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Астана қаласы                          2016 жылғы 17-18 тамыз                                                              

 

Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаев «100 нақты қадам: баршаға арналған 

қазіргі заманғы мемлекет» Ұлт Жоспары» бағдарламалық құжатта 

қазақстандық қоғам дамуының стратегиялық бағдары мен басымдықтарын  

анықтап берді. Ұлт Жоспарында көрсетілген білім саласы бойынша берілген 

негізгі міндеттерді іске асыру үшін Қазақстан Республикасында білім беруді 

және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы (бұдан әрі – Мемлекеттік бағдарлама) әзірленді.  

Білім беру мазмұнын жүйелі  жаңарту, «Мәңгілік Ел» тұжырымдамалық 

идеясының негізінде білім беру ұйымдарында тәрбие жұмысын жетілдіру 

бойынша білім берудің барлық деңгейлерінің алдында тұрған, Мемлекеттік 

бағдарламада қойылған міндеттерді табысты іске асыру жолдары панельдік 

сессиялар мен педагогикалық кеңесте және пленарлық отырыстарда 

талқыланды. 

Семинар жұмысына Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 

орынбасары, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары, облыстардың, Алматы 

және Астана қалалары әкімдерінің орынбасарлары, облыстық білім 

басқармаларының басшылары мен орынбасарлары, жастар саясаты басқармасы 
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басшылары, аудандық, қалалық білім бөлімдерінің басшылары, жоғары оқу 

орындарының ректорлары, колледж директорлары, білім саласын бақылау 

департаменттерінің басшылары, орта білім ұйымдары, пилоттық мектеп 

басшылары, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, облыстық, Алматы, 

Астана қалалық білім басқармалары өкілдері, ББСБК, МДОБД, ЖЖКБД, ҰТО, 

«Оқулық» РҰПО, ата-аналар, Үкіметтік емес ұйымдар өкілдері қатысты. 

Білім беру қызметкерлерінің тамыз педагогикалық кеңесі жұмысының 

қорытындысы бойынша мынадай ҰСЫНЫМДАР жасалынды:  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

департаменттері мен комитеттері:  

- білім сапасын арттыруда Мемлекет басшысы берген тапсырмаларын, 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің норматитік құқықтық актілерін, 

Мемлекеттік бағдарлама міндеттерін білім саласының барлық деңгейлерінде 

орындауда жүйелі шаралар қабылдасын;  

- жаңартылған білім беру мазмұнына көшу және өзгеде орын алып 

отырған өзгерістерге байланысты кең көлемде ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстарын жүргізсін; 

- жалпы білім беретін мектептерге «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

ДББҰ-ның тәжірибесін тарату  жұмыстарын жалғастырсын; 

- білім мазмұнын жаңарту үшін атқарылған жұмыстар мен ашық 

талқылаулардың қорытындылары бойынша тиімділігі мен нәтижелерінің 

талқылау мониторинг зерттеулер ұйымдастырсын; 

- ҰБТ жаңа форматына көшу және мектеп бітірушілерін қорытынды 

аттестаттаудың іс-шаралар жоспарын жасасын және бекітсін; 

- ҰБТ жаңа форматына көшу және мектеп бітірушілерін қорытынды 

аттестаттау бойынша халық арасында кең көлемде ақпараттық-түсіндіру 
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жұмыстарын жүргізсін; 

- ауылдық және шағын жинақты мектептерді бейне проекторлармен, 

экрандар және ең заманауи компьютерлердің 50 мың жиынтығымен жабдықтау; 

- «Барлығына ақысыз техникалық және кәсіптік білім» жобасын енгізу 

жұмыстарын жүргізсін; 

- Модульдік құзырлық негізінде ТжКББ саласындағы ағымдағы типтік 

оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын жаңарту; 

- ТжКББ ұйымдары басшылары, инженер-педагог қызметкерлерінің, 

оның ішінде арнайы пәндерді ағылшын тілінде оқыту бойынша                            

1000 қызметкердің біліктілік арттыру курстарынан өтуін ұйымдастырсын; 

– Республика колледждері кітапханаларын толықтыру мақсатында                

100 шет елдік оқулықтар мен оқу-әдістемелік әдебиеттерді аудару жұмыстарын 

ұйымдастырсын; 

– Жоғары оқу орындары мен колледждерде мемлекеттік тапсырма 

бойынша қолданбалы бакалавриатты енгізуде интеграцияланған кәсіптік 

бағдарламалармен қамтамасыз етсін; 

- тәрбие жұмыстарын «Мәңгілік Ел» Ұлттық идеясы негізінде жүргізуге, 

жаңа мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты талаптарына сәйкес 

педагог кадрлардың біліктілігін арттыруға көмектессін; 

- 12 жылдық білім мазмұны бойынша педагог мамандарға жаңа оқу 

бағдарламаларын әзірлесін;  

- «ғылым-білім-инновация» синтезін қалыптастыруды жалғастырсын; 

- жоғары оқу орындарында үш тілде білім беруді ендіру жұмыстарын 

жалғастырсын. 

Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА, «Мектепке дейінгі балалық шақ» 

РҰПО, «Оқулық» РҰПО, «Дарын» РҰПО:  
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- жаңартылған мазмұндағы тұжырымдамалық идеяларын іске асыруға 

білім беру және оқу процесін әдістемелік және оқу-әдістемелік қолдау 

көрсетуді қамтамасыз етсін; 

- инклюзивті білім беруді дамыту үшін білім берудің барлық 

деңгейлерінің ұйымдастыруда әдістемелік және әдіснамалық қолдауды 

қамтамасыз етсін; 

 - білім мазмұнын жаңарту аясында 30 пилоттық мектепте оқу 

бағдарламаларының, оқулықтардың сапасына талдау және апробация жүргізу 

жұмыстарын жалғастырсын;   

- білім беру мазмұнын жаңартуда білім беру ұйымдарында оқу-

әдістемелік кешендеріне және оқулықтарға сараптама жасау жұмыстарын өз 

мерзіміне сай жалғастырсын;   

- жаңартылған білім мазмұны бойынша мектепке дейінгі, негізгі орта, 

жалпы орта білім ұйымдарының оқылықтарының сарапшыларына курс 

жұмыстарын ұйымдастырсын. 

«Өрлеу» Ұлттық біліктілік арттыру орталығы» АҚ:  

- қысқа мерзімді білім беру бағдарламаларын, оның ішінде педагог 

кадрлардың біліктілігін арттырудың қашықтықтан оқытуда, мазмұнды 

инновациялық тәсілдерді, әдістері мен оқу-әдістемелік, білім беру 

ұйымдарының бағалау критерийлерін жетілдіру жұмыстарын жалғастырсын;   

- Қазақстан Республикасында орта білімге үштілде оқытуды іске асыру 

үшін педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың 4 айлық оқу курстарына 

білім беру бағдарламаларын әзірлеу және іске асыруды қамтамасыз етсін;  

- педагогтарға жаңартылған орта білім мазмұны аясында оқу-әдістемелік 

көмек көрсету үшін облыстық (қалалық) білім басқармалары және әдістемелік 

кабинеттермен бірлесе жұмыстар жүргізуді күшейтсін;  
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«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ:  

- жаңартылған білім мазмұнын енгізу бойынша әдістемелік көмек көрсету 

жұмыстарын жалғастырсын; 

- келесі оқу жылында жаңартылған білім мазмұнына көшетін 5-7 

сыныптарға және 30 пилоттық мектептердің 2-сыныптарына тапсырмалар 

әзірлесін; 

- оқу бағдарламаларын қолданудың барлық мәселелері бойынша 

оқытушылардың, орта мерзімді жоспарларын және критериалды бағалау 

жүйесіне қолдау көрсетсін;  

- орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде педагог кадрлардың 

біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын жетілдірсін.  

 «Кәсіпқор» Холдинг» ҰАҚ: 

- модульдік құзырлық негізінде ТжКББ саласында мамандықтар бойынша 

типтік оқу жоспарлары мен білм беру бағдарламаларын жаңарту жөніндегі 

жұмыстарды жалғастырсын;  

- ТжКББ ұйымдары басшылары, инженер-педагог қызметкерлерінің, 

оның ішінде арнайы пән оқытушыларының ағылшын тілінде біліктілік арттыру 

курстарынан өтуін ұйымдастырсын; 

- оқыту сапасын арттыру үшін шетелдік оқулықтарды және оқу-

әдістемелік әдебиеттерді аударуды қамтамасыз етсін; 

- «WorldSkills Қазақстан» Ұлттық чемпионатының өз мерзімінде 

өткізілуін ұйымдастырумен қатар Қазақстан Ұлттық құрамасының 

халықаралық чемпионатқа қатысуын қамтамасыз етсін.  

Облыстардың, Алматы және Астана қалаларының жергілікті 

атқарушы органдары:  

- оқу-тәрбие үрдісінде мектепке дейінгі оқыту мен тәрбие, бастауыш 

білім беру мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартты, жаңартылған білім 
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беру мазмұны оқулықтары мен оқу бағдарламаларын енгізуде жағдайлар 

жасасын;  

- орта білім мазмұнын жаңарту, үштілде білім беру, жалпы білім беретін 

мектеп бітірушілерін қорытынды аттестаттауды және ҰБТ жаңа форматы, 

«Бүгінгі заман әдептері және дінтану негіздері» пәнін енгізу, «Бала-аман» 

бағдарламасын іске асыру, Алматы және Астана қалалары мектептерінің 

пилоттық режимге көшіру жұмыстары бойынша кең көлемде ақпараттық-

түсіндіру жұмыстарын жүргізсін; 

- білім беру ұйымдарында қазақстандық патриотизм «Мәңгілік ел» 

Ұлттық идеясы негізінде тәрбие жұмыстарын жандандырсын;  

- балаларды мектепке дейінгі тәрбие мен оқытумен қамту жұмыстарын 

жалғастырсын, оның ішінде белсенді жеке инвестицияларды тарту арқылы; 

- қосымша және орта білім беру жүйесін интеграциялау мақсатында 

балаларды қосымша біліммен қамтуды арттыру жұмыстарын жалғастырсын; 

- жас өспірімдер арасындағы оқыту мен тәрбиенің және өзге де күрделі 

мәселелерді бірлесе шешу мақсатында ата-аналар, үкіметтік емес ұйымдар, 

денсаулық сақтау ұйымдары, ішкі істер органдары, мәдениет және спорт 

мекемелерімен белсенді әріптестік байланыс орнатсын;  

- жас өспірімдер арасында діни экстремизм, құқықбұзушылық, зорлық-

зомбылықтың алдын алу шараларын жүргізсін;  

- жұмысшы біліктілігі бойынша мамандар даярлауға мемлекеттік білім 

тапсырыс көлемін ұлғайтсын;  

- ТжКБ оқу орындарында оқытуды кредиттік-модульдік технологияға 

біртіндеп көшіруді қамтамасыз етсін; 

- компаниялар мен кәсіпорындарды тарта отырып, дуалды оқыту Жол 

картасын іске асыру жөніндегі жұмыстарды жандандырсын; 
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- «Информатика» пәнін ағылшын тілінде оқытуды бастасын; 

- ағылшын тілінде оқытатын арнайы пән жетекшілері мен оқытушыларын 

белсенді қолдауды жүзеге асырсын; 

- 2017 жылғы 1 маусымда жалпы орта, қосымша, техникалық және 

кәсіптік, жоғары білім оқушылары мен педагогтарының қатысуымен өтетін 

балалар мен жастар музыкалық топтардың әмбебап (ауыл, қала) шеруі 

шараларын қабылдауға тиісті жағдайлар жасасын және шаралар қабылдасын;  

- мектепке дейінгі, орта білім, қосымша білім, арнайы білім беру, 

техникалық және кәсіптік, жоғары білім беру педагог қызметкерлерінің өз 

мерзімінде біліктілік арттыру курстарынан өтуін қамтамасыз етсін; 

-  білім беру ұйымдарын заманауи жабдықтармен жарақтандыру 

жұмыстарын жалғастырсын; 

- апатты және үш ауысымды мектеп мәселелерін шешуде жеке 

инвестиция тартуды іске асыру шараларын қабылдасын.  

 

 

 

18.08.2016 жылғы  

Қазақстан Республикасы білім беру қызметкерлерінің 

республикалық тамыз педагогикалық кеңесі қатысушыларымен 

қабылданды 
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Рекомендации 

участников Республиканского 

августовского педагогического совещания работников образования РК 

«БІЛІМДІ ЕЛ – МӘҢГІ ЕЛ» 

      

г.Астана        17-18 августа 2016 года                                                              

 

В программном документе «План нации «100 конкретных шагов: 

современное государство для всех» Президентом Н.А. Назарбаевым 

определены стратегические ориентиры и приоритеты развития казахстанского 

общества.  Для реализации основных задач в  сфере образования, обозначенных 

в Плане нации, была разработана Государственная программа развития 

образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы (далее – ГПРОН 

РК).  

 Пути успешного выполнения задач, поставленных ГПРОН РК перед 

всеми уровнями образования, по системному обновлению содержания 

образования, совершенствованию воспитательной работы в организациях 

образования на основе концептуальных идей «Мәңгілік Ел» были обсуждены в 

ходе педагогического совещания работников образования РК «Білімді ел – 

мәнгі ел». 

В работе совещания приняли участие Заместитель Премьер-Министра 

Республики Казахстан, депутаты, заместители акимов областей, городов 

Астаны, Алматы, руководители и заместители руководителей управлений 

образования, руководители управлений по вопросам молодежной политики, 

заведующие районных и городских отделов образования, ректора вузов и 

директора колледжей, директора департаментов по контролю в сфере 



 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТАМЫЗ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КЕҢЕСІ 

 

образования, директора пилотных школ, учителя школ, сотрудники 

структурных подразделений МОН РК и подведомственных организаций, АОО 

«НИШ», АО «НЦПК «Өрлеу», НАО "Холдинг "Кәсіпқор", представители 

родительской общественности, НПО и издательств.  

По итогам работы августовского педагогического совещания работников 

образования выработаны следующие РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Департаментам и Комитетам Министерства образования и науки 

Республики Казахстан:  

-  принять системные меры по реализации поручений Главы государства, 

нормативных правовых актов Правительства РК по всем уровням образования, 

по реализации задач ГПРОН РК по обеспечению качественным образованием 

всех уровней образования; 

- проводить широкую информационно-разъяснительную работу по 

вопросам обновления содержания образования, целесообразности и 

конкретности вводимых изменений; 

- продолжить работу по трансляции опыта АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» в общеобразовательные школы; 

- организовывать мониторинговые исследования эффективности 

проводимой работы по обновлению содержания образования с публикацией и 

открытым обсуждением итогов; 

- разработать и утвердить План мероприятий по реализации перехода к 

новому формату ЕНТ и итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных школ; 

- провести широкомасштабную информационно-разъяснительную работу 

среди населения по реализации нового формата ЕНТ и итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных школ.   
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- оснастить сельские и малокомплектные школы 50 тысячами 

комплектами видеопроекторов, экранов и самых современных компьютеров; 

- продолжить работу по внедрению проекта «Бесплатное техническое и 

профессиональное образование для всех»; 

– актуализации действующих типовых учебных планов и 

образовательных программ по специальностям ТиПО на основе модульно-

компетентностного подхода; 

– организации и проведения курсов повышения квалификации 1000 

инженерно-педагогических работников и руководителей организаций ТиПО, в 

том числе по преподаванию специальных дисциплин на английском языке; 

– организации перевода 100 зарубежных учебников и учебно-

методологической литературы с целью создания условий для укомплектования 

библиотек колледжей республики; 

– реализации государственного задания по внедрению прикладного 

бакалавриата для обеспечения интеграции профессиональных программ ВУЗа и 

колледжа; 

- продолжить подготовку и повышение квалификации педагогических 

кадров в соответствии с требованиями нового ГОСО и на основе национальной 

идеи «Мәңгілік Ел»; 

- продолжить работу по разработке новых образовательных программ по 

педагогическим специальностям с учетом содержания 12-летнего образования;  

- продолжить формирование синтеза «наука-образование-инновация»; 

- продолжить работу по внедрению обучения на трех языках в высших 

учебных заведениях. 

НАО им. Ы. Алтынсарина, РНПЦ «Дошкольное детство», РНПЦ 

«Учебник», РНПЦ «Дарын»:  
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- обеспечить методологическую и учебно-методическую поддержку 

воспитательно-образовательного процесса по реализации концептуальных идей 

обновленного содержания; 

- совершенствовать методологическую и методическую поддержку  в 

деятельности организаций всех уровней образования, в том числе по развитию 

инклюзивного образования; 

 - продолжить работу по проведению апробации и мониторинга качества 

учебных программ, учебной литературы в 30 пилотных школах в рамках 

обновления содержания образования;   

- продолжить работу по экспертизе учебников, учебно-методических 

комплексов обновленного содержания и своевременному обеспечению 

организаций образования;   

- организовать работу по проведению курсов обновления содержания 

образования для экспертов учебной литературы дошкольного, начального, 

основного среднего и общего среднего образования. 

АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»:  

- продолжить работу по совершенствованию образовательных программ 

краткосрочных, в том числе дистанционных курсов повышения квалификации 

педагогических кадров, с учетом инновационных подходов в содержании, 

методах и способах обучения, критериях оценивания деятельности организаций 

образования;   

- разработать и обеспечить реализацию образовательной программы 4-х 

месячных курсов повышения квалификации для педагогических кадров по 

внедрению трехъязычного обучения в среднем образовании РК; 

- усилить работу по взаимодействию с областными (городскими) 

управлениями (отделами) образования и методическими кабинетами по 
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оказанию методической поддержки педагогам в рамках обновления содержания 

среднего образования.  

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»:  

- продолжить работу по оказанию методической помощи при внедрении 

обновленного содержания; 

- подготовить задания для 2 класса 30 пилотных школ, для 5-7 классов, 

которые перейдут к обновленному содержанию в следующем учебном году; 

- оказывать поддержку учителям по всем вопросам применения учебных 

программ, среднесрочных планов и критериальной системы оценивания;   

- совершенствовать образовательные программы курсов повышения 

квалификации педагогических кадров в рамках обновления содержания 

среднего образования.  

НАО «Холдинг «Кәсіпқор»: 

- продолжить работу по актуализации типовых учебных планов и 

образовательных программ по специальностям ТиПО на основе модульно-

компетентностного подхода; 

- организовать работу по проведению курсов повышения квалификации   

инженерно-педагогических работников и руководителей организаций ТиПО, в 

том числе по преподаванию специальных дисциплин на английском языке; 

- обеспечить перевод  зарубежных учебников и учебно-методологической 

литературы для  повышения качества преподавания; 

- обеспечить своевременную организацию и проведение Национального 

чемпионата WorldSkills Казахстан и участие Национальной сборной Казахстана 

в международном чемпионате. 

Местным исполнительным органам областей, городов Астана и 

Алматы:  

- создать условия для внедрения в воспитательно-образовательный 
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процесс Государственного общеобязательного стандарта дошкольного 

воспитания и обучения и начального образования, учебных программ и 

учебников обновленного содержания;  

- проводить широкую информационно-разъяснительную работу по 

вопросам обновления содержания среднего образования, нового формата ЕНТ и 

итоговой аттестации выпускников общеобразовательных школ; реализации 

программы «Бала-аман», стартующей в пилотном режиме в школах городов 

Алматы и Астаны; 

- активизировать работу в организациях образования по воспитанию 

казахстанского патриотизма на основе национальной идеи  «Мәңгілік ел»;  

- продолжить работу по увеличению охвата детей дошкольным 

воспитанием и обучением, в том числе и за счет активного привлечения 

частных инвестиций; 

- проводить работу по увеличению охвата детей дополнительным 

образованием с учетом интеграции систем дополнительного и общего среднего 

образования; 

- активно сотрудничать с родителями, неправительственными 

организациями, организациями здравохранения, внутренних дел, культуры и 

спорта в решении актуальных проблем обучения и воспитания подрастающего 

поколения; 

- проводить работу по профилактике религиозного экстремизма, 

правонарушения, суицида, насилия, травматизма среди подростков; 

- увеличить объем государственного образовательного заказа на 

подготовку кадров по рабочим квалификациям; 

- обеспечить поэтапный переход на кредитно-модульную технологию 

обучения в организациях ТиПО; 
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- активизировать работу по реализации Дорожной карты дуального 

обучения с привлечением предприятий и компаний; 

-  начать преподавание дисциплины «Информатика» на английском 

языке;  

- осуществлять активную поддержку преподавателей, ведущих 

специальные дисциплины на английском языке. 

- создать условия для организации и проведения 1 июня 2017 года 

повсеместного (села, города) Парада детских и молодежных музыкальных 

ансамблей с участием обучающихся и педагогов организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального, высшего образования 

областей, города республиканского значения и столицы; 

- обеспечить условия для своевременного повышения квалификации 

педагогических работников организаций дошкольного, общего среднего, 

дополнительного, специального, технического и профессионального; 

- продолжить работу по оснащению организаций образования 

современным оборудованием; 

- принять меры по привлечению частных инвестиций для решения 

проблемы аварийных и трехсменных школ. 

 

Приняты участниками  
республиканского августовского  

педагогического совещания 
работников образования 

18.08.2016 г. 


