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СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРДЫҢ 2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ 

ОРЫНДАЛУ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ТАЛДАУ 

 
 

Стратегиялық бағыттар мен 

міндеттер 

Жалпы 

индика 

тор 

саны 

Қорытынды көрсеткіштер 

Орындалған 

индикаторлар 

саны 

Шартты 

орындалған

дар 

Орындалмаған 

индикатор 

лар 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/гармонизациял

ау 

15 10 - 5 

Міндет 1.2. Оқыту сапасы мен 

инновациялық әлеуетті дамыту 

18 12 2 4 

Міндет 1.3.  Білімгерлер саны мен 

маман сапасын арттыру 

16 9 - 7 

Міндет 1.4. Жоғары білікті кадр 

потенциалын жасақтау және 

дамыту 

16 3 2 11 

Міндет 1.5.  Рухани жаңғыру. 

Жастар саясаты мен білімгерлер 

бастамасын дамыту. 

9 1 2 6 

Жалпы 74 35 6 33 

% 100 47,3 8,1 44,6 

 

II-Стратегиялық бағыт.  Практикаға бағытталған озық зерттеулерді 

ұйымдастыру 

 

 

Мақсат: Зерттеу жұмыстарының сапасын арттыру  

Міндет 2.1.  Озық зерттеулерді 

ұйымдастыру 

21 10 - 11 

Міндет 2.2.  Ғылыми-

инновациялық зерттеу 

нәтижелерін практикаға ендіру 

және коммерциализациялау. 

11 3 - 8 

Жалпы 32 13 - 19 

% 100 40,7 - 59,3 

 

 

III-Стратегиялық бағыт.  Тиімді әріптестік және халықаралық серіктестікті дамыту 

 

Мақсат: Сапалы білім беру және озық зерттеулер үшін әріптестік қарым-қатынастарды дамыту 

Міндет 3.1. Қоғаммен байланыс 

және мекеме-ұйымдармен, Түркия 

университеттерімен, халықаралық 

 

13 

8 - 5 



қауымдастықпен тиімді әріптестік 

қарым-қатынастар орнату  

Міндет 3.2 Аймақтық, ұлттық, 

халықаралық жобаларға қатысу 

5 3 1 1 

Жалпы 18 11 1 6 

% 100 61,1 5,6 33,3 

 

IV-Стратегиялық бағыт.  Тиімді корпоративті басқару және инфрақұрылым мен 

ресурстарды дамыту 

 

Мақсат: Тиімді және нәтижелі іс-әрекеттер үшін жағдай жасау 

Міндет 4.1. Тиімді корпоративтік 

басқару және бәсекеге 

қабілеттілікті арттыру 

9 5 - 4 

Міндет 4.2. Бас құрылыс 

жоспарын дайындау және 

университет кампусын ұлғайту, 

инфрақұрылымды дамыту 

17 4 2 11 

Міндет 4.3 Қаржы көздерін 

диверсификациялау 

7 3 - 4 

Міндет 4.4. Материалдық 

техникалық базаны 

модернизациялау 

5 2 - 3 

Міндет 4.5. Цифрлық 

трансформация (digital 

tranformation) 

14 8 - 6 

Жалпы 52 22 2 28 

% 100 42,3 3,8 53,9 

 

ЖалпыХҚТУ бойынша 

 

176 

 

81 

 

 

9 

 

86 

% 100 46 5,1 48,9 

Орындалуы, орындалмауы, % 100 51,1 48,9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

2020-2021 

Жоспар 

2020-2021 

Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: 

Орындалуы. Орындалмау себебі 

1 2 3 4 5 

1.Университет іс-әрекетін 

регламенттейтін нормативті 

құжаттарды жаңарту, 

дайындау және ендіру. 

саны 4 6 

Орындалды 

 Академиялық саясат; 

 Іс-тәжірибе және жұмыспен қамту 

орталығының 1 ережесі жаңартылып, 

кайта бекітілді; 

 Білім беру бағдарламалары және 

әдістемелік орталығының 1 ережесі 

жаңартылып, кайта бекітілді; 

 Оқу ісін ұйымдастыру орталығының 2 

ережесі жаңартылып, кайта бекітілді; 

 Үздіксіз және қашықтықтан білім беру 

орталығының 1 ережесі жаңартылып, 

кайта бекітілді; 

 Білім алушыларға қызмет көрсету 

орталығының 1 ережесі жаңартылып, 

кайта бекітілді. 

2.Практикаға бағытталуын 

күшейту және 

құзыреттіліктерді ескеру 

арқылы пәндердің оқу 

бағдарламаларының 

мазмұнын жаңарту 

% 100 100 

Орындалды.Барлық пәндердің оқу 

бағдарламаларының (силлабустарының) 

оқыту нәтижелері мен практикаға 

бағытталуын ескеру арқылы мазмұны 

қайта жаңартылып бекітілді  

(Факультеттердің индикативті жоспарды 

орындау есебінің негізінде). 

3.Стратегиялық және 

бағдарламалық құжаттарға 

сәйкестендіріп оқу 

бағдарламаларының 

тақырыптарын жаңарту 
% 100 100 

Орындалды.Барлық оқу 

бағдарламаларының тақырыптары 

стратегиялық және бағдарламалық 

құжаттарға сәйкестендіріп жаңартылды 

(Факультеттердің индикативті жоспарды 

орындау есебінің негізінде). 

4.Профильді бағыттар 

бойынша білім беру 

бағдарламаларының жыл 

сайынғы ревизиясы 
% 100 100 

Орындалды.Барлық бағыттар бойынша 

білім беру бағдарламаларына жыл 

сайынғы ревизия жасалынды. Нәтижесі: 

-8 ББ бойынша білімгер қабылданбайды; 



-16 ББ әзірленіп, Реестрге ендіріледі; 

-148 ББ бойынша білімгерлер 

қабылданады; 

-15 ББ мазмұны жаңартылып,Реестрге 

ендіріледі.(Факультеттердің индикативті 

жоспарды орындау есебінің негізінде). 

5.Шет тілінде білім беру 

бағдарламаларын іске 

асыру 

саны 6 2 

1.Орындалмады:МБжЭБ-2,Әлеуметтік-
1,Гуманитарлық-1,Инженерия-1  
 

2.Артығымен орындалды: 

Жаратылыстану факультеті-2 

(6B01512-Химия, 6B01513- Биология)  

(Факультеттердің индикативті 

жоспарларында жоспарланған. пункт 

1.4) 

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 

3 - Орындалмады. 

7.Дуалды оқыту жүйесін 

ендіру:  Кентау 

трансформатор зауыты 

арқылы 

«Электроэнергетика», ІТ 

мамандықтары, Экономика 

мамандықтары және т.б. 

саны 10 9 

1.Орындалмады: 

Мемлекеттік басқару және 

экономика жоғары мектебі(2ББ) 

6В04140-Менеджмент-Кентау 

трансформатор зауыты 

6В04141-Экономика-Кентау 

трансформатор зауыты 

2.Орындалды: 

1.Спорт және өнер факультеті 

бойынша  (1 ББ): 
-6В02123-Актерлік өнер-Р.Сейтметов 

атындағы сазды драма театры 

2.Филология факультеті бойынша 

(1ББ) артық орындады: 
-6В01718-Шетел тілі екі шетел тілі 

(ағылшын және қытай тілдері)-

Ататүрік атындағы №17 мектеп- 

гимназиясы 

6В01719-Шетел тілі: екі шетел 

тілі(ағылшын және түрік тілдері)-

Ататүрік атындағы №17 мектеп- 

гимназиясы- 

3.Гуманитарлық ғылымдар 

факультеті бойынша (1 ББ): 

6В01615-Тарих - М.Әбенов атындағы 

жалпы орта мектебі 

4.Инженерия факультеті бойынша 

(1ББ): 



6В01573-Информатика, АКТ және 

роботатехника, Түркістан қаласындағы  

«Дарын» орта мектебі 

5. Жаратылыстану факультеті (3 ББ): 

6В01509-Математика-Н.Оңдасынов 

атындағы Түркістан 

мамандандырылған мектеп интернаты  

6В01510-Физика-Н.Оңдасынов 

атындағы Түркістан 

мамандандырылған мектеп интернаты 

6В01513-Биология-№21 Жалпы орта 

мектебі 

6. Әлеуметтік ғылымдар факультеті 

(1ББ): 

6В04245-Құқықтану, Түркістан облысы 

Адвакатура алқасы 

АК №3 16.10.2020 шешіміне сәйкес 

Дуальды оқыту бойынша 

кәсіпорындарда сабақты өткізу процесі 

эпидемиялық жағдай орынға келгенде 

іске асырылады. 

(Факультеттердің индикативті 

жоспарларында жоспарланған. Пункт 

1.5) 

8.Салалық шеңберлер мен 

кәсіптік стандарттар 

негізінде әзірленген білім 

беру бағдарламаларының 

үлесі 

% 100 100 

Орындалды. Барлық Білім беру 

бағдарламалары Атамекен ҰКП  кәсіби 

стандарттары мен салалық шеңберлер 

негізінде әзірленді 

9.Қосдипломды білім беру 

бағдарламалары* 

саны 3 1 

1.Орындалмады 
Гуманитарлық 

 

 ғылымдар -1 

Инженерия-1  

2.Орындалды 

Филология-1.(Факультеттерінің 

индикативті жоспарларында 

жоспарланған.Пункт 1.8.3) 

10.Эразмус +, 3+1, 2+2, 1+1 

бойынша білім беру 

бағдарламаларын жасау 

саны - - Оқу жылына жоспарланбаған 

11.«Major and Minor» 

қағидаттары негізінде 

практикаға бағытталған 

білім беру 

бағдарламаларын жасау 

саны 4 12 

Орындалды 

Модуль-Педагогикалық білім 

Модуль-Өзін өзі тану 

Модуль-Мемлекеттік және жергілікті 

басқару 

Модуль-Қаржы 

Модуль-Есеп және аудит 

Модуль-Экономика 

Модуль-Менеджмент 

Модуль-Саясаттану 

Модуль-Экожүйені басқару 



Модуль-Жаратылыстану негіздері 

Модуль-Балалалар психологы 

Модуль-Мектептегі үйірме 

12.КазТЕП жүйесі аясында 

қашықтықтан оқыту 

бағдарламаларын ендіру:  

-бакалавриат  

-магистратура 

саны 
30 

8 

40 

- 

Орындалды 

Қашықтықтан оқыту технологиясын 

пайдаланып білім алушыларға 40 білім 

беру бағдарламалары бар, қазіргі таңда 

білім алушылардың қашықтықтан білім 

алу технологиясын пайдаланып білім 

алуға тапсырғандардың аз болуына 

байланысты 18 білім беру бағдарламасы 

бойынша білім алып жатыр. 

Қашықтықтан оқыту технологиясымен 

оқытылатын білім беру бағдарламалары 

(бакалавриат) -18 

1. 6В01303-Бастауышта оқыту 

педагогикасы мен әдістемесі 

2. 6В01100-Педагогика және 

психология 

3. 6В02229-Теология 

4. 6В02228-Дінтану 

5. 6В04245-Құқықтану 

6. 6В07153-Электр энергетикасы 

7. 6В01509-Математика 

8. 6В01510-Физика 

9. 6В01573-Информатика, АКТ және 

робототехника 

10. 6В01717-Орыс тілі мен әдебиеті 

11. 6В01719-Шетел тілі:екі шетел тілі 

(ағылшын-түрік) 

12. 6В04140-Менеджмент 

13. 6В04142-Экономика 

14. 6В04144-Қаржы 

15. 6В06151-Ақпараттық жүйелер 

16. 6В04141-Мемлекеттік және 

жергілікті басқару 

17. 6В05146-Биологиялық және сабақтас 

ғылымдар 

18. 6В01202-Мектепке дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу 

Магистратура бағыты бойынша 

индикатордыңм орындалмау себебі ҚР 

БҒМ №137 бұйрық талаптары негізінде 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарлама бойынша қашықтықтан 

оқыту технологиясын пайдаланып білім 

беруге рұқсат етілмеуіне байланысты. 

13.Университет 

қызметкерлеріне арналған 

құзыреттіліктерді дамыту 

бойынша қосымша 

біліктілік жетілдіруге 

дана 24 26 

Орындалды 

Университет қызметкерлеріне арналған 

құзыреттіліктерді дамыту бойынша 

қосымша біліктілік жетілдіруге арналған 

білім беру бағдарламалары: 



арналған білім беру 

бағдарламаларының саны 

1.Жоғарғы оқу орындарындағы білім 

беру менеджменті. 

2.Жоғарғы оқу орындарында инклюзивті 

білім беру бағдарламасы. 

3.Қашықтықтан білім беру 

технологиялары бойынша оқу үдерісін 

жоспарлау және ұйымдастыруы. 

4.Қашықтықтан білім беру 

технологиялары бойынша сабақ беру 

және бағалау. 

5.Зерттеу жұмыстарын жүргізудің 

методологиясы және мақала жазуды 

үйрену. 

6.Жаңартылған білім беру 

бағдарламасының өзекті мәселелері. 

7.Педагогикалық бейін бойынша білім 

беру бағдарламасын (30 академиялық 

кредит). 

8.Жаңартылған білім мазмұны негізінде 

болашақ мұғалімдердің кәсіби 

құзіреттілігін қалыптастыру. 

9.Білім беру ұйымдарын басқарудың 

педагогикалық  менеджменті 

10.Гипербариялық оксигенация 

(дәрігерлер үшін) 

11.Ағылшын тілінде тыңдау және сөйлеу 

І, ІІ 

12.Жаңартылған білім беру 

бағдарламасының өзекті мәселелері 

(өнер саласындағы оқытушылар үшін) 

13.Жалпы ағылшын тіл білімі 

14.Жаңартылған білім беру 

бағдарламасының өзекті мәселелері 

(спорттық қозғалыс ойындары 

саласындағы оқытушылар үшін) 

15.Жаңартылған білім беру 

бағдарламасының өзекті мәселелері 

(педагогика саласындағы оқытушылар 

үшін) 

16.Лингвистикалық аударматану 

17.Ағылшын тілінде мәтінді оқу, тыңдау 

және сөйлеу 

18. Ағылшын тілін оқытуда жоғары оқу 

орнының білім алушыларының 

коммуникативтік құзыреттілігін дамыту 

19.Қоғамдық денсаулық сақтаудың 

заманауи мәселелері 

20.Жалпы гигиена және эпидемиология 

21.Медицина және қоғамдық денсаулық 

сақтау саласындағы ғылыми-зерттеу 

әдіснамасы 

22.Химия оқулықтарының құрылымы 



мен мазмұны 

23.Гипербариялық оксигенация 

(медбикелер үшін) 

24. Білім беру ұйымдарында инклюзивті 

білім беру бағдарламасы. 

25.Түрік әдебиетін оқытудың әдістемесі. 

26.Түрік тілінің негізгі мәселелері. 

14.Жаңа білім беру 

бағыттарын ашу және 

бағыттар бойынша 

лицензиялар алу:  

-Техникалық бағыттар;  

-Сәулет, құрылыс бағыты; 

-Агрономия және 

ветеринария, денсаулық 

сақтау, халықаралық құқық 

және т.б. бағыттары 

саны 2 0 

Орындалмады 

Пандемияға байланысты лицензия алу 

тоқтатылды. 

(Факультеттердің индикативті 

жоспарларында жоспарланған. Пункт 1.9 

және 1.14) 

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 
Барлық кафедраларда оқытудың және 

бағалаудың инновациялық әдістері мен 

технологиялары оқу үдерісіне 

ендірілген, мастер-класстар, ашық 

сабақтар, тренингтер жоспарлы түрде 

жүргізілді.(Факультеттердің индикативті 

жоспарды орындау есебінің негізінде). 

16. Тәуелсіз агенттіктерден 

аккредитациядан өткен 

білім беру бағдарламалары 

(жалпы саны 105) 

% 

(саны) 

88 

(93) 

91 

94 

Орындалды 

Оқу жылында 63 ББ аккредиттелді 

 

Міндет 1.2. Оқыту сапасы мен инновациялық әлеуетті дамыту 

 

Нысаналы индикаторлар Өлшем 
2020-2021 

Жоспар 

2020-2021 

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 

Барлық кафедраларда практикаға 

бағытталған оқыту технологиялары 

(кейс-әдіс, брейнсторминг, жағдаяттарды 

талдауға арналған іскерлік және рольдік 

ойындар) оқу үдерісіне ендірілген,. 

(Факультеттердің индикативті жоспарды 

орындау есебінің негізінде). 

2. Барлық оқу пәндері/ 

бағдарламалар бойынша 

практикалық кейстер 

дайындау 

% 100 100 

Орындалды 

Барлық оқу пәндері/ бағдарламалар 

бойынша практикалық кейстер 

дайындалды (Факультеттердің 

индикативті жоспарды орындау есебінің 

негізінде). 



3. Пәндер бойынша жаппай 

ашық  

- онлайн курстар, 

- контенттер дайындау 

саны 

% 

50 

80 
100 

Орындалды 
2020-2021 оқу жылы бакалавриат 

деңгейіндегі күзгі және көктемгі 

семестрдегі пәндері бойынша  

(Факультеттердің индикативті 

жоспарларында жоспарланған. Пункт 

1.35.1, 1.36.8)  

4.Оқулықтар мен оқу-

әдістемелік құралдар 

дайындау 

саны 365 272 

Орындалмады 
Оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар 

дайындау жоспарын орындамаған 

факультеттер: 

1. Әлеуметтік ғылымдар – 10 (жоспар 

18); 

2. ЖМБКББФ – 40 (жоспар 80) 

3. Инженерия – 13 (жоспар 16) 

4. Медицина – 21 (жоспар 50) 

5. МБЖЭЖМ– 7 (жоспар 16) 

6. Стоматология – 10 (жоспар 28) 

Жоспарды орындағандар: 

1. Гуманитарлық ғылымдар – 29 (жоспар 

29) 

2. Спорт және өнер – 29 (жоспар 29) 

3. Филология – 60 (жоспар 60) 

4. ЖОО дайындық – 4 (жоспар 4) 

Артығымен орындағандар: 

1. Жаратылыстану – 49 (жоспар 24) 

Жоспарланғаны 354, орындағаны 272, 82 

айырмашылық. (Факультеттердің 

индикативті жоспарларында 

жоспарланған. Пункт 1.36) 

5. ҚР БжҒМ-нің грифімен 

шығатын оқулықтар 
саны 1 11 

ОрындалдыФакультеттердің 

индикативті жоспарларында ҚР БжҒМ-

нің грифімен шығатын оқулықтар 

жоспарлаған үш факультет, бір 

факультет орындады 

Филология – 1 (жоспар 1) 

Әлеуметтік ғылымдар – 0 (жоспар 1) 

ЖМБКББФ – 0 (жоспар 2) 

Гуманитарлық ғылымдар–3 –жоспардан 

тыс орындалды 

6. «Қазақ тіліндегі 100 үздік 

оқулықты» оқу үдерісіне 

ендіру 

саны 50 70 

Орындалды 

«Қазақ тіліндегі 100 үздік оқулықтың» 

70-іоқу үдерісінеендірілді, ендіру 

актілері жасалған. 

7. Пәндерді қазақ, орыс, 

ағылшын, түрік тілдерінде 

оқыту практикасын кеңейту 

(полиоқыту топтары үшін) 

% 

40 

20 

20 

20 

8 

Орындалды 

Көптілді білім беру бағдарламалары: 

6B06151-Ақпараттық жүйелер 

6В11157-Туризм (2 бағдарлама) 

6B01303- Бастауышта оқыту 

педагогикасы мен әдістемесі 

6B02228-Дінтану 

6B03138- Халықаралық қатынастар 



6В04245-Құқықтану (2 бағдарлама) 

8. Білімгерлердің іс-

тәжірибе өтетін ұлттық 

және шетелдік 

мекемелерімен келісім-

шарттар саны* 

Саны 

 

саны 

230 

 

45 

410 

 

45 

Орындалды, 

келісім-шарттар Platonus, НОБД-ға 

енгізілген. 

9. Ахмет Ясауи клиникасы 

мен медицина факультеті 

арасында теориялық оқу 

үдерісі мен  практикалық-

тәжірибелік байланысты 

кеңіту, клиникалық 

алаңдарды оқу үдерісіне 

пайдалану 

% - 100 

Орындалды 

Ахмет Ясауи клиникасы мен медицина 

факультеті арасында клиникада 

орналасқан 5 кафедра 9 практикалық 

бөлмелер арқылы теориялық оқу үдерісі 

мен  практикалық-тәжірибелік байланыс 

орнатылған,клиникалықалаңдар оқу 

үдерісіне пайдаланылады. 

10. ОПҚ үшін 

инновациялық оқыту 

әдістемелері бойынша 

тренингтер, семинарлар 

ұйымдастыру және өткізу 

Саны 25 48 

Орындалды: 

Филология – 7  

Спорт және өнер – 3  

Жаратылыстану – 4   

Инженерия – көктемгі семестрде  

Медицина – 6  

Стоматология – 1  

Гуманитарлық ғылымдар – 9  

Әлеуметтік ғылымдар – 7  

Мемлекеттік басқару және экономика 

жоғарғы мектебі – 6  

ЖОО дейінгі дайындық – 1 

Жоғары медициналық білімінен кейінгі 

білім беру – 4 
11.Экономика және 
мемлекеттік басқару жоғары 

мектебін құру   

 

(%) - -  Орындалды 

12.Жобалық менеджмент 
Халықаралық орталығын құру 

 
% 

100 

 

 

 100 

 

 

 

 

Орындалды. 

13. «Жас мемлекеттік 

қызметкер» мектебін ашу 

және білімгерлер саны 

% 

саны 

 

100 

30 

100 

21 
Шартты орындалды 

13. «Жас мемлекеттік 

қызметкер» мектебін ашу 

және білімгерлер саны 

%  

саны  

100 

30 

100 

21 

Орындалды. 

Пандемияға байланысты серіктес 

мекемемен білім алушылар саны 21 мен 

шектелген. 

14. ОЖСБ пәндері бойынша 

орташа балл көрсеткіші 
ұпай 122 - 

Шартты орындалды.  

ОЖСБ 2020-2021 жылы өткізілмеген. 

15.Студенттердің білім 

сапасымен қанағаттану 

деңгейі 

% 83 95,8 
Орындалды. 

Сауалнамалар негізінде анықталды. 

16.Университет қызметіне 

студенттердің ризашылық 

деңгейі 

% 76 85 
Орындалды. 

Сауалнамалар негізінде анықталды. 

17. Әскери кафедра ашу  саны - - Орындалмады. 



Пандемияға байланысты ашу үдерісі 

тоқтатылды. 

18«ЖОО Үздік 

оқытушысы» грантының 

жеңімпазы  

саны 7 4 

Орындалмады. 

1. Әлеуметтік ғылымдар – 2 

2. Гуманитарлық ғылымдар – 4 

3. ЖМБКББФ – 4 

5. Инженерия – 1 

6. МБЖЭЖМ– 1 

7. Спорт және өнер – 1 

Орындағандары: 4 ОПҚ грант иегері  

1. Жаратылстану – 2 (жоспар 1)  

2. Филология – 2 (жоспар 2)  

Үміткер саны-11 (Факультеттердің 

индикативті жоспарларында 16 

жоспарланған. Пункт 1.38)  

 

 

Міндет 1.3. Білімгерлер саны мен маман сапасын арттыру. 

 

Нысаналы индикаторлар Өлшем 
2020-2021 

Жоспар 

2020-2021 

Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: 

Орындалуы. Орындалмау себебі 

1 2 3 4 5 

1.Университеттетұрақтыбілім

алатыншетелдікстуденттерүл

есі 

% 18 13,7 

Орындалмады. 

Пандемияға байланысты шетелдік 

студенттерді қабылдау үлесі төмендеді. 

Университетте шетелдік студенттер 

саны 1397.(Факультеттердің индикативті 

жоспарларында жоспарланған. Пункт 

1.22) 

2.Шет тілдерінде 

дайындалатын арнайы 

топтардың үлесі 

саны 16 6 

ОрындалмадыЖоспар бойынша 

орындалмады. 

1. Әлеуметтік ғылымдар – 3 

2. Инженерия – 2 

3. МБЖЭЖМ– 2 

4. Спорт және өнер – 1 

5. Медицина – 16 

Жоспарды артығымен орындаған 

Жаратылыстану факультетінде шет 

тілінде дайындалатын екі білім беру 

бағдарламалары (6B01512 Химия, 

6B01513 Биология) бойынша 6 топ 

оқытылады. (Факультеттердің 

индикативті жоспарларында 

жоспарланған. Пункт 1.21) 

3.Шетел және ұлттық ЖББҰ-ға 
барып бір академиялық кезең 
бойында білім алып қайтқан 
білімгерлердің үлесі  

% 

 

4 0,04 Орындалмады. 

 Шетелде барып білім алып қайтқан 

білімгерлер болмады, себебі пандемияға 

байланысты виза мәселелерінде шектеулер 

болып тійсті құзыретті органдардан ресми 

хатқа ресми жауаптардың болмауынан  виза 

ала алмады. 



 Ұлттық ЖББҰ-ға барып бір 

академиялық кезең бойында білім алып 

қайтқан білімгерлер болды. 

4.Шетел және ұлттық ЖББҰ-дан 

келіп университетте бір 
академиялық кезең (1 семестр) 
бойында білім алып қайтқан 
білімгерлердің университет 
студенттеріне шаққандағы үлесі 

% 0,6 0 Орындалмады. 

 Шетел ЖББҰ - дан келіп 

университетте бір академиялық кезең 

бойында білім алып қайтқан білімгерлер 

болмады, пандемияға байланысты визалық 

шектеулер орын алып тиісті құзыретті 

органдардан ресми хатқа ресми жауаптың 

болмауынан виза берілмеді.  

 Ұлттық ЖББҰ-дан келіп білім алып 

қайтқан білімгерлер болмады. 

5.Университетте оқитын 

білімгерлер санын арттыру 

(Fоundation, бакалавриат, 

магистратура, интернатура, 

резидентура, докторантура) 

адам 12000 10231 

Орындалмады 

Бакалавриат – 7994   Интернатура – 1025 

Магистратура – 375   Резидентура – 262 

Докторантура – 83    Fоundation 

(тыңдаушылар) – 534 

 

6.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 180 
483 

640 

Орындалды 

Артығымен орындалды 

«Үздік аттестат» – 483 

Алтын белгі» иегерлері – 640 

7.Университетті таңдаған 

талапкерлердің ҚР БжҒМ 

бакалавриат гранттарына қол 

жеткізуі 

саны 650 903 ОрындалдыАртығымен орындалды 

8.Магистратура бағдарламасы  

грантына 
саны 150 176 ОрындалдыАртығымен орындалды 

9.Докторантура бағдарламасы 

грантына 
саны 50 67 ОрындалдыАртығымен орындалды 

10.Республикалық «Ясауи» 

пәндік Олимпиадасы 

жеңімпаздарына берілетін 

гранттар санын көбейту 

саны 100 100 

Орындалды,  

2021 жыл 15 наурызда анықталды  

(Факультеттердің индикативті 

жоспарларында жоспарланған. Пункт 

1.31.3) 

11.Магистратура, резидентура 

және докторантурада оқитын 

білімгерлер 

саны 

1000 

140 

100 

389 

259 

81 

Орындалмады 

Магистратура және докторантура 

бойынша орындалмады. 

Резидентура артығымен орындалды. 

12.Университетті 

бітірушілердің жұмысқа 

орналасу деңгейі 

-оның ішінде мемлекеттік 

тапсырыспен оқығандар үлесі 

% 

80 

 

91 

81 

 

91 
Орындалды 



13.Бітіуші түлектердің 

орташа еңбек жалақысы 

деңгейі  

Мың 

тг. 
110 100 

Орындалмады 

Аймақтағы орташа еңбек жалақысы 

төмен болу себебінен 

14.Жұмыс берушілердің 

мамандар сапасымен 

қанағаттану деңгейі 

% 92 92,5 Орындалды 

15. Халықаралық ғылыми 
конкурстарда, шығармашылық 
жарыстардағы білім алушылар 
арасындағы жүлдегерлер 

адам 36 

41 Орындалды 

16.Білімгерлерге 

орталықтандырылған қызмет 

көрсету жүйесін ендіру 

% 100 100 Орындалды 

 

 

Міндет 1.4. Жоғары білікті кадр потенциалын жасақтау және дамыту 

 

Нысаналы индикаторлар Өлшем 
2020-2021 

Жоспар 

2020-2021 

Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: 

Орындалуы. Орындалмау себебі 

1 2 3 4 5 

1. Шетелден шақырылған 
оқытушылар үлесі 

 

% 
2 

 

       3 

Орындалды. 

Даму және қаржыландыру саласы 

бойынша қаржы бөлініп шетелден 

оқытушылар шақырылды. 

2. Түркиядан шақырылған 
оқытушылар үлесі  

 

 

 

 

 

 

% 

      10 

 

 

 

 

 

     3 

Орындалмады. 

 Визалық құжаттарын рәсімдеуде  

визалық шектеулер әсерінен тиісті 

құзыретті органдардан ресми хатқа ресми 

жауаптың болмауы;  

 Жанұямүшелеріне визалық құжаттарын 

рәсімдеуде шектеулер мен кедергілердің 

әсерінен тиісті құзырлы мекемелерден 

ресми хатқа ресми  жауаптың болмауы. 

3.Шетел университеттеріне 

барып дәріс беріп қайтқан 

немесе ғылыми 

жұмыстармен айналысқан 

ОПҚ үлесін арттыру 

% 3 0 

Орындалмады  

Пандемияға байланысты орындалмады. 

(Факультеттердің индикативті 

жоспарларында жоспарланған.Пункт 

1.15) 

4.Университетте дәріс беріп 

қайтқан шетелдік 

профессорлардың 

университет ОПҚ 

шаққандағы үлесі 

% 10 0 

Орындалмады  

Пандемияға байланысты 

орындалмады.(Факультеттердің 

индикативті жоспарларында 

жоспарланған.Пункт 1.16) 

5.Дәрежесін шетелдерде 

алған оқытушылар саны    

- Магистр 

- PhD 

 

 

саны 

саны 

 

 

42 

19 

 

 

0 

9 

Орындалмады.  

Пандемияға байланысты орындалмады. 

6 оқытушы Түркия мемлекетінде 

университет есебінен,  ал 3 оқытушы өз 

есебінен PhD қорғап келген.   

6. Ғылыми дәрежелі 

оқытушы-профессорлардың 
% 60 45,11 

Орындалмады.  

Медицина даярлау бағыты бойынша 



жалпы үлесі ғылыми дәрежесі бар мамандар аз 

болғандықтан, осы ББ бойынша  ғылыми 

дәрежесі бар, дәріс жүргізетін ОПҚ-ы 

пайыздық көрсеткіші төмен болды.  

Атап айтқанда, Медицина, 

Стоматология, ЖОО кейінгі 

медициналық білім беру факультеттері 

бойынша 40%-ға жетпейтін кафедралар 

төмендегідей:  

Медицинафакультеті бойынша: 

Арнайы клиникалық пәндер – 38,9%; 

Жедел медициналық жәрдем– 20%; 

Педиатрия– 23,1%; 

Хирургиялық аурулар – 37,5%; 

Стоматология факультеті бойынша: 

Терапиялық және ортопедиялық 

стоматология – 9,52%; 

Хирургиялық және балалар жасындағы 

стоматология – 5%; 

ЖМБКББ факультеті (Шымкент) 

пайыздық көрсеткіші: 

Акушерлік-гинекология – 17,1%; 

Жалпы дәрігерлік практика №2 – 26,3%; 

Жұқпалы аурулар және фтизиатрия – 

25%; 

Хирургия, анестезиология-реанимация – 

38,2%. 

ҚР БҒМ №391 бұйрығы бойынша 

университеттің дайындық 

бағыттарындағы оқытушы-

профессорлардың ғылыми дәрежелік 

үлесі біліктілік талаптарына сәйкес 

келеді. 

6. 1. Соның ішінде, ғылыми 

дәрежелі жастардың үлесі 
% 40 19,01 

Орындалмады. 

35 жасқа дейінгі.   

Университетте 1002 ОПҚ-ы қызмет 

атқарады. Оның 452-інің ғылыми 

дәрежесі бар, соның ішінде 35 жасқа 

дейінгі ғылыми дәрежесі бар ОПҚ саны 

86, пайыздық көрсеткіші 19,01%.  

7.Ағылшын тілін жетік 
меңгерген оқытушылар 
саны:IELTS >5игерген 

саны 40 
- 

Шартты орындалды 

Академиялық департамент 

7.1. Түрік тілін жетік 

меңгерген оқытушылар саны: 

YUNUS EMRE>B2 игерген 

саны 60 

- 
Шартты орындалды  

Академиялық департамент 

8. Шетелдерде кәсіби немесе 
ғылыми біліктілігін 
жоғарылатқан оқытушылар  

 

 

саны 

35 - 

 

Орындалмады 

Академиялық департамент 
9. ЖББҰ, мемлекеттік 

органдарда, қоғамдық т.б. 
ұйым-мекемелерде ОПҚ-ның 

 

 300 - 
Орындалмады 
Академиялық департамент 



тағылымдамадан өтуі саны 

11. Мекемелер және 

кәсіпорындарға арналған 

біліктілік көтеру курстар 

саны 

саны 26 28 Орындалды 

12. Әлемдік деңгейдегі 
марапаттауға, сыйлықақыға 
және т.б. нәтижеге ие болған 
ОПҚ және қызметкерлер 

 

саны 
7 

 

 

 

1 

Орындалмады 

14,3%  - орындалды.  85,7% -

орындалмады. 

13.Республикалық деңгейдегі 
марапаттауға, сыйлықақыға 
және т.б. нәтижеге ие болған  
қызметкерлер 

 

адам 25 

 

 

17 

Орындалмады 

68% - орындалды. 32% - орындалмады.  

14. ОПҚ-ға 

орталықтандырылған қызмет 

көрсету жүйесін ендіру 

% - - Оқу жылына жоспарланбаған 

15.ОПҚ-ның біліктілік 

талаптарын жаңарту саны 

 

Жылына 1 

рет 

 

Жылына  

1 рет 

Орындалды 

16. 
Корпоративтімәдениеттідамыт

умақсатындаоқытусеминарлар
ыментренингтерұйымдастыру
жәнеөткізу 

саны 

25 1 
Орындалмады 
 

17. ОПҚ  іс-әрекеттерінің 

тиімділігін бағалау саны 

 

Жылына 1 

рет 

Жылына 1 

рет 
Орындалмады 

 

Міндет 1.5. Рухани жаңғыру. Жастар саясаты мен білімгерлер бастамасын дамыту 

Нысаналы индикаторлар Өлшем 2020-

2021 

Жоспар 

2020-

2021 

Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: Орындалуы. 

Орындалмау себебі 

1 2 3 4 5 

1. «Рухани жаңғыру» 
ғылыми-тәжірибелік 
орталығын құру 

 

саны 

 

- 

 

+ 

2018-2019 оқу жылынан бері жұмыс істейді. 

2. Университетте белсенді 
жастарды ұйымдастыру 
арқылы инновацияға 
бейімдеу, студенттік 
«СТАРТАП» орталығын құру 

 

 

 

% 

75 

 

- 

Орындалмады 

Пандемияға байланысты онлайн оқу форматына 

өту және барлық іс-шаралады өткізуге тыйым 

салынуы. 

3. Әлеуметтік қорғалмаған 
және дарынды, белсенді 

жастарды қолдауға 
бағытталған қаржыландыру 
үлесі 

 

 

% 
4 

 

0,7 Орындалмады 

 

4. Түркі дүниесі 
жастарының қарым-

қатынасын нығайту 
бағытында 
ұйымдастырылатын іс-

 

 

саны 68 

 

 

47 

Орындалмады 

69,1 % - орындалды. 30,9% - орындалмауына 

себеп: Пандемияға байланысты онлайн оқу 

форматына өту және барлық іс-шаралардың 



шаралар өткізілінуіне тыйым салынуы 

5. Клубтық-үйірмелік, 
волонтерлық қызмет және 
студенттік өзін-өзі басқаруға  

тартылған студенттер үлесі  

 

 

 

% 
66 

 

 

35 

Орындалмады 

53 % - орындалды. 47%  - орындалмауына 

себеп: Пандемияға байланысты онлайн оқу 

форматына өту және барлық іс-шаралардың 

өткізілінуіне тыйым салынуы 

6. Білімгерлерді, талантты 
жастарды азаматтық, 
патриоттық, көшбасшылық 
қасиеттерді дамыту 

мақсатында 
университетішілік және 
тысқары қоғамдық-саяси 
және әлеуметтік шараларға 
жұмылдыру 

 

 

 

 

 

% 

12 

5 Орындалмады 

42 %  - орындалды. 64 %  -орындалмауына 

себеп: Пандемияға байланысты онлайн оқу 

форматына өту және барлық іс-шаралардың 

өткізілінуіне тыйым салынуы 

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 
 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

Орындалды. Университет құрылымы бойынша 

барлық басқару комитеттерінде студенттердің 

өзін-өзі басқару ұйымдарынан мүшелер 

сайланған.  

8. Студенттерді, жас 
студенттер отбасыларын, 
мүгедек-студенттерді, жетім 

студенттерді, ерлі-зайыпты 
студенттерді қолдаудың 
әлеуметтік бағдарламаларын 
әзірлеу 

 

 

 

 

саны 

14 

 

 

 

 

    4 

Орындалмады 

29%  - орындалды. 71% -орындалмауының 

себебі:2020-2021 оқу жылында оқу 

форматының басым көпшілігінің онлайн 

форматына өткізілуі 

9. Халықаралық деңгейде 
нәтижеге жеткен өнер 
саңлақтары мен спортшылар 
саны 

адам 

адам 

9 

28 

6 

28 

Шартты орындалды. 

Өнер бағыты бойынша 66,7% - орындалған. 

Спорт бағытынан толық орындалды. 

Орындалмау себебі: пандемияға байланысты 

көптеген іс шаралардың өткізілуіне тыйым 

салынуы. 

10. Ұлттық деңгейде 

нәтижеге жеткен өнер иелері 
мен спортшылар саны 

 

адам 

адам 
28 

94 

 

 

10 

130 

Шартты орындалды 

Өнер бағыты бойынша 35,7% - орындалған. 

Спорт бағытынан артығымен 138% орындалды. 

Орындалмау себебі: пандемияға байланысты 

көптеген іс шаралардың өткізілуіне тыйым 

салынуы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-Стратегиялық бағыт.Практикаға бағытталған озық зерттеулерді 

ұйымдастыру. 

Міндет  2.1.  Озық зерттеулерді ұйымдастыру. 
 

Нысаналы 

индикаторлар 

Өлшем 2020-

2021Жоспар 

2020-

2021Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: Орындалуы. 

Орындалмау себебі 

1 2 3 4 5 

1. Әлемдік рейтингтік 
ғылыми журналдардағы  
жарияланымдар саны 
(Thomson Reuters, 
Scopus, Elsevier) 

дана 
 

 
 

400 
 

 
 

102 

Орындалмады 

Квартиль/процентилі жоғары журналдарға 
жариялау төмендігі;  
Шет тілін меңгерген ғалымдардың аздығы; 
Базалармен жұмыс жасау, журналдарды 
анықтау деңгейінің төмендігі; 

Таңдаған журналдардың базадан шығып 
кету қауіпі. 

1 квартиль (процен-тиль 
99-75%) 

саны 205 17 

2 квартиль (процен-тиль 
74-50%) 

саны 100 29 

3 квартиль (процен-тиль 
49-35%) 

саны 75 28 

4 квартиль (процен-тиль 
34-1%) 

саны 
 

20 
 

28 

2.Алыс-жақын шетел 
және отандық 
басылымдардағы 
жарияланымдар 

саны 1150 275 Орындалмады 

Басты себептерінің бірі: Университеттің 
Ішкі рейтингтік бағалау жүйесінде 
көрсеткіштін болмауы 

3.ҚР БжҒМ білім және 

ғылым саласын бақылау 
комитеті ұсынатын 
тізімі бойынша ғылыми 
журналдардағы, 
жинақтардағы 
жарияланымдар 
(Thomson Reuters, 

Elsevier және Scopus-
тардан тыс) 

саны 750 593 Орындалмады 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2020 жылғы 30 сәуірдегі №170 
(01.01.2021 қолданысқа 
енгізіледі) бұйрығына сәйкес ғылыми 
журналдарды Ғылыми қызметтің 
нәтижелерін жариялау үшін ұсынылатын 
(ККСОН) басылымдар тізбесіне қосу үшін 

басылымдарға қойылатын талаптардың 
өзгеруіне байланысты, көптеген журналдар 
ККСОН тізіміне енбеді.  

4.Халықаралық 
басылымдарда, Thomson 

Reuters, Elsevier, Scopus 
деректер базасында бар, 
ағылшын тілінде 
жарияланатын 
монографиялар 

саны 3 - Орындалмады 

Халықаралық басылымдарда, Thomson 

Reuters, Elsevier, Scopus деректер базасында 
енетін ағылшын тілінде жарияланатын 
монографиялардың дайындалмауы 

5.Алыс-жақын шетел 
және отандық 
басылымдарда 
жарияланған 
монографиялар 

саны 48 30 Орындалмады 

Монография дайындауда ОПҚ мен ғылыми 
қызметкерлердің белсенділігінің төмендігі   

6.Қолданбалы 
зерттеулер мен қазіргі 
заманғы әдістемелік 
зерттеулер  

саны 20 12 Орындалмады 

ОПҚ мен ғылыми қызметкерлердің 
белсенділігінің төмендігі   

7.Түркиялық (ТИКА, 
ТУБИТАК, ӨК және 
т.б.)  келісім-шарттық 
және меморандум 

саны 36 - Орындалмады 



негізінде 
қаржыландырылатын 
ҒЗЖ мен жобалары 

8.ҚР БжҒМ және т.б. 
республикалық 
мекемелердің гранттық 
ҒЗЖ мен жобалары  

саны 20 
 
 
 

28 Орындалды 

9.Келісім-шарттық, 
меморандум және 
шаруашылық келісім-
шарттар негізінде ҒЗЖ 
мен жобалары  

саны 40 
 
 
 

13 Орындалмады 

Келісім шарттардың саны азайғанымен 
қаржысы төмендемеген 

10.Университет бюджеті 
негізінде салалар 
бойынша  орындалатын 
ҒЗЖ мен жобалары 

 
саны 

6 13 Орындалды 

11.Ғылымды жалпы 
қаржыландыру сомасы 

 
млн. 
теңге 

600,0 670,2 Орындалды 

12.ҒЗЖ-ды орындауда 

шетелдік ғалымдардың 
қатысу көрсеткіші 
(дерекқорлар базасына 
енген жарияланымдар) 

 

саны 

50 53 Орындалды 

13.Ғылыми жұмыстарға 

эксперт болу   

саны 20 25 Орындалды 

14.Плагиатты 
анықтаудың әсерлі 
әдістерін ендіру 

% 100 100 Орындалды 

Антиплагиат лицензиялы бағдарламасының 
келісім шарты ұзартылды 

15.Халықаралық 
деңгейде (ҚР БжҒМ 
БжҒСБ комитетінің) 
шығарылған журналдар 
саны 

 
дана 

3 3 Орындалды 

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 26 Орындалды 

18.Өңірлердің, 
меморгандардың және 

басқа мекемелердің 
өзекті мәселелері 
бойынша зерттеулер, 
жобалар жасауға 
әдістемелік ықпал ету 

саны 10 11 Орындалды 

19.ХҚТУ базасында 
докторлық  
диссертациялық 
кеңестер (экономика, 
педагогика және оқыту 

 
саны 

3 2 Орындалмады 
Медицина бағыты бойынша ұсыныс 
дайындалуда 



әдістемесі) ашу  

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 6 - Орындалмады 

 

 

Міндет 2.2. Ғылыми-инновациялық зерттеу нәтижелерін практикаға ендіру және 

коммерциализациялау. 

 

Нысаналы индикаторлар Өлшем 2020-

2021 

Жоспар 

2020-2021 

Факт 

Қысқаша нақты 

сипаттама: Орындалуы. 

Орындалмау себебі 

1. Халықаралық деңгейдегі 

өнертабыстық патент және авторлық 

куәліктер 

дана 2 - ОрындалмадыХалықа 

ралық деңгейдегі 

өнертабыстық патент алуға 

ұсыныстардың болмауы 

2.  Ұлттық деңгейдегі өнертабыстық 

патенттер, авторлық куәліктер 

дана 20 5 ОрындалмадыҒалымдардың 

белсенділігінің төмен болуы 

3. Коммерцияландыру офистерін, 

технопарктер ашу, бизнес-

инкубаторлар құру 

дана 2 1 Орындалмады 

4. Ірі өндіріс орындарымен, 

мекемелермен ғылыми-техникалық 

және ғылыми-әдістемелік орталықтар 

құру 

дана 1 1 Орындалды 

5. Инновациялық жобалардың 

өндіріске енуі 

саны 2 2 Орындалды 

6. Ботаникалық бақты оқу-өндірістік 

ғылыми кешенге айналдыру 

% 50 50 Орындалды 

7. Аккредиттелген ғылыми-зерттеу 

зертханалар саны 

саны 4  1 Орындалмады 

8. Жаңа ғылыми-зерттеу 

зертханаларын ашу 

саны 4 1 Орындалмады 

9. Зияткерлік меншікті қорғау, 

стандарттау және сертификаттау 

саны 2 - Орындалмады 

10. Ағылшын тілін оқыту, 

халықаралық гранттарға арналған 

іздеу және қолдану дағдыларын іске 

асыру 

саны 2 1 Орындалмады 

11. Қазіргі заманғы 

технологияларды зерттеу 

технологиялар трансферті негіздері 

және т.б. жобаларды басқару 

саны 2 - Орындалмады 

 



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 Өлшем 2020-

2021Жос

пар 

2020-

2021Фак

т 

Қысқаша нақты 

сипаттама: Орындалуы. 

Орындалмау себебі 

1 2 3 4 5 

1. Түрлісаладағыбеделдіхалықаралықэк
сперттердіқатыстыруарқылыфорумдар, 
конгрестерөткізу 

 

саны 

 

22 

 

22 

Орындалды. 

Халықаралық эксперттерді 

қатыстыру арқылы 

форумдар, конгрестер 

карантиндік сақтықты 

сақтай отыра, офлайн және 

онлайн түрде өтті. 
2.Халықаралық ғылыми конгрестер, 

симпозиумдар, конференцияларға қатысу 
саны 

750 
- Орындалмады 

 
3.Негізгі бағыттар мен білім беру 

бағдарламалары бойынша стратегиялық 
әріптестік орнату жөнінде келісімдерді 
оптимизациялау және жаңа келісімдер 
жасау 

 

саны 

10 12 

 

 

Орындалды 

4.Университеттің қарым-қатынас 

орнатқан халықаралық және ұлттық 

қоғамдық ассоциациялар, ұйымдар саны 

 

саны 
57 58 

 

 

Орындалды 

5. Университеттің қарым-қатынас 
орнатқан Түркиялық университеттер мен 
зерттеу институттары 

саны 

8 - 

 

Орындалмады 

6.Түрлі халықаралық қорлар, 

ұйымдардың гранттарына қатысу  

 

% 

2 2 

Орындалды. 

«Орхун» процессі 

бағдарламасы, «Мевлана» 

студент және ОПҚ алмасу 

бағдарламасы 
7. Оқу мен зерттеу сапасын арттыру үшін 

әріптестермен институционалды 

ынтымақтастықты кеңейту (Тоталь, 

Эразмус +, ПРООН, Хаб, т.б.) 

 

 

саны 3 5 

Орындалды. 

Erasmus + KA1, KA2, KA107 

жобаларына университет 

тарапынан ұсыныстар 

жіберілді 

8.Шетелдік өкілдіктер, танытым 

офистерін ашу 

 

саны 

2 1 

 Орындалмады. 

1.Шетелдік өкілдіктер және 

танытым офисы Түркия 

мемлекетінде бар.  

2. Өзбекстан мемлекетінде 

танытым офисін ашу 

жоспарлануда.  
9.Шетелдік және ұлттық бұқаралық 
ақпарат құралдарында университет 

саны 
150 

 

 

Орындалды. 



туралы жарияланымдар  337 

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

белсенділік таныту 

саны 

300 

 

 

 

670 

Орындалды. 

11.Бітірушілер ассоциациясына 

мүшелер саны 
адам 1700 1822 

Орындалды. 

Әлеуметтік ғылымдар – 219 

Гуманитарлық ғылымдар – 

182 

Жаратылыстану – 170 

ЖМБКББФ – 190 

Инженерия – 75 

Медицина – 200 

МБЖЭЖМ– 196 

Спорт және өнер – 310 

Стоматология – 110 

Филология – 170 

(Факультеттердің 

индикативті жоспарларында 

жоспарланған. Пункт 1.24.2) 
12.Түркістан телерадио арнасын ашу % 

100 

 

- 

Орындалмады 

Қаржы және маман 

тапшылығы. 

13.«100 жаңа есім» иегері саны 

1 

 

- 

Орындалмады 

Жобаға қатысатын 

талапкерлердің болмауы. 

 

Міндет3.2. Аймақтық, ұлттық, халықаралық жобаларға қатысу. 

 

Нысаналы 

индикаторлар 

Өлшем 2020-

2021 

Жоспар 

2020-

2021 

Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: 

Орындалуы. Орындалмау себебі 

1 2 3 4 5 

1. Халықаралық 
жобаларға, бірлескен 
ғылыми зерттеулерге, білім 
беру жобаларына қатысу 

 

 

% 

100 

 

 

 

100 

Орындалды. 

 Erasmus + KA107 жобасы аясында 

2 қызметкер және 6 білім алушы 

жоба есебінен «Джумхуриет» 

университетінде 1 академиялық 

кезеңге білім алуға және дәріс 

беруге мүмкіндік алды.   

 Академиялық ұтқырлық, үздіксіз 

білім беру, БББ жаңарту 

бағдарламалары аясында 4 

шетелдік және 1 отандық ЖОО – 

мен  қоса ұсыныстар берілді. 

2. Түркі дүниесі 
мемлекеттері арасында 
ХҚТУ базасында  желілік 
университет құру  

 
% 

 
50 

 

50 

 
Орындалды 

 
 

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


3. Университеттің әлемдік  
рейтингідегі позицияларын 
жоғарылату: 
- QS  EECA «Дамушы 

Еуропа және Орталық 

Азия»  

 

 

 

орны 160 175 

Шартты орындалды 

–  QS   орны 
500 - 

-The Ranking Web or 

Webometrics Universities  

орны 
13500 7755 Орындалды 

4.Ұлттық 
институционалдық 
рейтингте университеттің 
орны: 
«Аккредиттеу мен 

рейтингтің тәуелсіз 

агенттігі» (АРТА) 

 

 

 

 

орны 

 

 

 

 

2 

 

4  Орындалмады 

5.ҚР «Атамекен» Ұлттық 

Палатасы ұйымдастырған 

рейтингте университеттің 

білім беру 

бағдарламаларының қол 

жеткен деңгейден 

арттыру үлесі 

% 
50 

 

 

63 

 

Орындалды 
2019-2020 оқу жылы 27 ББ 

қатысып, олардың 17 ББ-сы 

көрсеткішін жоғарылатты  

(Факультеттердің индикативті 

жоспарларында жоспарланған. Пункт 

1.43) 

 

 

4-Стратегиялық бағыт. Тиімді корпоративті басқару және инфрақұрылым мен 

ресурстарды дамыту. 

Міндет 4.1. Тиімді корпоративтік басқару және бәсекеге қабілеттілікті арттыру.  
 

 

Нысаналы 

индикаторлар 

Өлшем 2020-

2021Жоспар 

2020-

2021Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: 

Орындалуы. Орындалмау себебі 

1 2 3 4 5 
1. Назарбаев 
университет тәжірибесін 

ХҚТУ қызметінің 
барлық бағыттарына 
трансляциялау   

 

 

% 80 

 

 

      80 

 

 

Орындалды. 

2. Университет 
персоналдарын 

аттестаттау 

саны Жылына 1 

рет 

- Орындалмады: Еліміздегі 

карантиндік шектеулерге 

байланысты орындауға мүмкіндік 

болмады 

3. Университет 
қызметкерлерінің 
біліктілік талаптарын 
жаңарту 

 

саны 

 

 

Жылына 1 

рет 

Жылына 1 рет Орындалды 

4. Әкімшілік-басқару    Орындалмады: Еліміздегі 



қызметкерлері іс-
әрекеттерінің 
тиімділігін бағалау 

саны Жылына 1 

рет 

карантиндік шектеулерге 

байланысты орындауға мүмкіндік 

болмады 
5. Сыбайлас 
жемқорлық 

тәуекелдерін төмендету 
бойынша жүйелі жұмыс 
жүргізу, университетте 
сыбайлас жемқорлық 
әрекетке қарсы 
мақсатты бағдарламаны 
жүзеге асыру 

 

саны 

 

Жүйелі 

түрде 

 

Жүйелі түрде 

Орындалды 

6.Құрылымдық 

бөлімдердің  бизнес-

процестерін, 

регламенттер мен 

құжат алмасуларды 

ревизиялау 

саны 
Жылына 1 

рет 
Жылына 1 рет  

Орындалды.Құқықтық-нормативті 

құжаттар үнемі бақылауда 

 

7.  Қызметкерлердің 
университетті басқару 

жүйесіне ризашылық 
деңгейі 

% 
 

87 

- Орындалмады 

 

8.Корпоративті 
мәдениетті дамыту 
мақсатында 

қызметкерлер үшін 
оқыту семинарлары мен  
тренингтер 
ұйымдастыру және 
өткізу 

 

 

 

саны 20 

1  

Орындалмады 
 

9.Басшылық 

құрамындағы ағылшын 

және түрік тілін 

меңгерген қызметкерлер 

үлесі  

 

 
% 
% 

38 

58 

38 

          58 
Орындалды 

 

 

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

инфрақұрылымды дамыту. 

Нысаналы 

индикаторлар 

Өлшем 2020-

2021 

Жоспар 

2020-

2021 

Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: Орындалуы. 

Орындалмау себебі 

1 2 3 4 5 
1. 500 орындық жатақхана 

салу 
% 100 5 Орындалмады 

500 орындық 3 дана жатақхана құрылысы 

инвестор жүргізуде. Қазіргі мезгілде белгісіз 

себептермен құрылыс тоқтап тұр. Құрылыс 

жұмысы 5% жүргізілді. 
2. 600 орындық жатақхана  

салу 
% 75 - Орындалмады 

3. Жатақханамен 
қамтамасыз етілген 
студенттер үлесі 

 

% 90 
 

100 

Орындалды. Пандемияға байланысты оқу 

форматының басым бөлігінің онлайнға 



ауыстырылуы  жатақханаға сұранысты толық 

қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. 

4.Студенттерге арналған 

2500 орындық оқу корпусы 
мен жылу қазандық салу  

% 50 
- Орындалмады2500 орындық оқу корпусын 

салуға қала әкімінің қаулысы бар. 

5.Оқытушы-профессорлар 
құрамына арналған 500 

орындық оқу корпусын 
салу 

% 50 

- Орындалмады 

Қала әкімінің қаулысы бар. 

6.Екі қабатты 8-пәтерлі 6-
дана коттедж құрылысын 
жүргізу 

% 100 

- Орындалмады 

Жоба сметалық құжаттары дайындалған, 

сараптама мерзімі өткен. 

7.50 орындық қонақ үй 
кешені және автотұрақ  
салу 

% 100 
  

ОрындалмадыҚала әкімі қаулысы бар. 

8.Студенттер мен 
оқытушыларға арналған 

көпсалалы тұрмыстық 
кешен құрылысын 
(демалыс және сауықтыру 
орталығы, кафетерий, 
дүкен және т.б.) жүргізу 

% 50 

- Орындалмады 

9.Ботаникалық бақтан 
студенттер мен 
магистранттарға оқу 
тәжірибелік сабақтар өтуге 
арналған ғимарат салу 

% 100 

- Орындалмады 

Қаржылық жағдайға байланысты құрылыс 

жұмыстары жүргізілмей тұр. 

10.Күрделі жөндеуден 
өткен ғимараттар мен 
құрылымдар саны  дана 1 

- Орындалмады 

Қаржылық жағдайға байланысты құрылыс 

жұмыстары жүргізілмей тұр, тек жыл сайын 

ғимараттарға ағымдағы жөндеу жұмыстары 

жүргізілуде.. 

11.Қалашық аумағын 
көгалдандыру мен 
абаттандыру 

% 30 
 

30 

ОрындалдыҚалашықты көгалдандыру 

жоспарға сәйкес орындалуда. 

12.№3 оқу корпусының 
шатырын жабу және 
қосымша жылумен 
қамтамасыз ету 

% 100 

 

 

100 

ОрындалдыҒимарат шатырының жылу сақтау 

қабілеті жоғарылатылып, аудиторияларға 

қосымша жылу радиаторлары қойылған және 

қосымша қою жоспарда бар. Жұмыс 

орындалған. 

13.Ашық типті офистер 
құру (open space) % 1 

- Орындалмады 

Қаржылық жағдайға байланысты құрылыс 

жұмыстары жүргізілмей тұр. 

14.Университеттің барлық 
ғимараттарын табиғи 
газбен жылыту жүйесіне 
ауыстыру   

% 100 

 Шартты орындалдыУниверситет қалашығы, 

Тәуке хан даңғылы бойындағы нысандар түгел 

табиғи газға қосылған. Қазыбек би көшесіндегі 

нысандарды жылу маусымына дейін табиғи 

газға қосуға жұмыс жүргізілуде. 

15.Қазандықтарды жаңалау 
% 20 

10 ОрындалмадыҚазыбек би көшесіндегі 

қазандыққа екі жаңа қазандық алынды.  

16.Лифттерді 
модернизациялау 

% 75 

 

 

 

 

Шартты орындалды 
№1 бас оқу ғимаратының №1 жолаушы лифтісі 

модернизациялаудан өтті, бірақ жаңалауды 

қажет етеді. Ал №2, №3 лифттерді 



мождернизациялаудан өткізу жоспарда бар. 

Бұдан бөлек лифттерге ай сайын техникалық 

қызмет көрсетіледі. 
17.Университеттің 
дамуының Бас жоспарын 

дайындау 
% - 

100 ОрындалдыУниверситет даму бас 

жоспарының макеті дайындалды. 

 

Міндет 4.3. Қаржы көздерін диверсификациялау. 

 

 

 

Міндет 4.4. Материалдық техникалық базаны модернизациялау. 

Нысаналы 

индикаторлар 

Өлшем 2020-

2021Жоспар 

2020-

2021Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: 

Орындалуы. Орындалмау себебі 

1 2 3 4 5 

1. Қосымша 
қаржыландыру көздері 
(Фандрайзинг) 

саны 2 

 

 

 

2 

 

Орындалды. 

«Erasmus +» жобасы яғни білім беру 

бағдарламасы бойынша 5 оқытушы; 

«Джумхурият» университетіне  6 

білімгерді жіберу арқылы 14382500 теңге 

қаржы тартылды.  

2. Оқу кампусын 
ірілендіру, қаржы 
шығындарын 
оптимизациялау  

шараларын жүргізу  

% 15 

 

 

 

 15 

Орындалды. 

Даму және қаржы саласына қарасты 

«Университет иммиджінілгерілету және 

протокол» бөлімі қысқартылып  

«Академиялық ұтқырлық және протокол» 

бөлімі болып оптимизацияланды. 
3. Университетті 

гранттық және 
институционалды қолдау 
үшін донорлар мен 
демеушілер тарту 

саны 10 

 

 

      1 

 

 

Орындалмады. 

Түрк ынтымақтастық және үйлестіру 

агентігі демеушілердің бірі. 

4.Эндаумент-қор құру  

% 
75 

 

   0 

Орындалмады. 

Эндаумент –қор құрылды әлайда демеуші 

болмады нәтіже шықпады. 

 

5.Халықаралық, 
үкіметтік, қоғамдық 
бірлестіктер мен 

ұйымдар жариялаған 
түрлі бағдарламаларға, 
байқауларға,  т. б. 
шараларға қатысу 
арқылы сырттан қаржы 
тарту 

млн.тг. 10 

 

 

 

 

14382500 

 

Орындалды. 

«Erasmus +» жобасы яғни білім беру 

бағдарламасы бойынша 5 оқытушы, 6 

білімгерді «Джумхурият» университетіне 

жіберу. 

6.Коммерциялық 
семинарлар, тренингтер 
ұйымдастыру 

 

 

саны 

 

40 

- Орындалмады 
Үздіксіз білім беру. Кәсіби даму 

институты 

7.Кәсіби 
сертификациялау 
қызметтерін көрсету 

саны 10 - Орындалмады 
Үздіксіз білім беру.  



Нысаналы 

индикаторлар 

Өлшем 2020-

2021Жоспар 

2020-

2021Факт 

Қысқаша нақты сипаттама: 

Орындалуы. Орындалмау себебі 

1 2 3 4 5 

1.Материалдық-

техникалық базаның 

жаңартылу қарқыны % 30 

 

- 

ОрындалдыЖалпы 2020-2021 оқу 

жылында университетте тауарлар сатып 

алуға 301,0 млн, ағымдағы жөндеу 

жұмыстарына 317,0 млн, бағалы тауарлар 

сатып алуға 264,0 млн тг жұмсалды. 

2.Аудиториялар мен оқу-
ғимарат  залдарын қазіргі 
заманғы дизайн 
талаптарына сай жөндеу, 

коворкинг-орталықтар 
құру 

саны 1 

 

 

 

1 

Орындалмады 

Факультеттерден, декандардан, 

кафедралардан қандай бір орталық ашу 

туралы ұсыныс хат келген жоқ. 

3.Аудиторияларға 
интерактивті сабақтар 
өтуді қамтамасыз етуге 

арналған мобильді 
жиhаздар алу және 
жаңарту (трансформер-
үстелдер, эргономикалы 
орындықтар және т.б.) 

% 100 

 

 

 

- 

 

- 

Орындалмады 

Жалпы 2020-2021 оқу жылында 

университетте бағалы тауарлар сатып 

алуға 264,0 млн тг жұмсалды. 

Факультеттер мен деканат, кафедралардан 

мемлекеттік сатып алу бөліміне мобильді 

жиһаздар, орындықтар т.б. алып беру 

туралы ешқандайда қызмет хаттер 

келмеген. (мемлекеттік сатып алу бөлімі 

басшысы берген мәлімет 2020-2021жж 

қызмет хат келмеген). 

4.Кітапхана қорларын 

жылдық жаңарту үлесі 
% 5 2,2 

 

Орындалмады. Кітап бағасының 

көтерілуі мен бюджет көлемінің аз болуы. 

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 Өлше

м 

2020-

2021Жоспа

р 

2020-

2021Фак

т 

Қысқаша нақты 

сипаттама: 

Орындалуы. 

Орындалмау 

себебі 

1 2 3 4 5 

1. Университетттің цифрлық платформасын құру, 
Paper freeжүйесіне өту (E-University және Smart-
Campus) 

% 100 55 Орындалмады 

Жұмыстар 

жүргізілуде. 
2. Электронды құжат алмасу платформасын 
дайындау ендіру: 

- Кадрлар үшін электронды ақпараттық жүйе (Е-

% 100  

 

 

Орындалды. 



кадр); 
- Білімгерлер үшін (е-студент); 

 

 

 
- Exchange 2010 интегралды платформасы; 
- Коммуникациялық стратегия бойынша; 
- Нормативтік-құқықтық құжаттардың электронды 

базасын құру және т.б. 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

60 

Университет 

сайтында білім 

алушылармен 

электронды құжат 

алмасу 

мақсатындавиртуал

ды ректорат және 

виртуалды 

деканаттар 

ұйымдастырылды 

орындалмады, 

себебі Exchange 

2010 интегралды 

платформасы сатып 

алынбады. 
3. Кампустың инфрақұрылымдық нысандарын 
басқарудың ситуациялық орталығын құру 

% 100 65 Орындалмады 

Жұмыстар 

жүргізілуде. 

4. Барлық оқу-баспа материалдарын электронды 
форматқа ауыстырып, электронды қор құру 

% 100 - Орындалмады 

5. 3Dprinting құру (5 модель) % 75 - Орындалмады 

6. Білімберуүдерісінежаңаақпараттықтехнологияларе
ндіру: 
- электронды цифрлық флипчарттар; 
-  Тач-басқару панельдері (Touch Panel) 
- маркерлік тақталар және т.б. 
- медиафасад  
- лэдэкрандар 

% 75 

 

 

 +1 

+1 

20 Орындалмады 

Тізімдегі 

жабдықтар сатып 

алынбады. 

7. Бір пайдаланушының интернет жүйесіне енуінің 
кепілділік жылдамдығы 

Мбит/

с 

0.15 0.12 Орындалды. 

8. Корпоративтік жүйенің орталықтармен мәлімет 
алмасу жылдамдығы 

Гбит/с 10 10 Орындалды. 

9. Жаңадан алынатын компьютерлер саны саны - 300 Орындалды. 

10. Компьютерлік және ұйымдастыру техникаларын 
жылдық жаңарту үлесі 

% 

 

20 20 Орындалды. 

11. Университет веб-сайтын, дизайнын жаңалау, 
ребрендинг 

% 100 50 Орындалмады 

Жұмыстар 

жүргізілуде. 
12. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету % 100 90 Орындалды. 

13. On-line 
режиміндеәлеуметтіксауалнамаларжүргізуүшінқажетт
і бағдарламаларменқамтамасызету 

% 100 100 Орындалды. 

14.Университеттің баспа журналдарының 

электрондық нұсқасын шығару 
% 100 100 Орындалды 

 

 

 

 

 

 



 

Қаулы жобасы: 

 
1. Стратегиялық жоспардың 2020-2021 оқу жылы бойынша орындалу 

көрсеткіштеріназарға алынсын. 


