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Білім жүйесіндегі негізгі факторларға сүйене отырып, тұлғаның кәсіби қалыптасу әрекетін 
анықтап, еңбек нарығындағы сұраныс пен оны жүзеге асыру жолдарын ескере отырып, кәсіби 
бағдар беру жұмыстарының өткізілуіне барынша назар аудару керек. 

Беріліп отырған әдістемелік ұсыныстар Қарағанды облысы білім беруді дамытудың оқу-
әдістемелік орталығындағы техникалық және кәсіптік білім беруді дамыту бөлімінің әдіскерлері 
мен Қарағанды аймақтық кәсіпкерлер Палатасының техникалық және кәсіптік білім саласындағы 
талдау, сараптау бөлімімен бірлесіп әзірленген. 
 

Молодой человек, выходящий со школьной скамьи в профессиональный мир – мир 
рыночной экономики должен быть готов к вхождению в него. Поэтому необходимо уделять 
большое  внимание проведению профориентационной работы, опирающейся на знание  системы 
основных факторов, определяющих формирование профессиональных намерений личности, пути 
их реализации и потребности рынка труда. 

Предлагаемые методические рекомендации подготовлены методистами  отдела развития 
ТиПО учебно-методического центра развития образования Карагандинской области и экспертами 
отдела анализа и содействия в сфере ТиПО Палаты предпринимателей Карагандинской области.  
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