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Шыңғысова Назгүл Түрсынбайқызы,
әл-Фараби атындағы ҚазҮУ,
Журналистика факультетінің профессоры,
филология гылымдарыньщ докторы,
Алматы, Қазақстан
БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫ НДАҒЫ ТИІМДІ ТӘЖ ІРИБЕЛЕР
(БАТЫ С ЕУРОПА МЫСАЛЫНДА)
Батыс Еуропада мамандар даярлау мен кәсіби білім беру ісі үздіксіз жетілдіріліп
отырады.
Германиядагы
жоғары
оқу
орындарының
ғылыми-зерттеу
базалары
калыптасқандықтан, оқытушы мен студент ғылыми-зерттеу жұмыстарын бірлесе орындау
аркылы студентті кэсіби машықтандыру тәжірибесі көзделеді. Осы тәжірибе қазіргі таңда элФараби атындағы Қазақ ұлттык университетінде де қолға алынып отыр. Яғни, жобалау
I багытындағы эдіс студентті практикалық қызметке дайындап, біліктілік қалыптастырады,
тапсырманьщ
практикалық
шешімін
анықтауға
мүмкіндік
береді.
Германия
университеттерінде студенттердің өзіндік жұмыстарына баса мэн беріледі. Оқу барысында
студент кэсіби маман болып қалыптасуы үшін мәселеғе ерекше қызығушылык танытуы
кажет.
Батыстың жоғары оқу орындары 2000 жылдардың аяғына қарай білім беру
йғдарламасынан ғылыми-зерттеу бағытына ауыса бастады. 90-шы жылдардың ортасында
колданбалы ғылыммен айналыса бастаған Германия ЖОО-лары 2007 жылдан бері ғылымизерттеу бағытын ұстанды. Оқу барысындағы ғылым мен практиканың ұштасуы, білім беру
саясаты мен елдің экономикасының тығыз байланысы өндіріске кэсіби мамандар даярлауға
мұрындық болады. Уақытының басым белігін өндірісте өткізетін студент көзімен көріп,
колымен үстай отырып, мамандыққа тез машықтанады.
2011 жылы Германия жоғары оқу орындары толығымен Болон үдерісіне көшті.
Германиядағы білім беру жүйесі экономиканы қарқынды дамытуға қабілетті кәсіби
мамандар даярлауға бағытталған. Сондықтан көптеген ЖОО оқу бағдарламаларын
жономиканың практикалық қажеттіліктеріне сәйкестендіріп жасайды. М агистрлік
]с— іламалар жүмыс берушілермен ақылдаса отырып жасалады. Болон үдерісі академиялық
ілыққа жол ашты. Германия ЖОО студенттері бір-екі семестр өзге елдердің
іверситеттершде оқиды.
Қажеттілік жоқ жерде инноваңияның дамуы мүмкін емес. Оқу үдерісіне инноваңиялық
эдіс-тэсілдерді енгізу білім берудің тиімділігін арттырады. Германияда әсіресе техникалық
жоғары оқу орындарында инновациялық жобалардың барлығы дерлік өндіріске енгізіледі.
Коммерциялық компаниялар мен мемлекеттік басқару органдарының өзі жоғары оқу
орындарына сүраныс жасайды.
Нидерланд университеттерінің дипломдары барлық елде мойындалады. Бұл елдің білім
беру жүйесінің ерекшелігі - оның барлық буындарының өзара тығыз байланыстылығында.
Нвдерланд Конститутңиясының 23 бабында білім беру еркіндігіне кепілдік берілген. Яғни,
Нидерландта тұратын, оқытуға қүқы бар кез келген азамат өзінің дІни, идеологиялық және

І

55

білім беру көзқарастарына сәйкес мектептер аша алады эрі нені және қалай оқыту керек
екендігін ездері анықтайды. Бұл мектептердің есігі дініне, сеніміне қарамастан барлық
балаларға ашық. Елдегі оқушылардың 65 пайызы осындай мектептерден білім алады. Біздің
ойымызша, бұндай жүйенің кемшіліктері де жоқ емес. Біріншіден, мектептерде бірыңғай
оқыту бағдарламасы ж оқ болғандықтан, оқу үдерісін бақылау, реттеу мүмкін емес.
Нидерланд білім беру жүйесінде 214 жоғары оқу орындары бар. Оған университеттер,
мемлекеттік емес жоғары оқу орындары, жоғары кәсіптік мектептер жатады. Елдің жоғары
оқу жүйесінің басты ерекшелігі - оқыту бағдарламалары мен әдістері кәсіби қызметке
бағыттала отырып, жеделдікке негізделеді. Германиядағы оқу жүйесіне үқсатығы
студенттердің өзіндік жүмыстарына кеп орын берілуі. Студенттік топтармен жүмыс істеу
әдісі кең қолданылады. Нидерландтағы университеттер автономиялық мекеме болғандықтан,
бюджетті өздері басқарады. Университеттерде зерттеу жэне қолданбалы ғылым
бағыттарында білім беріледі. Болон үдерісіне көшуде немістердің емес, ағылшындардың
тәжірибесіне баса көңіл бөлді. Нарыққа жедел маман даярлау мақсаты көзделгендіктен,
ЖОО-да бакалвриатта білім а л у - 3 жыл, ал магистратурада - 1 жыл. Бүл елде 12-13 жастағы
балаларға тест жүргізу арқылы жоғары оку орындарына түсу-түспеу мүмкіндігі анықталып
қояды екен.
Нидерландтың ең ескі қаласы М аастрихта орналасқан 1970 жылы қүрылған жас
университет элемдік рейтингте 112 орында түр. Жас университеттердің ішінде 17 орынды
иеленген. Университетте 7 факультет бар, 500-ге жуық профессорлар жүмыс істейді. 2000
жылдан бастап биотехнология саласында мамандыратын университет қабырғасында бизнесинкубатор қүру қолға алынған. Оқу орнында білім берумен қатар, серіктестер іздеп, бизнесті
дамыту міндеттері қойылды. Нақты инновациялық міндеттер жүзеге асырылды. Патенттер
алынып, бизнес-жоспарлар жасалып, қаржы тартылғаннан кейін бизнес-инкубаңия жасау
колға алынды. Университеттің ендігі міндеті - түрлі компаниялармен байланыс орнатып,
іскерлік байланысты өз деңгейінде үстап түру. Компаниялармен қүрал-жабдықтары бір
болғандықтан, зерттеулер бірге жүргізіледі, нарыққа жаңа өнімдер шығарылады.
Университет базасында қүрылған 25 компанияда 200-дей адам жұмыс істейді эрі 5500
шаршы м. алаңның 95 пайызында орналасқан.
Көріп отырғанымыздай, ғалымдар мен бизнес, өндіріс орындарының өкілдері бір
жерде бірлесе жүмыс істей отырып, білім беруде, кэсіби маман дайындауда орасан
тиімділіктерге жетеді.
Студенттер аз топтарда оқитындықтан, белсенділігі артады, эр студентке жеке көңіл
бөлінеді.
Францияның білім беру жүйесі бірнеше сатылардан түрады. 11 мен 18 жас аралығында
орта білімді (4 жыл колледж, 3 жыл лицей) аяқтаған соң бакалавр дипломы беріледі. Жоғары
оқу орнына тек бакалавр дәрежесін алғаннан кейін түсуге болады. Францияда жогары оқу
орындары өте көп эрі олар қысқа мерзімді жэне үзақ мерзімді жоғары білім беру болып екіге
бөлінеді. Қысқа мерзімді білім беру 2-3 жьшға созылып, өнеркәсіп жэне қызмет көрсету
салаларына мамандар дайындайды. ¥ за қ мерзімді білімді университеттер мен жоғары
мектептер береді.
Францияда қазіргі таңда 300-ден астам жоғары оку орындары бар. Олар Болон
үдерісіне тез бейімделді. 1999 жылы «тазіег» дэрежесі енгізілді. 2005 жылы Франция ЖООлары үін деңгейлі білім беру жүйесіне көшті. Бүл студенттерге өзге елдердің
универститсттеріндс оқуға, тағылымдамадан өтуге, «қос диплом» бағдарламаларына
қатысуға мүмкіндік берді. Жеке оқу жоспарын тандау бойынша міндетті пәндерді енгізе
отырып, студент өзі жасайды.
Білім берудегі инновация еліміздегі инновациялық экономиканы қүруға игі ықпал
етеді. Батыс елдерінің оқу үдерісіндегі инновациялық эдіс-тәсілдер Қазақстанда да алғашқы
жемістерін бере бастады. Қос дипломдық білім беру, академиялық үтқырлық
бағдарламалары, жұмыс жоспарларын жасау барысында элективті пәндерге қатысты жұмыс
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берушілердін талап-талап-тілектерін ескеру, ғылым мен өндірісті тиімді ықпалдастыру
мэселелері дамып келеді.
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петорарегз’ опііпе есііііоп. Тһе гезеагсһ і§ Ьазесі оп Гіұе Ігапзрагепсу Іоок Іһаі іёепгііу Іһе
ореппе88 оГ а шеёіа зоигсе: Сһе ауаііаһііку оГ одүпегзһір іпіогшаііоп, Іһе ореппезз оГ есЗіІогіаІ
(іесІ8Іоп-шакіп§, іһе іпГогтаііоп аЬоиі ]оита1івііс ге8оигсе8, еггог соггесііоп іооі, апё ітегасііоп
йтсһоп. Тһе \уеЬзііе8 оГ пе\узрарег8 аге ассеззеё іп регсепіа§е апсІ пишЬегк изіпд сопіепі
апа1у«І8 іо геуеаі іһе Іеүеі оГ ореппезк оГіһе пе\¥8рарег8.
К.еу \ уогсіз: ш еёіа Ігапзрагепсу Іооіз, ш е с ііа ассоипІаЬіІііу, \усЬ зііез оГ Кагакһзіапі
пе»8рарег§

Сгеаііоп оГ\уеЬ8Ііе8 а11о\¥8 іһе шесііа Ьизіпеззеа Іо гесеіуе іһе ГеесІЬаск іпзіапііу, аз \уе11 аз
шргоуісіе Іһе диіск гезропзе Ю Іһе риЫіс. Тһе ргоГеззіопаІізш оГ а шесііа сошрапу із сіеПпесі іп а
ііГГегепІ у/ау іойау, апсі Ігапзрагепсу І8 сопзісіегесі Со Ье а кеу азресі оГргоГеззіопаІізш (Коұасһ,
В.апсІ Яовепвііеі, Т., 2001).
Тһе Сгапзрагепсу ішрііез ассоипіаЬіШу оГ іһе зоигсез, іі іпсгеазез Іһе сопйсіепсе оГ Іһе
риЫіс іп іпГоппаІіоп іһеу §еі. Ьіке\уІ8е іһе ігапзрагепсу іп роіііісз, іһе ореппевз оГ іһе ша88
тесііа аііошз шоге сіігесі сошшипісаііоп Ье(:\¥ееп іһе геасіегз апсі іһе шесііа; іі аізо һеірз сііігепз
іотаке іһе ёесізіоп оп сііГГегепі зосіаі апсі роіііісаі І88ие8 аз іһе шесііа із іһе т а іп 80игсе оГ апу
іпГогшаііоп іһаі іпГІиепсея риЫіс оріпіоп. Тһеге а Іоі оГ зіисііез оГ тесііа ігапзрагепсу іп іһе 118,
Еигоре, апсІ оіһег рагіз оГ іһе \ ү о г Ісі. Тһе Еигореап Іои таіізш ОЬзегуаіогу (ВеііеІ8, Т., Ғеп§1ег,
Зігаеіег, А. апсі Тгі11іп§, М ., 2011), Гог ехатріе, аррііеё іо Кіаиз Меіег, \үһо саііз іһе
ішрагепсу “а сгііегіоп Гог ]оита1І8ііс яиаіііу” (Меіег, 2007, р.225). Ітр іетеп іаііоп оГ
(гакрагепсу іооіз іпіо опііпе еёіііопз оГпе\У8рарег8 а11о\¥8 іһе аиёіепсе іо сіесісіе апсі еуаіиаіе іһе
Чиаіііу оГ р и таІізііс \үогк апсі Һе1р8 іһе тесііа іо §аіп сгесііЬіІііу.
Но\үеуег, іһеге із по сіеіаііесі зіисіу ог гезеагсһ оп опііпе тесііа ігапзрагепсу іп Кахакһзіап,
ехсері а зһогі рге-гезеагсһ сіопе Ьу іһе аиіһог іп 2012 (АззапЬауеуа О. 0 . Месііа Тгапзрагепсу
апй іһе Сосіе оГ Еіһісз оГ а Кагакһзіапі Іоитаіізі: һіір://апіс1екг.сот/посіе/4327). Тһи8, іһІ8
гсьеагсһ аішесі іо апаіуге Кагакһзіапі шесііа іп Ггатсз оГ іһе Еигореап зіапйагдз іо йпсі оиі һо\у
тисһ іһе Іосаі пе\\-8рарег8 опііпе есііііопз аге ігапврагепі, \үһаі шесііа ігапзрагепсу іооіз аге изеё
Ьуіһе тесііа тапа§ег8 ог едііогз іо асһісүе іһе һі§һ-^иа1ііу іс у с і о Г іо и т а ііз т .
РгоЫет З іа іет еп і
Тһе іпіііаі сігаү/Ьаск оГіһе Кахакһзіапі ргіпі тесііа І8 ііз окі-Гаьһіоп Ьизіпе88 орегаііоп.
Тһе сһіеГ есіііог8 апё тесііа о\¥пегз т о з ііу аге 8іі11 поі іепсі іо Го11о\у іһе т и іііт е с ііа апё
Іесһпо1о§іса1 сісуеіортепіз. Тһе шо8І ітрогіапі ігапзрагепсу ргоЫ ет Гог та88 т е д іа оГ
Кагакһзіап іодау І8 іһе Іаск оГ геуеаіеё іпГогтаііоп оп \уһо ошп8 іһе т е ё іа , \уһаі геазопз сіо іһе
теШа һаұе іп ііз орегаііопз, апсі йпапсіаі сопдіііопз. “Турісаііу, іһе о\упег8 сіісі поі сіізсіохе іһе
еуісіепсе іһаі іһеу аге іһе о\үпег8 оГ іһе та88 т еёіа : іп іһІ8 сазе іһе оГйсіаІ о \у п с г8 аге ргіұаіе
сотрапіез ог іпіегтесііагіез. Тһе соипігу Һа8 зеуегаі 1аг§е тесііа һоИіп§8, \уһісһ аге о\үпесі Ьу
Гтапсіаі-іпсіизігіаі §гоир8 ог Ьи8Іпе88 1еас1ег8” (АЬгатоу, 2009, р.6). Тһе \ү е 8 іе т 8сһо1аг8
гесо§пІ2есі тесііа ігапзрагепсу аз іһе т о з і ітрогіапі іооі іо §аіп іһе риЫіс іш зі Ьу тесііа:
“Іоита1І8і8 вһоиісі Ііпк іо зоигсе таіегіаі а8 т и с һ аз ровзіЫе, зиррогііп§ \уһаі іһеу іеіі реоріе
■лііһс1о8е-іо-іһе-§гошісі Гасіз апсі сіаіа. Бізсіозиге І8 іһе т а іп сгііегіа іо сопзіёег іһе тесііа ореп
ажі ігапврагепі, сопзе^иепііу §аіпіп§ риЫіс ігиві” Шіір:/Мг\ууу^кспп.огд/ргіпсір1е&/ігап8рагепсу).
57

