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СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТ-МІНДЕТТЕР ЖӘНЕ ДАМУ 

 КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ОРЫНДАЛУЫ 

 

1-Стратегиялық бағыт.Оқыту сапасын арттыру және кәсіби білім беру. 

Міндет 1.1. Білім беру бағдарламаларын қазіргі заман талаптарына синхронизациялау/гармонизациялау. 

Нысаналы индикаторлар Өлшем 2019-2020 

Жоспар 

2019-

2020 

Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: Орындалуы. Орындалмау 

себебі 

1 2 3 4 5 

1. Университет іс-әрекетін регламенттейтін 

нормативті құжаттарды жаңарту, дайындау және 

ендіру 

саны 5 10 Орындалды. Жаңартылды: 

1. Формальды емес білім беру арқылы алынған оқыту 

нәтижелерін тану ережесi 

2. Білім беру бағдарламасының (мамандықтың)және пәннің 

оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы, мазмұны,дайындау 

ережесі 

3. Мамандыктар бойынша білім беру бағдарламасын әзірлеу 

ережесі 

4. Ахмет Ясауи университетінде  жазбаша жұмыстарды 

плагиатқа тексеру ережесі 

5. Диплом жұмысын қорғау ережесі 

6. Университет білім алушыларына практиканы ұйымдастыру 

мен өткізу және практика базалары ретінде ұйымдарды 

айқындау ережесі 

7. Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып 

аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу ережесі 

8. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетіне студенттерді қабылдау ережеcі 

9. Қашықтықтан білім беру бойынша оқу үдерісін жоспарлау 

және ұйымдастыру ережесі 

10. «Оқыту сапасын бағалау» сауалнамасын ұйымдастыру және 

өткізу  

жұмыс нұсқауы 

2. Практикаға бағытталуын күшейту және 

құзыреттіліктерді ескеру арқылы пәндердің оқу 
% 100 100 

Орындалды. 
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бағдарламаларының мазмұнын жаңарту 

3. Стратегиялық және бағдарламалық 

құжаттарға сәйкестендіріп оқу 

бағдарламаларының тақырыптарын жаңарту 

% 100 100 

Орындалды. 

4. Профильді бағыттар бойынша білім беру 

бағдарламаларының жыл сайынғы ревизиясы 
% 100 100 

Орындалды. 

5. Шет тілінде білім беру бағдарламаларын іске 

асыру 
саны 2 2 

Орындалды. 

6. Times Higher Education World University 

Rankings рейтингісінде әлемнің үздік 200 

университетінің қатарына кіретін шетелдік 

ЖББҰ - әріптестердің қатысуымен әзірленген 

жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламалардың 

үлесі 

 

 

 

саны 
1 - 

Орындалмады. 

7. Дуалды оқыту жүйесін ендіру:  Кентау 

трансформатор зауыты арқылы 

«Электроэнергетика»,  ІТ мамандықтары, 

Экономика мамандықтары және т.б. 

саны 5 9 

Орындалды. 

8. Салалық шеңберлер мен кәсіптік стандарттар 

негізінде әзірленген білім беру 

бағдарламаларының үлесі 

% 100 100 

Орындалды. 

9. Қосдипломды білім беру бағдарламалары саны 4 - Орындалмады. 

10. Эразмус +, 3+1, 2+2, 1+1 бойынша білім 

беру бағдарламаларын жасау 
саны 1 - Орындалмады. 

11. «Major and Minor» қағидаттары негізінде 

практикаға бағытталған білім беру 

бағдарламаларын жасау 

саны 4 6 Орындалды. 

12. Қашықтықтан оқыту технологиямен 

оқытылатын білім беру бағдарламалар саны: 

- бакалавриат 

саны 8 12 Орындалды. 

13. Университет ОПҚ және қызметкерлеріне 

арналған құзыреттіліктерді дамыту бойынша 

қосымша біліктілік жетілдіруге арналған 

үздіксіз білім беру бағдарламаларының саны 

дана 23 23 Орындалды. 
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14. Жаңа білім беру бағыттарын ашу және 

бағыттар бойынша лицензиялар алуға берілетін 

ұсыныстар саны 

саны 2 2 Орындалды.  

15. Оқыту мен білімді, клиникалық әдістерді,  

ғылымды және ұйымдастырушылық 

бағалаудың инновациялық технологияларын, 

әдістерін жасау,  мастер-класс өткізу, кейс 

дайындау, тренинг,  workshops, құжаттандыру, 

оқу  үдерісіне ендіру 

% 100 100 Орындалды. 

16. Тәуелсіз агенттіктерден аккредитациядан 

өткен білім беру бағдарламалары 

(қолданыстағы БББ) 

% 

(саны) 

87,5 

92 

89,5 

94 
Орындалды. 

 

Міндет 1.2. Оқыту сапасы мен инновациялық әлеуетті дамыту 

 

Нысаналы индикаторлар Өлшем 2019-

2020 

Жоспар 

2019-2020 

Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: Орындалуы. 

Орындалмау себебі 

1 2 3 4 5 

1. Практикаға бағытталған оқыту технологияларын 

ендіру (кейс-әдіс, брейнсторминг, жағдаяттарды 

талдауға арналған іскерлік және рольдік ойындар) 

% 100 100 Орындалды. 

2. Барлық оқу пәндері/ бағдарламалар бойынша 

практикалық кейстер дайындау 
% 75 100 Орындалды. 

3. Пәндер бойынша жаппай ашық 

- онлайн курстар, 

-контенттер дайындау 

саны 

% 

25 

70 

100 

100 
Орындалды. 

4. Оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар 

дайындау 
саны 200 202 Орындалды. 

5. ҚР БжҒМ-нің грифімен шығатын оқулықтар саны 1 1 Орындалды. 

6. «Қазақ тіліндегі 100 үздік оқулықты» оқу үдерісіне 

ендіру 
саны 25 25 Орындалды. 

7.    Үш тілде білім беру бағдарламалар саны саны 6 6 Орындалды. 

8.    Білімгерлердің іс-тәжірибе өтетін  ұлттық және  саны 220 220 Орындалды. 
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шетелдік мекемелерімен келісім-шарттар саны* саны 40 40 

9.    Ахмет Ясауи клиникасы мен медицина 

факультеті арасында теориялық оқу үдерісі мен  

практикалық-тәжірибелік байланысты кеңіту, 

клиникалық алаңдарды оқу үдерісіне пайдалану 

% 

саны 

100 

22 

100 

50 
Орындалды. 

10. 

ОПҚүшінинновациялықоқытуәдістемелерібойыншат

ренингтер, семинарларұйымдастыружәнеөткізу 

саны 22 25 Орындалды. 

11. Жобалық менеджмент Халықаралық орталығын 

құру 
% 100 100 Орындалды. 

12. «Жасмемлекеттікқызметкер» мектебінашужәне 

білімгерлер саны % 

Саны 

 

 

100 

30 

 

 

 

 

30 

Орындалды. 2018 жылдың қараша айынан бүгінгі таңға 

дейін «Жас мемлекеттік қызметкер» мектебі жұмысын 

жалғастыруда. Жауапты оқытушыларымыз  Д.Ергалиев,  

Х.Масадиков, Мемлекеттік қызмет істер жөніндегі 

агенттігінің департаменті Түркістан облысы бойынша 

басқарма басшысы Н.Шынтаев 
13.    Студенттердің білім сапасымен қанағаттану деңгейі % 82 95 Орындалды. 

14.    Университет қызметіне студенттердің ризашылық 
деңгейі 

% 74 85 Орындалды. 

15.     «ЖОО Үздік оқытушысы» грантына үміткер саны 7 7 Орындалды 

 

Міндет  1.3.  Білімгерлер саны мен маман сапасын арттыру. 

 

Нысаналы индикаторлар Өлшем 2019-

2020 

Жоспар 

2019-2020 

Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: Орындалуы. 

Орындалмау себебі 

1 2 3 4 5 

1. 

Университеттетұрақтыбілімалатыншетелдікстудентт

ерүлесі 

% 17 14 Орындалмады. 

2.Шетел және ұлттық ЖББҰ-ға барып бір 

академиялық кезең бойында білім алып қайтқан 

білімгерлердің үлесі  

% 

 

3,5 1% Орындалмады 

1. Қаржының тапшылығы және нақты бөлінбеуі 

2. Білім беру бағдарламаларының сәйкессіздігі 
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3.Шетел және ұлттық ЖББҰ-дан келіп 

университетте бір академиялық кезең (1 семестр) 

бойында білім алып қайтқан білімгерлердің 

университет студенттеріне шаққандағы үлесі 

% 0,6 0,25% Орындалмады 

(Білім беру бағдарламаларының сәйкессіздігі) 

4. Университетте оқитын білімгерлер санын арттыру 

(Fоundation, бакалавриат, магистратура, 

интернатура, резидентура, докторантура) 

адам 9700 9883 Орындалды. 

5. Университетті таңдайтын зерек және шет тілдерін 

жетік меңгерген талапкерлердің, «Үздік аттестат» 

иегерлері мен «Алтын белгі» иегерлерін,  пән 

олимпиадалары жүлдегерлері мен түрлі саладағы 

жеңімпаздардың үлесі 

саны 170 204 Орындалды. 

6. Университетті таңдаған талапкерлердің ҚР БжҒМ 

бакалавриат гранттарына қол жеткізуі 
саны 600 478 Орындалды. 

7.Магистратура бағдарламасы  грантына саны 130 160 Орындалды. 

8. Докторантура бағдарламасы  грантына саны 40 44 Орындалды. 

9. Республикалық «Ясауи» пәндік Олимпиадасы 

жеңімпаздарына берілетін гранттар санын көбейту 
саны 95 100 Орындалды. 

10. Магистратура, резидентура және докторантурада 

оқитын білімгерлер саны 

650 

130 

90 

242 

75 

178 

Орындалмады. 

Орындалмады. 

Орындалды. 

11.  Университетті бітірушілердің жұмысқа орналасу 

деңгейі 

- оның ішінде мемлекеттік тапсырыспен оқығандар 

үлесі 

% 
77 

90 

82,1 

90 
Орындалды. 

12. Жұмыс берушілердің мамандар сапасымен 

қанағаттану деңгейі 
% 91 91 Орындалды. 

13. Халықаралық ғылыми конкурстарда, 

шығармашылық жарыстардағы білім алушылар 

арасындағы жүлдегерлер 

адам 

34 14 
Орындалмады  

(Карантин шаралары әсер етті) 

14. Білімгерлерге орталықтандырылған қызмет 

көрсету жүйесін ендіру 
% 100 100 Орындалды. 

 

Міндет 1.4. Жоғары білікті кадр потенциалын жасақтау және дамыту 
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Нысаналы индикаторлар Өлшем 2019-2020 

Жоспар 

2019-2020 

Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: Орындалуы. 

Орындалмау себебі 

1 2 3 4 5 

1.  Шетелден шақырылған оқытушылар үлесі % 2 3,40% Орындалды 

2.  Түркиядан шақырылған оқытушылар үлесі  % 10 3,76 Орындалмады 

3.  Шетел университеттеріне барып дәріс беріп 

қайтқан немесе ғылыми жұмыстармен айналысқан 

ОПҚ үлесін арттыру  

% 2 1% Орындалмады 

1. Қаржының тапшылығы  

2. ОПҚ тіл білімінің төмендігі 

4. Университетте дәріс беріп қайтқан шетелдік 

профессорлардың университет ОПҚ шаққандағы  

үлесі 

% 10 1% Орындалмады 

1. Қаржының тапшылығы  

2. Шет тілінде оқытылатын дәрістердің аздығы 

5. - Магистр 

- PhD дәрежесін шетелдерде алған оқытушылар 

саны   

саны 

саны 

40 

17 

0 

1 

Шетелдерде магистратураға оқуға түскен БА болмауы 

Шетелдерде докторантураға оқуға түскен БА аз 

болуы 

6. Ғылыми дәрежелі оқытушы-профессорлардың 

жалпы үлесі  

% 
50 42 Орындалмады 

6. 1. Соның ішінде, ғылыми дәрежелі жастардың үлесі % 
35 36 Орындалды 

7. Ағылшын тілін жетік меңгерген оқытушылар 

саны:IELTS >5 игерген  

саны 
35 35 Орындалды 

7.1. Түрік тілін жетік меңгерген оқытушылар саны: 

YUNUS EMRE>B2 игерген 

саны 

55 55 Орындалды 

 8. Шетелдерде кәсіби немесе ғылыми біліктілігін 

жоғарылататын оқытушылар  

 

саны 
30 8 Орындалмады. 

 9. ЖББҰ, мемлекеттік органдарда, қоғамдық т.б. 

ұйым-мекемелерде ОПҚ-ның тағылымдамадан өтуі 

 

саны 
200 80 Орындалмады. 

10. ХҚТУ клиникасының дәрігер-хирургтарының, 

магистранттар мен докторанттардың әлемнің озық 

университеттерінде  машықтанудан өтуі 

 

 

саны 

15 15 Орындалды 
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11. Мекемелер және кәсіпорындарға арналған 

біліктілік көтеру курстар саны 

саны 
24 10 Орындалмады. 

12. Әлемдік деңгейдегі марапаттауға, сыйлықақыға 

және т.б. нәтижеге ие болған ОПҚ және қызметкерлер 

 

саны 
6 6 Орындалды. 

13.Республикалық деңгейдегі марапаттауға, 

сыйлықақыға және т.б. нәтижеге ие болған  

қызметкерлер 

 

адам 22 22 Орындалды 

14.ОПҚ-ға орталықтандырылған қызмет көрсету 

жүйесін ендіру 
% 100 100 Орындалды 

15.ОПҚ-ның біліктілік талаптарын жаңарту 

 
саны 

Жылына 1 

рет 
1 Орындалды 

16.Корпоративті мәдениетті дамыту мақсатында  

оқыту семинарлары мен  тренингтер ұйымдастыру 

және өткізу 

 

саны 20 20 Орындалды 

17.ОПҚ  іс-әрекеттерінің тиімділігін бағалау саны Жылына 1 

рет 
1 Орындалды 

 
Міндет 1.5Рухани жаңғыру. Жастар саясаты мен білімгерлер бастамасын дамыту 

Нысаналы индикаторлар Өлшем 2019-

2020 

Жоспар 

2019-

2020 

Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: Орындалуы. 

Орындалмау себебі 

1 2 3 4 5 

1. «Рухани жаңғыру» ғылыми-тәжірибелік 

орталығын құру 

 

саны 

 

1 

 

 

 

 

1 

Орындалды. «Рухани жаңғыру» ғылыми-тәжірибелік 

орталығы Н. Назарбаевтің «Рухани жаңғыру: 

Болашаққа бағдар» атты стратегиялық жоспарындағы 

айқын мақсаттарды оқу-тәрбие, ғылыми-әдістемелік 

салаларына бағыттау мақсатымен құрылды. 

2. Университеттебелсендіжастардыұйымдастыруарқ

ылыинновацияғабейімдеу, студенттік «СТАРТАП» 

орталығынқұру 

 

% 50 

 

50 

 

Орындалды.  

3. Әлеуметтік қорғалмаған және дарынды, белсенді 

жастарды қолдауға бағытталған қаржыландыру үлесі 

 

 
4 

 

 

 

Орындалды. 73 білімгер университеттің оқу ақысынан 

босатылған, екі мезгіл ыстық тамақпен және 
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%  

 

 

 

 

 

4 жатақханамен каматамасыз етілді. 

12 спорты мен 15 жас өнерпаздар университет сесбінен 

бір реттік ыстық тамақпен қамтамасыз етілді. 

Белсенді 40 студентке 20 мың теңге бір реттік 

шәкіртақы тағайындалды. Барлығы: 140 

Университет тарапынан ақылы негізде оқитын білім 

алушыларға берілген жеңілдіктер 25%,50%,100%  

Барлығы: 130Жалпы: 270 

4. Түркі дүниесі жастарының қарым-қатынасын 

нығайту бағытында ұйымдастырылатын іс-шаралар 

 

саны 67 

 

 

 

70 

Орындалды. Тамырымыз бен тағдырымыз ортақ Түркия 

Республикасының 96 жылдығы аталып өтті. 

Түркі тектес халықтардың достығын нығайтуға 

бағытталған  іс-шаралар ұйымдастырылды. 

5. Клубтық-үйірмелік, волонтерлық қызмет және 

студенттік өзін-өзі басқаруға  тартылған студенттер 

үлесі  

 

% 64 

 

 

 

64 

Орындалды. Клубтар: 33 

Мүше студенттер саны: 700 

Студенттік кеңес: 36 

Волонтер: 70 

6. Білімгерлерді, талантты жастарды азаматтық, 

патриоттық, көшбасшылық қасиеттерді дамыту 

мақсатында университетішілік және тысқары 

қоғамдық-саяси және әлеуметтік шараларға 

жұмылдыру 

% 11 

 

 

 

 

11 Орындалды. «Мейірім шуағы» қайырымдылық қоры: 23 

«Жас Отан» - 150 

 

7. Жастар ұйымы, студенттік кеңес, студенттік 

альянс немесе басқа студенттік қоғамдық ұйымдар 

атынан әр факультеттен 1 белсенді білімгерді  

Комитеттерге, Басқару кеңесі, Сенат мәжілісі 

құрамына өткізу 

 

саны 

9 

 

 

9 

Орындалды. Студенттік Кеңестің белсенді студенттері 

университетіміздің алқалы басқару органдарының 

мүшелігіне қабылданған. 

8. Студенттерді, жас студенттер отбасыларын, 

мүгедек-студенттерді, жетім студенттерді, ерлі-

зайыпты студенттерді қолдаудың әлеуметтік 

бағдарламаларын әзірлеу 

 

 

саны 12 

 

 

18 

Орындалды. «Әкелер» форумы; 

«Салауатты отбасы- сау ел» байқауы; 

«Армандар алдамайды» қайырымдылық іс-шарасы. 

«Ұлағатты ұрпақ» жобасы аясында кездесу;  

т.б. 18 іс- шара 
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9. Халықаралық деңгейде нәтижеге жеткен өнер 

саңлақтары мен спортшылар саны 

адам 

адам 

6 

27 

26 Орындалды. Университетіміздің 26 студенті 

Халықаралық деңгейде жеңімпаз атанған 

10. Ұлттық деңгейде нәтижеге жеткен өнер иелері мен 

спортшылар саны 

адам 

адам 
27 

94 

96 Орындалды. Университетіміздің 96 студенті ұлттық 

деңгейде жеңімпаз атанған 

 

2-Стратегиялық бағыт.  Практикаға бағытталған озық зерттеулерді ұйымдастыру.Міндет  2.1.  Озық зерттеулерді ұйымдастыру. 

 

Нысаналы индикаторлар Өлшем 2019-

2020Жоспар 

2019-

2020Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: Орындалуы. 

Орындалмау себебі 

1 2 3 4 5 

1. Әлемдік рейтингтік ғылыми журналдардағы  

жарияланымдар саны (Scopus, Elsevier) 

саны 

 

300 96 Орындалмады 

1 квартиль (процентиль 99-75%) 

2 квартиль (процентиль 74-50%) 

3 квартиль (процентиль 49-35%) 

4 квартиль (процентиль 34-1%) 

саны 

 

160 

75 

50 

15 

7 

21 

17 

51 

 

2.Алыс-жақын шетел және отандық басылымдардағы 

жарияланымдар 

саны 1100 912 Орындалмады 

3.ҚР БжҒМ білім және ғылым саласын бақылау 

комитеті ұсынатын тізімі бойынша ғылыми 

журналдардағы, жинақтардағы жарияланымдар 

(Thomson Reuters, Elsevier және Scopus-тардан тыс) 

саны 700 530 Орындалмады 

4.Халықаралық басылымдарда, Thomson Reuters, 

Elsevier, Scopus деректер базасында бар, ағылшын 

тілінде жарияланатын монографиялар 

саны 2 - Орындалмады 

5.Алыс-жақын шетел және отандық басылымдарда 

жарияланған монографиялар 

саны 45 26 Орындалмады 

6.Қолданбалы зерттеулер мен қазіргі заманғы 

әдістемелік зерттеулер  

саны 10 6 Орындалмады 

7.Түркиялық (ТИКА, ТУБИТАК, ӨК және т.б.)  

келісім-шарттық және меморандум негізінде 

қаржыландырылатын ҒЗЖ мен жобалары 

саны 34 - Орындалмады 

8.ҚР БжҒМ және т.б. республикалық мекемелердің 

гранттық ҒЗЖ мен жобалары  

саны 17 27 Орындалды. 
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9.Келісім-шарттық, меморандум және шаруашылық 

келісім-шарттар негізінде ҒЗЖ мен жобалары  

саны 35 10 Орындалмады 

10.Университет бюджеті негізінде салалар бойынша  

орындалатын ҒЗЖ мен жобалары 

саны 4 19 Орындалды. 

11.Ғылымды жалпы қаржыландыру сомасы млн. 

теңге 

580,0 618,3 Орындалды. 

12.ҒЗЖ-ды орындауда шетелдік ғалымдардың қатысу 

көрсеткіші(дерекқорларбазасынаенгенжарияланымдар) 

саны 40 31 Орындалмады 

13.Ғылыми жұмыстарға эксперт болу   саны 15 26 Орындалды. 

14.Плагиатты анықтаудың әсерлі әдістерін ендіру % 100 100 Орындалды. 

15.Халықаралық деңгейде (ҚР БжҒМ БжҒСБ 

комитетінің) шығарылған журналдар саны 

дана 3 2 Орындалмады 

16.Халықаралық дерекқорлар базасына ендірілген 

журналдар 

дана 2 3 Орындалды. 

17.Зерттеу әдістері мен импакт факторлы мақалалар 

жазу бойынша оқыту семинарлары мен тренингтер 

ұйымдастыру және жүргізу  

саны 3 33 Орындалды. 

18.Өңірлердің, меморгандардың және басқа 

мекемелердің өзекті мәселелері бойынша зерттеулер, 

жобалар жасауға әдістемелік ықпал ету 

саны 5 4 Орындалмады 

19.ХҚТУ базасында докторлық  диссертациялық 

кеңестер (экономика, педагогика және оқыту 

әдістемесі) ашу  

саны 3 4 Орындалды. 

20.Университет бағыттары бойынша постдокторлық 

зерттеу бағдарламаларын ашу  

% 100 - Орындалмады 

21.Лицензиялық бағдарламалармен, бағдарламалық 

зерттеу және талдау өнімдерімен (SPSS, КОНТЕНТ-

АНАЛИЗ т.с.с.) қамтамасыз ету 

саны 4 - Орындалмады 

 

Міндет 2.2. Ғылыми-инновациялық зерттеу нәтижелерін практикаға ендіру және коммерциализациялау. 

 

Нысаналы индикаторлар Өлшем 2019-

2020Жоспар 

2019-

2020Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: Орындалуы. Орындалмау 

себебі 
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1 2 3 4 5 

1. Халықаралық деңгейдегі өнертабыстық патент  

және авторлық куәліктер 

дана 2 - Орындалмады 

2. Ұлттық деңгейдегі өнертабыстық патенттер, 

авторлық куәліктер 

дана 17 5 Орындалмады 

3. Коммерцияландыру офистерін, технопарктер ашу, 

бизнес-инкубаторлар құру 

дана 1 1 Орындалды. 

4. Ірі өндіріс орындарымен, мекемелермен ғылыми-

техникалық және ғылыми-әдістемелік орталықтар 

құру 

дана 1 - Орындалмады 

5. Инновациялық жобалардың өндіріске енуі саны 1 2 Орындалды. 

6. Ботаникалық бақты оқу-өндірістік ғылыми 

кешенге айналдыру 

% 35 50 Орындалды. 

7. Аккредиттелген ғылыми зерттеу зертханалары 

саны 

саны 4 3 Орындалмады 

8. Жаңа ғылыми-зерттеу зертханаларын ашу саны 3 1 Орындалмады 

9. Зияткерлік меншікті қорғау, стандарттау және 

сертификаттау  

 

саны 

1 - Орындалмады 

10. Ағылшын тілін оқыту, халықаралық гранттарға 

арналған іздеу және қолдану дағдыларын іске асыру 

саны 1 1 Орындалды. 

11.Қазіргі заманғы технологияларды зерттеу 

технологиялар трансферті негіздері және т.б. 

жобаларды басқару  

саны 1 1 Орындалды. 

 

3-Стратегиялық бағыт.  Тиімді әріптестік және халықаралық серіктестікті дамыту.  Міндет 3.1. Қоғаммен байланыс және мекеме-

ұйымдармен, Түркия университеттерімен, халықаралық қауымдастықпен тиімді әріптестік қарым-қатынастар орнату. 

 

Нысаналы индикаторлар Өлш

ем 

2019-

2020Жос

пар 

2019-

2020Ф

акт 

Қысқаша 

нақты 

сипаттам

а: 

Орындал

уы. 

Орындал

мау себебі 
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1 2 3 4 5 

1. Түрлі саладағы беделді халықаралық эксперттерді қатыстыру арқылы  форумдар, конгрестер өткізу саны 20 12 Орындалм

ады 

2. Халықаралық ғылыми конгрестер, симпозиумдар, конференцияларға қатысу саны 750 220 Орындалм

ады 

3. Негізгібағыттарменбілімберубағдарламаларыбойыншастратегиялықәріптестікорнатужөніндекелісімдер

діоптимизациялаужәнежаңакелісімдержасау 

саны 7 

 

 

44 

 

 

Орындалд

ы 

4. Университеттің қарым-қатынас орнатқан халықаралық және ұлттық қоғамдық ассоциациялар, ұйымдар 

саны 

 
саны 55 58 

 
Орындалд

ы.  

5.Университеттің қарым-қатынас орнатқан Түркиялық университеттер мен зерттеуинституттары саны 7 9 Орындалд
ы 

6.Түрлі халықаралық қорлар, ұйымдардың гранттарына қатысу  % 2 2 Орындалд

ы 

7. Оқу мен зерттеу сапасын арттыру үшін әріптестермен институционалды ынтымақтастықты кеңейту (Тоталь, 
Эразмус +, ПРООН, Хаб, т.б.) 

саны 2 
 

 

 

2 Орындалд
ы 

8. Шетелдік өкілдіктер, танытым офистерін ашу саны 2 1 Орындалм
ады 

9. Шетелдік және ұлттық бұқаралық ақпарат құралдарында университет туралы жарияланымдар  саны 145 

 

182 Орындалд

ы. 

10. Университет, ұжым имиджін арттыру бойынша әлеуметтік желілерге (Facebook, ВКонтакте, Instagram т.б.) шығу, 
белсенділік таныту 

саны 250 
 

 

346 Орындалд
ы. 

11.Бітірушілер ассоциациясына мүшелер саны адам 
1600 1600 

Орындалд

ы 

12.Түркістан телерадио арнасын ашу % 

50 

- Орындалм

ады. 

Еліміздегі 
карантин 

шаралары

на 

байланыст
ы  

13.«100 жаңа есім» иегері саны 
1 

- Орындалм

ады. 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH-s6d86jdAhUKxLwKHTF9CgYQjBAwAnoECAQQDg&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fsearch&usg=AOvVaw1lEn6sQJLsVMFLESfBrwQl
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj76_OU86jdAhUDjiwKHTE5CooQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Faccounts%2Flogin%2F%3Fhl%3Dru&usg=AOvVaw2AYJ_lbS4jy2HNobdmrqAR
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Еліміздегі 

карантин 
шаралары

на 

байланыст

ы  

 

Міндет 3.2. Аймақтық, ұлттық, халықаралық жобаларға қатысу. 

 

Нысаналы индикаторлар Өлшем 2019-

2020 

Жоспар 

2019-

2020 

Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: Орындалуы. 

Орындалмау себебі 

1 2 3 4 5 

1. Халықаралық жобаларға, бірлескен ғылыми 

зерттеулерге, білім беру жобаларына қатысу 

 

% 100 

 

 

50 

Орындалмады 

Академиялық ұтқырлық, үздіксіз білім беру, БББ 

жаңарту бағдарламалары аясында 5 шетелдік, 2 отандық 

ЖОО-лармен қоса 7 ұсыныстар берілді.  

2. Түркі дүниесі мемлекеттері арасында ХҚТУ 

базасында  желілік университет құру             

%  
            25 

25  Орындалды 

3. Университеттің әлемдік  рейтингідегі позицияларын 

жоғарылату: 

- QS  EECA «Дамушы Еуропа және Орталық Азия» 

–  QS   

– Webometrics 

 

орны 

 

165 
800 

14000 

 

216 

- 

8240 

 

Орындалмады 

Орындалмады 

Орындалды 

4.Ұлттықинституционалдықрейтингтеуниверситеттіңо

рны:«Аккредиттеу мен рейтингтің тәуелсіз агенттігі» 

(АРТА) 

 

орны 

 

3 

 

 

9 

 
Орындалмады 

5.ҚР  «Атамекен» Ұлттық Палатасы ұйымдастырған 

рейтингте университеттің білім беру 

бағдарламаларының қол жеткен  деңгейден арттыру 

үлесі 

% 50 50 

 

Орындалды 

 

4-Стратегиялық бағыт.  Тиімді корпоративті басқару және инфрақұрылым мен ресурстарды дамыту. 

Міндет 4.1. Тиімді корпоративтік басқару және бәсекеге қабілеттілікті арттыру 
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Нысаналы индикаторлар Өлшем 2019-2020 

Жоспар 

2019-2020 

Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: Орындалуы. 

Орындалмау себебі 

1 2 3 4 5 

1. Назарбаев университет тәжірибесін ХҚТУ 

қызметінің барлық бағыттарына трансляциялау   

% 70 100 Орындалды. Визалық қолдау, виза мерзімдерін 

ұзарту, тіркеуге алу, шетелдік студенттермен жұмыс 

жүргізу бағыты бойынша Назарбаев университетінде 

Визамен қамтамасыз ету бөлімі тәжірибе алмасты 

және екі жақты тәжірибе алмасу туралы келісім 

орнатылды 

2. Университет персоналдарын аттестаттау саны Жылына 1 

рет 

- Орындалмады 

3. Университет қызметкерлерінің біліктілік 

талаптарын жаңарту 
саны 

Жылына 1 

рет 

1 Орындалды 

4. Әкімшілік-басқару қызметкерлері іс-әрекеттерінің 

тиімділігін бағалау 

саны Жылына 1 

рет 

- Орындалмады 

5. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету 

бойынша жүйелі жұмыс жүргізу, университетте 

сыбайлас жемқорлық әрекетке қарсы мақсатты 

бағдарламаны жүзеге асыру 

саны Жүйелі 

түрде 

1 Орындалды 

6. Құрылымдық бөлімдердің  бизнес-процестерін, 

регламенттер мен құжат алмасуларды ревизиялау 

саны Жылына 1 

рет 

1 Орындалды 

7.Басшылық құрамындағы ағылшын және түрік тілін 

меңгерген қызметкерлер үлесі 

% 

% 

35 

55 

35 

55 

Орындалды 

 

Міндет 4.2. Бас құрылыс жоспарын дайындау және университет кампусын ұлғайту, инфрақұрылымды дамыту. 

 

Нысаналы индикаторлар Өлшем 2019-

2020 

Жоспар 

2019-

2020 

Факт 

Қысқаша нақты сипаттама:Орындалуы.Орындалмау 

себебі 

 

1 2 3 4 5 

1.500 орындық жатақхана салу % 75 - Орындалмады. 500 орындық 3 дана жатақхана жобасы дайын.  

2. 600 орындық жатақхана салу % 25 - 500 орындық 3 дана жатақхана жобасымен және құрылысын 

жүргізуге инвестор бар. 
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3. Жатақханамен қамтамасыз етілген студенттер 

үлесі 

% 80 80 Университетіміздің студенттеріне әлеуметтік жағдайына 

байланысты тегін жатақхана берілді. 

Жалпы 6 жатақхана бойынша барлық студенттер 

орналастырылды. Әр факультет бойынша қамтылды. 

4. Студенттерге арналған 2500 орындық оқу 

корпусы мен жылу қазандық салу 

% 25 5 Орындалмады. орындық оқу корпусын салуға қала әкімінің 

қаулысы бар. 

5. Оқытушы-профессорлар құрамына арналған 500 

орындық оқу корпусын салу 

% 25 5 Орындалмады. Қала әкімінің қаулысы бар. 

6. Екі қабатты 8-пәтерлі 6-дана коттедж 

құрылысын жүргізу 

% 75 10 Орындалмады. Жоба жасалынған, сараптама 

қорытындысының мерзімі өтіп кетті. 

7. 50 орындық қонақ үй кешені және автотұрақ 

салу 

% 75 10 Орындалмады. Қала әкімінің қаулысы бар. 

8. Ботаникалық бақтан студенттер мен 

магистранттарға оқу тәжірибелік сабақтар өтуге 

арналған ғимарат салу 

% 100 - Орындалмады. Қаржылық жағдайға байланысты құрылыс 

жұмыстары жүргізілмей тұр. 

9. Күрделі жөндеуден өткен ғимараттар мен 

құрылымдар саны 

дана 2 - Орындалмады. Қаржылық жағдайға байланысты құрылыс 

жұмыстары жүргізілмей тұр. 

10. Қалашық аумағын көгалдандыру мен 

абаттандыру 

% 30 30 Орындалды. Аумақты көгалдандыру жоспарға сәйкес 

орындалуда. 

11. №3 оқу корпусының шатырын жабу және 

қосымша жылумен қамтамасыз ету 

% 100 100 Орындалды. Ғимарат шатырының жылу сақтау қабілеті 

жоғарылатылып, аудиторияларға қосымша жылу 

радиаторлары орнатылды және тағыда қою жоспарда бар. 

Жұмыс орындалды. 

12. Ашық типті офистер құру (open space) % 1 1 Орындалды.  

13. Университеттің барлық ғимараттарын табиғи 

газбен жылыту жүйесіне ауыстыру   

% 100 100 Орындалды. Университет қалашығы, Тәуке-хан даңғылы 

бойындағы оқу ғимараттары мен жатақхана ғимаратының 

және «Яссы» қонақ үйінің жылу жүйелері толығымен газға 

ауыстырылды. Қазыбек би көшесіндегі ғимараттардың 

қазандықтарына газ тарту жұмысы қолға алынуда.    

14. Қазандықтарды жаңалау % 20 20 Орындалды. Өткен жылу беру маусымында екі дана қазандық 

жаңадан алынып, қажетті жерге орнатылып, іске қосылды. 

Бұл жұмыстар  жоспарға сәйкес орындалды және тағыда 

қазандықтарды жаңалау жоспарда бар. 

15. Лифттерді модернизациялау % 25 10 Орындалмады. №1 бас оқу ғимаратының №1 жолаушы 
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лифтісі толығымен модернизациялаудан өтті. Қалған №2, №3 

лифтілерді модернизациялаудан өткізу жоспарда бар. Басқа 

ғимараттардағы лифтілерге ағымдық жөндеу жұмыстары 

жүргізіліп тұрады.  

16. Университеттің дамуының Бас жоспарын 

дайындау 

% 100 100 Орындалды.Университет дамуы бас жоспарының макеті 

дайындалды. 

 

Міндет 4.3. Қаржы көздерін диверсификациялау. 

 

Нысаналы индикаторлар Өлшем 2019-

2020 

Жоспар 

2019-

2020 

Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: Орындалуы. 

Орындалмау себебі 

1 2 3 4 5 

1. Қосымша қаржыландыру көздері (Фандрайзинг) саны 2 - Орындалмады. 

2. Оқу кампусын ірілендіру, қаржы шығындарын 

оптимизациялау  шараларын жүргізу  % 

 

 

10 

 

 

 

10 

Орындалды. Университеттің №4,6 және №7,8  оқу 

ғимараттарын, №2 жатақхана мен “Тұран” жанұялық 

жатақханасы және №3 жатақхана мен “Самал” жанұялық 

жатақханаларын біріктіріп бір ғимарат меңгерушісінің 

жауапкершілігіне берілді. 

3. Университетті гранттық және институционалды 

қолдау үшін донорлар мен демеушілер тарту 

Саны 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Орындалмады.  

Қытай Халық Республикасының, Болгария 

Республикасының, Албания Республикасының, Босния 

және Герцеговина Республикасы және Молдова 

Республикаларының Қазақстандағы елшіліктеріне 

ынтымақтастық туралы хаттар жолданды жауап кутілуде 

4.Эндаумент-қор құру % 50 - Орындалмады 

5.Халықаралық, үкіметтік, қоғамдық бірлестіктер мен 

ұйымдар жариялаған түрлі бағдарламаларға, 

байқауларға,  т. б. шараларға қатысу арқылы сырттан 

қаржы тарту  

млн.тг. 5 

 

- 

 

Орындалмады. 

6. Коммерциялық семинарлар, тренингтер 

ұйымдастыру 

саны 30 

 

- Орындалмады. 

7. Кәсіби сертификациялау қызметтерін көрсету саны 5 - Орындалмады. 
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Міндет 4.4. Материалдық техникалық базаны модернизациялау. 

Нысаналы индикаторлар Өлшем 2019-

2020 

Жоспар 

2019-

2020 

Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: Орындалуы. Орындалмау 

себебі 

1 2 3 4 5 

1.Материалдық-техникалық базаның жаңартылу 

қарқыны  

% 20 20 Орындалды. Автокөлік бөліміне 16 орындық 2 дана 

микроавтобустар алынды. 

2. Аудиториялар мен оқу-ғимарат залдарын қазіргі 

заманғы дизайн талаптарына сай жөндеу, коворкинг-

орталықтар құру 

саны  1 1 Орындалды. Кентау институты оқу базасынан технопарк 

ашылды. 

3.Аудиторияларға интерактивті сабақтар өтуді 

қамтамасыз етуге арналған мобильді жиһаздар алу 

және жаңарту (трансформер-үстелдер, эргономикалы 

орындықтар және т.б.) 

% 75 - Орындалмады. Осы уақытқа дейін жиһаздар алу және 

жаңарту т.б. жөнінде ешқандай қызмет хаттар келмеді. 

4. Кітапхана қорларын жылдық жаңарту үлесі % 2 2 Орындалды. 

5. Пәндер бойынша дайындалған электронды оқу-

әдістемелік кешендерді кітапхананың ресурстық 

қорына орналастыру және сақтау 

% 100 100 Орындалды. 

 

Міндет 4.5. Цифрлық трансформация (digital tranformation) 

 

Нысаналы индикаторлар Өлшем 2019-

2020Жоспар 

2019-

2020Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: Орындалуы. 

Орындалмау себебі 

1 2 3 4 5 

1. Университетттің цифрлық платформасын құру, Paper 

freeжүйесіне өту (E-University және Smart-Campus) 

% 75 75 Орындалды. 

2. Электронды құжат алмасу платформасын дайындау 

ендіру: 

- Кадрлар үшін электронды ақпараттық жүйе (Е-кадр); 

- Білімгерлер үшін (е-студент); 

- Exchange 2010 интегралды платформасы; 

- Коммуникациялық стратегия бойынша; 

- Нормативтік-құқықтық құжаттардың электронды 

% 100 50 Орындалмады, себебі Exchange 2010 интегралды 

платформасы сатып алынбады. 
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базасын құру және т.б. 

3. Кампустың инфрақұрылымдық нысандарын басқарудың 

ситуациялық орталығын құру 

% 100 100 Орындалды. 

4. Барлық оқу-баспа материалдарын электронды форматқа 

ауыстырып, электронды қор құру 

% 75 75 Орындалды. 

5. 3Dprinting құру (5 модель) % 50 - Орындалмады. 

6. Білімберуүдерісінежаңаақпараттықтехнологияларендіру: 

- электронды цифрлық флипчарттар; 

-  Тач-басқару панельдері (Touch Panel) 

- маркерлік тақталар және т.б. 

- медиафасад  

- лэдэкрандар 

% 50 

 

 

 

+1 

+1 

50 

 

 

 

 

2 

Орындалды 

7. Бір пайдаланушының интернет жүйесіне енуінің 

кепілділік жылдамдығы 

Мбит/с 0.12 0.12 Орындалды. 

8. Корпоративтік жүйенің орталықтармен мәлімет алмасу 

жылдамдығы 

Гбит/с 10 1 Орындалмады. Себебі, тиісті техникалық 

жабдықтардың болмауы. 

9. Жаңадан алынатын компьютерлер саны  500 750 Орындалды. 

10. Компьютерлік және ұйымдастыру техникаларын 

жылдық жаңарту үлесі 

 

% 
50 

50 Орындалды. 

11. Университет веб-сайтын, дизайнын жаңалау, 

ребрендинг 

% 100 75 Орындалды. Жұмыстар жүргізілуде. 

12. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету % 100 100 Орындалды. 

13. On-line 

режиміндеәлеуметтіксауалнамаларжүргізуүшінқажетті 

бағдарламаларменқамтамасызету 

% 100 100 Орындалды. 

14.Университеттің баспа журналдарының электрондық 

нұсқасын шығару 

% 100 - Орындалды. 
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Стратегиялық жоспардың 2019-2020 оқу жылы бойынша жалпы орындалу көрсеткіштеріне талдау 

 
 

Стратегиялық бағыттар мен міндеттер 

Жалпы 

индикатор 

саны 

Қорытынды көрсеткіштер 

Орындалған 

индикаторлар 

саны 

Шартты 

орындалғандар 

Орындалмаған 

индикаторлар 

саны 

 

1-Стратегиялық бағыт.Оқыту сапасын арттыру және кәсіби білім беру 

 

Мақсат: Білім беру сапасын арттыру және бәсекеге қабілетті мамандар дайындау 

Міндет 1.1. Білім беру бағдарламаларын қазіргі заман талаптарына 

синхронизациялау/гармонизациялау 

16 13 - 3 

Міндет 1.2. Оқыту сапасы мен инновациялық әлеуетті дамыту 15 15 - - 

Міндет 1.3.  Білімгерлер саны мен маман сапасын арттыру 14 9 1 4 

Міндет 1.4. Жоғары білікті кадр потенциалын жасақтау және дамыту 17 10 - 7 

Міндет 1.5.  Рухани жаңғыру. Жастар саясаты мен білімгерлер 

бастамасын дамыту. 

10 10 - - 

Жалпы 72 57 1 14 

% 100 79,2 1,4 19,4 

 

II-Стратегиялық бағыт.  Практикаға бағытталған озық зерттеулерді ұйымдастыру 

 

 

Мақсат: Зерттеу жұмыстарының сапасын арттыру  

Міндет 2.1.  Озық зерттеулерді ұйымдастыру 21 8 - 13 

Міндет 2.2.  Ғылыми-инновациялық зерттеу нәтижелерін практикаға 

ендіру және коммерциализациялау. 

11 5 - 6 

Жалпы 32 13 - 19 

%  40,6 - 59,4 
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