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МЕКТЕП САЯСАТЫ –БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН  
ЖОҒАРЫЛАТУДЫҢ БІР ЖОЛЫ РЕТІНДЕ

Түйіндеме. Мақалада автор мектеп саясаты теориясына талдау жасап, «білім беру саясаты», 
«мектеп саясаты» ұғымдарына берілген анықтамаларды жүйелеген. 

Сонымен қатар, мектеп саясаты аясында жазылған отандық ғалымдар А.Қ. Құсайынов А.Ә.Булат-
баева, А.К. Игібаева, А.К. Мынбаева, шетелдік ғалымдар L. Bell, H. Stevenson, T.Reagan еңбектеріне 
қысқаша шолу жасаған.

Автор қорытынды бөлімде, мектеп мұғалімдеріне жүргізген фокус топта зерттеу нәтижелерін 
сипаттап өткен. 

Кілттік сөздер: білім беру, білім беру саясаты, мектептік саясат.

ШКОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ

Аннотация. В статье автор анализирует теорию школьной политики, и систематизирует опреде-
лении данные понятиям «образовательной политики», «школьной политики». 

Так же, автор сделал краткий обзор трудов отечественных и зарубежных ученых как, А.К. Кусаи-
нова, А.А. Булатбаева, А.К. Игибаева, А.К. Мынбаева, L. Bell, H. Stevenson, T.Reagan.

В заключительной части автор описал результаты исследования фокус- группы, проведенный с 
учителями школ.

Ключевые слова: образование, образовательная политика, школьная политика.

SCHOOL POLICY - AS ONE WAY OF IMPROVING EDUCATION QUALITY AT SCHOOL

Summary. In the article, the author analyzes the theory of school policy , and systematizes all data on 
the concepts of «educational policy», «school policy «.

The author also made a brief review of the works of domestic and foreign scientists such as A. K. 
Kusainov, A. A. Bulatbayeva, A. K. Igibayeva, A. K. Mynbayeva, L. Bell, H. Stevenson, T. Reagan.

In the conclusion, the author described the results of a focus group study conducted with school 
teachers.

Keywords: education, educational policy, school policy.

Республиканың әлемдегі ең дамыған 30 елдің 
қатарына кіруінің маңызды ресурстарының бірі 
- әлемдік үрдістерге бағдарланған ұлттық білім 
беру жүйесін дамыту. Осыған сай, ҚР Ұлт жоспа-
ры – бес институционалдық реформаны жүзеге 
асыру жөніндегі 100 нақты қадам бағдарламасы-
ның 76 қадамы «ЭЫДҰ елдері стандарттарының 
негізінде адам капиталының сапасын көтеру, 
12 жылдық білім беруді кезең-кезеңмен енгі-
зу, функционалдық сауаттылықты дамыту үшін 
мектептегі білім беру стандарттарын жаңартуға 
басымдық берілді. Жоғары сыныптарда жанба-
сылық қаржыландыруды енгізу, табысты мек-
тептерді ынталандыру жүйесін құру» [Назарбаев 

Н.Ә., 2015, 10 б]. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Бо-
лашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 
да ұлтымыздың экономикалық және саяси жаң-
ғыруын ғана емес, сонымен бірге, ұлттық біре-
гейлікті сақтау және білімге құштарлықты дамы-
ту мәселесі өзектілігін көрсетеді [Назарбаев Н.Ә., 
2017, 53 б.]. Мектеп саясаты мемлекеттік саясат-
тың бір аспектісі ретінде, жоғарыда аталған мін-
деттердің сапалы жүзеге асырылуының негізгі 
кілттерінің бірі болуы мүмкін. 

Мектеп саясаты мәселесін педагогика сала-
сында отандық ғалымдардан әлемдік білім беру 
саясаттарын салыстыра зерттеген А.Қ. Құсайы-
нов [Құсайынов А.Қ., 1997, 204б.], А.Ә.Булатбаева 
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AN [Булатбаева А.Ә., 2009, 116б.], мемлекеттік бі-
лім беру саясатының тарихы мәселесін зерт-
теген А.К. Игібаева [Игібаева А.К., 2007, 45б.], 
білім беру саясатының тұжырымдамалары 
мен стратегиялары тақырыбын зерттеген Ш.Т. 
Таубаева мен А.К. Мыңбаева [Таубаева Ш.Т., 
Мыңбаева А.К., 2014, 227 б.], мектеп саясатын 
салыстырмалы педагогика тұрғысынан зерт-
теген З.У. Ельбаеваның еңбектерін жатқызуға 
болады.

1. Шетелдік ғалымдардан мектеп саяса-
ты мәселесін L. Bell, H. Stevenson (Білім беру 
саясатының үрдісі мен әсерлері жайлы зерт-
теулерді) [Bell L., Stevenson H., 2006, 201б], T. 
Reagan (білім беру саясатын талдаудағы салыс-
тырмалы зерттеулерді) [Reagan T., 2013, 98 б.] 
және т.б. ғалымдар еңбегін жатқызуға болады.

Мақаламызда мектеп саясаты мәселесін қа-
растырмас бұрын, «саясат», «білім беру саяса-
ты» ұғымдарына қысқаша тоқталып өтсек. 

«Саясат» сөзі ежелгі гректің - «мемлекеттік 
қызмет» - мемлекеттік және мемлекеттік бас-
қарудың, сондай-ақ мемлекеттің жұмыс істеуі-
не байланысты қоғамдық өмірдің оқиғалары 
мен жағдайлары деген сөзінен туындаған. Сая-
сат – қоғамның саналы өзін-өзі реттеу құралы 
ретінде қарастыруға болатын көп қырлы әлеу-
меттік құбылыс. Саясат сөзі (гр. politika — мем-
лекетті басқару өнері) - алғашында мемлекет-
тік және қоғамдық істер немесе мемлекеттік 
басқару шеберлігі деген мағынаны білдірген.

О. Шпенглер саясатты «Саясат – жоғары 
мәндегі өмір, ал өмір саясат» деп атап өтсе, 
Д.Истон «Саясат – қоғам ішіндегі құндылық-
тарды билік арқылы реттеу» деп қарастырған. 
Бұл зерттеу жұмысы барысында саясат ұғы-
мын мемлекет пен қоғамның байланыстарын 
сипаттайтын қоғамдық өмір салаларының бірі 
ретінде сипатталады. Осындай қоғамдық өмір 
салаларының бірі және негізгісі-білім беру. 

А.Қ. Құсайынов «Білім беру саясаты» мәсе-
лесін салыстырмалы педагогика аясында түр-
лі мемлекеттердің білім беру жүйесін зерттеу 
негізінде, Қазақстанның білім беру саясаты 
мен Қазақстандағы білім беру саласындағы 
реформаларды қарастырған. Ғалым «Білім 
беру деңгейі – экономикалық және ғылыми-
техникалық прогрестің бастау көзі, мемлекет 
пен қоғамның табысты дамуының кепілі. Білім 
беру саласында кенжелеп қалу елдің бәсеке-
ге қабілеттілігіне, ұлт болашағына және мем-
лекеттің қауіпсіздігіне тікелей әсер етеді. Білім 
берудің сапасы – қоғамдағы білім беру үдерісі-
нің күйі мен нәтижелігін, оның жеке адамның 
адамзаттық, тұрмыстық және кәсіби біліктілі-
гін дамытудағы және қалыптастырудағы қоғам 
қажеттілігі мен үмітіне сәйкестігін анықтайтын 
әлеуметтік категория», – деп атап өткен [Құса-
йынов А.Қ., 1997, 204б].

А.К.Мыңбаева, Ш.Т.Таубаева, А.Ә.Булатбае-

ва, Н. Анарбек «Білім беру саясаты: теориялар 
және тұжырымдамалар, даму стратегиясының 
тенденциясы» атты еңбектерінде Қазақстан 
және шетел мемлекеттеріндегі білім беру сая-
саты, білім беру жүйесінің жаңа парадигма-
лары мен білім беру дамуының жаңа тенден-
цияларын салыстырмалы сипаттап, талдаған. 
Аталмыш еңбекте «Білім беру саясаты» ұғымын 
анықтауға байланысты түрлі теориялар қолда-
нылып, әлем мемлекеттерінің білім беру жү-
йелері, білім беру жүйелерінің туындау кезең-
дері мен даму тенденциялары, стратегиялар, 
білім беру саласындағы ұлттық идеяларының 
көрініс табу ерекшеліктері, білім беру саясаты 
саласындағы танымал ғалымдар идяларына 
сипаттамалар беріліп талдаулар жүргізілген. 
Авторлар еңбегінің негізгі ерекшелігі, еңбек-
те білім беру саясаты теориясы салыстырмалы 
аспектіде қарастырылып, Қазақстан білім беру 
саясатының периодизациясы жасалған, соны-
мен қатар, мектептік білім беру мен мектептік 
саясаттың даму траекториясы құрастырылған 
[Таубаева Ш.Т., Мыңбаева А.К., 2014, 227 б.].

Ендігі кезекте мемлекеттік білім беру сая-
сатының бір аспектісіне жататын «мектеп-
тік саясат» мәселесін қарастырамыз. 

Э.Д. Днепров «Білім беру саясаты ғылым-
да XX ғасырдың 80 жылдарында қарастыры-
ла бастады» – деп жазған. Ресей ғалымы Э.Д. 
Днепров шетел ғылымында танымал «Рефор-
ма» атты еңбегін жазып, алғаш рет 1984 жылы 
мектеп жүйесінің құрылымына өзіндік сыни 
көзқарасын білдіріп өткен. Ғалымның зерт-
теуі бойынша мектептік саясат жалпы білім 
беру саясатынан ертерек қарастырыла баста-
ды. Жалпы білім беру саясаты ЖОО-ның құ-
рылуына, автономдылығына сәйкес ЮНЕСКО 
деңгeйінде кеңінен қарастырылса, мектептік 
саясат адамдардың білім алу үдерісі қалыптасу 
барысында қарастырыла бастаған. Автордың 
зерттеулерінде «Мектептік саясат мемлекет 
тарапынан түрлі ресми және бейресми бір-
лестіктердің көмегі негізінде мектептік білім 
сапасын жоғарылатуға бағытталған мақсаттар, 
заңдар мен принциптер жиынтығын жүзеге 
асыру» деп қарастырған. Э.Д. Днепров «Төрт 
Д» тақырыбындағы еңбегінде - білім беру са-
ласындағы деидеологизация, демократизация, 
диверси-фикация және децентрализация за-
ңын ұсынып, аталған заңдарды мектептік сая-
сатта басшылыққа алу бірқатар мектептік білім 
беру мәселелерін шешуге көмектеседі деген 
идеяны алға қойған. 1990 жылы шілде айын-
да Ресейдің Жоғары Кеңесі ғалымды Ресейдің 
Білім беру Министрі қызметіне тағайындайды. 
Э.Д. Днепров «мектептің білім беру жүйесін 
жаңартудың бір жолы бар, ол «мемлекеттің бі-
лім беру потенциалының дамуына кедергі бо-
латын барлық мәселелерді жою, білім беруді 
демократияландыру»-деп атап өткен.
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Сурет 1 - Э.Д. Днепровтың «Төрт Д» идеясы

Э.Д. Днепровтың «Төрт Д» идеясына сәйкес 
сипатталған суретте қазіргі таңда мектептік 
саясаттың негізгі принциптері ретінде қолда-
нылатын деидеологизация, демократизация, 
диверсификация және децентрализация тео-
риялары жақсы сипатталған [Днепров Э.Д., 
2006, 506б.].

Мектептік саясат Қазақстан білім беру кеңіс-
тігінде жаңадан зерттеліп келе жатқан тақырып 
болса, шетелдік ғалымдар L. Bell, H. Stevenson, 
Kumar D.D., Scuderi P., Smit B. Croll P. Т.Реган 
және ресейлік ғалымдар Н.А. Константинов, 
Г.С.Чернышевский еңбектеріне сүйене аталған 
мәселенің шетелдің әлеуметтік ғылымдар са-
ласында көп зерттелінетін тақырыптардың қа-
тарына кіретіні айқындалды. 

Les Bell мен Howard Stevenson «Education 
Policy: Process, Themes and Impact» еңбектерін-
де мектептік саясатты жүргізу процедуралары, 
сонымен қоса, мектептік саясатты құрасты-
рудың принциптері мен мектептік саясаттың: 
оқу-әдістемелік саясат, кадрлық саясат, қаржы-
лық саясат атты түрлері кеңінен қарастырыл-
ған. Автор, «Мектептік саясат «төменнен жо-
ғарыға қарай басқару» үлгісіне сәйкес жүргізі-
леді. Яғни, мектептік әкімшілігі және білім беру 
саласындағы төмендегі субъектілер тарапынан 
мектептік білім беру саласындағы мемлекеттік 
саясат ережелерін ұстана әр мектептің жеке 
өзінің саясаты құрастырылады» деп тұжырым-
даған [[Bell L., Stevenson H., 2006, 201б.]. 

Kumar D.D., Scuderi P. «Opportunities for 
Teachers as Policy Makers» еңбектеріне сәйкес, 
білім беру саясатын қалыптастыру көбіне үкі-
мет басшылығында отырған тұлғалар құзыр-
лығында деп есептеледі. Мектептік білім беру 
жүйесінде мектептік саясатты, мектеп әкімші-
лігі қалыптастырғанымен, мектеп саясатын құ-
растыруда мектеп мұғалімдері өте сирек қаты-

сады. National Center for Educational Statistics 
1994 зерттеуі бойынша мектептің оқу курста-
рын қалыптастыруда «біздің ойымыз маңызды 
емес» - деген ойды мұғалімдердің 39% ұстана-
ды екен. Ия, қазіргі таңда мұғалімдердің онсыз 
да жұмыстары көп, бірақ мұндай мәселеде ең 
құзырлы тұлғалар қатарына ең бірінші мұға-
лімдер кіретіні сөзсіз. Мектеп саясатын қалып-
тастыруда мұғалімдер рөлі ерекше [Kumar D.D., 
Scuderi P., 2000, 60-64бб.].

Мұғалім мектеп саясатын құраушы идея-
сын ұстанушы шетел ғалымдарының бірі Croll 
P. өзінің «Teachers and Education Policy Roles 
and Models» еңбегінде мұғалім практикадағы 
саясаткер деген тұжырымды ұстанып, мұғалім 
білім беру саясатында келесідей көрініс табуы 
мүмкін:

- Мұғалім – білім беру саясатын өңдеудегі 
және қалыптастырудағы әріптес;

- Мұғалім – білім беру саясатын жүзеге асы-
рушы;

- Мұғалім – мемлекеттік білім беру саясаты-
ның оппоненті, ол білім беру саласына өзгеріс-
тердің енгізілмеуін қалайды [11].

Мектептік саясат мәселесін педагогика са-
ласында зерттеген ғалымдардың бірі T.Reagan. 
T.Reagan өзінің «Білім беру саясатын талдауда-
ғы салыстырмалы зерттеулер» тақырыбындағы 
еңбегінде «білім беру саясаты» ұғымын саясат-
танушылар (Куба, 1984) идеясына басшылыққа 
ала, 8 негізде сипаттаған:

- мақсатты немесе көзделген мұратты бекі-
ту;

- басқару саласына әсер ететін немесе түр-
лі шешімдер, реттеулер, басқару немесе көмек 
көрсетумен айналысатын жетекшілердің жи-
нақталған шешім қабылдау іс-әрекеттері. Іс-ә-
рекетті басқару анықтамасы;

- шешіліп жатқан мәселені нәтижелі шешу 
үшін стратегияларды нақтылау;

- мәселенің уақыт талабына сәйкес ресми 
немесе бейресми беделді тұлғалар негізінде 
шешу;

- түрлі салаларда іс-әрекеттің бірізділігі мен 
әлеуметтік нормаға сәйкестігін реттеу;

- саясат нәтижесі: барлық іс-әрекеттердің 
жүйелі нәтижелілігі, түрлі стратегиялық циклде 
жұмыс жасайтын адамдар іс-әрекеті мен мәсе-
ленің шешім табылуы;

- саясат жүйесінің клиент тарапынан сына-
луы.

Жоғарыда аталған ғалымдар еңбегін, соны-
мен қоса, зерттеу тақырыбына сәйкес филосо-
фиялық, саясаттану және педагогикалық әде-
биеттерге талдау «білім беру саясаты», «мек-
тептік саясат» ұғымдары бір-бірінен шығып 
тұрғанымен, ұғымдар арасында айтарлықтай 
айырмашылықтар бар екенін көрсетеді. Атал-
ған ұғымдарға схема негізінде салыстырмалы 
сипаттама береміз.
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AN Кесте 1 – «Білім беру саясаты», «мектептік саясат» ұғымдарының салыстырмалы сипаттамасы
Білім беру саясаты Мектептік саясаты

1 2
Білім беру саясаты әлемдік білім беру тенден-

цияларына сәйкес, түрлі мемлекеттердің білім 
беру саясатының даму тенденциялары мен ор-
тақ мақсаттарына сәйкес айқындалады. Білім 
беру саясаты – әлемдік білім беру тенденцияла-
рына негізделе түрлі мемлекеттердің білім беру-
ді жетілдіруге бағыттаған идеяларрының заңды 
көрінісі. 

Білім беру саясаты мемлекет және қоғам-
ның білім сапасын жоғарылатуға бағытталған 
заңдары мен принциптерінің жиынтығы (Les 
Bell, Howard Stevenson, Education Policy: Process, 
Themes And Impact, Taylor & Francis, 2006, p.) 

Мектептік саясат – арнайы бір мектеп 
әкімшілігі және білім беру субъектілерінің қа-
тысуларымен мектептік білім беру деңгейін да-
мытуға бағытталған мақсат, идеяларының заңды 
жиынтығы және жүзеге асырылу үдерісі. Мұн-
дағы басты мақсат мектептің мектептік білім 
беру сапасының деңгейін көтеру, ондағы психо-
логиялық ахуалды үйлесімділікте сақтау және т.б. 
(L. Bell, H. Stevenson, Kumar D.D., Scuderi P. , Smit 
B. Croll). 

Мектептік саясат «төменнен жоғарыға қа-
рай басқару» үлгісіне сәйкес жүргізіледі. Яғни, 
мектеп әкімшілігі және білім беру саласындағы 
төмендегі субъектілер тарапынан мектептік білім 
беру саласындағы мемлекеттік саясат ереже-
лерін ұстана әр мектептің жеке өзінің саясатын 
құрастырылады.

Білім беру саясаты жалпы әлемдік білім беру 
және саяси саладағы іс-әрекетті реттеуші және 
басқарушы, дамытушы ұстанымдар мен заң-
дылықтар жиынтығы болса, мемлекеттік білім 
беру саясаты арнайы бір мемлекеттің білім беру 
саласындағы іс-әрекеттерді бағдарлаушы, рет-
теуші, дамытушы ұстанымдар мен идеялардың 
жиынтығы. 

«Жоғарыдан төменге, төменнен жоғарыға 
қарай басқару» үлгісі. Яғни, мұнда әр мемле-
кет өзінің әлеуметтік-экономикалық жағдайына 
қарай, әлемдік білім беру саясатының заңдары 
мен принциптерін қабылдау немесе қабылдамау 
мәселесін шешеді. Әлемдік білім беру тенденци-
ялары мемлекеттік білім беру саясатына тікелей 
ықпал етеді (Э.Д. Днепров).

Мектептік саясат мемлекеттің білім беру са-
ясатының негізгі ұстанымдарын басшылыққа 
ала, мектептің тарихи және мәдени ерекшелік-
терін ескере, арнайы бір мектептікті дамытуға 
бағытталған ұстанымдар мен идеялар жиынтығы 
ретінде сипатталады.

Кестеден көріп тұрғанымыздай, «мемлекет-
тің мектептік саясаты» репродукция теориясы 
аясында, яғни, «мектеп ауқымды мемлекеттік 
аппараттың бір бөлігі» ретінде сипатталған. Бұл 
кеңес дәуірінде мемлекеттің мектептік үрдіске 
(идеологияны сипаттайтын білім беру стандарт-
тары мен оқу бағдарламалары арқылы) белсене 
араласуы кезінде көрініс тапқан. Қазіргі таңда, 
әр мектеп мемлекеттік білім беру саясатына сү-

йене өз мектебін дамыту траекториясын анық-
тауға үйрену керек. Функционализм теориясына 
сәйкес, мектеп және мектептік білім беру, мем-
лекеттің белгілі бір әлеуметтік және саяси функ-
цияларды орындауы қажет, дегенмен әр мек-
тептің өзіндік ерекшелігі мен дәстүріне сәйкес 
өзіндік мектеп саясаты болғаны дұрыс. 

Ғылыми әдебиеттерде «мектептік саясат» 
ұғымы екі бағытта сипатталатыны анықталды: 

Сурет 2 – мектеп 
саясаты ұғымына берілген 

анықтамалар.
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Біз, отандық ғалымдар А.К.Мынбаева, З.У.Ель-
баева зерттеулеріне сәйкес мектептік саясатты 
екі деңгейде анықтау тәсілін қолдаймыз: 

– мемлекеттің мектептік саясаты - арна-
йы бір әлеуметтік-экономикалық, саяси-мәдени 
және педагогикалық мақсаттарға қол жеткізу 
үшін мемлекет тарапынан жүргізілетін мектептік 
білім беруді дамыту және басқару ережелерінің, 
принциптері мен стратегияларының жиынтығы. 

– білім беру ұйымының мектептік саяса-
ты (жеке мектептің) – мемлекеттік білім беру 
саясатына негізделген, баланың тұлғасын дамы-
тудағы мектептің қызметі мен оны басқару ере-
желерінің, принциптері мен стратегияларының 
жиынтығы [Ельбаева З.У., 2018, 157б.]. 

Ендігі кезекте зерттеу жұмысымыз барысын-
да қолданған фокус-топтағы зерттеу жұмысына 
тоқталсақ. Фокус-топтағы зерттеу, кездейсоқ әдіс 
негізінде мектепте жұмыс жасайтын 20 мұғалім-
ге жүргізілді. Фокус-топтағы зерттеуде ананимді 
интервью және дискуссия әдісі қолданылды.

Зерттеудің негізгі мақсаты мұғалімдердің 
мектеп саясаты жайлы ойларын зерттеу. 

Зертеу жұмысының негізгі сұрақтары:
1. Мектеп саясаты ұғымын қалай түсінесіз?
2. Сіздің ойыңызша, мектептерге мектеп сая-

саты қажет пе? 
3. Сіз жұмыс жасайтын мектептің мектеп сая-

сатындағы негізгі мәселелер қатарына нені жат-
қызар едіңіз.

Респонденттер мәліметі бойынша, төмен-
дегідей қорытындылар жасалды:

Мектеп саясаты ұғымын қалай түсінесіз?
- Р4., Р10., Р11., Р12 мектеп саясаты - мектепті 

дамытудың стратегиялық жоспарлары;
- Р1., Р4., Р7., Р9 мектеп саясаты – мектептің бі-

лім және тәрбие үрдісінде қолданылатын прин-
циптер мен ережелер жиынтығы;

Сіздің ойыңызша, мектептерге мектеп 
саясаты қажет пе? 

Фокус тобының дерлік барлық мүшесі, мек-
тептерге мектеп саясаты міндетті түрде қажет, 
деген жауапты берді. 

Сіз жұмыс жасайтын мектептің мектеп 
саясатындағы негізгі мәселелер қатарына 
нені жатқызар едіңіз.

– Р4., Р9., Р12., Р15., Р19., Р20 қазіргі таңда орта 
білім беру жүйесінде, білім сапасын арттыру 
мақсатында түрлі реформалар жүргізіліп жатыр. 
Атап өтетін болсақ: 

1) 12 жылдық білім беру үлгісіне көшу; 
2) мектептерге міндетті түрде енгізіліп жатқан 

үш тұғырлы тіл саясаты; 
3) педагог қызметкерлер мен оларға теңесті-

рілген тұлғаларға бекітілетін біліктілік санатта-
рының жаңа үлгісі, яғни, «педагог», «педагог-мо-
дератор», «педагог-сарапшы», «педагог-зерттеу-
ші», «педагог-шебер» енгізілуі және т.б. өзгеріс-
тер, мектеп мұғалімдеріне қойылатын талапты 
арттыра түсті. Аталған реформаларға сәйкес, кез 
келген үкіметтік мектептерде төмендегідей мә-
селелер туаындаған деп ойлаймын: 

1) 12 жылдық білім беру үлгісіне көшуге, мек-
тептің инфоструктурасы, кадр, оқулықтар, оқу-
шылар, ата-аналардың дайындығы; 

2) Жалпы білім беру жүйесіне үш тұғырлы тіл 
саясатын сапалы енгізуге мүмкіндік беретін, қа-
зақ, орыс, ағылшын тілдерін жетік білетін кадр-
лардың болуы және т.б.

3) біліктілік санаттарының жаңа үлгісін мең-
геру және жүзеге асыру үшін мұғалімдерге тео-
риялық білімдерін жаңарту мақсатында онлайн 
курстар санын жоғарылату. Себебі, мұғалімдер 
тәжірибеде оқыту технологиялары мен әдістерді 
жетік қолдана алғанымен, олардың теориялық 
негіздерін толық сипаттай алмаулары мүмкін. 
Бұл өз кезегінде, мұғалімдердің, жаңа санатқа 
өту сынағын өте алмауларына себеп болуы мүм-
кін. 

Фокус тобынан алынған ақпараттарға сү-
йене мектеп саясатында бар негізгі мәселе-
лерді шешу үшін келесідей ұсыныстар жа-
саймыз:

– Қазақстанның мектептік саясатында ақпа-
раттық қызметті ұлғайту. Яғни, мектептік саяса-
тында күтілетін саяси өзгерістермен білім беру 
субъектілерін жүйелі және жан-жақты танысты-
ру жұмыстарын ұйымдастыру және т.б. 

– орта білім беру жүйесінде «Үш тұғырлы 
тіл саясатын» жүзеге асыруда білім беру үдерісі 
субъектілерінің талаптарына сәйкес, мектептер-
де үш тұғырлы тіл саясатын жүзеге асырудың ва-
риативті жолдарын ұсыну;

– мұғалімдер біліктіліктерін арттыру үшін он-
лайн курстарын ұлғайту және т.б.

Қорыта келе, орта білім беру жүйесін рефор-
малау өмір сапасының көрсеткіштері мен мем-
лекеттің даму деңгейіне және халықаралық дең-
гейде бәсекелестігіне әсер етеді. Орта білім беру 
ұйымының мектептік саясаты қазіргі заманғы 
мектеп бейнесін белгілеуге және мектептерге 
өзіндік рефлексиялық даму жолын анықтауға 
мүмкіндік береді.
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