




































 

Тәуекелдің атауы Дер кезінде ден қою 

шаралары қабылданбаған 

жағдайда ықтимал 

салдарлар 

Басқару тетіктері мен 

шаралары 

 

Жекелеген білім беру 

бағдарламалары бойынша 

білім алушылар 

контингентінің төмендеуі 

Қаржылық орнықтылықтың 

жоғалуы, штаттардың 

қысқаруы, білім беру 

бағдарламаларының 

жабылуы 

Кәсіптік бағдар беру жұмысын 

жандандыру, басқа өңірлерден 

талапкерлерді тарту, 

тұтынушылардың мүдделерін 

ескере отырып ЖОО-ның 

дағдарысқа қарсы 

бағдарламасын іске асыру 

Жоғары емес орташа 

жалақыға байланысты 

білікті ПОҚ жетіспеушілігі 

ПОҚ үлесінің ҚР БҒМ 

өлшемдеріне ғылыми 

дәрежелермен сәйкес 

келмеу қаупі (50%) 

ПОҚ мәртебесі мен жалақы 

деңгейін арттыру 

 

Өндіріспен байланыстың 

жеткіліксіздігі 

Түлектерді жұмысқа 

орналастырудың төмен 

деңгейі 

Жұмыс берушілермен 

байланысты күшейту, 

түлектерді кейіннен жұмысқа 

орналастырумен 

кәсіпорындармен шарттарды 

ұлғайту. 

Қымбат тұратын жабдықты 

талап ететін зертханалық 

базаның жеткіліксіз 

жабдықталуы 

ЖОО беделінің төмендеуі, 

түлектердің өндірісте ұзақ 

уақыт бейімделуі 

Жабдықтар сатып алу, ҒЗИ-

мен шарттар жасасу, 

кәсіпорындарда кафедра 

филиалдарын ашу 

ПОҚ-ның шет тілдерін 

меңгеру деңгейінің 

жеткіліксіздігі 

Көптілді білім беруді 

енгізудің мүмкін еместігі 

Университет оқытушылары 

үшін шет тілдерін тереңдетіп 

оқыту курстарын өткізу  

Білім, ғылым және 

өндірістің жеткіліксіз 

интеграциясы, жоғары оқу 

орны ғылымын 

коммерцияландырудың 

салыстырмалы төмен 

Мемлекеттік тапсырыс 

бойынша ҒЗЖ, 

кәсіпорындармен және 

ұйымдармен шарттар 

көлемінің жеткіліксіздігі 

Кәсіпорындармен өзара іс-

қимыл жүйесін жетілдіру. 

Ғылыми зерттеулердің 

нәтижелерін енгізуді 

қамтамасыз ететін ЖОО 

қызметкерлерін ынталандыру 

нысандарын анықтау 

 

 

9. Стратегия шеңберінде ЖОО қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, 

міндеттерінің нысаналы индикаторлары және даму көрсеткіштері 

 

Индикатор 
Өлш. 

бірл. 

2021-

2022 

о.ж. 

2022-

2023 

о.ж. 

2023-

2024 

о.ж. 

2024-

2025 

о.ж. 

2025-

2026 

о.ж. 

1 СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ - «АКАДЕМИЯЛЫҚ БАСЫМДЫЛЫҚ» 

Мақсат 1.1 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар, еңбек нарығында 

сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау үшін білім беру процесін қазіргі 

заманғы жетістіктермен интеграцияланған ғылым мен практикамен қамтамасыз ету  

Міндет 1.1.1 Бәсекеге қабілетті кадрлар даярлауды қамтамасыз ететін білім беру 

бағдарламаларын жетілдіру 

Жұмыс берушілердің 

сұраныстарына сәйкес оқытуға 
Саны 10 10 10 10 10 



 

практикалық-бағдарланған тәсілді 

енгізе отырып, элективті пәндер 

каталогын әзірлеу және жаңарту 

Еңбек нарығында сұранысқа ие 

бакалавриат пен магистратураның 

білім беру бағдарламаларын әзірлеу  

Саны 

5 5 5 5 5 

Кәсіптік стандарттар негізінде 

әзірленген енгізілген білім беру 

бағдарламаларының үлесі 

% 40 50 60 80 100 

Міндет 1.1.2. Өндіріс базаларында студенттердің практикалық дайындығын күшейту 

Тәжірибе базаларымен шарттарды 

жүйелі түрде жаңарту. 
% 20% 20% 20% 20% 20% 

Кафедралардың кәсіпорындар мен 

білім беру ұйымдарындағы жұмыс 

істеп тұрған филиалдары 

Саны 

13 14 14 15 15 

Білім беру бағдарламалары 

бойынша дуалды білім беруді енгізу 

Саны 2 кем 

емес 

2 кем 

емес 

2 кем 

емес 

2 кем 

емес 

2 кем 

емес 

Міндет 1.1.3. Оқу процесін оқу-әдістемелік базасын және кітапханалық қамтамасыз етуді 

дамыту 

Оқу-әдістемелік басылымдармен 

қамтамасыз етілуі (оқу әдебиеті, оқу 

құралдары мен әдістемелік 

ұсынымдар қорын, 

монографияларды тұрақты 

толықтыру) меншікті басылым 

есебінен. 

дана 

жылына 

4000 

данадан 

кем 

емес 

жылына 

5000 

данадан 

кем 

емес 

жылына 

6000 

данадан 

кем 

емес 

жылына 

7000 

данадан 

кем 

емес 

жылына 

8000 

данадан 

кем 

емес 

Кітапхана қорын жыл сайын жаңарту, 

оның ішінде электрондық 

тасымалдағыштарда 

% 1 2 2 3 3 

Мемлекеттік тілдегі оқу-әдістемелік 

әдебиеттің үлесі 
% 64 66 68 70 72 

Міндет 1.1.4. Білім алушылар мен ғылыми-педагогикалық қызметкерлерді тілдік даярлау 

орталығының жұмыс істеуі 

Үш тілде оқыту бағдарламасы 

бойынша оқудан өткен білім 

алушылардың саны  

Саны 25 25 30 30 40 

Тілдік курстарда оқудан өткен 

ғылыми-педагогикалық 

қызметкерлердің саны 

Саны 7 9 11 13 15 

Мақсат 1.2 Білім беру және ғылыми қызметте инновациялық технологияларды еркін 

меңгерген жаңа формациядағы ПОҚ қалыптастыру 

Міндет 1.2.1 Оқытушылардың кәсіби деңгейінің өсуі. Педагог кәсібінің жоғары мәртебесін 

қамтамасыз ету 

ПОҚ біліктілігін арттыру, қайта 

даярлау, тағылымдамадан өткізу  

Саны 100 кем 

емес 

100 кем 

емес 

100 кем 

емес 

100 кем 

емес 

100 кем 

емес 

Оқу процесіне шетелдік 

оқытушыларды, консультанттарды 

тарту 

Саны 
5 кем 

емес 

5 кем 

емес 

5 кем 

емес 

5 кем 

емес 

5 кем емес 

Кәсіби қызметке алғаш кіріскен 

педагогтарға тәжірибелі оқытушы-

тәлімгерді бекіту 

Саны 2 2 2 2 2 



Міндет 1.1.2. Ғылыми дәрежелері мен атақтары бар ПОҚ үлесін ұлғайту 

Докторантураға түскен ПОҚ саны Саны 1 1 1 1 1 

Жақын шетел жоғары оқу 

орындарының аспирантурасында 

оқитын ОПҚ саны 

Саны 

21 21 22 22 22 

ҚР жоғары оқу орындарында және 

шетелдерде қорғалған докторлық 

және кандидаттық 

диссертациялардың саны  

Саны 

5 3 2 3 5 

Міндет 1.2.3. Жаңа формациядағы ПОҚ қалыптастыру 

«Жоғары оқу орнының үздік 

оқытушысы» конкурсына қатысуды 

қамтамасыз ету  

Саны 

2 3 3 4 5 

Педагогикалық шеберлікті және 

жеке-әлеуметтік құзыреттілікті 

арттыру бойынша курстарды 

ұйымдастыру  

Саны 

2 кем 

емес 

2 кем 

емес 

3 кем 

емес 

3 кем 

емес 

3 кем емес 

Оқу процесінде озық техника мен 

технологияларды игеру және 

пайдалану 

% 
жылына 

10% кем 
емес 

жылына 

10% кем 

емес 

жылына 

10% кем 

емес 

жылына 

10% кем 

емес 

жылына 

10% кем 

емес 

Мақсат 1.3 Болон процесінің принциптерін жүзеге асыру бойынша Университеттің 

қызметін жандандыру 

Міндет 1.3.1 Болон процесінің параметрлеріне сәйкес білім беру қызметінің мазмұны мен 

құрылымын келтіру 

Білім алушылардың академиялық 

ұтқырлығын қамтамасыз ету үшін 

іске асырылатын шетелдік жетекші 

жоғары оқу орындарымен бірлескен 

білім беру бағдарламаларын әзірлеу 

Саны 

2 3 3 5 5 

Серіктес жоғары оқу орындарымен 

бірлескен білім беру 

бағдарламаларын және екі 

дипломдық білім беру бағдарламасын 

дамыту  

Саны 

1 1 1 1 1 

Университеттің білім беру 

бағдарламаларының ұлттық және 

халықаралық агенттіктердің 

рейтингтеріне қатысуы  

Саны 21 22 23 25 30 

Міндет 1.3.2. ПОҚ мен білім алушылардың академиялық ұтқырлығы үшін жағдайларды 

қамтамасыз ету 

Бір оқу кезеңіне кететін білім 

алушылар контингенті 

Саны 40 кем 

емес 

40 кем 

емес 

45 кем 

емес 

45 кем 

емес 

50 кем 

емес 

Оқытушылардың Шығыс 

академиялық ұтқырлыққа қатысуы 

Саны 3 кем 

емес 

3 кем 

емес 

3 кем 

емес 

3 кем 

емес 

3 кем 

емес 

Ғылыми және кәсіби тағылымдамаға 

шығатын ПОҚ 

Саны 3 кем 

емес 

3 кем 

емес 

3 кем 

емес 

3 кем 

емес 

3 кем 

емес 

Міндет 1.3.3. Университетте оқитын шетелдік студенттер мен магистранттардың санын 

ұлғайту 

Шетелдік студенттер мен 

магистранттар саны 
Саны 

35 кем 

емес 

35 кем 

емес 

40 кем 

емес 

40 кем 

емес 

45 кем 

емес 

2-стратегиялық бағыт. Түлектерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жүйесін дамыту 



1.4 Жұмысқа орналастырудың ең жоғары мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында 

түлектердің бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыруға және олардың еңбек нарығының 

жай-күйі мен үрдістері туралы хабардар болуына жәрдемдесу 

Міндет 1.4.1 Түлектерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жүйесін дамыту 

Жылына кемінде бір рет «Бос 

орындар жәрмеңкесін» өткізу. 

Саны 3 кем 

емес 

3 кем 

емес 

3 кем 

емес 

3 кем 

емес 

3 кем емес 

Студенттерді кәсіпорын тапсырысы 

бойынша оқыту 

Саны 5 кем 

емес 

10 кем 

емес 

15 кем 

емес 

20 кем 

емес 

25 кем 

емес 

ББ бойынша түлектерді жұмысқа 

орналастыру 
% 

65% кем 

емес 

70% кем 

емес 

75% кем 

емес 

80% кем 

емес 

80% кем 

емес 

Міндет 1.4.2. Тұтынушылардың мамандар даярлау сапасына қанағаттануын мониторингтеу 

Жұмыс берушілерден түлектердің 

дайындық сапасына қанағаттану 

бойынша сауалнама жүргізу  

Саны 

55 55 60 60 65 

Білім алушылардың білім беру 

процесіне қанағаттанушылығы 

бойынша сауалнама жүргізу 

Саны 

2000 2200 2300 2400 2500 

Білім беру процесіне қанағаттану 

бойынша ПОҚ сауалнамасы 

Саны 
150 150 150 150 150 

Міндет 1.4.3. Жұмыс берушілер қоғамдастығында түлектердің біліктілігін тәуелсіз бағалау 

жүйесін құру 

Жұмыс берушілер қоғамдастығында 

біліктілікті тәуелсіз бағалаудан өткен 

ЖОО түлектерінің үлесі 

% 50 55 60 65 70 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ 2 - ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАРДЫҢ ӨҢІРДІ 

ДАМЫТУҒА ҮЛЕС ҚОСУ 

Мақсат 2.1. Іргелі және қолданбалы сипаттағы ғылыми әзірлемелердің инновациялылығын 

арттыру 

Міндет 2.1.1. Кәсіпорындар мен ұйымдардың тапсырыстары бойынша гранттық 

қаржыландырудың ғылыми жобаларын және ғылыми-зерттеу жұмыстарын іске асыру 

Гранттық қаржыландырудың ғылыми 

жобалары конкурстарына қатысу үшін 

дайындалған өтінімдер мен ұсынылған 

жобалардың саны (ҚР БҒМ және т. б.). 

Саны 

5 6 6 7 7 

Ғылыми әзірлемелерді гранттық 

қаржыландыру шеңберінде іске 

асырылған жобалардың саны (сыртқы 

қаржы көздер есебінен) 

Саны 

4 5 6 7 7 

Кәсіпорындардың тапсырыстары 

бойынша ғылыми-зерттеу және 

тәжірибелік-конструкторлық 

жұмыстардың саны 

Саны 13 13 14 15 15 

Міндет 2.1.2 Білім алушыларды (студенттерді, магистранттарды) ғылыми жобаларды іске 

асыруға, СҒЗЖ, МҒЗЖ конкурстарына қатысуға тарту 

ҒЗЖ орындауға қатысатын білім 

алушылардың үлесі 
% 10 11 12 15 20 

Республикалық және халықаралық 

инновациялық конкурстардағы жеңімпаз 

білім алушылардың саны  

Саны 

157 160 165 178 179 



СҒЗЖ республикалық конкурсының, 

республикалық пәндік олимпиадалардың 

жеңімпаз студенттерінің саны 

Саны 

19 21 24 26 28 

Білім алушылардың жарияланған 

ғылыми еңбектерінің саны 

Саны 
140 145 147 150 155 

Мақсат 2.2 Ғылыми зерттеулер мен инновациялық әзірлемелердің сапасы мен нәтижелілігін 

арттыру 

Міндет 2.2.1. Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін оқу процесіне және өндіріске енгізу 

Оқу процесіне және өндіріске енгізілген 

ғылыми әзірлемелердің саны  

Саны 
48 49 50 51 52 

Коммерцияландырылған ғылыми 

жобалардың саны  

Саны 
5 6 6 7 7 

Жұмыс істеп тұрған ғылыми-зерттеу 

зертханалары, ғылыми орталықтар және 

т.б. 

Саны 

8 9 9 10 10 

Міндет 2.2.2 Университеттің ғылыми-зерттеу әлеуетін арттыру 

ПОҚ-ның халықаралық дерекқорларда 

индекстелетін басылымдардағы ғылыми 

жарияланымдарының саны (Web of 

Science, Scopus және т. б.)  

 

Саны 
10 10 11 11 12 

ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған ғылыми 

басылымдардағы ПОҚ ғылыми 

жарияланымдарының саны 

 

Саны 56 62 68 70 70 

Алынған патенттер мен қорғау 

құжаттарының саны  

Саны 
6 6 7 7 8 

Оқулықтар, оқу құралдары, 

монографиялар саны 

Саны 
37 38 38 39 40 

Мақсат 2.3. Ғылымды интернационалдандыру. Әлемдік ғылыми кеңістікке интеграция 

Міндет 2.3.1. Шет мемлекеттермен халықаралық әріптестік ғылыми байланыстарды дамыту 

Жоғары оқу орындарымен, ғылыми 

орталықтармен ғылым және білім беру 

саласындағы халықаралық 

ынтымақтастық туралы шарттардың 

саны  

 

Саны 

37 39 42 42 43 

Шетелдік әріптестермен бірлескен білім 

беру және ғылыми-зерттеу жобаларының 

(ҒЗЖ) саны 

 

Саны 12 13 13 13 14 

Шетелдік ғалымдармен бірлесіп 

жазылған ғылыми еңбектердің саны 
Саны 24 25 27 28 30 

Шақырылған шетелдік оқытушылар мен 

ғалымдардың саны 
Саны 6 7 8 8 9 

3 СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ - ЦИФРЛЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Мақсат 3.1 - Білім беру процесіне инновациялық цифрлық білім беру технологияларын енгізу 

Міндет 3.1.1 - Желілік ақпараттық-білім беру ортасын дамыту базасында инновациялық білім 

беру технологияларын әзірлеу және енгізу 

Жаппай ашық онлайн курстар (ЖАОК) 

әзірлеу 

Саны 3 кем 

емес 

3 кем 

емес 

3 кем 

емес 

3 кем 

емес 

3 кем 

емес 

Бейнедәрістерді, ПОҚ мастер-кластарын 

әзірлеу және шығару 

Саны 30 кем 

емес 

40 кем 

емес 

60 кем 

емес 

80 кем 

емес 

100 кем 

емес 



Виртуалды зертханалар мен 

тренажерлардың, оқыту 

бағдарламаларының санын ұлғайту  

Саны  1 Кем 

емес 

Кемінде 

1  

Кемінде 

1  

Кемінде 

1  

Кемінд

е 1  

Міндет 3.1.2 Цифрлық кітапхана қорын кеңейту 

Университет сайтындағы кітапхана 

қорын жаңарту 
% 5 5 7 7 10 

Халықаралық және республикалық 

электрондық кітапханалармен пайдалану 

туралы келісімдер/шарттар жасасу 

Саны 1 2 2 2 2 

Міндет 3.1.3 ПОҚ цифрлық құзыретін арттыру 

Сандық құзыреттілікті анықтау жөніндегі 

конкурстарға ПОҚ қатысуын қамтамасыз 

ету 

Саны 2 3 3 4 5 

ПОҚ-ның цифрлық құзыретін арттыру 

бойынша курстарды ұйымдастыру  Саны 
2-ден 

кем 

емес  

2-ден 

кем емес 

3-тен кем 

емес 

3-тен 

кем 

емес 

3-тен 

кем 

емес 

Цифрлық технологияларды оқу 

процесінде игеру және пайдалану 

% 

жылын

а 

кемінде 

10%  

кемінде 

10% 

кемінде 

10% 

кемінде 

10% 

кемінде 

10% 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ 4 - ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПТЫ ТҰЛҒАНЫ ТӘРБИЕЛЕУ 

Мақсат 4. Жастар саясаты және патриоттық тәрбие саласындағы іс-шараларды іске 

асыруға белсенді қатысатын жастардың үлесін ұлғайту 

Міндет 4.1. Тәрбиелеу, қазақстандық патриотизм рухында тәрбиелеу 

Жастарды патриоттық тәрбиелеу 

жөніндегі іс-шараларды өткізу үшін 

қаржыландыру саны  

мың. 

тг. 
300  350  400  450  500  

Волонтерлік қозғалыстағы, облыстың 

қоғамдық-саяси өміріндегі студент 

жастардың саны. 

Саны 70 100 130 150 200 

Міндет 4.2. Жоғары азаматтық жауапкершілігі, патриоттық сезімі және толеранттылығы 

бар әлеуметтік бейімделген тұлғаны қалыптастыру және дамыту 

«Рухани жаңғыру» мемлекеттік 

бағдарламасының «Туған жер», «Тәрбие 

және білім», «Атамекен» 

бағдарламаларына тартылған студент 

жастардың саны.  

 

Саны 

250 300 300 350 400 

 «Біз - таза қала үшін!» экологиялық 

қозғалысықа қатысуға тартылған студент 

жастардың саны 

 

Саны 300 350 400 450 500 

Міндет 4.3. ҚР Президентінің Жолдауында айтылған идеялар мен қағидаттарды түсіндіру 

Қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті 

нығайту бойынша облыстық 

ассамблеялардың, азаматтық қоғам 

институттарының ұйымдастыру 

құрылымдарымен бірлескен іс-шаралар 

саны. 

 

 

Саны 
8 10 10 12 15 

«ҚР Конституция күні», «Қазақстан 

халқының бірлігі күні», «ҚР Тәуелсіздік 

күні» тақырыбындағы мәдени-бұқаралық 

іс-шаралардың саны. 

 

Саны 
1 000 1 200 1 300 1 500 1500 

Міндет 4.4 «Діни қызмет және діни бірлестіктер, діни экстермизммен, терроризммен күрес 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңын түсіндіру және насихаттау шеңберінде Облыстың 

дін істері басқармаларының өкілдерін, құқық қорғау органдарының, прокуратура мен ҰҚКД 




