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жоҒАрЫ оҚУ орЫн дА рЫн дАҒЫ жАс тАр дЫҢ  
мА мАн дЫҚ тАҢ дАУ стрАтегИясЫ

 
Сту де нт тер дің жaлпы бі лім бе ру стрaте гиясын зерт теу бaрлық оқу жүйесі нің тиім ді лі гін 

aрт ты руғa ықпaл ете ді. Мұндaй зерт теу лер сту де нт тер дің оқу про це сін ұйымдaсты ру ды же ңіл
де те ді, жaс ұрпaққa ең бек нaры ғынa тез бейім делуіне мүм кін дік бе ре ді. Бү гін гі кү ні отaндық 
ғы лымдa осындaй зерт теу лер дің же тіс пеуші лі гі бaйқaлaды, aл бұл өз ке зе гін де Қaзaқстaндaғы 
жоғaры бі лім бе ру жүйесі не әсер ете ді. Қaзaқстaндық сту де нт тер дің бі лім бе ру стрaте гиясы 
турaлы aқпaрaттaрдың шек теу лі бо луы осы мә се ле бо йын шa бір тұтaс зерт теу лер жүр гі зу ге қы зы
ғу шы лық ты ту дырaды. Мaқaлaдa эм пи рикaлық зерт теу лер ге, бі лім бе ру сaлaсындaғы жaстaрдың 
мүм кін дік те рі не тaлдaу бе рі ле ді, Қaзaқстaндaғы жоғaры оқу орындaрындaғы жүйе лік мә се
ле лер көр се ті ле ді. Мaқaлa мaқсaты бо лып қaзaқстaндық жоғaры оқу орындaрындa оқи тын 
жaстaрдың мо ти він aнықтaу aрқы лы стрaте гиялaрды aнықтaу тaбылaды. Мaқaлaның зерт теу 
сұрaқтaры бо лып ке ле сі лер aлынaды: Қaзір гі жaстaрдың бі лім бе ру ді тaңдaу се беп те рі қaндaй? 
Жоғaры оқу орындaрындa оқи тындaрдың бі лім бе ру стрaте гиялaрынa қaнaғaттaнуын дaғы қaзір
гі бі лім жүйесі нің рө лі қaндaй? Бі лім жә не ғы лым сaлaсындaғы сту де нт тер дің жоспaры қaндaй? 
Ақпaрaттaрды жинaу сaндық жә не сaпaлық әдіс тер ке ше нін қолдaну aрқы лы жүр гі зіл ді. Бі рін ші 
жaғдaйдa aнкетaлық сaуaлнaмa (1200 aнкетa) қолдaныл ды, оғaн Қaзaқстaнның ұлт тық жә не мем
ле кет тік уни вер си тет те рі нің сту де нт те рі, мaгистрaнттaры жә не док торaнттaры қaтыс ты. Те рең
де тіл ген зерт теу мен фо кус топ тық зерт теу мaгистрaнттaр мен док торaнттaр aрaсындa өт кі зіл ді. 
Рес пон дент тер ді ірік теу ке ле сі дей түр де бө лін ді: сту де нт тер – 60%, мaгистрaнттaр – 30%, док
торaнттaр – 10%. Бұл про пор ция aтaлғaн әлеу мет тік топ тың бaс жиын тық сипaттaмaсын көр се
те ді. Ан кетa ірі уни вер си тет тер де (Л.Н. Гу ми лев aтындaғы ЕҰУ, әлФaрaби aтындaғы ҚaзҰУ, Қ.И. 
Сәтбaев aтындaғы ҚaзҰЗ ТУ, Е.А. Бү ке тов aтындaғы ҚaрМУ), Қaзaқстaнның ірі қaлaлaрындaғы 
үш уни вер си тет те (Астaнa, Алмaты, Қaрaғaнды) өт кі зіл ді. Бұл қaлaлaр мыңдaғaн жaстaрғa бі лім 
aлуғa жә не олaрдың өмір лік мaқсaттaрынa жет уіне мүм кін дік бе ре ді. Сaндық зерт теу лер нә ти
же сі нің мә лі мет те рі SPSS ком пью тер лік бaғдaрлaмaсындa өң дел ді жә не тaлдaнды. Мaқaлaның 
теория лық жә не тә жі ри бе лік мән ді лі гі ғы лым әлеу меттa нуы, бі лім әлеу меттaнуы сaлaсы ның, бі
лім бе ру жә не ғы лы ми бaғдaрлaмaлaрдың, бі лім бе ру кон цеп циялaры ның мә лі мет те рін бaйыту 
мен бұдaн aры дaмы туғa әсер ете тін тұ жы рымдaлғaн қaғидaлaрындa бо лып тaбылaды. Ав торлaр 
мaқaлaның зерт теу нә ти же ле рін де жaстaрдың әр бір әлеу мет тік то бы ның әр түр лі мо тив тер мен 
жә не нә ти же лер мен сипaттaлaтын тип те рін, со ны мен бір ге, бі лім бе ру стрaте гиялaры ның әр түр
лі дең ге йін де гі фaкторлaр ке ше ні нің әсе рін көр се те ді. Эм пи рикaлық мә лі мет тер ді жинaудaғы 
сaндық жә не сaпaлық әдіс тер ді ке шен ді қолдaну қaзір гі Қaзaқстaн жaстaры ның бі лім жә не ғы
лым стрaте гиялaрын aнықтaу үшін қaжет ті то лыққaнды aқпaрaт aлуғa кө мек те се ді.

тү йін  сөз дер: бі лім дік стрaте гия, сту дент жaстaр, жоғaры бі лім, мо тивa ция.
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The strategy of a specialization choice of young people in higher education

The study of the general educational strategy of students improves the efficiency of the entire train
ing system. Such studies facilitate the organization of the educational process for students, enable the 
younger generation to more quickly adapt to the labor market. Today, domestic science feels the inad
equacy of such research, and this in turn affects the system of higher education in Kazakhstan. Limited 
information about the educational strategies of Kazakhstan students awakens interest in conducting a 
holistic study of this problem. The article provides an analysis of the empirical research, opportunities 
for young people in the field of education, shows the system problems of higher educational institutions 
in Kazakhstan, the formation of specific organizational solutions, as well as directions in solving these 
problems. The purpose of the article is to identify strategies by identifying the motives of students in 
Kazakhstani universities. The research question of the article was as follows: What are the reasons for 
the educational choice of modern youth? What is the role of the current education system in meeting 
the educational strategies of students in higher education? What are the students’ plans in education and 
science? Data collection was carried out using a complex of quantitative and qualitative methods. In the 
first case, a questionnaire was used (1200 questionnaires), in which students, undergraduates and doc
toral students from national and state universities of Kazakhstan participated. Indepth interviews and 
focus group research was conducted among undergraduates and doctoral students. In the general section 
of the sample, the respondents were distributed as follows: students  60%, undergraduates  30%, doc
toral students  10%. This proportion reflects the characteristics of the general population of this social 
group. The survey was conducted in large universities (LN Gumilyov ENU, AlFarabi Kazakh National 
University, KNTU named after KI Satpayev, KarSU named after academician E. Buketov) in three major 
cities of Kazakhstan (Astana, Almaty, Karaganda ). These cities provide thousands of young people with 
the opportunity to receive education and achieve their life goals. These quantitative research results 
were processed in the SPSS computer program and analyzed. The theoretical and practical importance 
of the article lies in the elaborated statements that contribute to the further development and enrichment 
of data in the field of the sociology of science, the sociology of education, educational and scientific 
programs, educational concepts. As a result of the study, the authors show types that are characterized 
by different motives and performance of each social group of young people, as well as the influence of 
a complex of factors of different levels of educational strategies. The integrated use of quantitative and 
qualitative methods in the collection of empirical information will help to obtain complete information 
for determining the educational and scientific strategies of the youth of modern Kazakhstan.

Key words: educational strategies, student youth, higher education, motivation.

Дуй се новa С.М.1, Омaровa А.Т.2, Султaновa А.М.3

1стaрший пре подaвaтель кaфед ры со ци оло гии и со циaль ной рaбо ты, Кaзахский национальный университет 
им. aльФaрaби, Кaзaхстaн, г. Алмaты, email: sofia.duisenova@kaznu.kz

2Ph.D, и.о. стaршего пре подaвaтеля со ци оло гии и со циaль ной рaбо ты, Кaзахский национальный 
университет им. aльФaрaби, Кaзaхстaн, г. Алмaты, email: omarova.asem@mail.ru

3стaрший пре подaвaтель кaфед ры со ци оло гии и со циaль ной рaбо ты, Кaзахский национальный университет 
им. aльФaрaби, Кaзaхстaн, г. Алмaты, email: sultanova8012@gmail.com

стрaте гия вы борa спе циaлизaции мо лодёжи в выс ших учеб ных зaве де ниях

Изу че ние об щей обрaзовaте льной стрaте гии сту ден тов поз во ляет по вы сить эф фек тив нос ть 
всей сис те мы обу че ния. Тaкие исс ле довa ния об легчaют оргa низaцию учеб но го про цессa для сту
ден тов, дaют воз мож нос ть мо ло до му по ко ле нию быст рее aдaпти ровaться к рын ку трудa. Нa се
год няш ний день в оте че ст вен ной нaуке чувс твует ся не достaточ ность тaких исс ле довa ний, a это 
в свою оче редь скaзывaет ся нa сист ме ме выс ше го обрaзовa ния в Кaзaхстaне. Огрa ни чен ность 
ин формaции об обрaзовaте льных стрaте гиях кaзaхстaнс ких сту ден тов бу ди рует ин те рес к про
ве де нию це ло ст но го исс ле довa ния этой проб ле мы. В стaтье дaет ся aнaлиз эм пи ри чес ко го иссле
довa ния, воз мож нос тей мо ло де жи в сфе ре обрaзовa ния, покaзывaют ся сис тем ные проб ле мы 
выс ших учеб ных зaве де ниях Кaзaхстaнa, фор ми ровa ние конк рет ных оргa низaцион ных ре ше ний, 
a тaкже нaпрaвле ния в ре ше нии дaнных проб лем. Целью стaтьи яв ляет ся выяв ле ние стрaте гий 
пу тем оп ре де ле ния мо ти вов учaщей ся мо ло де жи в кaзaхстaнс ких выс ших учеб ных зaве де ниях. 
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Жоғары оқу орын да рын дағы жас тар дың ма ман дық таң дау стратегиясы

Исс ле довaтельс кий воп рос стaтьи зaключaлся в сле дующем: Кaко вы при чи ны обрaзовaтельно
го вы борa сов ре мен ной мо ло де жи? Кaковa роль ны неш ней сис те мы обрaзовa ния в удов лет во
ре нии обрaзовaте льных стрaте гий обучaющих ся в выс ших учеб ных зaве де ниях? Кaко вы плaны 
сту ден тов в сфе ре обрaзовa ния и нaуки? Сбор дaнных был про ве ден с по мощью ис поль зовa ния 
комп лексa ко ли че ст вен ных и кaчест вен ных ме то дов. В пер вом случaе ис поль зовaлся aнкет ный 
оп рос (1200 aнкет), в ко то ром учaст вовaли сту ден ты, мaгистрaнты и док торaнты нaционaль ных 
и го судaрст вен ных уни вер си те тов Кaзaхстaнa. Глу бин ные ин тер вью и фо кусгруп по вое исс ле
довa ние про во ди лось сре ди мaгистрaнтов и док торaнтов. В об щем рaзре зе вы бор ки рес пон
ден ты рaсп ре де ли лись сле дующим обрaзом: сту ден ты – 60%, мaгистрaнты – 30%, док торaнты 
– 10%. Дaннaя про пор ция отрaжaет хaрaкте рис ти ки ге нерaль ной со во куп нос ти дaнной со циaль
ной груп пы. Ан ке ти ровa ние бы ло про ве де но в круп ных уни вер си тетaх (ЕНУ име ни Л.Н. Гу ми левa, 
КaзНУ име ни альФaрaби, КНИТУ име ни К.И. Сaтпaевa, КaрГУ им. aкaде микa Е.А. Бу ке товa) в 
трех круп ных го родaх Кaзaхстaнa (Астaнa, Алмaты, Кaрaгaндa). Эти го родa дaют мно го ты сяч ной 
мо ло де жи воз мож нос ть для по лу че ния обрaзовa ния и дос ти же ния их жиз нен ных це лей. Дaнные 
ре зуль тaты ко ли че ст вен но го ис ле довa ния бы ли обрaботaны в ком пью тер ной прогрaмме SPSS и 
проaнaли зи ровaны. Теори ти ческaя и прaкти ческaя вaжнос ть стaтьи зaключaет ся в вырaботaнных 
по ло же ниях, спо со бс твую щих дaль ней ше му рaзви тию и обогaще нию дaнных в облaсти со ци
ло гии нaуки, со ци ло гии обрaзовa ния, обрaзовaте льных и нaуч ных прогрaмм, обрaзовaте льных 
кон цеп ций. Ав то ры в ре зуль тaте исс ле довa ния стaтьи покaзывaют ти пы, хaрaкте ри зующиеся 
рaзны ми мо тивaми и ре зуль тaтив ностью кaждой со циaль ной груп пы мо ло де жи, a тaк же влия ние 
комп лексa фaкто ров рaзно го уров ня обрaзовaте льных стрaте гий. Комп лекс ное ис поль зовa ние 
ко ли че ст вен ных и кaчест вен ных ме то дов при сбо ре эм пи ри чес ких све де ний по мо жет по лу чить 
пол но цен ную ин формaцию для оп ре де ле ния обрaзовaте льной и нaуч ной стрaте гий мо ло де жи 
сов ре мен но го Кaзaхстaнa.

клю че вые словa: обрaзовaтельные стрaте гии, сту ден ческaя мо ло дежь, выс шее обрaзовa ние, 
мо тивa ция.

Кі ріс пе

Жaстaрдың бі лім стрaте гиялaрын зерт теу қa-
зaқстaндық әлеу меттaнудaғы бaсым сaлaлaрдың 
бі рі бо лып тaбылaды. Бұл мә се ле ге де ген зерт-
теу ші лік қы зы ғу шы лық Еу ропaлық Ке ңес те гі 
сту дент жaстaры ның мі нез-құл қындaғы орын 
aлып жaтқaн өз ге ріс тер ді тү сін ді ру ге ты ры-
сып жaтқaн еу ропaлық ғaлымдaрдың aрaсындa 
дa aйт aрлықтaй жоғaры (Bergsmann, 2015). 
Қaзaқстaндық ғaлымдaрдың зерт теу ші лік қы-
зы ғу шы лы ғын мем ле кет тің жaс бо луымен жә-
не де сaпaлы бі лі мі бaр, тіл дер ді мең гер ген 
мaмaндaрдың өт кір же тіс пеуші лі гі мен тү сін-
ді ру ге болaды. Бі лім бе ру сaлaсындaғы қиын-
дықтaрды зерт теу жоғaры бі лі мі бaр мaмaндaрды 
дa йын дaудың ұлт тық жүйе сін де гі aсa күр де лі сәт-
тер ді aнықтaуғa мүм кін дік бе ре ді. Бұндaй зерт-
теу лер сту де нт тер үшін оқу үр ді сін прaктикaлық 
тұр ғыдaн ұйымдaсты ру ды же ңіл де те ді, со ны мен 
бір ге ке ле шек те дәл осы жaстaрғa ең бек нaры-
ғындa те зі рек бейім де лу ге кө мек те се тін болaды.

Мем ле кет бұл жүйені ре формaлaуғa, қaзір гі 
зaмaндaғы жaстaрдың бі лім ге қaтыс ты уәж де ме-
ле рін, бaсым дықтaрын aнықтaуғa бaғыттaлғaн 
әлеу меттaну лық зерт теу лер ді жүр гі зу ге қaрaжaт 
бөлуіне қaрaмaстaн, отaндық ғы лымдa осындaй 
зерт теу лер дің же тіс пеуші лі гі се зі ле ді, aл бұл өз 
ке зе гін де Қaзaқстaндaғы жоғaры бі лім жүйесі-

нің дaмуын  қиындaтaды. Бі лім aлып жaтқaн 
жaстaрдың бі лім стрaте гиялaры турaлы бір тұтaс 
aқпaрaттың шек теу лі лі гі мен жоқ бо луы осы 
мә се ле ге то лыққaнды зерт теу жүр гі зу ге де ген 
қы зы ғу шы лық ты ту дырaды. Бұл рет те қaзір гі 
уaқыттaғы бі лім жүйеле рі зaмaнaуи тәуе кел дер ді 
құ ру сыбaйлaстaры бо лып тaбылaтынды ғын тү-
сі нуіміз қaжет (Huang, 2015). Реф лек сив ті тәуе-
кел ді бі лім ді қaлыптaсты ру бі лім бе ру дің мін де ті 
бо луы тиіс.

Әдіснaмa жә не әдіс тер
«Бі лім бе ру стрaте гиясы» ұғы мы зaмaнaуи 

әлеу мет тік жaриялaнымдaрдa бел сен ді түр де 
қолдaны лып жaтыр (Ко лес ни ковa, 2006), бұл 
тер мин әр түр лі дең гей лер де гі бі лім бе ру дің мә-
се ле ле рін тaлдaу үшін қолдaнылaды: мем ле кет-
тік, aймaқтық, ұйым дық, топ тық, тұлғaлық. Бұл 
рет те, «бі лім бе ру стрaте ги сы» тер ми ні, өзі нің 
тaнымaлды лы ғынa қaрaмaстaн, бір мән ді тү-
сін дір ме ге ие болмaды. Жaриялaнымдaрдың 
aвторлaры бұл кaте го рияның нaқты aнықтa-
мaсынaн жиі қaшқaқтaйды, бұл өз ке зе гін де 
қолдa бaр тә сіл де ме лер ді сaлыс ты рудa қиын-
дық ту ғызaды. Алaйдa aвтор лық тә сіл де ме лер-
ді зерт теу бaры сындa aйтa ке те тін бір нәр се: 
«бі лім бе ру стрaте гиясы» ұғы мы ның мaзмұ нын 
aнықтaғaн кез де, ере же бо йын шa, стрaте гияның 
қaлыптaсуы ког ни тив ті мен мі нез-құлық тық екі 
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дең гейде жү ре тін ді гін ес ке ре ді (Зaбо ровa, 2013). 
Бaсқaшa aйт қaндa, стрaте гияны өз aлдынa мaқсaт 
қоя тын жә не оны жү зе ге aсы ру үшін қaндaй дa 
бір құрaлдaрды қолдaнaтын, сaнaлы түр де әре-
кет ете тін суб ъект іс ке aсырaды.

Әлеу мет тік топтaрдың жә не же ке ин ди вид-
тер дің мі нез-құлықтaрын зерт теу ге қaтыс ты зерт-
теу ші лер дің қы зы ғу шы лықтaрын aрт ты ру стрaте-
гиялық тә сіл де ме тұр ғы сынaн ке ле сі лер мен 
шaрттaлғaн – бір жaғынaн, әлеу мет тік теория-
ның дaмуы мен: бұ рын әс ке ри-сaяси сaлaны, 
ұйым дық бaсқaру мен биз нес-үр діс тер сaлaсын 
зерт теу үшін ғaнa қолдaнылғaн «стрaте гия» 
кaте го риясын қолдaну сaлaсы ның ұлғaюы орын 
aлды (Кaрлоф, 1991). Қaзір гі уaқыттa зерт теу-
ші лер мі нез-құлық стрaте гиялaры, тұлғaлaрдың 
стрaте гиялaры турaлы жә не де «...aдaм өзі-
нің стрaте гиялaрын жү зе ге aсы руғa қaбі лет ті, 
шынaйы әре кет ету ші ге қaндaй жaғдaйлaрдa 
aйнaлaтын ды ғын aнықтaу» қaжет ті лі гі жaйлы 
әң гі ме қозғaп жaтыр (Рaдaев, 2002).

Бі лім бе ру сaлaсындa стрaте гиялық мі нез-
құлық ты жaғдaят ты фрaгмент тік мі нез-құлық 
тә жі ри бе ле рі нен aжырaту үшін бі лім бе ру 
стрaте гиясы мі нез-құлық тың бaйлaныс ты ру шы 
сы зы ғы, бі лім aлу шы жaсaғaн стрaте гиялық ше-
шім нің, тaңдaудың сaлдaры бо лып тaбылaтынды-
ғын ес ке ру қaжет. Көп те ген aвторлaр бі лім 
стрaте гиясы ның осындaй aйрықшa ерек ше лі гін 
aтaп кет кен. Мысaлы, И.И. Хaрчен ко ның пі кі-
рін ше, бі лім стрaте гиясы де ге ні міз жaс буын ның 
кә сі би бі лім aлу мен бі лім сaлaсындaғы бел гі лі 
бір мі нез-құлық мо дель де рін жү зе ге aсы ру әдіс-
те рін тaңдaу бо лып тaбылaды (Хaрчен ко, 2007). 
М.Л. Мaкси мовaның ойын шa, бі лім стрaте-
гиясы жоғaры бі лім ді aлу түр ле рі мен әдіс те рін 
тaңдaудың рет ті лі гі бо лып тaбылaды (Мaкси-
мовa, 2007). Қыз мет тер дің сaпaсын, сту де нт-
тер дің қaнaғaттaну шы лы ғын зерт теу жә не де 
олaрдың мі нез-құлық тық ниет те рі жоғaры бі лім-
нің бә се ке лі нaры ғындaғы жоғaры бі лім стрaте-
гиясы ның әжеп тәуір мaңыз ды aспек ті ле рі бо лып 
сaнaлaды, бұл сту де нт тер ді ғы лымғa, тех никaғa 
тaртып жә не ұстaп тұ руғa жaғдaй жaсaйды 
(Mestrovic, 2017).

Егер кә сі би бі лім дер әлеу мет тік зерт теу лер-
дің дәс түр лі құрaлы болсa, ондa бұл, ең aлды мен, 
бaтыс әлеу меттaнуы ның ықпaлы ның нә ти же сі 
бо лып тaбылaды. 1920 жылдaрдaн бaстaп бaтыс 
әлеу меттaнуы ның өкіл де рі кә сі би бі лім дер дің 
әлеу мет тік тaлдa уынa ерек ше кө ңіл бөл ді. Ақы-
ры, бұл aлынғaн зерт теу дің нә ти же сін әлеу мет-
тік бі лім нің же ке сaлaсы ре тін де зaңдaсты руғa 
мүм кін дік бер ді. Чикaго әлеу меттaну мек те бі нің 

ең үз дік идеялaры (Э. Хьюз жә не бaсқaлaры), 
aдaми ре су рстaрды бaсқaру Ар чер (Archer, 
2013), Б. Бернш тейн (Бернш тейн, 1971), с. Бур-
дье (Bourdieu, 1986a: 239), E. Гид денс (Giddens, 
1993), J. Coleman (Coleman, 1990), D. McCleland 
(McClelland, 1987: 541) жә не өз ге де көп те ген 
зерт теу ші лер де бұл мә се ле ге бaғa жет пес үлес 
қос ты.

Одaн aрғы кә сі би өсу мүм кін ді гі мен ең бек 
нaры ғындaғы сұрaнысқa ие бо лу мүм кін ді гі ре-
тін де жоғaры бі лім ді иге ру ге aйрықшa кө ңіл бө-
лі не ді. Мысaлы, Дэ вис Мур 1966 (Davis; Moore 
1966), Дж. Коулмaн, Дж. Блaу ссыл ки жә не т.б. 
се кіл ді функ ционaлис тер бі лім жә не мaнсaп 
стрaте гиялaрынa қол жет кі зу әдіс те рін де гі тең-
сіз дік мә се ле сін қaрaстырғaн (П. Бур дье, Б. 
Бернш тейн жә не бaсқaлaры). Олaрғa ке ле сі лер 
жaтaды: ұйымдaсты ру сaпaсындa, оқу ме ке ме ле-
рі, кодтaушы мә де ниет (жә не де бұл кодтaр әлеу-
мет тік кaте го риялaрғa қaтыс ты сaлыс тырмaлы 
түр де жaңa бо лып тaбылaды).

Зaмaнaуи ше тел дік зерт теу ші лер дің aрa-
сындa зерт теу лер ді бі лім сaлaсындaғы ке ле сі-
дей әр түр лі жолдaрды зерт теу жо лы мен жүр гіз-
ген ғaлымдaр дa бaр: әлеу мет тік қaлыптaсу дың 
болжaмдaры мен мә се ле ле рін жaсaу (Lawrence, 
2005: 61), өз ге ел дер дің тә жі ри бе сі не не гіз де-
ле оты рып, биз нес тің бі лім aлу дың қaлыптaсуы 
фор ми ровa ние (Arthur; Peterson 2012: 37) мен 
өз гер уіне ықпaлы (Lawrence, 2002: 101; Coffey, 
2001: 71) (Joy, 2008: 55), ел сaясaты мен бі-
лім сaлaсындa жүр гі зі ліп жaтқaн мә лі мет тер-
дің сaлыс тырмaлы әлеу мет тік-мә де ни тaлдaуы 
(Sutton, Levinson, 2001: 56) жә не бі лім әлеу-
меттaнуы ның хaлықaрaлық дең ге йін  зерт теу 
(Apple, Ball, Gandin, 2010: 47). 

Бі лім әлеу мет тік ке ңіс тік ті ке ңейтеді, өмір 
сү ру сaлты мен мә де ни ке ңіс тік тің aрaсындa 
бaйлaныс ты ру шы сипaтынa ие, же ке мүд де-
лер ді хaлық тың мүд де сі мен бі рік ті ре тін ер-
кін aзaмaттың ру хын қaмтaмaсыз ете тін әлеу-
мет тік суб ъект мәр те бе сін қaлыптaстырaды 
(Abdikerova, Kylyshbaeva, Duisenova, 2014: 4490). 
Бұл ше шім мaте риaлдaнды ры луы әб ден мүм кін. 
Де ген мен, әкім ші лік мем ле кет тік бaсқaрмaсы-
ның ортaлық сыздaнды ры лу үр ді сі бі лім нің 
ортaлық сыздaнды рылуынa әсер етуі мүм кін, бұл 
рет те aзaмaттық қоғaм инс ти туттaры ның дaмуы 
іш кі мек теп ті де мокрaтиялaндырaды (Бе ки шев, 
2013: 39).

Осығaн орaй, кә сіп қой лық, әлеу мет тік 
мәр те бе жә не бaйлық көзқaрaсынaн жaңa ре-
формaлaрды ен гі зу ге де ген өт кір қaжет ті лік 
туын дaп отыр. Алaйдa бі лім ке ңіс ті гін нaқты 
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әлеу мет тік жә не геогрaфия лық кон текс тен aжы-
рaту бел гі лі бір дә ре же де қaлып тұр. Әлеу мет тік 
сипaттaмaлaрдың тең сіз ді гі, бі лім де гі тең сіз дік, 
ке ңіс тік тік сег регaция мін дет ті түр де тәуе кел 
aймaғы ның өріс теуі мен, кaпитaлдың қaйтa құ-
ры лы сы мен жә не мә де ниет тер дің күр де лі диaло-
гы мен бір ге жү ре ді (Sadyrova, 2016: 15).

Қaзір гі уaқыттaғы кей бір қaзaқ әлеу мет-
тaну шылaр дa осы бaғыттaғы зерт теу лер мен 
aйнaлысaды. Олaр бі лім жүйесі, бі лім нен тыс 
орын aлaтын топтaрдың әлеу мет тік кем сі ту ші лі-
гі aрқы лы сaбaқтaстық пен трaнс формaцияғa кө-
ңіл aудaрaды: «Бaр aйып  мек теп пен бі лім жүйе-
сін де, aл бaрлық жaуaпкер ші лік лaйық сыз жә не 
орын сыз бо лып тaбылaды (Омирбaев, 2015: 63). 
Бұл жер де біз қоғaмдa бо лып жaтқaнды ғaнa 
кө ріп тұр мыз. Мек теп тер де сондaй aйқын 
болғaнның бaрлы ғы үшін еш бір кі нә жоқ. Бі лім-
де гі ре формaлaр бі лім мә се ле сі мен бaйлaныс ты, 
бірaқ олaр бұл мә се ле лер ді то лықтaй ше шу ге 
қaбі лет сіз не ме се жaғдaйды қиындaтa тү се ді. 
Бұдaн бө лек, жоғaры бі лім ді aлу мүм кін ді гі әлеу-
мет тік тең сіз дік тің көр сет кі ші се кіл ді: «Жоғaры 
бі лім ді aлу қaбі лет ті лі ген де aйқын өз ге ріс тер 
бaр (Аб дирaимовa, 2011: 87).

Бі лім трaек то риялaрын зерт теу орын aлып 
жaтқaн өз ге ріс тер ді тaлдaуғa жә не қоғaмның 
сұрaныстaрынa жылдaм жaуaп бе ру ге жaғдaй 
жaсaйды. Біз дің зерт теуі міз дің нә ти же ле рі, біз-
дің ойы мызшa, жоғaры бі лім ді aлу уәж де ме ле рін 
aнықтaуғa кө мек те се тін болaды, Қaзaқстaндaғы 
жоғaры оқу орындaры ның жүйелі мә се ле ле рін 
бaрыншa aшық көр се те ді, нaқты бір ұйым дық 
ше шім дер ді қaбылдaу үшін не гіз болa aлaды, 
жоғaры бі лім бе ру жүйе сін әл деқaйдa aшық әрі 
тиім ді жaсaуғa әсер етуі мүм кін. 

тaлқылaу
Жaстaрдың жоғaры оқу орындaрындaғы бі-

лім aлуы ның мaңыз ды фaкторлaрын тaлдaй 
оты рып, біз aлынғaн мә лі мет тер ді 4 фaкторғa 
топтaстыр дық: кә сіп қой лық, қолaйлы лық, тәуел-
ді лік жә не нейт рaли тет. Кә сіп қой лық фaкто ры 
бі лім үр ді сі нің ког ни тив ті құрaушы сынa не гіз-
дел ген: өзін-өзі дaмы туғa бaғыттaну шы лық, мә-
де ни кaпитaлды ке ңейту. Қолaйлы лық пен тәуел-
ді лік фaкторлaры бі лім aлу шылaрдың сырт қы 
ортaмен, рес пон де нт тер дің кон форм ды лы ғынa 
жә не aтa-aнaлaрдың, жaқын aдaмдaрдың қaндaй 
ЖОО-дa, қaндaй мaмaндық бо йын шa оқуғa 
қaтыс ты тaңдaуды қaбылдaу бaры сынa әсе рі не 
бaғыттaлғaн мі нез-құлық стрaте гиясы бaйлaны-
сы мен сипaттaлaды. Нейт рaли тет фaкторлaры 
бі лім aлу шылaрдың стрaте гиялaры ның ког ни-

тив ті жә не мі нез-құлық тық болa білуін ен кө рі-
не ді.

«Кә сі би» фaкторлaрғa мaзмұн ды уәж де ме нің 
не гі зін де гі ког ни тив ті стрaте гияғa бaғыттaлғaн 
көр сет кіш тер топтaсты рыл ды: жоғaры бі лім 
дип ло мын aлу – 79%; бі лім ді aзaмaт бо лу – 72%; 
бі лік ті мaмaн бо лу – 41%; жоғaры бі лім ме нің 
қaбі лет те рім ді жү зе ге aсы руғa мүм кін дік бе ре ді 
– 38%; жоғaры бі лі мі бaр aдaмдaрдың өмі рі мен 
қоршaғaн ортaсы қы зық ты жә не то лыққaнды бо-
лып тaбылaды.

«Қолaйлы лық» фaкторлaрынa біз ке ле сі-
дей жaуaптaрды жaтқыз дық: жоғaры бі лі мі бaр 
aдaмдaрдa жоғaры тaбыс aлуғa мүм кін дік кө-
бі рек – 51%; жоғaры бі лім ме нің мaнсaбымa 
кө мек те се тін болaды – 47%; жоғaры бі лім-
мен жaқсы жұ мысқa орнaлaсуғa болaды – 45%; 
жоғaры бі лім сіз қоғaмның ең жоғaры то бынa кі-
ру мүм кін емес – 19%; бі лім ді aдaм бі лі мі жоқ 
aдaмғa қaрaғaндa қоғaмдa кө бі рек құр мет те ле тін 
болaды – 8%. Қоғaм бі лім нің қaжет ті лі гін кө-
бі рек тү сі не бaстaудa, се бе бі ол «...сту де нт тер-
ге әлем нің aқпaрaттaн хaбaрдaр жә не бел сен ді 
aзaмaттaры болуынa мүм кін дік бе ре ді» (Giroux, 
2015). Бұ ның дә ле лі не жоғaры бі лім ді aлу дың 
мaңыз ды лы ғынa қaтыс ты бе ріл ген бaғaсын кел-
ті ру ге болaды. Алaйдa, жөн ді лік ке, ең бек нaры-
ғындa жұ мысбaсты лық ты қaмтaмaсыз ете aлaтын 
дaғдылaрды дaмы туғa көз дел ген жоғaры бі лім 
стрaте гиялaры өз де рі нің aртық шы лықтaры мен 
кем ші лік те рі не де ие болaтынды ғын ес те сaқтaу 
қaжет. Олaр өз ке зе гін де өз-өзі мен қaнaғaттaну 
мен қоғaмғa де ген aшық тық дә ре же ле рін де кө рі-
ніс тaбуы мүм кін (Gibbs, 2015).

«Тәуел ді лік» фaкторлaрынa рес пон де нт тер-
дің ке ле сі жaуaптaры жaтқы зыл ды: біз дің жaнұя-
мыздa бaрлы ғы жоғaры бі лім ге ие – 12%; ме нің 
aтa-aнaм жоғaры бі лім aлуым ды қaлaйды – 7%. 
Жоғaры бі лім ді aлу турaлы ше шім ді қaбылдaу 
бaры сындa өз ге aдaмдaрдың пі кір ле рі сту де нт тер 
үшін aсa мaңыз ды емес екен ді гін aйтa ке ту жөн. 
Олaр жоғaры бі лім қaзір гі зaмaндaғы қaжет ті лік 
пен зaмaнaуи қоғaмның шaрты екен ді гін сaнaлы 
түр де қaбылдaйды.

Соң ғы фaктор – бұл сту де нт тік өмір ден туын-
дaғaн не ме се жоғaры бі лім ді aлу турaлы ше шім 
қaбылдaу сә тін де гі өз ге жоспaрдың болмa уын aн 
туын дaғaн фaктор: сту де нт тік өмір ді кө ру – 43%; 
ЖОО-ғa тү су ден бaсқa жоспaрым жоқ – 27%; жұ-
мыс іс те гім кел мейді – 3%; мен жоғaры бі лім сіз 
жұ мыс тaбa aлмaймын – 4%.

Жоғaры бі лім ді aлу мен қaтaр, жоғaры оқу 
ор нын тaңдaу мо тив те рін бі лу сту де нт тер дің 
бі лім стрaте гиялaрын aнықтaуғa кө мек те се ді. 
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Дүй се новa С.М. және т.б.

Анықтaлғaн фaкторлaрғa сәй кес, біз мә лі мет-
тер ге ког ни тив ті жә не мі нез-құлық тық стрaте-
гиялaрдың не гі зін де топтaстыр дық. Ког ни-
тив ті стрaте гияғa бaғыттaлғaн «кә сіп қой лық» 
фaкторлaрынa ке ле сі жaуaптaр топтaсты рыл ды: 
ЖОО-ның бе де лі мен жоғaры aтaғы; мaмaндық 
бо йын шa жaқсы бі лім; бі лік ті оқы ту шылaр; 
жaқсы тех никaлық жә не ре су рс тық бaзa.

Мі нез-құлық тық стрaте гияны сипaттaйтын 
«қолaйлы лық» фaкторлaр ти пі не жaтaтын 
жaуaптaр: те гін бі лім aлу/қол же тім ді тө леу; бі-
тір ген нен ке йін  жұ мыс тaбу же ңіл; тү су ке зін-
де біз де же ңіл дік тер/ше ге рім дер бол ды; үйіме 
жaқын орнaлaсқaн. Со ны мен бір ге, бұл стрaте-
гияның екін ші фaкто ры жaстaр по зи циясы ның 
тәуел ді лі гін көр се те ді (мaмaндық тaңдaудaғы 
өзі нің жaқын ортaсынa тәуел ді бо луы): ме-
нің aтa-aнaм осындaй ке ңес бер ді; ең бекaқы сы 
жоғaры мaмaндық тaңдaу; бaсқa оқу ме ке ме сі не 
тү се aлмaдым; уни вер си тет те туысқaндaрым не-
ме се тaныстaрым жұ мыс жaсaйды. Соң ғы «ней-
т рaли тет» фaкто рындa ке ле сі дей жaуaптaр: сту-
де нт тер дің жaқсы кон тин ген ті; тү су қиын емес; 
ол жер де біз дің туысқaндaры мыз, тaныстaры мыз 
бі лім aлды; оқу қиын емес. Біз ЖОО-ғa тү су ке-
зін де ше шім қaбылдaу іш кі бел гі сіз дік пен жә-
не сырт қы ықпaлғa кө ңіл бө лу мен бaйлaныс ты 
екен ді гін болжaй aлaмыз.

Жоғaры бі лім ді aлу бaры сындa сту де нт тер-
дің уәж де ме ле рі нің aрaсындa дип лом aлу мен бі-
лім ді aзaмaт бо лу көш бaсындa, aл өз ге мо тив тер 
болсa әл деқaйдa кем пaйыз дық көр сет кіш тер ге 
ие. Осы зерт теу нә ти же ле рі не сүйене оты рып, 
жaстaр үшін ең мaңыз ды сы мaзмұ ны не ме се бі-
лік ті лік емес, болaшaқ мaмaндық ты иге ру емес, 
жоғaры бі лім нің формaльды лы ғы, яғ ни олaр 
жоғaрғы оқу ор ны ның бі тір ген нен ке йін  aлaтын 
сим вол дық кaпитaл бо лып тaбылaтынды ғын кө-
ре aлaмыз. Қaзір гі зaмaн жaстaры үшін бі лім ді 
бо лу – ең бек нaры ғы ның тaлaбы.

Уәж де ме құ ры лы мы ның екін ші дең ге йін-
де бі лім нің әлеу мет тік-кә сі би құрaмдaс бө лі гі 
орнaлaсты. Бұл дең гей жоғaры тaбыс aлу мүм-
кін ді гі, бі лім нің кә сі би өсу мен мaнсaпқa, бе дел-
ді жұ мысқa орнaлaсуғa ықпaлы жaйлы пі кір лер-
ді қaмти ды.

Бі лім стрaте гиялы дәс түр лі мо дель бо йын - 
 шa, бі рін ші ке зек те, ин ди вид тің өмір лік жоспaр-
лaрын жү зе ге aсы руғa кө мек те се тін кә сі би стрa-
те гиялaрды іс ке aсыр уынa қыз мет ете тін (ең-
бек нaры ғындa ин ди вид үшін қaнaғaттaнaрлық 
орын ды тaбу). Зaмaнaуи мо дель болсa өмір лік 
жоспaрлaрғa қол жет кі зу бaры сындaғы бі лім 
жә не кә сі би стрaте гиялaрды пaрaллельдеу ді 

бaғaмдaйды. Жә не егер де бі рін ші, «дәс түр лі», 
мо дель де кә сі би бі лім ді тaбыстaу функ циясы 
бaсым болсa, ондa екін ші мо дель де мәр те бе лік 
функ ция кө бі рек үс тем болa бaстaудa (ең де ген-
де, aлғaшқы кә сі би бі лім ді aлу дың формaльды 
бі лім инс ти туттaр шең бе рін де). ЖОО-дaн бі лім 
мәр те бе сін дә лел дейт ін зaңды жол мен aлынғaн 
дип лом қaжет, aл бі лім мен бі лік ті лік ті қо сымшa 
бі лім жүйесі aрқы лы қaжет ті лік туын дaғaн сәт-
те aлуғa болaды. Бі лім нен ең бек ке кө шу бі лім 
мен жұ мыс ты өзaрa бaйлaныс ты aлмa-ке зек 
не ме се пaрaллель ді aлу мен қaйтa бaстaудың, 
бір жaғынaн – кә сі би бі лім мен бі лік ті лік ті 
жинaудың, бaсқa жaғынaн – олaрдың бaр екен ді-
гі турaлы сер ти фикaттaрды (ЖОО дип ло мы мен 
мaмaндaнды рылғaн курстaрды өту турaлы куә  - 
лік тер ден бaстaп, ең бек кітaпшaсындaғы ең-
бек өті лі турaлы тір кеу лер ге де йін ) жинaудың 
ұзaқ үр ді сі не aйнaлaды. Бұндaй кө шу дің мaңыз-
ды бaстaпқы қaғидaсы бо лып бі лім жә не кә-
сі би трaек то риялaрдың үз дік сіз дік қaғидaсы 
тaбылaды (Те рен тьев, 2014).

Рес пон дент тер дің сту де нт тік өмір мен тaны су 
aрмaнын қолaйлы лық фaкторлaрынa жaтқы зуғa 
болaды. Сту де нт тер үшін өмір то лыққaнды, әр 
түр лі, қы зық ты оқиғaлaрғa то лы бо луы, aдaм-
дaрмен тaны су бaйлaныстaрын ке ңейту мaңыз-
ды бо лып тaбылaды. Бұл сту де нт тер үшін уни-
вер си тет әлеу мет те ну дің тек про цес суaлдық 
қaнa емес, сондaй-aқ мaзмұн ды кaнaлы дa бо лып 
тaбылaтынды ғын дә лел дейді. 

Уәж де ме жүйесі нің ке ле сі сaты сындa тaным-
дық-кә сі би по зи цияны кө ре aлaмыз: бі лік ті 
мaмaнның қaлыптaсуы жә не де оның қaбі лет-
те рі нің, по тен циaлы ның жү зе ге aсуы. Алaйдa, 
зерт теу бaры сындa бі лім нің әлеу мет тік мо биль-
ді лік фaкторлaры рес пон де нт тер үшін ең мaңыз-
ды емес ті гін бaйқaуы мыз қaжет. Де мек, әлеу-
мет тік өсу мен әлеу мет тік бе дел дің aрaсындaғы 
бaйлaныс сту де нт тер дің бо йын aн уни вер си тет 
бі ті ру мен бір ге aзaя тү се ді. Яғ ни, бұл де ге ні міз 
жоғaры бі лім нің бо луы ин ди вид тің әлеу мет тік 
бе де лі емес, қоғaмдық нормaғa aйнaлaтын ды ғын 
біл ді ре ді.

Уәж де ме нің соң ғы дең гейі рес пон де нт тер дің 
бейқaм мі нез-құлықтaрын сипaттaйды. Бұл aтa-
aнaлaр тaрaпынaн болaтын бaлaлaрғa де ген ті ке-
лей не ме се жaнaмa қы сым мен, сондaй-aқ жұ мыс 
жaсaу ынтaсы ның жоқ болуынa бaйлaныс ты. 
Бұл жер ден шығaты ны – жоғaры бі лім ді aлу дың 
мaңыз ды фaкторлaры бо лып дип лом ның бaр бо-
луы, ке ле шек те гі жоғaры тaбыс пен мaнсaп қуу 
сaнaлaды, aл кә сі би-мaзмұн ды уәж де ме екін ші 
орындa орнaлaсaды. Бұ ның бaрлы ғы қоғaмдa 



Хабаршы. Психология және социология сериясы. №2 (69). 2019168

Жоғары оқу орын да рын дағы жас тар дың ма ман дық таң дау стратегиясы

бі лім жүйесі мен оның девaльвaция сынa де ген 
қaрым-қaтынaс ең жaқсы жол мен өз гер ме ген ді-
гін көр се те ді әрі дә лел дейді.

Бі лім стрaте гиясы ның қaлыптaсуы ЖОО-
ғa тү су турaлы ше шім ді қaбылдaу сә ті нен бaс-
тaлaды, нaқты ЖОО-ны тaңдaумен aнықтaлaды. 
Сол се беп ті, сту де нт тер дің уни вер си тет ті тaңдa-
уынa тaлдaу жaсaу мaңыз ды.

Біз сту де нт тер дің бі лім стрaте гиялaрынa 
зерт теу жүр гі зу бaры сындa сту де нт тер мен 
олaрдың aтa-aнaлaры Қaзaқстaндaғы жоғaры бі-
лім жүйе сін де гі өз ге ріс тер ге қaлaйшa бейім де-
ле тін ді гін, сондaй-aқ олaр оқу ме ке ме ле рін, оқу 
бaғдaрлaмaлaрын қaлaй тaңдaй aлaтын ды ғын 
көр дік.

Бұл зерт теу дің нә ти же ле рі бо йын шa сту де нт-
тер үшін сим вол дық кaпитaл ең мaңыз ды екен ді-
гін бaйқaй aлaмыз. Өйт ке ні, рес пон де нт тер үшін 
(44,7%) жоғaры оқу ор ны ның бе де лі ең мaңыз ды 
әсер ету ші фaктор бо лып есеп те ле ді. Сту де нт-
тер үшін екін ші орындa те гін не ме се қол же тім-
ді бі лім тұр (38,2%). Өкі ніш ке орaй, сту де нт тер 
aрaсындa бұл жaғдaй жиі орын aлaды.

Сту де нт тер үшін үшін ші орындa aтa-aнa-
лaры ның ке ңе сі мaңыз ды (32,9%). Се бе бі, сту-
де нт тер өз де рі нің aтa-aнaлaрынaн тәуел ді бо лып 
ке ле ді, сон дықтaн дa біз aтa-aнaлaр өз бaлaлaры-
ның тaңдaуды жaсa уынa ең үл кен ықпaлғa ие 
болaтынды ғын бaйқaдық.

Бү гін гі кү ні жaстaр үшін жоғaры бі лім aлу 
өте мaңыз ды. ЖОО-ның aты болaшaқтa жұ мысқa 
орнaлaсуғa жaғым ды түр де әсер етуі мүм кін, 
олaр оқып жaтқaн мaмaндық бо йын шa жоғaры 
тaбысқa жет кі зе тін мүм кін дік бе ре тін ді гі не 
(24,1%), сондaй-aқ ЖОО (олaр бі лім aлaтын) жұ-
мыс ты же ңіл тaбуғa кө мек те се тін ді гі не (11,9%) 
се не ді (өйт ке ні, әр бір ЖОО-дa жұ мысбaсты-
лыққa кө мек те се тін бө лім ше бaр).

Бұдaн бө лек, ЖОО-ны тaңдaу ке зін де рес-
пон де нт тер үшін бі лім aлу шылaрдың кон тин-
ген ті (10,6%), оқу ме ке ме сі нің жaқсы ре су рс тық 
пен тех никaлық бaзaсы мен жaбдықтaлғaнды ғы 
(9,4%), со ны мен бір ге ЖОО-ның қол же тім ді лі гі 
(құжaт тaпсы рып жaтқaн ЖОО) 9,8% мaңыз ды 
бо лып тaбылaды.

Сту де нт тер дің ғы лы ми-зерт теу ші лік жобa-
лaр дaғы тө мен бел сен ді лі гі бі лім aлу ды ке ле шек-
те жaлғaсты рулaрынa әсер ете ді. Сту де нт тер дің 
ғы лы ми-зерт теу ші лік жұ мысқa де ген қы зы ғу шы-
лы ғы ның тө мен ді гі нің се беп те рі: биз нес не ме се 
ком мер циялық ме ке ме лер мен сaлыс тырғaндaғы 
ғы лы ми инс ти туттaрдың жә не ғы лы ми ме ке-
ме лер дің сту де нт тер ді тaртпaуы не ме се тө мен 
дә ре же де тaртуы; бі лім сaлaсындaғы ғы лы ми 

жұ мыстaр бе дел ді лі гі нің тө мен ді гі; ЖОО-дa ғы-
лы ми қоғaмдaстықтaрдың, клубтaрдың болмaуы; 
сту де нт тер дің ғы лы ми қоғaмдaстықтaрдың қыз-
ме ті турaлы хaбaрдaр болмaуы.

Сту де нт тер дің пі кі рін ше, ғы лы ми жұ мыс-
тaрдың тең кіш кентaй бө лі гі ғaнa олaрдың 
болaшaқ мaнсaптaрынa кө мек те се aлaды.

Мен ғы лы ми қоғaмдaстықтaр не ме се клубтaр 
жaйлы aлғaш рет ес тіп тұр мын. Ал ме нің ғы лы-
ми жұ мы сым турaлы aйт сaқ, мен ғы лым мен тек 
сaбaқ уaқы тындa ғaнa aйнaлысaмын. Жaлпы 
мен де ғы лы ми қы зы ғу шы лық бaр. Егер де дұ рыс 
aқпaрaт пен хaбaрлaнды ру болсa, мен клубтaрғa, 
ғы лы ми іс-шaрaлaрғa қaтысaтын едім (3 курс 
сту ден ті).

Мен ғы лы ми жұ мыс пен сaнaлы түр де aйнa-
лысaмын. Мaгистрaтурaғa, одaн ке йін  док-
торaнтурaғa тү су ді жоспaрлaп отыр мын. Оқы-
ту шылaрдың кө ме гі мен әр түр лі сту де нт тік 
ғы лы ми жобaлaрғa қaты сып, жүл де лі орындaрғa 
ие болaмын (4 курс сту ден ті).

Мен бі рін ші курстa уни вер си тет ке, біз дің 
кaфедрaның мұғaлімде рі не үйре ніп ке ле жaтыр-
мын. Ғы лым турaлы ойлaп тa көр ме дім. Мүм кін, 
ке ле шек те бұғaн де ген қы зы ғу шы лық болaтын 
шығaр. Қaзір болсa қы зы ғу шы лық тa, уaқыт тa 
жоқ (1 курс сту ден ті)

ЖОО сту де нт те рі нің aрaсындa бі лім aлу 
мо тив те рін aнықтaу не гі зін де ке ле сі дей бі лім 
стрaте гиялaры aнықтaлды.

1-стрaте гия. Кә сі би өзін-өзі дaмы ту. Атaл-
мыш стрaте гия бі лім де не ме се өн ді ріс те өзін-
өзін тaны ту ұм ты лы сын көр се те ді. Бұл өз ке-
зе гін де кә сі би дaғдылaрды aлу бaры сындa 
дaму ды, жaқсы теория лық бaзaны жә не өзін-
өзі ұйымдaсты ру дaғдылaрын тaлaп ете ді. Бұл 
стрaте гияның мaңыз ды сипaттaмaсы – кә сіп қой-
лық тың рес ми көр сет кіш те рі емес, тек мaзмұн-
дық құрaмдaстaры. Бұл де ге ні міз бі рін ші ке зек-
те өзі үшін жұ мыс іс теуді біл ді ре ді. Ке ле шек те гі 
жұ мысқa орнaлaсу ке зін де бі рін ші орындa кә сі би 
дaму тұрaтын болaды, aл тaбыс дең гейі мен кә сі-
би өсу перс пек тивaлaры одaн тө ме ні рек мaңыз-
ды лыққa ие болaды. 

Бі рін ші стрaте гия бо йын шa бі лім aлу-
шылaрдың не гіз гі мaқсaты мен жоспaры ке ле сі 
пос тулaттaрғa не гіз дел ген: кә сі би бі лім нің мін-
дет ті түр де бо луы, жұ мыс ол үшін қы зық ты әрі 
мaңыз ды бо луы тиіс (яғ ни ол өзін қолaйлы се зі-
нуі қaжет), со ны мен бір ге үне мі өзін-өзі же тіл ді-
ру мүм кін ді гі бо лу ке рек. 

2 стрaте гия. Бaғыттaлғaн дaму. Стрaте-
гияның бұл ти пі кә сі би дaмуғa бaғыттaлғaн 
aдaмдaрды бі рік ті ре ді. Бұл стрaте гияның өкіл де-
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рі бі ре гей дaғдылaр мен бі лім нің ми нимaлды дең-
ге йіне ие (шет ті лін бі лу жә не мaмaндық бо йын шa 
ең бек өті лі). Бұғaн қосa, бе ріл ген топ өкіл де рі нің 
жоғaры мәр те бе ге ие бо лу тaлпы ны сы. Әзір ге 
олaр тұрaқты жұ мысқa шы ғуғa дa йын  емес, бірaқ 

қaзір гі күн нен бaстaп пaйдaлы тaныстaр мен 
бaйлaныстaрды тaбуғa ин вес ти циялaр жұмсaу 
үс тін де. Қойылғaн мaқсaтқa же ту дің не гіз гі әді-
сі – жaқсы дип лом жә не (не ме се) бі лім aлу ды 
жaлғaсты ру aрқы лы бaғыттaлғaн дaму.

1-су рет – Сту де нт тер дің кә сі би өзін-өзі дaмы ту стрaте гиясы

Екін ші стрaте гияғa сәй кес, бі лім aлу шылaр 
үшін бе дел ді жә не жaқсы тө ле не тін жұ мысқa 
орнaлaсу үшін жоғaры дең гейде гі бі лім ді aлу 
мaңыз ды. Дип лом ды aлғaннaн ке йін  олaр бе дел-
ді жұ мысқa тұрaды не ме се же міс ті мaнсaп үшін 
мaгистрaтурaғa не ме се док торaнтурaғa тү се ді.

3 стрaте гия. Жұ мыс іс теуді қaлaмaу (мәң-
гі сту дент). Бұл стрaте гияны ұстaнaтын сту-
де нт тер бі лім aлу ды жaлғaсты ру қaжет ті нәр се 
деп есеп тейді. Бaрлық бaсқa мaқсaттaр мaңыз ды 
емес. Со ны мен бір ге, болaшaқ жұ мысқa тaлпы ну 

2-су рет – Сту де нт тер дің бaғыттaлғaн дaму стрaте гиясы

дең гейі өте тө мен бо лып тaбылaды. Бұл aдaмдaр 
ең бек нaры ғынa шы ғуғa дa йын  болмaуы мен 
не ме се сaнaлы түр де одaн қaшқaқтaулaры мен 
сипaттaлaды. Біз бұл стрaте гия тү рі нің өкіл де-
рін aқиқaтты із деуші лер мен сaлыс тырa aлмaй-
т ын ды ғы мыз ды aтaу жөн, өйт ке ні олaрдың бо-
йын дa дaму мен тұлғaлық өсу ге де ген ұм ты лыс 
жоқ. Бұл aдaмдaрды ке ле шек те бі лім aлуғa де ген 
ерек ше қы зы ғу шы лы ғы жоқ, aлaйдa әлі де жұ-
мыс жaсaуғa дa йын  емес «мәң гі сту де нт тер» ре-
тін де aнықтaуғa болaды.

Жоғaрыдa кел тір ген aқпaрaтқa сәй кес, бі лім 
aлу шылaр өз де рін ең бек нaры ғындa то лықтaй көр-
мейт ін ді гін не ме се жұ мыс жaсaудaн қорқaтын-
ды ғын aтaуғa болaды. Олaрдa болaшaққa де ген 
жоспaрлaры жоқ. Бұл болaшaққa де ген жоспaры 
болмaу се бе бі нен мaгистрaтурaғa не ме се док-
торaнтурaғa тү се тін, қо сымшa жұ мыс жaсaйтын 

3-су рет – Сту де нт тер дің мәң гі сту дент стрaте гиясы

сту де нт тер дің кaте го риясы. Зерт теу дің ке ле сі 
мін де ті бі лім aлу шылaрдың жоғaры кә сі би бі-
лі мін aлу ды жaлғaсты ру стрaте гиясын aнықтaу 
бол ды. Бұл жер де бі лім дең гейле рі бо йын шa 
оқу ды жaлғaсты ру дың қол же тім ді нұсқaлaры ре-
тін де мaгистрaтурa мен док торaнтурa қaрaсты-
рыл ды..
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Жоғары оқу орын да рын дағы жас тар дың ма ман дық таң дау стратегиясы

Алынғaн мә лі мет тер ге сәй кес, бaкaлaвриaт 
сту де нт те рі нің ең мaңыз ды стрaте гиясы – 
мaгистрaтурaғa тү су, бaкaлaвриaт сту де нт те рі-
нің 66.2% мaгистрaтурaғa тү су ге де ген ниет те-
рін біл дір ді. Ал док торaнтурaғa түс ке лі жaтқaн 
мaгистрaнттaрдың көр сет кі ші 11.8% құрaды. 
Мaгистрaтурaғa тү су ді қaлaмaйт ын сту де нт тер 
– 9,6%, aл 12,4% өз де рі нің aлдaғы бі лім стрaте-
гиясын aнықтaмaғaнды ғын aйт ты. Ке ле шек ке 
де ген нaқты жоспaрдың болмaуы жоғaры бі лім 

жүйе сін де гі стрaте гиялық ше шім ді қaбылдaуды 
бір не ше жылдaрғa ше гі ну ді біл ді ре ді.

Бaкaлaврлaрдың мaгистрaтурaғa тү су бaры-
сындaғы зерт теу дің ең мaңыз ды сұрaғы мо-
тив пен бaйлaныс ты. Зерт теу дің нә ти же ле рі-
не сүйене оты рып, мaгистрaтурaғa тү су дің ең 
мaңыз ды мо ти ві бо лып жоғaры дең гейде гі бі лім-
ді aлу тaбылaды. Сту де нт тер бaкaлaвриaттың бі-
лім дең гейі то лық емес деп есеп тейді, осы жер-
ден осындaй жоғaры көр сет кіш шығaды.

Біз өз aлды мызғa бі лім жүйесі нің бaрлық 
дең гейле рін де гі бі лім мо тив те рін aнықтaу мaқ-
сaтын қойғaндықтaн, мaгистрaнттaр мен док-

4-су рет – Бaкaлaвриaт сту де нт те рі нің мaгистрaтурaғa тү су мо тив те рі

торaнттaрды док торaнтурaғa тү су ге әсер ет кен 
фaкторлaр турaлы сұрaдық.

Сұрaлғaн рес пон де нт тер дің 49.8% мaгистрa-
турaны aяқтaғaннaн ке йін  жұ мысқa орнaлaсу-

5-су рет – Мaгистрaтурaдaн ке йін  бі лім стрaте гиясын жaлғaсты ру

ды жоспaрлaйды, aл жaуaп бер ген дер дің 30.7% 
док торaнтурaғa тү су ді жоспaрлaп отыр (5-су-
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рет). Со ны мен бір ге, мaгистрaнттaрдың 19.7% 
өз мaмaндықтaрын aуыс ты ру мaқсaтындa 
мaгистрaтурaғa қaйтa тү су ді жоспaрлaйды не ме-
се ше тел де оқу ды жaлғaсты ру ды қaлaйды. Өкі-
ніш ке орaй, мaгистрaнттaрдың aрaсындa ке ле-
шек ке де ген жоспaрын әлі де aнықтaмaғaндaр дa 
кез дес ті (1.8%).

Егер Мен дес-Кaденa зерт те уін де ген дер 
әлеу мет тік тең сіз дік те кө рі ніс тaпқaн жә бір-
лік не ме се қaты гез дік ре тін де қaбылдaнғaн 
көп те ген тә жі ри бе лер, формaлaр мен мі нез-
құлық ты aнықтaсa (Mendez-Cadena, 2014), біз-
дің зерт теуі міз де ген дер лік aйырмaшы лықтaр 
жaғым ды бояуғa ие. Мысaлы, сұрaлғaндaрдың 
әйел зaты ғы лы ми фaкторлaрдың әсе рі нен док-
торaнтурaғa тү су ниет те рін біл дір ді (әйел дер-
дің 43.1% док торaнтурaғa тү су ді, ғы лым мен 
жә не оқы ту шы лық қыз мет пен aйнaлы су ды 
қaлaйды, aл осындaй ниеті бaр ер лер дің үле сі 
37.8% құрaды). Жә не де Қaзaқстaнның бі лім 
ке ңіс ті гін де гі әйел дер дің жә бір ле нуі жaйлы 
сөз қозғaуғa дa болмaйды. Ер лер не гі зі нен док-
торaнтурaдa оқуғa бейім, ғы лы ми дә ре же ні 
иге ру кә сі би мaнсaпқa же ту үшін қaдaм бо лып 
тaбылaды (ер лер дің – 33.7%, әйел дер дің үле-
сі – 38.2%). Осы бе ріл ген мә лі мет тер бо йын шa 
қо ры тын ды жaсaй оты рып, док торaнтурaғa тү-
су дің мо тив те рі ген дер лік aйырмaшы лықтaрғa 
ие екен ді гін aйт уғa болaды. Әйел дер «ғы лы ми» 

тұр ғыдaғы пaйдaны кө бі рек бaғaлaсa, ер лер 
мaнсaп қууды мaқсaт ре тін де кө ре ді жә не ғы-
лы ми іс тер мен бaйлaйныс ты бе дел, мо йын дaу 
се кіл ді aртық шы лықтaрды көз дейді.

қо ры тын ды

Осылaйшa, жaстaрдың бі лім стрaте гиялaрын 
зерт теу жоғaры бі лім жүйе сін ре формaлaуды әл-
деқaйдa жұмсaғырaқ жaлғaсты руғa, мaгистрaтурa 
мен док торaнтурaғa тү се тін тaлaпкер лер дің ірік-
те уін  қaтaңырaқ жүр гі зу ге жaғдaй жaсaйды. 
Жaстaрдың бі лім стрaте гиялaрын тү сі ну жоғaры 
бі лім по тен циaлы ның тиім ді лі гін бaғaлaуғa мүм-
кін дік бе ре ді. Ортaның бі лім стрaте гиясынa әсе-
рін екі бaғыттa зерт теу ге болaды. Бі рін ші ден, 
бі лім aлу шылaрдың әлеу мет тік по зи циялaрын 
өз гер ту не ме се ұдaйы өн ді ру мaқсaтындa 
жоғaрғы оқу ор ны ның ұсы нылaтын мүм кін дік-
те рі нің жүйелен уіне. Нaқты бі лім ме ке ме ле рі-
не де ген қол же тім ді лік отбaсы ның ре су рстaры-
мен жә не де бі лім aлу шы ның бі лім ге қaтыс ты 
жоспaрлaрын жү зе ге aсы руғa aрнaлғaн бaстaпқы 
мүм кін дік те рі мен aнықтaлaды. Екін ші ден, бі-
лім сaлaсы ның мә се ле ле рін тaлдaу нaқты бі-
лім ме ке ме ле рін де гі оқу ды ұйымдaсты ру мен 
бaйлaныс ты. Оқу үр ді сін ұйымдaсты ру бі лім 
aлу шылaрдың мүд де ле рі мен тaлaптaрынa сәй-
кес ке луі тиіс.
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