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Ахмет Ясауи университетінің бҧл стратегиясы тӛмендегі нормативтік 

қҧжаттардың мақсатына, міндетіне және негізгі бағыттарына сай әзірленген: 

 

 Түркия Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Үкіметі 

арасыңдағы Кожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік уннверситеті 

қызметінің шарттары туралы келісімнің  10-ші бабы 3 тармақшасы ен университет 

Жарғысының 5-ші бабының (h) тармақшасына,  

 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы «Қазақстан 2050 стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты» 14.12.2012; 

 Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасында білім беруді 

дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» 

7 желтоқсан 2010 жылғы Жарлығы; 

 Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» 18 ақпан 2011 жылғы №407 Заңы; 

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақстан Республикасы Ғылым және Білім 

минстрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған Стратегиялық жоспарын бекіту туралы» 

19 қаңтар 2011 жылғы №160 Қаулысы; 

 ENQA (Жоғары білім беруде Сапа кепілдігінің Еуропалық Ассоциациясы) Еуропа 

кеңістігінде жоғары білім беру сапасының кепілдік стандарттары мен нұсқаулары. 

2005 ж. 
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МАЗМҦНЫ 

Кіріспе  

Алғы сӛз  

Стратегия жоспарлау үдерісі  

 

БІРІНШІ БӚЛІМ 

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ 

1.1. Қысқаша тарихы    

1.2. Мекеме құрылымы  

1.3. Университетке қатысты қабылданған халықаралық құжаттар бойынша құқықтық 

міндеттемелер анализі 

1.4. Материалдық-техникалық инфрақұрылым  

 

ЕКІНШІ БӚЛІМ 

МИССИЯ, КЕЛЕШЕК КЕЛБЕТІ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ ҚҦНДЫЛЫҚТАР 

 

2.1. Миссия  

2.2. Келешек келбеті  

2.3. Негізгі құндылықтар  

 

ҤШІНШІ БӚЛІМ  

Қазіргі жағдайға талдау жасау  

3.1. Қазақстанда жоғары білім беру жүйесі және Ахмет Ясауи университеті  

3.2. Университет студенттері  

3.3. Адам ресурстары  

3.4. Қаржы кӛздері  

3.5. Оқу үдерісі  

3.7. Қызметтер  

3.8. Қарым-қатынас орнатылған мекемелер/ұйымдарға қатысты анализ   

3.9. Университеттің ішкі анализі мен университет орналасқан аумақ анализі 

 

ТӚРТІНШІ БӚЛІМ  

СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕР ЖӘНЕ ДАМУ КӚРСЕТКІШТЕРІ   

1-Стратегиялық бағыт. 

Халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті мамандар дайындау. 

2-Стратегиялық бағыт. 

Ғылым, білім және ӛндірістін тығыз ықпалдастығы негізінде университеттің зияткерлік және 

инновациялық әлеуетін дамыту. 

3-Стратегиялық бағыт. 

Адам ресурстарын және басқару тиімділігін жетілдіру. 

4-Стратегиялық бағыт. 

Қоғамдық қатынастарды дамыту және білімгерлерді әлеуметтік қолдау.  

5-Стратегиялық бағыт. 

Университеттің инфрақұрылымын және ақпараттық-комуникациялық ресурстарын дамыту 

 

Жүзеге асыру, қадағалау, бағалау және қорытынды  
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КЕСТЕЛЕР ТІЗІМІ  

 

Кесте  1.  Ӛкілетті Кеңес тӛрағалары  

Кесте  2.  Түркия тарапынан тағайындалған Ӛкілетті Кеңес мүшелері  

Кесте  3.  Қазақстан тарапынан тағайындалған Ӛкілетті Кеңес мүшелері  

Кесте  4.  Университет ректорлары  

Кесте  5.  Бірінші Вице-президенттер (Ректор ӛкілдері) 

Кесте  6.  Қазақстан Республикасы тарапынан университет балансына берілген  

ғимараттар  

Кесте  7.  Түркия Республикасының бюджеттік үлесінен Түркістан қаласында  

жүргізілген құрылыс жұмыстары   

Кесте  8.  Түркістан қаласындағы университет ғимараттары  

Кесте  9. Шымкент қаласындағы университет ғимараттары 

Кесте  10. Кентау қаласындағы университет ғимараттары 

Кесте  11. Алматы қаласындағы университет ғимараты 

Кесте  12  Ташкент қаласындағы университет пәтері 

Кесте  13. Анкара қаласындағы университет ғимараттары 

Кесте  14. Жалпы университет бойынша ғимараттар   

Кесте  15. Ғимараттардың білім беру бағытына сай үлістірілуі   

Кесте  16. Ғимараттардың қолдану мақсатына сай үлестірілуі 

Кесте  17 Компьютер және офистік құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілу дәрежесі 

Кесте  18.      Кӛліктер жӛнінде малімет  

Кесте  19.  ӚКБ компьютер және офистік құрал-жабдықтар тізімі   

Кесте  20. ТүрТЕП компьютер және офистік құрал-жабдықтар тізімі 

Кесте  21. ӚКБ кӛліктері туралы мәлімет 

Кесте  22. ТүрТЕП басқармасының кӛліктері туралы мәлімет 

Кесте  23. Студенттер статистикасы (соңғы 6 жыл) 

Кесте  24. Түркі тілдес республикалар мен қауымдастықтардан күндізгі оқу түрінде білім алып жүрген 

студенттер   

Кесте  25. Түлектер статистикасы 

Кесте  26. Оқытушыларға шаққандағы студент саны   

Кесте  27. Компьютер санына шаққандағы студент, оқытушы және әкімшілік-шаруашылық қызметкерлер 

саны  

Кесте  28. Университеттің Қазақстандағы бӛлімшелерінде жұмыспен қамтылған әкімшілік-шаруашылық 

қызметкерлер 

Кесте  29. Қазақстанға жұмысқа жіберілген Түркиялық әкімшілік-шаруашалық қызметкерлер 

Кесте  30. Түркиядағы бӛлімшелерде жұмыспен қамтылған қызметкерлер   

Кесте  31. Қазақстандағы бӛлімшелерде жұмыспен қамтылған ОПҚ 

Кесте  32. Қазақстанға жұмысқа жіберілген Түркиялық ОПҚ 

Кесте  33. Жылдар бойынша университет кірістері (1000 АҚШ доллары) 

Кесте  34. Университет бюджетінің жұмсалу бағыттары (%) 

Кесте  35.  ТүрТЕП студент кірістері  

Кесте  36. Түркия Республикасы тарапынан бӛлінген қаржы үлесі және әр жылына шаққандағы 

қаржының жұмсалуы (АҚШ доллары)   

Кесте  37. Ғылыми зерттеулер статистикасы 

Кесте  38. Гранттық жобалар статистикасы 

Кесте  39. Конференция (конгресс, симпозиумдар) саны 

Кесте  40. Клиника-диагностикалық орталықтағы тӛсек орны саны   

Кесте  41.  Клиника-диагностикалық орталықтағы қызметкерлер саны 

Кесте  42. Клиника-диагностикалық орталықта емделушілер саны 

Кесте  43.  Клиника-диагностикалық орталықта лабораториялық тексерулер саны 

Кесте  44. Клиника-диагностикалық орталықтың 2013 жылғы кіріс-шығыс кестесі 

Кесте  45.  Кітапхана туралы мәлімет  

Кесте  46.      Соңғы жылдары баспаханада жасалған жұмыстар 

Кесте  47. Университет баспаханасының техникалық жабдықталуы туралы мәлімет 

Кесте  48. Әлеуметтік іс-шаралар статистикасы   

Кесте  49. Ахмет Ясауи университетімен қарым-қатынас орнатқан мекемелер/ұйымдар.  

 

Кесте  52.  SWOT Анализ    

Кесте  53.  Мақсат 1 Нәтиже кӛрсеткіші     

Кесте  54.  Мақсат 1 бойынша атқарылатын іс-шаралар  

Кесте  55.  Мақсат 1 Нәтиже кӛрсеткіші   
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Кесте  56.  Мақсат 2 бойынша атқарылатын іс-шаралар  

Кесте  57.  Мақсат 3 Нәтиже кӛрсеткіші   

Кесте  58.  Мақсат 3 бойынша атқарылатын іс-шаралар  

Кесте  59.  Мақсат 1 Нәтиже кӛрсеткіші   

Кесте  60.  Мақсат 1 бойынша атқарылатын іс-шаралар  

Кесте  61.  Мақсат 2 Нәтиже кӛрсеткіші   

Кесте  62.  Мақсат 2 бойынша атқарылатын іс-шаралар  

Кесте  63.  Мақсат 1 Нәтиже кӛрсеткіші   

Кесте  64.  Мақсат 1 бойынша атқарылатын іс-шаралар  

Кесте  65.  Мақсат 2 Нәтиже кӛрсеткіші   

Кесте  66.  Мақсат 2 бойынша атқарылған іс-шаралар  

Кесте  67. Мақсат 1 Нәтиже кӛрсеткіші   

Кесте  68.  Мақсат 1 бойынша атқарылған іс-шаралар  

Кесте  69.  Мақсат 2 Нәтиже кӛрсеткіші   

Кесте  70.  Мақсат 2 бойынша атқарылған іс-шаралар  

Кесте  71.  Мақсат 3 Нәтиже кӛрсеткіші   

Кесте  72. Мақсат 2 бойынша атқарылған іс-шаралар  

Кесте  73.  Мақсат 1 Нәтиже кӛрсеткіші   

Кесте  74.  Мақсат 1 бойынша атқарылған іс-шаралар  

Кесте  75.  Мақсат 2 Нәтиже кӛрсеткіші   

Кесте  76.  Мақсат 2 бойынша атқарылатын іс-шаралар  

Кесте  77.  Мақсат 3 Нәтиже кӛрсеткіші   

Кесте  78.  Мақсат 3 бойынша атқарылатын іс-шаралар  

Кесте  79.  Мақсат 4 Нәтиже кӛрсеткіші   

Кесте  80.  Мақсат 4 бойынша атқарылатын іс-шаралар  

Кесте  81.  Мақсат 5 Нәтиже кӛрсеткіші   

Кесте  82.  Мақсат 5 бойынша атқарылатын іс-шаралар  
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КІРІСПЕ 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің ең жоғарғы 

шешім қабылдаушы органы болып табылатын Ӛкілетті Кеңес ретінде алғашқы рет іске 

асырыла бастаған 2009-2013 ж.ж. Стратегиялық даму жоспарындағы негізгі мақсатымыз, 

университетте жылдар бойы шешім таппай келген негізгі құқықтық және 

инфраструктуралық проблемаларды шешу, ішкі және сыртқы нарық сұраныстарын назарға 

алатын, динамикалық, есеп беру жауапкершілігі қалыптасқан стратегиялық басқару түсінігін 

орнату еді. Осы мәселелер бойынша маңызды жұмыстар атқардық және университетімізді 

қай жақтан болса да келешекке сенімділікпен қарайтын білім ордасына айналдырдық. Бұл 

жетістігіміз Қазақстанның ұлттық аккредитация мекемелері тарапынан да бекітілді. 

Алдымен, осы жұмыстарға үлкен үлесін қосқан қымбатты әріптестеріме алғысымды 

білдіремін. 

Бұл 2014-2018 жылдарды қамтитын Стратегиялық даму жоспары осы тәжірибені 

назарға ала отырып білім беру, ғылыми зерттеу, қоғамдық қызмет және инфраструктура 

бойынша сапамызды халықаралық стандарттарға сәйкестендіріп, университетімізді Түркия 

және Қазақстан ынтымақтастығына жарасатындай, үлгі болатын мекемеге айналдыру 

мақсатында дайындалды. Ӛкілетті Кеңес ретінде осы мерзімдегі мақсатымыз, университеттің 

негізгі мақсаттар бойынша белгілеген стратегиялық бағыттардың іске асырылуында қажетті 

қолдауды ең жоғары дәрежеде қамтамасыз ету болып табылады.  

Үздіксіз даму мен қызметкерлердің барлығының бір кісідей атсалысуы ұстанымына 

негізделген, қоғамдық сұраныстарға жауап бере алатын, бәсекелестік қабілеті жоғары, тиімді 

басқару түсінігі  қазіргі таңда әрбір ұйымның негізгі мақсатына айналды. 

Институционализация мен үздіксіз сапаны дамыту түсінігін орнатуды әрдайым негізгі 

басымдылық ретінде қабылдаған университетіміздің жоғары оқу орындары арасындағы 

үлкен бәсекеде ең жоғары сатыларға жеткізетін қажетті инфраструктурасы мен потенциалы 

бар екеніне шын жүректен сенемін. 

Осы сезімдермен 2014-2018 жж. Стратегиялық даму жоспарының Түркия және 

Қазақстан достығының рәмізі іспеттес университетіміз үшін пайдалы болуы үміті мен осы 

жоспардың дайындалуына үлес қосқан барлығына алғысымды білдіре отырып, табыстар 

тілеймін. 

 

Осман Хората 

Ахмет Ясауи университеті  

Ӛкілетті Кеңес тӛрағасы 
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Қысқаша тарихы 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті (бұдан былай Ахмет 

Ясауи университеті), Қазақстан және Түркия Республикаларының халықаралық, автономды статусқа 

ие, ортақ мемлекеттік оқу орны болып табылады. Қазақстан   ҚССР Бірінші хатшысы 

Н.Ә.Назарбаевтің 6 маусым 1991 жылғы жарлығымен «Ахмет Ясауи Түркістан Мемлекеттік 

университетінің» негізі қаланды.   

Түркия Республикасының президенті С.Демирелдің  29 сәуір - 1 мамыр  1992 жылғы Қазақстанға 

ресми іс-сапары кезінде А.Ясауи Түркістан Мемлекеттік университетінің  ортақ жоғары оқу орны 

ретінде қайта құрылуы туралы шешім қабылданды.  Ортақ жоғары оқу орнын құру барысында екі 

мемлекеттің құзыретті тұлғалары мен органдары арасында:   

ҚР Үкіметі мен ТР Үкіметі арасында Білім, ғылым, мәдениет және спорт салаларында қарым-

қатынас орнату туралы  келісімге (Алматы, 01.05.1992), Бірлескен мәлімдеме (Анкара, 28.09.1992), 

Түркі тілдес республикалары президенттерінің басқосуы барысында ҚР Үкіметі мен ТР Үкіметі 

арасында Түркістан қаласында Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетін 

ашу туралы келісімге (Анкара, 31.10.1992) қол қойылды.  

 Университеттің алғашқы Ӛкілетті Кеңес тӛрағасы лауазымына 18/10/1993 жылы Түркия 

Республикасы Президентінің бас кеңесшісі Намык Кемал Зейбек мырза тағайындалды. 17/05/1999 

жылы екінші рет осы лауазымды қызметке тағайындалған Намык Кемал Зейбек мырза 20/07/2006 

жылға дейін қызметін жалғастырды. 20/07/2006 жылы Ӛкілетті Кеңес тӛрағасы қызметіне запастағы 

генерал Четин Доған мырза тағайындалды. 08/03/2008 жылдан бастап Хажеттепе университетінің 

оқытушысы, Ататүрік мәдениет, тіл және тарих жоғары мекемесі, Ататүрік мәдениет орталығының 

тӛрағасы профессор Осман Хората мырза Ӛкілетті Кеңес тӛрағасы қызметіне тағайындалды.    

 Университет Жарғысына сәйкес университет ректоры (Президенті) Қазақстан Республикасы 

тарапынан, Ректор ӛкілі (І вице-президент) Түркия Республикасының Жоғары білім беру кеңесі 

тарапынан тағайындалады.  

 Университет екі мемлекет арасындағы ортақ және халықаралық жоғары оқу орны ретінде 

құрылғандықтан, Ахмет Ясауи университетіне Түркия және түркі тілдес республикалар мен туыстас 

қауымдастықтардан студент іріктеу іс-шараларын 1994-1995 оқу жылынан бастады. 

 Университеттің орталығы Оңтүстік Қазақстан облысындағы Түркістан қаласында 226,9  

гектарлық алаңға орналақсан. Университеттің Түркістан орталығынан тыс Кентау қаласындағы оқу 

базасы білім беру саласында қызмет атқаруда. 1993 жылы Шымкент Педагогика институты, 1999 

Тараз институты университет құрамына берілген. 2009 жылы Шымкент қаласындағы Оңтүстік 

Қазақстан Мемлекеттік медициналық академиясының студенттері оқуларын бітіріп шыққанға дейін 

университет құрамында білім алулары туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 

шығарылды. 2008-2009 оқу жылынан бастап Ӛкілетті Кеңестің шешімі негізінде, Шымкент және 

Тараз институттарына студент қабылдануы тоқтатылып, аталған институттар Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрлігінің тікелей қарамағына ӛткізілді.   Түркістан қаласы 

және жақын аймақтарда орналасқан елді мекендерге медициналық кӛмек кӛрсету мақсатында 

алдынғы қатарлы технологиялық құрал-жабдықтармен жабдықталған университеттің клиника-

диагностикалық орталығы 2008 жылдың 1-ші желтоқсанында жұмысқа түсті.     

Ӛкілетті Кеңес Басқармасы Анкара қаласында орналасқан. Сондай-ақ, Түркістан ұзақтан білім 

беру факультетінің, Түрік тілінде ұзақтан білім беру бағдарламасының (ТүрТЕП) координациялық 

және басқару іс-шаралары Анкара және Стамбұл қаласында орналасқан құрылымдық бірліктер 

арқылы жүзеге асырылуда.   

 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев және Түркия Республикасының 

Президенті А.Гүл арасында  2009 жылдың 21-24 қазан арасында Анкарада ӛткен рәсми кездесу 

барысында, Қазақстан және Түркия Республикасы Үкіметтері арасында «Қожа Ахмет Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті қызметінің шарттары туралы» қарым-қатынасты 

одан әрі дамытатын, реттейтін келісімге қол қойылды.  2009 жылдың 22-ші қазан күні қол қойылған 

келісімге қосымша 23 желтоқсан 2010 жылы «Қазақстан Республикасының  Үкіметі мен Түркия 

Республикасының Үкіметі арасында Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті қызметінің шарттары туралы келісімге ӛзгеріс еңгізу туралы хаттамаға» қол қою 

арқылы тарап мемлекеттердің университетке қатысты құқықтары мен жауапкершіліктерін нақтылап, 

әкімшілік-шаруашылық басқару және құқықтық мәселелерді  ретке қойды. Жаңа келісім және оның 

ажырамас бӛлігі есептелетін хаттама Қазақстан Республикасының Парламенті тарапынан 9 қаңтар 

2012 жылы  ратификациядан ӛтті (Егемен Қазақстан газеті, 17 қаңтар 2012 жыл). Дәл осы құжат 
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Түркия Республикасының Жоғары мәжілісінде 25.01.2012 жылы 6272 санды заң арқылы қабылданды 

қабылданды (Ресми газете, № 28193, 03.02.2012 жыл). Сонымен қатар, осы мәселеге қатысты 

05.3.2012 жылы ТР Министрлер кабинетінің шешімі жарияланды (Resmi Gazete, №28242, 23.03.2012 

ж.). 7 тамыз 2012 жылғы Министрлер кабинетінің қаулысымен (7 тамыз 2012 жыл, № 28377) екі 

мемлекет арасында қол қойылған келісім ресми тұрғыдан 28 наурыз 2012 ж. ӛз күшіне енді.  

 

   1.2. Мекеме қҧрылымы 

Университеттің әкімшілік-шаруашылық және академиялық құрылымы Жарғыға сәйкес 

анықталады. Осыған байланысты әкімшілік-шаруашылық, қаржы және академиялық бағыттарда 

шешім шығарушы ең жоғары орган Ӛкілетті Кеңес; оқу үдерісін (академиялық) басқаруда 

университет Сенаты; әкімшілік-шаруашылық, академиялық және қаржылық басқару органы 

университет ректоры мен І вице-президенті; қаржы бақылау құзыреті қаржы бақылау комиссиясында 

болып табылады. Академиялық бақылауға қатысты жайттар Жарғыда кӛрсетілмеген.   

2009 жылдың 22 қазанында университет қызметінің шарттары туралы  Анкарада қол 

қойылған жаңа ынтымақтастық Келісім арқылы Жарғы дайындау және бекіту, сондай-ақ, мекеме 

құрылымын қажеттіліктерге сәйкес ӛзгерту құзыреті Ӛкілетті Кеңеске берілген.   
1 – сызба. Жарғыда кӛрсетілген құрылымы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Құрылымдық бірліктер арасында басқару иерархиясын білдіреді. 

Қаржы тексеру  комиссиясы тарапынан бақылау жүргізу құзіретін білдіреді. 

Құрылымдық бірліктер арасында үздіксіз байланыс, үйлестіру және ынтымақтастықты білдіреді. 

Ӛкілетті Кеңес 

(Әкімшілік-шаруашылық, қаржылық және 

академиялық мәселелерде шешім шығарушы 
ең жоғары орган  

Университет Сенаты 
(Оқү үдерісі (академиялық мәселелер) 

бойынша шешім қабылдау органы) 

Университет Президенті және  
І вице-президент 

(Басқару органы) 

Қаржы тексеру комиссиясы 

(Қаржы тексеру органы) 

- Вице-президенттер 

- Декандар 

- Ғылыми - зерттеу институт 

директорлары  

- Колледж директорлары 

- Кафедра меңгерушілері 



2-Сызба. Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Әкімшілік басқару сызбасы 
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а) Шешім шығарушы ең жоғары орган: Ӛкілетті Кеңес  

Ӛкілетті Кеңес ортақ мекеме - ортақ басқару ұстанымын басшылыққа ала отырып, 

университетті басқаруда әкімшілік-шаруашылық, қаржылық және академиялық әдістер мен 

негіздерді белгілеу құзыретіне ие, университеттің заңды тұлғалық мәртебесіне ӛкілдік ететін ең 

жоғарғы шешім қабылдаушы органы болып есептеледі. 

Университет Жарғысына сәйкес “Ӛкілетті Кеңес 10 (он) мүшеден тұрады. Ӛкілетті Кеңестің 5 

(бес) мүшесі, Түркия Республикасы Үкіметі тарапынан жоғары лауазымды мемлекеттік қызметкерлер 

арасынан тағайындалады. Осы мүшелердің 1 (біреуі) Түркия Республикасының Президенті 

тарапынан Ӛкілетті Кеңес тӛрағасы болып тағайындалады. Ӛкілетті Кеңес тӛрағасының орынбасары 

және университет ректорын қосқанда 4 (тӛрт) мүшесі Қазақстан Республикасының Үкіметі 

тарапынан жоғары лауазымды мемлекеттік қызметкерлер арасынан қолданыстағы заңнамаға сәйкес 

тағайындалады.   

Ӛкілетті Кеңес мүшелерінің жұмыс істеу мерзімі - 5 (бес) жыл..” 

Осы күнге дейін қызмет атқарған Ӛкілетті Кеңес тӛрағаларының және мүшелерінің аты-жӛні, тӛраға 

ретінде тағайындалған кезде атқарған қоғамдық қызметі тӛменде кӛрсетілген.  

 Кесте  1. Ӛкілетті Кеңес тӛрағалары  

Аты-жӛні 
Тағайындалған 

күні 

Тӛрағалықтан 

босаған күні 

Тӛраға ретінде тағайындалған кезде 

атқарған қоғамдық қызметі 

Намык Кемал Зейбек  
18.10.1993 17.05.1999 ТР Президентінің бас кеңесшісі  

17.05.1999 20.07.2006 Премьер-министрдің бас кеңесшісі  

Четин Доған  20.07.2006 08.03.2008 Запастағы генерал  

Профессор Осман 

Хората  
08.03.2008 

Қызметін 

жалғастыруда  

Ататүрік Мәдениет орталығының 

тӛрағасы (АКДТУК),  

Хажеттепе университеті оқытушысы  

Кесте 2. Түркия тарапынан тағайындалған Ӛкілетті Кеңес мүшелері  

Аты-жӛні 
Тағайындалған 

күні 

Мүшеліктен 

босаған күні 

Мүше ретінде тағайындалған кезде 

атқарған қоғамдық қызметі 

Бенер Жордан   05.11.1993 26.04.2001 
Ұлттық білім беру министрлігі 

Кеңесші  кӛмекшісі  

Мехмет Топбаш  05.11.1993 06.03.1995 
Қаржы министрлгі  

Кеңесші кӛмекшісі  

Проф. Орхан Кавунжу  05.11.1993 15.03.1995 
Ахмет Ясауи университеті,  

Вице-президент  

Док. Уйгур Тазабай  07.12.1994 26.04.2001 
Жоғары білім беру кеңесі 

тӛрағасының ӛкілі  

Проф. Октай Шинаноглу  30.05.1995 26.04.2001 Йылдыз университеті, оқытушы  

Фейзуллах Будак  
30.05.1995 26.04.2001 Қаржы министрлігі  

Бухгалтерия Бас тексерушісі  26.04.2001 26.02.2008 

Проф. Рыза Айхан     26.04.2001 26.02.2008 Гази университетінің Ректоры  

Док. Вахит Ердем  26.04.2001 04.04.2003 

Түркия Жоғары Ұлттық Мәжілісінің 

(Парламент) 

Бас хатшысы  

Док. Ӛнер Кабасакал  26.04.2001 26.02.2008 ТИКА Тӛрағасы  

Док. Хакан Фидан  26.02.2008 16.04.2011 
Премьер-министр кеңесшісінің 

кӛмекшісі  

Проф. Мұстафа Исен      04.04.2003 

Қызметін 

жалғастыруда  

Т.Р. Президенті аппаратының Бас 

хатшысы, Жоғары білім беру 

кеңесінің мүшесі  

Проф. Мухиттин 

Шимшек           
26.02.2008 

Қызметін 

жалғастыруда  
Жоғары білім беру кеңесінің мүшесі  

Нажы Агбал  26.02.2008 
Қызметін 

жалғастыруда  

Қаржы министрлігі, Бюджет және 

Қаржы бақылау бас директоры  

Ибрахим Калын 16.04.2011 
Қызметін 

жалғастыруда 

Премьер-министр кеңесшісінің 

кӛмекшісі 
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Кесте  3. Қазақстан тарапынан тағайындалған Ӛкілетті Кеңес мүшелері  

 

Аты-жӛні 
Тағайындалға

н кҥні 

Мҥшеліктен 

босаған кҥні 

Мҥше ретінде тағайындалған кезде 

атқарған қоғамдық қызметі 

Қ. Сұлтанов  01.07.1993 15.03.1994 Премьер-министр орынбасары 

Ш.Шаяхметов  01.07.1993 15.03.1994 Ұлттық білім беру министрі  

Б.Дамитов      01.07.1993 15.03.1994 
Министрлер кабинеті, ішкі істер 

бӛлімі меңгерушісінің орынбасары  

М.Ауанов            01.07.1993 15.03.1994 Қаржы министрі кеңесшісі  

Проф. М.Журинов  01.07.1993 15.03.1994 
Ахмет Ясауи университетінің 

Президенті   

Қ.Сұлтанов               15.03.1994 21.11.1995 Премьер-министр орынбасары  

Е.Мамбетказиев            15.03.1994 21.11.1995 Ұлттық білім беру министрі  

Б.Дамитов         15.03.1994 21.11.1995 
Министрлер кабинеті, ішкі істер 

бӛлімі меңгерушісінің орынбасары 

М.Ауанов                  15.03.1994 17.05.1996 Қаржы министрі кеңесшісі  

Проф. М.Журинов     15.03.1994 14.07.2001 
Ахмет Ясауи университетінің 

Президенті   

Т.Жукеев  26.05.1994 13.05.1995 Премьер-министр орынбасары 

А.Есимов                 13.05.1995 21.11.1995 Премьер-министр орынбасары 

И.Тасмағамбетов                 21.11.1995 26.02.1998 Премьер-министр орынбасары  

A. Хұсейинов  21.11.1995 26.02.1998 

Министрлер кабинеті, Әлеуметтік 

және Мәдени іс-шаралар бӛлімі 

меңгерушісінің орынбасары  

Проф. М.Рысүлы           21.11.1995 26.02.1998 
Ахмет Ясауи университетінің 

Президенті   

Намык Кемал 

Зейбек  
17.05.1996 26.02.1998 ТЖҰМ депутаты  

Проф. 

К.Кӛшербаев  
26.02.1998 14.07.2001 

Ғылым, мәдениет және денсаулық 

сақтау министрі 

Проф. Е.Арын    26.02.1998 14.07.2001 
Ғылым, мәдениет және денсаулық 

сақтау министрі орынбасары  

Проф. 

А.Зейнелгабидин  
26.02.1998 14.07.2001 

Қаржы министрлігінің сыртқы несие 

қамтамасыз ету комитеті тӛрағасы   

Проф. 

Н.Бектұрғанов  
14.07.2001 20.04.2002 ҚР Білім және ғылым министрі 

Проф. Р.Жоламан  14.07.2001 20.04.2002 
Министрлер кабинеті, бӛлім 

меңгерушісі  

Проф. Г.Калиев  14.07.2001 28.05.2004 
ҚР Білім және ғылым министрінің 

бірінші орынбасары  

Проф. Н.Коржова  14.07.2001 09.01.2002 Қаржы министрі орынбасары  

Проф. О.Сәбден  14.07.2001 11.06.2003 
Ахмет Ясауи университетінің 

Президенті   

Ш.Беркімбаева  20.04.2002 28.05.2004 ҚР Білім және ғылым министрі  

Е.Мусин  20.04.2002 09.01.2002 
Министрлер кабинеті, Әлеуметтік 

жұмыстар бӛлімі меңгерушісі  

Б.Жұмағұлов  09.01.2002 12.05.2005 

Министрлер кабинеті, Әлеуметтік 

және Мәдени іс-шараларды дамытуға 

жауапты  

Б.Исаев  09.01.2002 28.05.2004 
Экономика және бюджетті жоспарлау 

Министр орынбасары   

Проф. С.Пірәлиев  11.06.2003 
Қызметін 

жалғастыруда 

Ахмет Ясауи университетінің 

Президенті   

К.Шамшидинова  28.05.2004 07.06.2007 
ҚР Білім және ғылым министрінің 

орынбасары  
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Н.Ажиметов  28.05.2004 2006 

Қаржы министрлігі, Оңтүстік 

Қазақстан облысы мемлекеттік 

жекешелендіру және мүлік комитеті 

тӛрағасы   

Ф.Куанғанов  12.05.2005 07.06.2007 

Министрлер кабинеті, Әлеуметтік 

және Мәдени қарым-қатынастарды 

дамыту бӛлімі меңгерушісі   

М.Тұрысбеков  2006 24.12.2013 

ҚР Қаржы министрлігі, Оңтүстік 

Қазақстан облысы мемлекеттік 

жекешелендіру және мүлік комитеті 

тӛрағасы  

А.Д. 

Құрманғалиева  

2004 

 
24.12.2013 

Экономика және бюджетті жоспарлау 

министрлігі, Әлеуметтік сала 

шығындарын жоспарлау бӛлімінің 

бастығы 

Ж.Түймебаев  07.06.2007 04.03.2011  ҚР Білім және ғылым министрі  

 Л.Ташимов  28.01.2008 24.05.2013 Ахмет Ясауи университетінің ректоры  

Д.Қ.  Мыңбай  
11.06.2003 

 
24.12.2013 

Ӛкілетті Кеңес мүшесі, Ұлттық 

мұражайлар бас директоры 

Б.Т. Жұмағұлов   04.03.2011  24.12.2013 

Ӛкілетті Кеңес Тӛрағасының 

орынбасары, ҚР Білім және ғылым 

министрі 

У.С.Абдибеков 24.05.2013 
Қызметін 

жалғастыруда 

Ахмет Ясауи университетінің 

президенті 

Тахир Балықбаев  24.12.2013 
Қызметін 

жалғастыруда 

ҚР Білім және ғылым министрлігі, 

вице-министр  

Фатима Жақыпова  24.12.2013 

Қызметін 

жалғастыруда 

ҚР Білім және ғылым министрлігі 

ЖОО кейін білім беру 

департаментінің директоры     

Бибигүл Асилова  24.12.2013 

Қызметін 

жалғастыруда 

ҚР Экономика және бюджеттік 

жоспарлау министрлігі Әлеуметтік 

сала шығындары, бюджет 

бағдарламаларын жоспарлау, бақылау 

және орындау бӛлімі директоры  

Проф.док, 

С.Пірәлиев  
11.06.2003 

Қызметін 

жалғастыруда. 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық 

педагогикалық университет ректоры  

 

1992 жылғы 31 қазандағы Халықаралық келісім мен ынтымықтастықтың басталу уақыты 

(мерзімі) 1-ші қаңтар 1993 жыл болып белгіленді. Бірақ, Ӛкілетті Кеңес тӛрағасы мен мүшелері 

жоғарыда кӛрсетілген уақыттарда (жылдарда) тағайындалғандықтан, Ӛкілетті Кеңестің алғашқы 

мәжілісі 1994 жылы 11-ші қаңтарда ӛткізілді. Сондықтан, ресми түрде ынтымақтастықтың басталу 

уақыты (мерзімі) 1994 жылдың қаңтар айы болып саналады.   

 

ә) Басқару органы: Университет ректоры (Президенті) және Бірінші вице-президенті 

(Ректор ӛкілі)  

 

Университет Жарғысына сәйкес, «Университет Президенті Ӛкілетті Кеңестің келісімімен 

Қазақстан Республикасы тарапынан қолданыстағы заңнамаға сәйкес 5 (бес) жылдық мерзімге 

тағайындалады. Ректор ӛкілі (І вице-президент) Ӛкілетті Кеңес Басқармасының ұсынысы негізінде 

Түркия Республикасының Жоғары білім кеңесінің Атқару кеңесі тарапынан 4 (тӛрт) жылдық 

мерзімге тағайындалады. Университет Президенті және І вице-президенті (Ректор ӛкілі) қажет болған 

жағдайда, жоғарыда кӛрсетілген тәртіп бойынша қызметінен босатылады.  

 Басқа вице-президенттер, Ӛкілетті Кеңес тарапынан белгіленген саннан аспау шартымен 

университет Президенті тарапынан тағайындалады. Университет Президентінің қызметінің аяқталуы 

және жаңа басшы тағайындалуымен вице-президенттердің де қызметтері аяқталады. Вице-

президенттер қайтадан ӛз қызметтеріне тағайындалулары мүмкін.   
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Университет Президенті уақытша жұмыс орнында болмаған кезде, қызмет орнына қайта 

оралғанға дейін; қызмет мерзімінің аяқталуына байланысты жұмыс орнында болмаған жағдайда жаңа 

басшы тағайындалғанға дейін университет Президенті міндетін   І вице-президент (Ректор ӛкілі) 

атқарады. Екеуі де жұмыс орындарында болмаған жағдайда, университет Президенті қызметі вице-

президенттердің біріне жүктеледі.» 

 

Кесте  4. Университет ректорлары  

Аты-жӛні Тағайындалған кҥні 
Жҧмыстан босаған 

кҥні 

Проф. М.Жұринов  01.07.1993 15.03.1994 

Проф. M.Жұринов  15.03.1994 21.11.1995 

Проф. М.Рысұлы  21.11.1995 26.02.1998 

Проф. М.Жұринов  26.02.1998 14.07.2001 

Проф. О.Сәбден  14.07.2001 11.06.2003 

Проф. С.Пірәлиев  11.06.2003 28.01.2008 

Проф. Л.Ташимов  28.01.2008 24.05.2013  

Проф. У.Абдибеков 24.05.2013 Қызметін жалғастыруда 

 

Түркия Республикасының Жоғары білім беру кеңесі тарапынан тағайындалып Бірінші Вице-

президент (ректор ӛкілі) қызметін атқарған тұлғалардың аты-жӛні, тағайындалған күні, 

тағайындалған кезде ӛзі жұмыс атқарған университеті туралы жалпы мәлімет тӛменде кӛрсетілген.   

     

Кесте 5. Университеттің І вице-президенттері (ректор ӛкілдері)  

Аты-жӛні Университеті Жҧмыс атқарған жылдары 

Проф. Фатма Ожак  
Хажеттепе 

университеті  
15.05.1993–19.05.1993  

Проф. Орхан Кавунжу  Анкара университеті  20.07.1993–15.03.1995  

Проф. Гүлчин Чандарлыоғлу  
Мимар Синан 

университеті  
23.06.1995–01.07.1999  

Проф. Абдулкадир Ювалы  Ержиес университеті 01.07.1999–06.05.2004 

Проф. Угур Орал  Мерсин университеті  23.08.2006-05.06.2007 

Проф. Байрам Байрактар  Ержиес университеті 24.08.2007-31.05.2008 

Проф. Махир Накип  Ержиес университеті  
04.06.2008-01.08.2011  

 

Проф. Салих Айнурал 
Гебзе жоғары техник 

университеті 
01.08.2011-25.07.2013 

Проф. Муса Йылдыз Гази университеті 02.09.2013 - Қызметін жалғастыруда 

б) Сенат  

 

Сенат университеттің академиялық органы болып табылады. Сенат университет 

Президентінің тӛрағалық етуімен, І вице-президент (Ректор ӛкілі), вице-президенттер, факультет 

декандары, клиника-диагностикалық емханасының бас дәрігері, институт және колледж 

директорлары, кәсіподақ тӛрағасы, жастар ұйымының жетекшісі және әр факультеттен сайланатын 

оқытушы-профессорлар құрамының бір ӛкілінен құралады. Факультеттерден сайланатын Сенат 

мүшелерінің жұмыс мерзімі үш жыл. Олардан басқа мүшелердің Сенатта жұмыс істеу мерзімі 

университеттегі қызмет мерзімдерімен шектеледі.  Сенат мәжілістері жылына кем дегенде тӛрт рет 

ӛткізіледі.   
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Сенаттың қызметтері 

  

- Академиялық құрылымдық бӛлімшелерді ашу, біріктіру немесе жабу туралы ұсыныстарды 

талқылау және Ӛкілетті Кеңеске бекітуге ұсыну; 

- Университеттің білім беру, ғылыми зерттеу мен баспа жұмыстарының негіздері   туралы 

шешім қабылдау; 

- Бакалавриат, магистратура және докторантура оқу бағдарламалары мен жоспарына ӛзгерістер 

енгізу ұсыныстарын қарастыру және Ӛкілетті Кеңестің бекітуіне ұсыну;  

- Университеттің жылдық оқу үдерісінің кестесін қарастыру және бекіту; 

- Емтихан жүйесінің негіздерін белгілеу; 

- Құрметті академиялық атақ беру туралы ұсыныстарды қарастыру және шешім қабылдау; 

- Университеттің ішкі тәртіп негіздері мен ережелерін белгілеу; 

- Ректорат тарапынан дайындалған университеттің жұмыс есебін, стратегиялық жоспарын және 

оның даму кӛрсеткіштерінің есебін талқылау; 

- Университет Басқару кеңесінің мүшелерін сайлау; 

- Факультет, институт және  колледждердің білім беру саласындағы мәселелеріне қатысты 

шағымдарды қарастырып, шешім қабылдау; 

- Регламенттерде кӛрсетілген басқа да міндеттер мен қызметтерді атқару. 

 

В) Тексеру комисиясы    

 

Университет Жарғысына сәйкес, «Университеттің әкімшілік-шаруашылық, қаржылық және 

академиялық жұмыстарын тексеруді Ӛкілетті Кеңес тарапынан жіберілетін, Тарап мемлекеттердің 

әрқайсысынан үш мүшеден тұратын комиссия жылына бір рет жүргізеді. 

1994 қаржы жылынан басталған тексеру комиссиясының жұмысын жылда бір рет ӛткізу 

жолға қойылған. Қаржы тексеру регламентіне сәйкес, тексерушілердің екі мемлекеттің де қаржы 

министрлігі мамандарынан жасақталуына немесе тиісті министрліктің тексеруші құрылымдық бірлік 

мамандарынан жасақталып тағайындалуына үлкен мән берілген.    

Ӛкілетті Кеңес атынан тӛраға академиялық, әкімшілік және қаржылық жағынан қосымша 

тексеру жұмыстарын жүргізе алады, осы мақсатта университетте «ішкі тексеру» органын құра алады, 

тәуелсіз аудит мекемелері мамандарын шақыра алады.  

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы мен Түркия Республикасының мемлекеттік 

органдары құзыреттіліктері бойынша Университетті жоспарлы тексеруді жылына бір рет, ал 

жоспардан тыс тексеруді Тараптар мемлекеттердің ұлттық заңнамасында белгіленген тәртіппен 

жүзеге асырады.    

 

1.3.  Университетке қатысты қабылданған қҧжаттар бойынша міндеттемелер анализі 

  

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті екі мемлекеттің дербес 

заңды тұлға мәртебесіне ие халықаралық білім беру мекемесі болып табылады.  Қазақстан және 

Түркия Республикасының Парламенті мәжілістерінде бекітіліп 28.03.2012 жылы күшіне еңген 

«Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Түркия Республикасының Үкіметі арасындағы Қожа Ахмет 

Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті қызметінің шарттары туралы» келісім екі 

мемлекет үкіметінің Халықаралық білім беру мекемесінің мәртебесін айқындайды.   Ахмат Ясауи 

университеті Жарғысына сәйкес тарап мемлекеттердің тиісті органдары жылына бір рет жасайтын 

тексеру іс-шараларынан тыс барлық үрдістер Келісім, Жарғы және осы екі құжат негізінде 

дайындалған регламенттер мен Ӛкілетті Кеңес мәжілісінің шешімдеріне сәйкес жүргізіледі. Аталған 

құжаттарда кӛрсетілмеген жайттар, тарап мемлекеттердің ұлттық заңнамалары шеңберінде шешіледі.   

А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті дербес (автономды) статусқа ие. 

Конституциялық жүйесі бір-бірінен ӛзгеше екі мемлекет арасында қол қойылған халықаралық келісім 

негізінде құрылған университет, халықаралық құжаттармен белгіленген, екі мемлекеттің де алдына 

қойған мақсат-міндеттеріне жетулері үшін университеттің дербес заңды статусының функционалды 

жағдайға жетуінің маңызы ерекше.  

А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің басты міндеттемелері жалпы 

университетке қатысты қабылданған құжаттарда кӛрсетілген. Сондықтан, бұл тарауда тек бекітілген 

құжаттарда кӛрсетілген міндеттемелер туралы айтылады.    
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Тҥркістан Мемлекеттік университетінің қҧрылуы туралы шешім   

 

Қазақ ССР бас хатшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Кеңестер одағы әлі ыдырамаған 

кезеңде ӛзінің тарихи шешіммен университеттің құрылуына қатысты шараларға мұрындық болып, 6 

маусым 1991 жылғы және 329 санды қаулысы негізінде Ахмет Ясауи атындағы Түркістан 

Мемлекеттің университеттің негізін қалаған.  

 

Аталған қаулының 1-бабында: «Қазақстан экономикасының дамуы үшін университет 

деңгейінде білікті мамандарды дайындау және Орта Азияның тарихи білім және мәдениет орталығы 

болып саналатын Түркістан қаласының дамуы» университеттің ашылу мақсаттары мен міндеттері 

(миссиясы) ретінде кӛрсетілген. 

 

ә) Бірлескен мазмҧндама 

 

 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев пен Түркия Республикасының 

Премьер-министрі арасында 29 наурыз − 1  мамыр 1992 жылы Алматы кездесуі барысында 

жарияланған ортақ мазмұндама; 1  мамыр 1992 жылы екі мемлекет арасында қол қойылған «Білім, 

ғылым, мәдениет  және спорт саласында ынтымақтастық туралы» келісіміне сәйкес, Түркістан 

Мемлекеттік университетінің екі мемлекеттің ортақ жоғары оқу орнына айналдыру жӛнінде шешім 

қабылданып, Бірлескен мазмұндамаға 1992 жылдың  28 қыркүйегінде Анкарада қол қойылған.  

 

 Бірлескен мазмұндаманың 1.3-бабында:  «Университет, ӛзінің жұмысын дайындалатын 

Жарғыға сай жүзеге асырады. Құрылатын университеттің Жарғы дайындау жұмыстары Түркістан 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Мемлекеттік университет пен Хаджеттепе университеттерінің 

ынтымақтастығы арқылы дайындалады және Түркия Республикасының Жоғарғы білім беру кеңесі 

және  Қазақстан Республикасының Білім беру Министрлігі тарапынан бекітілгеннен кейін күшіне 

енеді», - дей отырып, Жарғының екі мемлекеттің құзыретті органдары тарапынан бекітілетіні 

кӛрсетілген.      

 

 

 

Б) Ынтымақтастық туралы келісім  

 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түркия Республикасының Үкіметі арасында 

Түркістан қаласында Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетін құру 

туралы келісімге 31.10.1992 жылы Анкара қаласында қол қойылған.   

Келісімнің алғшқы тармақшасында « ... Түркия және Қазақстан арасындағы экономикалық, тарихи, 

мәдени және ғылыми байланысты арттыру және дамыту мақсаты...» университет қызметі барысында 

басшылыққа алынатын негізгі ұстаным ретінде ерекше атап ӛтілген.  

  Келісімнің 1-бабында: « ... тарап мемлекеттер, 1993 жылының соңына дейін университеттің 

халықаралық стандарттарға сәйкес университет сапасын (беделін) арттыру мақсатында қажетті 

жұмыстарды жүзеге асырады. Түркия Республикасы 1993 жылдан бастап университеттің техникалық 

құрал-жабдықтармен қамтамасыз етуді бастайды»,   дей отырып, оқу-тәрбие ісіне қатысты 

ұйымдастыру құрылымының, оқу бағдарламаларының ұлттық білім беру саласындағы заң 

нормаларынан тәуелсіз, тіпті одан да жоғары халықаралық дәрежеге жеткізу міндеті кӛрсетілген.   

Келісімнің 3-бабында: «тарап мемлекеттер, университетке жасалатын инвестиция, 

техникалық құрал-жабдықтар, жаңа ғимарат құрылысын қосқанда туындауы ықтимал барлық 

қажеттіліктерді паритетті бастамамен қамтамасыз етеді», - дей келе, қаржылық міндеттемелердің 

құрылтайшы мемлекеттер үшін бірдей екендігі кӛрсетілген. 

Келісімнің 4-бабында: «Тараптар, Түркия құрылыс фирмаларының бірін тарта отырып, 

университет кешенінің құрылысын 1994 жылдың наурыз, маусым айларында бастайды», - дей 

отырып, жаңа құрылыс жүргізу мәселесіне қатысты міндеттемелер белгіленген. 
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 В) Ынтымақтастық туралы келісім  

  

Қол қойылған келісім шеңберінде дайындалған «Ынтымақтастық келісімі және оның 

қосымшасы Жарғы» 30.06.1993 жылы Алматы қаласында қол қойылды.   

Келісімшарттың 2-бабында: «Аталмыш Жарғы екі мемлекеттің құзыретті органдары тарапынан 

бекітілгеннен кейін, университетті басқару Ӛкілетті Кеңес тарапынан жүзеге асырылады», - деп 

кӛрсетілген. Осылайша, құрылтайшы мемлекеттер, үкіметтерінің университетті басқаруға қатысты 

құзыретін Ӛкілетті Кеңеске тапсырған.     

 

 

Д) Жаңа ынтымақтастық келісімі  

 

Университеттің әкімшілік-шаруашылық және құқықтық құрылымын нақтылайтын «Қазақстан 

Республикасы Үкіметі мен Түркия Республикасының Үкіметі арасындағы Қожа Ахмет Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті қызметінің шарттары туралы» Келісімге, екі 

мемлекет призеденттерінің Анкарадағы кездесулері барысында, Қазақстан Республикасы Үкіметі 

атынан Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі Ж.Қ.Түймебаев және Түркия 

Республикасы Үкіметі атынан Ұлттық білім беру министрі Нимет Чубукчу арасында 2009 жылдың 22 

қазанында Анкарада қол қойды.      

23 желтоқсан 2010 жылы «Қазақстан Республикасының  Үкіметі мен Түркия 

Республикасының Үкіметі арасында Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті қызметінің шарттары туралы келісімге ӛзгеріс еңгізу туралы хаттамаға» қол қою 

арқылы тарап мемлекеттердің университетке қатысты құқықтары мен жауапкершіліктерін нақтылап, 

әкімшілік-шаруашылық басқару және құқықтық мәселелерді  ретке қойды. Жаңа келісім және оның 

ажырамас бӛлігі есептелетін хаттама Қазақстан Республикасының Парламенті тарапынан 9 қаңтар 

2012 жылы  ратификациядан ӛтті (Егемен Қазақстан газеті, 17 қаңтар 2012 жыл). Дәл осы құжат 

Түркия Республикасының Жоғары мәжілісінде 25.01.2012 жылы 6272 санды заң арқылы қабылданды 

қабылданды (Ресми газете, № 28193, 03.02.2012 жыл). Сонымен қатар, осы мәселеге қатысты 

05.3.2012 жылы ТР Министрлер кабинетінің шешімі жарияланды (Resmi Gazete, №28242, 23.03.2012 

ж.). 7 тамыз 2012 жылғы Министрлер кабинетінің қаулысымен (7 тамыз 2012 жыл, № 28377) екі 

мемлекет арасында қол қойылған келісім ресми тұрғыдан 28 наурыз 2012 ж. ӛз күшіне енді.  

 

Г) Ынтымақтастық келісімі және оның қосымшасы Жарғы  

  

Жаңа Жарғы мәтініне сәйкес  «Университет екі мемлекеттің дербес заңды тұлға мәртебесіне 

ие халықаралық білім беру мекемесі» болып табылады. Тарап мемлекеттердің Үкіметтеріне, 

құзыретті мекемелер мен ұйымдарға, университет органдарына аталған дербес (автономды) мәртебе 

арқылы үлкен жауапкершілік  жүктелген. Атап айтқанда, екі мемлекеттің ортақ жоғары оқу орны 

ретінде алға қойған мақсат-міндеттерін жүзеге асыру бағытында ұлттық заңнама талаптарынан да 

жоғарыда кӛріну, ойлау, халықаралық деңгейде білім беру қызметтерін жүзеге асыру, түлектеріне 

халықаралық деңгейде мойындалатын диплом беру т.б. халықаралық талап және стандарттарға қол 

жеткізу болып табылады.    

Жарғы барлық құрылымдық бӛлімшелердің және олардың іс-шараларының қажетті негіздері 

мен тәсілдерін қамтиды.   

  

 
1.4. Материалдық-техникалық инфрақҧрылым  

 

1. Жылжымайтын мҥлік  

а) Оқу ҥдерісі және әлеуметтік мақсатта қолданатын ғимараттар  

 

Университеттің оқу үдерісі жүргізілетін басты ғимараттары Түркістан қаласында орналасқан. 

1991 жылы ашылған Қазақстан Республикасы Үкіметі тарапынан Қ.А.Ясауи университеті балансына 

берілген ғимараттарда күні бүгінге дейін білім беру қызметтері жүргізілуде. Аталған ғимараттарға 

қоса,  Түркістан қаласына кіреберістегі 226,9 гектарлық алаңда Қазақстан және Түркия 

Республикаларының қаржылай үлесімен құрылысы жүргізілген университет қалашығы орналасқан. 
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Сонымен қатар, Түркістан қаласы әкімиятының 04.02.2004 жылғы №139 қаулысы мен кадастрлық 

нӛмірі 19-307-037-438 құжат арқылы сауда орындары, тұрмыстық қызмет кӛрсету комплексінің 

құрылысы үшін 0,4140 га, Түркістан қаласы әкімиятының 04.02.2004 жылғы №139 қаулысы мен 

кадастрлық нӛмірі 19-307-037-437 құжат арқылы сауда орындары, тұрмыстық қызмет кӛрсету 

комплексінің құрылысы үшін 0,3132 га, Түркістан қаласы әкімиятының 05.12.2003 жылғы №1859 

қаулысы мен кадастрлық нӛмірі 19-307-028-1254 құжаты арқылы жанар-жағар май құю базасының 

жер аумағын бекітіп беру үшін 0,8700 га, актінің берілу негізі: Түркістан қаласы әкімінің 1997 жылғы 

20 қазандағы №300 шешімі, Түркістан қаласы әкімиятының 2004 жылғы 21 қыркүйектегі №1949 

қаулысы мен кадастрлық нӛмірі 19-307-095-012 құжат арқылы уақытша ӛтеулі ұзақ мерзімді жер 

пайдалану құқығы 10 жыл мерзімге 70 га, 11.04.2011 жылғы №1109 гос акт, мемлекеттік кадастрлық 

нӛмірі 19-307-032-3435 құжат арқылы коттедж тұрғын үйлерді жобалау мен құрылысын салу үшін 

18,9 гектарлық жер және қабірстан жер аумағына дейін (2га), 02.05.1995 жылғы Түркістан ауданының 

әкімінің №280 қаулысы мен мемлекеттік кадастрлық нӛмірі 19-307-077-002 құжат арқылы әлеуметтік 

мақсаттар үшін пайдалануға 583 гектарлық жер, 02.05.1995 жылғы Түркістан ауданының әкімінің 

№280 қаулысы мен мемлекеттік кадастрлық нӛмірі 19-307-076-172 құжат арқылы әлеуметтік 

мақсаттар үшін пайдалануға 417 гектарлық жер,  31.10.2008 жылғы Түркістан қаласы әкімдігінің 

№2638 қаулысы мен мемлекеттік кадастрлық нӛмірі 19-307-037-223 құжат арқылы шаруа қожалығын 

жүргізу үшін 19 га, 18.10.2012 жылғы Түркістан қаласы әкімдігінің №1284 қаулысы мен мемлекеттік 

кадастрлық нӛмірі 19-307-032-2747 құжат арқылы университет қалашығы комплексінің құрылысы 

үшін 120 га, 15.05.2012 жылғы Түркістан қаласының әкімдігінің №574 мемлекеттік кадастрлық 

нӛмірі 19-307-032-2746 құжат арқылы ботаникалық бақ үшін 88 гектарлық жер, жалпы 

қорытындылай келгенде қазіргі таңда 1317,4 гектарлық жер университет қарамағында.   

 

Қазақстан Республикасы Үкіметі тарапынан университет ашылған алғашқы жылдарда 

берілген ғимараттар тӛменде кӛрсетілген. 

 

 

6–кесте. Қазақстан Республикасы Үкіметі тарапынан берілген ғимараттар 

 

№9 ӛнер оқу ғимараты 

(бұрынғы әкімшілік ғимараты, ғылым 

орталығы ғимараты) 

Есімхан алаңы №2. 

Жалпы алаң  - 1586,3 m2,   

№7 заң факультетінің ғимараты Тәуке хан даңғылы 

Жалпы алаң -5526,2 m2,  

№3 заң факультетінің студенттер 

жатақханасы 

Тәуке хан даңғылы  

Жалпы алаң  -3962 m2,  

Экономика фак. Ғимараты, қазіргі №5 оқу 

ғимараты 

Қазыбек би кӛш. 

Жалпы алаң  -3875,8 m2,  

Бас оқу ғимараты, қазіргі №4 оқу 

ғимараты 

Қазыбек би кӛш. 

Жалпы алаң  -5353,6m2 

Қоғамдық қажеттіліктер кешені ғимараты, 

қазіргі №6 оқу ғимараты 

Қазыбек би кӛш. 

Жалпы алаң  - 2998,2 m2,  

Жанармай қоймасы орналасқан жер 280 m2 

 

Осы ғимараттардың жылу жүйесі Ӛкілетті Кеңес Басқармасы тарапынан жіберілген 

қазандықтардың кӛмегімен, қалалық орталықтандырылған жылыту жүйесінен тәуелсіз түрде қызмет 

кӛрсетуде.  

 

7-кесте. Қазақстан және Түркия Республикалары бюджетінен Түркістан қаласында жүргізілген жаңа 

құрылыстар 

 

Атқарылған жҧмыстар 
Басталған 

мерзімі 

Аяқталу 

мерзімі 

Қыздар жатақханасы – құрылысы жаңадан жүргізілген 

562 адамдық 
14.04.1995 30.12.1996 

Ерлер жатақханасы – құрылысы жаңадан жүргізілген 14.04.1995 30.12.1996 
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491 адамдық 

Тұран қонақ үйі – құрылысы жаңадан жүргізілген 

237 тӛсек орындық 
14.04.1995 30.12.1996 

Ауыз су құдығы (800 m) және 

Су тазарту бассейні (1000 m2) – құрылысы жаңадан жүргізілген 
01.03.1998 25.08.1998 

Студенттер асханасы – құрылысы жаңадан жүргізілген 

Бір мезгілде 550, күніне 7500 адам тамақтана алады. 
20.05.1997 15.09.1998 

Мәдениет орталығы – құрылысы жаңадан жүргізілген 

850 және 250 адамдық 2 үлкен зал, файе, қойма 
20.05.1997 22.06.1999 

Яссы қонақ үйі – күрделі жӛндеу және жиһазбен қамту 

132 тӛсек орындық 
06.06.2000 15.01.2001 

Су тазарту орны  – құрылысы жаңадан жүргізілген 20.07.1999 03.03.2002 

Ашық спорт кешені  құрылысы – құрылысы жаңадан жүргізілген 

Жасанды кілем футбол алаңы, баскетбол, валлейбол, теннис  
12.11.2001 03.03.2002 

80 пәтерлік қызметкерлер коттеджі – құрылысы жаңадан жүргізілген 07.04.2000 17.06.2002 

Әлеуметтік ғылымдар факультеттері – құрылысы жаңадан жүргізілген. 

18.000 m2 жабық алаң, дәрісхана, конференция залдары, әкімшілік 

бӛлімдер 

05.05.2000 01.09.2002 

200 орындық емхана – құрылысы жаңадан жүргізілген  

12.800 m2, 200 адамдық, 10 клиникалық және операция бӛлмелерімен 

жабдықталған  

05.05.2000 10.06.2008 

Қыздар және ерлер жатақханалары – күрделі жӛндеу жұмыстары  

1995 жылы қолданысқа берілген жатақханаларға күрделі жӛндеу 

жұмыстары жүргізілген. 

06.08.2008 05.11.2008 

Университеттің ПС 110/35/10 кВ станциясы және Вл-110 кВ Кентау-

Түркістан электр желісі құрылысы жаңадан жүргізілген. 
12.11.2002 25.09.2010 

Бас оқу корпусы (Ректорат) құрылысы жаңадан жүргізілген. 02.09.2006 12.12.2009 

Медицина факультетінің студенттеріне арналған 1850 орындық оқу 

корпусы құрылысы жаңадан жүргізілген. 
27.04.2010 10.12.2011 

500 орындық жатақхана құрылысы жаңадан жүргізілген. 01.12.2010 25.12.2012 

 

Атқарылған жұмыстарды назарға ала отырып, университетке қажетті нысандарды 

инвестициялау мәселесінде Ӛкілетті Кеңес атқаруы тиіс іс-шараларды уақтылы, жылдам, қаражатты 

да жеткілікті дәрежеде аударып отырғанын, соның нәтижесінде айтарлықтай ӛте маңызды 

құрылыстардың жүргізілгенін ерекше атап ӛтуге лайық.   

 

Қазақстан Республикасының Үкіметі тарапынан университетке берілген және екі елдің 

тарапынан аударылған қаржы негізінде құрылысы жүргізілген Түркістан қаласындағы ғимараттар 

тізімі тӛмендегі кестеде кӛрсетілген (2013 жылғы мәліметтер негізінде).  

 

8-кесте. Түркістан қаласындағы ғимараттар 

Университет ғимараттары Мекен-жайы 
Жалпы 

ауданы (m²) 

Пайдалану 

ауданы (m²) 

№1 Бас оқу ғимараты Ректорат Университет қалашы-ғы, 

Б.Саттарханов даңғылы 

№29 

12 557,7 6497,7 

№2 филология оқу ғимараты Университет қалашы-ғы, 

Б.Саттарханов даңғылы 

№29 

12 920,7 7132,9 

№3 1850 орындық медицина оқу 

ғимараты 

Университет қалашығы 24 827,12 22 270,79 

№4 оқу ғимараты колледж Қазыбек би кӛшесі, №174 5353,6 3690,5 

№5 оқу ғимараты колледж Қазыбек би кӛшесі, №176 3875,8 2389,9 

№6 спорт оқу ғимараты Қазыбек би кӛшесі, №176ª 2998,2 1859,4 

№7 заң оқу ғимараты Тауке хан даңғылы, н/с 5526,2 3650,3 
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№8 тарих оқу ғимараты Тауке хан даңғылы,н/с 1756,4 1149,7 

№9 ӛнер оқу ғимараты Есім хан алаңы, №2 1586,3 958,5 

№1 ерлер жатақханасы Университет қалашы-ғы, 

Б.Саттарханов даңғылы н/с 

8959,1 4266,7 

№2 қыздар жатақхана Университет қалашы-ғы, 

Б.Саттарханов даңғылы 

9228,0 4524,1 

№3 заң жатақханасы Тауке хан даңғылы,н/с 3962,0 2440,7 

№5 жатақхана Университет қалашы-ғы, 

Б.Саттарханов даңғылы н/с 

8556,17 5525,18 

№4 жатақхана Әмір Темір н/с 1671,43 822,47 

«Самал» жанұялық жатақханасы Самал мӛлтек ауданында 1744,8м² 1233,6м² 

«Тұран» жанұялық жатақханасы Университет қалашы-ғы,   

Б.Саттарханов даңғылы н/с 

4783,2м² 2098,4м² 

«Баян батыр» жанұялық 

жатақханасы 

Баян батыр кӛшесі №51 493,7м² 383,4м² 

Яссы қонақ үйі Тәуке хан н/з 2708 1064,98 

Емдеу диагностика орталығы Университет қалашығы, 

Б.Саттарханов даңғылы 

12 913 

 

4596,1 

Мәдениет орталығы Университет қалашығы, 

Б.Саттарханов даңғылы 

8632,4 

 

4637,9 

Орталық асхана Университет қалашығында 2671,2 

 

1962,1 

Жиһаз шеберханасы Қазыбек би кӛшесі н/з 433,9 433,9 

Мағжан қалашығы 

 

Университет қалашығы, 

Б.Саттарханов даңғылы 

3608 
2120,0 

Қазандықтар мен дизель генератор 

ғимараттары 

Орналасуына қарай үш 

аулада 

1657 
1657 

Виварий зертханасы Қазыбек би кӛшесі н/з 260,9 

 
260,9 

Ғылым орталығы (бұрынғы) 

 

Н.Назарбаев кӛшесі № 8ª 436,5 
184,8 

Кітапхана Қазыбек би кӛшесі н/с 240 149,9 

Жалпы  144 361,32 87 961.82 

Қазақстан Республикасы тарапынан қолданысқа берілген Шымкент қаласында орналасқан 

ғимараттар тізімі тӛмендегі кестеде кӛрсетілген (2013 жылғы мәліметтер бойынша):  

 

9-кесте. Шымкент қаласындағы ғимараттар 

Ғимарат Мекен-жайы 
Жалпы 

ауданы (m²) 

Пайдалы  

алаңы (m²) 

№:1 оқу ғимараты A.Байтұрсынов кӛш. №:7/A 645 378,1 

Жер үй Желтоқсан кӛш. №:128 64.8 39.2 

№1 жатақхана Быковский №54 4109,3 2278,9 

Жалпы  4819.1 2696.2 

  

Бұл ғимараттар Шымкент қаласында орналасқанымен әкімшілік-басқару тұрғысынан тікелей 

Ректоратқа қарайды. 

 

Қазақстан Республикасы тарапынан қолданысқа берілген Кентау қаласында орналасқан 

ғимараттар тізімі тӛмендегі кестеде кӛрсетілген (2013 жылғы мәліметтер бойынша). 

 

10-кесте. Кентау қаласындағы ғимараттар 

Ғимараттар Мекен-жайы 

Жалпы 

ауданы 

(m²) 

Пайдалы  

алаң (m²) 

Бас оқу ғимараты Момышұлы кӛш. № 65 7657 4490.9 



 

 

20 

Ӛндірістік ғимарат Момышұлы кӛш. № 65-б 1162,7 1054 

Дайындық факультеті  

ғимараты 
Ш.Уәлиханов кӛш. № 70 1411,4 573,4 

Жатақхана Момышұлы кӛш. № 67 4328,1 2511,6 

Жалпы  14 559,2 8629,9 

 

Университет тарапынан сатып алу арқылы қамтамасыз етілген Алматы қаласындағы 

ғимараттар тізімі тӛмендегі кестеде кӛрсетілген (2013 жылғы мәліметтер бойынша).  

 

11-кесте. Алматы қаласындағы ғимарат 

Ғимарат Мекен-жайы 

Жалпы 

ауданы 

(m²) 

Пайдалы 

алаңы (m²) 

Орталық ғимарат М.Мәметова кӛш. № 48 1371,9 1093 

  

Университет құрылған алғашқы жылдары Түркиялық әкімшілік-шаруашылық  санаттағы 

қызметкерлерінің және оқытушы-профессорлар құрамының Түркістан қаласына келіп-кетулері 

Ташкент қаласы арқылы жүзеге асырылған. Келіп кетушілерді қарсы алу, олардың демалыс жерін 

қамтамасыз ету мақсатында Ташкент қаласынан жылжымайтын мүлік сатып алынған. 

Жылжымайтын мүлікке қатысты мәлімет тӛмендегі кестеде кӛрсетілген (2013 жылғы мәліметтер 

бойынша). 

 

12–кесте. Ташкент қаласындағы ғимарат 

Ғимарат Мекен-жайы 

Жалпы 

ауданы 

(m²) 

Пайдалы 

алаңы (m²) 

Пәтер Юнус Абад 13, № 36/13 70,8 70,8 

 

2007 жылы 23-25 қаңтар күндері ӛткізілген 28-ші Ӛкілетті Кеңес шешімдерінің 14-ші бабына 

сәйкес, 2009 жылы Ӛкілетті Кеңес Басқармасына қайтарымсыз ретінде берілген Анкара қаласындағы 

ғимарат тӛмендегі кестеде кӛрсетілген.    

 

13-кесте. Анкара қаласындағы ғимарат  

Ғимарат Мекен-жайы 

Жалпы 

ауданы 

(m²) 

Пайдалы 

алаңы (m²) 

Жеке ғимарат 
Ташкент даңғылы №10, кӛше №30 

Бахчелиевлер/Анкара 
405 405 

 

14- кесте. Университетке қарасты ғимараттар  

 

Ғимараттар Ғимарат саны 
Жалпы ауданы 

(m²) 

Оқу ғимараты   13 82 278,12 

Студенттік жатақханалар 7 40 814,1 

Жанұялық жатақханалар 3 7021,7 

Жабық спорт залдары 11 4759,3 

Яссы қонақ үй 1 2 708,00 

Клиника диагностика орталығы 1 12 913,00 

Мәдениет орталығы 1 8 632,4 

Студенттер асханасы 1 2 671,2 

Жиһаз шеберханасы 1 433,9 

Мағжан қалашығы 10 3608,0 

Қазандықтар және генератор орналасқан бӛлме 16 1657,00 

Вивариум зертханасы 1 260,9 
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Ғылым орталығы (бұрынғы) 1 436,5 

Тұран кӛлдегі білім беру орталығы 1 115,30 

Кітапхана (Қазыбек би) 1 240 

Жалпы 66 168 549,42 

 

15-кесте. Оқу ғимараттарына қатысты статистикалық мәлімет 

  

Аталуы Саны Орындық саны 

Лекция залдары 21 1260 

Практика және семинар сабақтары ӛтілетін 

аудиториялар 
382 8250 

Оқыту зертханалары 28 570 

Тәжірибе ӛткізу зертханалары 4  

Клиникалық және техникалық қойма 1 410 

Компьютер аудиториялары  29 360 

Оқу залдары 5 898 

Мультимедиа:  - Дәрісханалары  

                           - Топтамасы  

63 

7 

2209 

374 

Зертханалық бӛлмелер 1 21 

Ғылыми әдістемелік бӛлмелер 16 341 

Жалпы 507 14 060 

 

 

16-кесте. Ғимараттардың қолданылу мақсатына қарай бӛлінуі 

 

Аталуы Кӛрсеткіштер 
1 студентке шаққандағы 

алаң кӛлемі  (m²) 

Жалпы ғимарат ауданы 168 624,02 23,2 

Оқу үдерістері үшін  82 278,12 11,3 

Дене шынықтыру және спорт 

алаңдары 
31 946,3 4,3 

Асхана, буфет және кафетерийлер 4491,42 0,6 

Денсаулық сақтау орталығы 12 913,00 1,7 

Жатақхана алаңы 40 814,1 5,6 

 

 

 

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҦРАЛ ЖАБДЫҚТАР 

 

17–кесте Комьютер және офистік құрал-жабдықтар туралы мәлімет   

 

Құрал – жабдық атауы (түрі) 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Компьютер саны  1375 1435 1805 

Оқу үдерісінде қолданылатын комьютер 

саны  

558 734 1216 

Принтер саны  278 278 318 

Ксерокс  30 35 35 

 

18–кесте Кӛліктер жӛнінде мәлімет   

 

    2012 2013 

 Кӛлік тҥрі Саны 
Техникалық 

жағдайы 
Саны 

Техникалық 

жағдайы 

Саны 

Техникалық 

жағдайы 

1 Кӛлік  30 6-Жарамсыз 30 24-Жарамды 6- Жарамсыз 
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2 

Жүк 

тасымалдайтын 

кӛлік  

3 3-Жарамды 3 Жарамды - 

3 Экскаватор  1 Жарамды 1 Жарамды - 

4 Миниавтобус  3 1-Жарамсыз 3 2-Жарамды 1 жарамсыз 

5 Автобус 5 1-Жарамсыз 5 3-Жарамды 2-жарамсыз 

6 

Жүк 

тасымалдайтын 

кӛлік 

3 Жарамды 3 3-Жарамды - 

7 Кран  1 Жарамды 1 Жарамды - 

8 

Арнайы 

мақсаттарда 

қолданылатын 

кран  

1 Жарамды 1 Жарамды - 

 

19–кесте. ӚКБ компьютер және офистік құрал-жабдықтар тізімі   

 

Түрі  Саны  

Проекторлы комьютер саны  3 

Комьютер саны  19 

Принтер  17 

Ксерокс  3 

Сканер  1 

Кондиционер  12 

 

Тӛменде кӛрсетілген кестеде ТүрТЕП компьютер және офистік құрал-жабдықтар 

тізімі берілген. 

 

20-кесте. ТүрТЕП компьютер және офистік құрал-жабдықтар тізімі   

 

Түрі  Саны  

Проекторлы комьютер саны  7 

Комьютер саны  24 

Ноутбук  6 

Принтер  9 

Ксерокс  1 

Сканер  2 

Кондиционер  2 

 

 

21–кесте. ӚКБ кӛліктері туралы мәлімет 

 

Кӛлік маркасы Жылы 

Ауди A6 2006 

Фольксваген Графтер Вольт  2008 

Рено Меган  2008 

Рено Меган  2008 

Рено Меган  2008 
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Фольксваген Жетта  2009 

Фольксваген Жетта  2013 

Бҧл кӛліктердің барлығы ӚКБ есебінде, ТҥрТЕП есебінде кӛлік тіркелмеген.  
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Екінші бӛлім 

Миссия, келешек келбеті және негізгі қҧндылықтар 

 

2.1 Миссия 

 Түрік тілдес мемлекеттер мен қауымдастықтардың жастарына бір шыңырақ астында 

терең тарихи құндылықтарға және демократиялық, зайырлы қоғам негіздеріне сүйене 

отырып, заман талаптарын қанағаттандыратын деңгейде білім беріп, оларды ұлттық және 

рухани құндылықтарға берік, адам құқықтарын құрметтейтін, тӛзімділік, достық, 

ынтымақтастық маңызын түсінетін маман ретінде қалыптастыру.  

 

2.2 Келешек келбеті 

 Түрік тілдес елдердің білімгерлері арасында достық пен ынтымақтастықты ту еткен, 

ғылым және білім саласында әлемдік бәсекелестікке қабілетті университет. 

   

2.3 Негізгі қҧндылықтар 

А.Ясауи университетінде атқарылатын барлық іс-шаралар тӛменде кӛрсетілген 

құндылықтар шеңберінде жүзеге асырады:    

- Достық, теңдік және тӛзімділік: Университет, барлық іс-шараларын, құрылтайшы 

мемлкеттердің арасындағы достық, теңдік және мәдени айырмашылықтарға құрмет 

кӛрсету және ӛзара тӛзімділік таныта отырып жүргізеді.  

- Ғылыми тҧрғыдан қарастыру: Университет, білімге қол жеткізуді, біліммен 

қамтамасыз етуді, ғылыми іс-шараларды жоғары деңгейде жүзеге асыруды 

басшылыққа алады. Осы тұрғыдан ешқандай шектеуге жол бермейді.   

- Қонақжайлылық: Студенттерге, әсіресе, Қазақстаннан тыс мемлекеттерден келген 

шетелдік студенттер мен қызметкерлерге қонақжайлылық кӛрсетіледі. 

- Сапа тҥсінігі: Университетте оқу-тәрбие және ғылыми жұмыстарды халықаралық 

стандарттарға сай жүргізу және сапалы кӛрсеткіштерге қол жеткізуді міндттейді.  

- Айқындылық: Оқу орнындағы үдерістер университет қарым-қатынас орнатылған 

ұйымдар/мекемелер (жұмыстар) алдында ашық-айдын жүзеге асырылады.    

- Есеп беру міндеті: Түрлі санаттағы жауапты тұлғаның ӛзі атқарған жұмыстарға, 

қабылдаған шешімдеріне есеп беру міндеті бар.  

- Әділдік: Университет басшылығы мекеме қызметкерлерінің арасында бӛлінушілікке, 

жікшілдікке жол бермейді, бейнетке, қабілеттілікке маңыз береді және атқарылған 

жұмысқа құрмет кӛрсетеді. 

- Университет дамуына ҥлес қосу: Университет қызметкерлері жеке тұлғалық 

құқықтарын сақтай отырып, әрбір салада басқару үдерісіне бір кісідей қатысады.  

- Ҥздіксіз даму: Қызметкерлер университеттің бүкіл жұмыстарын әрқашан жақсартуға 

және дамытуға әрекет жасайды. 

- Қоршаған ортаны қорғау: Университет қызметкерлері табиғаттың қорғалуына және 

дамуына ӛз үлестерін қосуға аянбайды.   

- Келешекке сенім: Университет қызметкерлері келешекке зор үмітпен қарайды. 

- Қоғам пайдасы: Университет негізгі қызметін қоғам мүддесін назарға ала отырып 

тығыз қарым-қатынаста жүзеге асырады, қоғамның әрбір мүшесінің ӛмір бойы білім 

алуына қолдау кӛрсетіп үлес қосады. 
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ҤШІНШІ БӚЛІМ 

 

3.1 Қазақстандағы жоғарғы білім беру жҥйесі және Ахмет Ясауи университеті  

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті (университет 

жарғысы бойынша қысқаша атауы – Ахмет Ясауи университеті) Қазақстан Республикасы 

Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 1991 жыл 06 маусымнан №329 Жарлығымен ашылған 

болатын. Кӛне қаланың ерекше геосаяси орнын және оның түркі халықтарының дәлелденген 

рухани орталығы ретіндегі маңызын ескере отырып, университеттің негізгі мақсаты қазіргі 

заманға сай жоғары білікті мамандарды даярлаумен қатар түркі тілдес халықтардың ғылым 

және мәдениетінің кӛне орталығы – Түркістанды дамыту болып табылады. 

Қазіргі таңда Ахмет Ясауи атындағы университет білім, гуманитарлық ғылымдар, 

құқық, ӛнер, әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес, спорт, жаратылыстану, 

техникалық ғылымдар және технологиялар, туризм, медицина саласында бакалавриат, 

магистратура, (PhD) докторантура резидентура, интернатурадан мамандар даярлайтын  кӛп 

салалы университет, сондай-ақ түркітілдес елдердің ғылыми, мәдени  және рухани 

байланыстарын дамытатын орталық болып табылады. 

Университеттің қалыптасуының барлық кезеңдерінде әрдайым оның материалды-

техникалық базасы жетілдірілді, білім алушылар мен оқытушылардың контингенті артты. 

Егер оқу орнына алғаш іріктеу нәтижесінде 332 студент қабылданған болса, 32 түркі тілдес 

елдер мен түркі тілдес халықтардан келген білім алушылардың қазіргі контингенті 9 мыңнан 

аса студентті құрайды. 

Университет құрамына күндізгі оқу түрінің 8 факультеті, сырттай және қашықтан 

оқыту орталығы, үздіксіз біліктілік институты, қашықтықтан оқыту факультеті (TURTEP), 

Тіл үйрету дайындық факультеті, Шымкент дипломнан кейінгі клиникалық білім беру 

орталығы, сонымен бірге үш ғылыми-зерттеу институты: Түркология ҒЗИ, Археология ҒЗО 

және Экология ҒЗИ кіреді. Оқу орданың құрамына сондай-ақ Мәдениет орталығы, кітапхана, 

спортклуб, компьютер орталығы, продюсерлік орталық, типография, ботаникалық бақ, 2 

медициналық клиникалар, «Ясауи» кәсіби колледжі т.б. кіреді. Университеттің 62 

кафедрасында 1077 оқытушы, оның ішінде 101 ғылым докторлары, профессорлар, PhD 

докторлары, 309 ғылым кандидаттары, доценттер, 228 магистр ұстаздық етуде.  

Университет қалашығы ауданы 226,9 гектар территорияны иеленеді. Оның ішінде 88 

гектары ботаникалық баққа, 51 443 м2 тұрғын үй кешеніне және 82 278  м2 оқу ғимараттары, 

спорт кешені мен басқа құрылғыларға бӛлінген. Университет 1 300 орынға арналған 

жатақхананы, сауықтыру орталығын, 400 орынға арналған студенттер асханасын, 800 

орынды Мәдениет Орталығын, оқытушы-профессорлар құрамы үшін тұрғын үй кешенін, 

«Тұран» қонақ үйін, сондай-ақ тӛрт жұлдызды «Яссы» қонақ үйі иеленеді.  

Ахмет Ясауи университетінде кӛп деңгейлі білім беру жүйесі қызмет етеді, ЖОО-на 

дейінгі – колледж, кәсіби оқыту, тілдік дайындық, ЖОО – бакалавр, ЖОО-нан кейінгі – 

интернатура, резидентура, магистратура, РhD докторантура.  

Әлемдік білім беру жүйесіне интеграциялану, яғни университеттің барлық қызметін 

интернационализациялау бағытына соңғы жылдары кӛп кӛңіл бӛлінді. Университеттің 2009-

2013 жылдарға арналған Стратегиялық жоспарына сәйкес оқу үрдісі бойынша іске 

асырылған іс-шаралар: 

 2012 жылдың қараша айында Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті мемлекеттік аттестациядан, 2013 жылдың наурыз айында 

институционалды аккредитациядан ӛтті.  

 Кӛптілді және ағылшын тілінде ӛткізілетін сабақтардың саны мен сапасын арттыру 

үшін, университет білім алушыларының шет тілдерін меңгеру деңгейін кӛтеру 

мақсатында университеттің Ӛкілетті кеңесінің шешімімен 2013-2014 оқу жылынан 

бастап 1 жылдық “Тіл білімін жетілдіру курсы (Foundation)” ашылды.  
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 Болон үдерісі талаптарына сәйкес, мекемелерге, ұйымдарға, жеке тұлғаларға 

білімдерін, біліктіліктерін, дағдыларын, кәсіптік деңгейлерін кӛтеру қызметіне 

бағытталған үздіксіз біліктілік институты ашылды (LLL). 

 Үкіметаралық келісімшартқа сәйкес университетте жыл сайын түркі тілдес елдерден 

200 тыңдаушы дайындық тіл үйрету орталығында білім алуда. 

 Университеттің 778 студенті, 16 магистранты, 6 РhD докторанты 16 шет елдік 

мемлекеттерден келіп оқитын 26 ұлттар мен ұлыстардың ӛкілдері. 

 Әкімшілік басқару жүйесінде және профессор-оқытушылар құрамында қызмет ететін 

1 президент ӛкілі, 1 вице-президент, 9 әкімшілік-басқару персоналы, 43 профессор-

оқытушы Түркия азаматтары болып табылады. 

 2013-2014 жылынан бастап университетте мамандар дайындаудың біліктілік пен 

құзіреттілікке негізделген концепциясы қабылданды. Әлемнің QS рейтінгінің жоғарғы 

100 сатысына орналасқан университеттерінің білім беру бағдарламаларына ішінара 

сараптаулар жасалып, барлық мамандық бойынша негізгі оқу жоспарлары қайта 

дайындалды.  

 Университетте 22 білім беру бағдарламасы бойынша қашықтан білім беру 

технологиясы жүзеге асырылады. Түркияның Анкара қаласында орналасқан 

қашықтан білім беру орталығында ТүрТЕП бағдарламасы аясында 14 мамандық 

бойынша 5233 студент оқиды. 

 2011 жылдан бері медицина және информациялық технологиялар бағытында оқитын 

білім алушыларға Түркия Республикасы университеттері профессорлары ағылшын 

және түрік тілдерінде телекӛпір арқылы он-лайн лекциялар оқиды.  

 2013 жылы университет институционалдық аккредитациядан ӛтіп, қазіргі кезде білім 

бағдарламаларын арнайы мамандандырылған аккредитациядан ӛткізу бағытында 

жоспарлы іс-шаралар атқарылып жатыр. 

 2012 жылдан бастап медицина саласында халықаралық талаптарға сай 

құзіреттіліктерге негізделген білім беру бағдарламалары енгізілді. Денсаулық сақтау 

министрлігінің ӛкімімен Қазақстан Республикасының басқа медициналық білім беру 

мекемелеріне осы білім беру бағдарламаларын енгізу туралы семинарларды 

университет мамандары жүргізуде.  

Университетте халықаралық қатынастарды кеңейту бойынша үздіксіз жұмыс 

жүргізіледі, кӛптеген шетелдік ғылыми орталықтармен тікелей байланыстар 

қалыптастырылды. Еуропа мен Азияның, сондай-ақ Түркияның, Египеттің, Қытайдың, 

Польшаның және ТМД елдерінің 25 шетелдік ЖОО-мен ынтымақтастық туралы келісімдерге 

қол қойылды. Университетте 3 Ғылыми-зерттеу институттарының және кафедралардың 

ғалымдары 2013 жылы: 

- импакт-факторлы басылымдарға 49 ғылыми мақала жариялаған,  

- 6 халықаралық ғылыми конференциялар, симпозиумлар ұйымдастырылды,  

- ғылымды қаржыландыру сомасы 80 млн тенгені құрады, 

- 15 ғылыми жобалар республикалық грант негізінде қаржыландырылды, 

- Ұлттық деңгейде марапаттауға және сияқыға 49 ғылыми қызметкерлер ие 

болды, 

- 3 ғылыми зерттеу зертханалары халықаралық стандарттар талаптарына сай 

аккредиттелді, 

- Шетелде 45 университет ғалымдары кәсіби немесе ғылыми біліктілігін 

жоғарлатты. 

Университеттің жастар саясатын студенттер арасында белсенді жүргізу, жастардың 

бойында патриоттық сезімдерін қалыптастыру және студент жастардың арасында достық, 

бауырластық және халықтар бірлігі идеяларын насихаттау  мақсатында жастар саясатын 

негізге ала отырып, Нұр Отан ХДП «Жас Отан» Жастар қанаты, Қазақстан студенттер 

Альянсы, Халықаралық медицина жастарының ассосациясы, Медицина жастары 

ассоциациясының халықаралық федерациясы, Азиялық медицина жастарының ассосациясы, 



 

 

27 

«Шаңырақ» студенттік клубтар координациялық басқармасы, ҚР-ның тұңғыш олимпиада 

жеңімпазымыз Бекзат Саттарханов атындағы Намыс жастар қоғамдық бірлестігі және 

Студенттік ректоратпен жұмыс жасайтын университетіміздің бес мыңға жуық білімгерлері 

бар. 

Оқу ордамыздағы әлеуметтік жағдайлары тӛмен студенттерге, тұл жетім, жартылай 

жетім, кӛпбалалы отбасыдан шыққан студенттерге қолжетімді жатақхана, арнайы комиссия 

арқылы оқу тӛлемақысын жеңілдікпен тӛлеу, белсенді және спортшы жастарды қолдау 

мақсатында жұмыстар сапалы жүргізіліп келеді. 

Ахмет Ясауи университетінде Түркия Республикасының қолдауымен әлемдік 

стандарттар деңгейінде техникалық түрде жабдықталған медициналық клиниканың іске 

қосылғаны оқу орданың Түркістан қаласының ӛркендеуіне қосқан тағы бір үлесі екені анық. 

Мұнымен қатар Түркия Республикасының Анкара қаласында Гүлхане Медициналық 

академиясы мен Днепропетровск қаласының Мемлекеттік медициналық академиясымен 

бірге келісімшартқа қол қойғаннан кейін клиниканың мамандары осы ЖОО-ның ӛкілдерімен 

бірге жүрекке тіпті Астана мен Алматының клиникаларында жиі ӛткізіле бермейтін кешенді 

операциялардың бағдарламаларын жүзеге асыра бастады. 1999-2005 ж.ж. университеттің 

медицина факультеті Түркияның мықты хирургтерінің қатысуымен физикалық ақауы бар 

науқастар үшін 1500 кеңес және 600-ден аса тегін пластикалық және реконструктивтік 

операциялар ұйымдастырды, олардың жалпы құны 800000 жуық долларды құрайды. Бұл 

жұмысты Түркияның озық клиникаларында дайындықтан ӛткен 3 маман жалғастыруда. 

Сонымен қатар Ахмет Ясауи университетінің ӛз клиникасында  Түркия Республикасының 

мықты клиникаларында отолариногология, радиологиялық диагностика, нейрохирургия, 

офтальмология, кардиология, реанимация, стоматология, урология мамандықтары бойынша 

тӛрт жыл маманданудан ӛткен медицина факультетінің түлектері жұмыс істейді. Түркия 

Республикасының «Хажеттепе», «Гази» университеттерімен, Украина Республикасының 

«Одесса» және «Днепропетровск» медициналық академияларымен, Ресей Федерациясының 

«Мәскеу» және «Санкт-Петербор» ғылыми институттарымен келесімшартқа қол қойды.  

Ахмет Ясауи университеті қызметінің Түркістан қаласының дамуына қосқан үлесімен 

байланысты бағыттарының тағы бірі ауданы 88 га Ботаникалық бақтың құрылуы болып 

табылады. Қазіргі таңда онда түрлі жеміс ӛсімдіктерінің, ағаш-бұталардың, гүлдердің 127 

түрі мен сорттары бар. Ботаникалық бақ қаланың экологиясын айтарлықтай жақсартады, 

қаланы кӛгалдандыру кӛшеттерімен қамтамасыз етеді және биолог, эколог мамандарын 

дайындау үшін ғылыми-оқу базасы болып саналады. 

Түркістан қаласының ұлттық және ұлтаралық ӛнердің даму ісінде университеттің студенттер 

театры, Түркістан драма театрының рӛлі зор, онда қазіргі таңда қазақ және түрік тілдерінде 

танымал спектакльдер қойылады. Оның қойылымдарын Қазақстанның ғана емес, сонымен 

бірге Түркия және Кипр тұрғындары да тамашалай алды. 

 

3.2. Университет студенттері  

Университет екі мемлекеттің арасында ортақ және халықаралық статусқа ие 

болғаннан кейін, Түркиядан іріктелген 51 талапкерден тұратын алғашқы топ 1994-1995 оқу 

жылы Қазақстанға жіберілді. Алғашқы жылы 332 Қазақстандық студентпен білім беру 

үрдісін бастаған Ахмет Ясауи университетінде қазіргі таңда 9 мыңға жуық студент білім 

алуда.  

Тӛменде кӛрсетілген кестеде, оқу жылдары бойынша студенттердің статистикалық 

мәліметі берілген. 

 

23- кесте. Студенттер статистикасы (соңғы 6 жыл) 

 

Күндізгі бӛлім (бакалавриат) 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Қазақстан Республикасы 11.195 8.763 6979 5788 5620 5596 
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Түркия Республикасы 387 389 377 352 239 159 

Басқа Түркі тілдес 

мемлекеттер мен туыстас 

қауымдастықтар 

672 678 577 643 696 643 

Күндізгі бӛлім (бакалавриат) 

Жалпы саны 

12.254 9.380 7933 6783 6555 6398 

Сыртқы бӛлім (бакалавриат) 4.536 7.817 6328 4748 2910 1930 

ТүрТЕП 2.187 2.276 28333 3699 4340 5.274 

Магистратура 284 255 245 264 287 291 

Аспирантура 25 - - - - - 

PhD докторантурасы 0 4 23 45 69 80 

Резидентура - - 6 8 24 17 

Барлығы 19.286 20.182 17398 15547 14185 8416 

 

24- кесте. Түркі тілдес мемлекеттер мен туыстас қауымдастықтардан күндізгі оқу түрінде 

білім алып жүрген студенттер 

 

№     Мемлекеті / Тобы  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-

2013 

2013-

2014 

1  Түркия  389 377 352 239 159 

2  Қытай 91 72 82 46 36 

3  Монғолия 50 84 84 51 28 

4  Түркіменстан 175 170 207 258 201 

5  Қырғызстан 67 44 44 90 115 

6  Ӛзбекстан 67 74 81 89 62 

7  Қарақалпақстан 24 20 20 19 26 

8  Болгария - - - 2 2 

9  Әзірбайжан 27 18 24 39 46 

10  Македония 6 4 4 4 5 

11  Сирия 1 - - 4 7 

12  Ауғанстан - - - 4 8 

13  Алтай (РФ) 15 10 10 2 1 

14  Башқұрстан (РФ) 13 11 11 6 6 

15  Дағыстан (РФ) 26 19 19 19 23 

16  Кабарды-Балқар 

(РФ) 

3 4 4 6 5 

17  Қараш-Шеркес 

(РФ) 

5 5 5 1 4 

18  Саха (РФ) 13 4 4 13 14 

19  Сібір (РФ) 11 10 10 6 6 

20  Татарстан (РФ) 10 7 7 8 3 

21  Тыва (РФ) 22 19 19 21 33 

22  Хакасия (РФ) 6 - 4 4 5 

23  Шешенстан (РФ) - - - - 1 

24  Чувашия (РФ) 4 1 1 1 4 

25  Молдова 

(Гагаузия) 

6 - 2 2 1 

26  Тәжікстан 1 1 1 1 1 

27 Ливан - - - - 1 

 Барлығы  1042 954 995 935 803 
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25- кесте Түлектер статистикасы.  

 

Университет түлектері туралы мәлімет 
Факультет 

атауы 

2010-

2011 

2011-2012 2012-2013 Жҧмысқа 

орналасқа

ндар 

Ауылдық 

жерлерде 

жҧмысқа 

орналасқа

ндар 

Ақпараттық 

технологиялар 
427 304 200 396 126 

Тарих және 

педагогика 
596 367 342 730 234 

Спорт және 

ӛнер 
596 499 258 698 187 

Экономика 958 658 444 715 48 
Заң 538 581 294 451 79 
Жаратылыстан

у ғылымдары 
766 409 283 794 260 

Медицина  491 329 295 570 275 
Филология 546 380 240 768 206 
Инженерлік-

педагогикалық 
170 72 92 307 41 

Барлығы 5088 3599 2448 5429 1456 

 

26- кесте. Оқытушыларға шаққандағы студент саны  

 
Оқу жылы Профессор Доц., доц.м.а., 

докторға 

шаққанда 

студент саны 

Оқытушыға 

шаққанда 

студент саны 

Аға 

оқытушыға 

шаққанда 

студент саны 

2005-2006 133,5 46,2 8,4 9,8 

2006-2007 141,8 30,2 11,4 9,8 

2007-2008 97,6 32,9 17,4 10,4 

2008-2009 117,2 29,7 12,4 8,1 

2010-2011 144 55 27 32 

2011-2012 120 36 28 47 

2012-2013 92 28 33 34 

2013-2014 79 32 23 24 

 

 

 

 

27. кесте. Компьютер санына шаққандағы студент, оқытушы және әкімшілік-шаруашылық 

басқару қызметкерлер статистикасы.  

 

Студент ОПҚ Әкімшілік басқару қызметкерлері 
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8028 1144 7,02 1040 346 3 738 266 3 
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3.3 Адам ресурстары 

 

а) Әкімшілік басқару қызметкерлері 

 

Ұжымдық Нәтижедің басты факторларының бірі адам ресурстарын тиімді  басқару 

болып табылады. Осы мәселе аясында әкімшілік басқару қызметкерлерінің біліктілігін үнемі 

арттырып отыру басты мақсат. Сондықтан, әкімшілік басқару бӛлімдері жас әрі тәжірибелі 

мамандармен толықтырылуда. 

 

28-кесте. Университеттің Қазақстандағы бӛлімшелерінде жұмыспен қамтылған әкімшілік-

шаруашылық  қызметкерлер  

 
 Әкімшілік-

шаруашылық  

басқару 

қызметкерлері 

Барлығы 

2006-2007 оқу жылы 1.739 1.739 

2007-2008 оқу жылы 1.816 1.816 

2008-2009 оқу жылы  918 918 

2009-2010 оқу жылы 1.086 1.086 

2010-2011 оқу жылы 1.032 1.032 

2011-2012 оқу жылы  1.363 1.363 

2012-2013 оқу жылы 1.032 1.032 

 

  29-кесте. Қазақстанға жұмысқа жіберілген Түркиялық әкімшілік-шаруашылық 

қызметкерлер  

 

 Әкімшілік-

шаруашылық 

қызметкерлер 

Барлығы 

2007–2008 оқу жылы 5 5 

2008-2009 оқу жылы 10 10 

2009-2010 оқу жылы 10 10 

2010-2011 оқу жылы 5 5 

2011-2012 оқу жылы 7 7 

2012-2013 оқу жылы 5 5 

2013-2014 оқу жылы 6 6 

 

Университеттің Қазақстаннан тыс жерде орналасқан бӛлімдері, яғни Ӛкілетті Кеңес 

Басқармасы, 2007 жылы жабылған Анкара Әлеуметтік ғылымдар Зерттеу институты және 

ТүрТЕП бӛлімдерінде жұмысқа қабылданған қызметкерлер статистикасы тӛмендегідей: 

 

 30-кесте. Түркиядағы бӛлімшелерде жұмыспен қамтылған қызметкерлер   

 

  Ӛкілетті Кеңес 

Басқармасы 

Әлеуметтік ғылымдар 

зерттеу институты 
TүрТЕП Жалпы 

2004  11 23 14 48 

2005  18 29 22 69 

2006  18 13 32 63 

2007  24 0 33 57 
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2008  20 0 35 55 

2009  22 0 34 56 

2010 25 0 32 57 

2011 26 0 27 53 

2012 24 0 25 49 

2013 22 0 21 43 

 

ә)  Оқытушы-профессорлар қҧрамы 

 

Адам ресурстарының әлеуеті тұрғысынан А.Ясауи университетінің басқа 

университеттермен салыстырғанда айтарлықтай артықшылығы бар. Ӛйткені университет оқу 

үдерісін ұйымдастыруға қажетті оқытушы-профессорлар құрамының басым кӛпшілігін 

Қазақстан мен Түркия Республикаларынан, сондай-ақ, түркі тілдес республикалар мен 

қауымдастықтарынан жасақтау мүмкіншілігіне ие.  

Оқытушы-профессорлар құрамы, университетте жұмыс істейтін профессор, доцент, 

жәрдемші доцент, ғылым кандидаты,  PhD., аға оқытушы, магистр-оқытушы, оқытушы және 

ассистенттерден (ізденуші) тұрады. Академиялық құрам мен әкімшілік саласы мамандары 

ашық конкурс негізінде және келісім-шарт бойынша жұмысқа қабылданады. Ассистент 

(ізденуші) ретінде жұмысқа қабылдану үшін үміткерлер арнайы емтихан тапсырады және екі 

жыл ішінде магистратураға, докторантураға оқуға түсе алмаған ассистенттер жұмысынан 

босатылады.  

Ӛкілетті кеңес ұсынысы немесе Ғылыми Кеңестің шешімі бойынша, ректор ӛз қызмет 

орнына сәйкес келмейтін оқытушыларды жұмыстан шығаруға құқылы. 

Түркия Республикасындағы жоғары оқу орындар Қ.А.Ясауи атындағы қазақ-түрік 

Халықаралық университетіне оқытушыларды жұмысқа жібере алады.   

Университеттің негізі қаланған алғашқы жылдардан бастап мамандармен қамтамасыз 

ету іс-шаралары университет Ректораты мен Ӛкілетті Кеңес Басқармасы тарапынан жүзеге 

асырылған. Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын оқытушы-

профессорларды жұмыспен қамту университет Ректораты тарапынан дайындалған 

келісімшарт негізінде, ал, Түркия Республикасының азаматы болып табылатын 

үміткерлердің жұмысқа тағайындалуы Ректорат тарапынан айқындалған бос орындарды 

назарға ала отырып, Ӛкілетті Кеңес Басқармасы тарапынан дайындалған келісімшарт 

негізінде Ректорат қарамағына жұмысқа жіберіледі.   

 

31-кесте. Қазақстандағы бӛлімшелерде жұмыспен қамтылған ОПҚ  

 

 
Профессор Доктор Оқытушы Жалпы 

2003-2004 оқу жылы 90 489 1.154 1.733 

2004-2005 оқу жылы 67 408 1.476 1.951 

2005-2006 оқу жылы 102 626 1.053 1.781 

2006-2007 оқу жылы 88 519 1.238 1.845 

2007-2008 оқу жылы 126 637 1.116 1.879 

2008-2009 оқу 

жылы* 
32 408 456 896 

2009-2010 оқу жылы 165 555 1093 1.813 

2011-2012 оқу жылы 43 53 971 1067 

2012-2013 оқу жылы 40 50 928 1018 

2013-2014 оқу жылы 45 56 939 1040 
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*  Тараз және Шымкент институттарының университет құрамынан шығарылуына 

байланысты азайған 

 

Тӛменде кӛрсетілген кестеде соңғы оқу жылдары Қазақстанға жұмысқа жіберілген 

Түркиялық ОПҚ статистикасы берілген: 

 

32-кесте. Қазақстанға жұмысқа жіберілген Түркиялық ОПҚ   

 

 
Профессор Доктор Оқытушы Жалпы 

2003-2004 оқу жылы 11 14 44 69 

2004-2005 оқу жылы 8 12 41 61 

2005-2006 оқу жылы 3 6 31 40 

2006-2007 оқу жылы 0 0 10 10 

2007-2008 оқу жылы 8 13 9 30 

2008-2009 оқу 

жылы* 
4 14 12 

30 

2009-2010 оқу жылы 3 26 14 43 

2011–2012 оқу жылы 3 15 13 31 

2012–2013 оқу жылы 2 15 10 27 

2013–2014 оқу жылы 4 18 22 44 

 

Университетіміздің ашылу мақсаттарына сәйкес студенттердің барлығына дерлік 

түрік тілі және жалпы түрік тарихы сияқты пәндерді оқытуға қажеттілік туындаған. Осы 

пәндер бойынша Қазақстанда білім алған оқытушы қызметкерлер болмағандықтан алғашқы 

жылдары қажет деп табылған оқытушы қызметкерлер Түркиядан шақыртылған болатын. 

Ал кейінгі жылдары осы пәндер бойынша, тіпті әлеуметтік (қоғамдық) ғылымдар мен 

денсаулық сақтау салаларына қатысты алаңдарда да университетімізде тиісті 

мамандықтарды табысты аяқтаған студенттер Түркиядағы институттарда жоғары оқу орнына 

кейін білім алу бағдарламаларына жолданып отырды. 

 

 

3.4. ҚАРЖЫ КӚЗДЕРІ  

Университет Жарғысына сәйкес, «Университетті қаржыландыру Қазақстан 

Республикасы мен Түркия Республикасы үкіметінің паритеттік бастамасымен жүзеге 

асырылады. Бұдан басқа қаржыландырудың қосымша кӛздеріне студенттерді оқыту 

саласындағы келісім шарттан және демеушілер мен университеттің коммерциялық 

жұмысынан түсетін қаржылар жатады.». 
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33-кесте. Жылдар бойынша университет кірістері (1 000 АҚШ доллары) 

 

 

Кӛрсеткіш 2000 жыл 
2001 

жыл 

2002 

жыл 

2003 

жыл 

2004 

жыл 

2005 

жыл 

2006 

жыл 

2007 

жыл 
2008 жыл 

2009 

жыл  

2010 

жыл 

2011 

жыл 

2012 

жыл 

ҚР бюджеті 1.559,40 1.915,90 
2.508,7

0 
2.454,80 3.361,40 

4.716,9

0 

7.279,

60 

12.870,

50 
10.994,90 14 410,4 

19 143,

7 

28 

046,6 

18 

824,0 

ҚР студ. оқу 

ақылары 
2.269,60 2.562,70 

3.085,5

0 
4.009,30 6.246,70 

8.611,7

0 

11.004

,00 

13.526,

30 
13.740,90 11 240,9 8 971,5 

9 

703,1 
8 647,1 

ҚР басқа да кіріс 

кӛздері 
131,58 102,70 4,03 132,99 15,20 0,00 300,80 383,30 421,50 0 1 197,6 0 0 

ҚР жалпы кіріс 

кӛздері  

 

3.960,58 4.581,30 
5.598,2

3 
6.597,09 9.623,30 

13.328,

60 

18.584

,40 

26.780,

10 
25.157,30 25 651,3 

29 

312,8 

37 

749,7 

27 

471,1 

ТР бюджеті 18.713,10 
23.323,9

0 

11.867,

10 
7.421,80 9.923,90 

13.901,

00 

13.128

,80 

12.816,

90 
16.282,10 

9 835,2 

 
5 627,9 

12 

944,9 
5 004,4 

ТР студ. тӛлем-ы 0,00 0,00 0,00 159,10 895,10 
1.619,0

0 

2.514,

30 

4.062,1

0 
2.064,40 4 127,3 5 012,3 

5 

465,5 
7 054,4 

ТР басқа да кіріс 

кӛздері 
14,52 0,00 4,07 3,31 72,70 177,70 287,30 473,80 923,10 796,5 1 435,2 701,8 2 004,9 

ТР  18.727,62 
23.323,9

0 

11.871,

17 
7.584,21 10.891,70 

15.697,

70 

15.930

,40 

17.352,

80 
19.269,60 14759,0 

12 

075,4 

19 

112,2 

14 063,

7 

Жалпы кіріс кӛздері  

 
22.688,20 

27.905,2

0 

17.469,

40 

14.181,3

0 
20.515,00 

29.026,

30 

34.514

,80 

44.132,

90 
44.426,90 40 41,3 

41 

388,2 

56 

861,9 

41 

534,8 

 

 

Университеттің шығындарының негізгі бӛлігі қызметкерлер жалақыларына жұмсалады. Университет бюджет жұмсауларына байланысты 

мәліметтер тӛмендегі кестеде кӛрсетілген.  
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34-кесте. Университет бюджетінің жұмсалу бағыттары (%) 

 

Кӛрсеткіштер 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Университеті қызметкерлері жалақылары (жалақыдан тӛленетін 

жарнамен бірге) 
56,0 59,0 59,0 61,0 61,0 57,0 61,0 

Оқу ғимараттары және муниципалитет қызметтері (жалдау, тазалық, 

қауіпсіздік, кӛгалдандыру және т.б. қызметтер) 
6,4 7,9 5,4 7,0 7,0 11,2 10,2 

Қосымша оқу құралдары, канцелярия және шаруашылық заттары 0,3 0,2 0,8 0,4 0,4 0,4 0,5 

Интернет және ақпараттық технологиялар шығындары 0,4 0,3 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 

Қызметкерлердің біліктігін арттыруға жұмсалған шығындар 0,04 0,06 0,05 0,05 0,05 0,4 0,1 

Университетті жарнамалауға жұмсалған шығын (Жарнама, 

студенттерді қабылдау) 
0,02 0,03 0,03 0,05 0,05 0,03 0,03 

Құрал-жабдық,  оқу және зертхана жабдықтарын жетілдіру және 

жаңарту шығындары (оқу ғимараттары, жиһаздар, компьютерлер, 

зертхана жабдықтары,  кітапхана және ақпараттық қорлар, 

бағдарламалау) 

10,4 7,1 6,0 8,0 10,8 3,2 3,6 

Университеттің сапалы қызмет кӛрсетуіне және дамытуына 

жұмсалған шығындар (жатақханалар, медициналық және тынығу 

мекемелеріне, баспаханаға жұмсалған шығындар және т.б.) 

4,4 4,4 7,3 4,5 4,5 8,4 7,0 

Басқа да шығындар 22 21,01 20,72 18,6 15,8 19,33 17,17 

 

Тӛмендегі кестеде Ӛкілетті Кеңес Басқармасының әкімшілік және қаржылық бақылауы арқылы жүзеге асырылатын интернет арқылы 

оқитын студенттердің оқу ақысы және  аударылған қаржы сомасының валютаға шаққандағы курс бағамының жобалап есептелген сандары 

(АҚШ доллар) берілген.  

 

Кесте 35. ТүрТЕП студент кірістері  

 

Бюджеттік жыл  Оқу тӛлемақылары (ТЛ) Оқу тӛлемақылары (АҚШ) 

2003 жылы  229.108,88 159.108,00 
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2004 жылы 1.247.907,00 895.084,00 

2005 жылы 2.185.364,57 1.619.000,00 

2006 жылы 3.579.053,00 2.514.294,00 

2007 жылы 5.247.586,00 4.062.092,00 

2008 жылы 3.842.881,00 2.956.331,00 

2009 жылы 6.024.758,00 3.944.226,00 

2010 жылы 7.454.476,00 5.036.808,00 

2011 жылы 9.770.458,00 5.681.384,00 

2012 жылы 11.821.608,00 6.568.255,00 

2013 жылы (*) 14.574.703,00 8.005.945,00 

Жалпы  65.977.903,45 41.442.527,00 

(*) Кесте дайындалған күн 2013 жылдың нақты есептері белгілі болмағандықтан 2013 жыл жобасы ұсынылып отыр   

 

36-кесте. Түркия Республикасы тарапынан бӛлінген қаржы үлесі және әр жылға шаққандағы қаржының жұмсалуы (АҚШ доллары) 

Жылы 
Ӛкілетті Кеңес 

Басқармасы 

Әлеуметтік 

ғылымдар 

институты 

Ректоратқа 

қарасты 

барлық 

түркиялық 

қызметкерлер 

Ұзақтан білім 

беру 

бағдарламасы 

(ТүрТЕП) 

Қазақстанға 

аударылған 

ақшалай 

қаржы 

Қазақстанға 

жасалған 

заттай 

аударымдар 

Жаңа құрылыс 

және 

инвестиция 

(Күрделі 

жӛндеу 

жұмыстарын 

қосқанда) 

Құрылыс 

жобалар

ы құны 

Жалпы  

1993 0 0 0 0 0 1.005.025 0 0 1.005.025 

1994 193.037 0 187.543 0 2.197.505 157.897 0 0 2.735.982 

1995 419.999 0 410.791 0 2.554.000 230.637 5.576.906 0 9.192.333 

1996 362.433 252.080 589.652 0 2.575.000 326.636 12.458.934 0 16.564.735 

1997 542.828 525.782 913.608 0 3.534.883 342.929 1.424.865 161.652 7.446.547 

1998 1.133.632 550.760 963.020 0 3.056.910 1.168.125 7.787.418 0 14.659.865 

1999 899.626 660.918 1.319.111 0 2.746.430 305.120 2.641.621 118.600 8.691.426 

2000 733.000 863.906 1.910.020 0 4.379.654 618.123 4.777.304 199.131 13.481.138 

2001 311.459 746.827 1.220.125 0 2.874.530 127.853 4.898.499 117.880 10.297.173 

2002 360.250 583.839 848.572 389.686 3.149.792 294.785 6.191.696 106.477 11.925.097 

2003 458.940 691.961 1.047.007 499.709 3.067.400 193.743 3.850.680 93.909 9.903.349 
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2004 745.830 1.029.822 1.332.147 636.082 3.718.750 147.788 3.711.156 127.116 11.448.691 

2005 796.504 1.062.201 1.012.457 1.104.183 4.109.000 209.534 5.272.978 17.196 13.584.053 

2006 835.131 669.317 715.508 1.980.421 4.257.000 153.707 6.448.544 0 15.059.628 

2007 1.349.274 0 729.733 3.147.504 5.536.769 493.734 2.475.660 0 13.732.674 

2008 1.773.297 0 1.396.294 2.623.022 7.471.175 12.976 2.669.523 0 15.946.287 

2009 1.552.154 0 1.570.061 2.473.318 4.832.320 49.978 600.278 0 11.078.109 

2010 1.744.172  1.627.152 2.586.108 4.027.377 258.755 3.975.247 134.430 14.353.241 

2011 1.568.394  1.450.751 2.621.351 4.123.135 198.367 177.178 0 10.139.176 

2012 1.743.671  1.616.109 2.816.028 5.026.035 198.080 1.058.713 0 12.458.636 

кӛздер 17.523.631 7.637.413 20.859.661 20.877.412 73.237.665 6.493.792 75.997.200 
1.076.39

1 
223.703.165 

% 7,75 3,38 9,23 10,30 32,70 2,56 33,66 0,48 100% 
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3.5 ОҚУ-ТӘРБИЕ ЖҦМЫСТАРЫ 

 

Университеттің оқу-ағарту және ғылыми зерттеу жұмыстары Түркістан қаласындағы 

бас ғимараттарда күндізгі, ұзақтан оқу (компьютер арқылы е-оқыту) және сырттай оқу 

түрінде жүргізілуде. Осы бағдарламаларға қосымша ретінде арнайы кәсіптік орта білім беру 

мақсатында Түркістан Ахмет Ясауи кәсіби колледжі қызмет кӛрсетуде.   

 

а) Кҥндізгі бӛлім 

Ақпараттық технология және инженерия факультеті 

- Бағдаламалармен қамтамасыздандыру кафедрасы,  

- Энергетика және жаратылыстану пәндері кафедрасы,  

- Процестерді компьютерлік-математикалық модельдеу және автоматтандыру 

кафедрасы, 

- Кәсіптік оқыту технологиясы кафедрасы. 

Экономика факультеті 

- Экономика кафедрасы, 

- Менеджмент кафедрасы,  

- Қаржы және бухгалтерлік есеп кафедрасы, 

- Туризм кафедрасы. 

Жаратылыстары факультеті 

- Биология кафедрасы,  

- Физика кафедрасы,  

- Математика кафедрасы, 

- География кафедрасы, 

- Экология және химия кафедрасы, 

- Математикалық модельдеу және информатика кафедрасы. 

Тарих педагогика факультеті 

- Жалпы тарих кафедрасы,  

- Қазақстан тарихы кафедрасы,  

- Дінтану және теология кафедрасы,  

- Жалпы психология кафедрасы,  

- Бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі кафедрасы, 

- Жалпы педагогика және этнопедагогика кафедрасы. 

Филология факультеті 

- Түрік тілі және әдебиеті кафедрасы. 

- Ағылшын филологиясы кафедрасы,  

- Орыс филологиясы және журналистика кафедрасы,  

- Ағылшын тілі,  

- Қазақ тілі кафедрасы,  

- Қазақ әдебиеті және шығыс филологиясы кафедрасы,  

- Шетел тілдері кафедрасы,  

Заң факультеті 

- Мемлекеттік құқықық пәндер кафедрасы,  

- Азаматтық құқық және іс жүргізу кафедрасы,  

- Қылмыстық құқық іс жүргізу және криминология кафедрасы,  

- Халықаралық қатынастар кафедрасы,  

- Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы,  

- Философия кафедрасы. 

Медицина факультеті 

- Акушерлік іс  және гинекология кафедрасы,  

- Педиатрия кафедрасы, 

- Хирургиялық аурулар кафедрасы, 
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- Жедел медициналық жәрдем және емханалық терапия кафедрасы, 

- Профилактикалық медицина мен медициналық білім және ғылым  әдістемесі 

кафедрасы,  

- Адам поталогиясы кафедрасы, 

- Арнайы клиникалық пәндер кафедрасы,  

- Зертханалық пәндер кафедрасы,  

- Адам морфологиясы  және физиологиясы кафедрасы,  

- Стоматология кафедрасы,  

- Жалпы хирургия, инструменталды диогностика және фармакология кафедрасы, 

- Пропеведика және ішкі аурулар кафедрасы. 

Спорт және ӛнер факультеті   

- Актерлік ӛнер кафедрасы, 

- Музыкалық білім  кафедрасы, 

- Дизайн және бейнелеу ӛнері кафедрасы , 

- Дене шынықтыру және спорт кафедрасы, 

- Бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру кафедрасы. 

 

Сырттай оқу және қашықтан оқыту орталығы 

Тҥркістан Ахмет Ясауи кәсіби колледжі  

 

ә) Ҧзақтан оқыту 

Тҥркістан Ҧзақтан оқыту факультеті 

 

TүрТЕП (Түрік тілінде білім беру бағдарламасы) 

 

- Компьютерлік бағдарламалау (базалық білім),  

- Компьютерлік инженерия (бакалавриат),  

- Ӛнеркәсіп инженериясы (бакалавриат),  

- Ақпараттық басқару жүйесі (бакалавриат),   

- Менеджмент (магистратура),  

- Денсаулық сақтау мекемелері менеджменті (магистратура),   

- Басқару және ұйымдастыру (магистратура),  

- Білім беруді басқару және бақылау (магистратура),  

- Жергілікті және мемлекеттік басқару (магистратура),  

- Капитал нарыңғы және биржа (магистратура)  

- Компьютерлік инженерия (магистратура),  

- Білім беру ісін ӛлшеу және бағалау (магистратура), 

- Саясаттану және мемлекеттік басқару (магистратура), 

- Туризм менеджменті (магистратура), 

- Басқарудың ақпараттық жүйесі (магистратура), 

 

ОрысТЕП (Орыс тілінде білім беру бағдарламасы)  

ҚазТЕП (Қазақ тілінде білім беру бағдарламасы) 

 

Университеттегі ғылыми зерттеулер жүргізу және үйлестіру мақсатында ғылыми 

зерттеу орталықтары да ашылған. Олар: 

 

Тҥркология Ғылыми зерттеу институты 

 

Ұлттық түркология әлемінің даму барысында алғы қатарда еңбек етіп келе жатқан бұл 

орталық университеттің халықаралық статусына сәйкес Отандық түркология саласының 

дамуына үлес қосу, түркі мәдениетін таныту жолында зерттеу шараларын жүзеге асыруда. 
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Орталықта түркология саласындағы білікті мамандар жұмыс жасап, Түркі әлемінің 

ашылмаған сан-сақты тарихи беттері зерттелуде. Ежелгі және ортағасырлық түркі 

жазбаларының тілдік ерекшеліктері, түркі халықтары дүниетанымы мен әдебиеті, 

ортағасырдағы түркі-ислам философиясы мен тарих, түркология ғылымының қалыптасу 

ерекшеліктері, шығыс мұсылман ойшылдарының кӛзқарастары және ғылыми 

методологиялық мәселелерін кешенді зерттеу – бұл ғылыми орталықтың басты ғылыми-

ізденістік бағыты болып табылады. Әсіресе, Түркі ӛркениетінің бастауларынан бастап 

руникалық түркі жазбалары және ортағасырлық түркі, шағатай, араб, парсы тіліндегі 

қолжазбалар,  мәтіндермен жұмыс істеу, Түркі халықтарының тарихы, діні, мәдениеті, 

ӛркениеті жайлы жазылған әлемдік еңбектер негізінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, 

халықтарының ауыз әдебиеті, фольклоры, жазба әдебиетін текстологиялық және 

типологиялық негізде жүйелеу, Этнографиялық-фольклорлық экспедициялардің жаңаша 

даму үрдерісіне ықпал ету, Түркология әлеміндегі ірі жаңалықтар мен ғылыми жұмыстардың 

университеттегі баспа редакцияларында жарыққа шығуын қамтамасыз етуіс-шаралары 

жүзеге асуда.  

 

Экология Ғылыми зерттеу институты 

 

Даму тарихы мыңжылдықтармен есептелінетін, тарихи жәдігерлерге толы Түркі 

елінің астанасы – қасиетті Түркістан қаласының аумағы пен қоршаған ортаның экологиялық 

жағдайын зерттеу – университеттің ӛзіне міндеттеп алған қамқорлық сипаттас басты 

міндеттері. Қазіргі шақта ӛнеркәсіп үйінділері мен қалдықтары жер ресурстарының едәуір 

аймағын қолданыстан шығарып отыр, сонымен қатар экожүйелер басқада антропогендік 

факторлардың әсерінен улы заттектер және  радионуклидтермен ластанып, тұрақтылық 

қабілетін жоғалту мен қайтымсыз үдерістерге ұшырауда, бұл жағдай  ландшафт пішініне, 

биоәртүрлілікті сақтау мүмкіндікке және тұрғындардың денсаулығына нұсқан келтіруде. 

Осыған байланысты «Экология» ҒЗИ-ның ғылыми-тәжірибелік қызметінің негізгі 

бағыттарына қоршаған ортаны сауықтыру мен қалпына келтіру, табиғи ресурстарды тиімді 

кешенді түрде пайдалану, биологиялық алуантүрлілікті сақтау, тұрғындар денсаулығына 

экологиялық тұрғыдан қолайлы жағдай туғызуға себеп ету, дүниежүзілік мұраның тарихи-

мәдени және архитектуралық ескерткіштердің тұрақты сақталуына қатысты жұмыстар 

атқарылуда. Бұл қоршаған орта мен жергілікті тұрғындардың қандай экологиялық күйге 

ұшырағанын, бір жағынан аймақтың экологиялық жағдайының қандай дәрежеде екенін 

айқындау ӛте маңызды. Бұл ғылыми орталықтың басты міндеттеріне қоршаған ортаны 

қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану аясына қатысты норматив базаларын 

жетілдіру, табиғатты қорғауға бағытталған технологияларды қолдану мен әртүрлі 

экологиялық бағдарламаларды жүзеге асыру мақсатында халықаралық серіктестікті дамыту; 

биосфера нысандарына түсетін антропогендік қысым деңгейін тӛмендете алатын, ӛндіріс 

қалдықтарын ӛңдеу мен іске асыруға бағытталған экологиялық тұрғыдан тиімді 

технологияларды жасау мен оларды ӛндірістерге енгізу; ауыз суларына, тағамдық ӛнімдерге 

және уран ӛндірістеріне жанасқан елді мекендер аймағының радиациялық жағдайына және 

т.б. нысандарға кешенді мониторинг зерттеулерін ұйымдастыру іс-шаралары атқарылуда. 

 

Археологиялық зерттеу орталығы 

 

Халықаралық аренада Түркі тілдес халықтары тарихи ескерткіштерді зерттеу және 

әлемге паш ету мақсатында жоспар және бағдарламалар аясында Еуразия даласында 

қалыптасып, әлемдік ӛркениеттің дамуына сүбелі үлес қосқан Түркі ӛркениетінің шығу тегін, 

қалыптасқан уақытын, даму кезендерін анықтап, түркі тілдес халықтарының біртұтас 

тарихын айғақтайтын археологиялық ескерткіштердің барлық түрі жақсы сақталған Оңтүстік 

Қазақстан ӛңірлерінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамыту деңгейін айтарлықтай 

жоғарылатқан бұл орталық университетің археологиялық жұмыстарын іске асыруда. 
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Археологиялық Ғылыми-Зерттеу Институтының Отандық археология ғылымының 

ӛркендеуіне үлес қосып, Оңтүстік Қазақстан ӛңірлерінде кең кӛлемді барлау жұмыстарын 

жүргізіп, мәдени-тарихи мұралардың санын, олардың қазіргі күнгі сақталу дәрежесін 

анықтап, ғылыми айналымға еңгізіп, ежелгі және орта ғасыр ескерткіштерінің ӛзара 

байланысын, тарихи сабақтастығын анықтауда Республикалық дейгейде алдыңғы қатарлы 

ұлттық орталықтардың бірі. 

 

Еуразия Зерттеу институты (Алматы) 

 

Еуразия Зерттеу институты 2009 жылы Түркі тілдес мемелкекеттер мен туыстас 

қауымдастықтарының тарихы, саяси және экономикалық құрылымы жӛнінде пән аралық 

ғылыми зерттеу жүргізу, осы саладағы жобаларды жоспарлау, үлес қосу, аймақтың тарихи 

және мәдени мұрасын сақтап қалу, қоғамдық дамуға және ынтымақтастыққа үлес қосу 

мақсатында құрылған. 

 

Дайындық, тіл ҥйрету орталығы 

 

Университеттің Жарғысына сәйкес білім беру үдерісі қазақ және түрік тілдерінде 

жүргізіледі. Ал кебір мамандықтарда белгіленген мӛлшерде орыс және ағылшын тілдерінде 

оқу үдерісі жүргізілуі мүмкін. Дайындық, Тіл үйрету орталығы Түркі дүниесі студенттеріне 

қазақ және түрік тілдерінің ортақ жақтарын таныту және Түркі тілінің тармақтары мен 

диалектілерін салыстыру арқылы ортақ тіл мәселесін ұғындыру мақсатында құрылған.  

Дайындық, Тіл үйрету орталығында қазақ, түрік және орыс тілдері пәндері ортақ 

бағдарлама негізінде оқытылады. Әр оқу жылының басында жаңадан дайындалатын оқу 

бағдарламасы І вице-президент тарапынан бекітілгеннен кейін ғана іске асырылады.  

 

ә) Ғылыми зерттеулер 

Ғылыми зерттеулер жұмыстарындағы негізгі қағида Түркия мен Қазақстан 

арасындағы экономикалық, тарихи, мәдени және ғылыми байланысты нығайту және дамыту 

болып табылады. 

Ғылыми зерттеулер Университеттің ең мағызды қызметтерінің бірі. Университет 

қабырғасындағы ғылыми жұмыстар ұлттық және халықаралық жобалар, жеке немесе 

топтасқан түрде жасалған зерттеу жұмыстары, диссертациялық жұмыстар және зерттеу 

орталықтарындағы жұмыстар кӛмегімен атқарылуда. Тӛмендегі кестелерде ғылыми 

зерттеулерге қатысты кӛрсеткіштер берілген.  

 

37-кесте. Ғылыми мақала жариялау динамикасы 

                            

Жылдар 2008 2009 2010 2011 2012 Барлығы 

Саны 

-Алыс шетел 

-Жақын шетел 

- Республикада 

970 

24 

129 

817 

1069 

19 

110 

940 

1389 

45 

139 

1205 

1004 

29 

87 

888 

1220 

61 

149 

1010 

5752 

178 

714 

4860 

 

38-кесте Ғылыми жарияланымдар статистикасы 

 

Ғылыми зерттеулер 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Кітап (оқу құралдары) 
    

Монографиялар  
23 30 44 53 
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Жақын шетелдегі конференциялар 

жинақтарында 909 855 58 205 

Алыс шетелдегі конференциялар 

жинақтарында 107 125 120 105 

Республикадағы конференциялар 

жинақтарында 890 841 930 938 

Шетелде шыққан ғылыми 

журналдарда 
157 148 164 303 

ЖАК бекіткен республикалық 

журналдарда 
1119 1034 1067 1046 

Шетелдік Thomson Reuters және 

Scopus базаларына енетін импакт 

факторлы ғылыми журналдарда 

6 6 19 49 

Ӛнертабыстық  инновациялық 

патенттер 
18 16 15 13 

 

39-кесте. Монографиялар динамикасы 

 

Жылдар         2008         2009           2010 2011 2012 Барлығы 

Саны         23          21            17           45 47 153 

 

40-Кесте  Гранттық жобалар статистикасы 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

9 8 4 9 13 14 

 

41-кесте.  Конференция (конгресс, симпозиумдар) саны 

 
Жыл

дар 

Конференция Конгресс Семпозиум Семинар Барлы

ғы Республик

алық 

Халықара

лық 

Республик

алық 

Халықара

лық 

Республик

алық 

Халықара

лық 

Республик

алық 

Халықара

лық 

2009

-

2010 

2 4 - 1 - - - - 7 

2010

-

2011 

3 3 - 1 - 1 - - 8 

2011

-

2012 

1 5 - - - 1 - 2 9 

2012

-

2013 

1 6 - 1 - - 4 2 14 

3.6 Қызметтер   

a) Клиника-диагностикалық орталығы 

 

Алдымен Түркістанның жергілікті тұрғындарына, содан кейін бүкіл Оңтүстік 

Қазақстан облысы тұрғындарына қызмет кӛрсету мақсатында, басым бӛлігі Түркия 
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Республикасы тарапынан қаржыландырылған Клиника-диагностикалық орталығының 

құрылысы 2000 жылы басталып, 2006 жылы аяқталған. Қажетті медициналық құрал-

жабдықтар Ӛкілетті Кеңес Басқармасы тарапынан Түркиядан қамтамасыз етілген және 

технологияның соңғы үлгісіндегі құрал-саймандармен жабдықталған орталық 2008 жылдың 

1-ші желтоқсанынан бастап қызмет ете бастады. Бүгінгі таңда Клиника-диагностикалық 

орталық 110 тӛсек-орынмен халыққа қызмет кӛрсетуде.  

Клиника-дианостикалық орталығы бұрынғы Ректорат ғимаратына қосымша ретінде  

жалпы 13223 m2 жабық, 12224 m2 автопарк және бау-бақша алаңымен бірге 4 қабатты 

ғимарат ретінде салынған.   

Клиника-диагностикалық орталығының құрамында хирургия, нейрохирургия, 

терапия, неврология, реанимация бӛлімдерінен тұратын стационар, тәулік бойы қызмет 

кӛрсететін жарақат бекеті және консультативтік-диагностикалық қызмет кӛрсету бойынша 

терапевт, отоларинголог, офтальмолог, стоматолог, дерматолог, хирург, нейрохирург, 

пластикалық хирург, гинеколог, педиатр, кардиолог, уролог, проктолог, андролог, 

эндоскопист, рентгенолог, УДЗ дәрігері, инфекционист, эндокринолог, физиотерапия 

мамандары  халыққа қызмет кӛрсетеді. Сондай-ақ, операциялық блок,  залалсыздандыру, 

эндоскопия, аудиометрия, радиология, клиникалық зертхана, патогистология,  ЛФК бӛлімі 

қызмет атқаруда. Зертханада соңғы үлгідегі технологиялық құрал-саймандармен әр түрлі 

тесттер жүргізілуде. 

Бүгінді клиника-диагностикалық орталығында республикалық деңгейдегі 

операциялар үздіксіз жасалып келеді және олардың саны жыл ӛткен сайын артып отыр. 2012-

2013 жылдары 51 жоғары мамандандырылған медициналық кӛмек түрі бойынша  халыққа 

қызмет кӛрсетілді және 1000 аса операция жасалды.  

Сонымен қатар, халықаралық деңгейдегі біріккен мастер-класстар ӛткізіліп, тәжірибе 

алмасу жұмыстары қарқынды жүруде. Қазақстан Республикасында тұңғыш рет Гази 

университеті (Түркия/Анкара) мен Халықаралық қазақ-түрік университетінің клиника-

диагностикалық орталығы ұйымдастырған Халықаралық деңгейдегі «Гази университеті иық 

артроскопия курсы» ӛткізілді. Курста хирургиялық тәжірибені арттыру үшін тікелей 

интерактивті хирургиялық оталар іс жүзінде кӛрсетілді.  

Осы сияқты тәжірибені жоғарлататын курстар отолорингология, нейрохирургия, 

урология салалары бойынша да ӛткізілді.  

2013 жылы  травматологиялық бағыт бойынша эндопротездік, артроскопиялық 

операциялар және урология саласы бойынша эндоскопиялық, реконструкциялық және ашық 

оталар жасалды.  

Сондай-ақ, клиниканың урология бӛлімі дәрігерлері бүйректегі тастарға 

эндоскопиялық әдіс арқылы еніп, ұсақтап (пышақ тигізбей жасалатын ота түрі) сыртқа 

шығару (перкутанды нефролитотомия) тәсілімен ота жасады. Бұл тек аймақта ғана емес 

республикалық деңгейде сирек жасалатын ота түрі.  

Клиникада жасалып жатқан жаңа ота түрлері бұнымен шектелмек емес. 2014-2018 

жылдарға арналған Старатегиялық жоспарға сай, болашақта кӛрсетілетін қызмет түрлерінің 

саны мен сапасын ұлғайтып, жаңа ота түрлерін еңгізу клиниканың негізгі бағыттарының бірі.  

Клиника-диагностикалық орталығы медициналық класстер құрамына ене отырып, 

кадр дайындау ісіне кӛп кӛңіл бӛлуде. Аса  күрделі оталарды жасау үшін клиниканың 

арнайы 15 маман дәрігері, Түркия республикасының ең үздік клиникаларында тәжірибеден 

ӛткен. Сондай-ақ, емхананың республикалық деңгейдегі орталықтармен санаса алатындай 

деңгейде, соңғы үлгіде толық жабдықталғанын да айта кеткен орынды. 

Медициналық фирмалармен келісім-шарт негізінде клиникамызда КТ, МРТ аппараттары 

жұмыс жасауда.  

Клиникада, сонымен қатар, Ӛкілетті Кеңес Басқармасының үлес қосуымен бір 

уақытта қызмет кӛрсететін «Клиника автоматтандыру жүйесі» орнатылған. 

 

42-кесте.  Клиника-диагностикалық орталықтағы  тӛсек-орын саны 
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Бӛлімдер   Дана 

Терапия 20 

Неврология 16 

Хирургия  20 

Нейрохирургия 20 

Күндізгі стационар 20 

Тӛсек-орындардың жалпы саны 96 

 

43-кесте.  Клиника-диагностикалық орталығында қызметкерлер саны 

 

Қызмет атауы Саны 

Бас дәрігер 1 

Бас дәрігер орынбасары 2 

Аға мейірбике 1 

Кадр бӛлімінің бастығы 1 

Заңгер 1 

Бас бухгалтер 1 

Бухгалтерия бӛлімі 7 

Дәрігерлер 43 

Мейірбикелер  77 

Санитарлар 35 

Дәріханашы 1 

Әкімшілік-шаруашылық бӛлімі қызметкерлері 31 

Асхана 9 

Барлығы 219 

 

44-кесте.  Клиника-диагностикалық орталықта емделушілер саны 

 
Жылы 2012 2013 

(қаңтар-тамыз) 

 

 Ақылы негізде 

ем қабылдаған 

науқас 

Бюджеттік 

негізде тегін 

ем қабылдаған 

науқас 

Ақылы 

негізде ем 

қабылдаған 

науқас 

Бюджеттік 

негізде тегін 

ем қабылдаған 

Жалпы 

Жалпы бӛлім саны 156 2803 213 9031 11834 

Күнделікті орта 

есеппен 

поликлиникаға келген 

науқас саны 

 31,4  34,8 66,2 

Жатып ем қабылдаған 

науқас саны 

-  2069  1447 3516 

Жасалған операция 

саны 

-  596  392 988 
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45-кесте. Клиника-диагностикалық орталықта лабораториялық тексерулер саны 

 

Қызмет аты  2012 2013 (қаңтар-тамыз)   Жалпы 

Томография 18 883 891 

Ультрасон 9 2194 2203 

ЭКГ - 544 544 

ЕКГ -  939 939 

Рентген   -  3309 3309 

Эндоскопия 654 907 1661 

Биохимия зертханасы жұмыс істеу 

кӛлемі 

55592 32229 87821 

 

46-кесте. Клиника-диагностикалық орталықтың 2013 жылғы кіріс-шығыс кестесі 

 

Бюджет  

(АҚШ долларымен) 
Кіріс  Шығыс  Қалғаны  

Қазақстан 496.958 322.567 174.39 

Түркия  183.350 181.179 2.17 

Айналмалы капитал 95.527 62.292 33.24 

Жалпы  775.84 566.04 209.80 

 

Клиника-диагностикалық орталығының клиникалық қҧрылымы 

Стационарлық қызмет бойынша: 

 

Хирургия бӛлімі: 

- Гинекология 

- Урология 

- Хирургия 

 

Нейрохирургия бӛлімі: 

- Нейрохиуругия 

- Травматология 

- Отолорингология 

- Офтальмология 

 

Терапия бӛлімі: 

- Кардиология 

- Терапия 

- Нефрология 

 

Неврология бӛлімі;  

- Залалсыздандыру бӛлімі; 

- Паталогоанатомиялық және гистологиялық зертхана; 

- Физиоемдеу кабинеті 

Клиника-диагностикалық қызмет бойынша: 

Радиология және функционалдық диагностика  

 

- Күндізгі стационар; 

- Травматология бекеті; 

- Зертхана; 

- Дәріхана.  
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 ә)  Ғылыми   кітапхана 

 

Университет ғылыми кітапханасы  профессор – оқытушылар құрамы, білімгерлер мен 

ғылыми қызметкерлерге оқу-іздену барысында оқулықтар мен оқу - әдістемелік құралдар, 

ғылыми басылымдар және электронды ресурстармен қамтамасыз ету мақсатында мына 

бағытта жұмыс жүргізеді : 

- Оқырмандарға қызмет кӛрсетуді ұйымдастыру; 

- Кітап қорын ұйымдастыру және сақтау; 

- Анықтамалық – библиографиялық жұмыс; 

- Кітапхана үрдістерін автоматтандыру; 

- Кӛпшілік мәдени іс-шараларды ұйымдастыру. 

    

      Ғылыми кітапхананың кітап қоры университет дайындайтын мамандықтардың 

бағыттарына сәйкес кафедралар берген жазбаша тапсырыстары бойынша сатып алынған 

кітаптармен, сыйлық ретінде жеке тұлғалардан, Үкіметаралық Ӛкілетті кеңес тарапынан 

алынған кітаптармен толығуда. 

 

47-Кесте. Кітапхана туралы мәлімет 

 

Түрі          2010 -2011         2011-2012           2012-2013 

Жаңадан сатып 

алынған кітаптар 

33280         79853 33600 

Мерзімдік 

басылымдар 

Газет – 463 

Журнал -747 

Газет – 173 

Журнал -32 

Газет – 120 

Журнал -165 

Жалпы саны : 1 341981      973444 752600 

 

б) Университет баспаханасы  

Университет қалашығында Түркия Республикасы тарапынан бӛлінген қаржы негізінде 

құрылысы жүргізілген заманауи баспахана орналасқан.  

Баспаханада 2003 жылынан бүгінге дейін 250-ге жуық ғылыми шығармалар мен оқу 

құралдары басылды. Сондай-ақ, «Түркология», «Хабаршы» журналдарының басылымы осы 

баспахана тарапынан жүзеге асырылуда. Баспаханада графика және дизайн бӛлмесі бар. 

Тӛменде аталуы және пайдалану ерекшеліктері кӛрсетілген техникалық құрал-жабдықтар 

тізімі кӛрсетілген. 

 

48-кесте. Соңғы жылдары баспаханада жасалған жұмыстар 

 

№ Басылым 

түрі (дана) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Кітап 30 15 10918 12556 17580 6290 

2 Журнал 1 2 15443 390300 33868 3233 

3 Газет     3800 7830 1800 

4 Бланка   1697825 30266670 410198 80120 

49-кесте. Университет баспаханасының техникалық жабдықталуы туралы мәлімет 

 

Зат атауы Түсініктеме 

AGFA Түс ажырататын құрал 
Компьютерде жасалған жұмыстардың түсін 

ажыратып баспаға дайындау 

Монтаж жасалатын үстел Баспаға берілетін заттарды монтаждау үстелі 

Қалып жасау машинасы 
Дайын монтаждарды ofset пластмасса (желім) 

жазба аппараты 

Қалып жасау машинасы Ofset пластмасса автоматты түрде жуу аппараты 
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HEIDELBERG OFFSET  

71х102*28х40* 
Бір түсті ofset баспа аппараты 

HEIDELBERG OFFSET  46х64 Бір түсті ofset баспа аппараты 

ROLAND REKORD 72х102 Mabeg 4/0 Тӛрт түсті ofset баспа аппараты 

«Stahl» – Орау аппараты Кітап және журнал беттерін реттейтін аппарат 

«АМ Graphics» – Картон жабыстыру 

аппараты 
Ыстық күйде жабыстыру аппараты 

«Polar» – Қағаз қырқу машинасы 
Баспаханада дайындалатын заттардың 

дайындалуын жүзеге асыратын аппарат 

HEIDELBERG 
Кітап картондарына клише (штамп) басу және 

т.б. үшін 

HEIDELBERG Мықты картон 

дайындау аппараты 

Кітап мұқабасын және картонын дайындау 

аппараты 

РС компьютері және MACINTOSH Сызу (дизайн) компьютері 

RISO RZ 370 EP Кішігірім жұмыстарды кӛбейту аппараты  

XEROX VIVACE 250 
Баспаханаға әкелінген жұмыстарды кӛшірме 

арқылы кӛбейтетін аппарат 

Қағазды тегістеу және жинақтай 

аппараты 

Баспаға жіберілетін қағаздарды жинақтау 

аппараты 

Қағазды ауыстыру аппараты 
Баспасы аяқталған қағаздардың бір бетінен 

екінші бетке ауыстыру аппараты 

EXCELAM 3550 Мұқаба жасау аппараты 

Мұқаба жасау аппараты Кітап, журналдарға мұқаба жасау аппараты 

Кіші ӛлшемде кесу аппараты 
Кітапша, шақыру қағазы және т.б. үлкен-кіші 

қағаздарды кесу аппараты 

Плоттер аппараты 3,20/Х Баннер 

 

в) Әлеуметтік және мәдени  іс-шаралар 

 

Университеттің Мәдениет орталығы 1998 жылы ашылған. Әлеуметтік және мәдени іс-

шаралар ӛтетін инфрақұрылым тӛмендегідей: 

 

 

680 адамдық үлкен зал; 

200 адамдық кіші зал 

Түркі халықтарының тарихи мұражайы 

Буфет 

Дүкен (кітаптар мен сыйлықтар) 

Би залы 

Компьютерлер бӛлмесі 

Университетті ұйымдастырылған әлуметтік іс-шаралар кестесі тӛменде кӛрсетілген: 

 

50 - кесте. Әлеуметтік, мәдени  іс-шараларға қатысты статистика 

 

Іс-шара түрлері 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Концерт 25 41 17 

Кино 18 17 24 

Коференция,  семинар  192 30 190 

Театрлық қойылым  7 6 8 

Білім сайысы 7 5 6 

Кездесу 13 13 10 
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КТК жарысы 3 5 4 

Қолӛнер және сурет кӛрмесі 10 9 6 

Ән айту сайысы 8 9 4 

Жалпы 283 235 269 

  

Студенттер клубтар тарапынан ұйымдастырылған би, театр, ұлттық би және сол 

сияқты үйірмелері университетті Қазақстанға, сонымен қатар кӛптеген шет мемлекеттерге 

танытуда. 

Мәдениет орталығында 22 адам жұмыс істейді. 

 

3.7 Ахмет Ясауи университетімен қарым-қатынас орнатқан мекемелер/ҧйымдар. 

 

Жоспарлау үдерісінің (жұмыстарының) алғашқы сатыларында (кезеңдерінде) 

жоғарыда кӛрсетілген қарым-қатынас орнатылған мекеме және ұйымдармен белсенді 

байланыс орнатып және олардың ӛз үлестерін қосуының маңызы ӛте зор. Бұл үлестердің 

қамтамасыз етілуі үшін қарым-қатынас орнатылған мекемелер мен ұйымдардың ұсыныс-

пікірлерін анықтап алу қажет.     

Осы үдеріс (жұмыстың) барысында бір-бірінен ӛзгеше (әртүрлі), тіпті қарама-қайшы 

ой-пікіірлердің тууы заңды нәрсе. Бұл жағдай, қарым-қатынас орнатылған мекеме және 

ұйымдардың арасындағы байланыстардың және туындайтын келіспеушіліктердің себебінен 

болады (орын алады).      

Әсіресе, дайындалған стратегиялық жоспарды жүзеге асыруға және бақылауға 

(қадағалауға) жауапты қарым-қатынас орнатылған ішкі мекеме және ұйымдардың ұсыныс-

пікірлерін стратегиялық жоспарлау жұмыстарына енгізе отырып, жоспарға осы мекеме және 

ұйымдардың (секторлардың) иелік етуі және жүзеге асырылу мүмкіндігін арттыру 

қамтамасыз етіледі. 

 

Бұдан да кең және егжей-тегжейлі жанасуда университеттің үлестестері (үлескерлері)  

тӛмендегі кестеде кӛрсетілген:  

 

 

51-кесте. Университеттің ынтымақтастық орнатқан мекемелер/ұйымдар 

 

 

Қызмет 

кӛрсету 

ортасы 

Қызмет 

кӛрсететіндер 

Екі 

жақты 

ортақ 

Стратегиялық 

тұрғыдан 

ортақ 

Оқытушы-профессорлар құрамы     

Әкімшілік-шаруашылық қызметкерлер     

Студенттер     

Студенттер отбасы     

Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігі 

    

Түркия Республикасы Ұлттық білім 

беру министрлігі 

    

Қазақстан ЖББК (Жоғары білім беру 

кеңесі) 

    

Түркия Жоғары білім беру кеңесі     

Түркия Студенттерді іріктеу және 

орналастыру орталығы 

    

Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігі 

    

Түркия Республикасы Денсаулық     
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сақтау министрлігі 

Қазақстандағы басқа да университеттер     

Түркиядағы басқа да университеттер     

Түркі тілдес мемлекеттер мен туыстас 

қауымдастықтар білім беру 

министрліктері 

    

Түркия және басқа елдердің 

Қазақстандағы елшіліктері  

    

Magna Charta Universitatum     

TSE, IQNET     

Ұлттық, шетелдік тәуелсіз аккредиттеу 

агенттіктері 

    

Келісімшарт жасалған басқа да 

халықаралық университеттер  

    

Оңтүстік Қазақстан облысы басқару 

органдары  

    

Түркістан және Кентау басқару  

органдары 

    

Аймақтағы мектеп-гимназиялар     

Үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар     

Аймақтағы ӛндірістік мекемелер      

Аймақтағы қоғамдық-ұжымдық 

мекемелер 

    

Студенттер клубтары және үйірмелері     

БАҚ      

Жабдықтаушылар     

TÜBİTAK–TÜBA     

Зерттеу ұйымдары қоры     

TEKNOKENT/KOSGEB     

Түркия Республикасы Ұлттық қорғаныс 

министрлігі  

    

Түркия Республикасы Әлеуметтік 

қауіпсіздік ұйымы 

    

Қазақстан Республикасы Әлеуметтік 

қамсыздандыру мекемесі  

    

 

 

 

3.8 Университеттің ішкі анализі мен қоршаған орта (айнала, тӛңірек) анализі 

 

Университеттің ішкі анализінде және қоршаған орта (айнала, тӛңірек)  анализдерінде 

МӘМҚ (GZFT), яғни (мықты жақтар, әлсіз жақтар, мүмкіндіктер және қауіптерге) анализ 

жасау тәсілі қолданылады.    

Мықты жақтар, университеттің мақсаттарына қол жеткізу үшін пайдаланатын тиімді 

жағдайлар. Университеттің мақсат-міндеттеріне жол бастайды.(бағыт-бағдар береді)  

Әлсіз жақтар, университеттің Нәтижеге жетуіне кедергі болатын кемшіліктер. 

Жойылуы (артта қалуы) тиіс тиімсіз жағдайлар. Университеттің қауіпсіздік шараларын 

алуына жол бастайды.  
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Кесте 52. SWOT талдау  

 

S (Strenghts) – Мықты жағы W (Weaknesses) – Әлсіз жағы 

1.Университеттің халықаралық статусы болуы 

және ҚР және ТР қаржылық,  

интелектуалдық  ресурстарын қолдану 

мүмкіндігі. 

2.Халықаралық талаптарға сай білім беру 

бағдарламаларының болуы. 

3.Университеттің кампустық 

инфраструктурасының болуы. 

4.Университетте халықаралық талаптарға сай 

жолға қойылған қашықтықтан оқыту 

жүйесінің жұмыс жасауы. 

5.Шетелдік білім алушылар, оқытушы-

профессорлар құрамы және әкімшілік-

шаруашылық қызметкерлер (персонал) 

үлесінің жоғары болуы. 

6.Университет клиникаларының болуы және 

медицина бағыты бойынша кластердің 

қалыптасуы. 

7.Шӛлейтті климатта ӛсірілген университеттің 

ботаникалық бағының болуы.  

8.Университеттің түркі дүниесінің рухани 

астанасы болып табылатын Түркістан 

қаласында орналасуы. 

9.Сапа менеджменті жүйесінің ISO 9001:2008 

ХС бойынша сертификатталуы. 

10. Университеттің тәуелсіз аккредиттеу 

агентігінде институционалдық 

аккредиттелуі. 

11. Университетте білімгерлерді мәдени, 

рухани дамытуға қажетті заманауи 

талаптарға сай мәдениет орталығы және 

спорт кешендерінің болуы. 

12. Түркиямен студент және ОПҚ ұтқырлығы 

жұмыстарын дамыту мақсатында Мәулана 

бағдарламасы хаттамаларына қол 

қойылуы. 

 

 

1. Университетті таңдаған зерек 

талапкерлердің үлесінің аздығы. 

2. Кейбір мамандықтар бойынша білім 

алушылардың сандарының аздығына 

байланысты білім треакторияларының  

шектеулі болуы.  

3. Академиялық ұтқырлықты дамытуға 

бағытталған жұмыстардың әлсіздігі. 

4. Ғылыми мектептердің қалыптаспауы. 

5. Халықаралық стандарттарға сәйкес 

білім және ғылыми зертханалардың 

жеткіліксіздігі. 

6. Түрік елінен басқа шет елдердің 

университеттерімен және ӛндіріс 

орындарымен (білім, ғылым т.с.с.) 

байланыстардың болмауы. 

7. Ағылшын тілін меңгеру деңгейінің 

тӛмендігі. 

8. Арнайы мамандандырылған 

аккредиттеуден ӛткен білім 

бағдарламаларының жоқтығы. 

9. Бітіріп кеткен мамандармен жүйелі 

байланыстың жоқтығы (Alimuni). 

10. Импакт факторлы басылымдарда 

жарияланған ғылыми мақалалардың 

аздығы. 

11. Түрік елінен басқа шет елден келген 

оқытушы-профессорлар санының 

аздығы. 

12. Университетті Қазақстанға және 

әлемге таныту жұмыстарының 

әлсіздігі.  

13. Академиялық және әкімшілік-

шаруашылық қызметтердің 

(штаттардың) Қазақстандық және 

Түркиялық қызметкерлер арасында 

үлестіру пайызының айырмашылығы  

14. Академиялық және әкімшілік-

шаруашылық қызметтердің қазақ және 

түрік тілдерін жеткілікті дәрежеде 

білмеуі  

15. Ортақ басқару ұстанымының әлі де 

қалыптаспауы   

16. Университеттің орталықтандырылған 

мәліметтер базасының болмауы 

17. Әкімшілік басқару қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру іс-шараларының 

жетіспеушілігі   

18. Әкімшілік басқару қызметкерлерінің 
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қызметтік карьера тұрғысынан ӛсу 

критерияларының жоқтығы  

19. Академиялық персонал арасында 

докторлық ғылыми дәрежесі бар 

қызметкерлердің аздығы  

20. Дербес құқықтарының болмауына 

байланысты әкімшілік-шаруашылық 

және академиялық қызметкерлер 

кездесетін мотивация кемшілігі  

21. Студенттер мәселелері бойынша кері  

байланыс механизмінің жолға 

қойылмауы 

22.  ЖОО кейін білім беру 

бағдарламаларында жетекші-студент 

байланысының жеткіліксіздігі 

23.  Студенттердің баспаналау 

мүмкіншіліктерінің жеткіліксіздігі  

 

O (Opportunities) – Мҥмкіндіктер T (Treats) – Қауіптер 

1.Әлемде Білім саласындағы реформалардың 

қарқынды жүргізілуі. 

2.ҚР және ТР Үкіметтерінің білім беру 

үрдістерінің әлемдік кеңістікке 

интеграциялануына, сондай ақ 

студенттер мен оқытушылардың 

академиялық ұтқырлығына қолдау 

кӛрсетулері. 

3.Халықаралық рейтингтік агенттіктерде (QS, 

Times Higher Education, …) университет 

деңгейін кӛрсету мүмкіндігі. 

4.Ақпараттық технологиялардың қарқынды 

дамуы. 

5.Қазақстан экономикасындағы жылдам 

дамулар. 

6.Батыс Еуропа және Батыс Қытай 

халықаралық жолының Түркістан қаласы 

арқылы ӛтуі. 

7.Шетелде біліктілік арттыруға мүмкіндік 

беретін ұлттық бағдарламалардың 

кӛбеюі. 

8.Ахмет Ясауи кесенесінің Түркістанда 

орналасуы  

 

1. Орта білім мектебінде бітірушілердің 

дайындық деңгейінің тӛмен болуы. 

2. Аймақ халқының кіріс деңгейінің 

тӛмендігі. 

3. Әлемдік экономикалық дағдарыстар 

мүмкіндігі. 

4. Аймақта ӛндіріс орындарының 

болмауы, бітірушілердің жұмысқа 

орналасу мүмкіндігінің тӛмен болуы. 

5. Бәсекелес жоғарғы оқу орындарының 

белсенділігі. 

6. Түркістанның үлкен қалалардан 

алыста орналасқандығы, келіп-кетудегі 

қиындықтар.   

7. Аймақта білікті кадрлардың кемдігі. 
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ТӚРТІНШІ БӚЛІМ 

 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТ-МІНДЕТТЕР ЖӘНЕ ДАМУ КӚРСЕТКІШТЕРІ 

 

Айқындалған стратегиялық мақсаттар мынадай: 

 

1-Стратегиялық бағыт. 

Халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті мамандар дайындау. 

2-Стратегиялық бағыт. 

Ғылым, білім және ӛндірістін тығыз ықпалдастығы негізінде университеттің зияткерлік және 

инновациялық әлеуетін дамыту. 

3-Стратегиялық бағыт. 

Адам ресурстарын және басқару тиімділігін жетілдіру. 

4-Стратегиялық бағыт. 

Қоғамдық қатынастарды дамыту және білімгерлерді әлеуметтік қолдау.  

5-Стратегиялық бағыт. 

Университеттің инфрақұрылымын және ақпараттық-комуникациялық ресурстарын дамыту 

 

1-Стратегиялық бағыт. 

Халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті мамандар дайындау. 

Мақсат 1. Білім деңгейін кӛтеру және әлемдік білім беру кеңістігіне ену. 

 

Кесте 52. Мақсат 1  Нәтиже кӛрсеткіші  
 

Мақсат индикаторы Ӛлшем 2013 

жыл 

есебі 

Жоспарлы кезеңдер Жауапты 

басшылар 

Жауапты 

бӛлімдер 

2014 

жыл 

2015 

жыл 

2016 

жыл 

2017 

жыл 

2018 

жыл 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Университеттің 

әлемдік QS рейтингіне 

енуі 

(тӛрт жыл ішінде 

дүниенің алдынғы 

қатарлы 800 ЖОО 

тізіміне кіру)  орын - - - - - 800 

Сала бойынша 

вице-

президенттер 
деканаттар, 

кафедралар, 

бӛлімдер 

департаменттер 

2. Ұлттық 

институционалдық 

рейтингте университеттің 

орыны - 16 15 10 9 8 7 

Сала бойынша 

вице-

президент 

тер 

деканаттар, 

кафедралар, 

бӛлімдер 

департаменттер 

3. Білім беру 

бағдарламалары 

бойынша рейтингте 

алғашқы үштікке кірген 

мамандықтар үлесі 
% 15 20 25 25 25 30 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша 

вице-

президент 

деканаттар, 

кафедралар 

4. Тәуелсіз 

агентстволардан 

аккредитациядан ӛткен 

білім беру бағдарламалар 

үлесі % - 40 80 82 85 90 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша 

вице-

президент 

деканаттар, 

кафедралар 

5. Шет ел 

университеттерінде бір 

академиялық кезең 

бойында білім алып 

қайтқан білімгерлердің 

үлесі % 0,3 0,5 1 1,5 2 3 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша 

вице-

президент 

деканаттар, 

кафедралар 
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6. Шет елдерден келіп 

университетте бір 

академиялық кезең 

бойында білім алып 

қайтқан студенттердің 

университет 

студенттеріне 

шаққандағы үлесі % - 0,5 1 1 1 1 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша 

вице-

президент 

деканаттар, 

кафедралар 

7. Шет ел 

университеттерінде дәріс 

беріп қайтқан 

оқытушылардің үлесі 

% - 0,2 0,6 1 1,5 2 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша 

вице-

президент 

деканаттар, 

кафедралар 

8. Шет елдерден келіп 

университетте дәріс беріп 

қайтқан 

профессорлардың 

университет 

оқытушыларына 

шаққанда  үлесі % 0,6 3 5 8 9 10 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша 

вице-

президент 

деканаттар, 

кафедралар 

9. Шет тілдерінде 

дайындалатын арнайы 

топтардың үлесі 

% - 2 4 6 8 10 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша 

вице-

президент 

деканаттар, 

кафедралар 

10. Университетте 

тұрақты білім алатын 

шетелдік студенттер 

үлесі 

% 10 11 12 13 14 15 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша 

вице-

президент 

деканаттар, 

кафедралар 

 

Кесте 53. Мақсат 1 бойынша атқарылатын іс-шаралар 
 

 

Мақсатты іске асыруға бағытталған іс-шаралар 

 

Жоспарлы кезеңде 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Әлемнің QS рейтингінде академиялық репутацияны 

кӛтеру мақсатында халықаралық университеттер және 

мамандықтар ассоциацияларына және басқа 

ұйымдарға мүше болу 

х х х х х 

2. Ұлттық және халықаралық бұхаралық ақпараттар 

кӛздеріне университет туралы материалдар жариялау. 

х х х х х 

3. Университеттің веб-сайтын тӛрт тілде дайындап, 

ұдайы жаңартып отыруды қамтамасыз ету 

х х х х х 

4. Университетте білім алатын шет ел студенттерін 

қамту географиясын кеңейту мақсатында әлемнің ӛзге 

мемлекеттермен байланыс орнату 

х х х х х 

5. Ұлттық реестрге кіретін аккредиттеу 

агенттіктерімен байланыс орнатып келісім-шарттар 

жасау 

х х х х х 

6. Академиялық ұтқырлықты кӛтеру мақсатында шет 

елдік және отандық университеттердің білім беру 

бағдарламаларына мониторинг жасау және келісім 

шартқа тұру 

х х х х х 

7.  Университет қатысатын халықаралық академиялық 

алмасу бағдарламаларының санын кӛбейту 

х х х х х 

8. Шет тілінде дайындалатын мамандықтар және шет 

тілінде оқылатын пәндер санын кӛбейту 

х х х х х 

9. Шет тілдерін қосымша оқытатын орталықтың 

жұмысын стандарт талаптарына сай дамыту 

х х х х х 

10. Оқытушылардың шет тілін меңгеруіне бағытталған 

қорлардың мүмкіндіктерін кеңінен пайдалану 

х х х х х 



 53 

11. Зерек және шет тілдерін жетік меңгерген 

талапкерлерді университетке тарту мақсатында КТЛ 

және басқа арнаулы мектеп-гимназиялармен жүйелі 

байланыс орнату 

х х х х х 

12. Еуропалық және ұлттық біліктілік шеңберіне 

негізделген білім беру бағдарламаларын жұмыс 

берушілердің, университет бітірушілерінің басқа да 

қызығушы тараптардың пікірлерін ескере отырып 

ұдайы жақсарту 

х х х х х 

13. Университеттің халықаралық статусына сәйкес екі 

тілді де білетінін құжаттармен растаған ОПҚ-ға 

бюджеттен қосымша ақы тӛлеуді қамтамасыз ету 

х х х х х 

14. Түркиялық оқытушылар үлесін дамыту, Түркия 

Республикасы университеттерінен ОПҚ келуін 

жеңілдетуді қамтамасыз  ету  

х х х х Х 

15. Тіл үйрету орталығын, дайындық тіл үйретуден 

тыс түрік, ағылшын, қазақ және орыс тілі курстарын 

ұйымдастыратын және халықаралық аккредитациядан 

ӛткен (A1, A2, B1, B2, C1, C2) құрылымдық бірлікке 

айналдыру  

х х х х Х 

 

       Мақсат 2. Білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ету. 

 

Кесте 54. Мақсат 2  Нәтиже кӛрсеткіші  
 

М
а

қ
с
а

т
 

и
н

д
и

к
а

т
о

р
ы

 

Ӛ
л

ш
ем

 

2
0

1
3

 ж
ы

л
 

ес
еб

і 

Жоспарлы кезеңдер Жауапты 

басшылар 

Жауапты 

бӛлімдер 

2014 2015 2016 2017 2018  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Жергілікті 

бітірушілердің 

жұмысқа орналасу 

деңгейі 

% 48 50 55 60 65 70 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент 

Деканат 

тар, 

кафедра 

лар 

2. Жергілікті 

бітірушілердің 

мамандықтары 

бойынша жұмысқа 

орналасу деңгейі 

% 30 32 35 38 40 45 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент 

Деканат 

тар, 

кафедра 

лар 

3. Жұмыс 

берушілердің 

мамандар сапасымен 

қанағаттану деңгейі 

% - 50 60 70 80 85 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент 

Деканат 

тар, 

кафедра 

лар 

4. Студенттердің 

білім сапасымен 

қанағаттану деңгейі % 40 50 60 70 75 80 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент 

Деканат 

тар, 

кафедра 

лар 

5. Бакалавриатты 

бітірушілердің 

магистратурада/магис

тратура 

бітірушілердің 

докторантурада 

білімдерін 

жалғастыру деңгейі 

% 
2,6  

/ 2 
4 / 4 7 / 6 8/ 7 9 / 9 

10 / 

10 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент 

Деканат 

тар, 

кафедра 

лар 
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6. Оқытушыға 

шаққанда студенттің 

орташа саны адам 
10,

5 
10 9-10 8-9 8 7-8 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент 

Деканат 

тар, 

кафедра 

лар 

7. Университетті 

таңдайтын алтын 

белгі иегерлері мен  

пән олимпиадалары 

жүлдегерлерінің үлесі 

% 1,2 2 2,5 3 4 5 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент 

Деканат 

тар, 

кафедра 

лар 

8. Бітірушілер 

ассоциациясына 

мүшелер саны адам 100 600 800 1000 1200 1400 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент 

Деканат 

тар, 

кафедра 

лар 

9. Қабылдауға 

қойылатын ең тӛмен 

ҰБТ ұпайы puan 50 60 60 65 65 70 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент 

Деканат 

тар, 

кафедра 

лар 

10. Білімгерлердің іс-

тәжірибе ӛтетін  

ұлттық 

мекемелерімен 

келісім-шарттар саны 

дана 74 100 150 175 190 200 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент 

Деканат 

тар, 

кафедра 

лар 

11.  Білімгерлердің іс-

тәжірибе ӛтетін  шет 

елдік мекемелерімен 

келісім-шарттар саны 

дана 11 15 20 25 30 35 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент 

Деканат 

тар, 

кафедра 

лар 

12.  Интерактивті 

электрондық 

оқулықтардың және 

электрондық 

лабораториялық білім 

беру кешендерінің 

саны 

дана 3 10 20 30 50 60 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент 

Деканат 

тар, 

кафедра 

лар 

13.ТүрТЕП 

қашықтықтан білім 

беру 

бағдарламасының   

мазмұны күн 

тәртібіне сәйкес  

жаңартылған  пәндер 

саны  

% 20 60 80 90 95 100 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент 
Түртеп 

14. ТүрТЕП 

қашықтықтан білім 

беру 

бағдарламасының   

студенттерінің 

эл.оқулықтар мен 

ғылыми мақалалар 

базасынан пайдалану  

% 0 25 40 55 65 75 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент 
Түртеп 

15.ТүрТЕП қарым-

қатынас орнатқан 

мекемелерінің 

қашықтықтан білім 

беру сапасынан 

қанағаттанарлық 

дәрежесі  

% 83 88 89 91 94 95 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент 

Түртеп 
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16. Оқулықтар мен 

оқу-әдістемлік 

құралдар дайындау саны - 200 250 275 300 325 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент 

Деканат 

тар, 

кафедра 

лар 

17. Оқыту мен 

білімді, клиникалық 

әдістерді,  ғылымды 

және 

ұйымдастырушылық 

бағалаудың 

инновациялық 

әдістерін жасау 

саны - - 5 7 10 15 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент, 

Ғылыми 

және 

инновациялы

қ істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

Деканат 

тар, 

кафедра 

лар 

18. Times Higher 

Education World 

University Rankings 

рейтингісіне сәйкес 

әлемнің үздік 200 

университетінің 

қатарына кіретін 

шетелдік ЖОО - 

әріптестердің 

қатысуымен 

әзірленген жоғары 

оқу орнынан кейінгі 

бағдарламалардың 

үлесі 

% - - 1 5 10 15 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент 

Деканат 

тар, 

кафедра 

лар 

19. Фаультеттегі 

барлық ОЖСБ 

пәндері бойынша 

орташа балл 

кӛрсеткіші 

ұпай 57 60 70 80 100 115 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент 

Деканат 

тар, 

кафедра 

лар 

20. «ЖОО Үздік 

оқытушысы» гранты 

жеңімпазы 

саны - 2 3 4 5 6 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент, 

Ғылыми 

және 

инновациялы

қ істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

Деканат 

тар, 

кафедра 

лар 

21. Халықаралық 

грант, халықаралық 

стипендия немесе 

Болашақ 

стипендиясын алған 

бітірушілер (соңғы 3 

жылғы кӛрсеткіштер 

бойынша) 

саны - 1 1 1 2 3 

Оқу-

әдістемелік 

ісі бойынша 

вице-

президент, 

Ғылыми 

және 

инновациялы

қ істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

Деканат 

тар, 

кафедра 

лар 
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Кесте 55. Мақсат 2 бойынша атқарылатын іс-шаралар 
 

 

Мақсатты іске асыруға бағытталған іс-

шаралар 

 

Жоспарлы кезеңде 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Оқыту мен білім бағалаудың 

инновациялық әдістерін жасау, 

құжаттандыру, оқу процесіне ендіру 

жүйелерін жасау 

х х х х х 

2. Білімгердің білім беру бағдарламаларының 

мазмұнына, іске асырылуына және білім 

бағалау әдістеріне қанағаттануына 

мониторинг жүйесін жасау және жетілдіру 

х х х х х 

3. Білімгерлердің сапалы білім алуына 

қажетті оқу-әдістемелік құралдармен, шет 

тілдерінде дайындалған жаңа 

басылымдармен және электрондық 

оқулықтармен, интернет ресурстарымен 

қамтамасыз ету 

х х х х х 

4. Бітірушілердің жұмысқа орналасуына  

жағдай жасау үшін ірі жұмыс беруші 

мекемелермен тұрақты байланыс орнату, 

келісім-шарттар, меморандумдар жасау 

х х х х х 

5. Жұмыс берушілерді білім 

бағдарламаларын дайындауға, жүзеге 

асыруға және ұдайы жақсартуға қатыстыру 

жүйесін жасау 

х х х х х 

6. Білімгерлердің кәсіби іс-тәжірибе 

есептерін, курстық, дипломдық  жұмыстарын 

дайындау және қорғау барысында жұмыс 

берушілердің белсенділігін арттыру жүйесін 

жасау  

х х х х х 

7. Жұмыс берушілердің қатысуымен 

мамандар жәрмеңкелерін ұйымдастыру және 

вакансиялар жәрменкелеріне белсенді қатысу 

х х х х х 

8. Барлық ОЖСБ пәндері бойынша ұпай 

санын арттыруға бағытталған жүйелі іс-

шаралар жүргізу 

х х х х х 

9. Халықаралық грант, халықаралық 

стипендия және отандық гранттарға 

оқытушы-профессорлар мен ғылыми 

қызметкерлердің ұдайы қатысуы үшін 

ақпараттақ және материалды-техникалық 

қолайлы жағдай жасау 

х х х х х 

 

Мақсат 3. Білім беру қызметтерін диверсификациялау.  

 

Кесте 56. Мақсат 3  Нәтиже кӛрсеткіші  
Мақсат 

индикаторы 

Ӛл 

шем 

2
0

1
3

ж
ы

л
 

ес
еб

і 

Жоспарлы кезеңдер Жауапты 

басшылар 

Жауапты 

бӛлімдер 

2014 2015 2016 2017 2018  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Университет 

оқытушылары мен 

қызметкерлеріне 

арналған қосымша 

білім беру 

бағдарламаларының 

дана 5 10 12 15 17 20 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша вице-

президент 

Үздіксіз 

білім беру 

институты 
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саны 

Ашылатын жаңа 

факультет пен  

мамандықтар саны  дана 8 1 1 1 2 3 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша вице-

президент 

Үздіксіз 

білім беру 

институты, 

деканаттар, 

кафедралар 

Мекемелер және 

кәсіпорындарға 

арналған біліктілік 

кӛтеру курстар саны 

дана 6 12 15 17 19 20 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша вице-

президент 

Үздіксіз 

білім беру 

институты 

3. КазТЕП 

бағдарламасы 

аясында қашықтан 

оқыту 

бағдарламалары 

саны 

дана - 18 20 25 30 35 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша вице-

президент 

Үздіксіз 

білім беру 

институты 

4.  ТүрТЕП  

бағдарламасы 

аясында қашықтан 

оқыту 

бағдарламалары 

саны 

дана 14 15 16 18 19 21 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша вице-

президент 

Үздіксіз 

білім беру 

институты  

 

Кесте 57. Мақсат 3 бойынша атқарылатын іс-шаралар 

 

Мақсатты іске асыруға бағытталған іс-

шаралар 

 

Жоспарлы кезеңде 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Үздіксіз білім беру арқылы біліктілік 

кӛтеруге бағытталған білім беру 

бағдарламаларына ішкі және сыртқы 

сұраныс нарығын зерттеу  

х х х х х 

2. Профессор-оқытушылар құрамына үздіксіз 

білім беру арқылы біліктілік кӛтеруге 

бағытталған білім беру бағдарламаларын 

жасау 

х х х х х 

3. Сыртқы мекемелер мен кәсіпорындар, 

жеке тұлғалар үшін үздіксіз білім беру 

арқылы біліктілік кӛтеруге бағытталған білім 

беру бағдарламаларын жасау  

х х х х х 

4. Үздіксіз білім беру арқылы біліктілік 

кӛтеруге бағытталған қашықтан оқыту білім 

беру бағдарламаларын жасау  

х х х х х 
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2-Стратегиялық бағыт. 

 

Ғылым, білім және ӛндірістін тығыз ықпалдастығы негізінде университеттің 

зияткерлік және инновациялық әлеуетін дамыту. 

Мақсат 1. Әлемдік ғылым кеңістігіне интеграциялану. 

 

Кесте 58. Мақсат 1  Нәтиже кӛрсеткіші  
 

Мақсат 

индикаторы 

Ӛл 

шем 
2

0
1

3
 

ж
ы

л
 

ес
еб

і Жоспарлы кезеңдер Жауапты 

басшылар 

Жауапты 

бӛлімдер 

2014 2015 2016 2017 2018   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Әлемдік 

рейтингтік 

ғылыми 

журналдардағы  

жарияланымдар

ы-ның санын 

кӛбейту 

(Thomson 

Reuters, Scopus, 

Elsevier) 

1.1.Импакт 

факторы 0,25  

жоғары 

 

1.2 Импакт 

факторы 0-емес 

 

1.3 Импакт 

факторы  0 

 

 

 

дана 

49 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ғылыми 

және 

инновациял

ық істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

 

 

 

 

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 25 30 30 35 

40 40 40 45 45 

10 15 20 25 30 

2. Халықаралық 

ӛнертабыстық 

патент және 

авторлық 

куәліктер 

дана 0 0 0 0 0 1 

Ғылыми 

және 

инновациял

ық істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

3. Ғалымдардың 

Халықаралық 

гранттық, 

Түркиялық 

(ТИКА,ТУБИТ

АК, ӚК), 

келісім-

шарттық және 

меморандум 

негізінде 

қаржыланды-

рылатын 

жобалары 

саны - - - 25 30 40 

Ғылыми 

және 

инновациял

ық істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

4. Түркия және 

Қазақстан 

тарапынан 

қаржыландыры

латын ғылыми 

жобалар 

дана 0 100 120 140 160 180 

Ғылыми 

және 

инновациял

ық істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

5.  

Шетелдік білім, 
саны 0 1 2 2 3 5 

Ғылыми 

және 

кафедралар, 

ғылыми 
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ғылым 

ұйымдарымен 

Меморандум 

негізінде 

құрылған 

ғылыми-зерттеу 

орталықтарынд

а орындалған 

ҒЗЖ   

инновациял

ық істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

зерттеу 

институттары 

6. 

Университеттің 

ғылым 

саласындағы 

Халықаралық 

келісім-шарттар 

негізінде 

орындалатын 

жобалар   

дана 0 1 1 2 2 3 

Ғылыми 

және 

инновациял

ық істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

7. Халықаралық 

ғылыми 

конгресстер, 

симпозиумлар, 

конференциялар 

ұйымдастыру 

дана 6 8 10 10 10 10 

Ғылыми 

және 

инновациял

ық істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

8. ҒЗЖ-ды 

орындауда 

шетелдік 

ғалымдардың 

қатысу 

кӛрсеткіші 

адам 0 10 20 25 25 25 

Ғылыми 

және 

инновациял

ық істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

9. Халықаралық 

ғылыми 

конкурстарда, 

шығармашылық 

жарыстардағы 

білім алушылар 

арасындағы 

жүлдегерлер 

адам 0 10 10 10 10 10 

Ғылыми 

және 

инновациял

ық істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

10. Әлемдік 

деңгейдегі 

марапаттауға, 

сыйлықақыға 

және т.б. 

Нәтижеге ие 

болған  штат 

бірлігіндегі 

қызметкерлер 

адам 0 1 3 3 5 6 

Ғылыми 

және 

инновациял

ық істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

11. 

Халықаралық 

деңгейде 

шығарылған 

журнал саны  

дана 1 

 

1 

 

1 2 2 2 

Ғылыми 

және 

инновациял

ық істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

12. Соңғы 3 

жыл ішінде Web 

of Science 

немесе Scopus 

деп индекс-

телетін халық-

саны - - 1:6 1:6 1:5 1:5 

Ғылыми 

және 

инновациял

ық істер 

жӛніндегі 

вице-

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 
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аралық 

рейтингтік 

журналдарда 

жарияланған 

ғылыми 

мақалалар 

санының 

ғылыми-

педагогикалық 

қызметкерлерді

ң жалпы 

санымен 

арақатынасы 

президент 

13. Шетелдік 

оқытушыларме

н/зерттеушілер

мен бірлескен 

авторлықтағы 

ғылыми 

мақалалардың 

үлесі - соңғы 3 

жыл ішінде Web 

of Science 

немесе Scopus 

деп индекс-

телетін 

халықаралық 

рейтингтік 

журналдарда 

жарияланған 

ғылыми 

мақалалардың 

жалпы санынан 

% - 1 3 5 7 9 

Ғылыми 

және 

инновациял

ық істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

 

Кесте 59. Мақсат 1 бойынша атқарылатын іс-шаралар 

 

Мақсатты іске асыруға бағытталған іс-

шаралар 

 

Жоспарлы кезеңде 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Қолданбалы зерттеулерді жүзеге асыру 

үшін  шетелдік және  отандық 

серіктестіктерді тарту 

х х х х х 

2. Жарияланымдардың сапасын арттыру 

және нӛлдік емес импакт-факторы бар 

журналдардағы жарияланымдардың оң 

динамикасын қамтамасыз ету үшін 

академиялық басылымдарды дайындау 

орталығын ашу 

х х х х х 

3. Қазақстан, Түркия Республикасынан және 

шет елдерден таңдалатын оқытушы-

профессорлар құрамының ғылыми 

рейтингісіне басымдық беру, халықаралық 

деңгейдегі рейтингі жоғары импакт-

факторлы мақалалары жарық кӛрген және 

халықаралық деңгейде танымал ғалымдарды 

қызметке тарту 

х х х х х 

4. Зияткерлік меншік құжаттарын дайындау 

және ұйымдастыру секторын кұру 

х х х х х 

5.   Зияткерлік меншік құжаттарын 

дайындап ӛтінім беру  

х х х х х 

6. ОПҚ, докторанттар мен 

магистранттардың ғылыми зерттеу жобалар 

х х х х х 
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Мақсат 2. Республикалық  ғылыми-зерттеу орталықтармен байланысты жандандыру, 

гранттық және келісім-шарттық ҒЗЖ-ның кӛлемін ұлғайту,  заманауи жабдықталған 

ғылыми-зерттеу зертханалар үлесін арттыру. 

 

Кесте 60. Мақсат 1  Нәтиже кӛрсеткіші  
 

Мақсат 

индикаторы 

Ӛл 

шем  

2
0

1
3

 ж
ы

л
 

ес
еб

і 
 

Жоспарлы кезеңдер Жауапты 

басшылар 

Жауапты 

бӛлімдер 

2014 2015 2016 2017 2018  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Жалпы 

қаржыландыру 

сомасы млн. 

теңге   
80,0 200,0 300,0 400,0 450,0 500,0 

Ғылыми және 

инновациялық 

істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

2. Ғалымдардың 

Республикалық 

гранттық 

қаржыландыру 

жобалары 

дана 15 15 15 15 15 20 

Ғылыми және 

инновациялық 

істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

3. Шаруашылық 

келісім-

шарттық 

қаржыландырат

ын ғылыми-

зерттеулер 

дана 24 25 30 40 50 60 

Ғылыми және 

инновациялық 

істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

4. Университет 

бюджетінен 

қаржыландырат

ын ғылыми-

дана 0 3 5 8 10 12 

Ғылыми және 

инновациялық 

істер 

жӛніндегі 

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

шеңберінде жүргізілетін зерттеулерге 

қатысуының мониторингі 

7. Университет ғылым-білім беру  

бӛлімшелерінің түрлі гранттық 

қаржыландыру конкурстарына қатысу, 

шаруашылық келісім жобаларын жүзеге 

асыру 

х х х х х 

8. Білім алушылардың дипломдық және 

диссертациялық тақырыптарын ҒЗИ, ҒЗО 

және кафедралар ғылыми жұмыстарының 

бағыттарымен сәйкестендіру  

х х х х  х 

9.Шетелдік білім, ғылым ұйымдарымен 

Меморандумдар жасау 

х х х х х 

10. Халықаралық ынтымақтастық негізінде 

ҒЗЖ жүргізу 

х х х х х 

11. Халықаралық келісім негізіндегі 

орындалатын жобаларды іске асыру 

х х х х х 

12. Халықаралық ғылыми конкурстарға, 

шығармашылық жарыстарға білім 

алушылардың қатысуын камтамасыз ету, 

күшейту 

х х х х х 

13. Денсаулық сақтау, қоғамтану және 

жаратылыстану ғылымдары саласында 

халықаралық дәрежедегі журналдар шығару 

және SCI, SSCI индекстерінде сілтеме 

жасалуын қамтамасыз ету  

х х х х х 
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зерттеулер вице-

президент 

 

5. 

Ӛнертабыстық 

патент және 

авторлық 

куәліктер 

дана 8 6 7 8 9 10 

Ғылыми және 

инновациялық 

істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

6. Ғылыми 

конкурстарда, 

шығармашылық 

жарыстардағы 

білім алушылар 

арасындағы 

жүлдегерлер 

адам 25 35 40 45 50 60 

Ғылыми және 

инновациялық 

істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

7. 

Республикалық 

деңгейдегі 

марапаттауға, 

сыйлықақыға 

және т.б. 

Нәтижеге ие 

болған  штат 

бірлігіндегі 

қызметкерлер 

адам 

 
4 5 7 8 9 10 

Ғылыми және 

инновациялық 

істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

8. 

Университетте 

дәйексӛз 

журналдардың 

басылымы 

(цитируемые 

журналы) 

дана 1 1 1 1 1 2 

Ғылыми және 

инновациялық 

істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

9. Білім, ғылым 

ұйымдарымен 

Меморандум 

негізінде 

құрылған ғылы-

ми-зерттеу 

орталықтарын 

да орындалған 

ҒЗЖ 

дана 0 3 5 7 9 10 

Ғылыми және 

инновациялық 

істер 

жӛніндегі 

вице-

президент  

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

10. 

Акредиттелген 

ғылыми зерттеу 

зертханалар 

дана 

 
1 3 3 3 3 3 

Ғылыми және 

инновациялық 

істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

кафедралар, 

ғылыми 

зерттеу 

институттары 

11. Ғылыми-

педагогикалық 

қызметкерлерді

ң бірлігіне шақ-

қанда соңғы 3 

жыл ішінде 

жеке компания-

ларға, ұйымдар-

ға және қорлар-

ға (соның ішін-

де халықара-

лық) жұмыстар-

ды орындау / 

қызметтер 

кӛрсету 

мың 

теңге 
- 200 250 300 350 400 

 

 

 

 

Ғылыми және 

инновациялық 

істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

Деканаттар, 

кафедралар 
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нәтижесінде 

алынған жалпы 

табыс сомасы - 

ғылыми-

педагогикалық 

қызметкерлерді

ң бірлігіне 

12. Соңғы 5 

жыл ішінде 

Web of Science 

немесе Scopus 

деп 

индекстелетін 

халықаралық 

рейтингтік 

журналдарда 

жарияланған 

ғылыми 

мақалалардан 

дәйексӛз 

келтірудің 

орташа деңгейі 

 - - - - - 1,0 

 

Ғылыми және 

инновациялық 

істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

Деканаттар, 

кафедралар 

 

 

 

 

 

Кесте 61. Мақсат 2 бойынша атқарылатын іс-шаралар 

 

Мақсатты іске асыруға бағытталған іс-

шаралар 

 

Жоспарлы кезеңде 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Қолданбалы зерттеулерді жүзеге асыру үшін  

шетелдік және  отандық серіктестіктерді тарту 

х х х х х 

2. ҒЗЖ жүзеге асуру үшін ӛндіріс ӛкілдерін тарту  х х х х х 

2.3 Бизнес-құрылымдар мен ӛндіріс компаниялар 

мен әріптестік қатынастар орнату   

х х х х х 

3. Университетте орындалып жатқан ҒЗЖ 

нәтижелерін коммерциализация үшін қолайлы 

жағдайлар жасау  

х х х х х 

2.5 Университетте орындалып жатқан ҒЗЖ 

нәтижелерін коммерциализациялауға қолдау 

кӛрсету мақсатында ҒЗЖ әріптестерді және 

қосымша бірлесе қаржыландыруды тарту 

х х х х х 

4. Ғылыми-техникалық жобаларды және 

бағдарламаларды қаржыландыруға, сондайак ҒЗЖ 

нәтижелерін коммерциализациялануына 

жарияланған байқаулар туралы ақпаратқа үздіксіз 

мониторинг жасау  

х х х х х 

5. Университет ғылым-білім беру бӛлімшелерінің 

түрлі гранттық қаржыландыру конкурстарына 

қатыстыру, шаруашылық келісім жобаларын 

жүзеге асыру 

х х х х х 

6.Білім алушылардың түрлі ғылыми конкурстарға, 

шығармашылық жарыстарға қатысуға  жағдайлар 

жасау 

х х х х х 

7. Білім алушылардың ғылыми жұмыстарының 

негізгі бағыттары бойынша шаралар жоспары мен 

мақсатты бағдарламалар әзірлеу 

х х х х х 

8. Жүлдегер білім алушылардын моральдік және 

материалдық ынталандыру жүйесін әзірлеу 

х х х х х 

9. Білім алушыларды шаралармен қамту 

мониторингін енгізу 

х х х х х 

10. Халықаралық, Республикалық, Облыстық, 

Қалалық  ғылыми конкурстарға, шығармашылық 

жарыстарға қызметкерлердің қатысуын камтамас 

х х х х х 
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ету, күшейту 

11. Жүлдегер қызметкерлердін моральдік және 

материалдық ынталандыру жүйесін әзірлеу 

х х х х х 

12. Университет қызметкерлерді шаралармен 

қамту мониторингін енгізу 

х х х х х 

13. Университет «Түркология» басылымын 

дәйексӛз журналдардың біріне айналдыру 

х х х х х 

14.  Білім, ғылым ұйымдарымен Меморандум құрұ х х х х х 

15.  Білім, ғылым ұйымдарымен Меморандум 

негізінде құрылған ғылыми-зерттеу 

орталықтарында ҒЗЖ орындау 

- х х х х 

16.  Ғылыми зерттеу зертханалар құру 

(бағыттар бойынша) 

х х х х х 

17. Құрылған зертханалардың материалдық және 

кадрлық потенциалын дамыту және нығайту  

х х х х х 

18.  Зертханаларды акредитациядан ӛткізу - - х х х 
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3-Стратегиялық бағыт. 

Адам ресурстарын және басқару тиімділігін жетілдіру. 

 

Мақсат 1. Қызметкерлердің потенциалын ұлғайту және ынталандырылуын дамыту. 

 

Кесте 62. Мақсат 1  Нәтиже кӛрсеткіші  
  

Мақсат 

индикаторы 

Ӛл

шем 

2
0

1
3

 

ж
ы

л
 

се
б

і Жоспарлы кезеңдер Жауапты 

басшылар 

Жауапты 

бӛлімдер 

2014 2015 2016 2017 2018   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Ғылыми 

дәрежелі 

оқытушылар үлесі % 42 45 48 51 55 60 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша 

вице-

президент 

кафедра 

меңгерушілері 

2. Ағылшын тілін 

жетік меңгерген 

оқытушылар үлесі % 2 5 8 12 16 20 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша 

вице-

президент 

кафедра 

меңгерушілері 

3. Магистр немес 

PhD дәрежесін 

шетелдерде алған 

оқытушылар саны 

адам 17 20 20 23 28 32 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша 

вице-

президент 

кафедра 

меңгерушілері 

4. Кәсіби немесе 

ғылыми біліктілігі 

шетелдерде 

жоғарылатқан 

оқытушылар саны 

адам 45 25 25 25 25 25 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша 

вице-

президент 

кафедра 

меңгерушілері 

5. Жоғары рейтинг 

кӛрсеткішіне 

байланысты 

қосымша жалақы 

алған оқытушылар 

мен қызметкерлер 

үлесі 

% 0 5 10 15 20 25 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша 

вице-

президент 

кафедра 

меңгерушілері 

6. Түркиядан 

шақырылған 

оқытушылар үлесі % 5 6 7 8 9 10 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша 

вице-

президент 

кафедра 

меңгерушілері 

7. Шетелден 

шақырылған 

оқытушылар үлесі % 0 0 2 5 7 10 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша 

вице-

президент 

кафедра 

меңгерушілері 

8. ТүрТЕП 

дамуымен қатар 

жұмыспен 

қамтылатын 

сапалы 

қызметкерлер саны   

адам 6 2 2 3 2 2 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша 

вице-

президент 

кафедра 

меңгерушілері 

9. Білім 

алушылардың 

жалпы континген-

тінен жоғары оқу 

орнынан кейінгі 

білім беру 

бағдарламаларында 

% - 2 4 6 8 10 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша 

вице-

президент, 

Ғылыми және 

инновациялық 

Деканаттар, 

кафедралар 
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білім алатын 

магистранттардың 

және докторант-

тардың үлесі 

істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

 

Кесте 63. Мақсат 1 бойынша атқарылатын іс-шаралар 

 

Мақсат 2. Басқарудың тиімділігін жетілдіру.  

 

Кесте 64. Мақсат 2  Нәтиже кӛрсеткіші  
 

Мақсат индикаторы Ӛлшем  2013 

жыл 

есебі  

Жоспарлы кезеңдер Жауапты 

басшылар 

Жауапты 

бӛлімдер 

2014 2015 2016 2017 2018   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Менеджмент 

бағдарламалары 

бойынша біліктілігін 

кӛтерген басшы 

қызметкерлердің үлесі 

% 10 10 10 10 10 10 

Сала бойынша 

вице-

президенттер 

барлық 

құрылымдық 

бӛлімдер 

2. Университетте 

енгізілген жаңа 

мендежменттік 

технологиялар саны 

дана 1 1 1 1 2 2 

Сала бойынша 

вице-

президенттер 

барлық 

құрылымдық 

бӛлімдер 

3. Басшылық 

құрамындағы түрік 

тілін меңгерген 

қызметкерлер үлесі 

% 30 35 40 45 50 50 

Сала бойынша 

вице-

президенттер 

барлық 

құрылымдық 

бӛлімдер 

4. Басшылық 

құрамындағы 

ағылшын тілін 

меңгерген 

қызметкерлер үлесі 

% 5 10 10 20 25 30 

Сала бойынша 

вице-

президенттер 

барлық 

құрылымдық 

бӛлімдер 

5. Қызметкерлердің 

университетті басқару 
% 50 55 60 70 80 85 

Сала бойынша 

вице-

барлық 

құрылымдық 

Мақсатты іске асыруға бағытталған іс-

шаралар. 

Жоспарлы кезеңде 

2014 2015 2016 2017 2018 

1.  Профессор-оқытушылардың, 

қызметкерлердің біліктілігін кӛтеру және 

ынталандыру жүйелерін жасау, іске асыру 

х х х х х 

2. Ғылыми дәрежелі оқытушылар үлесін 

тұрақты арттыру жүйесін жасау, іске 

асыру 

х х х х х 

3. Профессор-оқытушылар құрамының 

ағылшын және түрік тілдерін жетік 

меңгерулерін ресурстармен қамтамасыз 

ету 

х х х х х 

4. Профессор-оқытушылардың, 

қызметкерлердің біліктілігін кӛтеруді 

қаржыландырудың қосымша кӛздерін 

кеңінен қолдану 

х х х х х 

5. Шетелдерде  біліктілігін кӛтерген 

профессор-оқытушылардың, 

қызметкерлердің үлесін арттыру 

х х х х х 

6.  Профессор-оқытушылардың, 

қызметкерлердің ризашылық деңгейін 

анықтау 

х х х х х 

7. Озық бітірген түлектерді   университет 

есебінен  шетелдерде PhD  және  

магистратура бағдарламалары бойынша 

оқыту 

х х х х х 
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жүйесіне ризашылық 

деңгейі 

президенттер бӛлімдер 

 

Кесте 65. Мақсат 2 бойынша атқарылған іс-шаралар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мақсатты іске асыруға бағытталған іс-

шаралар. 

Жоспарлы кезеңде 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Университеттің басқару құрылымын 

халықаралық талаптарға сай ұдайы жетілдіру 

х х х х х 

2. Басшы қызметкерлердің менеджмент 

саласында біліктілігін арттыруы 

х х х х х 

3. Жаңа менеджмент технологияларын жасау 

және ендіру 

х х х х х 

4. Университет клиникаларында халықаралық 

стандатттар талаптарын ендіру және 

сертификаттау 

х х х х х 

5. Басшылық құрамының қазақ, түрік және 

ағылшын тілдерін меңгерулерін ұйымдастыру 

х х х х х 

6. Білімгерлердің, қызметкерлердің университетті 

басқару жүйесіне ризашылық деңгейін анықтау 

х х х х х 

7.  Университеттің халықаралық статусына 

сәйкес әкімшілік-шаруашылық қызметкерлері 

мен ОПҚ негізгі екі тілді (қазақ және түрік) 

үйренулерін қамтамасыз ету  

x x x x x 

8 Университеттің халықаралық статусына сәйкес 

екі тілді білген университет қызметкерлеріне 

бюджеттен қосымша ақы тӛлеуді қамтамасыз ету  

x x x x x 

9.  Жарғыда кӛрсетілген ортақ басқару 

ұстанымына сәйкес Қазақстан және Түркия 

тарапынан вице-президенттердің, декандардың, 

бӛлім басшыларының тең дәрежеде үлестірілуін 

қамтамасыз ету  

x x x x x 

10.  Түркиядан әкімшілік басқару қызметке 

шақырылатын тұлғаларды  1 айлық бағыттау 

курсына қатыстыру  

x x x x X 

11.  Ресми құжаттардың (әртүрлі құжат 

үлгілерінің) қазақ және түрік тілінде дайындау  

x x x x X 
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4-Стратегиялық бағыт. 

Қоғамдық қатынастарды дамыту және білімгерлерді әлеуметтік қолдау.  

 

Мақсат 1. Түркі дүниесімен қарым-қатынасты нығайту және білімгерлерге түркі тілдес 

халықтарының ортақ тарихы, ортақ рух мәдениеті мен түркі дүниесі құндылықтарын 

қалыптастыру. 

 

 Кесте 66. Мақсат 1  Нәтиже кӛрсеткіші  
 

Мақсат индикаторы Ӛлшем  2013 

жыл 

есебі  

Жоспарлы кезеңдер Жауапты 

басшылар 

Жауапты 

бӛлімдер 

2014 2015 2016 2017 2018   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Жастар арасында 

қарыматынасты дұрыс 

қалыптастыру,  

рухани және 

патриоттық  тәрбие 

бағытында 

ұйымдастырылатын 

іс-шаралар үлесі 

% 40 45 50 55 60 65 

Ұйымдастыру 

және 

әлеуметтік-

мәдени істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

 

Жастар 

ұйымдары 

мен 

студенттер 

бӛлімі, 

Мәдениет, 

продюсерлік 

орталық, 

Спорт клуб 

2.Клубтық-үйірмелік, 

волонтерлық қызмет 

және суденттік ӛзін-

ӛзі басқаруға  

тартылған студенттер 

үлесі  

% 45 50 55 60 60 60 

Ұйымдастыру 

және 

әлеуметтік-

мәдени істер 

жӛніндегі 

вице-

президент 

 

Жастар 

ұйымдары 

мен 

студенттер 

бӛлімі, 

Мәдениет, 

продюсерлік 

орталық, 

Спорт клуб 

 

Кесте 67. Мақсат 1 бойынша атқарылған іс-шаралар 

 

       

 

Мақсат 2. Қазақстанда және бүкіл әлемде университеттің танымалдылығын арттыру. 

 

Кесте 68. Мақсат 1  Нәтиже кӛрсеткіші  
 

Мақсатты іске асыруға бағытталған іс-

шаралар 

Жоспарлы кезеңде 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Жастар арасында этносаралық қатынасты 

дұрыс қалыптастыру, түркі дүниесіне ортақ 

рухани және патриоттық  құндылықтарға 

негізделген іс-шаралар ұйымдастыру 

х х х х х 

2. Клубтар мен үйірмелер рейтингісін енгізу х х х х х 

3.  Студенттің қоғамдық жұмысы рейтингісін 

енгізу 

х х х х х 

4. Тәрбие жұмысы кӛрсеткіштерін ОПҚ және 

бӛлімшелер рейтингісіне енгізу  

х х х х х 

5. Жүлдегер студенттерді моральдік және 

материалдық ынталандыру жүйесін енгізу  

х х х х х 

6. Тәрбие жұмысының негізгі бағыттары 

бойынша шаралар жоспары мен мақсатты 

бағдарламалар әзірлеу  

х х х х х 

7.  Студенттерді шаралармен қамту 

мониторингін енгізу 

х х х х х 

8. Студенттік басқару жүйесін жетілдіру х х х х х 
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Мақсат 

индикаторы 

Ӛлшем  2013 

жыл 

есебі  

Жоспарлы кезеңдер Жауапты 

басшылар 

Жауапты 

бӛлімдер 

2014 2015 2016 2017 2018   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Шетелдік және 

ұлттық бұқаралық 

ақпарат 

құралдарында 

университет туралы 

жариалануының 

жылдық саны  

дана 100 105 110 115 120 125 

Ұйымдастыру 

және 

әлеуметтік-

мәдени істер 

жӛніндегі вице-

президент 

 

Тәрбие және 

мәдени істер 

департаменті 

2. Университеттің 

қарым-қатынас 

орнатқан 

халықаралық және 

ұлттық қоғамдық 

ассоциациялар, 

ұйымдар саны.  

 

дана 25 30 35 40 45 50 

Ұйымдастыру 

және 

әлеуметтік-

мәдени істер 

жӛніндегі вице-

президент 

Тәрбие және 

мәдени істер 

департаменті 

3. Халықаралық 

деңгейде нәтижеге 

жеткен спортшылар 

саны 
адам 17 18 19 20 22 25 

Ұйымдастыру 

және 

әлеуметтік-

мәдени істер 

жӛніндегі вице-

президент 

Тәрбие және 

мәдени істер 

департаменті, 

Спорт клуб 

4. Ұлттық деңгейде 

Нәтижеге жеткен 

спортшылар саны 

адам 55 60 62 65 68 70 

Ұйымдастыру 

және 

әлеуметтік-

мәдени істер 

жӛніндегі вице-

президент 

 

Тәрбие және 

мәдени істер 

департаменті, 

Спорт клуб 

 

Кесте 69. Мақсат 2 бойынша атқарылған іс-шаралар 

 

Мақсат 3. Білімгерлерді әлеуметтік қолдау бағдарламасын жүзеге асыру. 

 

Кесте 70. Мақсат 1  Нәтиже кӛрсеткіші  

 
Мақсат 

индикаторы 

Ӛлшем  2013 

жыл 

есебі  

Жоспарлы кезеңдер Жауапты 

басшылар 

Жауапты 

бӛлімдер 

2014 2015 2016 2017 2018   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Жатақханамен 

қамтамасыз 
% 75 80 85 85 87 90 

Ұйымдастыру 

және 
Тәрбие және 

мәдени істер 

Мақсатты іске асыруға бағытталған іс-

шаралар 

Жоспарлы кезеңде 

2014 2015 2016 2017 2018 

1.   Шетелдік және ұлттық бұқаралық 

ақпарат құралдарында университет туралы 

материалдар жариялау 

х х х х х 

2.   Университет WEB-сайтының сапасын 

арттырып тӛрт тілділігін қамтамасыз ету 

х х х х х 

3. Ұлттық және халықаралық жастар 

ұйымдарына, ассосацияларына, алянстарға 

мүше болып халықаралық жобаларға 

қатысу 

х х х х х 

4. Жастарды бұқаралық спорт түрлерін 

кеңінен тарту  

х х х х х 

5. Нәтижеімен университетті әлемге 

танытатын спортшылар дайындауды іске 

асыру 

х х х х х 
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етілген студенттер 

үлесі  

әлеуметтік-

мәдени істер 

жӛніндегі вице-

президент 

департаменті, 

жатақханалар 

дирекциясы   

 

2. Университет 

қызметіне 

студенттердің 

ризашылық 

деңгейі  

% 55 60 65 65 67 70 

Ұйымдастыру 

және 

әлеуметтік-

мәдени істер 

жӛніндегі вице-

президент 

Тәрбие және 

мәдени істер 

департаменті, 

жатақханалар 

дирекциясы   

 

3.Әлеуметтік әлсіз 

және дарынды, 

белсенді жастарды 

қолдауға 

бағытталған 

қаржыландыру 

үлесі 

% 2 3 4 5 6 7 

Ұйымдастыру 

және 

әлеуметтік-

мәдени істер 

жӛніндегі вице-

президент 

 

Тәрбие және 

мәдени істер 

департаменті, 

жатақханалар 

дирекциясы   

 

 

Кесте 71. Мақсат 2 бойынша атқарылған іс-шаралар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мақсатты іске асыруға бағытталған іс-

шаралар 

Жоспарлы кезеңде 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Студенттерді әлеументтік қолдау 

жүйесін тұрақты жетілдіру  

х х х х х 

2. Университеттік студенттік құрылыс 

отрядтары жұмысын ұйымдастыру. 

х х х х х 

3.  Жатақхана қажет етуші студенттер 

мӛлшері мониторингі. 

х х х х х 

4.  Студенттер пікірінің әлеуметтік 

ӛлшемін ұйымдастыру. 

х х х х х 

5.  Студенттерді қоғамдық жұмыстарды 

белсенді атқарғаны үшін ынталандыру. 

х х х х х 
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5-Стратегиялық бағыт. 

 

Университеттің инфрақҧрылымын және ақпараттық-комуникациялық ресурстарын 

дамыту 

 

Мақсат 1. Материалдық-техникалық базаны нығайту.  

 

Кесте 72. Мақсат 1  Нәтиже кӛрсеткіші  
 

Мақсат 

индикаторы 

Ӛл 

шем  

2
0

1
3

 

ж
ы

л
 

ес
еб

і 
 Жоспарлы кезеңдер Жауапты 

басшылар 

Жауапты 

бӛлімдер 

2014 2015 2016 2017 2018   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Оқыту 

зертханалары 

дана 46 60 61 62 64 66 

Ӛндірістік-

шаруашылық 

ісі жӛніндегі 

вице-

президент, 

Даму және 

қаржыландыру 

жӛніндегі 

вице-

президент  

Техникалық 

департамент, 

Шаруашылық-

инфраструктура

лық даму 

департаменті 

2. Ғылыми 

зертханалар 

дана 4 9 9 7 8 10 

Ӛндірістік-

шаруашылық 

ісі жӛніндегі 

вице-

президент, 

Даму және 

қаржыландыру 

жӛніндегі 

вице-

президент 

Техникалық 

департамент, 

Шаруашылық-

инфраструктура

лық даму 

департаменті 

3. 

Материалдық-

техникалық 

базаның 

жаңартылу 

қарқыны 
% 25 25 25 25 25 25 

Ӛндірістік-

шаруашылық 

ісі жӛніндегі 

вице-

президент, 

Даму және 

қаржыландыру 

жӛніндегі 

вице-

президент 

Техникалық 

департамент, 

Шаруашылық-

инфраструктура

лық даму 

департаменті 

4. Жаңа 

құрылыс 

нысандарының 

саны 

дана 1 1 2 2 1 2 

Ӛндірістік-

шаруашылық 

ісі жӛніндегі 

вице-

президент, 

Даму және 

қаржыландыру 

жӛніндегі 

вице-

президент 

Техникалық 

департамент, 

Шаруашылық-

инфраструктура

лық даму 

департаменті 

5. 

Қаржыландыру 

кӛздері 
дана 5 6 7 7 7 8 

Даму және 

қаржыландыру 

жӛніндегі 

вице-

президент 

Техникалық 

департамент, 

Шаруашылық-

инфраструктура

лық даму 

департаменті 

6. Тиімді 

қолдану 
% - 5 10 10 12 15 

Барлық вице-

президенттер  

Техникалық 

департамент, 
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арқылы қаржы 

шығынын 

оптимизациялау  

Шаруашылық-

инфраструктура

лық даму 

департаменті 

 

Кесте 73. Мақсат 1 бойынша атқарылған іс-шаралар 

Мақсатты іске асыруға бағытталған іс-

шаралар. 

Жоспарлы кезеңде 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Клиника-анатомиялық және 

эксперименталдық зертхана (Виварий 

және анатомиялық корпус) салу 

 х х   

2. №5 оқу ғимаратын қайта жатақхананы 

қалпына келтіріп, №3, 5 жатақханаларын 

күрделі жӛндеу   

х х    

3. Самал жанұялық жатақханасының ауыз 

су және жылу жүйесін жаңарту  
х     

4. №2 оқу ғимаратының 3-ші қабатындағы 

кабинеттерді стоматалогиялық бӛлімге 

лайықтап қайта ӛзгерту   

х     

5. Университет қалашығын ботаникалық 

бақпен қоса (6136,44 метр) қоршау  
 х    

6. №2 оқу ғимаратының сыртына 

ағымдағы жӛндеу жұмысын жүргізу  
 х    

7. №1, №2 және Тұран жанұялық 

жатақханаларына ағымдағы жӛндеу 

жұмыстарын жүргізу  

 х    

8. «Яссы» қонақ үйін күрделі жӛндеуден 

ӛткізу  
   х  

9. Мағжан қалашығының сыртына 

ағымдық жӛндеу жұмыстарын жүргізу  
  х   

10. Заң факультетінің оқу ғимараты мен 

жатақханасының жылу желілерін жаңарту  
  х   

11. Бас ғимаратты ағымдық жӛндеуден 

ӛткізу  
   х  

12. Кентау қаласындағы оқу ғимараты мен 

жатақхананы күрделі жӛндеуден ӛткізу  
  х   

13. Шымкент қаласындағы ғимараттар 

бойынша бағыттарды анықтау және 

күрделі жӛндеу  

  х х  

14.  Жүк кӛлік техникаларын жаңарту х х х х х 

15. Қалашық ішіндегі автокӛлік және жаяу 

жүргінші жолдарының бойына 

бағыттаушы мен жарнамалық тақталар 

орнату 

х     

16. Ішкі автокӛлік жолдарын жаңарту 

(Мағжан қалашығы және Тұран жанұялық 

жатақханасының маңайы) 

 х    

17. Қалашықтағы оқу ғимараттарына, 

тексеріп ӛткізу орындарына және 

қалашықтың маңызда басқа да 

орындарына бейнебақылау орнату 

 х    

18. 500 орындық жатақхана құрылысын 

жүргізу  
х х х   

19. Университет қалашығынан орталық 

қазандық салу  
 х  х х 

20. «48 пәтерлік комуналдық үй» 

құрылысын жүргізу  
х  х   

21. Университет қалашығынан трибуналы 

стадион құрылысын және спорт кешенін 

жүргізу  

х х    

22. Профессорлардың жұмыс орындарына   х х  
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арналған 500 орындық ғимарат құрылысын 

жүргізу  

23. Студенттер мен оқытушыларға 

арналған кӛпсалалы тұрмыстық кешен 

құрылысын  

жүргізу  

   х х 

24. Тарих, заң және жаратылыстану 

факультеттерінің студенттеріне арналған 

2500 орындық 1 оқу ғимаратының 

құрылысын жүргізу  

 х х х х 

25. Университет аумағын кӛгалдандыру 

жұмыстары үшін 60 м 2-су құдығын қазу  
х     

26. Ботаникалық бақтан 60 м 4 құдық қазу  х х х х 

27. Университеттегі (60м) 15 құдықты 

тазалау 
 х х   

28. Жеміс сақтайтын қойма салу 200 м 2     х 

29. Жеміс ӛңдейтін цех салу 150 м 2     х 

30.Кӛкӛніс ӛсіретін жылыжай салу 750 м 2     х 

31. Подстанция іргесінен күн және жел 

энергиясын алатын кешен салу  
   х х 

32. Қосымша қаржыландыру кӛздерінің 

санын арттыру 
х х х х х 

33. Үнемді технологиялар енгізу арқылы 

қаржы шығындарын кеміту 
х х х х х 

34.  Баспаханаға қажетті құрал-жабдықтар 

алу (4 дана офсет баспа машинааы (52*74), 

ӛңдеу машынасы (72*104), STP машинасы 

(72*104), т.б.  

 x x x х 

35.  Университеттегі барлық 

лабароториялардағы құрал-жабдықтардың 

инвентаризациясын дайындау және тиімді 

пайдалануын қамтамасыз ету  

x x x x x 

36.  Кітапхананың жиһаз және қажетті 

жабдықтармен жабдықталуы   
х     

37.  КДО сыртқы бӛлімдері үшін қажетті 

жабдықтарды алу  
х     

38.  КДО ота жасау блогі үшін қажетті 

жабдықтардың алынуы  
х     

39.  КДО гемодиализ бӛлімінің жасалуы  х     

40.  «Университет – 110/35/10 кВ» 

подстанциясындағы орнатылған 

кернеулері 110 кВ, 35 кВ және 10 кВ 

«ӛлшеуіш трансформаторларын» 

(измерительные трансформаторы тока и 

напряжения) және есептеу құралдарын 

(счетчики) арнайы стандартты тексеруден 

ӛткізіп, әрқайсысына жеке техникалық 

құжаттарын рәсімдеу (ИКУЭ) 

х     

41. «Университет – 110/35/10 кВ» 

подстанциясына келетін кернеуі 110 кВ-тік 

екінші қосалқы (резервная) әуе электр 

желісін тез арада іске қостыру  

х     

42. «Университет – 110/35/10 кВ» 

подстанциясына «электр қуатын 

коммерциялық есептеу құралдарына 

автоматтандыру жүйесін (АСКУЭ)»  

х     

43. «Университет – 110/35/10 кВ» 

подстанциясынан шығатын кернеуі 10 кВ 

әуе электр желілерін (4 дана) жер асты 

кабель трассасына ауыстыру (ЦРП – 10кВ 

-1 комплект және кабель АСБ-3х120 мм2)                                    

  х   

44. «Университет – 110/35/10 кВ»    х  
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Мақсат 2. Университеттің ақпараттық-комуникациялық инфраструктурасын дамыту.  

 

Кесте 74. Мақсат 2 Нәтиже кӛрсеткіші  
 

Мақсат индикаторы Ӛл 

шем  

2013 

жыл 

есебі  

Жоспарлы кезеңдер Жауапты 

басшылар 

Жауапты 

бӛлімдер 

2014 2015 2016 2017 2018   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Университет 

сайтының Webometrics 

рейтингінде алатын 

орыны 

- - 15000 14000 10000 5000 4000 

Даму және 

қаржы істері 

жӛніндегі 

вице-

президент, 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша 

вице-

президент 

Компьютер 

орталығы 

2. Компьютерлер 

санының қызметкерлер 
 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2,5 1:2 

Даму және 

қаржы істері 

Компьютер 

орталығы 

подстанциясындағы КРУН-10 кВ 

қондырғысында орнатылған 10 кВ майлы 

ӛшіргішті (маслянный выключатель) 10 кВ 

ваккумды ӛшіргішке ауыстыру 

45.  Қаржылардың тиімді пайдалануын 

қамтамасыз ету, қаржы тексерудің 

тиімділігін арттыру, есептердің мұқият 

орындалуын қамтамасыз ету  

x x x x х 

46. Қосымша қаражат кӛзі ретінде 

қашықтықтан білім беру бағдарламасын 

дамыту  

x x x x х 

47.   Қосымша қаражат кӛзі ретінде 

сертификатталған бағдарламалар 

ұйымдастыру, сандық және сапалық 

мәселесіне қарай дамыту  

x x x x х 

48. Жобалар кӛмегімен қаржыландыруды 

ұтымды пайдалану  
x x x x х 

49.Университет және ӛндіріс орындары  

қарым-қатынасының зерттеу жобаларына 

координация жасау, жеке секторлардың 

зерттеу-дамытуға бӛлінген қаражатынан 

университет үлесін алуды қамтамасыз ету 

арқылы технологиялық инфраструктураны 

іске қосу    

x x x x х 

50.  Қайрымдылық және демеушілік 

жобаларын дамыту  
x x x x х 

51. Технология алмасу мәселесінде 

мамандандырылған және зерттеу 

инфраструктура (сертификациялық 

лабароториялар т.б.) жасау   

   x x 

52.  Жаңартылатын эл. Энергия ӛндірісіне 

қатысты жобалық жұмыстар атқару  
x х    

53.  Табиғи эл. энергия пайдалану 

ақпараттық жұмыстар шеңберінде іс-

шаралар атқару, ұйымдастыру  

x x x x х 

54. Университет қалашығында альтернатив 

эл.энергия ӛндіру және пайдалану  
   x х 

55. Анкарадағы Ӛкілетті Кеңес 

Басқармасы және ТүрТЕП үшін жаңа 

ғимарат құрылысын жүргізу  

x x x   
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санына қатынасы жӛніндегі 

вице-

президент 

3. Компьютерлер 

санының білімгерлер 

санына шаққандағы 

қатынасы 

 1:6 1:6 1:5 1:5 1:4 1:4 

Даму және 

қаржы істері 

жӛніндегі 

вице-

президент, 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша 

вице-

президент 

Компьютер 

орталығы 

4. Бір пайдаланушының 

интернет жүйесіне 

енуінің кепілділік 

жылдамдығы 

Мb  0,006 0,025 0,05 0,05 0,1 0,1 

Даму және 

қаржы істері 

жӛніндегі 

вице-

президент 

Компьютер 

орталығы 

5. Корпоративтік 

жүйенің 

орталықтарымен 

мәлімет алмасу 

жылдамдығы 

Gb 0,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Даму және 

қаржы істері 

жӛніндегі 

вице-

президент  

Компьютер 

орталығы 

6. Компьютерлік және 

ұйымдастыру 

техникалары жылдық 

жаңарту үлесі 

% 25 25 25 25 25 25 

Даму және 

қаржы істері 

жӛніндегі 

вице-

президент 

Компьютер 

орталығы 

7. Университеттің 

автоматтандырылған 

жүйесіне қосымша 

білім модулдері 

дана 1 5 7 8 10 12 

Даму және 

қаржы істері 

жӛніндегі 

вице-

президент 

Компьютер 

орталығы 

8. ТүрТЕП 

қашықтықтан білім бер 

бағдарламаларын 

бүгінгі күн шарттарына 

сәйкес жаңалау   

 
% 40 75 85 90 95 100 

Даму және 

қаржы істері 

жӛніндегі 

вице-

президент, 

Оқу-

әдістемелік ісі 

бойынша 

вице-

президент 

ТүрТЕП  

 

 

 

Кесте 75. Мақсат 2 бойынша атқарылатын іс-шаралар 

Мақсатты іске асыруға бағытталған іс-

шаралар. 

Жоспарлы кезеңде 

2014 2015 2016 2017 2018 

1.  Университет вебсайтын  Webometrics 

рейтингі талаптарына сәйкестендіру және 

үздіксіз дамыту 

х х х х х 

2. Компьютерлер қорын жаңарту және 

толықтыру 
х х х х х 

3. Жаңа ИКТ дайындау жүйесін жасау және 

дамытуды  жүзеге асыру 
х х х х х 

4. Университетті басқару жүйесін толық 

автоматтандыру жүйесін ұдайы дамыту 
х х х х х 

5. Жаңа қамтамасыздандыру 

бағдарламаларына мониторинг жүргізу 

арқылы университет қажеттілігін анықтау 

х х х х х 

6. Университеттің меншікті электрондық х х х х х 
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Мақсат 3. Кітапхана ресурстарын дамыту. 

 

Кесте 76. Мақсат 3  Нәтиже кӛрсеткіші  

 
Мақсат индикаторы Ӛлшем  2013 

жыл 

есебі  

Жоспарлы кезеңдер Жауапты 

басшылар 

Жауапты 

бӛлімдер 

2014 2015 2016 2017 2018   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1.  Халықаралық 

толықмәтінді 

дерекқорына жазылу 

саны (Thomson 

Reuters , Springer,  

Scinceoline  , Elsevier, 

Euromonitor, ProQuest, 

Gstor, IEEE, Oxford 

University Preess,  

Cambridge University 

Press , т.б ) 

- 6 15 20 25 30 30 

Даму және қаржы 

істері жӛніндегі 

вице-президент, 

Ғылыми және 

инновациялық 

істер жӛніндегі 

вице-президент 

Ғылыми 

кітапхана 

2.  Кітапхана 

қорларын жылдық 

жаңарту үлесі 

% 5 5 5 5 5 5 

Даму және қаржы 

істері жӛніндегі 

вице-президент, 

Ғылыми және 

инновациялық 

істер жӛніндегі 

вице-президент 

Ғылыми 

кітапхана 

3. Кітапхананың 

сандық  қорларының  

үлесі 

% 0,26 0,4 0,5 0,9 1 1 

Даму және қаржы 

істері жӛніндегі 

вице-президент, 

Ғылыми және 

инновациялық 

істер жӛніндегі 

вице-президент 

Ғылыми 

кітапхана 

4 Кітапхана  

қорындағы   қазақ 

тіліндегі кітаптар 

үлесі 

 

% 33 35 35 35 35 35 

Даму және қаржы 

істері жӛніндегі 

вице-президент, 

Ғылыми және 

инновациялық 

істер жӛніндегі 

вице-президент 

Ғылыми 

кітапхана 

5. Кітапхана  

қорындағы   түрік  

тіліндегі кітаптар 

үлесі   

 

% 21 20 25 25 25 25 

Даму және қаржы 

істері жӛніндегі 

вице-президент, 

Ғылыми және 

инновациялық 

істер жӛніндегі 

вице-президент 

Ғылыми 

кітапхана 

білім беру ресурстарын дайындау 

7. Білімгерлер, профессор-оқытушылар және 

қызметкерлер үшін электрондық портфолио 

жасау 

х х х х х 

8. Білімгерлердің меңгерген дағдыларын 

электрондық қадағалап, басқару жүйелерін 

жасап, дамыту 

х х х х х 

9. Виртуалды пациент бағдарламасын ендіру   х х х 

10. Қазақстанның түрлі аймақтарына мастер-

кластарды (телемедицина) трансляциялауды 

жүзеге асырып дамыту 

х х х х х 

11. ИКТ қолданылу белсенділігін арттыру 

үшін аутосортинг қызметін пайдалану  
х х х х х 
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6 Кітапхана  

қорындағы   ағылшын  

тіліндегі кітаптар 

үлесі   

 

 

% 1,3 20 25 25 30 30 

Даму және қаржы 

істері жӛніндегі 

вице-президент, 

Ғылыми және 

инновациялық 

істер жӛніндегі 

вице-президент 

Ғылыми 

кітапхана 

7. Кітапхана  

қорындағы   орыс  

тіліндегі кітаптар 

үлесі   

 

 

% 45 25 15 15 10 10 

Даму және қаржы 

істері жӛніндегі 

вице-президент, 

Ғылыми және 

инновациялық 

істер жӛніндегі 

вице-президент 

Ғылыми 

кітапхана 

 

Кесте 77. Мақсат 3 бойынша атқарылатын іс-шаралар 
 

 

 

Мақсат 4: Медициналық қызметтің сапасын арттыру  

                                                                                                                

Кесте 78. Мақсат 4  Нәтиже кӛрсеткіші  
 

Мақсат индикаторы Ӛл 

шем  

2013 

жыл 

есебі  

Жоспарлы кезеңдер Жауапты 

басшылар 

Жауапты 

бӛлімдер 

2014 2015 2016 2017 2018   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Халықтың медициналық 

қызметке деген 

қанағаттанушылығының 

% 75 80 90 100 100 100 

I вице-

президент КДО 

Мақсатты іске асыруға бағытталған іс-

шаралар. 

Жоспарлы кезеңде 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Кітапхана қорларын дамыту жобасын 

дайындау және жүзеге асыру 
х х х х х 

2. Кітапхана қорларының тиімділігін 

қадағалау және бағалау жүйесін жасап, 

дамыту 

х х х х х 

3. Оқулықтар мен оқу құралдарын, ғылыми 

әдебиеттерді сатып алуға берілетін 

сұраныстарды қанағаттандыру және 

кітапхана қорларын толықтыру 

мақсатында бӛлінетін қаржының мақсатты, 

әрі тиімді жұмсалынуына мониторинг 

жүргізетін комиссия жасақтап, оның 

жүйелі жұмыс жасауын қамтамасыз ету 

х х х х х 

4. Университеттің меншікті оқулықтарын, 

оқу-әдістемелік құралдарын шығару 

жоспарын дайындап, жүзеге асыру 

х х х х х 

5. Ағылшын, түрік тілдеріндегі 

әдебиеттерді  Wiley, Elsevier т.б. әлемдік 

ірі баспагерлерден тікелей сатып алуды 

жүзеге асыру  

х х х х х 

6. Диссертациялар мен патенттер 

базаларына кіре алу мүкіндігіне қол 

жеткізу  

х х х х х 

7.   Thomson Reuters , Springer,  Scinceoline  

, Elsevier, Euromonitor, ProQuest, Gstor, 

IEEE, Oxford University Preess,  Cambridge 

University Press , т.б халықаралық 

толықмәтінді дерекқоры мәліметтерін 

пайдалану 

х х х х х 
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деңгейі 

2. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз 

етуді жақсарту 
% 95 96 97 98 99 100 

I вице-

президент 
КДО 

3. Ауруханадағы тамақ сапасы % 75 80 85 90 95 100 
I вице-

президент 
КДО 

4. Халықтың арасында клиника 

жайлы толық әрі шынайы 

ақпаратқа қолжетімділігін 

қанағаттандыру 

% 50 60 70 80 90 100 

I вице-

президент 
КДО 

5. Барлық мамандар арасынан 

жанжақты медициналық кӛмек 

кӛрсететін мамандардың санын 

кӛбейту     

% 38 40 45 50 55 60 

I вице-

президент 
КДО 

6. Аудандық деңгейде жоғары 

мамандандырылған кӛмек 

алатын науқастардың санын 

арттыру 

саны 23 40 50 60 70 80 

I вице-

президент ҚР ДСМ, 

КДО 

7. Себепсіз ауруханаға жатушы 

науқастардың санын азайту  
% 25 15 5 0 0 0 

I вице-

президент 
КДО 

8. Ішкі инфекция ошақтарын 

анықтау  
% 0 0 0 0 0 0 

I вице-

президент 
КДО 

 

 

Кесте 79. Мақсат 4 бойынша атқарылатын іс-шаралар 

 

Мақсатты іске асыруға бағытталған 

іс-шаралар. 

Жоспарлы кезеңде 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Науқас диагнозын айқындау және 

емделуі үшін қосымша жұмыстарды 

дамыту және пайдалану  

x x x x x 

2. Медициналық қызметтің сапасын 

анықтау үшін ішкі мониторинг жүйесін 

еңгізу 

 x x x x 

3 Науқастар арасында жиі сауалнама 

жүргізу 

х x x x x 

4 Дәрігерлер арасында дәрі-дәрмекпен 

толық қамтамасыз ету жайында 

сауалнама жүргізу және тұрақты 

талқылау 

х x x x x 

5. Қабылдаған еміне сай науқастарға ас 

мәзірін тағайындау және оның сапасы 

жайлы ұдайы сауалнама жүргізу 

х x x x x 

6. Орталықтың сайты арқылы халыққа 

электронды медициналық кӛмек 

кӛрсету (online тіркеу, online кеңес) 

 x x x x 

7. Телемедицина жүйесін еңгізу және 

дамыту   

 x x x x 

8.Ішкі инфекция жайлы зерттеу 

жүргізу  

х x x x x 

9.Клиниканың материалдық-

техникалық базасын нығайту 
х x x x x 

10. Клиника дәрігерлері тарапынан 

науқасты ауруханаға жатқызғанға 

дейінгі қосымша тексеру жүргізу және 

"жатқызу бюросы" үшін қолдарына 

ақпараттық хаттама беру 

 x x x x 
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Мақсат 5: “Медициналық қызмет кӛрсету түрлерін арттыру” 

 

Кесте 80. Мақсат 5 Нәтиже кӛрсеткіші  
 

Мақсат 

индикаторы 

Ӛлшем  2013 

жыл 

есебі  

Жоспарлы кезеңдер Жауапты 

басшылар 

Жауапты 

бӛлімдер 

2014 2015 2016 2017 2018   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Медициналық 

сақтандыру арқылы 

қызмет алатын 

науқастардың 

санын арттыру 

Науқас 

саны 
0,2 2 4 6 8 10 

I вице-

президент 

КДО 

2. Дамыған 

мемлекеттерден 

кәсіби мамандарды 

қысқа мерзімге 

шақыру, бірге ота 

жасау 

Науқас 

саны 
55 60 70 80 90 100 

I вице-

президент 

КДО 

3. Ақылы 

науқастардың 

санын арттыру 

% 9 15 20 30 50 90 

I вице-

президент КДО 

4. Терапиялық 

науқастарға 

қарағанда 

хирургиялық 

науқастардың 

санын арттыру 

% 30 40 45 50 55 60 

I вице-

президент 

КДО 

5. Медициналық 

туризм саласында 

шетелдік және 

отандық 

медициналық 

мекемелердің 

тәжірибесін үйрену 

және мониторинг 

жасау 

Науқас 

саны 
0 0 0 5 10 20 

I вице-

президент 

КДО 

6. Орган 

трансплантациясы 

операцияларын 

еңгізудің жобасын 

дайындау 

% 0 0 0 0 2 3 

I вице-

президент Бас 

дәрігер, 

КДО 

7. 

Травматологиялық-

ортопедиялық 

протездерді тағу, 

артроскопиялық 

операцияларды 

енгізу 

% 50 80 100 100 100 100 

I вице-

президент 

Бас 

дәрігер, 

КДО 

8. Лазерлі 

нуклеотомия 

нейрохирургиялық 

операцияларын 

еңгізу 

% 0 5 10 20 50 100 

I вице-

президент 

КДО 

7. Гемодиализ және 

нефрология 

бӛлімдерін ашу 

Hasta 

sayısı 
0 10 10 10 20 20 

I вице-

президент 

Бас 

дәрігер, 

КДО 

8. Интер-

венционды 

кардиологияны 

дамыту  

(коронарлы-

% 0 0 0 5 10 20 

I вице-

президент 

КДО 
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ангиография, 

зондирование 

полостей сердца 

т.б.) 

9. Жұлын 

сколиозының 

эндокоррекциясы 

% 0 0 10 20 30 50 

I вице-

президент КДО 

10. Кардиология-

лық оңалту 

қызметін дамыту: 

постинфаркты, 

постоперациялы 

науқастар 

(стенттеу, 

протездеу) 

% 0 0 10 20 30 50 

I вице-

президент 

КДО 

11. Аритмологияны 

дамыту 
% 0 5 10 15 20 80 

I вице-

президент 
КДО 

12. Инвазивті 

радиологияны, 

нейрорадиологиян

ы дамыту 

% 0 0 5 20 50 100 

I вице-

президент 
КДО 

13. Нейрохирур-

гиялық және 

неврологиялық 

оңалту қызметтерін 

еңгізу 

% 0 0 10 20 30 50 

I вице-

президент 

КДО 

14. Бүйрек 

резекциясын және 

трансплантологияс

ын дамыту 

% 0 0 2 5 10 20 

I вице-

президент 
КДО 

15. Асқазан және 

ішекке 

лапароскопиялық 

операцияларды 

еңгізу 

(гемиколэктомия, 

гастрэктомия, 

асқазан резекциясы 

т.б.) 

% 0 0 10 20 30 50 

I вице-

президент 

КДО 

16. 

Трансуретральды 

эндоскопиялық 

урологиялық 

оталарды еңгізу 

% 50 80 100 100 100 100 

I вице-

президент 

КДО 

17. Жоғары 

мамандандырылған 

медициналық 

қызмет трансферті 

 

% 7 10 15 20 25 30 

I вице-

президент 

КДО 

18. Жоғары 

мамандандырылған 

кӛмек кӛрсететін 

мамандарды 

даярлау немесе 

қайта оқыту және 

шетелдегі 

клиникалардың 

инновациялық 

технологияларын 

трансферт жасау 

% 55 60 65 70 80 90 

I вице-

президент 

КДО 
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Кесте 81. Мақсат 5 бойынша атқарылатын іс-шаралар 
 

 

Мақсат бойынша атқарылатын іс-шаралар  

 

Жоспарлы кезеңде 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Материалдық-техникалық базаны нығайту х х х х х 

2. Жоғары мамандандырылған медициналық 

қызмет трансферті 

х х х х х 

3. Жоғары мамандандырылған кӛмек кӛрсететін 

республикалық және шетелдік клиникалармен 

әріптестік орнату 

х х х х х 

4. Медициналық туризм саласында шетелдік және 

отандық медициналық мекемелердің тәжірибесін 

үйрену және мониторинг жасау 

 х х х х 

5 Ерікті медициналық сақтандыру жүйесін дамыту, 

сондай-ақ шетелдік науқастарды сақтандырудың 

механизмін жасау және еңгізу 

 х х х х 

6. Жарнамалық іс-шараларды қарқынды түрде 

жүргізу 

х х х х х 

7. Клиниканы халықаралық аккредитациядан ӛткізу х х х   

8. Қажетті құрал-жабдықтарды, дәрі-дәрмектерді 

алуға, қызметкерлерді мемлекетте және шетелде 

оқытуға қаражат бӛлу 

х х х х х 

9. Транспедикулярлы эндокорректорларды сатып 

алу және оның құрылғы заттарын алу 

 х    

10. Неврологиялық науқастардың жүйке жүйесі 

стимуляциясын қадағалайтын компьютерлі 

құралды сатып алу (парездер, параличтер). 

  х   

11. Емдеудің инновациялық тәсілдерін еңгізу үшін 

қаражатты арттыру 

х х х х х 

12. Эндовидеохирургиялық операцияларды дамыту х х х х х 

13. Жоғары мамандандырылған кӛмек кӛрсететін 

мамандарды даярлау немесе қайта оқыту және 

шетелдегі клиникалардың инновациялық 

технологияларын трансферт жасау 

 х х х х 
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ЖҤЗЕГЕ АСЫРУ, БАҚЫЛАУ, БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАР 

 

Нәтижеді, стратегиялық жоспарды жүзеге асыруды жылдамдату және кейбір 

мәселелердің алдын алу үшін, қазіргі басқару құрылымымен параллель жұмыс атқаратын 

стратегиялық жоспарды жүзеге асыру құрылымы қажет.  Сондықтан, басқару құрылымының 

ішінде Стратегияға жауапты бӛлім, Стратегияларды жүзеге асыру бӛлімі, Қолдау кӛрсету 

және Ұсыныс бӛлімдері құрылып, жұмыс жүргізуі тиіс.  

«Стратегияға жауапты бӛлім»: Тиісті стратегияға қатысты жүзеге асыру 

жоспарларының орындалуына, жүзеге асыру үшін тең дәрежедегі координацияның 

қамтамасыз етілуіне, үдерістің жеңілдетілуіне, жүзеге асыру барысында туындаған 

мәселелерді шешу жолдарын қарастыруға, жүзеге асыру шараларын бақылауға және 

жүргізілген жұмыстар туралы есептерге жауапты болып табылады.  Негізінен, бұл жұмыстар 

әкімшілік-шаруашылық (басқару) бӛлімдері мен оқу үдерісіне қатысты бӛлімдер немесе осы 

бӛлімдердің ӛкілдері құрған жауапты бӛлімдер тарапынан атқарылады.  

«Стратегияларды жүзеге асыру бӛлімі»: Тиісті стратегияға қатысты шешімдердің 

қабылдануына, сапа саясатының дамуына, жалпы ресурстардың қолданысқа енгізілуіне және 

жүзеге асыру шараларының орындалуына жауапты болып табылады. Бұл жұмыстар, 

әкімшілік-шаруашылық (басқару) бӛлімдері мен оқу үдерісіне қатысты бӛлімдер және 

стратегиялық жоспардың шешімдерімен бір жолата құрылатын бӛлімдер тарапынан 

жүргізіледі. 

Стратегиялық жоспарды жүзеге асыру, барлық әкімшілік-шаруашылық (басқару) 

бӛлімдері мен оқу үдерісіне қатысты бӛлімдермен қатар, кейбір стратегияларды жүзеге 

асыруда негізгі роль атқаратын ішкі және сыртқы бӛлімдердің белсенді түрде қолдау 

кӛрсетуіне байланысты. Сондықтан, осы сияқты стратегиялармен қатар «Стратегияға 

жауапты бӛлім» мен «Жүзеге асыру бӛлімінің» жұмыстарына жәрдем беретін қолдау бӛлімі 

қажет. 

«Қолдау кӛрсету бӛлімі»: Бұл бӛлімге «Стратегияға жауапты бӛлімнің» бағыттарына 

сай, «Жүзеге асырушы» бӛлімге техникалық, әкімшілік-шаруашылық немесе логистикалық 

қолдау кӛрсететін ішкі бӛлімдер не болмаса сынға алынатын сыртқы бӛлімдер жатады. 

«Стратегияға жауапты бӛлімдердің» жүзеге асыру жоспарларын дамыту барысында «Қолдау 

бӛлімдерімен» байланыс жасаулары және «Жүзеге асыру бӛлімдері» мен «Қолдау 

бӛлімдерінің» арасында координациялық байланыс болуы тиіс.  

«Ұсыныс бӛлімі»: Стратегиялық жоспардың мақсат-міндеттеріне қатысты 

стратегиялар дамытуға, оларды жауапты бӛлімдер тарапынан бекітілген негіздер шеңберінде 

бағалауға және ұсыныстарды жетілдіруге жауапты комиссия болып табылады.  

«Стратегияға жауапты бӛлім», тиісті стратегиялардың жүзеге асырылуындағы нақты (айқын) 

жоспарлар мен бағдарламаларды дайындайды, құзырлы орындарға бекіттіреді, 

жоспарлардың жүзеге асуын бақылайды және қолдау кӛрсетеді. «Жүзеге асыру бӛлімдері», 

дайындалған жоспар және бағдарламаларды қолданысқа енгізу құқығына ие оқу үдерісіне 

қатысты бӛлімдер мен әкімшілік-шаруашылық (басқару) бӛлімдерінен құралады. «Қолдау 

кӛрсету бӛлімдері», «Жүзеге асыру бӛлімдеріне» логистикалық және техникалық тұрғыдан 

қолдау кӛрсететін әкімшілік-шаруашылық бӛлімдері мен оқу үдерісіне қатысты бӛлімдер, 

сондай-ақ қарым-қатынас орнатылған сыртқы ұйымдар мен мекемелерден құралады. 

Стратегиялық жоспардың белсенді түрде жүзеге асырылуы үшін тиісті бӛлімдер арасында 

міндетті түрде байланыс және ынтымақтастық орнатылуы тиіс. Сондықтан, «Стратегияға 

жауапты бӛлімдердің» жұмыстарына «Жүзеге асыру бӛлімінің» ӛкілдері қатыстырылады 

және мүмкіндікке қарай «Қолдау кӛрсету бӛлімінің» ӛкілдері де бұл жұмыстарға қатысады.  

Стратегиялық жоспарды жүзеге асыруды бастау үшін алдымен «Стратегияға жауапты 

бӛлімдердің» жұмысқа кірісуі керек. Осы жұмыстарға жауапты болып табылатын 

«Стратегиялық жоспарды жүзеге асыру Кеңесі» ӛз жұмысын 2010 жылдың сәуір айында 

бастайды.    
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Стратегиялық жоспарды жүзеге асыру кеңесі (СЖЖК), кӛбінесе «Стратегияға жауапты 

болу» міндетін атқарады. Стратегиялық жоспарды жүзеге асыру кеңесі (СЖЖК), Ректорат 

тарапынан тағайындалған жауапты тұлғаның басшылығымен, оқу секторының стратегиялық 

жоспарды жүзеге асыру кеңесі және әкімшілік-шаруашылық (басқару) секторының 

стратегиялық жоспарды жүзеге асыру кеңесі болып екі тӛменгі кеңеске бӛлінеді. Тӛменгі 

кеңестер, стратегияларға немесе стратегиялардың мазмұнына қарай бӛлек немесе бірге 

жұмыс атқарады.  

Оқу секторының стратегиялық жоспарды жүзеге асыру кеңесінің атқаратын 

міндеттері мыналар: 

(а) Оқу үдерісіне қатысты стратегиялық жоспарларды тексеру және жүзеге 

асырылатын жоспарларды дайындау. 

(ә) Жоспарларды жүзеге асыру үшін тиісті мәліметтердің жиналуын қамтамасыз ету.      

Оқу секторының стратегиялық жоспарды жүзеге асыру кеңесінің, университет 

стратегияларын жоспарлау кеңесі, факультеттер, институттар мен колледждердің бір-бір 

мүшесінен құралуы Ӛкілетті Кеңес тарапынан жӛн деп табылды. Ал, әкімшілік-шаруашылық 

(басқару) секторының стратегиялық жоспарды жүзеге асыру кеңесі, тиісті басқару 

бӛлімдерінің ӛкілдерімен бірге, сондай-ақ оқу секторының стратегиялық жоспарды жүзеге 

асыру кеңесімен тең координациялық дәрежеде жұмыс жүргізуі үшін Стратегиялық 

жоспарды жүзеге асыру кеңесінің (СЖЖК) тӛрағасы тарапынан құрылады.  

Стратегиялық жоспарды жүзеге асыруда қызмет кӛрсету ауқымы кең, жаңа 

құрылымның бірі - университеттің даму және жоспарлау бӛлімі (УДЖБ). Бұл бӛлім, 

стратегиялық жоспарды жүзеге асыру үдерісіне қолдау кӛрсетеді, сондай-ақ А.Ясауи 

университетінің даму кӛрсеткішін жетілдіруде және басқару жүйесін жетілдіру 

стратегияларының жүргізілуінде «Стратегияларды жүзеге асыру бӛлімі» ретінде жұмыс 

атқарады.   

 

 

Стратегиялардың жҥзеге асырылуын бақылау және бағалау 

  

«А.Ясауи университетінің 2014-2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының» 

жүзеге асырылуы «Стратегияға жауапты» бӛлімдер тарапынан үнемі бақыланып  отырады 

және кезең-кезең бойынша атқарылған жұмыстар туралы есеп береді. «Стратегияға 

жауапты» бӛлімдер, 2014 жылдың желтоқсан, 2015-2016  жж. шілде айларында стратегияның 

жүзеге асу коэффициенттерін, сондай-ақ ӛздерінің тиісті түзетулері мен ұсыныстарын есеп 

түрінде университеттің даму және жоспарлау (УДЖБ) бӛліміне жібереді. Жіберілген есептер, 

университеттің даму және жоспарлау бӛлімінде жиналып, Сенат мәжілісіне және 

университеттің басқару кеңесіне ұсынылады.  

 2016 жылдың шілде айында «А.Ясауи университетінің 2014-2018 жылдарға арналған 

стратегиялық жоспарының» жүзеге асу нәтижелері мен «А.Ясауи университетінің келешек 

келбеті және даму кӛрсеткіштері» салыстырмалы түрде бағаланады. 

 А.Ясауи университетінің жүйелі түрде жүргізілген алғашқы стратегиялық жоспарлау 

тәжірибесінде кӛпшіліктің білімі мен біліктілігін қажетсінетін, жан-жақты дәйектелген, кең 

ауқымды, ресми үлгі қолданылған. Әрбір академиялық құрылымның ішкі және сыртқы 

ӛкілдерінің мұқтаждықтары мен сұраныстарынан бастап, білім беру, зерттеу жұмыстары мен 

қоғамдық қызметтерді басқару іс-шараларына толық баға беретіндей деңгейде сараптама 

жасалуы және жақсарту жұмыстарының атқарылуы керектігі талап етілген. Үлгі жобасында 

академиялық құрылымдардың кӛмегімен құрылымдық білім беруге қолдау кӛрсету, қол 

жеткізілген нәтижелерді жете қабылдап, тиімді пайдалану және ұйым ішінде орнықтыруға 

болатын оң пікірлерді туғызу мәселесіне айрықша кӛңіл бӛлінген. Факультет пен институт 

деңгейінде техникалық қызмет кӛрсету орталықтары құрылуға тиіс болғанымен, қаржының 

тапшылығынан бұл іс ойдағыдай жүзеге аспаған.   
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 Академиялық құрылымдардың жұмыстарында басшылардың стратегиялық жоспарлау 

үдерісіне қолдау кӛрсетіп, уақыты мен күш-жігерін бағыттағаны байқалған. Басшылар 

оқытушы-профессорларды негізгі қызметінен тыс стратегиялық жоспарлау жұмыстарына да 

қатысуға ынталандырып, осы үдерісті жеңілдететін жолдарды іздеген. Нақтылай келгенде, 

университет басшылары мен белсенді оқытушы-профессорлары академиялық 

құрылымдардың стратегиялық жоспарлау үдерісіне қатысуында шешуші рӛл атқарған.  

 Академиялық құрылымдардың жұмыстарында университеттің миссиясына, келешек 

келбетіне және мақсаттарына қатысты іс-шаралар ӛз деңгейінде орындалғанымен, жұмыс 

барысын ӛлшеу критерийлері мен нақты стратегиялық ұсыныстар дайындау кезеңінде 

біршама қиыншылықтар кездескен.          

 Университеттің әкімшілік-шаруашылық (басқару) және оқу үдерістеріне қолдау 

кӛрсету үшін жинаған статистикалық мәліметтері жоспарлау жұмыстарына жеткіліксіз 

болған. А.Ясауи университетінің келешек келбетіне негізделген даму жүйесінің жетілдірілуі 

бұл кемшілікті жойып, бұдан кейінгі стратегиялық даму жұмыстарын жеңілдетеді.  

 «А.Ясауи университетінің 2014-2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының» 

университетке қосар үлесі, оны жүзеге асырғанда ғана айқындалады. Университет 

Президентінен бастап барлық басшылардың стратегиялық жоспарды жүзеге асыруды бірінші 

кезекке қойып, оқытушылар мен әкімшілік-шаруашылық қызметкерлері де қолдау кӛрсеткен 

жағдайда, аталмыш жоспарды жүзеге асыруға мүмкіндік туады.                                  
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