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XXI ғасырдың басындағы әлемдік қауымдастықтың 

экономикалық дамуы  әлемдік экономикалық 

қатынастардың жаһандануымен сипатталады. 

Жаһандану халықаралық компаниялар мен әлемдегі  

елдердің нарықтарында жұмыс істейтін трансұлттық 

корпорациялардың өсуіне әкеледі. Көптеген 

халықаралық компаниялар үшін шетелдік 

нарықтардағы табыс кепілі – әлеуметтендіру 

процестерінің жаһандық қабылдауы болып табылады. 



 Әлемдік жаңа оқу стандарттары және 

өзін-өзі дамыту жүйесі  

«Жан жақты ойланып жүйелі шешім қабылда»  

принципі бойынша дамитын ауқымды түйінді 

құзіреттіліктерден тұратын жаһандық 

дағдыларға сүйенеді.  

 



Мәдениеттер айырмашылықтарын бағалау 

қабілеті; 

Әртүрлі көзқарастарды түсіну және ескеру 

қабілеті;  

Сыни тұрғыдан ойлауға және фактілерді 

салыстыру қабілеті;  

Әртүрлі тапсырмаларды шеше білу қабілеті;  

Белгісіздік жағдайларында әрекет ету қабілеті; 

Жаһандық проблемаларды жәнесынақтарды 

түсіну. 



 Шетел тәжірибесі негізделген оқу стандарттары 

Қазақстандағы білім беру жүйесінің реформасына әкелді. 

Болашақ дамуды талдау және бағалау Қазақстандағы 

жоғары мектеп дамуының ұлттық стратегиясы бойынша 

қалыптасқан білім беру жүйесін реформалау тиімділігін 

арттыратын жаңа тәсілдерді ұялатты. 

 

 



 Реформалар мен даму стратегиясына сәйкес 

Қазақстанның жоғары оқу орындарындағы жаһандық дағдылар 

негіздерін енгізу жұмыспен қамту және студенттердің өзін-өзі 

іске дамыту көрсеткіштерін арттыруы керек. Осындай 

болжамдарға сәйкес жаһандық дағдыларды анықтау үшін ЖОО 

бітіруші түлектерінің сауалнамасы жүргізілді.  

             Сауалнамаға Астана қаласының жоғары оқу 

орындарының 400 студенті  қатысты. Респонденттердің жасы 

20-25 аралығын құрады. 



Астана қаласының студенттерінің жаһандық дағдыларының 

көрсеткіштері 

Мәдениеттің 

әртүрлілігін 

бағалау 

дағдысы  

Әртүрлі 

көзқарастарды 

түсіну және 

есепке алу 

қабілеті 

Сыни 

тұрғыдан 

ойлау және 

фактілерді 

салыстыру 

дағдысы 

 

  

Күтпеген 

мәселені 

шеше алу 

қабілеті 

  

Белгісіздік 

жағдайында 

жұмыс істу 

дағдысы 

  

Жаһандық 

проблемалар 

мен 

сынақтарды 

түсіну 

 

 

80% 63% 52% 43% 58% 82% 



 Жүргізілген сауалнама нәтижелері бойынша Астана 

қаласы университеттерінің бітіруші түлектерінің жаһандық 

дағдыларды қалыптастыру және пайдалану құзіреттілігінің  

жалпы көрсеткіші орташа деңгейде, бұл жұмыспен қамту 

үшін жақсы негіз бола алады. 



№ Жұмыс орны 2013 2014 2015 

1 Мемлекеттік қызмет 112 адам 
 

113 адам 
 

108 адам 
 

2 Ұлттық компаниялар 75 адам 69 адам 
 

60 адам 
 

3 Халықаралық компаниялар 32 адам 54 адам 
 

13 адам 

 

ЖОО бітірушілерінің жұмыспен қамтылу көрсеткіштері 




