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темпов их ввода. Такие пути интеграции науки и образования через выполнение диссертационных исследований в 

подготовке магистрантов по программе ГПИИР стимулирует использование, в частности, возобновляемых 

источников энергии, обеспечивает надежность энергоснабжения. Все это влияет на экономическое и экологически 

устойчивое развитие энергоснабжения. 

Таким образом, для обеспечения качественной подготовки конкурентоспособных инженерных кадров в 

магистратуре в рамках реализации индустриально-инновационного развития Казахстана в КазНУ им. аль-Фараби 

имеются все предпосылки — инновационная учебная, научная и производственная инфраструктура, материально-

техническая база, интеллектуальный потенциал сотворчества обучаемых, ученых и специалистов предприятий. 
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Мухатаева К.А., Турашева С.К. 

МИИДБ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ОҚЫТУДЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ 
 

Жоғары оқу орындарының (ЖОО) бүгінгі күнгі басты мақсаты болашақ маманға кәсіби білім, білу қажеттілігін 

толық беруімен қатар, түлекке  алған білімін мен ғылыми – зерттеу бастамаларын қолдана отырып өзін еңбек 

нарығында қай уақытта немесе кезде болмасын ұсына білуді қалыптастыру болып табылады.    

ЖОО түлегінің бәсекелестікке қаблеттілігі, оны құраушы компоненттерінің мәселесі туралы көптеген ғылыми 

жұмыстар жарық көрген. Соның ішінде мынандай экономикалық санаттар «нарық», «сұраныс», «ұсыныс», 

«бәсекелестікке қабілеттілік», «бәсекелестік», «маркетинг» бүгінгі күннің түлегінің қалыптасуына үлкен ықпал 

ететін ұғымдар (1). Заманауи серпілістерге, талаптарға сәйкес ЖОО қызметінің сапалы болуына маркетингті көз-

қарастың қажеттілігі басым болатыны сөзсіз. Ол дегеніміз ЖОО жаңа білім технологиясын құрастыру, 

бәсекелестікке жауап бере алатындай білім беру бағдарламаларын білім алушыға ұсына білу. Нәтижесінде білім 

алушы, әрі қарай ЖОО түлегі өзіндік және қоғамдық даму мақсатында өзін-өзі еркін ұстау болып табылады.  

А.В.Ковалевтің айтуы бойынша, бәселекелестікке қабілеттілікті тек профессионалдық тұрғыдан 

қарастырылмай, маманның түлғалық мінездемесі де әсер етеді дейді. Бәсекелестікке қабілеттілік – тұлғаның 

интегралды сапасы, ол құзыреттілік және құндылық бағыттың жиынтығы, яғни тұлғаның, түлектің құзыретті 

білімді қоғамда, жұмыс орнында кәсіби мәселелерді шешуде қолдана білуі (2).  Оған толық келісуге болады.  

Бұл тұжырымды жұмыс беруші де қолдайды. Жұмыс беруші өз жұмыс орнында жоғары сапалы, бәсекелестікке 

қабілетілігі бар маманды көргісі келеді. Сол мәселені бірлесе шешуді жұмыс берушінің бірлесе негізгі оқу 

бағдарламасындағы құзыреттілік тізімді дайындауға қатысуы маңызы үлкен. Құзыреттілік  деген термин, алған 

білімді, біліктілікті және тұлғалық сапасын бір салада қолдана білуімен түсіндіріледі. Аталған мәселе әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-да өз шемін тапқандығы, әр факультетте  құрылған «Жұмыс беруші кеңестің» жұмыс жасауы. 

Білім беру бағдарламасының негізгі оқу жоспарын әзірлегенде жұмыс берушілер өз талаптарын қойып оқу 

үрдісінде белсенді қатысады. Сонымен қатар жұмыс берушілер эксперт ретінде әр білім беру бағдарламасына 

эксперттік қорытындысын жасайды. 

ЖОО-нын аяқтаған түлектің бәсекелестікке қабілетілігі нарық талабымен анықталады, яғни жұмыс берушінің 

қоятын талаптарымен. Жұмыс берушіні алдымен мамандардың сапалы дайындығы толғандырады. Қазіргі кезде 

дайындықтың сапасын анықтау әдісі екі түрлі: 1) кәсіби құзыреттілігінің квалификациялық стандарттар негізінде 

бағалау; 2) болашақ маманды  тұлға ретінде бағалау. 
Еңбек нарығының, жұмыс берушінің талаптарына мониторинг жүргізе отырып, ЖОО-ы өз қызметін сұранысқа қарай 

бейімдеу қажет, ол дегеніміз ЖОО-ң түлегін сапалы дайындалуына және  нарықта бәсекелестікке қабілеттілігі жоғары 

болатынына кепіл. Ондай жұмыстың нәтижесі студентке, магистрантқа мотивациялық фактор бола алады, өйткені жақсы 

жұмысқа орналасуы үшін ЖОО ұсынып отырған білімнен, нені білу және игеру керектігі қалаптасады.  

ЖОО мен Жұмыс берушінің өз ара тығыз байланыста болуы, болашақ  түлектің ЖОО-н аяқтаған соң міндетті 

түрде жұмыс орнымен  қамтылуына да ықпал ететіні сөзсіз. Осындай мәселені шешуді көздейтін, яғни жұмыс 

берушінің толыққанды оқу бағдараламасына ат салысуы, өндірістік және басқада тәжірибеден өтуіне және 

дипломдық жұмыстарға жетекшілік ету сияқты байланысты Мемлекеттік индустриялық - инновациялық дамыту 

жөніндегі 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның негізінде іске асырылады.  

Осы бағдарлама аясында Биология және биотехнология факультетіне биылғы 2016-2017 оқу жылында 

«Биотехнология» мамандығы бойынша магистратураға қабылданды.  

Биотехнология мамандығының магистратураға арналған оқу бағдарламасы эксперименталды оқу бағдарламасы 

аясында құзыретті көзқарас негізінде құрастырылған. Магистратурадағы негізгі оқу бағдарламасы және оқу 
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жоспары халықаралық білім беру бағдарламаларына, Болон Декларацияға сәйкес және жұмыс берушілердің 

ұсыныстарына сәйкес кредиттік-модульдік жүйе және компетенттік жүйе бойынша қалыптастырылған. 

Білім алу нәтижесінде бастысы түлектердің, мамандардаң профессионалдық қызметінде қалыптасқан 

құзыреттілік білімді қолдана білуінде.  Компетенциялықтың қалыптасуның негізі болатын – ол жан-жақты 

тұрғыдан дайындалған негізгі оқу бағдарламасы. Осындай негізгі құжат негізінде жалпы педагогикалық үрдіс іске 

асады.  

«Биотехнология» мамандығының оқу бағдарламасы, мамандарды өнеркәсіптік биотехнология және 

биоинженерия саласының, аралас кәсіби қызмет бағытының өндірістік-технологиялық жұмыстары және ғылыми-

зерттеу қызмет қажеттілігіне қарай, білімге және құзыреттілікке ие болуға бағытталған. Бұл, магистрлерді оқу 

бағдарламасының негізгі курстараның нақты эксперименталды және теориялық негізге сүйене отырып жүйелі 

білімімен қамтамасыз еетеді. Сонымен қатар, ғылымның жаңа жетістіктеріне негізделген элективті бағыттарда 

қарастырылған. Магистрлерге индустриалды секторда қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізуге болатындай 

дайындық жүргізіледі.    

Магистрлік бағдарлама, болашақ магистрге  қазіргі кезде маңызды пәнаралық ғылым саласы және заманауи 

технологиялар – өнеркәсіптік биотехнологияда, кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.Сонымен бірге, 

медициналық биотехнология, генетикалық және клеткалық инженерия,  геномика және протеомика сияқты 

кешенді биологиялық бағыттардағы революциялық өзгерістер туралы түсінік береді. Оқу бағдарламасының 

сапасын бағалауда оқу нәтижелерінің мониторингін жүргізу маңыздылығы айтарлықтай. Мысалы, магистратураны 

аяқтағаннан кейін: 1) жинақталған тәжірибені қайта қарастырып, қажет болған жағдайда кәсіби қызмет профилін 

өзгерту; 2) ғылыми-техникалық, жаратылыстану ғылымындағы, жалпы ғылыми жаңалықтарды тез арада  тауып, 

талдап және дұрыс өңдеуді білу; 3) менеджмент саласында білімді болу, кәсіби қызметте менеджмент әдістерін 

қолдану білу; 4) нақты өндіріс мақсатына қарай қажетті зерттеу әдістерін тандай  білу, бар әдістерді 

модификациялау және жаңа әдістерді құрастыру; 5) биотехнологиялық өндіріс спецификасын білу, өнеркәсіптік 

бионысандардың негізгі қасиеттерін, мақсатты өнімді алу және тазалаудағы негізгі әдіс -тәсілдерді зерттеу; нақты 

мақсатты өнім алуға қажетті әдістерін тандау және бағалау критерилерін білу.  

 Бұл бағдарлама бойынша мамандарды дайындауға қажетті жалпы мәдени құзыреттілік, яғни интеллектуалды 

деңгейді жоғарлату, өз бетінше ғылыми-зерттеу жұмыстарына  қажетті жаңа әдістерді үйрену, оларды ғылыми 

және ғылыми-өндірістік мәселелерді шешуде қолдана білу, сонымен қатар іскерлік шет тілі деңгейін көтеру деген 

сияқты, бәсекелестікке қабілетілікке ие болатындай пәндер тізімі қарастырылған.  
 Магистранттардың тәжірибиелік бағыттылығын қалыптастыруда бітірушінің заманауи жабдықпен жұмыс жасай білуі, 

биология ғылымдарының әдістемесін жетік меңгеру, жаңа компьютерлік бағдарламаларды қолдана  білуі аса маңызды.    

Білім алушының білуге, игеруге деген ұмытылысын қолдап, мамандығына байланысты жұмысқа орналасуына 

көмек ретінде жұмыс берушімен тығыз қатынаста болу қажет.  

Бұл тұрғыда Мемлекеттік индустриялық - инновациялық дамыту (МИИД-2) жөніндегі 2015 – 2019 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламаның негізінде қабылданған магистранттарға үлкен мүмкіндік – ол сол бағдарлама 

аясында көптеген мекемелер, кәсіпорындар мен үш жақты келісім шарт дайындалып, бекітілді. Келісім шарт 

негізінде сол мекеме орнынан диссертациялық немесе жобалық жұмыстарына жетекші тағайындалды. Ғылыми-

зерттеу жұмыстардың тақырыбы сол мекеме немесе кәсіпорының басты өндірістік жобаларымен ұштасты. 

Магистратураның 2-ші курсының оқу бағдарламасында жоспарланған өндірістік тәжірибеден өту, диссертациялық 

материалды жинақтау да осы келісім-шарт негізінде жүргізіледі.  

2015-2019 жылдарға арналған МИИДБ-2 мемлекеттік бағдарламаның басты мақсаты өңдеу өндірісінің 

бәскелестікке қабілеттілігін жоғарылату арқылы экономика диверсификациясын ынталандыру болып табылады.  

Индустриализация үрдісінде негізгі акцент сыртқы нарықтағы өнімнің қажеттілігіне қарай жоғарғы өндірістік 

технологияны  дамыту көзделген.   

Индустриалдық даму адами ресурстардың сапасын қамтамсыз етуді және білім сапасына деген талапты 

жоғарылатуды қажет етеді. Бұндай қажеттілікті қамтамасыз ету үшін ЖОО-ың бәсекелістікке қабілеттілігін 

жоғарылату мақсатымен материалды-техникалық жүйені модернизациялауға бағытталған шаралар жүргізілуде. 

Пилотты тәжірибелер жүргізу орталықтары, дуалды жүйе бойынша профессионалды біліктілікті арттыру, 

өндіріспен бірлесіп жаңа кәсіби стандарттар құрастырылуда. 

Еңбек нарығында ЖОО-ң түлектерінің бәсекелестікке қабілеттілігінің жоғарылауы, сол ЖОО-ы ұсынып 

отырған оқу бағдарламаларының бәсекеге қаблеттілігі жоғары болуына әкеледі. Өз алдында ЖОО-ң әлемдік 

рейтингте жоғары көрінуі еңбек нарығындағы сұранысына ықпал ететіні сөзсіз.  

Сондықтан, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті халықаралық рейтингте кезекті сатыға көтеріліп, 

Орталық Азия аймағы мен Қазақстан жоғары оқу орындары арасында  алғашқы болып әлемнің 250 үздік 

университеті қатарына енуі, түлектеріміздің бәсекеге қаблетті болуына талап қояды. 

Бұндай талапты факультетімізде білім алып жатқан жастарда қолдап, МИИДБ бойынша білім алып жатқан 

магистранттар еліміздің дамуына өз үлестерін қосады деген сенімдеміз.  
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АРХИВТАНУШЫ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУДАҒЫ ҚОС ДИПЛОМ 

Жаһанданудың етек алуына байланысты әлемдегі өзгерістерден, жаңа технологиялардан, білім берудегі соны 

тәсілдерден тысқары болудың мүмкін еместігін уақыттың өзі дәйектеп отыр. Оның үстіне бұрынғысынша білім 

беру экономиканы тежейтін тетіктердің бірі екендігіне көз жеткізіп келеміз. Мемлекетіміздің басты стратегиялық 

бағыты мейлінше бәсекелестікке бейім 50 елдің қатарына қосылу екендігі баршаға мәлім. Дамыған елдердің 

қатарына қосылудың басты шарттарының әрі талаптарының бірі - бәсекелестікке қабілетті мамандар даярлау. Осы 

бағытта әл - Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің тәжірибесі өзгелерге үлгі-өнеге боларлықтай. 

Халықаралық деңгейге көтеріліп келе жатқан университет үш сатылы білім беру жүйесін сәтті меңгеріп, екі жүзге 

жуық мамандық бойынша мамандар дайындайды. Солардың арасында архивист мамандар даярлаудағы бірегей оқу 

орны болып табылады. «Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша 

білім беру бағдарламасы білім беру, мемлекеттік, мемлекеттік емес ұйымдарда, мәдени-әлеуметтік салаларда, 

мемлекеттік және ведомстволық мұрағаттарда, сондай-ақ ғылыми-зерттеу және жоғарғы оқу орындарында 

құжаттамамен қамтамасыз етуді басқару қызметіне қажетті жоғары білікті мамандарды дайындауға бағытталған. 

Бағдарламаның мақсаты - мұрағаттану, құжаттану және археография салаларына қажетті мұрағаттанудың, 

құжаттанудың және құжаттаманы басқарудың теориялық мәселелерін талдау және тарихи деректерді жариялау, 

теориялық, методологиялық, тәжірибелік деңгейлерде зерттеу жүргізе алатын, кәсіби қызмет саласында отандық, 

шет елдік озық тәжірибені меңгерген, құжаттармен жұмысты реттеуді ұйымдастыратын жергілікті нормативтік 

актілерді, құжаттық ақпарттың жіктемесін, мұрағат құжаттарын жинақ ретінде жарияланымға дайындауға қатысу 

қабілеті бар мамандарды даярлау болып табылады. 5В051500 – «Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және 

құжаттамалық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша бакалаврларды дайындау 2010 жылдың 3 ақпанындағы бері 

АБ № 0137355 лицензиясы бойынша білім беру қызметін жүргізуге құқық  беріліп, лицензияға қосымшаға сәйкес 

(2010 жылдың  2 шілдесіндегі № 0110952 бұйрық) мамандық жылдың 3 наурызында (№ 643) Қазақстан 

Республикасының кәсіби білім беру Классификаторына енгізілді. Осы жылы мамандықтың кредитті технология 

бойынша білім берудің алғашқы сатысының мемлекеттік стандарты бекітілді [1]. 

6М051500 – «Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша 

магистрлерді дайындау 2010 жылдың 3 ақпанындағы бері АБ № 0137355 (АА № 0000001  22  қаңтар  2002 ж.), 

лицензиясы бойынша білім беру қызметін жүргізуге құқық берілді. Лицензияға қосымшаға сәйкес 2010 жылдың  2 

маусымындағы ҚР БжҒМ 2010 жылдың 3 наурызында № 924 бұйрығына сәйкес мамандық бойынша магистр 

мамандар даярлаудың ҚР МЖБС 7.09.066 - 2010. С стандарты бекітілді [2]. Содан бері ҚазҰУ-дың мамандық 

бойынша негізгі оқу жұмыс жоспарына сәйкес бакалаврлар [3] мен магистрлер дайындалып келеді [4]. Осы 

аралықта 17 бакалавр және 58 магистер диплом алып шықты. Түлектердің арасында оннан астамы ҚР Президенті 

архивінде, алтауы және магистранттардың бірқатары ҚР Орталық мемлекеттік архивінде қызмет етеді. 2016-2017 

оқу жылында бакалавриатта 145, магистратурада 13 магистрант білім алуда.  

Терең білімді, жоғары білікті мамандар дайындауда бірқатар реформалардың қажет екендігін республиканың 

қазіргі білім саласындағы жағдайы көрсетіп берді. Оның үстіне жаһандану үрдістері етек алған тұста,  халықаралық 

деңгейге жетуге қол созған кезде білім берудегі жаңалықтар көкейкесті бола түседі. Білім саласын заманауи 

талаптарына сәйкес жетілдіруде оқытудың инновациялық тәсілдері ғана емес қос диплом беруді ұстанудың маңызы 

арта түседі.Сондықтан да әлемнің дамыған елдерінің қатарында қадам басу үшін тың тәжірибеден құр алақан 

қалмау жағы ҚазҰУ-да ұтымды жолға қойылған. Бәсекелестікке қабілетті архивтанушыларды даярлауда әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ көрші Ресей Федерациясындағы алдыңғы қатарлы оқу орыны – Ресей мемлекеттік гуманитарлық 

университетімен 2016 жылдың мамыр бірлескен магистрлік бағдарламасының жүргізілуі туралы қосымша 

келісімге қол қойды [5]. Мұндай межеге қол жеткізу үшін оқытушылар РМГУ-ге арнайы іс сапармен барды. 

Келісім мақсаты «Архивтану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамысыз ету» және «Құжаттану және 

архивтану» мамандықтарының «Басқармалардағы және архивтердегі электронды құжаттармен жұмыс істеудің 

теориясы мен тәжірибесі» бағыты бойынша тараптар бірлесе отырып және университеттердің өкілетті 

құрылымдарымен мақұлданған халықаралық магистрлік бағдарламаны іске асыру болып табылады. Халықаралық 

магистрлік бағдарламасымен оқуды толықтай және сәтті аяқтаған магистранттар мемлекеттік үлгідегі қос дипломға 

ие болады: 

- ҚазҰУ-дың «Архивтану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамысыз ету» оқу бағдарламасы,

«Басқармалардағы және архивтердегі электронды құжаттармен жұмыс істеудің теориясы мен тәжірибесі» бағыты 

бойынша магистр біліктілігін (дәрежесін) алу жөніндегі диплом. 

- РМГУ-дің «Құжаттану және архивтану» бағыты, «Басқармалардағы және архивтердегі электронды

құжаттармен жұмыс істеудің теориясы мен тәжірибесі» білім беру бағдарламасы бойынша магистр біліктілігін 
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