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№ исх: 8-12-37   от: 29.01.2020
«Президенттің «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы 

мен өркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауында 
жарияланған тапсырмалар аясында Қазақстан Республикасының білім 

беру сапасын арттыру мәселелері бойынша заңнамасын одан әрі жетілдіру» 
тақырыбына арналған Дөңгелек үстел қорытындысы бойынша

ҰСЫНЫМДАР

        Қазақстан Республикасы
        Парламент Сенаты                                             2019 жылғы 11 желтоқсан

Мемлекет басшысы «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауында 
білім беру саласын дамыту үшін басым бағыттарды белгіледі.

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Әлеуметтік – мәдени 
даму және ғылым комитеті ұйымдастырған Президенттің «Сындарлы 
қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» 
атты Қазақстан халқына Жолдауында жарияланған тапсырмалар 
аясында Қазақстан Республикасының білім беру сапасын арттыру 
мәселелері бойынша заңнамасын одан әрі жетілдіру» атты дөңгелек үстелге 
қатысушылар осы мәселені жан-жақты талқылай отырып:

1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне және 
Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарға:

1.1. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың сапасын жақсарту жөніндегі 
мәселені пысықтау: педагогтардың сапалық құрамын жақсарту, балаларды 
мектепте оқытуға сапалы дайындау үшін нормативтік құқықтық актілерді 
жетілдіру, мектепке дейінгі ұйымдардың рейтингін енгізу, сапалы білім беру 
қызметтерін көрсету мақсатында мектепке дейінгі ұйымдардың қызметін көп 
деңгейлі лицензиялауды кезең-кезеңмен енгізу; 

1.2. Кәсіптік бейімдеу диагностикасы бойынша ақпараттық жүйелерді 
әзірлеу және енгізу арқылы орта білім беру ұйымдарында білім алушыларға 
жүйелі кәсіптік бағдар беру жұмысын жүргізу жөнінде шаралар қабылдау; 
колледждерде білім беру сапасын бағалау үшін білім беру сапасын сыртқы 
бағалауды енгізу;

1.3. Ауылдық жерлерде тұратын, сондай-ақ аз қамтылған және көп 
балалы отбасылардан шыққан дарынды балалардың қабілеттерін анықтау 
және дамыту жөніндегі жұмысты күшейту; 

1.4. Орта білім берудің жаңартылған мазмұнын және критериалды 
бағалау жүйесін енгізу қорытындысы бойынша талдамалық зерттеу жүргізу, 
оны жетілдіру бойынша шаралар әзірлеу, педагогтарға және ата-аналар 
қауымына критериалды бағалаудың негізгі ережелерін егжей-тегжейлі 
түсіндіруді ұйымдастыру. Мектепке дейінгі мекемелер, мектептер, 
колледж/жоғары оқу орындарының бітірушілерінен бастап, осы мәселеге 



2

МЖӘ тарту арқылы оқу жетістіктері мен білім сапасы мониторингінің 
вертикалды жүйесін бекіту мәселесін пысықтау; 

1.5. Орта білім беруге арналған оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендер 
мен оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу, сараптау, сынақтан өткізу, басып 
шығару, қайта басып шығару және олардың мазмұнын педагогикалық және 
ата-аналар қауымына талқылау практикасын міндетті түрде қолдана отырып, 
олардың сапасын арттыру жөнінде шаралар қабылдау; 

1.6. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдарына қабылдау квотасы көзделетін ауылдың әлеуметтік-экономикалық 
дамуы үшін қажетті техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру мамандықтарының тізбесін бекіту жөніндегі мәселені пысықтау; 

1.7. Еңбек нарығының қажеттіліктерін және Қазақстан Республикасы 
мен оның өңірлерінің экономикалық даму болжамдарын ескере отырып, 
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу 
орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім 
беру тапсырысын қалыптастыру жөнінде шаралар қабылдауды; 

1.8. Орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 
материалдық-техникалық базасын жаңарту, орта білім беру ұйымдарын 
жылдам интернетпен (10 мбит/с және одан жоғары), WiFi желісімен 
қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдауды.

2. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіне:
2.1. Кадрларды даярлау, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

берудің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру және түлектердің 
экономика мен қоғамның шынайы қажеттілігін қамтамасыз етуі бойынша 
жүйелі жұмыстарды жүргізу;

2.2. ЭЫДҰ тәжірибесі негізінде жоғары оқу орындарының академиялық 
және басқарушылық дербестігін дәйекті және жүйелі түрде кеңейтуді 
жалғастыру;

2.3 Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігімен, "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Кәсіпкерлер палатасымен және жоғары оқу орындарымен бірлесіп, жоғары 
және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруге мемлекеттік тапсырысты 
қалыптастыру процестерінің тиімділігіне, оның еңбек нарығының нақты 
қажеттіліктеріне сәйкестігіне талдау жүргізсін. Осы процестерді жетілдіру 
жөнінде шаралар әзірлеу;

2.4 Жоғары білім беру процесінің сапасын арттырудың негізгі тәуелсіз 
тетігі ретінде әлемдік практикада танылған жоғары оқу орындарын және білім 
беру бағдарламаларын тәуелсіз аккредиттеу жүйесінің қызметін заңнамалық 
және институционалдық қамтамасыз етуді жетілдіру және жоғары оқу 
орындарының халықаралық стандарттар бойынша қызметі сапасын арттыруда 
оларға аккредиттеуден кейінгі көмек көрсету. 2010 жылдан бастап Қазақстан 
Республикасы ресми мүшесі болып табылатын Жоғары білім беру еуропалық 
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кеңістігі Париж коммюникесінің (2018 ж.) ұсынымдарына сәйкес «жоғары 
білім берудің еуропалық кеңістігінде сапаны қамтамасыз ету жөніндегі 
стандарттар мен басшылық принциптерді» ұлттық заңнамаға 
имплементациялау мәселесін пысықтау;

2.5 Білім беру сапасын арттыру мәселесі бойынша уәкілетті орган, 
тәуелсіз аккредиттеу агенттіктері және жоғары оқу орындары арасындағы 
өзара тиімді іс-қимылды қамтамасыз ету және жандандыру, семинарлар, 
дөңгелек үстелдер, конференциялар және басқа да бірлескен іс-шаралар 
өткізуді ҰСЫНАДЫ. 


