
НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕР

1) тәрбие рөлінің төмендеуі және қазақстандық
қоғам өміріне жат рухани құндылықтардың енуі

2) жеке тұлғаның білім және мәдени деңгейінің
төмендеуі

3) көшбасшылық қасиетке тән тәрбиенің жоқтығы

4) жан-жақты білімділіктің жоқтығы, соның ішінде
IT – білімнің

Осының салдарынан түлек еңбек нарығында
бәсекеге қабілетті бола алмайды
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БІЗДІҢ БАҒЫТ-БАҒДАРЫМЫЗ

 көшбасшылық қасиетке ие, кәсіпкерлік тұрғыдан
ойлайтын, инновация жасай алатын білімді тұлғаны
дайындау

«Бәсекелік қабілет пен Білім оқытуда басты бағдарға
айналу қажет. Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас
халықтың өзі бәсекелік қабілетін арттырса ғана табысқа
жетуге мүмкіндік алады»

ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев
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МӘСЕЛЕНІ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

Жеке тұлғаны қалыптастыру жолдары:

а) гуманитарлық мәдениет

б) бизнес – мәдениет

в) технологиялық білім

г)  көшбасшылық қасиет

Өмір бойы білім алу (Life Long Learning)
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ГУМАНИТАРЛЫҚ МӘДЕНИЕТ

Негізгі компоненттері

рухани-адамгершілік

тәрбие

салауатты өмір 

салтын ұстану

көптілділік және

IT-технологиялар

«Құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді»

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Жолдауы
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І. РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ

Бағыттары  Іске асыру тетіктері                     Іске асыру түрлері

патриоттық тәрбие

еңбек тәрбиесі

корпоративтік рух

толеранттылық

мінез-құлық тәрбиесі

университет дәстүрін 

құру

мәдени-адамгершілік 

құндылықтарды 

қалыптастыру

білімнің салтанат құруы

жеке тұлғаның санасын

жаңғырту

БАҚ, әлеуметтік желілер

арқылы ақпараттандыруды 

қамтамасыз ету

ішкі тәртіп ережелерін

әзірлеу

(студенттің, оқытушының ар-

ұждан кодексі)

мәдени-бұқаралық іс-

шараларды өткізу

көрнекілік-түсіндірмелік 

материалдар

(стендтер, баннерлер)

Педагогика технологиядан да маңызды
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ІІ. САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ

Бағыттары Іске асыру тетіктері Іске асыру формалары

дене тәрбиесі

дұрыс әдеттер мен 

дағдыларға тәрбиелеу

денсаулықты сақтау

Дене тәрбиесі және

демалыс үшін жағдай

жасау

салауатты өмір салтын

насихаттау

қызығушылықтары 

бойынша спорттық 

клубтар құру

БАҚ, әлеуметтік желілер

арқылы

ақпараттандыруды

қамтамасыз ету

медициналық алдын-алу

шараларын өткізу

көрнекілік-түсіндірмелік 

материалдар

(стендтер, баннерлер)

бұқаралық-спорттық 

шараларды ұйымдастыру

«Дені сау ұлт – дені сау ел»

Н.Ә.Назарбаев
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III. КӨПТІЛДІЛІК ЖӘНЕ  IT-ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Бағыттары Іске асыру тетіктері Іске асыру формалары

техникалық жағдай 

туғызу

білім берудің  қосымша 

түрлерін ұйымдастыру

білім берудің 

бағдарламасын құру

мамандандырылған

әдебиеттерге қол

жеткізу

байқаулар мен 

олимпиадалар

ұйымдастыру

Тіл меңгеруге

қызығушылықтары бар 

адамдардың клубын

құру

IT-білімдер

Тілдерді білуі

«Компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени ашықтық -

ХХІ ғасырға лайықты қасиеттер»

Н.Ә.Назарбаев
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БИЗНЕС  - МӘДЕНИЕТ

Бағыттары Іске асыру тетіктері Іске асыру формалары

экономикалық білім

кәсіпкерлік  білім

бизнес – этикет 

(іскерлік этикет) 

басқару дағдылары

білім беру 

бағдарламасын құру

қосымша білім беру

өзін-өзі басқару жүйесін 

құру

мамандандырылған 

әдебиеттерге қол жеткізу

байқаулар мен стартаптарды

ұйымдастыру

бизнес-мектептерді

ұйымдастыру

тренингтер өткізу

жастар ісі бойынша комитет, 

студенттік деканат 

жұмыстарын ұйымдастыру
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ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ

Бағыттары Іске асыру тетіктері Іске асыру формалары

кәсіби білім

(құзіреттілік арқылы)

қосымша білім беру  

(диплом алды білім беру)

мамандарды даярлау

және қайта даярлау

бағдарламасын құру

(экстеншн және твининг

орталықтарын құру)

практика базаларын құру

Қамқоршылық 

Кеңестерін құру

(бизнес пен билікті білім

беру ісіне тарту)

білім беру порталын

ұйымдастыру

практикаға бағытталған 

сабақтарды өндірісте 

енгізу

ерте жұмысқа 

орналастыру

Университет еңбек нарығының сұраныстарына әсер етіп, жауап беріп

қана қоймай, бизнестегі трансферт пен инновацияны құру арқылы

нарықты қалыптастырады
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КӨШБАСШЫЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРДІ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Жеке қасиеттер Ұйымдастырушылық қасиеттер                Психологиялық және 

әлеуметтік қасиеттер

өз-өзіне деген сенімділік

және тәуекелге дайындық

креативтілік

белсенді өмірлік ұстаным

белсенділік және өзін-өзі 

ынталандыру

топта жұмыс істей білу

және өзінің мүддесін 

қорғау

ұжымның міндеттерді

шешу қабілетін  

ұйымдастыра білу

болашақты жүйелі

бағдарлау

байланысқа бейімділік

әділеттілік

мейірімділік

мінез-құлықтың 

икемділігі

Білім берудің мақсаты – жеке тұлғаны өмірге және мансапқа тәрбиелеу

Білім және тәрбие арқылы
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Интеграция

ЖОО 

әкімшіліг

і

мемлекет

бизнес

БІРЛЕСІМДІЛІК  - БІЛІМ БЕРУ МЕН ТӘРБИЕЛЕУ БӘРІНЕ

ОРТАҚ
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«Өзінің тарихын, тілін, мәдениетін білетін,

сондай-ақ заманына лайық, шет тілдерін меңгерген,

озық әрі жаһандық көзқарасы бар қазақстандық

біздің қоғамымыздың идеалына айналуға тиіс»

ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Жолдауынан

13


