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 1 кезең (наурыз-сәуір айлары): Ағымдағы жағдайға талдау жасалды;

 2 кезең (мамыр айы): Ұлы ойшыл Қожа Ахмет Ясауидің рухани мұрасына 

негізделген құндылықтар аясында білім беру ұйымының философиясын 

қалыптастыру іс-шаралары;

 3 кезең (маусым-шілде айлары): Стратегиялық жоспардың мазмұны мен 

жауапты тұлғалар бекітілді; 

 4 кезең (тамыз айы):  Индикаторларды талқылау, соңғы редакция; 

 5 кезең (қыркүйек айы): Өкілетті Кеңес жиналысында Стратегиялық 

жоспарды бекіту.

2. Университеттің жаңартылған

Стратегиялық жоспарын әзірлеу

Терең тарихтан жарқын болашаққа...



1. БОЛАШАҚҚА КӨЗҚАРАС

1. Болашақ келбет

2. Миссия

«Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Түркістанды түркі әлемінің 

ортақ білім орталығына айналдырады».

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті

Миссия – Терең тарихтан жарқын болашаққа!

Мақсат: Қожа Ахмет Ясауидің зияткерлік және мәдени мұрасынан рух алып, ой еркіндігі мен

әмбебап академиялық принциптерге сәйкес, ұлттық рухани сана-сезімі жоғары, қоғам алдындағы

жауапкершілікті сезінетін, ынтымақтастық пен адам құқықтарын құрметтеудің маңыздылығын

түсінетін Түркі әлемінің жастарын оқыту мен біріктіру үшін халықаралық стандарттарға сай,

бәсекеге қабілетті, сапалы білім беру.
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 Университеттің даму моделін айқындау барысында академиялық және

корпоративтік мәдениеті қайта қаралып – Халық үніне құлақ асатын

Университет Моделі ұсынылды;

 Ұйым мәдениетін инклюзив және студенттерге бағытталған ұстаным арқылы

дамыту үшін тренингтер мен семинарлар ұйымдастырылды;

 Ашықтықты қамтамасыз ету мақсатында Akgun автоматтандыру жүйесін

(2013 жылы 300 мың $ алынған) іске қосу қолға алынды;

 Түркістан қаласының тек облыс орталығы емес бүкіл Түркі әлемінің рухани

орталығы ретінде дамуы үшін әр бір бағыт бойынша ұзақ, орта және қысқа

мерзімді мақсаттар белгіленді.

2. Университет моделі, мақсаты және даму 
бағыттарын айқындау

Терең тарихтан жарқын болашаққа...
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3. Кадрлық саясат:

 Ректоратқа енгізілген өзгерістер: Академиялық инновация және жоғары білімнен

кейінгі білім беру ісі жөніндегі вице-президент штаты қысқартылды;

 Құрылымдық бөлімдердің қысқартылуы: Кәсіби даму институты, Жоғары білімнен

кейінгі білім беру орталығы, Үйлестіру және HR management департаменті т.б. бөлімдер

өзгертіліп қысқартылды;

 Құрылымдық бөлімдердің біріктірілуі: Әлеуметтік ғылымдар факультеті мен

Гуманитарлық ғылымдар факультеттері, Экономика бағдарламасы мен Қаржы және

есеп бағдарламалары, Академиялық департамент пен Жоғары білімнен кейінгі білім

беру орталығы, т.б. бөлімдер біріктірілді;

 Ашықтықты қамтамасыз ету мақсатында Сатып алу және Ботаникалық бақ

саласындағы жұмыс вице-ректор мен жауапты хатшының бірлескен басшылығына

алынды.

 Еңбекақы төлеу қоры бойынша жүктемені азайту үшін процедуралар енгізілуде, оған

сәйкес қызметкерлерді еңбек демалысынан негізсіз қайтаруға тыйым салынады.

Терең тарихтан жарқын болашаққа...
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3. Кадрлық саясат

 Өзара алмасу: Қазірге дейін қызметкерлердің өзара алмасуын қамтамасыз ету үшін

ешқандай шаралар қолданылмаған, бұл мәселе жаңа еңбек шарты арқылы реттелді.

 Қызметкерлердің материалдық жауапкершілігі: Жаңа еңбек шарты әзірленді, әр

қызметкердің қызметтік міндеттерін орындау үшін өзіне берілген мүлік үшін

материалдық жауапкершілігі анықталды.

 Ғылыми жобалар бойынша: Ғылыми және ғылыми-техникалық гранттық жобалар,

нысаналы ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламалар бойынша жұмысты

оңтайландыру мақсатында құжаттарды қарастырып, келісім беретін жұмыс тобы

мүшелерінің саны 8-ден 3-ке азайтылды.

 Сатып алу процедураларының заңдық тәртіптері қалпына келтірілді. Соңғы үш

жылда мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруда жүйесіздік болған. Жемқорлық

рисктері орын алған. Университет мүддесі мен қажеттілік ескерілмеген, тиісті

құрылымдардың сұраныстары есепке алынбаған.

Терең тарихтан жарқын болашаққа...
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 Білімалушыларды бағалау, электрондық журналды толтыру процесстеріндегі орын алған

көптеген ахуалдарға тосқауыл қойылып, барлық процедуралар айқын белгіленіп, қатаң

бақылауға алынды;

 Антиплагиат жүйесін қолдану барысында ережеден тыс, бір жұмысты бірнеше рет тексеру

тәжірибесі анықталып қатаң бақылауға алынды. Жаңа оқу жылында Strike plagiarism

жүйесіне көшу туралы шешім қабылданды;

 2021-2022 оқу жылына факультеттер мен кафедралардың дайындық сапасына

мониторинг жасалып, нәтижелері жан жақты талқыланып, жол картасы бекітілді;

 Академиялық салада барынша ашық, адал, әділетті жүйе қалыптастыру үшін

академиялық мәселелерді реттейтін барлық ішкі нормативтік құжаттарға, академиялық

саясатқа аудит жасалып жаңа оқу жылына дайындық барысында сәйкестендіру

жұмыстары жүргізілуде;

 Білім бағдарламаларының сапасына ішкі аудит жасау ережесі дайындалып, жаңа оқу

жылының қараша айына дейін жан жақты аудит өткізу туралы шешім қабылданды;

 Қабылдау комиссиясының толығымен ашық жұмыс жүйесі қалыптастырылды

4. Білім беру үдерісінің сапасын арттыру

Терең тарихтан жарқын болашаққа...
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4. Білім беру үдерісінің сапасын арттыру

 Түркия Республикасының Жоғарғы Білім Сапасы Кеңесімен ынтымақтастық құрып білім

сапасын арттыру мақсатында бірлесіп іс шаралар ұйымдастырылу жоспарлануда;

 "Ана жұрттан атажұртқа 100 оқулық" жоба аясында Түркиядағы ең мықты жоғары оқу

орындарының 100 оқулығын қазақ тіліне аудару туралы шешім қабылданып, жұмыстар басталды;

 Түрік тілінде оқытудың стандарттарын ұсынатын Юнус Эмре бағдарламасымен серіктестік

құрылып біріккен жоба жүзеге асырылуда;

 Шет тілін кеңінен оқыту үшін арнайы Лингвистикалық орталық ашылды;

 Пилоттық проект ретінде түрік университеттерімен төрт сала бойынша қос дипломдық бағдарлама

әзірлеу жұмыстары басталды;

 2021-22 оқу жылында дәріс беру үшін Түркиядан жоғары деңгейлі 24 кәсіби профессор -

оқытушылар ПОҚ қатарына қосылады;

 Теология факультеті құрылды.

 «Туризм» мамандығының 29 студенті Rixos және Анталия Білім университетімен жасалған келісім

шарт аясында 3 айға практикадан өтуге жіберілді.

Терең тарихтан жарқын болашаққа...
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 Медициналық факультеттің ауруханасы заманауи стандарттарға сай

модернизациядан өтуде. Аурухана ТИКА - ның қаржылай көмегімен (90 мың $)

жабдықталуда.

 Медициналық білім Түркиядан келетін профессорлармен және Түркиямен

өткізілетін қос мамандық бағдарламасы арқылы күшейтіледі.

 ТИКА университетке жалпы құны 670 мың.$ екі жаңа анатомиялық зертхана

құру шешімі қабылдады

 Ай сайын 5 дәрігеріміз бір айға медициналық оқуға Түркияның маңызды

ауруханаларына жіберіледі.

 2021 ж. маусым айынан бастап, ТИКА қолдауымен Түркиядан жалпы саны 30

дәрігер, соның ішінде 4 маңызды медицина профессоры ай сайын

университет ауруханасында Түркістан халқына тегін тексеру, диагностика, емдеу

және хирургиялық ота жасай бастады.

4. Медициналық білім беру үдерісінің 

сапасын арттыру

Терең тарихтан жарқын болашаққа...
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 Университеттің ғылыми жарияланымдарының сапасы мен санын арттыру мақсатында:

1) ынталандыру мөлшері 2 есе арттырылды (1000 $);

2) Түркиядан келетін ғалымдар саны арттырылып, арнайы жоспар түзілуде;

 Университет ұлттық және халықаралық академиялық рейтингтерде лайықты орын алуы

үшін іс шаралар жоспары жасалынды;

 Университеттегі зерттеу жұмысы нәтижелерін коммерциализациялау мақсаты бойынша

облыс және қала әкімдігімен келіссөздер басталды (Көгалдандыру және көшет дайындау);

 Ясауи Академиялық үстемдік орталығын құру үшін Өңірлік ЖОО жобасына (4 млрд

теңге) өтінім білдіріліп, бірінші кезеңі сәтті өтті;

 Университет ғалымдары археология бағыты бойынша 150 млн.тг ПЦФ жобасын ұтып

алды.

5. Ғылыми зерттеу жұмыстары

Терең тарихтан жарқын болашаққа...
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 Түркітану институты халықаралық деңгейдегі зерттеу институтына айналуда,

ал Түркістан қаласын халықаралық деңгейдегі Түркология орталығына

айналдыру іс-шаралары басталды (бюджет 20 млн. $)

 Туркология журналы халықаралық заманауи стандарттарға сәйкес келтірілді

(тәуелсіз және жасырын рефери жтб).

 Туркология саласы бойынша әлемге танымал ғалымдар апта сайын онлайн-

конференция беруде.

 Түркология, Ясауитану және т.б. салаларда өте маңызды халықаралық

кездесулер өтуде.

5. Түркология зерттеу орталығы

Терең тарихтан жарқын болашаққа...
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6. Әлеуметтік-мәдени даму

 Студенттердің өзін-өзі басқаруы және студенттік клубтар:

Студенттердің өзін-өзі басқаруына тартылған білім алушылар

саны – 1900, бұл - жалпы студенттер санының 21 пайызы.

Оның ішінде «Жас Отан» жастар қанаты, Студенттік альянс,

студенттік деканаттар, жатақханаларда студенттік кеңестер

мен жасақтар жұмыс жасайды. «Шаңырақ» студенттік клубтар

координациясына қарасты 33 клуб бар.

 Студенттік жатақханалар: Сыйымдылығы 3816 орынды

қамтитын 7 жатақхана бар. Жатақхана қажет ететін студенттер

саны-7008, оның ішінде шетелдік студенттер-1360.

Жатақханамен қамтамасыз етілу пайызы – 54,5%. Алдағы оқу

жылдарында білім алушыларды толық қамтамасыз ету

мақсатында қазіргі заманауи үлгідегі-1500 орындық

жатақхана салу үшін инвесторларды тарту жұмысы жүргізіліп

жатыр.

Терең тарихтан жарқын болашаққа...
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6. Әлеуметтік-мәдени даму:

 Студенттердің спорттық жетістіктері: Спорттық-сауықтыру

бөлімінде 700- ге жуық студенттің қатысуымен, 15 спорттық секция

жұмыс атқарады.

 2021 жылы 3.05-10.06 жұлдызы аралығында ХІ жазғы Универсиада

ойындары өтті. 60 жоғары оқу орнынан 2465 спортшы қатысып, 30

спорт түрінен 37 жарыс өткізілді. Жалпы командалық есеп бойынша:

Қ.А Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті ІІ орынды

иеленді.

 2020-2021 оқу жылында университет студент- спортшылары Әлем

кубогында - 1; Азия Чемпионатында-9; ҚР Чемпионатында – 50;

«Қазақстан Студенттер лигасында» - 14; Халықаралық жарыстарда –

18; ХІ жазғы универсиадада – 80 медаль иегері болды. 2

студентымыз Токио олимпиадасына жолдама алды.

Терең тарихтан жарқын болашаққа...
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6. Әлеуметтік-мәдени даму:

 Мәдени іс-шаралар: 2020-2021 оқу жылында онлайн және офлайн түрде

242 мәдени іс-шаралар ұйымдастырылды. Оның ішінде мәдениет

орталығы – 80, «Рухани жаңғыру» орталығы – 19, «Саналы ұрпақ» кеңесі

– 27, Жастар орталығы-116.

 PR және Медиа: 2020-2021 оқу жылында университеттің ресми сайты мен

Facebook әлеуметтік желісінде жарияланған материалдар саны:

 Facebook: 1.09.-09.03.2021 аралығы 262; 09.03-12.08-2021 аралығы -

416; өсім 158,78% 

 Сайт: 1.09.-09.03.2021аралығы-159; 09.03-12.08-2021 аралығы - 283;

өсім 177,99%

 Instagram: 1.09.-09.03.2021аралығы-136; 09.03-12.08-2021 аралығы -

261; өсім 169,85%

 Youtubе (Yassawi TV) :1.09.-09.03.2021аралығы-13; 09.03-12.08-2021

аралығы - 70 өсім 538,46%

Терең тарихтан жарқын болашаққа...
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6. Әлеуметтік-мәдени даму: 

 Жанұялық жатақханалар. Университет балансында ОПҚ мен қызметкерлерді тұрғын
жаймен қамтамасыз етуге арналған «Мағжан» қалашығы (76 пәтер), «Самал» (36

пәтер),«Тұран» (53 пәтер),«Баян батыр» (14 пәтер) жанұялық жатақханалары және
«Яссы» қонақ үйі (52 бөлме) бар. Аудит барысында университетке қатысы жоқ 31

отбасының орналасқаны анықталған.

 Осы кемшілікті түзету нәтижесінде: «Яссы» қонақ үйінен - сырттан келген (Түркістан
облыстық мекемелерінен) 14 қызметкер шығарылып, 15 университет қызметкері де

басқа жатақханаларға ауыстырылды. 14+15 = 29 бөлме босатылып, жөндеуге дайын халге

келтірілді. "Самал" жанұялық жатақханасынан - 6 пәтер, «Тұран» жанұялық
жатақханасынан – 2 пәтер, «Мағжан» қалашығынан – 5 пәтер босатылып кезекте тұрған
университет қызметкерлеріне уақытша пайдалануға берілді.

Терең тарихтан жарқын болашаққа...
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Вакцинация 5 қыркүйек 2021 

ОПҚ саны – 1047, вакцина алғаны – 1043 қызметкер (99,7%)

Әкім.-шаруаш. қызметкер саны – 1057, вакцина алғаны – 1053 (99,6%)

Білім алушылар саны – 8340 (1 курс есептелмеген), вакцина алғаны – 6114 

студент (75%)

Оқу орнымыздың әлеуметтік желілердегі ресми аккаунттарында екпе алуды

насихаттауға байланысты жазбалар мен бейнероликтер саны: 

Facebook желісінде - 9 жазба, 5 бейнеролик, 

Instagram желісінде - 9 жазба, 5 бейнеролик,

университет сайтында - 2 жазба, 4 бейнеролик.

Терең тарихтан жарқын болашаққа...



Стратегиялық даму бағыттары: Университетті басқару жүйесін жетілдіру

Горизонталды университеттік басқару жүйесін 
енгізу және бюджетті басқаруды 
орталықсыздандырумен бірге, ХҚТУ-дың барлық 
басқару органдарының өкілеттіктерін қайта қарау

Оқу, ғылыми, өндірістік және клиникалық 
бөлімдерді басқарудың жаңа тиімді құрылымын 
әзірлеу

Терең тарихтан жарқын болашаққа...



Стратегиялық даму бағыттары 2: Академиялық көшбасшылық

Жетекші халықаралық агенттіктердің аккредиттеу талаптары негізінде оқу процесінің сапасын жақсартуды қамтамасыз ету;
Бұл үшін университеттің материалдық -техникалық қамтамасыз етілуі мен жабдықталуының қажетті деңгейде қамтамасыз ету

Педагогикалық қызметкерлер мен кадрларды іріктеу, оқыту және дамыту, еңбекті ұйымдастыру мен бағалаудың ең озық 
технологияларын енгізу;

Жоғары білікті мамандарды тарту үшін педагогикалық қызметкерлердің еңбекақысын ұлғайту қажет

Аймақта сұранысқа ие бағыттар бойынша жаңа пәнаралық, инновациялық білім беру бағдарламаларын әзірлеу және ашу

Қазақ, түрік, ағылшын және орыс тілдерінде жаһандық қашықтықтан білім беру бағдарламаларын әзірлеу;

Стратегиялық серіктес университеттермен бірге білім беру франчайзингін қолдана отырып, кадр даярлаудың басым бағыттары 
бойынша қосдипломды, бірлескен білім беру бағдарламаларын енгізіңіз

Білім беру бағдарламаларының әр түрлі бағыттары бойынша Түркияның жетекші университеттерінің оқулықтарын аудару

Бірыңғай желілік жалпы түркі білім беру және ғылыми кеңістігін құру және ілгерілету

Терең тарихтан жарқын болашаққа...



Стратегиялық даму бағыттары 3: Ғылым мен инновация экожүйесінің дамуы

Технопарк, бизнес -инкубатор, коммерцияландыру офисі, прототип дүкені, 
стартап -орталықтан тұратын өнімді және тиімді инновациялық инфрақұрылым
мен экожүйені құру сонымен қатар педагогикалық ұжым мен студенттер
арасында инновациялық және кәсіпкерлік мәдениетті дамыту

Университеттің ғылыми портфолиосын тиімді басқару жүйесін құру (ОПҚ 
мен университеттің сілтеме индексін жоғарылату, ғылыми журналдарды
халықаралық мәліметтер базасына енгізу, ғылыми-зерттеу жұмыстарына
қаржыландыруды ұлғайту, ғалымдардың әлеуетін арттыру және т.б.).

Университеттің негізгі ғылыми бағыттары бойынша тұрақты халықаралық
серіктестікті орнату

Терең тарихтан жарқын болашаққа...



Стратегиялық даму бағыттары 4: Медициналық кадрларды академиялық, ғылыми және 

клиникалық даярлаудың интеграцияланған моделін әзірлеу

Клиникалық практикамен интеграциялау арқылы медициналық бағыттардағы оқу процесінің сапасының айтарлықтай
жоғарылауы

ХҚТУ-дың медициналық факультеттері мен емханаларын қамтитын медициналық оқу орталығын құру

Университетке Түркістанда салынып жатқан көпсалалы клиниканы басқаруға беру арқылы университеттің
клиникалық базасын дамыту. ХҚТУ клиникасын заманауи құрал -жабдықтармен жабдықтау.

Еңбек нарығында сұранысқа ие медициналық мамандықтар бойынша мамандар даярлаудың жаңа 
бағыттарын ашу

Әлемнің жетекші оқу және ғылыми орталықтарында педагогикалық кадрларды даярлау, біліктілігін арттыру 
арқылы медициналық мамандықтардың кадрлық әлеуетін арттыру, сондай-ақ, ең мықты мамандарды шақыру

Жетекші білім беретін медициналық орталықтармен ғылым мен инновация саласындағы ынтымақтастықты кеңейту

Терең тарихтан жарқын болашаққа...



Стратегиялық даму бағыттары 5: Қоғам және аймақтың дамуына үлес қосу

«Yassawi» академиялық артықшылық орталығы

Орталық ғылыми -диагностикалық зертхана

Клиникалық диагностикалық орталыққа негізделген көз денсаулығы орталығы

Кардиохирургия орталығы

Функционалды диагностика орталығы

«Клиникалық медицинадағы үлкен деректер» зертханасы

«Big Data & IoT технологияларының» қолданбалы зерттеулер зертханасы

«Экологиялық қауіпсіздік және экологиялық мониторинг» зертханасы

Терең тарихтан жарқын болашаққа...



Терең тарихтан жарқын болашаққа...

Стратегиялық даму бағыттары 5: ТИКА жобалары (жалпы бюджет 500 000$)

Әйелдерді жұмыспен қамтамасыз ету орталығы

NetWork академиясы 

Роботтандырылған кодтау курсы 

Дәнекерлеу курстары  



Стратегиялық даму бағыттары 6: Университеттің инфрақұрылымы мен 

ресурстарын дамыту

Білім беру инфрақұрылымын нығайту және дамыту (оқу
кабинеттерін, оқу зертханаларын жабдықтау, заманауи білім
беру цифрлық технологияларын енгізу).

Инновациялық инфрақұрылым объектілерінің құрылысы
(технопарк, бизнес -инкубатор, прототиптік шеберхана
және т.б.)

Цифрлық трансформация (digital transformation). 

Терең тарихтан жарқын болашаққа...



Стратегиялық даму бағыттары 7: «Түркістан - түркі әлемінің рухани астанасы»

Аймақтың әлеуметтік-экономикалық процестері бойынша зерттеулер жүргізу, түркітілдес әлемнің әлеуетін нығайту бойынша жобаларды  жүзеге асыру

Зайырлы мемлекет принциптеріне негізделген Теология факультетінің ашылуы

Түркі әлемі ғалымдарымен бірлесе отырып түркология, археология, ясауитану саласындағы зерттеулер жүргізу тұжырымдамасын жасау

Александрия, Сауд Арабиясы, Түркия және басқа елдер кітапханаларының архивтерінен электронды мәліметтер базасын, каталогтар 
жүйесін(ежелгі қолжазбалар, диссертациялар, зерттеулер т.б.) жасау

Түркі дүниесінде ортақ бір тіл мен әліпби қолданылуы үшін тиісті орта және жағдай қалыптастыру

Түркістан өңірі Еуразия даласындағы көшпелі және отырықшылық өркениетінің тоғысқан жері ретінде түркілік өркениеттің феномені мен генезисін 
айқындайтын жобаларын жасау

«Түркология» және «Bilig» журналдарының әлеуетін әлемнің үздік ғылыми басылымдары деңгейіне дейін дамыту

Терең тарихтан жарқын болашаққа...


