
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
Жастар жылына арналған жол картасының

орындалу бойынша ақпараты

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі - 
Министрлік) бекітілген тармақтарды іске асыру бойынша мынадай 
жұмыстарды жүргізуде. 

Жастар жылын өткізу бойынша жол картасын іске асыру мақсатында 
студенттерді кәсіпкерлік негіздеріне оқыту үшін Ұлттық Қордан   
колледждерге мемлекеттік тапсырма түрінде 171,4 млн. теңге көлемінде 
бюджет қаражаты бөлінді.

Осы мемлекеттік тапсырманың орындаушысы «Атамекен» Қазақстан 
Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы (бұдан әрі – ҚР ҰКП) 
болып табылады.

Бағдарламаның негізгі мақсаты студенттерді факультативтік                     
36 сағат  аясында «кәсіпкерлік негіздері» курсы бойынша оқыту болып 
табылады.  

2019 жылғы қыркүйек-желтоқсан аралығында «Кәсіпкерлік негіздері» 
курсынан еліміздің 372 колледжі  50 мың студент өтеді.  

Колледж оқытушылары үшін студенттерді оқытуға төлем  оқу 
жоспарын тарифтеу шеңберінде жүргізіледі. ҚР ҰКП білім беру 
бағдарламасын, әдістемелік құрал (студенттерге арналған жұмыс 
дәптері), оқытушыларға арналған нұсқаулық әзірледі. Оқытуды 
«Кәсіпкерлік қызметінің негіздері» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру 
курсынан өткен және ҚР ҰКП сертификатын алған сертификатталған 
оқытушылар жүргізеді. 

Бағдарлама тиімділігінің көрсеткіші бизнес-жобаларды қорғаған, 
кәсіпкерлікті жүргізу бойынша базалық дағдылары бар, өз ісін ашу үшін 
алынған  дағдыларды пайдалануға дайын сертификатталған 
студенттердің саны болып табылады.

Курс соңында әрбір студент ҚР ҰКП сертификатын алады. 
Кәсіпкерлік білімді күшейту жағдайында жоғары оқу орындары 

кәсіпкерлік қызметті дамыту бойынша жұмыс жүргізуде.
Бүгінгі таңда қазақстандық 13 ЖОО базасында бизнес-мектептер 

жұмыс істейді, 50-ден астам ЖОО-да стартап-жобалар бар. 
Студенттердің әлеуетті жұмыс берушілермен бірлесіп жұмыс істеуі үшін 
коворкинг-орталықтар құрылады. 60 ЖОО-да 1 және 2 курс студенттері 
үшін «Кәсіпкерлік негіздері» пәні енгізілді.

Сондай-ақ, 2019-2020 оқу жылының қыркүйегінен бастап еліміздің                   
36 ЖОО-да 50 мыңнан астам студент «Кәсіпкерлік негіздері» курсынан 
өтуде. Оқу ұзақтығы бір топта 20 адамнан 3 айды құрайды. Оқу ұзақтығы 
топқа 80 сағат (20 күн 4 сағаттан, оның ішінде 10 күн 4 сағаттан топтық 
оқыту және 10 күн 4 сағаттан жеке оқыту/кеңес беру). 



«Атамекен» ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының 654 оқытушысы үшін 
ЖОО студенттерін жаңа бағдарламалар бойынша оқыту үшін ағымдағы 
жылдың тамыз айында біліктілікті арттыру курстары өткізілді.

ЖОО-дағы курстың оқу бағдарламасы практикалық түрде – бизнес-
ойлау психологиясын зерделеуді, бизнес-идеяларды, бизнес-
модельдерді таңдау және негізгі бизнес-қызметті жоспарлау дағдыларын 
алуды, маркетинг және бизнестің мақсатты аудиториясымен жұмыс істеу 
дағдыларын, бизнес-ресурстарды сату және басқару стратегияларын, 
қаржы модельдері мен инвестицияларды тарту әдістерін, сондай-ақ 
салық және заң сауаттылығы мен кәсіпкерлердің жауапкершілігінің 
негіздерін зерделеуді қарастырады.

Оқыту нәтижесі бизнес-жобаны облыстық/қалалық/аудандық комиссия 
алдында қорғау және ЖОО студенттеріне қатысу және аяқтау туралы 
(бизнес-жобаларды табысты қорғау кезінде) сертификаттар беру болып 
табылады.

Колледждердің оқу процесіне «Экономика негіздері», «Менеджмент 
негіздері», «Кәсіпорын экономикасы», «Нарықтық экономика негіздері» 
пәндері енгізілген. «Кәсіпкерлік қызмет негіздері» курсын оқу кезінде 
нарықтық механизмдер мен экономикалық мәдениетті құру ережелерін, 
Стратегиялық жоспарлау және өндірісті басқару негіздерін есепке ала 
отырып, экономикалық пәндермен интеграциялау принципі қолданылады.

Сонымен қатар «Кәсіпкерлік қызмет негіздері» курсы колледждерде 
барлық мамандықтар бойынша 36 сағат көлемінде                2-3 курстарда 
факультативтік сабақтар есебінен жүргізіледі.  

Ағымдағы жылдың тамыз айында Қазақстан Республикасының 
«Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы «Кәсіпкерлік қызметтің 
негіздері»  курсын оқытатын 821 оқытушы үшін біліктілікті арттыру 
курстарын өткізеді және жыл соңына дейін оқытушылар жаңа оқу 
бағдарламалары бойынша               50 000 студентті оқытады.

Облыстық, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктерінін 
ақпараты бойынша колледждерде «Кәсіпкерлік қызметтің негіздері» курсы 
қосымша сыныптар есебінен жүргізіледі.

Жоғары оқу орындары мен колледж студенттерін кәсіпкерлік 
негіздеріне оқыту кәсіпкерлік ойлауды қалыптастыруға, экономикалық 
пәндермен интеграциялау қағидатын сақтауға, Стратегиялық жоспарлау 
және өндірісті басқару негіздерін білуге ықпал етеді. Кәсіпкерлік 
саласындағы білімнің белгілі бір көлемін сатып алу жоғары оқу орындары 
мен колледждер түлектерінің еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін 
арттыруға жәрдемдесетін болады.

 «100/200» қағидаты бойынша «Жас маман» жобасы шеңберінде 
лизинг негізінде материалдық-техникалық базаны жарақтандыруды; 
шетелдік мамандарды тартуды көздейтін; 20 ЖОО мен 180 колледжді 
жаңғырту» 



«Жас маман» жобасы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
- Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың Жастар жылының салтанатты ашылу 
рәсімінде (2019 жылғы 23 қаңтарда), «Нұр Отан»  партиясының XVIII 
кезекті съезінде (2019 жылғы 27 ақпанда) берген тапсырмасына сәйкес 
әзірленді.

Осы мақсатта «Жастар - Ел тірегі» ұлттық жобасын әзірлеуді көздейтін 
«Жас маман» жобасын – «100/200»  қағидаты бойынша «Нәтижелі 
жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 - 2021 
жылдарға арналған «Еңбек» Мемлекеттік бағдарламасына өзгерістер 
енгізу (мерзімі 2019 жылғы 1 тоқсан, ҚР ЕХӘҚМ жинақтау) (бұдан әрі – 
«Еңбек» Мемлекеттік Бағдарламасы) аяқтау нысаны бар білікті 
мамандарды даярлау «Жас маман» жобасын қамтитын Жастар жылын 
өткізу жөніндегі жол картасы (30.01.2019 ж. № 27)

«Жас маман» жобасын іске асыру «Еңбек» Мемлекеттік 
бағдарламасына сәйкес 2019-2021 жылдар аралығында жоспарланған. 

Қазіргі уақытта «Жас маман» жобасы іске қосылды және оның мақсаты 
180 колледжді және 20 жоғары оқу орнын жаңғырту және еңбек 
нарығының талаптарына сәйкес (жұмыс берушілер) барынша талап 
етілетін 100 мамандық бойынша білікті мамандар даярлау болып 
табылады. 

Осы мақсатта «Жас маман» жобасын жүзеге асыру мақсатында 
келесі шаралар атқарылды:

1. «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасында Министрліктің                       
«Жас маман»  жобасын іске асыру жөніндегі қағидаларды бекіту бойынша 
құзыреті қарастырылған (ҚР Үкіметінің 31.05.2019 ж. № 359 Қаулысы).

2. «Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын жүзеге асыру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің                 2014 жылғы 
26 наурыздағы № 255 қаулысына баспасөз № 04-3-18/3671//20-3/05-2134 
(ескерту).

Сұранысқа ие кәсіптер тізбесін қалыптастыру кезінде Қазақстан 
Республикасында іске асырылатын стратегиялық, мемлекеттік және 
салалық бағдарламалардың негізгі басымдықтары ескерілді, онда 
базалық технологиялық жаңғырту және Индустрия 4.0 технологияларын 
қолдана отырып, экономиканы цифрландыру және инновациялар 
инфрақұрылымын құра отырып, жаңа салаларды құру көзделген.

3. «Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» жобасы бойынша техникалық 
және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлауды, қысқа мерзімді кәсіптік 
оқытуды ұйымдастыру және қаржыландыру Ережесі бекітілді.(«Серпін»), 
Еңбек ресурстарын және қысқартылатын қызметкерлерді қайта даярлау, 
«100/200» қағидаты бойынша «Жас маман» жобасы шеңберінде еңбек 
нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша білікті кадрлар даярлау, 
сондай-ақ колледждер мен жоғары оқу орындарында кәсіпкерлік 
негіздеріне оқыту мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті (бұдан әрі-



регламент) – (ҚР БҒМ 2019 жылғы 27 қыркүйектегі № 425 Бұйрығы, 
нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде                          
№ 1915 болып тіркелген).

Ереже колледждер мен жоғары оқу орындарын, шетелдік серіктестерді 
іріктеу шарттары мен тетігін, жабдықтар тізбесін,                 «Жас маман» 
жобасын қаржыландыру мен іске асыру мониторингінің мерзімдерін 
регламенттейді.

4. Құрамына салалық мемлекеттік органдардың, «Атамекен» 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының, салалық 
қауымдастықтардың, Ұлттық компаниялардың өкілдері кіретін «Жас 
маман» жобасын іске асыру жөніндегі Комиссия құрылды. Комиссияның 
міндеттері колледждерді, жоғары оқу орындарын, жабдықтар тізбесін 
және шетелдік серіктесті конкурстық іріктеу болып табылады (ҚР БҒМ 
24.10.2019 ж. №470 бұйрығы).  

Сондай-ақ, Ережеге сәйкес облыс және Нұр-Сұлтан, Алматы және 
Шымкент қалаларының әкімдіктері өңірлік комиссиялар құрды.

5. Комиссия шешімімен 180 колледж және 20 ЖОО тізімі іріктелді (2019 
жылғы 28 қазандағы № 4 комиссия отырысының хаттамасы).

6. Жабдықтар тізімі бекітілді. Бұл тізбе WorldSkills стандарттарын 
ескере отырып және салалық қауымдастықтардың, «Атамекен» Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасының, сондай-ақ облыстар 
мен Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдіктерінің 
ұсыныстары негізінде қалыптастырылды (2019 жылғы 28 қазандағы № 4 
комиссия отырысының хаттамасы).

7. Шетелдік серіктес - ЮНЕСКО бекітілді, оның 11 сала бойынша 
танылатын халықаралық ұйымдардың үлкен тізімі бар (ЭЫДҰ елдерінен) 
(2019 жылғы 28 қазандағы комиссия отырысының № 4 хаттамасы).

8. «Жас маман» жобасын іске асыру шеңберінде Министрлік пен 
облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының 
әкімдіктері арасында ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол 
қойылды (2019 жылғы 24-30 қазан аралығында).

Қазіргі уақытта облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент 
қалаларының әкімдіктері 2020 жылға көзделген республикалық 
бюджеттен нысаналы трансферттер шеңберінде жабдықтарды сатып 
алудың конкурстық рәсімдерін ұйымдастыру және өткізу бойынша 
жұмыстарды бастады. 

Осыған байланысты, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі 
орынбасарының 2019 жылғы 14 қыркүйектегі № 21-3/06-261 (3.6-т.), 05-
2134 (7-т.) тапсырмасына сәйкес 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
жабдықтарды сатып алу және жеткізу бойынша колледждерді жаңғырту, 
шетелдік серіктесті тарту, жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеу және 
енгізу, оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің біліктілігін оқыту 
және арттыру басталады.



Қаржыландыру 
«Жас маман» жобасын іске асыруға республикалық бюджеттен (ҚРҮҚ 

2019 жылғы 17 сәуірдегі № 203) 180 колледжді жаңғыртуға қаржы 
қарастырылған. 

2020-2022 жылдарға арналған бюджет жобасында:
Колледждер үшін жабдықтар сатып алуға (ЖАО-ға нысаналы 

трансферттер арқылы): 
2020 жылға – 25 864 963 мың теңге, 
2021 жыл-20 872 848 мың теңге.
Шетелдік сарапшыларды тартуға ("Кәсіпқор" Холдингі " КЕАҚ мем. 

тапсырма арқылы)»):
2020 жылға – 1 852 631 мың теңге, 
2021 жыл - 1 118 563 мың теңге.
Ережеге сәйкес жоғары оқу орындарында жабдықтар сатып алу ЖОО-

ның өз қаражаты есебінен жүзеге асырылатын болады. Қажет болған 
жағдайда, жоғары оқу орындары үшін жабдықтар сатып алу Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес ЖОО-ның өз қаражаты есебінен 
жабдықтар құнының кемінде 10% - ын қосымша қаржыландыру шартымен 
республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Ережеге сәйкес жоғары оқу орындарында жабдықтар сатып алу                        
ЖОО-ның өз қаражаты есебінен жүзеге асырылатын болады. Қажет 
болған жағдайда, жоғары оқу орындары үшін жабдықтар сатып алу 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ЖОО-ның өз қаражаты 
есебінен жабдықтар құнының кемінде 10% - ын қосымша қаржыландыру 
шартымен республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Жоғары оқу орындарына «Жас маман» жобасына қатысу үшін шақыру-
хат жолданды. Қызығушылық білдірген жоғары оқу орындары операторға 
сілтеме, жеке құпия сөз және логин ұсыну үшін ресми хат жолдайды. 
Интернет-ресурсқа қол жетімділікті алғаннан кейін ЖОО растайтын 
құжаттардың қажетті пакетін жүктей отырып, Қағидалардың 16-
қосымшасына сәйкес сауалнаманы толтырады.   

 20 жоғары оқу орнын іріктеу жұмысы жыл соңына дейін аяқталады.
 «ЖОО студенттері үшін онлайн оқыту мәселелерін пысықтау» 
Қазіргі таңда Open University платформасында білім алушыларға 

арналған 100-ден аса онлайн-курстар орналастырылған. 
Курс видеолекциядан, лекциялар конспектінен, тест тапсырмалары 

мен қосымша оқу тапсырмаларынан тұрады. Студенттер қазақ және орыс 
тілдерінде онлайн-курстарға еркін қол жеткізе алады. 

Сонымен қатар, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ платформасында Edx, 
Coursera, Future Learn және т.б. түрлері бойынша Ашық онлайн-курстарды 
ілгерілету бойынша 21 ЖОО консорциумы құрылды. Онлайн білім беру 
платформасы әлемнің 28 елінен 146 шетелдік серіктес әзірлеген 2193 
курсты ұсынады. 



Бұдан басқа, білім беруді цифрландыру жағдайында жоғары оқу 
орындары оқытудың сандық, оның ішінде қашықтықтан оқыту 
технологияларын кеңінен енгізетін болады. Қашықтықтан оқыту 
технологияларының қазіргі түрлері қолданылады: телевизиялық 
технология, желілік технология, кейс-технология, бұқаралық ашық онлайн 
курстардың онлайн-платформасы. Бұл ретте сапаны қамтамасыз ету үшін 
проктеринг жүйесі қолданылады. 

Облыс әкімдіктерінің ақпараты бойынша, Нұр-Сұлтан, Алматы және 
Шымкент қалалары білім беру бағдарламаларын іске асыру аясында 
барлық жоғары оқу орындарына ҚазҰУ платформасында 
орналастырылған ашық онлайн - курстарға қосылу ұсынылады. 
(http://open.kaznu.kz/).

«Ашық университет (Open U) платформасына елдің ЖОО мен 
колледждерін қосу» 

Бүгінгі таңда «Қазақстанның ашық университеті» платформасына                    
116 жоғары оқу орны қосылды, 3442 студент және 2489 ПОҚ тіркелді, жеке 
пайдаланушылар 1294 адам осы платформада философия, математика, 
бағдарламалау, Ақпараттық технологиялар және бизнес бойынша 
курстар қол жетімді, сондай-ақ «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 
100 жаңа оқулық». ЖОО-ның жетекші қазақстандық және шетелдік 
оқытушыларынан онлайн курстарға кіру тегін. 

Білім беру порталының міндеті елдің жетекші профессорлары мен 
оқытушыларының курстарынан еркін өту мүмкіндігін беру болып 
табылады.

Жоғары оқу орындарының студенттері үшін онлайн оқытуды өткізу 
және елдің жоғары оқу орындары мен колледждерін ашық университет 
тұғырнамасына (Open U) қосу жоғары кәсіптік білімнің сапалы білім алу 
мүмкіндіктерін кеңейтуге, оқытудың заманауи технологияларын танымал 
етуге, халықаралық оқу базасымен танысуға, жалпы қазақстандық білім 
беруді әлемдік білім беру кеңістігіне ықпалдастыруға мүмкіндік береді.

«Волонтерлік қызметпен айналысатын жоғары оқу 
орындарының студенттеріне стипендия мөлшерін 30% - ға арттыру»

«Қаржы орталығы» акционерлік қоғамы БҒМ, АҚДМ, «Қаржы 
орталығы» АҚ, «Ұлттық волонтерлік желісі» ЗТБ және «Азатаматтық 
Бастамаларды Қолдау Орталығы» КЕАҚ арасындағы «Студенттік 
еріктілер ваучері» жобасының шеңберінде ынтымақтастық туралы 
меморандум қабылданған.

ҚР БҒМ 2019 жылғы 11 қыркүйектегі № 406 «Әлеуметтік студенттік 
несие» жобасы шеңберінде өңірлер бөлінісінде квоталарды бөлу жөнінде 
комиссия құру туралы» бұйрығы қабылданды. 

Кредит әлеуметтік бағытталған, қоғамдық пайдалы қызметті жүзеге 
асыратын студенттерге келесі бағыттар бойынша беріледі: ерекше білім 
беру қажеттілігі бар тұлғалармен (балалармен) жұмыс; репетиторство 



(қазақ тілі, ағылшын тілі, информатика); девиантты мінез-құлықты 
кәмелетке толмаған балалармен жұмыс; балаларға арналған қосымша 
білім беру ұйымдарында аула және спорт клубтарын ұйымдастыру; қарт 
адамдармен әлеуметтік жұмыс – медициналық-әлеуметтік мекемелерде 
(ұйымдарда).

Студенттерге келесі әлеуметтік студенттік кредит түрлері беріледі:
- қоғамдық пайдалы қызметті жүзеге асырудың 20 сағатына кредит -20 

000 теңге, сондай-ақ тиісті 2 академиялық кредиттерді есепке алу;
- қоғамдық пайдалы қызметті жүзеге асырудың 50 сағатына кредит -50 

000 тенге, сондай-ақ тиісті 5 академиялық кредиттерді есепке алу. 
Әлеуметтік студенттік несие әзірленді және еріктілердің бірыңғай 

ақпараттық платформасында «Qazvolonteer.kz» модуль іске қосылды. 
Сондай-ақ, модульде ЖАО мен ЖОО-ның жеке кабинеттері құрылды. 
Аталған ұйымдар өкілдерінің міндеті жеке кабинеттерді редакциялауды 
жүргізу және барлық ұйымдар мен жауапты тұлғалардың мәліметтерін 
енгізу. 

Ағымдағы жылдың 6 желтоқсанындағы жағдай бойынша модульде 
тіркелген студенттер саны 9000 - нан астам студентті, ұйымдар-388 
құрайды.

«Жас ғалымдардың іргелі және қолданбалы зерттеулерін 
гранттық қаржыландыруды жыл сайын 3 млрд. теңгеге ұлғайту»

Елбасының жас ғалымдардың іргелі және қолданбалы зерттеулерін 
гранттық қаржыландыруды ұлғайту жөніндегі Жастар жылының 
салтанатты ашылу рәсімінде берген тапсырмасына сәйкес, Қазақстан 
Республикасы Үкіметі жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық 
комиссияның 2019 жылғы 2 мамырдағы хаттамасына сәйкес жас 
ғалымдардың ғылыми зерттеулерін гранттық қаржыландыруға 2020-2022 
жылдарға 9 млрд.теңге, жыл сайын 3 млрд. теңгеден мақұлданды.

2020-2022 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-
техникалық жобалар бойынша жас ғалымдарды гранттық 
қаржыландыруға арналған конкурстық құжаттама ҚР БҒМ Ғылым 
комитетінің 24.06. №99-нж бұйрығымен бекітілген. Ғылыми жобаларды 
басқару үшін ғылым докторы/кандидаты ғылыми дәрежесі, PhD 
докторы/бейіні бойынша доктор дәрежесі бар жас ғалымдарға 2020-2022 
жылдарға ғылымды дамытудың              7 басым бағыты бойынша гранттық 
қаржыландыруға Конкурс ағымдағы жылдың 27 маусымында 
жарияланды. Зерттеу тобының құрамы жобаның жетекшісін қоса алғанда, 
40 жасқа дейінгі орындаушылардан тұратын болады.

Анықтама. Тақырыптар: табиғи ресурстарды, оның ішінде су 
ресурстарын ұтымды пайдалану, геология, қайта өңдеу, жаңа 
материалдар мен технология, қауіпсіз бұйымдар мен конструкциялар; 
энергетика және машина жасау; өмір және денсаулық туралы ғылым; 
ақпараттық, телекоммуникациялық және ғарыштық технологиялар, 



жаратылыстану ғылымдары саласындағы ғылыми зерттеулер; «Мәңгілік 
ел» ғылыми негіздері (ХХІ ғасырдың құрылуы, гуманитарлық ғылымдар 
саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер); агроөнеркәсіп 
кешенінің тұрақты дамуы және ауыл шаруашылығы өнімдерінің 
қауіпсіздігі; ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс.  

Жас ғалымдардың іргелі және қолданбалы зерттеулерін гранттық 
қаржыландыруды 3 млрд.теңгеге ұлғайту жыл сайын жас ғалымдар үшін 
өзінің ғылыми әлеуетін іске асыруға, отандық ғылымды дамытуға және 
практикаға бағытталған ғылыми жобалар мен бағдарламалар арқылы 
өндіріске өзінің жеке үлесін қосуға жаңа мүмкіндіктер жасайды.

«Құрылыс компанияларының жобаларына жастардың қатысуы 
үшін квота бөлу мәселесін пысықтау»

Министрлік облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент 
қалаларының әкімдіктерімен және жоғары оқу орындарымен құрылыс 
отрядтарына студенттерді тарту туралы мәселені пысықтады. Студенттер 
жазғы демалыс уақытында құрылыс жасақтарында жұмыс істеді. 

 Құрылыс студенттік отрядтарының жұмысына қатысқан студенттердің 
жалпы саны 2,8 мың студентті құрайды.  

Студенттердің құрылыс отрядтарының құрамына қатысуы еңбекке 
деген құрмет сезімін тәрбиелеуге, жоғары адамгершілік қасиеттерін 
қалыптастыруға бағытталған. Құрылыс жасағы студент жастардың 
әлеуметтік-еңбекке бейімделуінің маңызды институты ретінде қызмет 
етеді.

«Елдегі жоғары оқу орындарының жалпы білім беру пәндері 
циклінің мазмұнына (Community Service) волонтерлік қызмет 
жөніндегі бөлімді енгізу мәселесін пысықтау»

Жалпы білім беретін пәндер циклы бойынша Үлгілік оқу 
бағдарламаларын әзірлеу жөніндегі оқу-әдістемелік бірлестік (бұдан әрі - 
ОӘБ) - Қазақ ұлттық университеті болып табылады. Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-де 2019 жылғы 19 наурызда ОӘБ отырысы өткізілді, онда 
әлеуметтік-саяси пәндер модуліне волонтерлік қызмет бойынша келесі 
тақырыптарды енгізу туралы бірауыздан шешім қабылданды: «Азаматтық 
мәдениетті қалыптастырудағы волонтерліктің рөлі», «Волонтерлік 
мемлекеттің, қоғам мен бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін көрсету 
нысаны ретінде», «Қазіргі қоғамдағы жақындарға риясыз көмек, қолдау 
көрсету және қамқорлық көрсету рөлі», «Волонтерлік қазіргі қоғамдағы 
рухани-адамгершілік құндылықтарды сақтау және нығайту тәсілі ретінде» 
және т. б. 

Қазіргі уақытта «Қоғамдық пәндер циклі бойынша үлгілік оқу 
бағдарламаларын бекіту туралы» 2018 жылғы 31 наурыздағы  № 603 
бұйрыққа өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша жұмыс 
жүргізілуде. Бұйрық бекітілгеннен кейін әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де 



әлеуметтік-саяси пәндер модулі аясында жаңа тақырыптарды оқыту 
бойынша оқыту семинары ұйымдастырылады. 

«Колледж студенттері арасында Worldskills Kazakhstan чемпионатын 
өткізу» 2019 жылғы 22-27 тамыз аралығында Қазан қаласында (Ресей) 45-
ші WorldSkills Kazan 2019 Әлем чемпионаты өтті.

«WorldSkills Kazan 2019» чемпионатында Қазақстанның атынан 39 
адам қатысты.

Чемпионат нәтижелері бойынша Қазақстан барлық 63 қатысушы елдің 
ішінде жалпы командалық есепте 14-орын алды.

Негізгі біліктілік «Мехатроника» бойынша қатысушылар - Александр 
Бетцольд және Исажан Раисов (Шығыс Қазақстан облысы, Семей қ., 
Электротехникалық колледжі) тапсырманың жоғары сапасын және 
WorldSkills стандарттарына сай болуын көрсетіп «Medallion for Excellence 
(үздік маман)» және «best of nation (ұлттың ең жақсы өкілі)» 
медальондарын жеңіп алды.

2019 жылдың 11 мен 15 қараша аралығында «WorldSkills Kazakhstan 
2019» - V Республикалық кәсіби шеберлік Чемпионаты өткізілді (әрі қарай 
-Чемпионт). Сонымен қатар, Чемпионат аясында «Абилимпикс-2019» 
және «Deafskills-2019» арнайы білім беру қажеттіліктері бар студенттер 
арасындағы II Ұлттық шеберлік чемпионаты өтті.

Еліміздің 17 аймағынан 400-ден астам жас маман (22 жасқа дейінгі 
колледж және жоғары оқу орын студенттері, жұмысшы жастар ішінен) 38 
құзыреттілік (мамандықтары) бойынша сайысқа қатысты. Конкурсқа 
қатысушыларды 500-ге жуық сарапшы бағалады.

Жастарды кәсіби бағдарлау мақсатында Чемпионатқа мектеп 
оқушылары, колледж және жоғары оқу орындарының студенттері, 
мемлекеттік органдар өкілдері, шетелдік және қазақстандық әріптестер, 
кәсіпорындар қызметкерлері мен еліміздің барлық аймақтарының кәсіптік 
және техникалық білім беру ұйымдарының педагогтері,сондай-ақ басқа да 
мүдделі тараптар қатысты. Олар білікті кадрлар даярлауға бағытталған 
заманауи жабдықтармен және білім беру технологияларымен танысты. 
Келушілердің жалпы саны 12000 адам.

«WorldSkills Kazakhstan 2019» чемпионатының ашылу салтанатына 
Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары, мемлекеттік және 
жергілікті атқарушы органдардың өкілдері, жұмыс берушілер, сондай-ақ 
мүдделі тараптар қатысты.

Чемпионат аясында Worldskills Kazakhstan Conference 2019 
конференциясы өтті, онда техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін 
дамыту, Worldskills Kazakstan қозғалысы, кәсіби шеберліктің 
маңыздылығы және басқалары, сондай-ақ «Мүмкіндігі шектеулі 
тұлғаларды кәсіби оңалту үшін жағдайлар жасау» тақырыбында дөңгелек 
үстел өтті.



Чемпионаттың нәтижелері бойынша алғашқы 5 орынды Шығыс 
Қазақстан облысы (1 орын), Шымкент қ. (2 орын), Ақмола облысы (3 
орын), Нұр-Сұлтан қ. (4 орын), Түркістан облысы (5 орын) иеленді.

 «Қазақстан Республикасының жазғы Универсиадасын өткізу» 
Ағымдағы жылғы 3 сәуір мен 10 маусым аралығында Алматы, Ақтөбе, 

Шымкент, Тараз, Семей, Өскемен, Орал қалаларында  спорттың 31 
түрінен Қазақстан Республикасының Х Жазғы Универсиадасы өтті. 

Жарыстарға 62 жоғары оқу орнынан 4025 студент қатысты. 
Қазақстан Республикасының Х Жазғы Универсиадасының ашылу 

салатанаты турде (2019 жылғы 11 мамыр) және жабылуы (2019 жылғы                  
9 маусым) Ақтөбе қаласында өтті. 

 Қазақстан Республикасының Х Жазғы Универсиадасының 
қорытындысы бойынша: 

І орын - әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті;
ІІ орын - Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 

университеті;
ІІІ орын - І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті;
IV орын - М. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті;
V орын - Х. Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті;
VІ орын - С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті. 
Универсиаданың басты мақсаты - дене шынықтыру мен спортты 

насихаттау, студенттердің дене шынықтыру мәдениетін қалыптастыру 
және денсаулығын нығайту, Неаполь (Италия) қаласында өтетін 2019 
жылғы                 XXX Дүниежүзілік Жазғы Универсиадаға Қазақстан 
Республикасының құрама командасын іріктеу.

Барлық спорттық іс-шаралар KazSport телеарнасында, Егемен 
Қазақстан газетінде, Ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесі 
орталығының сайтында, Facebook және Instagram әлеуметтік желілерінде 
жарияланды.

Анықтама. Жарыстар спорттың келесі түрлері бойынша өтті: 
- Алматы қаласы: бадминтон (ерлер, әйелдер), бокс (әйелдер), 

жағажай футболы  (ерлер), таэквондо  (ерлер, әйелдер), жағажай 
волейболы  (ерлер, әйелдер), регби (ерлер, әйелдер);

- Шымкент қаласы: ауыр атлетика  (ерлер, әйелдер), оқ ату (ерлер, 
әйелдер), стенд ату (ерлер, әйелдер);

- Орал қаласы: спорттық бағдарлау (ерлер, әйелдер), садақ ату 
(ерлер, әйелдер), бокс (ерлер);

- Семей қаласы: семсерлесу (ерлер, әйелдер), футбол (әйелдер);
- Өскемен қаласы: жеңіл атлетика (ерлер, әйелдер), президенттік 

көпсайыс (ерлер, әйелдер), футбол (ерлер); 
- Тараз қаласы: каратэ-до (ерлер, әйелдер);



- Ақтөбе қаласы: белбеу күресі (ерлер, әйелдер), баскетбол (ерлер, 
әйелдер), еркін күрес (ерлер), әйелдер күресі, грек-рим күресі (ерлер), 
жүзу  (ерлер, әйелдер), марафон  40 км (ерлер, әйелдер), гандбол (ерлер, 
әйелдер), самбо (ерлер, әйелдер), теннис (ерлер, әйелдер), үстел теннисі 
(ерлер, әйелдер),  шахмат (ерлер, әйелдер), дзюдо (ерлер, әйелдер), 
тоғызкұмалақ (ерлер, әйелдер), волейбол (ерлер, әйелдер). 

Бұл  бағыттар бойынша жұмыс жалғастыруда.


