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КІРІСПЕ 

 

2021 жылы қыркүйекте мемлекет Басшысы өзінің Қазақстан халқына арнаған 
Жолдауында, «жоғары оқу орындары мамандардың сапалы даярлануына жауап беруге 
міндетті» екендігіне ерекше назар аударды. Бұл әсіресе жоғары оқу орындары 
автономиясының кеңейе түсуі аясында әсіресе маңызды болып табылады. 2017 жылдан 
бастап, Қазақстан университеттерінің академиялық, қаржылық, басқару және 
ұйымдастырушылық дербестігін кеңейтуге оң ықпал ететін нақты қадамдар жасалуда. Және 
бұл заңды да, үлкен өкілеттіктердің берілуі, көрсетілетін білім беру қызметінің сапасы үшін, 
ЖОО-лардың жауапкершілігін арттыратыны сөзсіз. Осыған байланысты академиялық 
дербестік жақын болашақта біздің университетте білім беру үдерісін дамытудың негізгі 
трендіне айналады. 

2021 жылы біздің ЖОО-ға 55 жыл толды. Бейіндік министрліктің стратегиялық 
бастамаларына сәйкес біз, цифрландыруға екпін жасай отырып, университет қызметін 
ауқымды трансформациялауды жоспарладық. Пандемия жоғары білімді цифрландыруды 
дамытуға серпін берді. Біздің университет әлемдік білім беру қоғамдастығының көптеген 
ЖОО-лары  сияқты, on-line  оқуға жедел көшті және қазіргі уақытта бізде аралас формат 
табысты енгізілді деп айтуға болады. 

Бүгінгі таңда Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті - бұл аймақтың тұрақты дамуы 
үшін бәсекеге қабілетті мамандардың кәсіби және жеке өсуінің негізі ретінде білім беру және 
ғылыми қызметті жүзеге асыратын ЖОО болып табылады. 

Қазтұтынуодағы ҚарУ ұлттық білім беру жүйесінің барлық үш деңгейі бойынша 
кадрлар даярлауды жүзеге асырады: бакалавриат – магистратура – PhD докторантура. 
Мемлекеттік лицензияға сәйкес ЖОО жоғары білімнің 26 білім беру бағдарламаларын және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 18 бағдарламаларын іске асырады.  
Халықаралық және Ұлттық рейтингтердегі біздің ұстанымымыздың біршама 

нығайғанын атап өткен жөн. Осылайша, 2021-2022 оқу жылында ЖОО алғаш рет екі жаңа 
халықаралық рейтингте пайда болды: RUR – 862 орын және THE Impact (топ 801+), 
Webometrics (25/9673) рейтингінде өз позицияларын жақсартты, тағы екі халықаралық 
рейтингте (ARES/31 және uniRank/34) нәтижелерін бұрынғы деңгейде сақтап қалды. НАОКО 
ұлттық рейтингісінде Біз Қазақстанның үздік гуманитарлық-экономикалық жоғары оқу 
орындары арасында екінші орында тұрдық. Ең маңызды «Атамекен» республикалық 
рейтингіне  біздің 18 бағдарламамыз қатысты, олардың 7-і ел бойынша үздік ондыққа кірді, 
ал 4-і 20 үздік бағдарламаға кірді.  

Білім беру қызметінің секторын кеңейтумен байланысты ЖОО атауының өзгеруі өтіп 
бара жатқан оқу жылының негізгі оқиғасына айналды. Бұл оқиға оқу орнының білім беру 
қызметінің нарығында жайғасуына, ЖОО миссиясына, жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беруді дамытудың стратегиялық бағдарламасына, академиялық саясатқа 
түбегейлі әсерін тигізді. 
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1. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ БАСҚАРУ 

 

Университеттегі Кадрлық жұмыс ЖОО-ны дамытудың стратегиялық жоспары 
аясында қағидалар, дәстүрлер, рәсімдер жүйесіне, кадрларды іріктеуді жүзеге асырумен 
тікелей байланысты іс-шаралар кешеніне, оларды қажетті даярлауға, орналастыруға, 
пайдалануға, қайта даярлауға, ынталандыруға, ілгерілетуге және т.б. негізделген. 

Университеттің кадр саясатының мазмұны жұмысқа жалдаумен (кадрларды 
толықтыру көздерін таңдау, орындаушыларға қойылатын талаптар және т.б.) шектелмейді, 
кадрларды даярлау, дамыту, қызметкерлер мен ұйымның өзара іс-қимылын қамтамасыз етуге 
қатысты мәселелерді қамтиды. Кадр саясаты ұзақ болашаққа арналған мақсатты міндеттерді 
таңдаумен байланысты болғанымен, ағымдағы кадр жұмысы кадр мәселелерін жедел шешуге 
бағытталған.. 

Кадр саясаты тұтастай алғанда университеттің кадрларына қатысты және жеке, 
таңдаулы, нақты міндеттерді шешуге бағытталған кезде (жекелеген құрылымдық 
бөлімшелер, қызметкерлердің функционалды немесе кәсіби топтары, персонал санаттары 
шегінде) жалпы сипатқа ие. . 

Университетте жүргізілетін кадр саясаты: 
 - жалдау сатысында бос тұрған лауазымдарға орналасу кандидаттарына (біліміне, 

жасына, өтіліне, арнайы дайындық деңгейіне және т.б.) қойылатын талаптарды; 
- ұжымды (бүкіл немесе оның белгілі бір бөлігін) тұрақтандыру қатынасын; 
 - жаңа қызмекерлерді даярлау сипатына, оның тереңдігі мен кеңдігіне, сондай-ақ 

кадрларды қайта даярлау сипатына  қатынасын; 
 - кадрлардың ЖОО ішіндегі қоғалысына қойылатын қатынасты және т.б. 

қалыптастырады. 
Пандемия бүкіл әлемдегі барлық ұйымдардың жұмысына өз ізін қалдырды. Біздің 

университет пен оның бөлімшелері де одан тыс қалған жоқ.  
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес еңбек мәселелері бойынша жұмыс 

берушілер жұмыскерлер мен басқа да тұлғалардың өндірістегі еңбегін қорғау мен 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті. Бұған, денсаулығы мен қауіпсіздігіне қатер 
төндірмейтін, өз жұмысын орындайтын жұмыскерлер үшін барабар құралдармен қамтамасыз 
ететін,сондай өндіріс ортасын жасау мен қолдау көрсету кіреді.  

COVID-19 - осыдан шамалы бұрын ғана анықталған, корановирусты жұқтыру нәтижесі 
болып табылатын, қауіпті инфекциялық ауру. COVID-19 пандемиясының шығуы 
жағдайында өндірістегі жұмыскерлерді қорғау мен еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 
жұмыс берушілер не істеуі керек?  

COVID-19-бен байланысты жұмыскерлерге  теріс ақпарат беруді және сыбыстарды 
болдырмас үшін Университетте тұрақты негізде барлық жұмыскерлер еңбекті 
ұйымдастырудағы өзгерістер  және жұмыспен қамту мәртебесі туралы хабарландырылып 
отырады.  

Бұл үшін ҚБД директоры осы жұмыстың үйлестірушісі болып тағайындалды. Жұмыс 
бағыттары бойынша жауапты адамдарды тағайындау туралы бұйрықтар шықты:  

- академиялық мәселелер және стратегиялық даму жөніндегі проректор Р.О.Бұғыбаева - 
пандемия жағдайында қашықтықтан оқыту талаптарын сақтау бойынша; 

- ӘШБ жөніндегі проректор Қ.С.Какенов - санитарлық-эпидемиологиялық режимді 
сақтау бойынша; 

- әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор Қ.Ж.Әбілов - вакцинацияның қажеттілігін 
түсіндіру бойынша.  

Департамент орталық және жергілікті билік органдарынан келіп түсетін соңғы 
мәліметтерге мониторинг жүргізеді, маңызды және сенімді ақпараттар қызметкерлерге 
(жұмыскерлерге) дейін үнемі жеткізіліп отырады,Университеттің процедуралары және 
саясаты туралы ақпараттар нақтыланып, таратылып отырады, оның ішінде жұмысты икемді 
ұйымдастыру, алыстан жұмыс жасау, жұмыс орнында болмау, сырқаттығы бойынша 
демалыс, жыл сайынғы еңбек демалысы, кадрларды қысқарту және т.б. туралы. 
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Мамыр айында вакцинация пунктінің жұмысы ұйымдастырылды. Пункт жұмысы 
кезінде 210 оқытушы мен қызметкер "Спутник-V" вакцинасының бірінші және екінші 
компонентімен  егілді.  

Эпидемиялық жағдай үнемі өзгеріп отыратындықтан, қызметкерлерге COVID-19 

вирусының таралуы туралы өзекті ақпарат беру оларға хабардар болуға және қолдауды  
сезінуге мүмкіндік берді. Өз кезегінде ақпараттандыру олардың университетке және ұжымға 
қиын кездерде бейімделуге және көмектесуге деген ынтасына әсер етті.  

Жұмыс берушілер, әдетте, мүмкіндігінше қауіпсіз және сау өндірістік ортаны 
қамтамасыз етуге, оның ішінде COVID-19 сияқты вирустардың таралуын болдырмау үшін 
шаралар қабылдауға міндетті. Еңбекті қорғау шаралары жұқтыру қаупі аз ұжымға білім беру 
процесін жүзеге асыру бойынша жұмысты жалғастыруға мүмкіндік берді. 

Университет саясаты келесідей шаралар қабылдау жолымен пандемияның таралуын 
тежеуде маңызды рөл атқарды: 

• жұмыскерлер арасында жеке байланысты азайту мақсатында еңбектің 
ұйымдастырылуын өзгерту, олардың арасындағы физикалық ара қашықтықты ұлғайту 
немесе алыстан жұмыс істеуге көшіру; 

• бөлмелерді(жайларды) үнемі дизенфекциялау; 
• қажетті гигиенамен қамтамасыз ету және бөлмелерді(жайларды) тиімді желдетіп 

отыру; 
• қажетті құралдармен (қолды жуу үшін сабын, антисептиктермен, ақпараттық-үгіт 

материалдарымен) қамтамасыз ету, өндірістік гигиена талаптары (қолды жиі жуу және көзді, 
мұрынды, ауызды ұстамау қажеттілігі) туралы жұмыскерлердің есіне салу; 

• ерекше қажеттіліксіз өндірістік сапарларды шектеу немесе тыйым салу; 
• қызметкерлерге денсаулығына қауіп төндіретін және қауіпті болуы мүмкін 

қорғаныстың болмауы туралы хабарлау мүмкіндігін беру; 

• инфекцияға қарсы іс-қимыл шаралары мен рәсімдерін әзірлеу; 
• карантинді сақтауға, жекелей алғанда, жоғары тәуекел аймақтарынан оралғаннан 

кейін немесе инфекция анықталған адамдармен байланыс болғанда, жарлықтар беру; 
• қай жақтан оралғандығына және кіммен байланыста болғандығына қарамастан, 

«тұмау белгілері» (жоғары дене қызуы, жөтел және т.б.) болған кезде үйде қалуға немесе 
алыстан жұмыс жасауға жұмыскерлерге жарлық беру; 

• денсаулық сақтау органдары және еңбек инспекциялары алдындағы есептіліккке 
қатысты практикада және ұлттық заңнамада белгіленген міндеттемелерді сақтау. 

Вирустың таралуын болдырмау үшін Үкімет ДДҰ ұсыныстарына сәйкес әртүрлі 
шаралар қабылдады - өмірлік маңызы жоқ экономика салаларын жабудан бастап, 
адамдардың қозғалысын шектеуге дейін және т.б. Осындай  белгісіз жағдайда университетте 
Төтенше жағдайлар кезіндегі жағдайға әрекет ету үшін  санитарлық-эпидемиологиялық 
режим ережелері әзірленді. 

Пандемияны болдырмау тұрғысынан физикалық байланыстарды азайту маңызды 
шаралардың бірі болып табылады. COVID-19 орналасқан жеріне және таралу қарқынына 
байланысты жұмыс берушілер жұмысшылардан үйде жұмыс істеуді сұрауы мүмкін немесе 
егер бұл мүмкін болса, жұмысшылар өздері осындай өтінішпен жүгіне алады. Сонымен 
қатар, мұндай шешім бірқатар салдарларды ескеруді талап етеді. Әрбір лауазым немесе 
функция қашықтан орындала бермейтініне қарамастан, пандемия күшейген кезде бұл жұмыс 
режиміне деген қажеттілік университет үшін өзекті болды. Мұндай жағдайларда персоналды 
басқару департаменті орындалатын жұмыстың сапасын бақылау және санитарлық 
талаптарды сақтау мақсатында қашықтықтан жұмыс форматында жұмыс істейтін барлық 
оқытушылармен және қызметкерлермен байланыс орнатты. 

Мерзімді түрде он-лайн режимінде өткізілетін жиналыстарда қызметкерлерге 
қызметкер қай жерде жұмыс істесе де, оның денсаулығы мен қауіпсіздігі, сондай-ақ 
психологиялық саулығы үшін Университет әлі де жауап беретіндігі туралы ақпарат 
жеткізілді.. 
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 COVID-19 вирусының таралуына байланысты жағдайға көбірек көңіл бөлу 
жағдайында адамдарда қорқыныш пен алаңдаушылық сезімі ерекше күшпен жоғарылайды, 
ал ауру немесе жұқтыру қаупі бар адамдар стигматизация объектісіне айналуы мүмкін. 

 Университет қызметкерлердің денсаулығы мен қауіпсіздігін қорғау бойынша өз 
міндеттемелерін жеткілікті көлемде зерделеп, ескерді. Бұл covid-19 жұқтырған 
жұмыскерлерді немесе олардың отбасы мүшелерін заңсыз кемсіту немесе қудалау үшін 
айыпталу қаупін болдырмау үшін маңызды. 

Осындай жағдайларды болдырмас үшін, Университет парасатты шаралар қабылдады.  
Осындай парасатты шараларға мыналар кірді: 
-жұмыс орнындағы кемсітушіліктің, зорлық-зомбылықтың және қорқытудың алдын 

алуға және оларға қарсы іс-қимыл жасауға бағытталған шараларды құжаттық ресімдеу және 
жүзеге асыру (COVID-19 пандемиясы жағдайында және одан кейін);  

- қызметкерлерге оларды тікелей басшыға, ҚБД-ға, кәсіподаққа лайықсыз, кемсітушілік 
зорлық-зомбылық немесе қорлау мінез-құлқына байланысты оқиғалар туралы дереу хабарлау 
қажеттілігі туралы ескерту;  

- қауіпсіз және гендерлік аспектілерді ескеретін тетіктердің құпиялылығын қамтамасыз 
ету бойынша шаралар қабылдау. 

Бұдан өзге, Қызметкерлерді басқару департаменті негізгі бағыттар: кадрлар 
қозғалысының есебі, қызмекерлерді қабылдау-босату, құжат айналымын жүзеге асыру  және 
т.б. бойынша жұмыстарын жалғастырды. 
      Есепті кезең ішінде 588 бұйрық дайындалды, оның ішінде негізгі қызмет бойынша - 25, 

жеке құрам бойынша - 312, кадрлар бойынша - 251. 

Құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау қызметіндегі (СДОК) 2020-2021 оқу 
жылындағы құжат айналымы қозғалысы 

№ Құжат түрі  бірлік кіріс  шығыс барлығы  
1. Поштамен жіберу: хаттар, 

сәлемдемелер, бандерольдар  
дана 5140 4450 9590 

2. Факс бойынша дана 894 396 1290 

3. Электрондық пошта дана 9870 8540 18410 

 Барлығы: дана 15904 13386 29290 

 

SWOT-талдау 

Мықты жақтары  Әлсіз жақтары 

1. Санитарлық-эпидемиологиялық режимді 
(СЭР)қамтамасыз ету Регламенті әзірленді. 
2. Қызмет бағыттары бойынша басшылар қатарынан 
жауапты адамдар командасы қалыптасты.  
3. Дағдарыстық құбылысқа жедел әрекет ету 
бойынша тәжірибе жинақталды.  
4.Қашықтықтан жұмыс жасау режимі бойынша 
қызметкерлердің біліктілігі артты. 

1. Электрондық құжат айналымы 
жүйесінің болмауы.  
2. Жұмыскерлердің біртекті 
санаттарына еңбек ақы төлеу 
тәсілінің дифференциалды 
еместігі. 

Мүмкіндіктер Қауіптер 

1. Бөлімшелер функцияларының қайталануын 
болдырмай университет құрылымдарын 
өзектендіру.  
2. Қызметкерлердің штаттық санын қажетті және 
жеткілікті санға келтіру.  
3. Дербес мінездемелерін ескере отырып, бос тұрған 
лауазымдарға іріктеу жүргізу. 

ЖОО-лар арасында 
көшбасшылық позицияны 
жоғалтып алу 
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2. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСЫ 

 

1. Университеттің білім алушыларының контингенті  
2021 жылдың 1 қыркүйегіне Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінде білім 

алушылардың жалпы саны барлығы 5624 адам (2020 жылы - 6410, 2019 жылы - 7371, 2018 

жылы - 7953, 2017 жылы - 7374, 2016 жылы - 7000) болды. Солардың ішінде қашықтықтан 
білім беру технологияларын қолданатын - 2638 адам немесе контингенттің 50%-ы. 

Білім деңгейлерінің бөлінісінде білім алушылар контингенті төмендегіше  құрайды: 
бакалавриат білім беру бағдарламалары (ББ) бойынша - 5472 адам, оның ішінде 
қашықтықтан білім беру технологияларын қолданусыз күндізгі оқу нысаны бойынша - 2220 

адам, магистратура білім беру бағдарламалары  (ББ) бойынша - 121 адам, докторантура білім 
беру бағдарламалары (ББ) бойынша - 31 адам.  

Университет білім алушылары контингентінің динамикасы диаграммалармен 1.1. және  
1.2-суреттерде көрсетілген. 

 

  
1.1 және 1.2-суреттер. Қазтұтынуодағы ҚарУ білім алушылары контингентінің динамикасы  

Ұсынылған мәліметтерден көрініп тұрғандай, өткен оқу жылымен салыстырғанда білім 
алушылардың жалпы контингенті 778 адамға немесе 12% - ға төмендегені байқалады. Бұл 
жағдай, ең алдымен, сырттай оқитын студенттердің оқуларын бітірудің аяқталуына және 
студенттерді тек күндізгі оқу түріне қабылдауға, оның ішінде қашықтықтан білім беру 
технологияларын қолдануға байланысты. Жалпы контингентте (бакалавриат, магистратура 
және докторантура) күндізгі оқу нысаны бойынша оқитын студенттер саны қазіргі уақытта 
2376 адамды немесе 42% - ды құрайды.  

Университет білім алушыларының барлық контингенті мемлекеттік білім беру 
тапсырысы негізінде, оның ішінде жергілікті атқарушы органдардың гранттары бойынша да, 
ақылы негізде де қалыптастырылады. Әр жылдың қыркүйек айындағы жағдай бойынша 
деректер 1.1-кестеде келтірілген. 

 

1.1-кесте – Университет білім алушыларының контингенті төлеу нысандары 
бөлінісінде 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

мемтапсы
рыс 
бойынша  

ақыл
ы 
негіз
де  

мемтапсы
рыс 
бойынша 

ақыл
ы 
негіз
де  

мемтапсы
рыс 
бойынша 

ақыл
ы 
негіз
де 

мемтапсы
рыс 
бойынша 

ақыл
ы 
негіз
де 

Барлығы 
университ

293 7660 305 7066 305 6105 268 5356 

              01.09.19          01.09.20         01.09.21 
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ет 
бойынша, 
оның 
ішінде  

бакалаври
ат 

169 7545 197 7005 216 6030 194 5278 

магистрат
ура 

99 112 75 61 54 75 44 77 

докторант
ура 

25 3 33 - 35 - 30 1 

 

Көрініп тұрғандай, 2021-2022 оқу жылында мемлекеттік тапсырыс бойынша барлық 
деңгейлерде білім алушылар санының төмендеуі байқалады. 

Мамандықтар бөлінісінде 2020-2021 оқу жылының 1 қыркүйегіне студенттердің жалпы 
контингенті келесі түрде көрінеді (1.2-кесте): 

1.2-кесте – Бакалавриаттың білім беру бағдарламалары бөлінісінде студенттердің 
контингенті 
  2019-2020 оқу жылы  2020-2021 оқу жылы  2021-2022 оқу 

жылы  

Ж
ал

пы
 к

он
ти

нг
ен

т,
 

он
ың

 іш
ін

де
  

ііш
ін

де
іш

ік
он

ти
нг

е
нт

, в
 т

ом
 ч

ис
ле

:
ме

мт
ап

сы
ры

с 
бо

йы
нш

а 

А
қы

лы
 н

ег
із

де
 

      

Мамандықтар атауы 

Ж
ал

пы
 

ко
нт

ин
ге

нт
, о

ны
ң 

іш
ін

де
 

ме
мт

ап
сы

ры
с 

бо
йы

нш
а 

ақ
ыл

ы 
не

гі
зд

е 
ж

ал
пы

 
ко

нт
ин

ге
нт

, о
ны

ң 
іш

ін
де

 
М

мм
та

пс
ыр

ыс
 

бо
йы

нш
а 

ақ
ыл

ы 
не

гі
зд

е 

Дене шынықтыру және 

спорт менеджменті 
39 0 39 136 0 136 235  235 

Құқық және экономика 
негіздері 

23 1 22 22 1 21 15  15 

Халықаралық қатынастар 179 1 178 143 1 142 117  117 

Құқықтану  2593 6 2587 2040 6 2036 1578 6 1572 

Кеден ісі 75 2 73 60 1 59 44 1 43 

Сот және құқық қорғау 
қызметі 

- - - 87  87 171  171 

Экономика  605 1 604 397 1 396 290 1 289 

Менеджмент 180 0 180 158 1 157 144 1 143 

Жобалық-иннновациялық 
қызмет 

5 0 5 30  30 18  18 

Есеп және аудит 770 2 768 704 4 700 593 4 589 

Қаржы 834 1 833 649 1 648 569 1 568 

Мемлекеттік және 
жергілікті басқару 

231 2 229 205 1 204 155 1 154 

Маркетинг 52 2 50 66 3 63 82 3 79 

Әлемдік экономика 75 4 71 72 3 69 51 1 50 

Экология  138 7 131 122 11 111 110 13 97 

Ақпараттық жүйелер 248 18 230 232 22 210 206 16 190 

Есептеу техникасы және 
бағдарламалық қамтамасыз 

159 10 149 128 7 121 129 9 120 
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ету 

IT-аналитика 3 0 3 14  14 41  41 

Азық-түлік өнімдерінің 
технологиясы 

118 44 74 179 60 117 183 69 114 

Стандарттау және 
сертификаттау (салалар 
бойынша) 

131 29 102 102 21 81 84 10 74 

Туризм  210 39 171 183 37 146 157 21 136 

Әлеуметтік жұмыс 92 5 87 96 6 90 82 10 72 

Бағалау 29 4 25 24 4 20 25 3 22 

Логистика (салалар 
бойынша) 

190 4 186 179 6 173 159 8 151 

Мейрамхана ісі және қонақ 
үй бизнесі 

223 15 208 211 19 192 192 16 176 

Қаржы-кедендік 
менеджменті 

- - - 7  7 6  6 

Білім берудегі психология 
және менеджмент 

      36  36 

Барлығы бакалавриат: 7202 197 7005 6246 216 6030 5472 194 5278 

 

Университет студенттері контингентінің құрылымы соңғы жылдары түбегейлі 
өзгерістерге ұшыраған жоқ. Өткен оқу кезеңіндегі сияқты жалпы контингентте ең үлкен үлес 

салмақты Құқықтану мамандығы (30%), "Есеп және аудит" (11%), "Қаржы" (11%), 
Экономика (5,4%) студенттері алады,  "Дене шынықтыру және спорт менеджменті" (4,4%)  
өзінің әлеуетін арттыруда,  қалған мамандықтар 3 және одан төмен пайыз.  

Ағымдағы жылы алғаш рет жоғары оқу орны ашқан және 2021 жылғы маусымда білім 
беру бағдарламалары Тізілімінде тіркеуден өткен бакалавриаттың 2 жаңа білім беру 
бағдарламасына студенттерді қабылдау жүзеге асырылды, тиісінше: "Білім берудегі 
психология және менеджмент" - 36 адам. 2020 жылы ашылған "Сот және құқық қорғау 
қызметі" бағдарламасы жақсы қабылдау нәтижелерін көрсетті - 171 адам. "Қаржы-кеден 
менеджменті"ББ контингенті бойынша әлсіз динамика байқалды. 

Жалпы, студенттерді қабылдауды арттыру үрдісі үшін жаңа инновациялық білім беру 
бағдарламаларын ашу бойынша, оның ішінде өңірдің салалық компанияларының және 
үкіметтік емес сектордың тапсырысы бойынша жұмысты жалғастыру, сондай-ақ 
қолданыстағы білім беру бағдарламаларын кәсіпкерлік білім беру элементтерімен күшейту 
қажет. 

 

2. 2020-2021 оқу жылындағы студенттердің үлгерімі 

2.1 Студенттер білімін аралық бақылау қорытындылары (сессиялар) 
 

Студенттердің білімін аралық бақылау студенттердің білім мен құзыреттілікті игеру 
дәрежесінің және білім беру бағдарламасы мен оқу пәндерінің бағдарламаларында 
белгіленген оқу нәтижелеріне қол жеткізудің маңызды нәтижелі көрсеткіші болып табылады. 
Аралық бақылау жылына екі рет академиялық күнтізбенің және сессияның бекітілген 
кестесінің мерзіміне сәйкес жүргізіледі, ал оның қорытындылары білім алушылардың 
үлгерім деңгейін анықтау және академиялық нәтижелер бойынша білім беру 
бағдарламаларын саралау үшін мұқият талдаудан өткізіледі.  

2019-2020 оқу жылында студенттердің білімін аралық бақылау қорытындылары келесі 
сапалық және сандық өзгерістермен ұсынылды (2.1.1-кесте). 
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2.1.1-кесте – Бакалавриаттың білім беру бағдарламалары бойынша 2020-2021 оқу 
жылындағы үлгерім көрсеткіштері 
№ 
п/п 

 

ББ топтарының атауы 2020-2021 оқу жылы 

Абсолюттік 
үлгерім, % 

Сапалық 
үлгерім, % 

1 B045  -  Аудит және салық салу 98,3 72,5 

2 B057 –   Ақпараттық технология 95,5 84,16 

3 B047 – Маркетинг және жарнама 92,5 76,25 

4 B095 – Көлік қызметі 93 62,33 

5 B140 – Халықаралық қатынастар және дипломатия 85,7 63 

6 B044 –Менеджмент және басқару 94,6 69,3 

7 B051 –Қоршаған орта 88 79,6 

8 B008 – Құқық және экономика негіздері 
мұғалімдерін даярлау 

66,7 96 

9 B046 – Қаржы, экономика, банктік және сақтандыру 
ісі 

99 62,6 

10 B005 - Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 98 79 

11 B049 – Құқық 90,6 50,8 

12 B068 -Тамақ өнімдері өндірісі 96,7 79 

13 B093 -Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі 96,8 82,75 

14 B091 – Туризм  97,3 82,5 

15 B090 – Әлеуметтік жұмыс 98 89,6 

16 B076 – Стандарттау, сертификаттау (салалар 
бойынша) 

91 84 

 Университет бойынша орташа үлгерім: 92,6 75,8 

 

Ұсынылған мәліметтерден көріп отырғанымыздай, жалпы университет бойынша 
абсолюттік үлгерім 93% - ды құрайды, бұл алдыңғы оқу жылымен салыстырғанда 
академиялық қарыздар санының төмендегенін көрсетеді. Студенттердің абсолюттік үлгерімі 
бойынша ең жақсы орташа нәтиже В045 - Аудит және салық салу (98,3), B090 – Әлеуметтік 
жұмыс (98), B005 - Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау (98%), B091 – Туризм (97,3) 
білім беру бағдарламаларының топтары бойынша байқалады.  

Студенттердің сапалы үлгерімі бойынша B090 – Әлеуметтік жұмыс (89,6), B093-

Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі (82,75), B091 – Туризм (82,5) білім беру 
бағдарламаларының топтары ең жоғары көрсеткіштерді көрсетуде.  

Жалпы, карантин кезеңінде білім беру бағдарламаларын жүзеге асырудың ерекше 
жағдайларын ескере отырып, оқу үлгерімінің нәтижелері қанағаттанарлық екенін атап өтуге 
болады. 

 

2.2 Бітіретін курс студенттерінің қорытынды аттестацияларының нәтижелері 
Бөлімде студенттердің қорытынды мемлекеттік аттестаттауға қатысуының сандық және 

сапалық көрсеткіштерін сипаттайтын жиын деректер ұсынылған. 
 

 

 

 

 

2.3.1-кесте – білім беру бағдарламалары бөлінісіндегі бітіретін курс студенттерін 
қорытынды аттестаттаудың нәтижелері 
№ Мамандықтар 2018-2019 оқу 2019-2020 оқу жылы 2020-2021 оқу жылы 
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1 Құқық және 
экономика 
негіздері 

97 73 85 74 74 74 78 81 80 

2 Халықаралық 
қатынастар  

82 80 81 86 73 80 87 78 83 

3 Құқықтану  81 76 79 84 76 80 80 75 78 

4 Кеден ісі  87 77 82 80 61 71 99 100 100 

5 Экономика 92 84 88 87 85 86 82 75 79 

6 Менеджмент 84 81 83 86 81 84 83 80 82 

7 Есеп және 
аудит 

88 85 87 81 81 81 83 76 80 

8 Қаржы 88 75 82 84 75 80 84 76 80 

9 МЖБ 82 81 82 87 76 82 80 72 76 

10 Маркетинг 76 77 77  73 73 87 82 85 

11 Әлемдік 

экономика 

82 80 81 83 77 80 87 78 83 

12 Экология 88 80 84 90 84 87 88 73 81 

13 Ақпараттық 
жүйелер 

82 76 79 82 81 82 76 79 78 

14 ЕТ және БҚ 79 78 76 81 84 83 90 82 86 

15 Азық-түлік 
өнімдері 
технологиясы(
ТПП) 

85 86 86 94 86 90 85 87 86 

16 Стандарттау 
және 
сертификаттау 
(салалар 
бойынша) 

86 86 86 93 85 89 83 80 82 

17 Туризм 91 85 88 94 86 90 89 87 88 

18 Әлеуметтік 

жұмыс 

85 72 79 75 72 74 94 74 84 

19 Бағалау 88 79 84 89 80 84 68 85 77 

20 Логистика 82 72 77 84 81 82 82 78 80 

21 Мейрамхана 
ісі және қонақ 
үй бизнесі  

92 87 90 94 80 87 94 80 87 

Университет 
бойынша 
орташа балл 

86 80 83 85 79 82 85 80 83 
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Жалпы, бакалавриат түлектерін қорытынды аттестаттау нәтижелері жыл сайын орташа 
балдың 1 тармаққа төмендегенін көрсетеді. Қорытынды аттестаттаудың орташа балы 82 
балды құрайды, бұл алдыңғы екі жылдағыдай "жақсы" бағаға тең. 

 

3.1 Оқу-әдістемелік кеңесінің жұмысы туралы 

 

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесі Жоғары оқу орнын алқалық басқару 
нысандарының бірі болып табылады, оқу процесінің сапасын, сондай-ақ әдістемелік 
қамтамасыз етілуінің тиімділігін арттыру мақсатында өз жұмысын орындайды.  

2020-2021 оқу жылында бекітілген жоспарға сәйкес 6 отырыс өткізіліп, онда 19 мәселе 
қаралды. Барлық отырыстар бойынша хаттамалар, оқу-әдістемелік кеңесте талқыланатын 
мәселелер бойынша ұсыныстар мен анықтамалар бар, онда университеттің оқу-әдістемелік 
жұмысын ұйымдастырудың барлық негізгі тәсілдері қарастырылады. Отырыстардың 
хаттамалары мемлекеттік тілде де, орыс тілінде де ресімделеді.  

Бірінші отырыста ОӘК-тің 2019-2020 оқу жылындағы жұмысының қорытындылары 
шығарылып, оның қызметінің жаңа 2020-2021 оқу жылына арналған перспективалық 
бағыттары айқындалды, ОӘК-нің, секциялардың жұмыс жоспарлары бекітілді, оқу-

әдістемелік кеңестің құрамы жаңартылды. 
2020-2021 оқу жылында Оқу-әдістемелік Кеңесінің отырыстарында келесі мәселелер 

талқыланды: 

- қашықтықтан оқыту жағдайында ПОҚ біліктілігін арттыру жүйесін жетілдіру - осы 
мәселені қарау кезінде университет ПОҚ-ның және сыртқы тыңдаушылардың қашықтықтан 
оқыту жағдайында біліктілікті арттыру курстары бойынша оқытудан өтуін ұйымдастыру 
және "Қашықтықтан оқыту жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру", 

"ЖОО оқытушысының IT-құзыреттерін дамыту"тақырыптары бойынша 36 сағат көлемінде 
Қашықтықтан оқыту форматында біліктілікті арттыру курстарын әзірлеу туралы қаулы 
қабылданды; 

- білім беруді цифрландыру контексіндегі оқу процесін ұйымдастырудағы өзгерістер - 

әзірлеушілер жүйеге енгізетін өзгерістерді ескере отырып, Платонус жүйесіндегі жұмысты 
аяқтау, оқу процесіне курстық жұмыстарды (жобаларды) онлайн-қорғауды енгізу және т. б.;  

- ЭО және ҚББТ қолдана отырып білім беру бағдарламаларын жүзеге асырудың 
ерекшеліктері туралы талқылау нәтижесінде әзірленген жоспарға сәйкес электрондық 
оқулықтардың орындалуын қамтамасыз ету, ПОӘК-ті электрондық компоненттермен 
толықтыру туралы шешім қабылданды;  

- білім беру бағдарламаларын іске асыруда ЖАОК қолдану: мәселелер, проблемалар 
мен перспективалар талқыланды - ЖАОК іске асыру үшін медиа-контентті өзектендіру, 
сондай-ақ ЖАОК әзірлеу барысын және оларды одан әрі іске асыруды бақылауды жүзеге 
асыру туралы міндет қойылды; 

- ҚҚЭУ-де шет тілдерін оқыту: жетілдіру мәселелері мен бағыттары - студенттердің 
шет тілдерін меңгеруге деген ынтасын арттыру мақсатында оқудан тыс өткізілетін іс-

шаралар санын арттыру, сондай-ақ шет тілдерді қашықтықтан оқыту форматында СОӨЖ 
өткізу қажеттілігі атап өтілді; 

- -кәсіби тәжірибелерді нормативтік-әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру және 
өзектендіру туралы және оларды ұйымдастыру туралы кездесулер, тұсаукесерлер, мастер-

кластар өткізу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасау үшін жұмыс беруші 
компаниялардың ақпараттық базасын және практика базаларын қалыптастыруды жалғастыру 
туралы қаулы қабылданды;  

- ағылшын тілінде оқыту үшін әзірленген пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін 
тексеру қорытындылары туралы - ПОӘК ресімдеу бойынша жалпы техникалық талаптарды 
уақтылы сақтау міндеті қойылды;  

- 2020-2021 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының қорытындысы: bell Curve 
талдауы - bell Curve қисығы бойынша бағаларды бөлу шкаласын пайдалану бойынша ПОҚ 
арасында түсіндіру жұмысын жүргізу туралы шешім қабылданды;  
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- түлектерді жұмысқа орналастыру проблемалары мен перспективаларын талдау 
нәтижелері туралы - жұмысқа орналастыру технологиясы, қазіргі заманғы еңбек нарығын 
талдай білу бойынша семинарлар (факультативтер) циклін білім беру компонентіне енгізу 
мүмкіндігі қаралды; 

-оқу-әдістемелік әдебиетті басып шығару жоспарлау және орындау сапасы туралы - 

оқу-әдістемелік әдебиетті жоспарлауға бірыңғай тәсіл орнатылды, оқу-әдістемелік 
әдебиеттің сараптамасын сапалы орындау үшін РБК (РИС) жаңа құрамы анықталды (бірақ 
нәтиже бермегендіктен қайта қаралды), сондай-ақ оқу әдебиетін дайындау және басып 
шығару бойынша әдістемелік нұсқаулар өзектендірілді;  

- "Антиплагиат.ЖОО"  жүйесінде басқадан алып пайдаланудың (көшіріп алудың) бар-

жоғы мәніне студенттердің курстық жұмыстарын тексеру нәтижелері - «Антиплагиат.ЖОО» 
жүйесінде тексерілетін студенттік жұмыстардың мәтіндері бар файлдарды ресімдеуге және 
атауға бірыңғай және егжей-тегжейлі талаптар белгіленді, студенттерге жазбаша 
жұмыстарды мәтіндік  басқадан алып пайдаланудың дұрыстығы мен заңдылығы тұрғысынан 
тексеру мәселелері бойынша семинарлар өткізілді;  

- бакалавриаттың, магистратураның және докторантураның білім беру 
бағдарламаларының оқу және ғылыми әдебиеттермен, оның ішінде Цифрлық 
жеткізгіштердегі қамтамасыз етілу мониторингі - силлабустардағы тиісті әдеби көздерді 
көрсету мақсатында білім беру бағдарламаларының пәндері бөлінісінде цифрлық кітапхана 
қоры зерделенді, оқулықтарды немесе оқу құралдарын сатып алуға немесе басып шығаруға 
арналған өтінімдерді (басып шығару жоспарларын) қалыптастыру бойынша жұмыс 
жүргізілді, мұндай көздердің іс жүзінде болуына, әсіресе мемлекеттік тілде; 

- Tamos платформасынан "Platonus" ААЖ-ға көшу жағдайында 1 курс ҚББТ 

студенттерінің оқу процесін ұйымдастырудың қорытындылары мен проблемалары туралы - 

бұл проблема бойынша "Platonus" ААЖ әзірлеушілерімен "Platonus" ААЖ платформасында 
сәйкессіздіктер мәселесі шешілді, студенттерді қашықтықтан оқыту процесін сүйемелдеу 
мақсатында академиялық кеңесшілер (эдвайзерлер) бекітілді. 2021 жылғы 31 желтоқсанға 
дейінгі мерзімде емтихан сессиясының тестілеу нәтижелерін бекіту немесе жою үшін ЭЦҚ 
ұқсастығы бойынша оқытушылардың "электрондық қолтаңбасын" құру мүмкіндігін 
қарастыру қажет (жауаптылар – цифрлық технологиялар және инновациялар жөніндегі 
проректор, кафедралар меңгерушілері); 

- пәндердің электрондық ОӘК бейнематериалдармен және басқа да цифрлық білім беру 
ресурстарымен қамтамасыз етілуі туралы (бейне-сабақтарды өз бетінше жазу бойынша 
жоспарларды орындау негізінде) - бейне-дәрістер жазуды одан әрі жалғастыру туралы, 
электрондық контенттің кейстермен, шағын кейстермен және электрондық оқулықтармен 
толықтырылуын қамтамасыз ету туралы қорытынды жасалды; 

-ЖОО-ның академиялық және ақпараттық ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз 
етудегі ҚЭУ ресми интернет-сайтының рөлі мен маңыздылығы - ресми сайтта және 
әлеуметтік желілерде орналастыру кезінде әсерлі фотосуреттерді уақтылы орналастыру және 
пайдалану, инфографиканы, бейне-контентті қолдану туралы міндет қойылды, бұл 
ақпараттың әлеуетті тұтынушылары үшін қажетті эмоциялық көңіл-күйді қалыптастыруға 
мүмкіндік береді, құжаттармен және басқа деректермен ақпараттық толықтыруды растайтын 
сайттағы түрлі сілтемелерді ұлғайтуға қол жеткізу; 

- 2020-2021 оқу жылында ОӘК қаулыларын орындау туралы - оқу-әдістемелік кеңестің 
қаулыларын уақытылы орындау туралы қорытындыға келді. 

Осылайша, оқу-әдістемелік кеңесінің жұмысы және оның қаулыларын уақтылы сапалы 
іске асыру университеттің білім беру бағдарламаларын дамыту мен сапасына мониторинг 
жүргізудің ең тиімді құралы болып табылады. 

3.2 Оқу-әдістемелік әдебиеттерін басып шығару жоспарының орындалуы туралы 

  Университет кафедралары оқу-әдістемелік әдебиеттерін шығару арқылы оқу-

әдістемелік қамтамасыз етудің сапасы арта түседі. 
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2020-2021 оқу жылында кафедралар басылымдардың 169 атауын басып шығаруды 
жоспарлады, бұл оның алдындағы оқу жылына қарағанда 4 басылымға артық (3.2.1-кесте). 

 

 

3.2.1-кесте – ОӘӘ шығару жоспарын орындаудың сандық көрсеткіштері 

№ 
Кафедралар 

атауы  
2019-2020 оқу жылы 2020-2021 оқу жылы 

жоспар  нақты 

% 

орындалуы жоспар нақты 

% 

орындалуы 

1 

Бухгалтерлік есеп 
және аудит 

14 14 100 13 13 100 

2 Қаржы 8 8 100 9 3 33 

3 БМ жәнеҚН 9 9 100 7 7 100 

4 

Маркетинг және 
логистика 

6 3 50 7 4 57 

5 

Жоғары 
математика 

6 6 100 11 9 82 

6 

ЦИ және  IT 

Аналитика 

13 11 85 22 9 41 

7 

Экономикалық 
теория және МЖБ  

6 5 83 8 4 50 

8 ӘЭ және ХҚ 5 4 80 14 13 93 

9 

Экономика және 
кәсіпкерлік 

4 3 75 5 4 80 

10 

Менеджмент және 

инновациялар 

4 2 75 6 3 50 

11 

Шет және орыс 
тілдері 

3 2 67 3 3 100 

12 

Қазақ тілі және 
Қазақстан 

мәдениеті  

5 5 100 4 4 100 

13 

Экология және 
бағалау 

15 15 100 7 7 100 

14 

Туризм және қонақ 
үй бизнесі 

19 18 95 8 4 50 

15 ЭҚҚР 10 9 90 10 8 80 

16 ЖЗАП 7 5 71 12 11 92 

17 ӘЖ және ҚХА 8 7 88 8 7 88 

18 

Тауартану және 
сертификаттау 

22 22 100 14 13 93 

19 ДШ және СМ 1 1 100 1 1 100 

 

Университет 
бойынша жиыны 

165 150 91 169 127 75 

 

2020-2021 оқу жылында  университет кафедраларының ОӘӘ шығаруы бойынша оң 
және теріс динамика байқалады. 

5 кафедра (26%) 2 авизоланатын жылда ОӘӘ басып шығару жоспарын 100% орындады: 
Бухгалтерлік есеп және аудит, БМ ҚН, Қазақ тілі және Қазақстан мәдениеті, Экология және 
бағалау, ДШ және СМ. Алдыңғы оқу жылында олардың саны 8 кафедраны құрады. 

 

4. Студенттердің ішкі академиялық ұтқырлығы 
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Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті сыртқы және ішкі академиялық ұтқырлықты 
дамытуға көп көңіл бөледі. Бүгінгі күні қазақстандық ұтқырлықты жүзеге асыру үшін 33 
шартқа қол қойылды.  

2021-2022 оқу жылында ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламаларына 127 студент 
қатысты, бұл өткен оқу жылының ұқсас көрсеткішінен 60 адамға немесе 30% - ға аз. 
Студенттердің ішкі академиялық ұтқырлығы оқу жылының екі семестрінде өткізілді. 

 Жалпы студенттердің ішкі академиялық ұтқырлығы бойынша мәліметтер жылдар 
бөлінісінде 4.1-кестеде келтірілген. 

4.1-кесте – Ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысқан студенттер 
саны 

   2017-2018 оқу 
жылы 

2018-2019 оқу 
жылы 

2019-2020 оқу 
жылы 

2021-2022 

оқу жылы 

Сыртқы 
ұтқырлық  

116 116 72 57 

Ішкі ұтқырлық 52 126 115 70 

 

Ағымдағы жылы сыртқы  академиялық ұтқырлыққа қатысу жоспарында университеттің 

6В06102 және 5В070400 "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету", 

5В090900 "Логистика", 5В050800 "Есеп және аудит", 6В04105 "Мемлекеттік және жергілікті 
басқару", 6В04101 "Экономика"сияқты білім беру бағдарламаларының студенттері белсенді 
болды.  

Қазтұтынуодағы Қарағанды Университетінің ішкі академиялық ұтқырлығы аясында 
6В06104 "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету", 5В090900 "Логистика 
(көлік)", 6В04101 "Экономика", 6В04103 "Есеп және аудит" білім беру бағдарламалары 
бойынша  басқа жоғары оқу орындарының студенттері қатысты. 

 Студенттердің қазақстандық ішкі академиялық ұтқырлығын жүзеге асыру бойынша 
Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің стратегиялық серіктестері аймақтық және 
республикалық деңгейдегі жетекші жоғары оқу орындары – Е.А.Бөкетов атындағы 
Қарағанды университеті және Қарағанды техникалық университеті: 

 

 

5. SWOT-талдау 

 

S(strength) – мықты жақтары W(weakness) – әлсіз жақтары 

- академиялық комитеттердің білім беру 
бағдарламаларын алқа болып әзірлеуі, 
барлық стейкхолдерлердің осы үдеріске 
қатысушылығы;  
- академиялық саясат пен білім беру 
бағдарламалары сапасы саласындағы 

саясатының болуы;  
- білім беру бағдарламаларының модульдік 
құрылуы және кредиттік оқыту технологиясы 
негізінде оқыту; 
- құзыреттілік тәсілін енгізу;  
- жеке білім беру траекториясын құру 
мүмкіндігі;  
- білім беру бағдарламалары мазмұнының  
жоғары білім стандарттарына, стратегиялық 
мақсаттар мен регламенттейтін құжаттарға 

- білім беру бағдарламалары бойынша 
саны аз рентабелді емес топтардың 
болуы;  
- профессорлық-оқытушылық құрамның 
ұтқырлық деңгейінің төмендігі,  
- шетелдік дипломы, PhD бар  

қазақстандық оқытушылар мен шетел 
оқытушылары үлесінің төмендігі; 
- университетте бірыңғай электрондық 
білім беру ортасының болмауы; 
- шет тілін білуін растайтын, 
халықаралық сертификаттары бар. ПОҚ 
үлес салмағының төмендігі; 
- ПОҚ жауапкершілігін дербестендіру 
деңгейінің төмендігі. 
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сәйкестігі;  
- оқытудың әр түрлі форматтарында ББ-ны 
іске асыру; 
- ПОҚ біліктілігін арттыру, шетелдік 
тағылымдамадан өту,  
- унверситет қаражаты есебінен оқулықтар, 
оқу құралдарын, монографиялар шығару; 

- Интернетке, ақпараттық және кітапхана 
ресурстарына кең қол жетімділік;  
- сыртқы және ішкі қысқа мерзімді 
ұтқырлықтың қарқынды дамуы; 

O (opportunity)- қолайлы 
мүмкіндіктер 

T(threat) – қауіптер 

- бірлескен білім беру бағдарламаларын 
дамыту, оның ішінде қос дипломды;  
- бәсекеге қабілетті кадрлар даярлап 
шығаруға және жаңа жұмыс орындарын 
ашуға қабілетті, жаңа инновациялық білім 
беру бағдарламаларын ашу;  

- ББ бойынша мемлекеттік білім 
гранттарының санын арттыру, оның ішінде 
жергілікті атқарушы органдардан; 
- кәсіпкерлік білім беру бойынша формалды 
және формалды емес білім беру аясында оқу 
модулін әзірлеу және енгізу;  
-  «Тіл және кәсіби коммуникация» Minor 

бағдарламасын әзірлеу және енгізу; 
- элективті компоненттің сандық құрамын 
арттыру,  
- жобалық оқыту элементтерін енгізу;  
- кәсіби сертификаттау және аккредиттеу. 

- обьективті себептерге байланысты 
студенттер контингентінің төмендеуі; 
- талаперлердің базалық дайындық 
сапасының төмендеуі; 
- білім беру қызметі үдерісін реттейтін, 
білім беру үдерісінің белгісіздігі мен 
орнықты еместігін арттыратын, 
нормативтік-құқықтық базаның тұрақты 
еместігі;  
- ЖОО-лардың академиялық дербестігі 
қағидаттарының  әлсіз әрекет етуі;  
- экономикалық және заң бейініндегі 
мамандардың  өңірлік еңбек нарығында 
көп мөлшерде шегіне жете молығуы; 

- карантиндік шаралардың салдарынан 
кірістер деңгейінің төмендеуі. 

 

Жаңа оқу жылының міндеттері: 
 

1. Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаевтың "Халық бірлігі және 
жүйелі реформалар – елдің өркендеуінің берік негізі" Жолдауын және ЖОО-ның 
стратегиялық құжаттарын іске асыру мақсатында 2021-2022 оқу жылына арналған кестеге 
сәйкес мамандандырылған аккредиттеуден және аккредиттеуден кейінгі мониторингтен өту 
арқылы университеттің білім беру бағдарламаларының сапасын тұрақты жетілдіруді 
қамтамасыз ету. 

2. Тәуекелдерді басқару модельдерін әзірлеу және енгізу аясында  қашықтықтан 
оқытуды ұйымдастыру сапасына және Тізілімдегі білім беру бағдарламаларына өзін-өзі 
бағалауды жүргізу.  

3. Білім беру сапасын арттыру және академиялық адалдық қағидаттарын күшейту 
мақсатында жазбаша жұмыстардың дербестігін қамтамасыз ету және Қазтұтынуодағы 
Қарағанды университетінде "Антиплагиат" жүйесінің жұмыс істеуі туралы ережеге және 
жазбаша жұмыстарды басқадан алып пайдалану тұрғысынан тексеру Қағидаларына 
өзгерістер енгізу.  

4. Университеттің халықаралық және ұлттық білім беру кеңістігіндегі орны мен 
танымалдығын жақсарту үшін QS Stars бағдарламасына және басқа да маңызды әлемдік және 
ұлттық рейтингтерге қатысу. 

5. ҚР БҒМ 2020-2024 жылдарға арналған стратегиялық жоспарына, ҚР БҒМ Жоғары 
білім беруді дамыту бойынша дағдарысқа қарсы жоспарына және дамудың 
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тұжырымдамалық моделіне сәйкес бірлескен және/немесе екі дипломдық білім беру 
бағдарламасын жобалауға күш салу. 
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3. ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ 

 

Бүгінде Қазақстан индустриялық-инновациялық даму жолымен жүріп келеді. 
Қазақстандық ғалымдардың пікірінше, бұл кезең қазіргі заманғы экономикалық талаптарға 
сәйкес ғылыми жүйені қайта бағдарламалаумен сипатталады. 

Жоғары оқу орны ғылымына деген сұраныстың артуы әлемдік және Ұлттық 
экономикалардағы қайта құрулармен ғана емес, сонымен бірге ғылыми қызмет 
нәтижелерінің сапасына қойылатын талаптарды қатаңдату жағына қарай бірқатар 
нормативтік параметрлерді отандық заңнамалық және құқықтық актілерде қайта қараумен 
байланысты. 

Университеттің ғылыми-зерттеу қызметі осы міндеттерге, ЖОО-ның бағдарламалық 
құжаттарына және ҚР БҒМ 2020-2024 жылдарға арналған стратегиялық жоспарына сәйкес 
құрылады. 

Осы есеп шеңберінде университеттің 2020-2021 оқу жылындағы Ғылыми қызметінің 
нәтижелеріне рейтингтер мен конкурстарда жетекші орынды иелену және сақтау жөніндегі 
міндеттеріне сәйкес, сондай-ақ үш академиялық саты: бакалавр, магистр және докторант 
мамандарын даярлайтын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес жалпы талдау 
келтіріледі. 

Ғылыми-зерттеу жобаларының көрсеткіштері (саны, түрлері, қаржыландыру сомасы), 
авторлық куәліктер, рейтингтік журналдардағы жарияланымдар және жариялау 
белсенділігінің жалпы көрсеткіштері университеттің:  

1.Республикалық және халықаралық рейтингтердегі орнын; 
2.Баклавриатта, магистратурада, докторантурада оқуға гранттарды; 
3.Білім беру бағдарламаларын аккредиттеуді; 
4.Ғылыми-зерттеу қызметінің субьектісі ретінде ЖОО-ны аккредиттеуді; 
5.Диссертациялық кеңестің болуын және жұмыс істеуін; 
6.Өңірдің ғылыми орталығы ретіндегі ЖОО мәртебесін қамтамасыз етеді. 

1-БАСЫМДЫҚ: ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫ 

Қаржыландырылатын жобалар санының жыл сайын көбеюі, ел ЖОО-ларында 
жүргізілетін ғылыми-зерттеулердің әлеуетін дамыту үшін ынталандыру және қолдау болып 
табылады. 

2020 жылдың екінші жартысында ҚР БҒМ іргелі және қолданбалы зерттеулерді 
гранттық қаржыландыруға бірнеше конкурс жариялады. Университеттің құрылымдық 
бөлімшелерінің қатысу нәтижелері бірнеше рет айтылды, сондықтан мен аз ғана 
статистиканы ұсынамын. 2021-2023 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-

техникалық жобалар бойынша жас ғалымдарды гранттық қаржыландыруға арналған 
конкурсқа ЖОО қатысқан жоқ. 2020-2022 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) 
ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыруға арналған конкурста 
университеттен 12 және 27 ай мерзімде 15 өтінім берілді. Алайда, осы конкурстың 
нәтижелері бойынша з.ғ.д., профессор Б.Н. Нұрғалиевтің басшылығымен бір ғана жоба 
гранттық қаржыландыруға ие болды және соңында 2021-2023 жылдарға арналған ғылыми 
және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыру конкурсына 
біздің ЖОО-дан 14 өтінім қатысты. Оның ішінде тек э.ғ.д., профессор А. А. Таубаевтың 
жобасы ғана қаржыландыруға ие болды. 

Айта кету керек, көптеген өтініш берушілер жобалық өтінімдерді әзірлеуге 
немқұрайлы қарап, бірқатар ресми қателіктерге жол беріп қана қоймай, ескі материалдар мен 
әзірлемелерді де қолданды, бұған жол берілмейді. Конкурстың жаңа талаптарына сәйкес 
олардың кейбіреулерін бұзғаны үшін өтініш беруші үш жыл бойы грантқа үміткер болу 
құқығынан айырылатынына Сіздердің назарларыңызды аударамын.  

Осылайша, қазіргі уақытта университетте ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру негізінде 
тек екі тақырып іске асырылуда, бұл 2016 жылдан бастап теріс динамиканы сақтап келе 
жатқанын байқатады. . 1-кестеде 2015-2021 жылдардағы гранттық қаржыландыру 
жобаларының саны көрсетілген:  
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1-сурет. ҚР БҒМ Гранттық қаржыландыру жобаларының динамикасы 

Жалпы 2020-2021 оқу жылында университет оқытушылары 44 ғылыми тақырыптарға 

қатысты. Соның ішінде: 
- ҚР БҒМ ҒК Гранттық қаржыландыру жобалары – 2; 

- Шаруашылық шартпен жасалатын тақырыптар – 13; 

- ИНИТ – 29 тақырып. 

Есепті кезеңде университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы сондай-ақ 
жетекші шетелдік унверситеттермен және зерттеу орталықтарымен бірлескен жобаларды 
іске асыруға қатысты. 

Есепті кезеңде кәсіпорындар мен ұйымдар қаржыландыратын ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын орындауға шарттар жасасу бойынша оң серпін байқалғанын атап өткен жөн. 
Қазіргі уақытта "Менеджмент және инновация", "Тауартану және сертификаттау", 
"Экология және бағалау", "Экономикалық теория және МЖБ", "Маркетинг және 
логистика" және "Туризм және МІ"кафедралары орындайтын шаруашылық келісімшарт 
тақырыптары жұмыс істеп тұр. ЭҚЗ ҒЗИ, "ЖЗАП", "ЭҚҚР", "БЕ және аудит", "ЦИ және IT-

аналитика", "Қаржы" және "БМ және ҚН" сияқты құрылымдық бөлімшелер осы бағыттағы 
жұмысты қайта бастау керек. Шаруашылық келісімшарттардың болуы – бұл ПОҚ мен 
қызметкерлердің қызметін қаржыландырудың қосымша көзі ғана емес, сонымен қатар 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын жоғары оқу 
орындарының білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарының 88-тармағына сәйкес 
(15.07.2021 ж. № 23542), азаматтық-құқықтық қатынастардың бұл түрі міндетті болып 
табылады. 

Сонымен қатар, бұрынғыша, біздің коммерциализацияланған ғылыми 
жобаларымыздың жоқ екендігін атап өтуіміз қажет. 

2-БАСЫМДЫҚ: ПАТЕНТТЕР ЖӘНЕ АВТОРЛЫҚ  
Өткен оқу жылында интеллектуалдық меншіктің 57 куәдіктері алынды. Соның ішінде: 

1 патент және 56 авторлық куәліктер (1-кесте, 7слайд).  
 

1-кесте – 2020-2021 оқу жылында ҚҚЭУ профессорлық-оқытушылық құрамы алған 
интеллектуалдық меншік куәліктерінің саны (кафедралар бөлінісінде) 

 

Бөлімшелер  Патенттер 
Авт. 

куәліктер 

Банктік менеджмент және қаржы нарықтары - 3 

Бухгалтерлік есеп және аудит - 3 

Жоғары математика - 4 

Цифрлық  инженерия және IT-аналитика - 2 
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Шет және орыс тілдері - 1 

Қазақ тілі және Қазақстан мәдениеті  - – 

Маркетинг және логистика 1 3 

Менеджмент және  инновациялар - 4 

ӘЭ және ХҚ - – 

ЭҚЗ ҒЗИ - 11 

ЖЗАП - 7 

ЭҚҚР - 3 

ӘЖ және ҚХА - 3 

Тауартану және сертификаттау - 3 

Туризм және мейрамхана ісі - 1 

Қаржы - 1 

Экология және бағалау - 1 

Экономика және кәсіпкерлік - 3 

Экономикалық теория және МЖБ  - 3 

Дене шынықтыру және СМ  – 

Жиыны 2020-2021 оқу жылы 1 56 

 

Ешқандай авторлық куәлік коммерциализацияланған жоқ.. Сонымен қатар, ғылыми 
қызмет нәтижелерін коммерциализациялау ҚР БҒМ 2020-2024 жылдарға арналған 
стратегиялық жоспарына сәйкес жоғары оқу орындары қызметінің негізгі көрсеткіштерінің 
бірі болып табылады. Айта кету керек, "Қазақ тілі және Қазақстан мәдениеті", "ЭЭ және 
ХҚ" және "Дене шынықтыру және СМ" кафедралары қорғау құжаттарын әзірлеуге 
қатыспайды. 

 

3-БАСЫМДЫҚ: «WEB OF SCIENCE СORE СOLLECTION (TR), SCOPUS» 

БАЗАЛАРЫНДА ИНДЕКСТЕЛГЕН, УНИВЕРСИТЕТ ПОҚ ЖӘНЕ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ. 

2020-2021 оқу жылында  Web of science Core Collection (Clarivate Analytics) базасында 
индекстелетін халықаралық рейтингтік басылымдардағы ҚҚЭУ ПОҚ ғылыми 
мақалаларының саны 12 жұмысты құрады.  Scopus база бойынша көрсеткіштер 33-ке тең (2-

кесте). 
2-кесте – 2020-2021 оқу жылындағы, Web of science Сore Сollection (TR), Scopus,  

РИНЦ және ККСОН  халықаралық базаларға кіретін баслымдардағы ҚҚЭУ ПОҚ 
жариялаған ғылыми мақалалардың саны (кафедралар бөлінісінде) 

Бөлімшелер WoS Scopus РИНЦ ККСОН 

Банктік менеджмент және қаржы 
нарықтары 

1 4 15 7 

Бухгалтерлік есеп және аудит – 1 14 6 

Жоғары математика – 2 1 3 

Цифрлық инженерия және  IT-аналитика 1 2 5 4 

Шет және орыс тілдері – 1 5 9 

Қазақ тілі және Қазақстан мәдениеті – – 1 4 

Маркетинг және логистика 2 3 5 2 

Менеджмент және инновациялар – 10 12 21 

ӘЭ және ХҚ  – – 5 2 

ЭҚЗ ҒЗИ 3 13 23 18 

ЖЗАП   4 6 13 

ЭҚҚР 1 2 14 12 

ӘЖ жәнеҚХА – 1 5 8 

Тауартану және сертификаттау – 2 – 3 

Туризм және мейрамхана ісі – 2 2 2 
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Қаржы 1 1  3 

Экология және бағалау 3 2 – 3 

Экономика және кәсіпкерлік – 4 5 16 

Экономикалық теория және МЖБ – 6 6 11 

Дене шынықтыру және СМ – – – – 

Жиыны (дублмен)  2020-2021 оқу жылы 
үшін 

12 60 123 147 

Жиыны 2020-2021 12 33 103 97 

 

Жалпы рейтингтік басылымдардағы жарияланымдар индекстелетін 
жарияланымдардың жалпы санына қатысты оң серпінін сақтайды. Мұндай өзгеріс біздің 
университеттің Хирш индексіне оң әсер етті. Сонымен, Web of science Соге Сollection базасы 
бойынша Университеттің Хирш индексі 4-ке, Scopus базасы бойынша – 10-ға, ал РИНЦ 
базасы бойынша Хирш индексі 12-ге тең. Бұл үрдісті сақтау қажет. 

         Жоғары оқу орны ғылымы сапасының қажеттілігін арттыру білім беру жүйесіндегі 
жаһандық қайта құрулармен ғана емес, бірқатар нормативтік-құқықтық актілердің: жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім беру жөніндегі мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттың 
(23.07.2021 ж. № 362 жаңартулар) және жоғары оқу орындарының білім беру қызметіне 
қойылатын біліктілік талаптарының (15.07.2021 ж. № 23542) қатаюымен байланысты болып 
отыр. Біз ғылыми жетекшілердің жарияланымдарының жоғарыда аталған құжаттардың 
белгілі бір параметрлеріне сәйкестігі туралы айтып отырмыз. Айта кету керек, бұл проблема 
өткен және одан арғы оқу жылдарында бірнеше рет айтылған. Өкінішке орай, бүгінде барлық 
кафедралар магистрлік диссертацияларға ғылыми басшылықты толық көлемде жаба 
бермейді. Қазіргі уақытта заң мамандығы бойынша ғылыми басшылық мәселесі толық 
шешілген жоқ. Бұл өте күрделі мәселе. Тіпті заң профиліндегі ЭҚЗ ҒЗИ қызметкерлері жаңа 
біліктілік талаптарына сәйкес келетін баптардың болмауына байланысты оны шешпейді. 
Сондықтан бөлімшелер басшыларының назарын Жарияланымдар тек рейтингтік 
басылымдарда ғана емес, сонымен қатар мамандарды даярлау бейінін ескере отырып 
орналастырылуы керек екендігіне тағы бір рет назар аударамын. Сонымен қатар, біз 
индекстеу базаларынан бірқатар журналдарды алып тастау проблемасына тап болдық. 
Осыған байланысты мақаланы жариялауға жібермес бұрын ғылыми құрылымдардан (ЭҚЗ 
ҒЗИ және ҒЗЖ-ды дамыту және мониторинг жүргізу орталығынан) кеңес алуды ұсынамыз. 

ЖОО оқытушылары мен қызметкерлерінің жарияланымдық белсенділігі QS әлемдік 
рейтингінің маңызды параметрлерінің бірі болып табылады. Осы рейтингтің талаптарына 
сәйкес университет Scopus SciVel базасында тіркеуден өтті. Енді біздің ЖОО-ның осы 
базадағы жарияланымдарының көрсеткіштері өңірлік, республикалық және әлемдік 
бөлімдерде салыстырмалы талдау үшін қолжетімді болады. SciVel көптеген корреляцияларға 
мүмкіндік береді және біздің көрсеткіштерімізді әлемнің кез келген жоғары оқу 
орындарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Дәл осы ақпаратты біздің университеттің 
позициясын анықтау кезінде халықаралық рейтингтік агенттіктер басшылыққа алады.  

ҒЗЖ-ды дамыту және мониторинг жүргізу орталығы  қызметкерлерінің Scopus 
базасында оның жаңа атауы шеңберінде біздің ЖОО бейінін қайта тіркеуден өткізгеніне 
Сіздердің назарларыңызды аударамын. Енді Scopus базасында индекстелетін журналдарда 
мақалаларды жариялау кезінде ЖОО-ның келесі атауын көрсету қажет: KARAGANDA 

UNIVERSITY OF KAZPOTREBSOYUZ. 

 

4-БАСЫМДЫҚ: БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ 

Студенттер жарияланымдарының саны және олардың халықаралық, республикалық, 
өңірлік деңгейдегі конкурстарға, конференцияларға, олимпиадаларға қатысуы, СҒЗЖ 
нәтижелілігін сипаттайтын негізгі көрсеткіштер болып табылады. 2020-2021 оқу жылында 
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студенттік жарияланымдардың жалпы көлемі 623 мақаланы құрады, бұл алдыңғы оқу 
жылының көрсеткіштерінен 37 басылымға төмен. Есептік кезеңде дәстүрлі СҒЗЖ барлық 
негізгі түрлері орындалды: олимпиадаларға, конкурстар мен конференцияларға қатысу, СҒҚ 
жұмысы, кафедралардың бастамашылық және гранттық тақырыптарын орындауға қатысу. 
СҒЗЖ нәтижелері күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша Ғылыми кеңестің 
отырысында егжей-тегжейлі қаралады. 

 

 3-кесте – 2020-2021 оқу жылындағы СҒЗЖ көрсеткіштері туралы мәлімет 

Бөлімшелер 

Барлығы 
студ. 
жарияланым
дары 

ҚР-дағы 
конкурстар/жү

лделер 

Жақын шет 
елдердегі 

конкурстар/жүл
делер 

Алыс 
шетелдердегі 

конкурстар/жүл
делелер 

Қатыс
ушыла

р 

Жүлд
елер 

Қатыс
ушыла

р 

Жүлде
лер 

Қатысуш
ылар 

Жүл
деле

р 

2019-

2020 

2020-

2021 

БМ және ҚН 35 37 31 16 6 2 - - 

Бухгалтерлік 
есеп жәнеаудит 

40 51 6 6 1 1 - 
- 

Жоғары 
математика 

12 4 14 4 - - - 
- 

ЦИ және IT-

аналитика 
17 22 23 8 6 2 - - 

Шет және орыс 
тілдері 27 10 33 32 - - 1 1 

Қазақ тілі және 
Қазақстан 
мәдениеті 

25 29 - - - - - 

- 

Маркетинг және 

логистика 
60 57 48 5 18 5 - 

- 

Менеджмент 
және И 

29 36 27 4 8 2 1 
- 

ӘЭ және ХҚ 37 14 32 8 2 2 - - 

ЭҚЗ ҒЗИ         

ЖЗАП 100 100 7 5 3 1 - - 

ЭҚҚР 62 69 24 9 6 - - - 

ӘЖ және ҚХА 12 20 15 3 - - - - 

Тауартану және 
сертификаттау 

17 21 11 4 3 1 - - 

Туризм және МІ 62 60 36 28 11 4 - - 

Қаржы 15 16 - - - - - - 

Экология және 
бағалау 

19 27 18 5 9 3 - - 

Экономика және 
К 

36 
23 13 5 3 3 - - 

Экономикалық  
теория және 

МЖБ  
55 27 12 5 10 5 7 - 

ЖИЫНЫ 2020-

2021 оқу жылы 
үшін   623 350 147 86 31 9 1 
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2020-2021 оқу жылының деректері бойынша республикалық конкурстарға 350 оқушы 
қатысып, оның 147-і жүлделі орындарға ие болды. Жақын шетелдердегі конкурстарға 86 
студент қатысып, 31 адам жүлделі орындарға ие болды. Алыс шетелдерде барлығы 9 оқушы 
қатысып,  бір ғана жүлде алды. Бұл, әрине, төмен көрсеткіштер. Бұл жағдай "СҒЗЖ" бағыты 
бойынша 2020 жылға арналған ББСҚТҚА(НАОКО)  рейтингіндегі біздің университеттің 
позициясына теріс әсер етті, өйткені студенттердің шетелдік халықаралық конкурстар мен 
олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарға ие болуы  бағалау критерийі болып табылады.  

Маусым айында үйлестіру кеңесінде университеттің СҒК төрағасы А.С. Кернебаев 
СҒЗЖ қызметіне жан-жақты талдау жүргізді, бұл студент жастармен ғылыми жұмыстағы 
проблемалық аймақтарды анықтауға мүмкіндік берді. Осы бағыт бойынша кафедралар 
жұмысының нәтижелілігін анықтау үшін рейтингтік бағалау әдістемесі қолданылды. 

 

4-кесте – СҒЗЖ бойынша университет кафедраларының қорытынды рейтингі 
№Кафедралар

дың атауы 

Студенттік 
ғылыми 
жарияланы
мдар 

Студентте
рдің 
республик
алық 
олимпиада
ларға 
қатысуы 

Жақын 
шетелдер 
ЖОО-

ларының 
олимпиа
даларын
а 
қатысуы 

Алыс 
шетел 
ЖООлар 
олимпиа
даларын
а  
қатысуы  

Ғылыми 

жобаларғ
а, бизес 
идеаларға 
қатысу 

және 
әзірлеу  

Балдарды
ң жалпы 
саны 

(бағанала
р 
жиыны3, 

4, 5, 6, 7) 

1 Тур жәнеМІ 5,62 53,69 16,92 - 34,62 110,85 

2 Шет тілі 1,8 49,6 - - 10,5 61,9 

3 БМжәне ҚН 3,6 51,4 6,2 - - 61,2 

4 ЭТжәне 
МЖБ 
иГМУ

1 14,5 16,4 - 23,1 55 

5 ӘЭ және ХҚ 1,3 - - - 50 51,3 

6 ЭжәнеК 1,7 17,3 6,1 - 25 50,1 

7 Маркетинг 
және лог.  
логистика 

3 4,4 8,9 - 23,1 39,4 

8 Мжәне И 2,5 5 7,3 - 16,7 31,5 

9 Есеп 
жәнеаудит 

5,6 19,5 3,3 - - 28,4 

10 ЭжәнеБ 1 12,3 - - 12,5 25,8 

11 ЭҚҚР 2,1 9,6 1,9 - 5,3 18,9 

12 ТжәнеС 1,28 6 9,17 - - 16,45 

13 ӘЖ және 
ҚХА 

1,9 8,9 - - 3,12 14,0 

14 ЖЗАП 3,68 - - - 9,2 12,88 

15 ЦИ және IT-

Аналитика 

0,7 - 6 - - 6,7 
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17 Қаз тілі 3,4 - - - - 3,4 

16 ДШ және 
СМ 

2,8 - - - - 2,8 

18 Қаржы 1,4 - - - - 1,4 

19 Жоғары 
математика  

0,8 - - - - 0,8 

 

Кестеде келтірілген мәліметтерден көріп отырғанымыздай, оның жоғарғы бөлігінде 
СҒЗЖ (Туризм және МІ, шетел және орыс тілдері, банк менеджменті және ҚН) саласында 
жетекші орын алатын кафедралар орналасқан, ал төменгі бөлігінде аутсайдер-кафедралар 
(ЦИ және IT-Аналитика, Қазақ тілі және Қазақстан мәдениеті, Дене шынықтыру және 
СМ, Қаржы және жоғары математика) орналасқан. 

ЖОО-ның әртүрлі қаржыландырылатын жобалау жұмыстарын, стартап-жобаларды 
әзірлеу және осы процеске студенттерді тарту жөніндегі қызметі бұрынғысынша нашар 
дамыған болып қалуда. Ғылыми жобаларды коммерцияландыру және оларды жеделдету 
жөніндегі қызмет іс жүзінде жүзеге асырылмайды. Әрине, студенттер арасында кәсіпкерлік 
ортаны дамыту және кәсіпкерлік дағдыларды дамыту бойынша белгілі бір жұмыс 
жүргізілуде, бірақ ол негізінен іс-шараларды өткізуге бағытталған. Мәселен, Қарағанды 
облысының жастар саясаты мәселелері басқармасы 5 қыркүйектен бастап әртүрлі жастар 
топтары арасында өзекті IT-дағдыларды қалыптастыру бойынша оқыту ұйымдастырды. Оқу 
10 қазанға дейін жалғасады. Университеттен 35 студент және ЭБҚ колледжінен 16 студент 
тіркелді. 11 қыркүйектен бастап 32 адам, оның ішінде университеттің 20 студенті және біздің 
колледждің 12 оқушысы кәсіпкерлік дағдыларды қалыптастыру курстарында оқиды. Аталған 
оқу қорытындысы бойынша үздік бизнес-идеялар байқауы өтеді, жүлде қоры 2 000 000 
теңгені құрайды. Алайда, бірнеше рет атап өтілгендей, университет ПОҚ-ның бұл процеске 
белсенді тартылуынсыз осы салада прогресстің болуы  мүмкін емес. 

 

5-БАСЫМДЫҚ: ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ СУБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ ЖОО-НЫҢ  АККРЕДИТАЦЯСЫ  

2022 жылғы наурызда ЖОО-да ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет объектісі 
ретінде аккредиттеу куәлігінің қолданысы аяқталады. Аккредиттеу ЖОО-ның ғылыми-

зерттеу қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптар мен 
стандарттарға сәйкестігін ресми тану үшін қажет. Осы куәлік ЖОО - ға 5 жылға беріледі 
және мемлекеттік органдар мен ұйымдар тарапынан ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
қаржыландыру конкурстарына қатысуға құқық береді. Аккредиттеу рейтингтік парақ 
негізінде жүргізіледі, ол соңғы аккредиттеуден өткен сәттен бастап 5 жыл ішінде (2017 
жылғы наурыз) ҒЗЖ-ның  барлық ықтимал түрлерін, сондай-ақ оны жарақтандыру мен 
қаржыландыруды қамтитын 22 тармақ бойынша растайтын құжаттардың көшірмелерімен 
қоса ЖОО-ның ҒЗЖ туралы ақпаратын  қамтиды. 

Аккредиттеу құжаттарды ұсыну арқылы сырттай жүргізіледі. Аккредиттеу туралы 
деректер бірыңғай автоматтандырылған тізілімге енгізіледі.Осы міндетке байыпты қарауды 
және барлық қажетті құжаттарды (растайтын материалдар) уақтылы жинауды қамтамасыз 
етуді сұраймын.  

Ғылымды және білім беруді интеграциялаудың бір түрі - диссертациялық кеңесті 
ұйымдастыру оның жұмысы. 2020-2021 оқу жылында диссертациялық жұмыстарды қорғау 
бойынша 4-ші отырыс өтті, онда 8 диссертациялық жұмыс ұсынылды. Айта кету керек, 
барлық ізденушілерге PhD докторы ғылыми дәрежесі берілді. 2021 жылғы желтоқсанда 
жұмыс істеп тұрған диссертациялық кеңестің өкілеттігі аяқталатын болады. Оның қызметін 
қайта бастау үшін оның құрамын жаңа талаптарға сәйкес қалыптастыру қажет. Алайда, 
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біздің диссертациялық кеңестің жұмысын ұзарту кезінде елеулі проблемалар туындайтыны 
қазірдің өзінде белгілі болды. 

 

 

SWOT-талдау 

Мықты жақтары Әлсіз жақтары 

1. Университет ҒЗЖ сыртқы қаржыландыру 
көрсеткіштерінің оң динамикасы. 
2. SCOPUS и Web of science Сore Сollection 

базаларында индекстелетін журналдарда ПОҚ 
ғылыми мақалалары жарияланымдары 
санының оң динаммикасы.  
3. SCOPUS базасында ЖОО ХИРШ 
Индексінің оң динамикасы. 

1. Университет кафедраларының ҚР 
БҒМ ғылым комитетінің гранттық 
қаржыландыру конкурстарына қатысу 
белсенділігінің төмендігі.  
2. ҚР БҒМ гранттық 
қаржыландыруы есебінен орындалатын 
жобалар санының қысқаруы.  
3. Жақын және алыс шет елдердің 
олимпиадалары мен конкурстарына 
студенттердің қатысу белсенділігінің 
төмендігі.  
4. Халықаралық жобалар, гранттар 
мен бағдарламалар бойынша 
орындалатын ғылыми тақырыптар 
санының көп еместігі. 

Мүмкіндіктер Қауіптер 

1. Scopus және Web of science Soge Sollection 
базаларында реферацияланатын импакт-факторлы 
журналдарда жарияланымдардың қолжетімділігін 

ұйымдастыру жағынан қамтамасыз ету. 
 2. Мемлекеттік және жеке ұйымдар мен 
кәсіпорындар тарапынан ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізуге сұраныстың болуы.  
3. Халықаралық жобалар, гранттар мен 
бағдарламалар бойынша ақпараттардың 
қолжетімділігі.  
4. Қазақстанның ЖОО-лары және 
кәсіпорындары мен ұйымдары, жақын және 
алыс шет елдер тарапынан ынтымақтастықты 
кеңейтуге қызығушылық таныту. 

1. Университет ҒЗЖ-н сыртқы 
қаржыландырудың сандық 
көрсеткіштерінің төмендеуі. 

2. ҚР БҒМ ҒК Гранттық 
қаржыландыру арқылы орындалатын 
жобалар санының азаюы.  

3. ҚР БҒМ тарапынан халықаралық 
индекстеу базаларына кеңейтілген 
қолжетімділіктің шектелуі. 

4. ҒЗЖ көрсеткіштеріне ағымдағы 
біліктілік талаптарының өзгеруі. 

 

Жаңа оқу жылындағы міндеттер:  
1. Университеттің ғылыми әлеуетін дамыту, оның ішінде іргелі және қолданбалы 

зерттеулерді гранттық қаржыландыру конкурстарына, стартап жобаларға оқытушылар мен 
қызметкерлердің қатысуын жандандыру, сондай-ақ халықаралық ынтымақтастық 
ресурстарын пайдалану (коллаборация жобаларына қатысу үшін) есебінен жүзеге 
асырылады.  

2. Өңір шеңберінде Университет, мемлекет және бизнес арасындағы өзара іс-қимылды 
күшейту жөніндегі жұмысты жалғастыру қажет. Осы мақсатта құрылымдық бөлімшелердің 
ғылыми-зерттеу қызметі (бастамашыл ғылыми-зерттеу жобалары, шаруашылық келісім-шарт 
тақырыптары, білім алушылардың жобалық қызметі) өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму 
проблемаларына байланысты болуы тиіс. . 

 3. Университеттің рейтингтердегі көшбасшылық орнын сақтау мақсатында білім 
алушылардың алыс шет елдердің жоғары оқу орындарында өткізілетін халықаралық 
конкурстарға, олимпиадаларға қатысуын жандандыру қажет. Бұл бағытта студент жастар 
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мен ПОҚ арасында ақпараттық консалтинг жүргізетін Халықаралық бағдарламалар мен 
жобалар, академиялық ұтқырлық орталығы маңызды орын алады..  

4. 2021 жылғы 15 шілдедегі білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарының 
параметрлеріне және ғылыми дәрежелер мен атақтар беру ережелеріне сәйкес келетін 
басылымдарда университет оқытушылары мен қызметкерлерінің жарияланымдық 
белсенділігін күшейту.  

5. Университеттің ғылыми және/немесе ғылыми-техникалық қызмет субъектісі 
ретінде аккредиттеуден өтуі мақсатында ЖОО-ның ғылыми-зерттеу қызметінің Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген талаптар мен стандарттарға сәйкестігін 
растайтын барлық құжаттарды уақтылы жинауды қамтамасыз ету қажет. 



27 

 

4. ЦИФРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2021 жылғы 1 қыркүйектегі "Халық бірлігі 
және жүйелі реформалар – елдің өркендеуінің берік негізі" атты Қазақстан халқына 
Жолдауында "Пандемиядан кейінгі кезеңдегі экономикалық даму" бөлімінде "Қазіргі әлемде 
бәсекеге қабілеттіліктің басты факторларының бірі терең цифрландыру болып 
табылады...  

Бұл ретте отандық IT-секторды өсіріп, күшейту маңызды. Елімізге жас, білімді, 
ынталы кадрлар қажет. Цифрландыру жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде кемінде 100 
мың жоғары білікті IT-мамандарды даярлау қажет"деп атап көрсетті. 

Пандемия жоғары білім беруді цифрландырудың жедел дамуына серпін берді. Біздің 
университет әлемдік білім беру қоғамдастығының көптеген университеттері сияқты on-line 

оқыту форматына жедел көшті және қазіргі уақытта аралас оқыту форматы сәтті енгізілді. 
Өткізілген іс-шаралардың маңызды көрсеткіші университеттің цифрлық инфрақұрылыммен 
және цифрлық зертханалармен жарақтандырылуы болды.  

Біз цифрлық трансформацияны бастадық, ол IT-шешімдерді енгізумен ғана 
шектелмейді, жалпы алғанда университеттегі маңызды мәдени және ұйымдастырушылық 
өзгеріс болып табылады. Цифрлық университетке көшу неғұрлым икемді және жіксіз 
процестерді енгізу, корпоративтік мәдениетті өзгерту, басқару процестерін оңтайландыру 
арқылы орындалады.  

"Цифрлық университет" моделі білім беру процесіне неғұрлым заманауи 
технологияларды енгізуді, онлайн-платформаларды кеңінен пайдалануды, дербестендірілген 
білім беру траекториялары мен курстарын, кеңістік пен форматтардың жаңа мүмкіндіктерін 
енгізуді көздейді. 

2021 жылғы наурызда Ғылыми Кеңестің отырысында, біздің университетті цифрлық 
трансформациялаудың негізгі 4 кезеңі ұсынылды: 

1. Университеттің ағымдағы Модельдерін және технологияларды қолданудың 
әлеуетті салаларын талдау;  

2. Цифрлық трансформациялау технологияларын қолданудың бағдарламалық 
модульдерін әзірлеу;  

3. Нысаналы модельдердің Қаржылық және операциялық көрсеткіштерін әзірлеу; 
4. Цифрлық университет модельдері аясында іске асыру үшін егжей-тегжейлі 

бизнес-үдерісті жобалау. 
Біз Цифрлық университетті жобалаудың алғашқы екі кезеңін  іске асыру қадамын  

бастадық.  
2021 жылғы тамыздағы баяндамасында ҚР БҒМ Министрі А .Қ. Аймағамбетов атап 

өткендей : "... қашықтықтан оқыту форматына көшумен.. бұл серверлер, компьютерлер, 
қажетті бағдарламалар болып табылады". "Қазіргі уақытта жоғары оқу орындары 
қызметінің үлгілік ережелеріне қажетті өзгерістер енгізілді. Жалпы БҒМ қашықтықтан 
оқыту форматында жұмыс істеу үшін ЖОО жеке арнайы лицензия алады деп 
жоспарлайды, яғни егер кез келген ЖОО оған үміткер бола алатын болса, тек оларға 
базасы, педагогтері, оларға қажетті жабдықтардың контенті бар екенін көрсету 
маңызды". 

Трансформация - бұл жай ғана цифрландыру емес, жұмыстың жаңа және тиімді 
тәсілдерін іздеу, жаңа мәдениет пен дүниетанымды қабылдау. Университеттегі бизнес-

процестердің бүкіл тізбегін басқарудың қарапайым процестері мен механизмдеріне көшу. 
Кәсіби дағдылармен қатар, цифрлық дағдылар қазір бәріне қажет.  

Оқытушыларды жаңа оқу жылына дайындау мақсатында "Оқытуды цифрландыру 
жағдайында Platonus платформасында жұмыс істеудің негізгі әдістері" курстары 
ұйымдастырылды. 2021 жылдың маусым айында ЖОО-да Platonus ақпараттық жүйесі үшін, 
сондай-ақ қызметі электрондық оқыту процесін ұйымдастырумен байланысты университет 
бөлімшелерінің қызметкерлері үшін Компьютер орталығының инженер-системотехник 
лекторы, магистр Ж.С.Мустафин  курстар өткізді. 
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Университет СДД Ресурстық орталығының жәрдем көрсетуі жағдайында ZOOM 

платформасында on-line режимде курсты тыңдау үшін саны 170 адам болатын оқытушылар 
тізімі жасалған болатын. 

Оқыту нәтижелері бойынша барлық оқытушылар осы бағдарламалық ортада жұмыс 
істеуді толық үйренді және контенттерді (электрондық ОӘК) толтыра білуі, оқытылатын 
пәндер бойынша оқу процесін: силлабустар; дәрістер; презентациялар; зертханалық немесе 
практикалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқауларды; зертханалық және 
практикалық сабақтар бойынша тапсырмаларды; курстық жұмыстар (жобалар) тізбесін; 

емтихандарға қойылатын тест сұрақтарын; білім беру процесінің ашықтығын арттыру үшін 
емтихан ведомостарын қалыптастыруды қамтамасыз етуі тиіс деген қорытынды жасауға 
болады.  

ЖОО-ның қазіргі заманғы оқытушылары пән бойынша терең білімге ие бола отырып, 
практикалық дағдылар мен бағдарламалық шешімдерде жұмыс істеу дағдылары оқытылатын 
пәннің оқу процесін толық басқара білуі, студенттермен кері байланысты ұйымдастыра білуі 
және студенттерге таңдалған курсты толық көлемде жақсы зерделеуге мүмкіндік беруі тиіс. 

Цифрлық трансформациялау тиімділігінің негізгі мәселесі - студенттердің 
құлшынысын(мотивациясын) арттыру болып табылады.  

Осы мақсатта университетте жаңа бөлімше - Тіркеуші -Офис құрылды. Тіркеу офисінің 
негізгі міндеті білім алушыға көмектесу, студенттерді орталықтандырылған on-line тіркеу, 
оқу жоспарына енгізілген пәндердің пәнаралық таңдаушылықты қамтамасыз ету, олардың 
студенттің жеке оқу жоспарын қалыптастыруға тікелей қатысуын қамтамасыз ету, Platonus 
платформасында жұмыс істеуге қажетті көмек көрсету болып табылады. Тіркеуші-Офис 

қызметкерлері Platonus платформасында электрондық ортада жұмыс істеудің жаңа 
нысандары мен әдістерін жақсарту бойынша үнемі мониторинг жүргізіп, талдау жүргізіп, 
студенттік құжаттамамен жедел жұмыс істеу бойынша ақпаратты қолмен өңдеуді барынша 
азайтуы тиіс. 

Цифрлық инновациялардың ішінде MOOC (Massive on-line open course) онлайн-

курстарының белсенді дамуынан көрінетін онлайн-оқытудың бейімделуін атап өткен жөн. 
Онлайн оқытудың даму динамикасы қол жетімді онлайн курстардың өсуінен көрінеді, 
олардың саны жыл сайын артып келеді. 2016 жылдан бастап біздің университеттің 
платформасында 107 жаппай ашық онлайн курстары орналастырылған.  

Алайда, барлық оқытушылар бірдей бұл жұмысқа адал қарамады, оқу жылдарына 
арналған жоспар бойынша төмендегі оқытушылардың ЖАОК бойынша берешегі бар: 
 

№ 

п/п ЖАОК атауы 

 Оқу 
жылы 

 
Тілі Кафедра Әзірлеуші 

1 Кәсіптік мансапты 
жоспарлау 

2017-

2018 

орыс  Менеджмент 
және 
инновациялар 

Косе Ж.К 

2 Жоғары математика 2020-

2021   

орыс Математика 
экономикада 

 

Игилик  
С.И. 

 

2020-2021 оқу жылында Қазақстанда ашық білім берудің Ұлттық платформасына 
орналастыру үшін  4 МООС  медиаконтенттер дайындалды. 

2021 жылдың мамырынан Қазақстанда ашық білім берудің Ұлттық платформасы 
уақытша жабылды, бірақ 2021-2022 оқу жылына арналған жоспар университет 
кафедраларының меңгерушілерімен келісілді және 2021-2024 жылдарға арналған Цифрлық 
трансформациялаудың Жол картасында бекітілді, сондықтан кейбір тоқтап қалуларға 
қарамастан, ЖАОК-ты іске асыру жоспары орындалуда, ОТО-ға жазылу кестесі жасалған: 
Бүгінгі күнге, әзірге Г.Б.Қаржасова ғана ЖАОК-ты толық жазды.  
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2021-2022 оқу жылына Қазақстанда ашық білім берудің Ұлттық платформасына 
ЖАОК-ты орналастыру жоспарын 1-кестеде ұсынамын. 

 

1-кесте.   Қазақстанда ашық білім берудің Ұлттық платформасына ЖАОК 
орналастыру жоспары 

№ Кафедра Пән Оқытушы 

1 ЭТ және МЖБ  Саяси менеджмент 

(MOOK 2019) 

Жидкоблинова О.А.  
 

2 ЭҚҚР Заңсыз табыстарды заңдастыруға 
қарсы іс-қимыл 

Кусаинова Л.К. 
з.ғ.к., доцент 

3 ЭҚҚР  Бизнестің құқықтық негіздері Ханов Т.А. з.ғ.д., 
Горячева Е.В. з.ғ.к., 
доцент 

4 ТжәнеС Ұлттық және шетелдік кухня 

ерекшеліктері  
(MOOК) 2018 

Мухаметжанов Т.В.  
 

5 ТжәнеС Аналитикалық химия (МООК - 2020) Каримова  Б.Н. 
 

6 ӘЖ және ӘСП  Әлеуметтік жұмыс әдістері мен 
технологиясы 

Минжанов Н.А 

7 ҚСС Салық және салық салу Игликова Д.Д., 
магистр, аға 
оқытушы 

8 БМжәне ҚН Банктік тәуекелдерді басқару Гусманова Ж.А., 
э.ғ.к., доцент  

9 Шет және орыс 
тілдері 

Academic writing  Аубакирова Г.Т. 

10 «Банктік 
менеджмент және 
қаржы нарықтары» 

Бағалы қағаздар портфелін басқару  Борисова Е.И., э.ғ.к., 

доцент 

 

Университеттің кафедралары мен зертханаларының аппараттық-бағдарламалық 
құралдарын цифрлық трансформациялау жағдайында жаңғырту және On-line трансляцияда 
дәрістер өткізу үшін қажетті жабдықты қамтамасыз ету мәселесі бойынша университет 
басшылығы 50 жаңа компьютер сатып алды, оларды бөлу on-line режимінде сабақтарды 
сапалы өткізуді қамтамасыз етудің басымдығын ескере отырып орындалды, заманауи 
реалдылықтарды ескере отырып, on - line түрінде де, дәстүрлі түрде де жұмыс істеуге 
мүмкіндік беретін open-office форматында жаңа компьютерлік сынып құру жоспарлануда. 
Компьютерлер мен жабдықтарды жаңарту кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. 

Университеттің кафедралары мен зертханаларында сапалы және инновациялық білім 
беру процесіне гранттық қаржыландыру, студенттер, магистранттар, докторанттарға ғылыми 
зерттеулер жүргізу аясында аппараттық - бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарының 

реинжениринг процесі "Маркетинг және логистика"кафедрасында жүзеге асырылды. 5 

жұмыс орнына арналған "Лог-Маг-1" жаңа сандық зертханалық кешені орнатылды, онда 
студенттер маркетинг және логистика саласындағы мәселелерді шешу дағдыларын алады, 
статистика және экономикалық жағдайларды болжау мәселелері бойынша мониторинг пен 
талдау жүргізуді үйренеді. 

Алайда, күндізгі-қашықтықтан оқытудың тиімді жұмысы үшін университет ішінде 
ғаламдық Интернет желісінің арнасын қабылдау және бөлу бойынша интернет деңгейін 
арттыру қажет. KazTransCom провайдерінің желі технологиясы мен арна жылдамдығы 
университет пен колледж компьютерлері арасында толық көлемде таратуға, трафикті 
қадағалауға және талдауға мүмкіндік бермейді. Берілетін ақпараттың (трафиктің) қазіргі 
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заманғы жабдыққа шығуы және оны бақылауы үшін қолданыстағы шлюзді (роутерді) 
ауыстыру қажет. 

Басқару қызметінің тиімділігін арттыру контексінде ЖОО-ны басқарудың цифрлық 
трансформациясының бағдарламалық әзірленуін біз бастапқы буыннан және біздің 
университетте оның негізгі қызметі шеңберінде өтетін оқу, білім беру және ғылыми 
процестердің барлық компоненттерін ескере отырып, басқару деңгейінен бастадық. 

 Цифрлық университетті басқаруды іске асыру кезінде журналдарды: оқытушының 
жеке жоспарын және "Оқытушының жеке кабинеті"модулін электрондық жүргізуге жүктеме 
журналын толтыру бойынша қолмен монотонды және еңбекті көп қажет ететін жұмысты 
алмастыра отырып, оқытушының қызметін есепке алуды автоматтандыру қажеттілігі 
туындады. 

 Бұл Модульді әзірлеу процесі, әдеттегідей, ЦТИ жөніндегі проректор Т.Л.Тен, СДД 
директоры С.В.Глазунова және IT талдау орталығының директоры Л. С. Смирнов бірлесіп 
жазған тапсырманы қоюдан басталды. 

IT талдау орталығы "Оқытушының жеке кабинеті" Модулін іске асыру үшін 
техникалық құжаттаманы сипаттау және техникалық тапсырманы әзірлеу бойынша әзірлеме 
жасады. . 

Осы бағдарламаны әзірлеудің негізгі кезеңдеріне мыналар кірді: 
1) Бастапқы ақпараттар жинау 

2) Техникалық тапсырманы әзірлеу 

3) Бизнес-үдерістер сипаттамасы 

4) Бағдарламалық модульді әзірлеу және тестілеу  
5) Енгізу (Цифрлық инженерия және  IT аналитика кафедрасында опробация өткізілді). 
Түзетулерді ескере отырып, бұл бағдарлама цифрлық университет жобасында пайдалануға 
дайын.  

6)Университет сервисіне орналастыруды КО директоры Е.Б.Григоренко орындады. 
«Оқытушының жеке кабинеті» Модуліндегі жұмыс «Профиль» бөлімінде басталады. 

Сіз өзіңіздің жеке деректеріңізді: ТАӘ, туған күніңізді, эл. мекен жайыңызды, автор, логин 
мен пароліңізді өзгертіп, толықтыра аласыз. 

Бұдан әрі оқытушы пәндердің оқу-әдістемелік кешенін жиынтықтаумен жұмыс 
жасайды. (1-суретті қараңыз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-сурет.  Жұмыстарды қосу. 
 

«Оқытушының жеке кабинеті» модулі оқытушының оқу жылына жұмысының 
ұйымдастырылуын, көлемі мен мазмұнын, нысандары мен әдістерін анықтайтын негіз болып 
табылады. Профессорлық-оқытушылық құрам адамдарының лауазымдық міндеттеріне оқу, 
оқу-әдістемелік, ұйымдастыру-әдістемелік, ғылыми жұмыс, біліктілікті арттыру деңгейлері 
кіреді (1-суретті қараңыз). Оқытушылардың қызметтік іс-әрекетінің осындай алуан түріне 
байланысты оларға тапсырылатын жұмыстың жиынтық көлемі сағатпен есептеледі. 
Жоғарыда аталған жұмыстардың барлық түрлері жыл сайын алдағы оқу жылына 
жоспарланады. 
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2-сурет. Жұмыстардың түрлері:  Оқу жұмысы.Жиынтық орындау 

 

"Оқытушының жеке кабинеті" Модулі кафедралардың, деканаттардың және басқа 
құрылымдық бөлімшелердің жылдық жоспарлауынан басталады. Университетті жедел және 
стратегиялық басқаруды жоспарлау қалыптасуда, білім беру бағдарламасының рейтингі 
есептеледі және ББ дамыту Тұжырымдамасы болжанады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р
3-сурет. Жоспарлардың орындалуын бақылау 

 

«Оқытушының жеке кабинеті» модулін әзірлеу оқытушылардың жеке жоспарларын 
құруға және толтыруға, барлық деңгейлерде (оқытушы, кафедра, факультет және 
университет) жоспарлардың орындалуын бақылауды қамтамасыз етуге және осы негізде 
ПОҚ, білім беру бағдарламаларын, кафедраларды, факультеттерді ранжирлеуді жүзеге 
асыруға арналған. 

 

Іске асырылатын «Оқытушының жеке кабинеті» Модулінің функционалдық 
міндеттері: 

− атқаратын лауазымына байланысты оқу жылының басына және аяғына оқытушының 
жеке жоспарын жасау; 

− ЖОО-ның стратегиялық мақсатын және KPI ескере отырып, 5 жылға оқытушының 
стратегиялық жоспарын жасау;  

− кафедра меңгерушілері, факультет декандары үшін жыл басына / аяғына және кез 
келген берілген кезеңге оқытушылардың жеке жоспарларын толтыру және орындау туралы 
есептер жасау; 
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 − университет басшылығы үшін университеттің жедел, стратегиялық жұмыс 

жоспарын, қызмет бағыттары бойынша жоспарларды (ғылым, Оқу процесі, тәрбие жұмысы, 
біліктілікті арттыру, жарияланымдық белсенділік және т. б.) іске асырудың мақсатты 
көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша кез келген берілген кезеңге жиынтық есептерді 
қалыптастыру;  

- ПОҚ жұмысының жеке жоспарына енгізілген жұмыс түрлерінің еңбек 
сыйымдылығының негізінде рейтингтік бағаны шығару жолымен белгілі бір кезеңдегі 
оқытушының (кафедраның, бағдарламаның, факультеттің, университеттің) жұмысының 
тиімділігі/нәтижелілігі бойынша есептерді қалыптастыру;   

- университет оқытушысының жеке жоспарын және жоғарыда аталған жиынтық 
есептерді толтыру және орындау бойынша есептіліктің барлық түрлерін басып шығару; 

 - қолданыстағы жүйелермен синхрондау (Платонус, электрондық университет); 
Университет және колледж оқытушыларының "Оқытушының жеке кабинеті" 

Модуліндегі жұмысы үшін IT талдау орталығының директоры Л.С. Смирнов факультеттерде 

шеберлік сабақтарын өткізді, "Оқытушының жеке кабинеті" модулін электрондық форматта 
пайдалану жөніндегі нұсқаулық дайындалды.. 

Цифрлық университет жобасының кезең - кезеңімен орындалуын ескере отырып, IT-

талдау орталығының директоры Л.М. Смирнов цифрлық университет жобасының қалған 
модульдерінің бағдарламалық қосымшаларын әзірлеу үшін бастапқы ақпаратты дайындау 
мақсатында кафедра меңгерушілері, декандар және құрылымдық бөлімшелердің басшылары 
үшін Барлық бизнес-процестерді егжей-тегжейлі сипаттай отырып, міндет қоюды 

әзірлеу және қалыптастыру бойынша мастер-класс өткізді. 
Жұмыс тобы тағайындаған басқару процестерін келісу нәтижесінде бірқатар 

қайталанатын рәсімдер, операциялар және "Кафедраның жоспар-есебін ресімдеуге және 
құрылымына қойылатын талаптар" қайта қаралды, өйткені нәтиже туралы ақпаратты алудың 
сандық технологиялары ақпараттық қызмет көрсету және білім беру қызметін басқаруды 
оңтайландыру үшін қажет, болжаудың көптүрлілігін қамтамасыз етеді, ұтымды басқару 
шешімдерін қабылдайды, есепке алу мен талдауды ұйымдастырады, алынған ақпараттың 
сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді.  

Стандартталған форматтар мен өзара іс-қимыл тетіктері негізінде корпоративтік және 
технологиялық процестер арасында деректер алмасу деректерді біріктіруге мүмкіндік береді, 
"Цифрлық құжат айналымы"Модулінің бағдарламалық шешімін енгізу жолымен ақпараттың 
ашық, анық, автоматтандырылған алмасуын қамтамасыз етеді.  

“Woppay” Компаниясымен дуальді оқыту бойынша бірлесіп жасалған келісім негізінде,   

біздің университеттің «Цифрлық құжат айналымы» Модулін жобалау және әзірлеу 
жүргізілді. 

Осы модуль келесі міндеттерді шешуге мүмкіндік береді: 
• құжаттың қозғалысы, оны беру және метадеректерге бекіту фактісі, уақыт белгісін 

және оның орындалу мәртебесін анықтау;; 

• қол қоюшы тұлғалардың өкілеттіліктерін растау және ақпараттық қорғау бойынша 
қатаң талаптарды сақтау; 

• заңды күшін сақтай отырып, іс жүргізумен аяқталған электрондық құжаттардың 
мұрағаттық сақталуын қамтамасыз ету; 

• құжат сұрату бойынша  бақылау органы үшін жарамды формада берілуі мүмкін.  
Жүйеде авторизация мына мекен-жай бойынша жасалады – https://e-

sign.test.wooppay.com/login, 4-суретте көрсетілгендей, сайттың басты беті көрінеді. 

https://e-sign.test.wooppay.com/login
https://e-sign.test.wooppay.com/login
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4-сурет. Пайдаланушының авторизациясы 

IT талдау орталығы университеттің басқарушы құрамының және құжат айналымы 

процесіне қатысатын персоналдың рөлдерін әзірледі. Құжат айналымын пайдалану бойынша 
электрондық нұсқаулық жасалды (5-суретті қараңыз). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-сурет. Жүйеде пайдаланушылар құрылды 

 

IT талдау орталығының директоры Л.С. Смирнов осы жүйені пайдалану бойынша on-line 

тренингтер өткізді.  
Пайдаланушыларға осы қосымшада жұмыс істеген кезде құжатты алған күні, осы құжат 

жіберілетін бөлімше және орындау мерзімі айқындалады. Құжаттың мәртебесі бірден 
қалыптасады (6-суретті қараңыз). 

 



34 

 

 

 

 

6-сурет. Шығыс құжаттар. 

 

Жұмыстың бүкіл процесі күрделі, сондықтан біз бірден түпкілікті нәтижені 
қалыптастыруға көшеміз.  

7-суретте көрсетілген кезеңде бүкіл құжат айналымы процесінің орындалуына 
мониторинг жүргізуге болады. 

 

 
7-сурет. Қорытқы ақпарат 

 

«Wooppay» компаниясының қайта ұйымдастырылуына және қайта құрылымдауына 
байланысты құжат айналымына қол жеткізуде уақытша қиындықтар бар, себебі жүйе 
олардың серверлерінде орналасқан және бізге оны әкімшілендіру мүмкіндігі берілмейді. 
Сондықтан бізге осы қосымшаны университетіміздің серверіне орналастыру үшін қосымша 
бағдарламалық модульдер әзірлеу қажет.  

Цифрлық университет жобасын кезең-кезеңімен жүзеге асыру жұмыстары жүргізілуде, 
сонымен қатар  2021-2022 оқу жылына арналған бірқатар жедел міндеттер бар. 

 

SWOT-талдау 

Мықты жақтары Әлсіз жақтары 

1. Қашықтықтан жұмыс жасау 

мүмкіндігі.  
2. Қағаз құжат айналымын болдырмау 

мүмкіндігі.  
3. Ішкі процестерді ықшамдау. 

1. Электрондық құжат айналымы 
бойынша қосымшаны университетіміздің 
серверінде өрістету үшін Қосымша 
модульдер әзірлеу.. 

2. ЖАОК-ты Қазақстанда ашық білім 
берудің Ұлттық платформасына 
орналастыру.  

3. IT-саласы мамандарының 
жетіспеушілігі. 

4. Мамандарды мотивациялаудың 
жеткіліксіздігі. 

Мүмкіндіктер Угрозы 

1. Меншікті әзірлемелер мен ноу-хау 

пайдалану. 

2. DASHBOARD визуализация жүйесі 
арқылы университеттің 

1. Техникалық қорды дамытудағы 
артта қалу. 

2. Қосымша модульдерді ұстау және 
қызмет көрсету бойынша 
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дерекқорына қосылу. шығыстар. 
 

Жаңа оқу жылының міндеттері: 
- Университет қызметін жедел басқару және біздің университеттің серверінде осы 

қосымшаны өрістету үшін «Цифрлық құжатайналымы» қосымша бағдарламалық 
модулін әзірлеу. 

- «Оқытушының жеке кабинеті» модулін пайдалануға дайындау және Цифрлық 
университет жобасы аясында: декандарды, кафедралар меңгерушілерін,АДД, ҚБД, 
ЖООКБД, ЭБҚ коледжінің директорын, ЭҚЗ ҒЗИ, Қашықтықтан оқыту орталығы 
өкілдіктерін,  өкілдіктерден университеттің басшылық құрамына, проректорларға 
ақпараттарды жедел беру, мониторинг жүргізу және Цифрлық университет 
жобасының басқару шешімдерін қабылдау үшін ЖОО басшылық құрамына 
ақпараттарды жедел беру мақсатында университеттің дерекқорына қосу. 

-  Қазтұтынуодағы ҚарУ үшін DASHBOARD визуализациялау жүйкесі арқылы 
университеттің дерекқорына қосуды әзірлеу  (нақты уақыттағы ақылды есептер).  

- Цифрлық университет жобасын кезең-кезеңмен іске асыру мақсатында бағдарламалық 
қосымшаларды әзірлеуге техникалық тапсырмаларға мониторинг жүргізу. 

- Гранттық қаржыландыру аясында студенттердің, магистранттардың, докторанттардың 
ғылыми зерттеулерін жүргізу және білім беру үдерісін белсендіру үшін 
университеттің кафедраларында, зертханаларында аппараттық-бағдарламалық 
қамтамасыз етуді жаңартуды жалғастыру.  

- 2021-2022 оқу жылының жоспарына сәйкес ЖАОК әзірлеуді орындау және 

Қазақстанның ашық білім беру Open edX Ұлттық платформасына оны ашылуы 

бойынша орналастыруды бастау. 

- Тіркеуші-Офис директоры А.К.Құрманалинаның Platonus  платформасында 
электрондық ортада жұмыстың жаңа  формалары мен әдістерін жақсарту бойынша 
тұрақты мониторинг және талдау жүргізуі, студенттермен және студенттік 
құжаттамалармен жедел жұмыс бойынша ақпараттарды қолмен өңдеуді барынша 
азайту.  
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5.  ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ 

 
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру (ЖООКББ) ЖОО қызметінің басым 

бағыттарының бірі ретінде білім беру бағдарламаларын іске асырушылар – мамандар 
шығарушы кафедралар қызметінің синергиясымен және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
Департаментінің – үйлестіруші құрылымдық бөлімшенің жұмысымен қамтамасыз етіледі.  

Жоғары оқу орнынан кейінгі дайындық процесіне қатысушылардың вертикаль  
интеграциясы қызметтің нормативтік шекараларын және жоғары білікті кадрларды 
даярлаудағы ғылыми-академиялық тәсілдердің кеңдігін айқындауға мүмкіндік береді. 
Университетте барлығы 13 маман шығаратын кафедралардың базасында магистратураның 12 
білім беру бағдарламасы және докторантураның 4 бағдарламасы жүзеге асырылады. 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі қызметті регламенттеу мақсатында 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру департаменті жүйелі түрде мыналарды қамтамасыз 
етеді: ЖООКББ жөніндегі қажетті ішкі құжаттаманы нормативтік-әдістемелік қолдау және 
жыл сайын өзектендіру, академиялық және ғылыми процестерді үйлестіру және әкімшілік 
қамтамасыз ету бойынша ЖООКББ контингентімен жұмыс істеу, ЖООКББ жөніндегі білім 
беру процесі нәтижелерінің мониторингі, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
бағдарламалары бойынша тәуекелдер дәрежесінің белгіленген өлшем шарттарының 
сақталуын бақылау, ЖООКББ бойынша қабылдау науқанын өткізу.  

ЖООКББ бағдарламаларын іске асыратын маман шығарушы кафедралар ұсынылатын 
білім беру қызметтерінің сапасы мен толықтығын, ғылыми жетекшілік пен дәрежеліліктің 
қажетті деңгейін, магистрлік және докторлық бағдарламалар бағытының траекториясын, 
білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарының қанықтығын, контингентті оқуын 
бітіргенге дейін жеткізу дәрежесін қамтамасыз етеді. 

2020 жылдағы қабылдау науқанының нәтижелері бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім бағдарламаларына 85 адам қабылданды: 

1) 85 магистрант, оның ішінде 31 магистрант мемтапсырыс негізінде  және 54 

магистрант ақылы негізде; 

2) 11 докторант докторантураның 2 білім беру бағдарламалары бойынша мемтапсырыс 
негізінде. 

Магистратура бағдарламаларының мемтапсырыспен қамтылу пайызы – 75%, 

докторантура бағдарламалары бойынша – 50%. 

2020-2021 оқу жылының соңында (2021 жылдың оқу бітіретіндерін ескере отырып) 
ЖООКББ білім алушылардың сандық құрамы 162 адамды құрады, оның ішінде 36 докторант 
және 126 магистрант (95 ғылыми-педагогикалық магистрант және 31 бейінді бағыттағы 
магистрант). Университет магистранттарының 33% - ы және докторанттарының 97% - ы 
мемлекеттік тапсырыспен қамтылған.  

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын кадрлық қамтамасыз ету ҚР 
МЖМБС талаптарына және лицензиялық біліктілік талаптарына толық сәйкес келеді. 
Докторантура бағдарламалары бойынша ғылыми дәрежеліліктің орташа пайызы 100% – ды, 
магистратура бағдарламалары бойынша 96% - ды құрайды.  

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді оқу-әдістемелік сүйемелдеу ҚР МЖМБС, 
жоғары және(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 
қағидаларының, Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру 
Қағидаларының талаптарына сәйкес келеді. 

2020-2021 оқу жылында ЖООКББ бағдарламалары бойынша білім алушылардың білім 
беру процесі ҚР БҒМ ұсынымдарына және елдегі және өңірдегі эпидемиологиялық жағдайға 
сәйкес онлайн және аралас форматта іске асырылды. Оқу сабақтары ZOOM алаңында 
(дәрістер, МҒЗЖ/МЭЗЖ консультациялары) және Платонус АЖ модульдерін қолдану 
арқылы өткізілді.  

Магистранттар мен докторанттардың оқу үлгерімі жыл сайын тұрақты. Докторантура 
деңгейінде сапа және абсолюттік үлгерім 100% – ды, магистратура деңгейінде тиісінше 95% 
- ды және 100% - ды құрайды. 
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1-кесте. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары 
бойынша 2019-2021 оқу жылындағы үлгерім көрсеткіштері  
Білім беру 
бағдарламаларының 
атауы 

2019-2020 оқу жылы  2020-2021 оқу жылы  
Абсолюттік 

үлгерім,  
 % 

Сандық 
үлгерім, % 

Абсолюттік 
үлгерім,  

% 

Сапалық 
үлгерім, % 

докторантура 

Экономика 100 100 100 100 

Мемлекеттік және 
жергілікті басқару 

 

100 100 100 100 

Менеджмент 100 100 100 100 

магистратура 

Экономика 100 85 100 89 

Мемлекеттік және 
жергілікті басқару  

100 100 100 99 

Менеджмент 100 95 100 96 

Есеп және аудит 100 100 100 93 

Қаржы  100 100 100 96 

Маркетинг 100 100 100 86 

Бағалау 100 100 100 100 

Құқықтану 100 82 100 85 

Ақпараттық жүйелер 100 95 100 92 

Азық-түлік өнімдері 
технологиясы 

100 100 100 100 

Стандарттау және 
сертификаттау 

100 100 100 100 

Туризм 100 100 100 98 

Университет бойынша 
орташа үлгерім 

 96  95 

 

2-кесте. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары 
бойынша 2018-2021 оқу жылдарындағы үлгерімнің орташа балы 

Білім беру бағдарламаларының атауы Орташа үлгерім балы, % 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

докторантура 

Экономика 93 95 94 

Мемлекеттік және жергілікті басқару 

 

92 93 92 

Менеджмент 95 85 - 

Орташа үлгерім 93 91 93 

магистратура 

Экономика 84 89 84 

Мемлекеттік және жергілікті басқару  89 88 86  

Менеджмент 85 89 86 

Есеп жәнеаудит 88 95 90 

Қаржы 89 94 76 
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Маркетинг 88 88 79 

Бағалау 89 96 94 

Құқықтану  89 91 83 

Ақпараттық жүйелер 87 93 89 

Азық-түлік өнімдері технологиясы 82 94 80 

Стандарттау және сертификаттау 90 92 92 

Туризм 90 94 92 

Орташа үлгерім 88 92 86 

 

Осылайша, докторантураның білім беру бағдарламалары арасында – «Экономика» ББ 
көшбасшы болып табылады. 2020-2021 оқу жылындағы академиялық нәтижелер бойынша 
білім беру бағдарламаларының рейтингі мынадай түрде көрінеді (3-кесте). 

  

3-кесте. 2020-2021 оқу жылындағы академиялық нәтижелер бойынша 
магистратураның білім беру бағдарламаларының рейтингі 
ҚАРУ 

РЕЙТИНГІН
ДЕГІ 
ОРЫНЫ 

Білім сапасы бойынша  Орташа үлгерім балы бойынша 

ББ балл ББ балл 

1.  1. Азық-түлік өнімдері 
технологиясы  
2. Стандарттау және 
сертификаттау  
3. Бағалау 

100 Бағалау 94 

2.  Мемлекеттік және жергілікті 
басқару  
 

99 1. Стандарттау және 
сертификаттау  
2. Туризм 

92 

3.  Туризм 98 Есеп және аудит 90 

4.  1. Менеджмент 

2. Қаржы 

96 Ақпараттық жүйелер  89 

5.  Есеп және аудит 93 1. Мемлекеттік және 
жергілікті басқару  
2. Менеджмент 

86 

6.  Ақпараттық жүйелер  92 Экономика 84 

7.  Экономика 89 Құқықтану  83 

8.  Маркетинг 86 Азық-түлік өнімдері 
технологиясы 

80 

9.  Құқықтану 85 Маркетинг 79 

10.    Қаржы 76  

 

Магистрлік диссертацияларды және жобаларды қорғау нысанында өкізілетін, 

магистранттарды қорытынды аттестаттау нәтижелері көрсеткендей, ағымдағы жылы 
қорытынды аттестаттаудың орташа балы деңгейінің шамалы төмендегені байқалады (4-

кесте). 

 

 

4-кесте. 2017-2021 оқу жылдарындағы магистранттарды қорытынды 
аттестаттаудың нәтижелері (орташа балл). 
 2017-2018 

оқу жылы 

2018-2019 

оқу жылы 

2019-2020 

оқу жылы 

2020-2021 

оқу жылы 

«Құқықтану» 91 (А-) 91,0 (А-) 92,5 (А-) 95(А-) 
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«Экономика» 91,1(А-) 89,5(В+) 88,5 (В+) 91,1 (А-) 

«Менеджмент» 90(А-) 93,3 (А-) 88 (В+) 97 (А) 
«Есеп жәнеаудит» 85(В+) 89,1(В+) 93,4 (А-) 90 (А-) 

«Қаржы» 95(А) 95 (А) 93,5 (А-) 88 (В+) 
«Мемлекеттік және жергілікті 
басқару» 

91,1(А-) 

92,0 (А-) 

88 (В+) 88,5 (В+) 

«Маркетинг» 91(А-) 96,0(А) 89 (В+) 100 (А) 
«Ақпараттық жүйелер» 90,5(А-) 90(А-) 90 (А-) 91 (А-) 

«Азық-түлік өнімдері 
технологиясы» 

92(А-) 

92,5 (А-) 

92 (А-) - 

«Стандарттау және 
сертификаттау» 

92(А-) 

92,5 (А-) 

88 (В+) 93 (А-) 

«Туризм» 97(А) 97,0(А) 96,5 (А) 94,5 (А-) 

«Бағалау» 94,3(А-) 95,0(А) 90, 4 (А-) 98 (А) 
Орташа  91,1(А-) 92,5 (А-) 91,1 (А-) 93,1 (А-) 

 

Докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстары жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
берудің МЖМБС-да белгіленген талаптарды, ДҒЗЖ туралы ережені, докторанттарды 
қорытынды аттестаттау туралы ережені орындай отырып, бекітілген жеке жұмыс 
жоспарларына сәйкес жүзеге асырылды. Сондай-ақ, ғылыми-зерттеу жұмысы аясында PhD 
докторанттары ғылыми тақырыптар мен жобаларға қатысушылармен бекітілген (5-кесте). 

 

5-кесте. Ғылдыми тақырыптар мен жобаларға PhD докторанттарының қатысуы 

Тақырыптар атауы Тіркеу нөмірі Тақырып түрі Докторанттың Т.А.Ә. 
Қазақстан Республикасын 
әлеуметтік және экономикалық 
дамыту, әкімшілік реформалар 
контексінде мемлекеттік 
басқару мен мемлекеттік 
реттеу құралдарын жетілдіру 

0120РКИ0170 Бастамашылық  Аубакирова Ж.Б., 
Алдабергенова А.Т., 
Жарылкасынова А.А., 
Ким Ю.Ю., Рымбек С.Е., 
Федярова Ю.В., 
Акильжанова Л.Т., 
Абдрасилов А.М., 
Замбинова З.Б., 
Турлубекова М.Б. 
(ГМУ-11) 

Байготанова А.Е., 
Матенова Ж.Н., 
Джакупова Д.Е., 
Коккозова А.Б., 
Шалабаева А.Ж., 
Куаналиев А.А., 
Гимранова Л.Р., 
Бейсембекова С.Х., 
Сергалиева Р.Т., 
Лемещенко О.В. (ГМУ-21) 

Аркенова Ж.Р., Букатов 
Е.Б., Баткеева Д.Р., 
Будешев Е.Г., Несипбаев 
Р.Е., Ташенова А.Т. 
(ГМУ-31) 

Қазақстан Республикасында 
инновацияларды дамытудың 
ұйымдастырушылық-

0120РКИ0169 Бастамашылық  Тажбаева А.М., 
Курмангалиева Л.А. (Э-

11) 
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экономикалық тетіктерін 
жетілдіру 

Тиржанов А.А., 
Торжанова Д.А. (Э-21) 

Аймагамбетова Г.Б., 
Гимранова Р.Р., 
Тургамбаев М.К., Драх 
Т.П., Битенова Б.С. (Э-31) 

Инновациялық экономика 
жағдайында ұйымды басқару 
жүйесін трансформациялау: 

құндылықтар кеңістігінің 
стратегиясы, Цифрлық бизнес-

модельдер, Кадрлық 
технологиялар 

 

0120РКИ0163 Бастамашылық  Жашкенова Р.Б., 
Зулхарнай А.Н. (Мн-31) 

 

 

ДҒЗЖ негізгі сәттерінің бірі ғылыми тағылымдама болып табылады, оны ағымдағы 
жылы 2 жыл оқыған докторанттар короновирустық инфекцияның таралуына және өздерінің 
ғылыми консультанттарының орналасқан жері бойынша академиялық күнтізбелерге сәйкес 
шетелге шығу мүмкін еместігіне байланысты қашықтықтан өтті.  

2020-2021 оқу жылының 2 семестрінде 2 жыл оқыған докторанттар 2021 жылдың 1 
наурызы мен 18 наурызы аралығында онлайн шетелдік ғылыми тағылымдамадан өтті: 

1) Тиржанов А. – Э-21 PhD - София университеті Св.К. Охридский (София қ., 
Болгария)   «Цифрландыру жағдайларында тамақ өнеркәсібінің бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру (Қарағанды облысының сүт өнімдері мысалында)» бағдарламасы бойынша; 

2) Бейсембекова С., Гимранова Л. – ГМУ-21 PhD – Урал федеральдық университеті (. 
Екатеринбург қ.); 

3) Коккозова А., Матенова Ж., Сергалиева Р. - ГМУ-21 PhD – ФГАОУ ВО «Белгород 

мемлекеттік ұлттық зерттеу университеті» (Белгород қ., Ресей) «Мемлекеттік қызметті 
трансформациялау жағадайында Қазақстан Республикасының мемлекеттік аппаратын 
кәсібилендіру» «Қазақстанның мемлекеттік тұрғын үй бағдарламаларының  тиімділігі», 
«Қазақстанда халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің мемекеттік жүйесіндегі әлеуметтік 
тиімділікті арттыру» бағдарламалары бойынша;  

4) Торжанова Д. - Э-21 PhD, Джакупова Д. - ГМУ-21 PhD - Тарас Шевченко атындағы 
Киев ұлттық университеті (Киев қ., Украина) «Efficient management of target state programs in 

youth policy», «Import substitution in the industry of Kazakhstan: assessment, potential and 

regulatory mechanisms» бағдарламасы бойынша; 

5) Куаналиев А. - ГМУ-21 PhD ФГАОУ ВО «Белгород  мемлекеттік ұлттық зерттеу 
университеті» (Белгород қаласы, Ресей) «Қазақстан Республикасында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құралы ретінде мемлекеттік басқаруды цифрландыру» 

бағдарламасы бойынша; 

6) Лемещенко О., Шалабаева А. - ГМУ-21 PhD – Кубань мемлекеттік аграрлық 
университеті (Краснодар қаласы, ) «Қазақстанның агро-өнеркәсіптік кешенін 
бағдарламалық-нысаналы басқару: даму нәтижелілігі мен басымдықтарына мониторинг», 
«Мемлекеттік құрылымдар мен кәсіпкерлік субьектіліерінің өзар іс-қимылын жетілдіру» 
бағдарламалдары бойынша; 

7) Байготанова А. - ГМУ-21 PhD – Урал мемлекетік экономикалық университеті ( 

Екатеринбург қ., Ресей) «Мемлекеттік басқару жүйесінде жобалық тәсілді дамыту» 

бағдарламасы бойынша.  

8) 2020-2021 оқу жылында докторанттар 79 ғылыми мақалалар жариялады, соның 
ішінде: 

- халықаралық конференцияларда 13 жарияланым; 
- Шетелдердің мерзімді басылымдарында 4 жарияланым; 
- ҚР БҒМ КОКСОН ұсынатын басылымдарда 36 жарияланым; 
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- Scopusдеректер қорына кіретін, 7 жарияланым (6-кесте). 
 

6-кесте. Sсopus базасында реферияцияланатын журналдардағы жарияланымдар. 

№ Мақалалар 
атауы  

Авторлар Журнал атауы, жыл, том, 
бет № 

Растау  
 

1 Labor 

productivity as an 

indicator of 

efficiency 

interaction of 

higher education 

and tourism 

business 

Драх Т. 
Сальжанова З.А., 
Альпейсова Ш.Е., 
Кожахметова М.К., 
Казкенова А., 
Сабирова Р., 
Омарханова Ж.М. 

Journal of environmental 

management and tourism, 2 

(12): 544-551, 2021 

ҚР БҒМ ҒК  
НЦГНТЭ АҚ 

2 Entrepreneurial 

university model: 

enhancing higher 

education 

institution and 

small-medium 

enterprise 

collaboration in 

Kazakhstan 

Драх Т., 
Сальжанова З.А., 
Витренко А.А. 

Journal of the knowledge 

economy, 2021 

Баспада  

3 Quality of life as 

an indicator of 

public 

management 

performance in 

the Republic of 

Kazakhstan 

Будешов Е. 
Рахметова А.М. 

Economic Annals-XXI, 2021 ҚР БҒМ ҒК  
НЦГНТЭ АҚ 

4 Analysis of the 

transformation of 

higher 

educational 

institutions 

through 

entrepreneurship 

in the conditions 

of digitalization  

Притворова Т.П., 
Талимова Л.А., 
Мажитова А.М., 
Даулетова А.М., 
Кернебаев А. 

International Journal 

Entrepreneurship, 4(25), 

2021  

 

5 Analysis of 

factors affecting 

the development 

of sub-production 

industry of the 

Republic of 

Kazakhstan 

Зулхарнай А.Н., 
Сихимбаева Д.Р., 
Жакупов А., 
Есилов М., 
Куттыбай Н. 

Montenegrin Journal of 

economics, 1 (3): 39-55 

 

6 Strategic 

territorial 

development 

management 

Несипбаев Р.Е., 

Борбасова З.Н., 

Мусатаева А.А., 

Жетписбаева М.К., 

Байгуренова М.А. 

Montenegrin Journal of 

economics, 4 (16): 15-31 

 

7 Information and 

communication 

technologies in 

Битенова Б., 
Алимбаев А., 
Баяндин М. 

Montenegrin Journal of 

economics, 1 (3): 39-55 
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the healthcare 

system of the 

Republic of 

Kazakhstan: 

economic 

efficiency and 

development 

prospects  

 

Докторанттардың жариялаушылық белсенділіктері тұрақты.Осылайша, ДҒЗЖ туралы 
Ережеге сәйкес: 

 1 курста МЖБ жәнеЭкономика ББ бойынша жарияланды: 
- халықаралық конференцияларда 7 жарияланым; 
- шетелдік мерзімдік басылымдарда 1 жарияланым; 
- ҚР БҒМ КОКСОН ұсынатын басылымдарда 10 жарияланым; 
- ВАК 2 жарияланымы 

2 курста МЖБ жәнеЭкономика ББ бойынша жарияланды: 
- халықаралық конференцияларда 5 жарияланым; 
- шетелдік мерзімді басылымдарда 5 жарияланым; 
-ҚР БҒМ КОКСОН ұсынатын басылымдарда 10 жарияланым; 

- ВАК 6 жарияланымы 

3 курста МЖБ және Экономика, Менеджмент ББ бойынша жарияланды: 
- халықаралық конференцияларда 1 жарияланым, 
- шетелдік мерзімді басылымдарда 8 жарияланым; 
- ҚР БҒМ КОКСОН ұсынатын басылымдарда 16 жаряланым; 

- 1РФ ВАК 1 жарияланымы; 

- Скопус 7 жарияланымы. 

Мамандар шығаратын кафедралар мен ЖООКББД магистранттардың 
ғылыми/эксперименттік-зерттеу жұмыстарын орындауына мониторинг жүргізеді, олар 
кафедралардың отырыстарында семестр сайын аттестатталады, магистранттардың жұмыс 
нәтижелері талқыланады және кафедра комиссиясы жылдық баға береді. Жалпы алғанда, 
бітіруші курс магистранттарының ғылыми / эксперименттік-зерттеу жұмысының 
көрсеткіштері алдыңғы талданатын кезеңдермен салыстырғанда жоғары көрсеткіштерге ие 
және стандартты "жақсы" бағасымен 2019-2020 оқу жылымен салыстырғанда 2020-2021 оқу 
жылында "өте жақсы" нәтижені көрсетеді (7-кесте). 

 

7-кесте. МҒЗЖ/МЭЗЖ нәтижелерін салыстырмалы талдау – параллель бойынша 

Мамандық 2 курс ҒП 1 курс бейіндік 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/

2021 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

«Құқықтану» 92.56 92,1 92,2 95 91.32 88,5 80 93 

«Кеден ісі» 90 88 - -  80 - - 

«Экономика» 95 86,2 86,3 90 90.83 86,4 88 89,3 

«Менеджмент» 91.9 91 90 92,8 90,8 84,4 79 90 

«Есеп және аудит» 89.5 90 93 90 83.33 85 95 93 

«Қаржы» 92 90,4 92 - 92.11 85 94 90 

«Мемлекеттік және 
жергілікті басқару» 

90.6 90,4 90 92,5 87 90 - 92 

«Маркетинг» 82.5 91,7 90 94   - - 

 «Ақпараттық 
жүйелер» 

95 90 86 91 92,7 81 - - 

 «Азық-түлік 91.67 93 87,5 - - - - - 
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өнімдерінің 

технологиясы» 

Стандарттау және 
сертификаттау» 

90 93 87,5 90 - - - - 

«Туризм» 90 90 91,4 88  90 93 95 

«Бағалау» 90 93,2 85,6 95 - - - - 

Орташа мәні  89,2 90,7 89 91,8 89,7 85,6 88 91,8 

 

Жалпы, ағымдағы жылы жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің барлық 
деңгейлеріндегі үлгерім көрсеткіштерінің тұрақтылығы байқалатынын атап өтуге болады.  

2020-2021 оқу жылында жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушылардың ғылыми 
тағылымдамасы 100% қазақстандық ғылыми ұйымдар мен тиісті салалардағы немесе қызмет 
аясындағы ұйымдардың базасында  өткізілді (8-кесте)  

 

8-кесте. 2020-2021 оқу жылындағы магистранттардың ғылыми тағылымдамасы 
туралы мәлімет 

Магистратура ББ Адам саны  Тағылымдама 
кезеңі  

Тағылымдама базасы 

Ғылыми және педагогикалық бағыт 

Ю, Э, МН, УА, Ф, 
ГМУ, МК, ТПП, 
Тур, О 

60 адам  2021 жылғы 1 
сәуірден 2021 
жылғы 13 
сәуірге дейін  

ОО «Қарағанды облысының сауда 
палатасы» 

Э 1 адам 2021 жылғы 1 
сәуірден 2021 
жылғы 13 
сәуірге дейін  

ЖШС «RATIONALSOLUTION» 

Стандарттау және 
сертификаттау  

6 адам  2021 жылғы 1 
сәуірден 2021 
жылғы 13 
сәуірге дейін  

 «Қазақстандық стандарттау және 
сертификаттау институты» РМК 
Қарағанды филиалы 

Ақпараттық 
жүйелер  

6 адам  2021 жылғы 1 
сәуірден 2021 
жылғы 13 
сәуірге дейін  

 «Қазақстан Республикасы еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау 
Министрлігінің еңбек қорғау 
жөніндегі республикалық ғылыми-

зерттеу институты» РМҚК  

МЖБ 1 адам 2021 жылғы 1 
сәуірден 2021 
жылғы 13 
сәуірге дейін  

 «Сарыарқа» «Әлеуметтік-

кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ  

Бейіндік бағыт 

Құқықтану 8 адам 2021 жылғы 1 
сәуірден 2021 

жылғы 13 
сәуірге дейін 

Қарағанды қаласының 
мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік соты 

Экономика 5 адам 2021 жылғы 1 
сәуірден 2021 
жылғы 13 
сәурге дейін  

 

ЖШС «RATIONALSOLUTION» 
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Менеджмент 2  адам  2021 жылғы 1 
сәуірден 2021 
жылғы 13 
сәуірге дейін 

ЖШС «RATIONALSOLUTION» 

3 адам  2021 жылғы 1 
сәуірден 2021 
жылғы 13 

сәуірге дейін 

ҚР ҰКП Қарағанды облысының 
"Атамекен" Кәсіпкерлер Палатасы   

Есеп және аудит 3 адам 2021 жылғы 1 
сәуірден 2021 
жылғы 13 
сәуірге дейін  

 «Қарағанды облысы бойынша салық 
төлеушілер мен бухгалтерлер 
Қауымдастығы» НПО 

Қаржы 4 адам 2021 жылғы 1 

сәуірден 2021 
жылғы 13 
сәуірге дейін 

 ДБ АО «Сбербанк» филиалы 

Карағанды қ.  

Туризм 1 адам 2021 жылғы 1 
сәуірден 2021 
жылғы 13 
сәуірге дейін 

«Қарағанды облыстық тарихи-

өлкетану мұражайы» ҚМҚК-да  

Ағымдағы жылы онлайн-ұтқырлық шеңберінде "МЖБ" ББ  және "Менеджмент" ББ 2 

курс магистранттары А.Б.Блялова және К.С.Ким Болгарияның София қ., Св. Климент 
Охридский София университетінде серіктес ЖОО-да семестрлік оқудан өтті.  

2020-2021 оқу жылында магистратураның 11 білім беру бағдарламасы бойынша әртүрлі 
меншік нысанындағы ұйымдар мен кәсіпорындардың тапсырысы бойынша магистрлік 
зерттеулер шеңберінде 31 тапсырысты тақырып орындауға қабылданды, бұл жалпы 2020 
жылғы жиынтық зерттеулердің жалпы санының 36% – ын құрады, бұл өткен жылмен 
салыстырғанда 7-ге артық, зерттеулердің жалпы санының 14% - на кем (2019-2020 оқу 
жылы-58 магистрант, 24 тапсырысты тақырып). Зерттеулерді орындауға Тапсырыс 3 
мемлекеттік мекемеден, 1 АҚ, 19 аймақтық ЖШС-тен  түсті.  

Барлық ББ магистранттары ҒЗЖ және ЭҒЖ аясында, маман шығаратын кафедралар 
іске асыратын бастамашылық ғылыми тақырыптарды орындау үшін бекітіліп берілді.  

2021-2021 оқу жылында магистранттар жарияланымдарының саны 149 бірлік құрады, 
бұл оның алдындағы оқу жылының сондай көрсеткіштерінен 103 бірлікке кем, бұл ретте 
2020 жылы бітіргендер 101 адам болса, 2021 жылы - 74 болды (1-сурет). 

 
1-сурет. 2017-2021 жылдардағы магистранттар жарияланымдарының саны 

Бұл ретте магистранттардың ғылыми мақалаларының жарияланымдары жергілікті 
МНПК-мен шектелмейтінін атап өтуге болады. 149 жарияланымнан – 27 ғылыми мақала 
мерзімді басылымдарда, 12 жұмыс жақын шетел конференцияларында, 27 – алыс шетел 
конференцияларында және 83 мақала отандық конференция жинақтарында жарияланды.  

Магистранттардың ғылыми/эксперименттік-зерттеу жұмыстарын орындау кезінде 
кәсіпкерлік мәдениетке маңызды рөл беріледі. Ағымдағы жылы қызметтің осы бағыты 
шеңберінде::  
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1) 2020 жылғы қарашаның 9-13-де 1 курстың барлық магистранттары шетелдік бизнес 
өкілі Ш.Хакимовтың «Бизнесті мәдениаралық жүргізудің ерекшеліктері» онлайн-курсынан 
өтті. 

2) 2020 жылғы 08 желтоқсанда магистранттар: Микадзе Л.З. ББ «Туризм» гр. Тур – 21 

НП тобы, Блялова А. ББ «МЖБ» ГМУ-21 НП тобы, Иванова К. және  Жиенкулов Ж. ББ 

«Менеджмент»  МН-13П тобы және  МН-12 НП тобы  Webex платформасында  «Кәсіпкерлік 
негіздері» тақырыбына ағылшын тілінде Васса университеті MBA (Финляндия) PhD  

докторанты   Пак  Екатеринаның онлайн лекциясын тыңдады. 

3) 2021 жылғы қаңтардың 20-25 аралығында магистранттар ББ «Экономика» - Ахметов 
С., ББ «Юриспруденция» - Төлепбергенқызы Н., ББ «МЖБ»  ГМУ-13П тобы  толық құрамда 
«Қазақстандағы және Ресейдегі астық нарығы: әлемдік азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 
етудегі ерекшеліктері мен рөлі» тақырыбына Мартин Лютер атындағы  Университеттің 
(Галле қ., Германия) және Өтпелі экономикалы елдердегі аграрлық даму Лейбниц 
институтының докторанты Югай С.В. лекцияларының толық курсынан өтті.  

4) 2021 жылғы ақпанның 15-19 аралығында магистранттар  Иванова К.Е., гр. МН-13П;  
Китанова  Ж., ИС-21НП тобы; Корганбекова А., ИС-21НП тобы  InteracCorp қаржы 
директоры, э.ғ.к.,   Гельманова  Иннаның «Banking&FintechTrends in Canada онлайн-

курсынан өтті.  
5) 2021 жылғы сәуірдің 12-25 аралығында «Менеджмент» білім беру бағдарламасының 

магистранттары Жиенкулова Ж., Знаменок А., Зудочкин К., Ералин А.,Томашинов 
С.,СайлауовШ. және Ахмади Абдул Башир «Бизнесті мәдениаралық жүргізу: Чили және 
Қазақстанның тәжірибесі» тақырыбына Ю.Осиповичтің лекцялар курсынан өтті. 
 Магистрлік диссертациялар мен жобаларды плагиат мәніне тексеру нәтижелері 
бойынша ағымдағы жылы магистрлік жұмыстардың түпнұсқалығының орташа деңгейі 80,6% 
- ды құрады. Соңғы 4 жылдағы динамикада плагиатқа тексеру нәтижелері жыл сайын артып 
келеді, 2018 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін магистрлік жұмыстардың өзіндік пайызы 
6,5% - дан астам өсті (9-кесте).  

 

9-кесте. Плагиат мәніне магистрлік жұмыстарды тексеру нәтижелері 
ББ атауы  2018ж. 2019ж. 2020ж. 2021ж. 

«Құқықтану» 84,35 85,5 78,8 77,3 

«Кеден ісі» 87,5 88,5 - - 

«Экономика» 80,35 89,0 80,0 77,4 

«Менеджмент» 84,32 86,45 75,98 74,2 

«Есеп және аудит» 90,9 82,35 81,21 78,7 

«Қаржы» 83,45 85,35 89,4 91,9 

«Мемлекеттік және жергілікті 
басқару» 

85,75 81,3 77,5 72,9 

«Маркетинг» 82,1 76,0 78,6 83,9 

«Ақпараттық жүйелер»  76,8 74,5 89,1 82,1 

«Ақпараттық жүйелер» 

 ШЫҰ 

87,05 74,6 - - 

«Азық-түлік өнімдері 
технологиясы» 

83,5 97,0 86,37 - 

«Стандарттау және 
сертификаттау» 

83,7 93,3 84,6 84,5 

«Туризм» 83,1 84,4 71,37 86,3 

«Бағалау» 79,5 80,0 68,5 77,2 

Орташа мәні 83,74 84,16 74,1 80,6 
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ЖООКББ жұмысының алдағы уақыттағы бағыттары ретінде келесілерді бөліп 
көрсетуге болады:  

-нормативтік-әдістемелік базаларды, ғылыми компоненттерді, іс-тәжірибеден өту 
сапасын, тағылымдамаларды және қорытынды аттестаттауды күшейту арқылы, жоғары оқу 
орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асырудың сапалық және сандық 
көрсеткіштерін арттыруды жүйелі қамтамасыз ету; 

− магистранттар мен докторанттардың гранттық ғылыми тақырыптарға, халықаралық 
бағдарламаларға/жобаларға, халықаралық, республикалық конкурстарға, форумдар мен 
олимпиадаларға қатысуы арқылы жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламалары 
бойынша білім алушылардың білім алу үдерісінің ғылыми компоненттерін күшейту; 

− магистранттар мен PhD  докторанттардың академиялық/зерттеу ұтқырлығын 
дамытуды қамтамасыз ету; 

− кадрларды даярлаудың жаңа бағыттары бойынша лицензиялар алу, сондай-ақ 
бірлескен білім беру бағдарламаларын әзірлеу арқылы, оның ішінде шетелдік әріптестермен, 
магистратураның және/немесе докторантураның білім беру бағдарламаларының санын 
арттыру; 

− даярлаудың жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының мазмұнын 
еңбек нарығының әртараптандырылған талаптарына және халықаралық үрдістерге сәйкес 
жаңғырту; 

− докторантура бағдарламалары бойынша контингентті қалыптастыру 
процедураларын және жоспарлау жүйесін жетілдіру. 

 

SWOT-талдау 

Мықты жақтары Әлсіз жақтары 

ЖОО-лар қызметін бағалаудың ұлттық 
және халықаралық рейтингтеріндегі 
жетекші орындарды иелену 

Шетелдік әріптес-ЖОО-лардың кең желісі 
Өңірдегі отандық  кәсіпорындар және 
ұйымдармен тұрақты өзара байланыстар, 
оның ішінде ОҒӨК қызметі аясында 

Университеттің,оның ішінде оның ғылыми 
бөлімшелерінің академиялық және ғылыми 
әлеуеті 
ПОҚ білікті құрамының болуы, оның 
ішінде ағылшын тілін білетін, сондай-ақ 
халықаралық жобаларға қатысатын  
Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің іске 
асырылатын білім беру бағдарламаларын 
жыл сайын сапалық (іргелі және 
қолданбалы) жаңартып отыру  
Университеттің электрондық-ақпараттық 
білім беру ортасын тұрақты дамыту 

Магистарураның 2 ББ-сы және 
докторантураның 3 ББ-сы бойынша ақылы 
негізде оқитын контингентінің болмауы. 
Магистратура ББ-сы бойынша КТ тапсыру 
үшін шет тілін білудің нашар деңгейі 

Мүмкіндіктер Қауіптер 

Магистратураның және докторантураның 
жаңа инновациялық ББ-ның ашылуы, оның 
ішінде СОП 

Ағылшын тілінде магистрлік зерттеулердің 
орындалуы 

ЖООКББ білім беру үдерісіне ОҒӨК 
кәсіпорындары мен ұйымдарының 
қатысушылығы (практиканы және 

Докторантураға ықтимал үміткерлерде шет 
тілін меңгергенін растайтын халықаралық 
сертификаттың болмауы 

Магистрлік жәнедокторлық даярлауға 
төмен төлемқабілеттіксұраныс  
Нормативтік-заңнамалық базаның жиі 
өзгеруі  
PhD докторлар даярлу 
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тағылымдамаларды ұйымдастыру) 
Жергілікті атқарушы билік органдары 
қаражаты есебінен магистранттар мен  PhD 

докторанттарды даярлау бойынша 
бюджеттік қаржыландыруды алу  
PhD докторларын нысаналы даярлау 
аясында мемтапсырыс алу  
MBA бағдарламаларының ашылуы 

бағдарламаларындағы бейіндік 
контингенттің төмендеуі  
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6. КӘСІПТІК БАҒДАР БЕРУ ЖҰМЫСЫ ЖӘНЕ ҚОҒАММЕН БАЙЛАНЫС 

Есепті кезеңде кәсіптік бағдар беру және қоғаммен байланыс орталығы (КББҚБО) 
әлеуметтік желілерде қашықтық технологияларына және ZOOM, WEBEX платформаларында 
онлайн нысаналы топпен жұмыс істеуге бағдарланған кәсіптік бағдарлау жұмысының 
нысандарын қолданды.  

Университеттің ресми аккаунттары, кафедра аккаунттары, университет сайты арқылы 
кері байланыс орнатылды.  

Орталық YouTube платформасында мотивациялық роликтер орналастырылған, 
мерекелік іс-шараларға концерттер және т. б. трансляцияланатын Қазтұтынуодағы ҚарУ 
арнасын ашты.  

Кәсіптік бағдар беру кездесулерін өткізу кезінде ресми аккаунттарға сілтемелер 
көрсетіледі, олар біртіндеп өз аудиториясын жинайды және кері байланыстың жақсы арнасы 
болып табылады.  

Университеттің қабылдау комиссиясымен бірлесіп қаңтар айы бойы және наурыз 
айының ортасына дейін апта сайын онлайн-режимде Қарағанды облысының білім 
басқармасы ұйымдастырған мектеп түлектерімен кәсіптік бағдар беру кездесулеріне 
қатысты. Кездесулерге Қарағандының жетекші жоғары оқу орындары қатысты, түлектер мен 
олардың ата-аналарының саны - 120-дан 530-ға дейін болды. Негізінен, талапкерлерді 
педагогикалық және медициналық мамандықтарға грант алу мәселесі қызықтырды. Біздің 
университетке қатысты: экономикалық, заң мамандықтары, ДШ жәнеСМ, менеджмент, 
туризм, мейрамхана ісі мамандықтары қызықтырды. 

Бұл кездесулерде түлектер мен олардың ата-аналарына Қазтұтынуодағы Қарағанды 

университетінде оқудың артықшылығы, оның ішінде оқу құны мен оқу ақысын төлеу 
шарттары, студенттерді әлеуметтік қолдау түрлері туралы айтылды. 

25 ақпан мен 4 наурыз аралығында Кәсіптік бағдар беру және қоғаммен байланыс 
орталығы білім басқармасының қолдауымен облыс өңірлері, қалалар мен аудандар бойынша 
жеке кездесулер өткізді. Барлығы 7 қала мен 8 аудан қамтылды. Бұл кездесулер 
университетке виртуалды экскурсия түрінде өтті – кәсіптік бағдар және қоғаммен байланыс 
орталығы дайындаған Youtube платформасында бейне-ролик көрсетілді.  

Қабылдау комиссиясымен бірлесіп факультеттер бойынша кәсіптік бағдар беру 
жұмысын ұйымдастыру мәселелері бойынша семинарлар өткізілді. Қабылдау ережелеріндегі 
барлық өзгерістер жеткізілді, іс-шаралар форматы бойынша ұсыныстар берілді.  

Оқытушылар мен қызметкерлерге тиісті өкіммен Облыстың 191 мектебі және 15 
колледжі бекітілді; әлеуетті талапкерлермен жұмыс тұрақты негізде, сондай-ақ онлайн 
жүргізілді.  

Кәсіптік бағдар беру жұмысының бекітілген жоспарына сәйкес, университет 
кафедраларымен есептік кезеңде онлайн пәндік олимпиадалар, зияткерлік ойындар, 
конкурстар өткізілді ("Экология және бағалау" кафедралары - "Биология білгірі-2020"; 

"Шетел және орыс тілдері" - «Көптілді түлек»; "Экономика және кәсіпкерлік" - "Қазақстан 
экономикасын дамытудағы бағалау қызметі"; "Қазақ тілі және Қазақстан мәдениеті" - "Тіл 
білгірі" және т.б.).  

Түлектермен онлайн-консультациялар мен кездесулер өткізудің өз артықшылықтары 
бар, себебі неғұрлым бейресми жағдайда мақсатты топ ақпаратты ЖОО-ның бекітілген 
оқытушысынан ғана емес, сондай-ақ үгіт жұмысына КББҚБО-ға тартылған түлектерден, 
студенттерден, университет қызметкерлерінен де алады.  

Онлайн-кездесулерді өткізу кезінде орталық әзірлеген презентациялар, роликтер 
көрсетіледі, кездесу барысында кездесуге қатысушылар пайдаланған белсенді аккаунттарға 
тікелей сілтемелер беріледі. Кәсіптік бағдар беру кездесулеріне қатысқан түлектердің ата-

аналары осындай түсіндіру жұмыстарын жүргізетін жалғыз университет ретінде 
Қазтұтынуодағы ҚарУ-ді атап өтті.  

Орталық деканаттармен бірлесіп бірінші курс студенттерімен ЖОО-ны және 
мамандықты  таңдауда ынтасын анықтау бойынша сауалнама жүргізді. 494 бірінші курс 
студентінен сұхбат алынды.  
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ЖОО-ны таңдауды анықтау кезінде талапкерлер ең алдымен ата-аналар кеңесіне (30%) 
және университет оқытушылары ұсынған ақпаратқа (29%) назар аударды.  

Осыған байланысты, кестелерді әзірлеу кезінде кәсіптік бағдар беру кездесулерінде  
ата-аналармен жұмыс жасауға баса назар аудару  ұсынылды.  

Мамандық таңдау кезінде талапкерлер ең алдымен таңдаған мамандығы бойынша 
жұмысқа орналасу мүмкіндігіне назар аударды – 39% .  

Бұл үрдіс қуантады, өйткені кездесулерде тек білім беру процесі туралы ғана емес, 
сонымен қатар жұмысқа орналасу, студенттерді әлеуметтік қолдау мәселелері бойынша да 
түсініктемелер беріледі. Ата-аналар үшін бұл фактор да шешуші болып табылады. 

Талапкерлер болашақ мамандықты таңдауға саналы түрде қарай бастады. Мәселен, 
"Неге сіз дәл осы мамандықты таңдадыңыз" деген сұраққа сұралғандардың 35% - ы 
"Болашақ мамандығым ", 33% - ы "Сұранысқа ие мамандықты алу қажеттілігі"деген жауапты 
таңдады.  

Біздің университеттің талапкерлерінің таңдауына университеттің имиджі әсер етті – 

24%.  

Университет немен қызықтырып, тартты дегенге келсек? Талапкерлер үшін жасалған 
жағдайлар, инфрақұрылым тартымды болып табылады; тартымдылық бойынша екінші 
орында - "Білікті профессор-оқытушылар құрамы".  

Сондай-ақ, сұралғандар академиялық ұтқырлық мүмкіндіктерін, заманауи 
мамандықтардың үлкен таңдауын және Қазтұтынуодағы ҚарУ-дің Қазақстандағы ең 
танымал экономикалық жоғары оқу орны болып табылатынын атап өтті. 

 Талапкерлердің басымдықтарына сүйене отырып, мақсатты топпен кәсіби бағдарлау 
жұмысын жетілдіру қажет.  

Әлеуметтік желілерде, соның ішінде ЕҚарағанды ірі пабликасында әлеуетті 
талапкерлермен жұмыс ең өзекті болып қалуда.  

Ағымдағы жылдың  ақпан-қыркүйек айлары аралығында жасалған шартқа сәйкес 
университет туралы ақпарат ЕҚарағанды сайтында және Instagram-да, сондай-ақ 
университеттің әлеуметтік желілерінде орналастырылған.  

Тәжірибе көрсеткендей, мақсатты топ үшін университет өмірінің барлық аспектілерін 
көрсететін фото, бейне контент, ақпарат аса қызықты. Мысалы, 13 наурызда ЕҚарагандыда 
жарияланған экономика, басқару және кәсіпкерлік факультеті туралы мотивациялық ролик 
18 000 рет қаралды. Проректор Қ.Ж. Әбіловтың қатысуымен университет туралы имидждік 
ролик 63 000 астам қаралды, осылайша университеттің мақсатты тобының хабардар болуы 
мен қызығушылығы бірнеше есе артты.  

Егер қаңтар-наурыз кезеңінде жұмыс негізінен онлайн-кездесулер өткізуге бағытталған 
болса, онда сәуір-мамыр айларында әлеуетті талапкерлер базасымен, оның ішінде 
қаңтардағы ҰБТ-ға қатысқан талапкерлермен, әр түрлі конурстар мен олимпиадаға 
қатысушылармен  нақты жұмыс ұйымдастырылды.  

25 білім беру бағдарламасы бойынша презентациялар дайындалды, жарнамалық 
мақсаттарда пайдаланылған мотивациялық роликтер шығарылды.  

Жалпы, университет оқытушылары мен қызметкерлері кәсіптік бағдар беру 
жұмыстарын жүргізуде үлкен тәжірибе жинақтады; барлық заманауи технологиялар 
қолданылады.  

Жүргізіліп жатқан жұмыстардың саны мен сапасы артқанын атап өтуге болады, оны 
үнемі жетілдіріп отыру қажет. 

 Студенттерді қабылдау мәселесі қазіргі эпидемиологиялық жағдайларға, бәсекелестік 
ортаға және т.б. байланысты проблемалық және өте күрделі болып қала береді. Сондықтан 
кәсіптік бағдар беру жұмысын бағытталған түрде жүргізу, біздің ЖОО-ға деген түлектердің 
қызығушылығын арттырып, оны ұстап тұра білу аса маңыздыболып табылады. .  

 

 

 

SWOT-алдау 
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Мықты жақтары Әлсіз жақтары 

Университет қызметін БАҚ-та және 
әлеуметтік желілерде белсенді көрсету, ЖОО 
туралы жұртшылықтың хабардар болушылық 
деңгейін арттырады және оның позитивті 
имиджін нығайтуға оң ықпал етеді. 

ПОҚ және қызметкерлердің әлеуметтік 
желілердегі белсенділігінің төмендігі, ЖОО-

ның ресми сайтында университет қызметі 
туралы ақпараттардың уақтылы 
орналастырылмауы 

Мүмкіндіктер Қауіптер 

Позитивті имидж университеттің бәсекеге 
қабілеттілігін арттырады. 

Республика және  өңір ЖОО-лары 
арасындағы бәсекелестік, әлеуетті 
талапкерлердің шетелдік ЖОО-ларда оқуға 
қызығушылықтары, кәсіптік бағдар беру 
жұмыстары сапасының жеткіліксіз деңгейі 
талапкерлердің кетіп қалуына әкелуі мүмкін. 

 

Жаңа оқу жылының міндеттері: 
1. Талапкерлер арасында кәсіптік бағдар беру жұмыстарын ұйымдастыруда университет 

оқытушылары мен қызметкерлеріне түрақты негізде консультативтік және әдістемелік көмек 
көрсету.  

2. Коммуникациялардың жаңа формаларын қолданып, оқу жылының екінші жарты 
жылдығында оффлайн-іс-шараларға тірек жасай отырып, университеттің кәсіптік бағдар 
беру жұмыстарының жоспарын жасау.  

3.Күнтізбелік жылдың басынан 2021-2022 оқу жылының қабылдау науқанын 
сүйемелдеудің медиа-жоспарын құру, визуалды жарнама мүмкіндікерін көбірек пайдалану. 

4. Университеттің білім беру бағдарламаларының танымалдығын арттыру мақсатында  
мотивациялық роликтер - «Мамандыққа кіріспе» деп аталатын үздік оқытушылардың 
бейнелекцияларын жазу, алдағы уақытта оларды Қазтұтынуодағы ҚарУ-дің білім беру 
бағдарламаларының танымалдығын арттыра отырып, әлеуметтік желілерде орналастыру.  

5. Промо-өнімді өзектендіру, Қазтұтынуодағы ҚарУ-дің білім беру бағдарламаларының 
жарнамалық роликтерін әзірлеу және шығару. 
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7.ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

 

Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің халықаралық қызметі білім алушылардың 
білім беру процесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Университет 7 халықаралық 
қауымдастықтың және 117 халықаралық шарттардың мүшесі болып табылады, Халықаралық 
ұйымдармен және олардың Қазақстандағы өкілдіктерімен, атап айтқанда, Erasmus +, British 
Council және т. б. ұйымдармен белсенді ынтымақтастық жасайды. 

Студенттердің академиялық ұтқырлығы. Университетте студенттердің, 
магистранттардың, докторанттар мен ПОҚ-ның академиялық ұтқырлық дәстүрлері 
қалыптасқан. Білім алушылардың академиялық ұтқырлығын жүзеге асырудың басым тәсілі 
семестрлік академиялық ұтқырлық болып табылады. 

Өткен оқу жылында біздің университеттің студенттері мен магистанттары Каринтия 
университетінде (Филлах қ., Австрия) офлайн оқудан, сондай-ақ Әулие Климент 
Охридскийдің София университетінде (София қ., Болгария), Белгород мемлекеттік ұлттық 
зерттеу университетінде (Белгород қ., Ресей), Орал мемлекеттік экономикалық 
университетінде (Екатеринбург қ., Ресей), им. Г.В. Плеханов атындағы Ресей экономикаалық 
университетінде  (Мәскеу қ., Ресей) оффлайн-оқудан өтті. 

2020-2021 оқу жылында біздің университеттің 39 білім алушысы академиялық 
ұтқырлық бағдарламаларына қатысты, оның ішінде 2 студент Австрияда күндізгі оқудан, 33 
студент және 4 магистрант Болгария мен Ресейдің серіктес жоғары оқу орындарында 
қашықтықтан оқытудан өтті. 

1-кесте. Елдер бөлінісіндегі көрсеткіштер:  

№  Елдер Саны 

1 Австрия 2 

2 Болгария 5 

3 Ресей 32 

 

2-кесте. Білім беру бағдарламалары бөлінісіндегі көрсеткіштер: 
Білім беру бағдарламаларының атауы Саны 

 

Туризм  5 

Менеджмент 7 

Халықаралық қатынастар 4 

Мейрамхана ісі 2 

Құқықтану 8 

Экономика  4 

Әлемдік экономика 1 

Мемлекеттік және жергілікті басқару 2 

Жобалық-инновациялық менеджмент 2 

Дене шынықтыру және спорт менеджменті 4 

Жиыны 39 

Шетел студенттерінің ішкі (входящщая) ұтқырлығы.  
Орал мемлекеттік Экономикалық университетімен жасалған келісімге сәйкес, өткен оқу 

жылының көктемгі семестрінде академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша ресейлік 
студенттер келесі білім беру бағдарламалары бойынша онлайн оқудан өтті: "Әлемдік 
экономика"; "Кеден ісі"; "Маркетинг"; "Құқықтану".  

Қысқа мерзімді ұтқырлық. 2020 жылдың 28 қыркүйегі мен 2020 жылдың 2 қазаны 
аралығында біздің университеттің 19 оқытушысы мен 17 студенті Белгород мемлекеттік 
ұлттық зерттеу университетінің Халықаралық интеграция және шекара маңы 
ынтымақтастығы мектебінде сертификаттар берумен онлайн-оқудан өтті.  

2021 жылғы наурыздың 1-18 аралығында біздің университеттің 18 PhD  докторанттары 
тағылымдамадан өтті. 
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Түлектер лекторийі. 2020-2021 оқу жылында ректордың бастамасымен Біздің 
университеттің түлектерін білім беру процесіне тарту және тәжірибеге бағытталған тәсілді 
қамтамасыз ету мақсатында университетте шетелдік бизнес - құрылымдардың жетекші 
менеджерлерінің-түлектерінің лекторийі өткізілді. 

2020 жылғы 9-13 қараша аралығында Wine&Food (Испания) компаниясының 
басқарушы директоры Шухрат Хакимов "Бизнесті мәдениетаралық жүргізудің 
ерекшеліктері" тақырыбында орыс тілінде онлайн дәрістер мен практикалық сабақтар 
өткізді. 

2020 жылдың 08 желтоқсанында университетіміздің түлегі, МВА (Финляндия), Васса 
университетінің PhD докторантурасында оқып жатқан Екатерина Пак "Кәсіпкерлік 

негіздері"тақырыбында ағылшын тілінде онлайн дәріс оқыды. 
2021 жылдың 20 қаңтары мен 2021 жылдың 25 қаңтары аралығында Лейбниц 

экономикасы өтпелі елдердегі аграрлық даму институты мен Мартин Лютер (Галле қ., 
Германия) университетінің  докторанты, PhD Югай Станислав Васильевич "Қазақстан мен 
Ресейдегі астық нарығы: әлемдік азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі ерекшеліктері 
мен рөлі"тақырыбында орыс тілінде онлайн дәріс курсын өткізді. 

2021 жылдың 15 ақпаны мен 25 ақпаны аралығында э.ғ.к., Interac Corp (Канада) қаржы 
директоры Гельманова Инна Шамильевна Banking & Fintech Trends in Canada тақырыбында 
ағылшын тілінде онлайн дәрістер курсын оқыды. 

2021 жылғы 29 наурыз бен 2021 жылғы 11 сәуір аралығында "Ernst and Young" 

компаниясының сарапшысы Айман Серікқызы Мамахова қаржылық есептілік 
проблемаларын талдау бойынша ағылшын тілінде дәрістер курсын оқыды. 

2021 жылғы 12 сәуір мен 2021 жылғы 25 сәуір аралығында Чили университетінің MBA, 
"AGATHA" консалтингтік компаниясының жетекші сарапшысы Осипович Юлия "Бизнесті 
мәдениетаралық жүргізу: Чили және Қазақстан тәжірибесі" тақырыбында орыс тілінде 
дәрістер курсын оқыды.  

 

Мамандықтар бөлінісінде курстарды тыңдаған білім алушылардың контингенті 
Білім беру бағдарламаларының атауы Саны 

Туризм  20 

Менеджмент 21 

Қаржы 39 

Хлықаралық қатынастар 8 

Мейрамхана ісі 5 

Есеп және аудит 36 

Құқықтану 28 

Экономика  41 

Әлемдік экономика 3 

Мемлекеттік және жергілікті басқару 15 

Жобалық-инновациялық менеджмент 5 

Бағалау 10 

Экология 7 

Логистика 42 

Маркетинг 12 

Стандарттау, сертификаттау және метрология 3 

Ақпараттық жүйелер 16 

Есептеу техникасы және бағдарламалық 
қамтамасыз ету 

5 

Азық-түлік өнімдері технологиясы 10 

Дене шынықтыру және спорт мнеджменті 18 

Сот және құқық қорғау қызметі 20 

IT-аналитика  1 
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Колледж  7 

Итого 354 

 

Оқытушылардың ұтқырлығы. 

2021 жылғы 12 сәуір мен 2021 жылғы 25 сәуір аралығында Ресей Федерациясы Үкіметі 
жанындағы Қаржы университетінің шақырылған профессорлары "Экономикалық 
субъектілерді транспарентизациялау жүйесінде есептік ережелерді дамыту" (2 кредит) курсы 
бойынша дәрістер оқыды: 

1. Салық, аудит және бизнес-талдау факультетінің аудит және корпоративтік есептілік 
департаментінің профессоры, э.ғ.д., профессор С.Н. Гришкина; бөлімнің атауы: 
"Корпоративтік есептілік жүйесіндегі қаржылық және қаржылық емес ақпарат"; 

2. Салық, аудит және бизнес-талдау факультетінің аудит және корпоративтік есептілік 
департаментінің профессоры, э.ғ.д., профессор О. В. Рожнова; бөлімнің атауы: "Ковид-19-ға 
байланысты компанияның тәуекелдері туралы ақпаратты қаржылық есептілікте ашу" 

3. Салық, аудит және бизнес-талдау факультетінің аудит және корпоративтік есептілік 
департаменті басшысының орынбасары, э.ғ.к., доцент О.Е.Качкова; бөлімнің атауы: 
"Мемлекеттік (муниципалдық) мекемелердегі есеп жүйесін жетілдіру"; 

4. Салық, аудит және бизнес-талдау факультетінің аудит және корпоративтік есептілік 

департаментінің профессоры, э.ғ.к., доцент В.П.Сиднева; бөлімнің атауы: "Жалдау шарттары 
бойынша операциялар туралы ақпаратты қалыптастыруға және ұсынуға қойылатын жаңа 
талаптар"; 

5. Салық, аудит және бизнес-талдау факультетінің аудит және корпоративтік есептілік 

департаментінің профессоры, э.ғ.д., профессор М.В.Мельник; бөлімнің атауы: "Есепке алу-

бақылау процестерін дамытудың заманауи үрдістері". 
Курсты "Есеп және аудит"мамандығының 33 бакалавриат студенттері тыңдады. 

Өзара негізде дәріс оқу. Біздің университеттің серіктес университеттермен 
келісім-шарттары аясында осы оқу барысында халықаралық алмасуды жүзеге асыруға 
колледждің студенттері мен оқытушылары белсенді қатысып, өзара негізде онлайн-

дәрістер оқыды: 
Альмухаметова А. Г. – "Қазақстан Республикасындағы Медиация - 

жанжалдарды шешудің балама тәсілі ретінде" тақырыбында дәріс Сібір тұтынушылар 
кооперациясы университеті мен Беларусь сауда-экономикалық университетінің 
студенттеріне (21 сәуір 2021 жыл); 

Макеева Ю. В. - Беларусь сауда-экономикалық университетінің студенттеріне 
арналған "Қылмыстық заңға қатысу институты: біліктілік мәселелері" 
тақырыбындағы дәріс (11 наурыз 2021 ж.); 

Плетень Е.В. - Сібір тұтынушылар кооперация университетінің студенттеріне 
арналған "Тауар маркасы және брендинг тауардың маркетингтік атрибуты бөлігі 
ретінде" тақырыбындағы дәріс (27 сәуір 2021 жыл). 

Жаңа Моне"Еуропалық интеграцияның теориясы мен практикасы" модулінің 
жұмыс тобының мүшелері, халықаралық қатынастар және әлемдік экономика 
кафедрасының магистрі, аға оқытушысы Е.В. Шукушева Кубан мемлекеттік аграрлық 
университетінің 38.05.01 "Экономикалық қауіпсіздік" мамандығының 2 курс білім 
алушыларына 2021 жылғы 11 наурызда "Еуразиялық интеграция контекстіндегі 
посткеңестік кеңістік елдеріне қатысты ЕО саясаты"; "ЕО - ЕАЭО 
ынтымақтастығының перспективалық бағыттары"тақырыбында дәрістер оқыды.; 

Әлемдік экономика және халықаралық қатынастар кафедрасының аға 
оқытушысы Д.Т. Атабаева 2021 жылдың 17 наурызында "Аймақтық интеграцияның 
теориялық негіздері", "Еуропалық интеграцияның тарихи аспектілері"тақырыбында 
дәріс оқыды. 

Жалпы құқықтық және арнайы пәндер кафедрасының профессоры М.Т. 
Кәкімжанов "Беларусь сауда-экономикалық университетінің студенттері үшін құқық 
қорғау органдарының қызметі саласындағы халықаралық ынтымақтастық" 
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тақырыбында дәріс оқыды (24 ақпан 2021 жыл); 
Экономикалық теория және жергілікті басқару кафедрасының аға оқытушысы 

Ставбуник Е.А. - Беларусь сауда-экономикалық университетінің студенттеріне 
арналған "Мемлекет және бизнес" тақырыбында дәріс (12 наурыз 20201 жыл) оқыды. 

Экономикалық теория және жергілікті басқару кафедрасының доценті О.В. 

Жидкоблинова - Белгород ұлттық мемлекеттік зерттеу университеті, Ереван мемлекеттік 
университеті (Армения) әріптестерінің қатысуымен "Жария басқару шеңберінде әлеуметтік-

маңызды жобаларды іске асыру" (2020 жылғы 19 қараша) тақырыбында бинарлық дәріс 
өткізді. 

Серіктес ЖОО-ның профессор-оқытушылық құрамы өзара негізде біздің 
университет студенттеріне келесі дәрістерді оқыды: 

1)ф.-м.ғ.к., Беларусь сауда-экономикалық университетінің Ақпараттық-есептеу 
жүйелері кафедрасының доценті Косенок Николай Сергеевич, дәріс тақырыбы: 
"Белгісіз интеграл" (26 наурыз 2021 жыл); 

2) Беларусь сауда-экономикалық университетінің доценті, з.ғ.к. Афонченко Т. 
П., дәрістің тақырыбы: "Қылмыстық жауапкершіліктен босату қылмыстық-құқықтық 
жанжалды шешудің балама тәсілі ретінде" (02 Наурыз 2021 жыл); 

3)Беларусь сауда-экономикалық университетінің доценті, т.ғ.к. Е.П. Нарижная 

дәрістің тақырыбы: "Халықаралық қатынастар және мемлекеттердің сыртқы саясаты" 
(25 ақпан 2021 жыл); 

4) Ақша айналымы және несие кафедрасының профессоры, э.ғ.д. Л. К. Улыбина, 
"Сақтандыру ұйымының қаржылық әлеуеті" және "Қаржылық тәуекелдерді басқару" 
дәрістерінің тақырыптары (08 Сәуір 2021 жыл); 

5) Э.ғ.к., Ақша айналымы және несие кафедрасының доценті Носова Т. П., дәрістің 
тақырыбы - "Әлемдік қаржы нарықтары мен әлемдік қаржы институттарының жұмыс 
істеуінің ерекшеліктері мен проблемалары" (20 сәуір 2021 жыл). 
 Осылайша, біздің университеттің 11 оқытушысы шетелдік серіктес 
университеттердің студенттеріне дәріс оқыды, біздің университеттің студенттері өзара 
негізде серіктес университеттердің 5 шетелдік оқытушысының дәрістерін тыңдады. 
 Коронавирустық пандемияның басталуына байланысты шектеу шараларын сақтау 
біздің алдымызға ұтқырлықтың онлайн нысандарын одан әрі енгізу міндетін қоятынын атап 
өткен жөн. Бұл ретте, ХБЖ және академиялық ұтқырлық орталығы біздің серіктестеріміздің 
студенттер мен оқытушыларды күндізгі оқу бағдарламаларына қабылдауға дайындығының 
мониторингін жалғастыруда, Мысалы, ағымдағы 2021-2022 оқу жылында біздің 
университеттің студенттері бірқатар ресейлік серіктес университеттерге офлайн оқуға 
жіберілді. 
 Бұдан басқа, халықаралық ынтымақтастықтың жаңа нысандарын енгізу қажеттілігі 
сақталуда. ҚР Білім және ғылым министрі қазақстандық жоғары оқу орындарын дамыту 
бойынша дағдарысқа қарсы жоспарға арналған баяндамада білім беруге бизнес, өндіріс 
өкілдерін және шетелдік оқытушыларды тарту қажеттігін атап өтті. 2021-2022 оқу жылында 
студенттердің практика базаларын кеңейту және компанияның шетелдік бизнесіне онлайн 
және оффлайн практикаға жіберу перспективалары бар. Мысалы, шетелдік компанияларда 

жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру Мейрамхана ісі, Туризм, IT-аналитика білім беру 

бағдарламаларының студенттері үшін қажет. 

   

SWOT - талдау 

 

Мықты жақтары Әлсіз жақтары 

1. Қарағанды университеті 
Қазақстанның  үздік ЖОО-лары 
Ұлттық рейтингі-2021  жылда  үздік 
гуманитарлық-экономикалық ЖОО-

1. Ағылшын тілінде білім беру 
бағдарламаларының болмауы; 

2. Оқытушылардың ағылшын тіліндегі 
халықаралық академиялық 
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лар арасында 2-ші орын алды; 

2. Университеттің инноввациялық 
инфрақұрылымы бар; 

3. Әлемнің 27 елінің жетекші 
университеттерімен жасалған 117 
шарты бар. 

4. Университ  Университеттердің 
Еуропалық Қауымдастығының, 
ШЫҰ Желілік университетінің, 
«Кооперация» Желілік 
университетінің, Экономикалық 
университеттердің Еуразиялық 
Қауымдастығының, Ресей Заң ЖОО-

лары Қауымдастығының, Азиялық 
университеттер Қауымдастығының 
мүшесі болып табылады;  

5. 5) Халықаралық ұйымдармен 
және Қазақстандағы  олардың 
өкілдіктерімен (с Erasmus +, British 
Council және т.б.) ынтымақтастық. 

ұтқырлығы жеткіліксіз деңгейде 
қамтамасызетіледі;  

3. Профессорлық-оқытушылық құрам 
арасында шет тілін білудің 
жеткіліксіз деңгейі, бұл халықаралық 
ынтымақтастықты кеңінен және 
тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік 
бермейді және шет тілінде іске 
асырылатын білім беру 
бағдарламаларын әзірлеуге кедергі 
келтіреді. 

Мүмкіндіктер Қауіптер 

1. Шетелдік ЖОО-лармен, оның 
ішінде Erasmus + Халықаралық 
бағдарламаларына қатысу негізінде, 
бірлескен білім беру 
бағдарламаларын және жобаларын 
іске асыру; 

2. Білім беру бағдарламаларын 
Халықаралық аккредиттеу; 

3. Дамушы елдер, ТМД елдері және 
Азия елдері ЖОО-ларынан 
академиялық ұтқырлық және қос 
диплом бағдарламалары бойынша 
студенттер тарту  

4. ПОҚ және студенттердің 
академиялық ұтқырлығын іске 
асыруға Erasmus + бағдарламасының 
гранттық қолдауын алу. 

1. Коронавирустық инфекцияның одан 
әрі таралу қатері; 

2. Халықтың төлем қабілеттілігін 
төмендетуге әкелген, қаржылық-

экономикалық дағдарыс 
(академиялық ұтқырлық 
бағдарламаларына алудың төмендеу 
қатері); 

3. Оқуға студентерді тарту бойынша 
ұлттық ЖОО-лармен жоғары бәсеке 
және соның салдары ретінде 
академялық ұтқырлық 
бағдарламасына  тигізетін әсері. 

 

Жаңа оқу жылындағы міндеттер:  

- онлайн ұтқырлық формаларын одан ары енгізу;  

- ынтымақтастық туралы университетпен жасалған шарттар негізінде ұтқырлықтың 
офлайн бағдарламаларын іске асыру;  

- унверситетте лекциялар оқу үшін шетелдік бизнес-құрылымдардың жетекші 
менеджерлерін тарту. 

 



56 

 

8. СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ДЕПАРТАМЕНТІ ЖӘНЕ РЕСУРСТЫҚ ОРТАЛЫҚ 

Стратегиялық даму Департаменті есепті кезеңде келесі бағыттар бойынша жұмыстарды 
жүзеге асырды: 

1) университеттің жедел жоспары мен даму бағдарламалары міндеттерінің іске 

асырылуын үйлестіру, мониторинг және талдау; 

2) білім беру бағдарламаларын бастапқы аккредиттеу және аккредиттеуден кейінгі 
мониторингтен өту рәсімдерін үйлестіру; 

3) университеттің және білім беру бағдарламаларының рейтингтерге қатысуын үйлестіру 
және талдау; 

4) университетте сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесіне басшылық жасау, қолдау; 

5) университет түлектерінің жұмысқа ораласуына мониторинг жүргізу және жәрдемдесу; 

6) социологиялық зерттеулер нәтижелерін ұйымдастыру, өткізу және талдау; 

7) университет сайтын безендірудің, оның құрылымы мен ақпараттар өзектілігінің жалпы 

тұжырымдамасын әзірлеу; 

8) студенттердің кәсіби практикаларын ұйымдастыру және мониторинг жүргізу. 

 

1. Университеттің стратегиялық және жедел дамуының міндеттерін іске асыруды 
үйлестіру, мониторинг және талдау 

 

Ғылым мен кәсіптік білім беру саласындағы басқару құралдары мен рәсімдерінің 
дамуы, бір жағынан, жоғары оқу орындарының дербестік деңгейінің жоғарылауымен және 
олардың қолда бар ресурстарға иелік етудегі еркіндігімен, екінші жағынан, қоғам мен 
мемлекеттің осы саладағы мекемелер ұсынатын қызмет пен қызмет нәтижелерінен күтуінің 
күрт артуымен байланысты. Өз кезегінде, ғылым мен кәсіптік білім беру саласындағы қоғам 
мен мемлекеттің артқан үміттері іс жүзінде іске асуы үшін жоғары оқу орындары мен 
олардың қызметтеріне мүдделі тараптар арасындағы тиісті өзара іс-қимылды қамтамасыз 
ететін тиісті тетіктер қажет. Мұндай механизмдердің қатарына Стратегиялық жоспарлау 
жатады. Бұл процесс, бір жағынан, тұтастай алғанда елдің стратегиялық басымдықтарының 
тізімімен, екінші жағынан, белгілі бір университеттің дамуымен сәйкес келуі керек. 

Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің даму бағдарламасы Қазақстан 
Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі 
заманауи реформалар мен трансформацияларды ескеретін құжат болып табылады. 
Қабылданған бағдарлама сыртқы және ішкі ортаны талдауға негізделеді және білім беру 
сапасын арттыруға, ғылыми қызметтің сапасы мен нәтижелілігін дамытуға, 
жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде жастарды тәрбиелеуге, сондай-ақ барлық 
мәселелердің ашықтығына, Академиялық адалдық пен этика қағидаттарын сақтауға 
бағытталған. 

2019 жылға дейін университетте Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспары негізінде 
жаңартылған 2011-2020 жылдарға арналған университеттің стратегиялық дамуы жұмыс 
істеді. 2019 жылы 2019 жылғы 25 маусымдағы№ 10  Ғылыми кеңес  хаттамасымен ҚҚЭУ-ді 
дамытудың 2019-2023 жылдарға арналған бағдарламасы бекітілді. Жоғары оқу орнын 
дамытудың осы құжаттары тұтастай алғанда өзінің өміршеңдігін және кейінгі стратегиялық 
жоспарлауда жоғары оқу орны қызметін дамытудың басым бағыттарын шешуде негізгі 
сынақтан өткен конструкцияларды басшылыққа алу қажеттілігін көрсетті. Сонымен қатар, 
білім берудің және ғылыми процестің барлық субъектілерімен жинақталған тәжірибе мен 
тұрақты байланыс, 2020-2025 жылдарға арналған білім мен ғылымды дамытудың 27.12.2019 
жылғы № 988 мемлекеттік бағдарламасын қабылдау, университеттің даму стратегиясын 
өзектендіруді, жаңа қойылған мақсаттар мен міндеттерге сәйкес қызмет бағыттарын 
жаңғыртуды талап ететін проблемалық мәселелерді анықтады. 

 

2019-2020 оқу жылындағы ҚҚЭУ-ді дамытудың бағдарламасын іске асырудың 
қорытындыларын негізгі басымдықтар бөлінісінде ірілендіріп ұсынамыз (1-сурет). 
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Берілген деректерден көрініп тұрғандай,  пандемияның әсерінен өткен оқу жылында 
бірінші және үшінші басымдықтар бойынша, атап айтқанда білім беру қызметін жаңғырту 
және халықаралық ынтымақтастық бойынша орындау нәтижелілігі айтарлықтай зардап 
шекті.  

Даму бағдарламасынан тыс "Білім беру қызметін жаңғырту" бойынша үлкен жұмыс 
атқарылғаны сөзсіз: 26 пән бойынша 230-дан астам бейне дәріс, 22 ЖАОК жазылды, барлық 
пәндер бойынша ПОӘК Платонус жүйесіне жүктелді, қашықтықтан оқыту жағдайында 
студенттердің ағымдағы, аралық және қорытынды аттестаттауын ұйымдастыру бойынша 20-

дан астам нұсқаулықтар мен басқа да нормативтік құжаттар мен таныстыру материалдары 
әзірленді, IT-құзыреттерді дамыту бойынша барлық оқытушылардың біліктілігі арттырылды. 
Бұл ретте қарастырылатын бағыт көрсеткіштері бойынша ең үлкен теріс динамика - ПОҚ 
кәсіби деңгейін арттыру міндетіне қатысты. Оқытушылар қашықтықтан оқыту 
технологиялары, қашықтықтан оқыту әдістемелері және платформалармен жұмыс бойынша 
көптеген оқыту семинарлары мен курстарынан өтумен қатар, біліктілікті арттыру жоспары 
бойынша 2019-2020 оқу жылында орындалмау 55% - ды құрайды, яғни жоспарланған 162 
адамның 90-ы жоспарда көзделген өзінің кәсіби шеберлігін арттырудың нысандарын өте 
алмады, жоспарланған 24-тің орнына ПОҚ-ның 10% - ы ғана  ағылшын тілін оқиды.; 
сыйлықтар, марапаттар, гранттар иегерлерінің саны, болжамды 6 адамның орнына 2 адамды 
құрайды, ғылыми дәрежелілік жоспары 54% болса, ол 49% - ға дейін төмендеді, кұтілгеннен 
бір PhD-ге аз болды. Теріс динамика жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді дамытудың 
кейбір көрсеткіштері бойынша да байқалады: талаптардың қатаңдатылуына байланысты 
мерзімінде қорғаған докторанттардың үлесі төмендеуде (2018-2019 оқу жылындағы 67% - 

дан). 2019-2020 оқу жылында 25% - ға дейін), магистрлік жұмыс сапасының пайызы аздап 
төмендеді (98% орнына 90%), жоспарланған 75-тің  орнына магистратурада оқуын 
жалғастыратын студенттер саны азайып, 57-ні құрады. . Бұл ретте жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім алушылардың жарияланымдық белсенділігінің артуы, кәсіпорындар мен 
ұйымдардың тапсырысы бойынша магистранттар орындайтын тақырыптар санының артқаны  
байқалады. 

Оң қалыптасқан жағдай "Ғылыми-зерттеу қызметінің тиімділігін арттыруға" әсер етті 
(2-басымдық). Жарияланымдар, дәйектемелер бойынша барлық нысаналы индикаторларға 
қол жеткізілді және асыра орындалды. "Бастамашыл тақырыптарды шет тілінде орындау", 
"Студенттерді ғылымға тарту" (СҒҚ мүшелерінің саны өссе де, жүйелі түрде жоспарлы 



58 

 

көрсеткіштерге жетпейді), "Алыс шетелдердің конкурстарына қатысқаны үшін дипломдар 
мен наградалар алған СҒЗЖ саны" сияқты көрсеткіштер проблемалық болып қалуда. 

Анықталған жағдайда 2019-2020 оқу жылында "Университетті халықаралық білім беру 
кеңістігіне интеграциялау" басымдығы бойынша көрсеткіштер нашар іске асырылды. "ҚЭУ-

де пәндерді оқу үшін шақырылған шетелдік мамандардың саны "жоспарланған 9 орнына, 13-

ті құрады және "Әріптес университеттермен халықаралық тағылымдама/практика 
бағдарламаларының саны " бойынша мақсатқа іс жүзінде толық қол жеткізілді 19-дан 18-і, 
олар ендігі уақытта  БҒМ үшін индикативтік болып табылатын: "Халықаралық ұйымдар мен 
қорлардан, шетелдік университеттерден және"Болашақ" бағдарламасы бойынша алынған 
жеке стипендиялардың саны" біз үшін қолжетпейтін көрсеткіштер болып табылады . - 19-дан 
5-і,  "Бірлескен ғылыми және гранттық зерттеулер жүргізуге тартылатын алыс және жақын 
шетелдің белгілі ғалымдарының саны" - 0.  

 «Тиімді менеджментті ұйымдастыру және корпоративтік басқару қағидаттарын енгізу» 
4-ші басымдық бойынша  көбірек нәтижелерге қол жеткізудеміз, соның аясында: 

- НАОКО Ұлттық рейтингтеріне қатысу бойынша оң динамикаға қол жеткізілді: 2017 

және  2018 жылы – 1-ші орын, 2019 және  2020 жылы  – 2-ші орын;  

- НАОКО версиясы бойынша ұлттық рейтинг қорытындылары бойынша үздік ондыққа 
кірген білім беру бағдарламалары 2019 жылы - 34; 2020 жылы - 33.  

- студенттердің білім беру қызметін көрсету сапасына қанағаттанушылығы  
жоспарланған көрсеткіш - 88% болса, 95-тен 96 пайызға дейін артты.  

Өкінішке қарай, электронды БАҚ-тардағы университет туралы айтылу саны бойынша 
көрсеткіштің 2018-2019 оқу жылындағы 29-дан 2019-2020 оқу жылында 22-ге дейін 
төмендеуі байқалады. Бұл ретте, әсіресе университетке шектеулі қол жетімділік жағдайында 
ақпараттық кеңістіктегі және  халықаралық рейтингтердегі университет позициясы үшін  
оның рөлі барған сайын маңызды бола түсуде. Қазір біз туралы барлық мүдделі тараптар 
виртуалды кеңістікте қалай ұсынылғанымызды ғана бағалайды. Бұл жұмысты өзін-өзі 
таныстырумен (Біздің сайт және әлеуметтік желілер) қатар жүзеге асырудың маңызды 
аспектісі, үшінші тарап авторларының тәуелсіз көздерде біз туралы айтуы өте маңызды 
көрсеткіш болып табылады. Жұртшылықпен сыртқы байланыстар жөніндегі одан арғы 
жұмыста нақ осыған назар аудару қажет. 

Слайд 7. 2019-2020 жылдарға арналған жедел жоспардың орындалуы туралы айта 
отырып, оның 90% - ға орындалғанын айтуға болады. Алыс және жақын шет елдердегі 
конференцияларға қатысу бойынша жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізу мүмкін 
болмады, бюджеттен тыс қаражат есебінен ПОҚ біліктілігін арттыру жүргізілген жоқ, 
бітіруші курс студенттері үшін деректерді сақтау (бағалау) және қосымшаларды басып 
шығару бағдарламалары арасында дипломға қосымшаларды қалыптастыру бойынша 
біріктіру жүргізілмеген, open Edx платформасына апробацияланған ЖАОК 
орналастырылмаған, өңірдегі колледждер білім алушылары арасында (АЕЖ кафедрасы) 
"Digital world" IT стартап-жобалары, Қарағанды қаласының мектептері, гимназиялары (М 

және И кафедрасы), 11 сынып оқушылары арасындағы кешенді зияткерлік олимпиада( ӘЭ 

және ХҚ кафедрасы), "Эрудит-2020" зияткерлік олимпиадасы (ЭТ және МЖБ кафедрасы) 
өткізілмеді. 

ҚР БҒМ қайта әзірлеген ЕВПО – 2020 министрлер конференциясының ұсынымдарын, 
2025 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасын және университетіміздің жаңа 
тұжырымдамалық моделін ескере отырып, стратегиялық бағдарламаны іске асыруды талдау 
нәтижелеріне сүйене отырып, Қазтұтынуодағы ҚарУ-ді дамыту бағдарламасының мазмұнын 
қайта қарау қажеттілігі туындады. Бағдарламаның жаңартылған нұсқасы  университет 
сайтында мына сілтеме бойынша қол жетімді  
https://www.keu.kz/attachments/article/5886/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D

0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%

82%D0%B8%D1%8F.pdf.  

Неғұрлым маңызды стратегиялық бастамаларды іске асыруды қамтамасыз ету 
мақсатында  сондай-ақ цифрлық білім беру ортасын дамыту Бағдарламасы өзектендірілді: 

https://www.keu.kz/attachments/article/5886/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.keu.kz/attachments/article/5886/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.keu.kz/attachments/article/5886/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
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https://www.keu.kz/attachments/article/5886/2021%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D

1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%

B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%

D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D1%80%

D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%A3%D0%9A%20%D1%81%

D0%BA%D0%B0%D0%BD.pdf . 

Пандемиялық сипаттағы шектеулерге байланысты 2020-2021 оқу жылының 
басталуының ерекше жағдайларын ескере отырып, оқу процесін ұйымдастыру бойынша 
арнайы жол картасы әзірленді және іске асырылды. Санитарлық-эпидемиологиялық режимді 
қамтамасыз ету регламенті әзірленді. 

 2020-2021 оқу жылында жүзеге асырылған ең маңызды стратегиялық шешім 
университеттің атауын өзгерту болды, бұл -  миссияны өзектендіруге, логотип пен ұйымдық 
құрылымды өзгертуге әкелді. Университет басшылығы цифрлық серпілісті іске асыру үшін 
жағдай жасау туралы шешім қабылдады: цифрлық технологиялар және инновациялар 
жөніндегі проректор тағайындалды, IT-орталық құрылды, елеулі қаржы ресурстары бөлінді. 

 Осылайша, Стратегиялық даму департаменті әзірленген стратегиялық және жедел 
құжаттарды  іске асыруға, сондай-ақ олардың орындалуын мониторингілеуге белсенді 
қатысады.  

 

 2. Білім беру бағдарламаларының бастапқы аккредитациялаудан және 
аккредитациялаудан кейінгі мониторингтен өту рәмімдерін үйлестіру 

 

Білім беру сапасын ішкі қамтамасыз ету стандарттарына сәйкес стратегиялық даму 
департаменті білім беру бағдарламаларының аккредитациялаудан кейінгі жыл сайынғы 
мониторингін жүргізеді және Университетте білім беру сапасын қамтамасыз ету 
саласында бір жыл ішінде болған өзгерістер бойынша ақпаратты білім беру сапасын 
қамтамасыз ету жөніндегі Тәуелсіз Агенттікке ұсынады.  

2020-2021 оқу жылында кафедралармен жасалған шарттарға сәйкес келесі білім беру 
бағдарламалары бөлінісінде мониторинг бойынша есептер дайындалды:   

 

2.1-кесте.  2020-2021 оқу жылындағы білім беру бағдарламаларының 
аккредитациядан кейінгі мониторингі 

Кезең Бағдарламалар 
саны 

Білім беру бағдарламалары 

Қыркүйек-желтоқсан 
2020 жыл 

15 Есептеу техникасы және 
бағдарламалық қамтамасыз ету, 
Ақпараттық жүйелер, Әлемдік 
экономика, Азық-түлік өнімдерінің 
технологиясы, Стандарттау және 
сертификаттау, Мейрамхана ісі және 
қонақ үй бизнесі, Әлеуметтік жұмыс, 
Туризм, Құқықтану, Экономика, 
Мемлекеттік және жергілікті басқару, 
Маркетинг, Халықаралық қатынастар, 
Бағалау, Кеден ісі  

Қаңтар-маусым 2021 жыл 12 Құқық және экономика негіздері (бак), 
Логистика (Бак), Экология (Бак), 
Экономика (докт), Менеджмент 
(докт), Мемлекеттік және жергілікті 
басқару (докт), Менеджмент 
(Бак+маг), Есеп және аудит (Бак+маг), 
Қаржы (Бак+маг)  

Тамыз 2021 3 Жобалық-инновациялық менеджмент, 

https://www.keu.kz/attachments/article/5886/2021%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%A3%D0%9A%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD.pdf
https://www.keu.kz/attachments/article/5886/2021%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%A3%D0%9A%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD.pdf
https://www.keu.kz/attachments/article/5886/2021%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%A3%D0%9A%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD.pdf
https://www.keu.kz/attachments/article/5886/2021%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%A3%D0%9A%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD.pdf
https://www.keu.kz/attachments/article/5886/2021%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%A3%D0%9A%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD.pdf
https://www.keu.kz/attachments/article/5886/2021%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%A3%D0%9A%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD.pdf
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IT-аналитика, Дене шынықтыру және 
спорт менеджменті  

 

Сондай-ақ, талданып отырған оқу жылында ЖОО-ның аккредиттеуден кейінгі 
институционалдық мониторингі жүргізілді. Оның аясында стратегиялық даму 
департаменті университет бойынша ұсынымдардың іске асырылуын растайтын 
құжаттармен тиісті есеп жасады. Есеп жалпы Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінде 
қажетті шаралар қабылданып жатқанын көрсетеді, алайда ПОҚ ҒЗЖ ынталандыру және 
университет сайтының мобильді қосымшасын жасау мақсатында сараланған төлем енгізу 
бойынша ұсыныстар іске асырылмаған күйінде қалып отыр.  

3. Университеттің және білім беру бағдарламаларының рейтингтерге қатысуын 
үйлестіру, мониторинг және талдау 

 

СДД білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз қазақстандық агенттік 
(БСҚТҚА) жүргізген ЖОО-лардың ұлттық (бас) рейтингіне қатысу үшін түпкілікті 
деректерді жинауды, талдауды және жіберуді жүзеге асырды. 

Университеттің қызметі туралы өлшеу, талдау және жақсарту, жұртшылықты хабардар 
ету,  ЖОО-ның институционалдық және бағдарламалық рейтингтерге қатысуы, халықаралық 
рейтингтік агенттіктердің консалтингтік қызметтерін пайдалану, аккредиттеу рәсімдерінен 
өту, жиынтық талдау жасау, жариялау қызметін жүзеге асыру және т.б. арқылы жүзеге 
асырылады. Ал сапаны бастапқы бағалау өзін-өзі бағалау рәсімдері арқылы жүзеге 
асырылады. 

Мысалы, Қазтұтынуодағы ҚарУ жыл сайын БСҚА өткізетін білім беру 
бағдарламаларының институционалдық рейтингіне және рейтингіне қатысады. 2017 және 
2018 жылдары университет бірінші орынды, ал 2019 жылдан бастап екінші орынды иеленді. 

Гуманитарлық-экономикалық ЖОО рейтингінде республиканың 7 университеті 
ұсынылған, оларды ҚҚЭУ бәсекелестер ретінде қарастырады (4-кесте). 

. 

4-кестеде НАОКО рейтингі версиясы бойынша, университеттің білім беру 
бағдарламаларының (бакалавриат, магистратура) орындары көрсетілген 

 

 

 

 

4-кесте. НАОКО рейтингі версиясы бойынша университеттің білім беру 
бағдарламаларының (бакалавриат, магистратура) орындары 

 

№ 
п/п 

Мамандықтар атауы 

Рейтингте 
алған орын 
2019ж./ 

барлық 
орын (%) 

Рейтингте 
алған 
орын2020ж./ 

барлық 
орын (%) 

Рейтингте 

алған 
орын2021ж./ 

барлық 
орын (%) 

Талдау көрсеткендей, университет 2021 жылы 
"Академиялық ресурстар" (64,72), 
"Сараптамалық баға" (5-тен 5) критерийі 
бойынша ең жоғары "қорытынды балл" алды. 
"Жұмыс берушілерді бағалау" - 3,97%,  " 

Студенттерді бағалау " - 4,43, "Түлектерді 
бағалау" - 4,39 құрады. Осы үш көрсеткіш 
бойынша біз аталған рейтингте бірінші орын 
алған КИМЭП-ке жол бердік. 
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1 
«Құқықтану – экономика саласын 
құқықтық реттеу» 

5/15 

45,99 

7/12 

36.86 

1/1 

100 

2 «Кеден ісі» 
2/4 

58,36 

2/4 

69.78 
- 

3  «Экономика» 
3/12 

86,19 

2/12 

66.12 

7/12 

65 

4 «Есеп және аудит» 
3/14 

79,67 

5/12 

49.00 

3/11 

71 

5 «Қаржы» 
3/18 

69,44 

4/14 

57.67 

3/10 

76 

6 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 
3/11 

58,75 

4/9 

52.10 

6/8 

70 

7 «Менеджмент» 
3/9 

73,44 

4/9 

56.41 

4/8 

66 

8 «Маркетинг 
3/8 

78,4 

3/9 

63.71 

2/4 

91 

9 «Әлемдік экономика» 
1/3 

100 

3/3 

54.43 
- 

10 «Туризм»  4/10 

54,84 

4/9 

44.42 

3/8 

60 

11 «МІ және қонақ үй бизнесі» 
3/4 

60.44 

3/4 

52.25 

2/3 (4) 

76 

12 «Әлеуметтік жұмыс» 
4/7 

65,8 

2/5 

58.45 

3/5 

68 

13 «Логистика» 
4/5 

62,9 

2/4 

43.13 

6/6 

58 

14 «Бағалау» 
1/ 2 

100 

1/2 

73.04 

1/1 

100 

15  «Ақпараттық жүйелер» 
9/14 

38,61 

8/11 

37.03 

6/10 

64 

16 
 «Есептеу техникасы және бағдарламалық 
қамтамасыз ету» 

7/12 

47,99 

6/9 

48.05 

5/6 

62 

17 «Азық-түлік өнімдері технологиясы» 
4/5 

47,16 

3/4 

59.27 

3/5 

60 

18 «Стандарттау және сертификаттау» 
6/7 

32,98 

4/5 

32.11 

3/7 

66 

19  «Экология» 
8/8 

38,89 

5/7 

46.90 

3/7 

75 

20 «Халықаралық қатынастар» 
3/8 

71,47 

3/4 

67.74 

4/5 

60 

Университетте оқудың тиімділігі мен сапаны арттыру мақсатында білім беру 
бағдарламаларының жетекшілері мен ПОҚ жұмысын ынталандыру үшін жетінші жыл «Үздік 
білім беру бағдарламасы» конкурсы өткізіледі. (5-кесте). 

 

5-кесте. «Үздік білім беру бағдарламасы» 2020 конкурсының нәтижелері  
Рейтингтегі 

орны 

Білім беру бағдарламаларының атауы Комиссия 

нәтижелері 
1.  Мемлекеттік және жергілікті басқару 1085,3 

2.  Логистика 1064,4 

3.  Стандарттау, метрология, сертификаттау 1036,8 

4.  Кеден ісі 1017 

5.  Азық-түлік өнімдері технологиясы 986,4 
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6.  Есеп және аудит 879,7 

7.  Ақпараттық-есептеу жүйелері 813,6 

8.  Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі 809,1 

9.  Экономика 726,4 

10.  Маркетинг 693,1 

11.  Экология 689,5 

12.  Экономика және құқық негіздері (ОПЭК) 640,4 

13.  Туризм 566,3 

14.  Халықаралық қатынастар 522,6 

15.  Әлеуметтік жұмыс 517,6 

16.  Қаржы 516,8 

17.  Әлемдік экономика 472,6 

18.  Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 
ету 

421,5 

19.  Бағалау Қатысқан жоқ 

20.  Менеджмент Қатысқан жоқ 

 

СДД QS әлемдік рейтингіне қатысу үшін түпкілікті деректерді жинауды, талдауды 
және жіберуді жүзеге асырды. 

QS рейтингі зерттеу қызметінің сапасын; жұмыс берушілердің пікірі мен мансаптық 
әлеуетін; университеттердің оқытушылық, білім беру және халықаралық бағдарларын 
бағалауға ұмтылады. Бұл көрсеткіштер әлемдік деңгейдегі университеттердің негізгі 
стратегиялық миссияларын қамтиды, олар процеске қатысушылар: академиялық 
қауымдастық, жұмыс берушілер, студенттер және ата-аналар алдында жауап береді. 

QS рейтингінің маңызды ерекшелігі - жоғары оқу орындарының академиялық ортадағы 
беделіне ерекше назар аудару. Сарапшылардың пікірі 40% - ды құрайды; қызметі мен оқыту 
сапасы-20% - ды құрайды; ЖОО-ның ғылыми жаңалықтарынан дәйексөз алу индексі; 5% - ы 
шетелдік және жергілікті студенттердің, сондай-ақ шетелдік және жергілікті 
оқытушылардың арақатынасының көрсеткіштерін өлшейді. 

Стратегиялық даму департаменті жыл сайын QS World University Rankings 
университеттерінің әлемдік рейтингіне қатысу үшін деректерді жинайды және талдайды. QS-

де деректерді ұсыну бірнеше сатыда жүреді: 
Стратегиялық даму департаменті жыл сайын QS World University Rankings  

университеттердің әлемдік рейтингіне қатысу үшін деректерді жинауды және талдауды 
жүргізеді. QS-ға деректерді ұсыну бірнеше кезеңнен тұрады: 

1) Сарапшылар және жұмыс берушілер бойынша деректер (қайталанбайтын, 

универсиеттен 800 адам, лауазымымен, нақты телефон нөмерлерімен, электрондық мекен-

жайларымен). QS университеттің танымалдығын анықтауға аты-жөнін көрсетпей сауалнама 
жүргізеді. 

2) QS Hub платфолрмасында статистикалық деректерді толтыру:  

- ПОҚ штаттық құрамы, шетелдік ЖОО дипломы бар ПОҚ, ғылым PhD 

докторларының, кандидаттарының саны (деректер бөлек толық ставкаға жұмыс істейтіндер 
және лауазымды қоса атқаратындар бойынша ұсынылады); 

- магистранттардың, докторанттардың, бакалавриат студенттерінің саны, оның ішінде 
шетелдік азамматтар (алмасу бойынша, басқа елдің азаматтығы бар), соның ішінде ер 
бабалар мен қыздар (оқудың әрбір деңгейі бойынша); 
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- түлектерді жұмысқа орналастыру бойынша деректер толтырылады (әрбір өткізілген 
іс-шара бөлек толтырылады); 

- өткізілген іс-шаралардың және кәсіпорындармен және ұйымдармен ынтымақтастық 
туралы жасалған меморандумдардың саны бойынша деректер жіберіледі (барлық растайтын 
құжаттар тіркеледі). 

Қазтұтынуодағы ҚарУ осы кезде QS рейтингіне ұсынылмаған. Соған қарамастан,  
университет 2020-2021 оқу жылында бірқатар басқа халықаралық рейтингтерге қатысты (6-

кесте). 
 

6-кесте. Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің 2020 жылы халықаралық 
рейтингтерге қатысу қорытындылары. 

 

Халықаралық 
рейтинг 

атауы 

Рейтингтің қысқаша сипаттамасы Біздің 
университе

т 

(ҚР 

бойынша/ 

әлем 

бойынша) 

ARES-2020  

Academic 

Ranking of 

World 

Universities-

European 

Standard 

(Еуропалық 
ғылыми-

өнеркәсіп 

Палатасы) 

ARES білім беруді бағалаудың 35% - ын береді (бұған 

білім беруде жаңа технологияларды қолдану, білім сапасын 

мониторингтеу, оқытушылардың біліктілігін арттыру, 

инновациялық инфрақұрылымдар құру және т.б. кіреді) және 

тек 20% - зерттеулерді (The Times Higher Education білім 

беруді ғылыми қызметке теңестіреді: 30% - дан) береді. 15% - 

ы халықаралық қызметке, 15% - ы жұмыс берушілермен 

байланысқа және 15% - ы ЖОО-ның өңірлік маңыздылығына 

байланысты. Бұл тәсіл гуманитарлық университеттерге 

техникалық университеттермен қатар рейтингте лайықты 

орын алуға мүмкіндік береді.  

 

31 

Webometrics  Бұл жүйе университеттердің виртуалды ақпараттық 

кеңістікте болуын бағалайды және негізінен университет 

сайттарының интернет-көрсеткіштеріне сүйенеді. 30000-нан 
астам жоғары оқу орны бар. 27/10588 (қаңтар 2021)  

 

25/9673 

шілде 2021 

uniRank Әлем университеттері сайттарының рейтингі. Зерттелетін 
интернет-ресурстардың танымалдығы бес индикатор негізінде 
анықталады: сайтқа кіру және оның "маңыздылығы", 
сілтемелер саны, сондай-ақ веб-ресурсты қарау тереңдігі.  

34/6834 

RUR Round 

University 

Ranking 

Ресей агенттігі өткізетін халықаралық рейтинг. Рейтинг 
әлемнің 85 елінің 1100 жетекші университеттерін 
салыстыруды қамтамасыз етеді. 

862 орын 

2021жыл 

THEimpact Times жоғары білімге әсер ету рейтингі - бұл университеттер 

БҰҰ-ның Тұрақты даму мақсаттарына (ТДМ) қол жеткізу 

бойынша бағаланатын қызмет нәтижелерінің жалғыз 

жаһандық кестесі.  

801+ 

 

Осылайша, талданып отырған оқу жылында Қазтұтынуодағы Қарағанды 
университетінің әлемдік рейтингтердегі өкілдігі кеңейді. Өткен жылмен салыстырғанда 
Webometrics рейтингіндегі позиция жақсарды. QS Stars жобасына қатысуға шарт жасалды.  

4. Университетте  сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесіне басшылық жасау, қолдау 
және талдау 
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Жоғары білім беру сапасын қамтамасыз етудің еуропалық стандарттарына сәйкес 
Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің ішкі сапаны қамтамасыз ету жүйесі 
формализацияланған және оқытуды ұйымдастыру мен іске асырудың барлық кезеңдерінде 
құжатпен бақылануы мүмкін. Оқу, оқу-тәрбие процесін және ҒЗЖ сапасын  ішкі қамтамасыз 
ету процестерін іске асыруға университеттің барлық ұжымы: әкімшілік, оқытушылар, білім 
алушылар тартылған.  

Сапаны Ішкі қамтамасыз ету жүйесі мыналарды қамтиды: сыртқы бәсекелестік 
ортаның қажеттіліктеріне сәйкес үнемі өлшенетін, талданатын және жетілдірілетін 
ресурстарды басқару және процестерді басқару. Университет басшылығы университеттің 
миссиясы, стратегиясы мен мақсаттарын іске асыру үшін қажетті ресурстардың болуын 
қамтамасыз етеді.  

2020 жылдың қазан айында стратегиялық даму департаментінің бас маманы Л.Т. 
Балмағамбетова "ҚҚЭУ сапасын ішкі қамтамасыз ету жүйесі"тақырыбында семинар өткізді. 
Оқу жылының басында жұмысқа орналасқан университет оқытушылары мен қызметкерлері 
Сапаны ішкі қамтамасыз етудің құрамдас бөліктерімен: миссиямен, сапаны қамтамасыз ету 
саласындағы саясатпен, ҚҚЭУ-ді дамыту бағдарламасымен, ESG стандарттарымен, сапаны 
қамтамасыз ету жөніндегі Нұсқаулықпен таныстырылды. Сапаны қамтамасыз етудің ішкі 
жүйесінің жұмыс істеуі бойынша алынған ақпарат оларға жаңа жерде сәтті бейімделуге 
мүмкіндік береді және белгіленген жұмыс регламенттерінің сақталуын қамтамасыз етеді. 

 Стратегиялық даму департаментіне ішкі құжаттарды әзірлеуді үйлестіруге және оның 
тұрақты өзектілігін қамтамасыз етуге уәкілетті және жауапкершілік берілген және тиісті іс-

қимылдарды орындау үшін жоғары басшылықпен келісім бойынша ұйым персоналын 
тартуға құқығы бар   

2020-2021 оқу жылында әдістемелік және ұйымдастырушылық құжаттар қайта 
қаралып, өзектендірілді, сондай-ақ бірқатар жаңа құжаттар әзірленді, ол төменде  беріліп 
отыр. 
№ Құжаттың атауы  Құжаттың 

коды 

Процесс иесі, әзірлеуге 
жауапты адам 

Версия 
(мәртебе

сі) 
1 Қазтұтынуодағы Қарағанды 

университетіне ҚабылдауЕрежесі 
КЭУК-МИ-

94-2021 

Қабылдау 

комиссиясының жауапты 
хатшысы 

Версия 
12 

2 ҚҚЭУ жатақханасына 
қоныстандыру және одан шығару 
Ережесі 

КЭУК-ПРВ-

08-2019 

ЖБО директоры  версия 2 

3 ҚҚЭУ-дің тәрбие жұмысы 
бойынша Үйлестіру кеңесі туралы 
Ереже  

КЭУК-П-02-

2020 

Әлеуметтік мәселелер 
жөніндегі проректор 

Версия 4 

4 Докторанттар ҒЗЖ-ы туралы 
Ереже  

КЭУК-П-53-

2020 

ЖООКББД  Версия 6 

5 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
алушылардың тағылымдамасы 
туралы Ереже 

КЭУК-П-65-

2020 

ЖООКББД  Версия 3 

6 

Магистратура туралы Ереже 

КЭУК-П-75-

2020 

ЖООКББД Версия 1 

7 Ғылыми Кеңес туралы Ереже КЭУК-П-81-

2020 

ҒК хатшысы Версия 6 

8 ҚҚЭУ-дің ғылым жөніндегі 
Үйлестіру кеңесі туралы Ереже  

КЭУК-П-87-

2020 

Таубаев А.А. Версия 3 

9 

ҚҚЭУ ректораты туралы Ереже  
КЭУК-П-94-

2020 Даниярова М.Т. Версия 3 
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10 Академиялық комиттеттер 
туралыЕреже 

КЭУК-П-95-

2020 

Академиялық мәселелер 
және ЖТ жөніндегі 
проректор   АДД 
директоры  

Версия 3 

11 Дипломдық жұмыстарды ресімдеу 
және қорғауға ұсыну туралы 
Әдістемелік нұсқау 

КЭУК-МИ-

95-2020 

ОӘЖ жөніндегі бірінші 
проректор, АДД 
директорының 
орынбасары 

Версия 7 

12 ҚҚЭУ-де цифрлық білім беру 
ортасын дамыту бағадарламасы  

КЭУК-ПР-03-

2020 

ЦТжәнеИ жөніндегі 
проректор  

Версия2  

13 Лауазымдық нұсқаулықтарды 
жасау тәртібі  

КУК-ПРД-02-

2021 
СДД версия 3 

14 Бөлімшелер туралы Ережені жасау 
тәртібі 

КУК-ПРД-03-

2021 
СДД версия 3 

15 СМС(ДКС) туралы Ереже  КУК-ПП-44-

2021 

Әлеуметтік мәселелер 
жөніндегі проректор  

Версия 3 

16 Спорт клубы туралы Ереже  КУК-ПП-56-

2021 

Спорт клубы Версия 2 

17 Қоғамдық-саяси кеңес туралы 
Ереже 

КУК-П-58-

2021 

Әлеуметтік мәселелер 
жөніндегі проректор, 
Кеңес төрағасы 

версия 4 

18 «Үздік білім беру бағдаралмасы» 

конкурсы туралы Ереже 

КЭУК-П-69-

2021 

СДД Версия 4 

19 "Достык" Коворкинг орталығының  

технологиялық бизнес-инкубаторы 

туралы Ереже  

КУК-П-72-

2021 

ҒЗИ директоры Ханов 
Т.А. 

Версия 5 

20 Мультимедиа контент жасау 
бйынша Әдістемелік ұсынымдар 

КЭУК-МИ-

110-2021 

ОТО басшысы версия 2 

21 Қабылдау комиссиясының 
техникалық хатшысының 
Нұсқаулығы  

КЭУК-МИ-

113-2021 

Қабылдау 

комиссиясының жауапты 
хатшысы 

версия 4 

22 Қорытынды аттестаттау бойынша 
Әдістемелік нұсқаулық 

КЭУК-МИ-

114-2021 

АДД дирекоры 
Даниярова М.Т. АДД 
директорының 
орынбасары 

версия 6 

23 Қызметкерлерді басқару 
Тұжырымдамасы 

КУК-КЦ-05-

2021 Еремин Ю.Н. версия 2 

 

Сондай-ақ сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру аясында жаңа нормативтік 
құжаттар әзірленді: 

 

№ Құжаттың атауы Құжаттың 

коды 

Процесс иесі, әзірлеуге 
жауапты адам 

Версия 
(мәртебесі) 

1 Постдокторантура 
бағдарламаларын дамыту 
Стратегиясы 

КЭУК-С-

03-2020 ЖООКББД директоры версия 1 

2  «Platonus»АЖ базасында 
ҚҚЭУ-дің білім беру қызметін 
жүргізу регламенті  

КЭУК-РГ-

01-2020 

АДД директорының 
орынбасары 

версия 1 

3 Тәртіптік Кеңес туралы Ереже  КЭУК-П- Қ.Ж.Әбілов версия 1 



66 

 

03-2020 

4 Бастамашыл негізде ҚҚЭУ 
бөлімшелері орындайтын, 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
орындаудың тәртібі туралы 

КЭУК-П-

24-2020 

ҒЗЖД және МО версия 1 

5 Қазтұтынуодағы Қарағанды 
экономикалық унверситетінің 
Академиялық сапа жөніндегі 
Кеңесі туралы Ереже 

КЭУК-П-

25-2021 

Сапа жөніндегі 
академиялық Кеңес 
төрағасының орынбасары 
Нурпеисова А.К. АДД 
директорының орынбасары 
Тян О.А. 

версия 1 

6 «Оқытушы студентердің 
көзімен» сауалнамасы туралы 
Ереже 

КЭУК-П-

27-2020 

Ибраева А.Р. версия 1 

7 Прокторингжүйесі туралы 
Ереже 

КЭУК-П-

121-2020 

АДД директорының 
орынбасары 

версия 1 

8 Монографиялар шығару және 
жариялау бойынша Әдістемелік 
ұсынымдар 

КЭУК-МИ-

91-2020 

ҒЗЖ және ИҚ жөніндегі 
проректор  

версия 1 

9 ҚҚЭУ-ді дамытудың 
Тұжырымдамалық моделі 

КЭУК-КЦ-

04-2020 

СДД директоры версия 1 

10 Жоғары оқу орнынан кейінгі 
білімнің бағдарламалары 
бойынша оқуға үміткерлер 
рекрутингі Тұжырымдамасы 

КЭУК-КЦ-

03-2020 

ЖООКББД версия 1 

11 Қазтұтынуодағы Қарағанды 
экономикалық университетінде 
басқадан алып 
пайдалану(көшіріп ау) мәніне 
студенттердің жазбаша 
жұмыстарын тексеру Ережесі 

КЭУК-

ПРВ-09-

2020 

АДД директорының 
орынбасары 

версия 1 

12 Ашық және үлгі сабақтар өткізу 
мен ұйымдастыруды жоспарлау 
тіртібі 

КУК-ПРД-

01-2021 

Кенжебаева С.К. версия 1 

13 Қазтұтынуодағы ҚарУ-де 
жоғары оқу орнынан кейінгі 
білімнің білім беру 
бағдарламаларына қабылдау 
Ережесі 

КарУК-

ПРВ-10-

2021 

ЖООКББ версия 1 

 

Осылайша,сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесі тұрақты жетілдіріліп отырады, соның 
ішінде ішкі нормативтік құжаттамаларды өзектендіру және ішкі аудиттер өткізу арқылы. 

Унверситетте ішкі тексерулердің тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру үшін 2021 
жылғы қыркүйектен сапаны және аккредитацияны қамтамасыз ету орталығы құрылған 
болатын, оған университет қызметінің барлық бағыттары бойынша, ҚР БҒМ нормативтік 
құжаттарына сәйкес, сол сияқты сапаны қамтамасыз ету стандарттарымен,  ішкі мониторинг 
жүргізу жөніндегі өкілеттік берілетін болады.  

 

5. Университет түлектерін жұмысқа орналастыруды үйлестіру, мониторинг жүргізу 

және талдау 
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Университет түлектерін жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу СДД міндеттерінің бірі 
болып табылады. Бұл үшін Департамент жанында Ресурстық орталық жұмыс істейді. Есепті 
кезеңде төмендегідей жұмыстар атқарылды: 

2020-2021 оқу жылында Ресурстық орталық келесідей жұмыстар жүргізді: 
-оқытудың барлық деңгейлеріндегі (бакалавриат, магистратура, докторантура) бітіруші 

курстардың білім алушыларымен ресурстық орталықтың кездесу-тұсаукесерлері өткізілді, 
онда студенттерге орталықтың негізгі бағыттары: тағылымдамаларды ұйымдастыру, 
жұмысқа орналастыру, бос жұмыс орнын іздеу, түйіндеме жасау және т. б. түсіндіріледі. 

- жыл ішінде мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша және ауыл квотасы бойынша 
білім алатын барлық оқу деңгейіндегі түлектермен (бакалавриат, магистратура, 
докторантура) 3 кездесу өткізілді. Сонымен қатар, "Қаржы орталығы" АҚ өкілдерімен 
мемлекеттік тапсырыс бойынша оқыған жас мамандарды даярлау мәселелері бойынша 
кездесу ұйымдастырылды және өткізілді. Жұмысты өтеу тәртібі, жұмысқа жіберу және 
грантты бөлу және өтеу процесінің басқа да аспектілері түсіндірілді. 

- "Халықты жұмыспен қамту орталығы" ММ директоры Н.Х. Сыздықовпен екі рет 
кездесу өткізілді, онда студенттерге "жастар практикасы" мемлекеттік бағдарламасын іске 
асыру шарттары, жұмысқа орналасу мүмкіндіктері және басқа да мәселелер түсіндірілді. 

- 2020 жылдың 24 қарашасында сағат 16:00-де "Қарағанды қаласы әкімдігінің халықты 
жұмыспен қамту орталығы" КММ және "Атамекен" кәсіпкерлер палатасы өкілдерімен 
бітіруші курс студенттерімен онлайн кездесу өтті. Кездесу ZOOM алаңында өтті және 
Өкілдер жастарды қолдау және Мемлекеттік бағдарламалар бойынша түсіндіру сұхбатын 
өткізді. 

-түлектерімізге нақты бос жұмыс орындарын ұсынатын жұмыс беруші ұйымдардың 
басшыларымен/ өкілдерімен 12 кездесу өткізілді. Бұл кездесулер жыл сайынғы онлайн-

форматтағы бос орындар жәрмеңкесі шеңберінде өткізілді. Жәрмеңкеге қатысушылар 
арасында мемлекеттік құрылымдардың, қаржы секторының, өңірдің орта және шағын 
бизнесінің өкілдері: "Қазпошта" АҚ ҚФ, Теміртау қаласының полиция басқармасы және т. б. 
"Альфа банк" ЕБ АҚ, "Нұрбанк" АҚ, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ, "Delta M Group" ЖШС, 
"Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қарағанды облысы 
бойынша департаменті" ММ, "Банк ВТБ (Қазақстан)" АҚ, "Аманат"ЖШС бар. 

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша және ауыл квотасы бойынша білім алған 
жас мамандар мен PhD докторларын бөлуге көп көңіл бөлінеді. Ағымдағы оқу жылында 
біздің университетті мемлекеттік тапсырыс бойынша 53 бакалавр, 23 магистрант, 12 
философия докторы бітіреді. Жыл бойы олармен жұмысты өтеу тәртібін түсіндіру, жас 
мамандарды және PhD философия докторларын жұмысқа орналастыру мониторингі туралы 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстары тұрақты жүргізілді, түйіндеме жасауға, жұмыс іздеу 
процесіне және т. б. көмек көрсетілді. 

Сондай – ақ BEAM платформасын пайдалану және енгізу мәселелері бойынша 
ынтымақтастық және өзара іс-қимыл туралы Меморандумға қол қойылды, бұл университетке 
білім алушылар мен түлектер үшін бос орындарды орналастыруға, ал студенттерге - олар 
туралы ақпаратты бақылауға және алуға, бос орындардың талаптары мен сипаттамаларын 
білуге мүмкіндік береді. 

Жыл бойы keu Employment қауымдастығындағы "ВКонтакте" әлеуметтік желісінің 
бетінде күн сайын ЖҰМЫС ІСТЕГІМ КЕЛЕДІ, интернет-сайттарды талдау нәтижелері 
бойынша бар бос орындарға 3-5 сілтеме жарияланады; студент-түлектерді әңгімелесуге 
дайындау, табысты адам ретінде тұлғаны дамытуға, жаңа жұмыс орнында бейімделу 
процестеріне, кәсіби мансапты дамытуға және т.б. арналған дұрыс түйіндеме жасау үшін 
380-нен астам хабарлама жарияланды. Инстаграмдарда @resource_center_ karuk   аккаунт 
жүргізіледі. 

Түлектердің жұмысқа орналасу мониторингі "Платонус" деректер базасы мен 
ЗТМО(ГЦВП) базасын салыстыру арқылы жүзеге асырылады. ЗТМО-ға тоқсан сайын соңғы 
5 жыл ішінде түлектердің зейнетақы аударымдарының болуы туралы сұрау жіберіледі. Бұл 
ақпарат нақты уақытта түлектің "жұмысқа орналастырылды/жұмысқа орналастырылмады" 
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мәртебесіндегі өзгерістерді қадағалауға және түлектермен олардың жұмыс орнын немесе 
оның жұмыс істемеу себептерін (армиядағы қызмет, декреттік демалыс, оқуға түсу, басқа 
елге көшу және т.б.) нақтылау бойынша одан әрі жеке қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік 
береді. Күн сайын телефон арқылы қоңырау шалу арқылы түлектердің жұмысқа 
орналасуына, оның ішінде өткен жылдарға мониторинг жүргізіледі.  

 

 

22.09.2020 ж. жағдай бойынша 2019-2021 жылдардағы түлектердің жұмысқа 
орналасуы туралы ақпарат. 
 2019 2020 2021 (3 ай.) 

барлығы 
адам  

 

% барлығы 
адам  

% барлығы 
адам  

% 

Барлық бітіргендер 2725  2946  2210  

Соның ішінде 
мамандық бойынша 

1282 47 1319 44,7 1019 46 

Аяқтағаннан кейін1-

ші жылда жұмысқа 
орналастырылды 

2235 82 2494 85,2 1606 73 

 

Кестеден біз түлектерді бітіргеннен кейінгі бірінші жылы жұмысқа орналастыру 
деңгейі өте жоғары және өсуге бейім екенін байқаймыз. Мәселен, егер 2019 жылы деңгей 
82% - ды құраса, 2020 жылы ол еңбек нарығының жұмыс істеуінің күрделі жағдайларына 
қарамастан 85% - ға жетті. Талдау нәтижелері бойынша 2021 жылы университетті 
бітіргеннен кейін екі айдан кейін көптеген түлектер жұмыс іздеуді жалғастырып, 
әңгімелесуден өтіп, мемлекеттік бағдарламаларға қатысады. Бұл түлектердің еңбек 
нарығындағы белсенділігін көрсетеді және 2021 жылы түлектердің жұмысқа орналасу 
деңгейінің артуын болжауға негіз береді. 

Ресурстық орталықтың функциясына мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша 
оқитын жас мамандарды бөлу процесі кіреді. Түлектермен түсіндіру жұмыстары, ҚР Қаржы 
орталығымен кеңес беру жұмыстары, бітіруші кафедралардың меңгерушілерімен өзара іс-

қимыл жоспарлы түрінде жүргізілді. Өткен оқу жылында грант алушы түлектермен 5 кездесу 
өткізілді, олардың екеуі қаржы орталығының өкілдерімен.  

 

Мемтапсырыс бойынша білім алатын, 2021 жылы бітірген түлектерді жұмысқа 
орналастыру 

Білім деңгейі 2020 жылы 
бітіргендер 

Мемтапсырыс 
бойынша 
жұмысқа 

орналастырылд
ы  

% 

БАРЛЫҒЫ 88 66 82 

Бакалавриат  53 33 62 

Магистратура 23 23 100 

Докторантура  12 11 83 

 

Аталмыш жұмыс грантқа оқитындарды жұмысқа орналастыруда кафедралардың 
қатысуы туралы мәселені ішінара алып тастауға, студенттердің де, жұмыс берушілердің де 
Ресурстық орталыққа деген сенім деңгейін арттыруға, жұмыс берушілермен әріптестік 
қатынасты нығайтуға, жаңа әріптестер тартуға мүмкіндік береді.  
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Сондай-ақ әңгімелесуден өтуге дайындау, түйіндеме дайындау, 3-4 курс студенттері 
үшін мансаптық өсу ерекшеліктері бойынша мастер-кластар, семинарлар өткізу  жұмыстары 
жалғасатын болады.  

 

 6.Социологиялық зерттеулер ұйымдастыру, өткізу және талдау 

ЖОО стратегиясын іске асыру аясында студенттердің, ПОҚ, қызметкерлер мен жұмыс 
берушілердің ҚҚЭУ-дегі көрсетілетін білім беру қызметінің сапасына қанағаттанушылық 
дәрежесіне мониторинг жүргізілді. СДД социологтары есепті кезеңде келесідей 
социологиялық зерттеулер жүргізді: 

➢ Сауалнама, «ЖОО-дағы ҒЗЖ-ға ПОҚ қанағаттанушылығы» әлеуметтік зерттеу есебін 
жасау (10 желтоқсан 2020 ж.); 

➢ «ПОҚ және қызметкерлердің ЖОО-ға қанағаттанушылығы» маркетингтік зерттеуі (7 
сәуір 2021 ж.); 

➢ Білім беру қызметінің сапасына магистранттардың қанағаттанушылығын бағалау 
мақсатында сауалнама жүргізу (24 желтоқсан 2020 ж.); 

➢ «Студент  қалай тұрады?» маркетингтік зерттеуі. (20 ақпан 2021 ж.); 
➢ «1 курс студентінің әлеуметтік-психологиялық портреті» маркетингтік зерттеуі (25 

қаңтар 2021 ж.); 
➢ «Білім беру қызметінің сапасына студенттердің қанағаттанушылығы» 

маркетингтік зерттеуі (10 ақпан 2021 ж.).  
Сондай-ақ жоспардан тыс зерттеулер жүргізілді.  

- «Білім беру қызметінің сапасына докторанттардың қанағаттанушылығы» (15 маусым 2021 
ж.); 
- «Оқу пәні бойынша білім алушылардың еңбек шығыңдарын және оқыту сапасын бағалау»; 
- «ЖОО-лар автономиясы бойынша TRUNAK сауалнамасы». 

Студенттердің білім беру қызметтерінің сапасына қанағаттануы: бастапқы 
деректерді талдау Қазтұтынуодағы ҚарУ-ді таңдау кезінде негізгі және басты фактор ретінде 
"ЖОО – да дайындық жүзеге асырылатын мамандықты игеруге деген ұмтылыс" (45,3%) 
деген жауап нұсқасын көрсетті. Студенттер үшін маңыздылығы жағынан екінші критерий  
"Қызықты студенттік өмір "(35,5%) ұғымы болды. Респонденттердің 33% - ы "Мен 
туыстарымнан/достарымнан білетін оқытудың Жоғары сапасы" туралы айтады. 

Респонденттердің көпшілігі 76-дан 81% - ға дейін университет ұсынатын қызметтерді 
5-ке бағалады. Университет ұсынатын білім беру қызметтерінің сапасын оң бағалаудың 
басым болуының негізділігі респонденттердің: "Сіз өз оқуыңыздың нәтижелеріне 
қаншалықты қанағаттанасыз?». Бұл сұраққа жауап беру кезінде студенттердің көпшілігі оқу 
нәтижелеріне (48,3%) толық қанағаттанғанын атап өтті. Сауалнамаға қатысқан студенттердің 
39,6% - ы ҚарУ-дегі білім беру қызметтерінің сапасына ішінара қанағаттанғанын атап өтті. 

Сауалнама нәтижелері бойынша респонденттердің басым бөлігі (52,9%) өзінің болашақ 
мамандығы туралы нақты түсінікке ие деп қорытынды жасауға болады. Алайда, мұндай 
жағдайда, жалпы, өте жақсы көрсеткіш туралы түсінік өзінің болашақ мамандығы, дегенмен, 
студенттердің төрттен бірі болашақ мамандығын таңдауды түсіндіруде қиналатынына назар 
аудару керек.  

"Докторанттардың білім беру қызметтерінің сапасына қанағаттануы": 
сауалнама ҚарУ докторанттарының көпшілігін басқа жоғары оқу орындарының түлектері 
құрайды – 65%, біздің университеттің түлектері-респонденттердің 35% құрайтынын көрсетті. 
Докторантураға түсудің негізгі себептері: кәсіби өсу перспективалары, еңбек нарығында 
бәсекеге қабілеттілікті арттыру, жоғары білім алу. Докторанттардың басым көпшілігі 
докторантураға түскенге дейін олардың ғылыми-зерттеу дағдылары мен дағдыларының 
қалыптасу дәрежесін жоғары және орташа деп бағалады. Бұл нұсқалардың арасындағы 
айырмашылық негізінен он пайызға жуық. Респонденттердің негізгі бөлігі докторантураға 
түсуден олардың үміттері ақталды деп санайды - 95%. Респонденттердің төрттен үш бөлігі 
өздерінің ғылыми жетекшісін "жоғары кәсіби және іскерлік қасиеттері" негізінде таңдаған - 

75%. 
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"Магистранттардың білім беру қызметтерінің сапасына қанағаттануы": 

сауалнама көрсеткендей, алдыңғы жылдардағыдай магистранттардың негізгі бөлігін біздің 
университеттің түлектері құрайды – 65,2%. Тиісінше, респонденттердің 34,8% - ы басқа 
жоғары оқу орындарының түлектері болып табылады. Бұл көрсеткіш өткен жылмен 
салыстырғанда 0,2% - ға төмен. 2019 жылмен салыстырғанда магистранттар арасында 
олардың қалауы айтарлықтай өзгерді: 

1) "Кәсіби өсу перспективасымен" нұсқасын таңдау  жылы 2019 жылғы 80% – дан 2020 

жылы 65,2% - ға төмендеді, дегенмен бұл таңдау бірінші орында қалды.  
2) "Еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілік пен қажеттілік деңгейін арттыра отырып" 

нұсқасын таңдау – 2019 жылы 50% - дан 2020 жылы 47,8% - ға.  
3) "Жоғары ақы төленетін лауазымға ие болу" мотивіне байланысты жауаптар 2019 

жылы 22% – дан 2020 жылы 43,5% - ға өсті. 
4) сондай – ақ "Өзінің зияткерлік және жеке әлеуетін іске асыру" мақсатымен 

байланысты артықшылық екі еседен артық өсті - 2019 жылы 15% - дан 2020 жылы 39,1% - ға 
өсті.  

5) ЖОО оқытушысы болу мүмкіндігіне байланысты нұсқаны таңдау 2019 жылы 40% - 
дан 2020 жылы 21,7% - ға төмендеді, бірақ жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы 
дипломның болу себептері 2019 жылы 10% - дан 2020 жылы 23,9% - ға өсті.  

 "Студент қалай тұрады?": Соңғы әлеуметтік сауалнама нәтижелеріне сәйкес, 
студенттердің 75%-ы тұрғын үй-тұрмыстық қызметтердің деңгейіне, оның ішінде қоғамдық 
бөлмелердің, оларға ұсынылатын жиһаздың, техниканың және т. б. жағдайына 
қанағаттанған.  

Жауаптардың арасында тұрғын үй-тұрмыстық жағдайдың жай-күйін оң бағалау басым 
болғанымен, респонденттер бірқатар кемшіліктерді атап өтті::  

- бөлмелер алаңының шағын болуы; 

- душ кабиналарының ашық болуы; 

- демалыс бөлмесіндегі жиһаздың аз болуы; 

- тұрмыстық техниканың(микроволновка, кондиционер, кір жуатын машина) аз болуы. 
Сауалнамаға жауап берген студенттердің 95%-ы, жатақханада тұрған кезде ешқандай 
проблема болмаған деп жауап берді, респонденттердің 5%-ы келесі проблемаларды 
атады:  
- бөлмелердегі тығыздық; 

- кір жуатын машиналар жетпейді; 
- бөлмелер суық.  
"ЖОО-ның ПОҚ мен қызметкерлерінің қанағаттанушылығы": оқу процесін 

ұйымдастыруға қанағаттану туралы сұраққа жауаптар ПОҚ - ның ақпараттық және 
материалдық – техникалық қамтамасыз ету сапасына және компьютерлік және көшіру 
техникасына қол жеткізуге – 100% және интернетпен қамтамасыз етуге-100% 

қанағаттанғандығын көрсетеді. 
Респонденттер оқу процесін ұйымдастыруға қатысты шешімдер қабылдаған кезде 

оқытушылардың пікірін ескеру дәрежесіне аз қанағаттанады. Бұл мәселеде респонденттердің 
тек 50%-н ғана қанағаттандырады, ал 14% келіспейді және 23% күмәнданады. 

Жалпы, респонденттер еңбек жағдайының сапасына және оқу іс-әрекетін 
ұйымдастыруға қанағаттанады. 

"ЖОО-дағы ҒЗЖ-ға ПОҚ-ның қанағаттанушылығы": ҚҚЭУ оқытушыларының 
жауаптары респонденттердің үштен екісі ғылыми жұмысты өздерінің кәсіби қызметінің 
маңызды бөлігі ретінде ғана емес, өзінің сәйкестігінің бөлігі ретінде қарастырады деген 
қорытындыға келуге мүмкіндік береді. Алайда, сонымен бірге, мұғалімдердің үштен бірінен 
көбі ғылыми жұмысқа бей-жай қарамайтындығын немесе оны мәжбүрлі деп санайтындығын 
атап өткен жөн. 

ҚҚЭУ ПОҚ, олардың көпшілігі бірінші сұраққа жауап беру кезінде нұсқаны 
таңдағанына қарамастан, олар тең дәрежеде оқытушылар мен ғалымдар екенін, дегенмен 
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екінші сұраққа жауап беру кезінде олардың ғалымдыққа қарағанда оқытушылығы 
көбірек(басымырақ)  екенін көрсетті.  

ПОҚ көпшілігі (75,9%) ҚҚЭУ-де қызметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша 
жүйелі және тұрақты жұмыс жүргізіледі және халықаралық байланыстарды дамыту үшін 
қолайлы жағдайлар жасалған деп санайды.  

Бестен бір бөлігі - 20,7% осы бағытта жүргізіліп жатқан жұмысты жеткіліксіз деп 
санайды, ал респонденттердің 3,4% пікірі бойынша ҚҚЭУ-де мұндай тәжірибе жоқ.   

Респонденттердің жауаптары оқытушылардың көпшілігі ҚҚЭУ-де ғылыммен белсенді 
айналысатын оқытушылар үшін жеткілікті қолайлы жағдайлар жасалған деп санайды деген 
қорытындыға келуге мүмкіндік береді. Бұл ретте респонденттердің үштен бірінен көбі 
ғылыми жұмыс пен халықаралық байланыстар үшін қолайлы жағдай жасау ісінде олардың 
көзқарасы тұрғысынан белгілі бір проблемалардың бар екенін көрсететін нақтылаулармен 
жауаптарды таңдағанын есте ұстаған жөн. 

ҚҚЭУ басшылығы жүргізетін ҒЗЖ – ға қатысу бағытында оқытушылардың уәждемесін 
ынталандыру бойынша жұмысты бағалауда респонденттердің пікірі былайша: сұраққа 
респонденттердің жартысынан сәл азы-42,8% оң жауап берді. "Жоқ"  деген нұсқаны 23,4% - 

ы көрсеткен. Олар мұндай жұмыс жүргізіліп жатыр деп санайды, бірақ тұрақты емес – 26,2% 

- "әрдайым емес" және тар шеңберде  бағытталған – 7,6%. 

Әлеуметтік зерттеу нәтижелері бойынша талдамалық есепті ректор бекітеді және 
танысу және одан әрі жұмыс істеу үшін университет сайтында жарияланады. 

Осы зерттеулердің нәтижелері негізінде университеттің факультеттері мен 
кафедралары деңгейінде университеттің білім беру қызметіндегі қауіптерді азайтуға 
бағытталған шешімдер қабылданады. Кафедралар қабылдаған шешімдердің орындалуын 
жыл сайын СДД қызметкерлері тексереді. 

 

7. Университет сайтын безендіру, оның құрылымы және ақпараттардың өзектілігі 
тұжырымдамасын әзірлеу 

 

Қазіргі әлемде білім беру қызметтерін ілгерілету дәстүрлі түрде ғана емес, БАҚ және 
түрлі іс – шараларды -off – line өткізу арқылы ғана емес, сондай-ақ Интернет-on-line 

ғаламдық желісі кеңістігінде де жүзеге асырылады. Интернет жоғары оқу орындары 
өздерінің артықшылығын және өз тұтынушыларына бәсекелестік артықшылықтарын 
дәлелдей отырып, виртуалды белсенділікті көрсететін жаһандық кеңістікті білдіреді. 
Осылайша, университеттер арасындағы бәсекелестік біртіндеп физикалық кеңістіктен 
виртуалды ортаға ауысады. Интернет-технологиялар жоғары оқу орындарына білім беру 
өнімдері мен қызметтерін тұтынушылардың жергілікті, өңірлік нарықтарына ғана шығуға 
мүмкіндік береді. 

Қазіргі қоғамда университеттің веб-сайтынан басқа, университеттің білім беру және 
ғылыми қызметке дайындығын бағалаудың басқа тиімді әдісі жоқ. Сондықтан тиімді жұмыс 
істейтін сайт құру, навигацияны, дизайнды, ашықтықты, ғылыми және білім беру 
мазмұнының көрінуін арттыру мақсатында оған заманауи қызметтер мен қосымшалардың 
платформасын қосу пандемия жағдайында ерекше өзекті болып табылады 

Біз сайтты жоғары оқу орындарын саралау және университеттер мен жеке оқу 
бағдарламаларының рейтингтік кестелерін құру кезінде ескерілетін оның жұмысының 
көрсеткіштері тұрғысынан бағалау мәселесін бірнеше рет қарастырдық. 2019 жылдан бастап 
біздің сайт БСҚА сайттары бойынша 32-33 орын алады (32 орын - 2019, 2020 жылдар, 2014 
жылы сайт 42 орын алды).  

Қабылдау науқаны қарсаңында қалыптасқан жағдайды ескере отырып, сайттың 
жұмысын интернет-маркетингтің тиімділігіне әсер ететін негізгі параметрлер бойынша, атап 
айтқанда: дизайн; навигация; контент; интерактивтілік; сайттың Интернеттегі көрінуі 
бойынша бағалағым келеді.  

 1. ЖОО сайтының дизайны - ЖОО-ның" бет-бейнесі". Жалпы, біздің сайтта біздің 
университеттің визит карточкасы ретінде қабылданатын бірыңғай түс схемасы, өзіндік стиль 
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дизайны бар. Сайттың негізгі бөлімдері, беттері ЖОО-ның фирмалық стиліне сәйкес келеді. 
ҚЭУ қабылдау үшін сайттың басты бетінде логотип, ЖОО атауы, Call-орталықтың телефон 
нөмірі орналасқан, ал фотосуреттерді пайдалану ЖОО қызметінің, онда болып жатқан 
оқиғалардың көрнекілігін, иллюстрациясын жасайды. Біздің университеттің веб-сайты 
стильдің қарапайымдылығы мен қатаңдығымен, қолданылатын түстердің шектеулі 
спектрімен (3-4-тен аспайды) ерекшеленеді. Пайдаланушыларға университеттің негізгі веб-

сайтына жататындығын анық көрсететін барлық факультеттердің веб-сайттары үшін 
бірыңғай стильдің сақталуы қамтамасыз етіледі. Алайда, бізде кафедралардың сайттары 
және/немесе парақтары жоқ екені белгілі болды. Біздің кафедра туралы ақпаратты 
университеттің сайты арқылы табу мүмкін емес. Бұл факт рейтингтерге қатысу кезінде біздің 
сайтымыздың өлшемдерін төмендетеді, сондықтан мен мұндай беттердің бірыңғай 
құрылымын анықтап, оларды жаңа оқу жылының басында бастау керек деп санаймын. 
Жаңалықтарды рәсімдеу стилінің біртұтастығын қамтамасыз ету мақсатында университет 
сайтында жаңалықтардың бірінші суретінің бірыңғай форматын анықтау ұсынылады, онда: 
жаңалықтардың атауы, күні және фирмалық экран сақтағышы болады, ал кейінгі барлық 
суреттер мен фотосуреттер мазмұнға жүктеледі. 

2. Навигация - сайтты пайдаланудың ыңғайлылығы, оның құрылымының ашықтығы. 
Біздің университеттің веб-сайтында жақсы навигациялық мүмкіндіктер бар, олар сізге 
қажетті жерге тез жетуге және сайттың мазмұнын терең де, оңай қамтуға мүмкіндік береді. 
Бас мәзір қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылған, жаңалықтар ленталары да үш 
тілде жарияланады. Жалпы, сайттың құрылымы өте мөлдір, қолданушыға негізгі мәзір 
бекітілген әртүрлі беттер арасында қозғалуға мүмкіндік береді, бұл сайттың басты бетіне еш 
қиындықсыз оралуға мүмкіндік береді. Пайдаланушыға ыңғайлы болу үшін сайттың төменгі 
жағында оның картасы орналастырылған, онда әр бөлімнің ішкі беттері көрсетілген. 
Сайттың бөлімдерінде келуші өзіне қажетті ақпаратты іздеуге уақыт жұмсамауы үшін нақты 
қабылданатын атаулар бар. Навигацияны бағалаудағы маңызды критерий "іздеу" 
батырмасының жұмыс сервисі болып табылады, ол біздің сайтта да қамтамасыз етілген. 
Біздің сайттағы бейне және фото материалдарды қарау сыртқы платформаларға көшу 
арқылы конфигурацияланған, бұл пайдаланушылар үшін өте ыңғайлы емес. Әсіресе, егер ол 
үшін қызықты ақпарат болмаса, қате ауысу. Осыған байланысты, кейбір бейне 
фрагменттерін сайтта тікелей, кем дегенде бірінші минутта көру мүмкіндігін 
ұйымдастыруды қамтамасыз ету қажет. 
 3.Сайт мазмұны - сайт пайдаланушыларына ақпараттық қолдау көрсетуге 
бағытталған өте маңызды компонент. Университет сайтының мазмұны - мәтіндер, 
фотосуреттер, суреттер және басқа суреттер, кестелер, сілтемелер. Әр университеттің веб-

сайтының мазмұны ерекше ақпаратты қамтиды.  
 Сайттың мазмұны оған қойылған құжаттар санымен анықталады. ҚЭУ сайтында 
қойылған құжаттар саны 1 500-ден асады. 
  Сайтты өзекті ақпаратпен толтыру бойынша жұмыс тұрақты негізде жүргізіледі, 
бірақ әзірге ол жеткіліксіз, өйткені аударманың уақтылығы мен толықтығын қамтамасыз ете 
отырып, бар бөлімдерді қолжетімді және қызықты ақпаратпен жүйелі түрде толтыру қажет.  

Сайттың ең танымал беттері – Басты бет (айына 54 000-нан астам қаралды, күніне 
шамамен 1.500), ең танымал бөлімдер - талапкерге, мамандықтарға. Біздің сайтта күніне орта 
есеппен 500-ден 700-ге дейін келушілер болады, сондықтан оларды мүмкіндігінше қызықты 
және пайдалы етіп жасау керек. Біздің сайтқа сілтемелер саны шамамен 1 700 құрайды. 

4. Интерактивтілік, ағылшын тіліндегі "өзара әрекеттесу"сөзінен шыққан. Интернетте 
өзара әрекеттесуге қатысушылардың бірі, әрине, адам. 

Интерактивтілік критерийлері бойынша сайттың функционалдығын тексеру 
мүмкіндіктеріне қысқаша тоқталайық. 
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Кері байланыстың болуы: фидбек сервистері санының болуымен тексеріледі. Ол үшін 
біздің сайтта Ректор мен проректор блогы бар, онда кез келген адам өз пікірін қалдыра 
алады. Дегенмен, бұл қаншалықты жеткілікті екенін ойлану керек.  

Әлеуметтік желілерге сілтемелердің болуы: ВКонтакте, Facebook және т.б. негізгі бетте 
тиісті белсенді сілтемелер жоқ, сондықтан жақын болашақта біз сайттың басты бетінде ғана 
емес, оларды орналастыру орындарын анықтаймыз. 

Жаңалықтарға жазылу: электрондық поштаны немесе RSS форматын қолдана отырып, 
соңғы жаңалықтар пайдаланушыларға бағытталған әдіс. Сайт жаңалықтарын алуға жазылу 
мүмкіндігінің болуы немесе болмауы ғана бағаланады. Біздің сайтта мұндай мүмкіндік жоқ. 

Сайтта тіркелу мүмкіндігі: пайдаланушылармен тұрақты қарым-қатынасты орнатудың 
маңызды тетігі - сайт қонақтары үшін жасырын мазмұнға қол жеткізу немесе тіркелгеннен 
кейін басқа да артықшылықтар алу үшін Сайтта тіркелу мүмкіндігі. Мұндай мүмкіндік бізде 
басты сайтта қарастырылмаған, алайда тіркелген пайдаланушылардың ішкі ақпараттық 
жүйеге қолжетімділігі бар, яғни оқытушылар мен студенттер үшін логин және пароль 
бойынша кіру мүмкіндігі бар. 

Түймені басқа сайтқа орналастыру мүмкіндігі: сайттың техникалық сипаттамаларын 
жақсарту үшін сыртқы сілтемелер қажет. Кез келген басқа сайтта орналастыру үшін 
ұсынылған батырманың авторлық дизайны оқу орнын бөтен ресурста тиімді бөлуге 
мүмкіндік береді. 

Интерактивтілік дәрежесі - бұл пайдаланушының өз мақсатына қаншалықты тез және 
ыңғайлы қол жеткізе алатындығын сипаттайтын көрсеткіш. Интерактивтілік элементтері - 

бұл құралдар арқылы адам (пайдаланушы) сайтпен немесе басқа адаммен өзара әрекеттесе  
алады. 

Сайттағы мазмұн сапасының тағы бір маңызды критерийі - оның өзектілігі мен 
жаңартылуы, ол сайтта ұсынылған жаңалықтар саны бойынша бағаланады. Көбінесе 
жаңалықтар хабарландырулар, құттықтаулар, жеке іс-шаралар туралы есептер түрінде 
болады. 

Талдау жаңалықтар ретінде ұсынылған ақпаратты әртараптандыру қажет деген 
қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Ақпарат мазмұнды қызықты болуы керек, тақырыптар 
оқуды ынталандыру үшін қызықты болуы керек. 

Бұдан басқа, алдағы іс-шаралардың анонсын кемінде таяудағы айға орналастыру 
практикасын енгізу қажет. Университеттің жекелеген бөлімшелері университеттің 
жаңалықтар ленталарында өтпейді, оларға өз жұмысын және оның нәтижелерін университет 
сайтында көрсетуге мүмкіндік бермейді. 

Негізгі мәзірде көрсетілген барлық тілдерде аударма мен толық көрсетілімге сәйкес 
келмесе де, сайтты үш тілде безендіру тенденциясын атап өткен жөн. Бұдан басқа, қазақ 
және орыс нұсқаларының арасындағы сәйкессіздіктерді ағылшын нұсқаларының арасындағы 
сәйкессіздіктерге қарағанда анағұрлым елеулі кемшілік ретінде бағалау қажет, өйткені қазақ 
немесе орыс тілдерінде ақпараттың болмауы осы тілдердің біреуін ғана жақсы меңгерген ел 
халқының белгілі бір бөлігіне қолжетімділікті болдырмайды.. 

Университеттің сайты, оның интернеттегі қызметінің негізгі нысаны ретінде, қазіргі 
ақпараттық қоғамдағы саналы қызмет түрі болып табылады. Веб-сайт жұмысының 
тиімділігін дұрыс бағалау қолданыстағы ресурстардың жұмысына қажетті өзгерістерді 
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уақтылы енгізуге мүмкіндік береді, бұл жағдайда уақытты сақтау және нарықтағы 
трендтерге сәйкес ҚЭУ сайтын жаңарту өте маңызды. 

 

8.  Студенттердің өндірістік практикасын ұйымдастыру және мониторинг жүргізу 

 

2020-2021 оқу жылында стратегиялық даму департаменті 10.02.2021 - 20.02.021 

аралығында бітіруші курс студенттерінің өндірістік практикадан өтуіне мониторинг жүргізді. 
Білім беру процесінің, оның ішінде практиканы ұйымдастырудың тұрақты мониторингі 

университет басшылығына кәсіби құзыреттердің бекітілуін, практикалық дағдылар мен 
кәсіби қызмет тәжірибесін алуды бақылауға мүмкіндік береді. 

Өндірістік практиканы өткізуге арналған базалар қызметі мамандарды даярлау бейініне 
және білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес келетін, өндірістік практикаға 
басшылықты жүзеге асыру үшін білікті кадрлары және материалдық-техникалық базасы бар 
ұйымдарды айқындайды. 

Ресурстық орталық бекітілген студенттердің практика базасына толық және уақтылы 
келуін, олардың жүктелген міндеттерін сапалы орындауын бақылау мақсатында 
студенттердің өндірістік практиканың соңғы курстарынан өтуіне мониторинг жүргізді. 

Күндізгі оқу нысаны бойынша бітіруші курс студенттерінің өндірістік практикасына 
бұйрықтарға сәйкес (практикадан өту мерзімі 2021 жылғы 4 қаңтардан 16 сәуірге дейін) 
практика базаларына қоңырау шалу іріктеліп жүргізілді, оның нәтижелері 1-кестеде (1-

қосымша) ұсынылды. 
Осылайша, практикаға жіберілген 488 студенттің 446-ы уақтылы келді, бұл 91% - ды 

құрайды. Практика базасы ретінде университетпен келісім-шарт жасалған 250-ден астам 
компания жұмыс істейді. 

Мониторинг барысында келесідей ауытуларды біле алдық: 
1. Бүгінгі күні барлық студенттер бұйрықта бекітілген практика базасына келген жоқ. 

Іріктемелі қоңырау шалу мынадай білім беру бағдарламалары бойынша жекелеген 
студенттердің келмегенін көрсетті: "Есеп және аудит" (1 адам), "Қаржы" (4 адам), 
"Логистика" (3 адам), "Экономика" (1 адам); "Менеджмент" (2 адам), МЖБ (1 адам), 
"Экология" (1 адам), "Туризм", "МІ" - 4 адам; "Құқықтану" (8 адам); "КІ" (4 адам), "ТПП" (6 
адам), "Стандарттау" (5 адам), "ОПЭК" (1 адам). 

2.Практикаға ұсыну нысаны бакалавриат студенттерінің кәсіби практикасы туралы 
ереженің талаптарына сәйкес келмейді ("Қаржы", "Экономика және кәсіпкерлік", 
"Экономикалық теория және МЖБ", "Әлемдік экономика және ХҚ", "Экология және 
бағалау", "Туризм және МІ"кафедралары). 

3. Студенттер практикаға жіберілген шарттарды кафедралар:"Қаржы", "Маркетинг және 
логистика", "ӘЭ және ХҚ", "Экология және бағалау", "МЖБ және ЭТ" (3 шарт) Ресурстық 
орталықта тіркемеген.  

4.Кейбір жағдайларда шартта көрсетілген практика базасының атауы ұсыныста 
көрсетілген атауға сәйкес келмейді (ЭҚҚР кафедрасы). 

Осымен қатар, кейбір студенттерден оң пікірлер және одан ары ынтымақтастық және 
жұмысқа орналастыру бойынша ұсыныстар алынды. Әсіресе мына студенттер:Ковалева К 
(Есеп және аудит), Кенжебаева Д.С. (Құқықтану), Васькина А.А., Соболева Н.И., Хмель А.Ю 
(Азық-түлік өнімдері технологиясы), Қосаева Л.У (Әлеуметтік жұмыс) ерекше атап өтті.  

 

SWOT-талдау 

 

Мықты жақтары Әлсіз жақтары 

1. Университет дамуының стратегиялық және 
жедел жоспарының орындалуына жүйелі өзектілік 
беріп отыру және мониторинг.  

2. Университет соңғы бес жыл бойы ұлттық 
рейтингте (институционалдық және 

1. Кәсіби қызметті жоспарлаудың қажеттілігі 
туралы ПОҚ және қызметкерлердің кейбір 
бөлігінің түсінігінің жоқтығы. 

2. Университет  халықаралық рейтингтерде 
және QS WUR әлемдік рейтингте жоқ. 
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бағдарламалық) жоғары орындарды ұстап келеді.  
3. Сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесінің  

жұмыстары тұрақты негізде жүргізіледі.  
4. Көрсетілетін қызметті тұтынушылардың 

қанағаттанушылық мәселелері бойынша 
университетте тұрақты мониторинг жүргізіледі.  

5. Практика базаларының деректер жүйесін 
құру. 

6. Студенттер арасында Ресурстық орталықтың 
танымалдығы.  

7. Бітіретін курс студенттерімен тұрақты 
байланыс.  

8. Әлеуметтік желілердегі тұрақты жұмыс.  
9. Бос орындар туралы мониторинг және 

студенттерге ақпараттар беру.  
10.Жұмыс берушілермен және студентермен іс-

шаралар жүргізудегі тәжірибе (оффлайн және 
онлайн форматта). 

11. Консультативтік тәжірибе. 

3. Отырыстардың қаулыларында, 
жоспарларда жазылған іс-шараларды 
жоспарланған мерзімдерге сәйкес уақтылы 
орындамау.  

4. Университет оқытушыларының қажет 
курстарды әзірлеуге тартылушылығы мен дайын 
болушылығының төмендігі. 

5. Сыртқы орта үшін оқыту  іс-шараларын 

өткізу жоспарының болмауы. 
6. Сыртқы қатысушылардың сұраулары 

бойынша оқыту іс-шараларын жедел іске 
асыруға дайын болмаушылық. 

Мүмкіндіктер Қауіптер 

1. Республикадағы әлеуметтік-гуманитарлық 
бағыттағы ЖОО-лар арасында университеттің 
жоғары рейтингті ұстап тұруы. 

2. НАОКО өткізетін ұлттық рейтингке, 

«Атамекен» рейтингіне университеттің білім беру 
бағдарламаларының қатысуы. 

3. Университеттің халықаралық рейтингтерге 
қатысуы. 

4. Сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесін 
одан ары дамыту, халықаралық стандарттар 
негізінде университеттің басқару жүйесін 
жетілдіру. 

5. КПК, семинарлар, мастер-кластар өткізу 
үшін сырттан тренерлер, лекторлар тарту. 

6. Қосымша оқыту бағдарламаларына 

нарықтағы қатысушылар қажеттіліктерінің 
өсе түсуі. 

1. Студенттер контингентінің қысқаруы 
республиканың әлеуметтік-гуманитарлық ЖОО-

лары арасында рейтингтің төмендеуіне әкелуі 
мүмкін. 

2. Әлемдік пандемия жағдайында 
жұмыссыздықтың өсуі. 

 

Жаңа оқу жылының міндеттері: 
- Олардың іске асырылуына және негізгі көрсеткіштерге жетуіне жүйелі мониторингті 

жүзеге ару арқылы алдыға қойылған стратегиялық және жедел міндеттерді (жоспарларды) 
іске асырудың тиімділігін арттыру.  

- ЖОО-лардың ұлттық рейтингтеріне және білім беру бағдарламаларына (НАОКО, 
Атамекен) және QS әлемдік рейтингке нәтижелі қатысу. . 

- Сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесін жүйелі ске асыру. 
- Ақпараттық-цифрлық әдістерді пайдалана отырып, мемлекеттік білім тапсырысы 

бойынша оқыған, 2021 жылғы бітіргедерді, университетті бітіргеннен кейінгі бірінші жылда 
жұмысқа орналастырудың деңгейін 10%-ға арттыруды қамтамасыз ету. 

- 2020-2021 оқу жылына қосымша оқу бағдарламаларын әзірлеу және оны орындау 
жоспарының іске асырылуын қамтамасыз ету. 
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9. ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ 

 

1 Қашықытқтан оқыту факультеті жұмысының  жалпы мәліметі  
Қашықтықтан оқыту факультеті Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің 

құрылымдық бөлімшесі бола отырып, білім беру қызметінде жоғары білім беру саласындағы 
мемлекеттің бағдарламалық құжаттарын, университеттің 2019-2023 жылдарға арналған даму 
бағдарламасын, 2020-2021 жылдарға арналған жедел жоспарды, сапа саласындағы саясатты, 
Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің академиялық саясатын, Академиялық адалдық 
Кодексін басшылыққа алады.  

Есеп беру кезеңінде факультеттегі білім беру қызметі болашақ маманның тұлғасын 
қалыптастыруға, оқытуға, тәрбиелеуге,  практикаға бағытталған және студентке бағытталған 
тәсілдер тұрғысынан жоғары кәсіптік білімнің мақсатты бағыттарын   ескере отырып жүзеге 
асырылды.  

Факультетте даярлау бакалавриаттың  келесідей  24 білім беру бағдарламалары 
бойынша жүргізіледі: 
1. 6В04212 Құқықтану; 

2. 6В04214 Сот және құқықтық қызмет; 

3. 6В10201 Әлеуметтік жұмыс; 

4. 6В07502 Стандарттау және сертификаттау; 

5. 6В07201 Азық-түлікті дайындау технологиясы; 

6. 6В01402 Дене шынықтыру және спорт менеджменті; 
7. 6В11101 Туризм; 
8. 6В11303 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі; 
9. 6В01401 Құқық және экономика негіздері; 
10. 6В04101 Экономика; 
11. 6В04102 Менеджмент; 
12. 6В04111 Жобалық-инновациялық менеджмент; 

13. 6В04107 Әлемдік экономика; 

14. 6В04105 Мемлекеттік және жергілікті басқару; 

15.  6В04104 Қаржы; 

16. 6В04115 Қаржы-кедендік менеджмент; 

17.  6В04103 Есеп және аудит; 

18. 6В04108 Бағалау; 

19. 6В05201 Экология; 
20. 6В06101 Ақпараттық жүйелер; 

21. 6В06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету; 

22. 6В06103 IT-Аналитика; 
23. 6В11303 Логистика; 
24. 6В04106 Маркетинг. 

Қашықтықтан оқыту факультетінің жұмысына университеттің барлық кафедралары, 
қашықтықтан оқыту орталығы қатысады.  

2020/2021 оқу жылында қашықтықтан оқыту факультетінде оқу процесін дайындау 
және ұйымдастыру жұмыс жоспарларына сәйкес жүзеге асырылды.Қашықтықтан оқыту 
факультеті өз қызметін ҚР БҒМ Жоғары білім беру саласындағы бағдарламалық құжаттарын, 
сондай-ақ университет пен факультеттің стратегиялық және жедел даму жоспарларын, 
университеттің сапа және қашықтықтан білім беру саласындағы саясаты мен мақсаттарын 
басшылыққа ала отырып және Қашықтықтан оқыту факультеті  деканатының 2020 жылғы 20 
маусымдағы 2020-2021 оқу жылына бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырды.  

Факультеттің мақсаты: студенттерге негізгі жұмысынан және тұрғылықты жерінен 
қол үзбей, қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру 
қағидаларына толық сәйкес толық оқу мүмкіндігін беру.  
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Деканаттың маңызды міндеттерінің бірі қазіргі жағдайда өзін-өзі белсенді жүзеге 
асыруға қабілетті, қоғам өмірінің әртүрлі салаларында практикалық қызметке дайын, жан-

жақты дамыған студент тұлғасын қалыптастыру мақсатында оқу процесін үнемі жетілдіру 
және сапаны жақсарту үшін жағдай жасау болып табылады. 

 Әдіскерлер жұмысының негізгі бағыты білім беру процесін ұйымдастырушылық 
және әдістемелік қамтамасыз ету болып табылады. Қашықтықтан оқыту факультеті 
әдіскерінің жұмыс процесін шартты түрде келесі екі топқа бөлуге болады:  

Бірінші: оқу-әдістемелік ақпарат және студентердің атқарған жұмыстарын тіркеу және 
мониторинг; 
− академиялық топтар бойынша құжаттамалар жасау және қамтамасыз ету;  
− оқып жатқандардың қозғалыс есебі (келмеу, ауыстыру, оқудан шығару, оқуын қалпына 
келтіру);  
− сессияларды ұйымдастыру үшін қажет құжаттамаларды жасау (студенттердің 
тізімі,емтихандардың ақпараттық карталары, оқытушылардың тізімдері, оқу жоспарына 
сәйкес пәндер тізбесі және т.б.);  
− ағымдағы үлгерім және сабаққа келу бойынша білім алушыларды бақылау және 
тексерулер жүргізу;  
− студенттердің оқу крточкалары үшін ақпарат жинау,  
− оқу карточкаларын ресімдеу және студенттерді ауыстыру (көшіру) ісі; 
− университетте оқуы туралы анықтамалар дайындау және беру, емихан сессиясына 
шақыру-анықтамасы,  ХҚКО-ға беру үшін 4 және 6 нысандар бойынша анықтамалар. 
 Екінші: оқу-әдәстемелік ақпараттарды өңдеу және талдау:  

− оқу процесін өткізу кестесін дайындау: емтихандарды қайта тапсыру, мемлекеттік 
емтихандар тапсыру және диплом жұмыстарын қорғау үшін шағын топтар құру;  

− студенттердің жеке істерін жүргізу және университетті аяқтағандығы туралы 
құжаттарды ресімдеуді ұйымдастыру;  
− білім алушылардың үлгерімін талдау; 
− білім беру қызметін көрсетуге жасалған шарттардың талаптарын  студенттердің 
орындауы.  
 Алдыға қойған міндеттерді іске асыру үшін Қашықтықтан оқыту факультетінің 
деканаты бүкіл кезең ішінде келесі функцияларды іске асырды: 
− студенттермен оқу, оқу-ұйымдастырушылық жұмыстарын ұйымдастыру; 
− студенттердің үлгеріміне, сабаққа келуіне мониторинг, оқу акысының уақтылы 
төленуін талдау, 
− оқу процесі кестесінің, консультациялар кестесінің, қорытынды және мемлекеттік 
емтихандар кестесінің орындалу барысы мен сапасын бақылау; 
− студенттерді курстан курсқа көшіру туралы өкімдер дайындау; 

− студенттердің оқу, өндірістік, диплом алдындағы практикалар барысын жалпы 
бақылау; 
− кәсіптік бағдар беру жұмыстарын ұйымдастыру; 
− студенттерді емтихан сессияларына және қорытынды мемлекеттік аттестаттауға 
жіберу. 
 

2 Оқу-әдістемелік үдерісті ұйымдастыру 

Студенттер 1-ші курсқа қабылданған сәттен бастап топтарды жасақтау, Оқу 
карточкаларын ресімдеу, үлгерім есебі журналын және басқа да тиісті құжаттарды дайындау 
бойынша жұмыс жүргізілді. 

2020 жылдың тамыз-қыркүйек айларында басқа факультеттер мен жоғары оқу 
орындарынан студенттерді көшіру, оларды ауыстырумен байланысты қажетті құжаттарды 
рәсімдеу бойынша қажетті әдістемелік жұмыстар жүргізілді. 

Оқу жылы бойы академиялық даму департаменті деканатпен бірлесіп оқу 
сабақтарының кестесін, емтихан сессияларын, қорытынды пәнаралық емтихан бойынша 



78 

 

шолу дәрістерін және мемлекеттік аттестаттау комиссиясының жұмыс кестесін уақтылы 
қалыптастырды. 

Оқу жылының басында 1-ші курста студенттер арасынан старосталар тағайындалды. 
Барлық курс студенттеріне жоғары мектеп талаптарын, Қазтұтынуодағы ҚарУ ережелерін, 
университет студенттерінің мінез-құлық нормаларын, Қазтұтынуодағының ҚарУ басшылығы 
мен факультет деканының өкімдерін жеткізу, сондай-ақ факультет деканатымен тәрбие 
жұмысы мақсатында оқу жылы бойы Қашықтықтан оқыту факультеті студенттерімен 
онлайн-жиналыстар өткізілді. 

Қашықтықтан оқыту факультеті студенттерінің оқу үдерісінде ZOOM 
платформасында, Платонус және TUS 2.0 жүйелерінде медиа контенттермен және цифрлық 
білім беру ресурстарымен жабдықталған онлайн сабақтар пайдаланылды. 

Деканат бүкіл оқу жылы бойы студенттердің оқу сабақтарына қатысуын, курстық 
жұмыстарды тапсыру мониторингін, сондай-ақ кафедралардың оқу процесінің нысандарын 
ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі қызметін, оның ішінде студенттердің оқу 
сабақтарына қатысуын жүйелі түрде жүзеге асырды. 

Оқу жылы бойы деканат Қашықтықтан оқыту орталығымен бірлесіп 2020/2021 оқу 
жылының емтихан сессиясының қорытындысы бойынша факультет студенттерінің 
берешектерін жою кестесін жасады және жаңартты. Ол үнемі университет сайтына, сондай-

ақ деканаттың әлеуметтік желілердегі парақшасында, ватсап топтарының чаттарында ілулі 
тұрды. 

Емтихан сессиясын тапсырғаннан кейін деканат әдіскерлері топтар бойынша 
жиынтық ведомость ресімдеді, студенттердің үлгерімі қорытындыланды. 

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы жұмысының басталуына қарай бітіруші курс 
студенттерін мемлекеттік аттестаттауға жіберу туралы өкімдер, барлық топтар бойынша 
бүкіл топтар бойынша барлық оқу кезеңі үшін жиын емтихан ведомостер, оқу карточкалары 
дайындалды.  

Факультетте  бітіретін курс студентерінің тиісті құжаттамалары аяқталды. 
Мемлекеттік аттестаттау комиссиялары жұмысының қорытындылары бойынша келесідей 
жұмыстар ұйымдастырылды: 

- дипломға қосымшалар дайындалды;  
- оқуды аяқтаумен байланысты  бітіретін курс студенттерін шығару туралы бұйрық 
дайындалды,  
- МАК жұмысы туралы есеп, 

- оқуды бітірушілердің оқу карточкалары, олардың транскриптері, кету парақтары, оқуды 
бітіру құжаттарының көшірмелері толтырылып, оған қосымшалар АДД студенттік 
құжаттама бөліміне  берілетін болады. 

Қашықтықтан оқыту факультеті бакалаврларды дайындауға білім беру қызметтерін 
көрсетуге арналған Шарт талаптарын сақтау бойынша тұрақты мониторинг жүргізеді.  

Деканат қызметкерлері оқу ақысын уақтылы төлеу және дебиторлық берешекті азайту 
мақсатында жүйелі түрде төлем бойынша берешегі бар студенттермен жеке жұмыс жүргізді: 

 - хабарлама хаттар жіберілді,  
- университеттің call-center арқылы қоңырау шалу жүзеге асырылды,  
- қарыздарды өтеу мерзімі қатаң бақыланды.  
Жекелеген студенттерге олардың өтінішіне сәйкес оқу ақысын төлеу үшін бөліп төлеу 

ұсынылды. Қашықтықтан оқыту факультетінің студенттері 10.05.2021 ж. оқу төлемі 
бойынша қарыздарын толық өтеген.  

Ағымдағы жылы оқу процесін ұйымдастыру кезінде деканат электрондық поштаны, 
телефон байланысын пайдалана отырып, университеттің колл-орталығы арқылы 
студенттермен кері байланыс жүргізді.  

Оқу жылы барысында факультет студенттері үшін онлайн кездесулер өткізілді. 
Кездесу 1 курс студенттеріне, одан әрі кестеге сәйкес қалған курс студенттеріне арналды. 
Кездесу барысында біз студенттердің оқу процесіне қатысты ұсыныстарын назарға алдық, 
студенттерді қашықтықтан оқыту жағдайында алдағы қысқы сессия туралы хабардар еттік. 
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Студенттерге бітіруші курс студенттерінің өндірістік, диплом алдындағы  практикадан өту 
үдерісі, мемлекеттік емтихандарды тапсыру және дипломдық жұмыстарды қорғау, емтихан 
тапсыру платформасы бойынша сұрақтар, қашықтықтан білім берудің техникалық 
кемшіліктері және т. б. сияқты өздерін қызықтырған сұрақтарға жауаптар берілді. 

Оқуды ұйымдастыруға қатысты сұрақтар туындаған кезде студенттер электронды 
пошта арқылы қашықтықтан оқыту факультеті деканатының тиісті дайындық бағыттарына 
жауап беретін әдіскерлеріне жүгінеді. 

Жоғарыда айтылғандардан деканаттың оқу процесін ұйымдастыруы оқу процесіне 
қатысты нормативтік-құқықтық құжаттарға, сондай-ақ Қашықтықтан оқыту факультеті 
туралы ережеге және деканат қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарына сәйкес 
құрылғаны келіп шығады. 
2.1 Қашықтықтан оқыту факультеті студенттерінің контингенті және үлгерімнің 
сапалық көрсеткіштерін талдау 

2020/2021 оқу жылының басында Қашықтықтан оқыту факультетінің контингенті, 
жаңадан алынған 558 адамды, сондай-ақ каникул уқытында оқуларын қалпына келтірген, 
басқа ЖОО-лардан ауысқан 56 адамды  есепке алғанда, 2037 студентті құрады. 
Қашықтықтан оқыту факультеті контингенті қозғалысының динамикасы 1-кестеде 
көрсетілген.  

1-кесте – 3 оқу жылындағы студенттердің ауысуы бойынша мәлімет 

Оқу жылдары Ауысулар 

Қашықтықтан оқудан  Басқа ЖОО-дан 

2018-2019 оқу жылы 63 139 

2019-2020 оқу жылы 45 99 

2020-2021 оқу жылы 28 28 

 

Ағымдағы оқу жылында күндізгі оқу нысанынан ауысу тәртібінде қабылданған 
студенттер саны , 2019-2020 оқу жылымен с алыстырғанда екі есе қысқарып, 45-ке қарсы 28 
адамды құрады. Ал басқа ЖОО-лардан ауысулар оның алдындағы жылға қарағанда үш есе 
аз, 99-ға қарсы 28 құрады. Бұл колледжден кейін оқуға түсу кезінде КТА тапсыруды алып 
тастаумен байланысты болып отыр, ол кезде шекті балл ала алмағанда  оқуға түсушілер 
шетелдік ЖОО-ларға кетіп, кейін қазақсандық ЖОО-ларға ауысатын. 

 
1-сурет. 3 оқу жылындағы студенттердің ауысуы бойынша мәлімет. 

 

Соңғы үш жылдағы оқудан шығарылған студенттер бойынша контингент 
қозғалысының динамикасы 2-кестеде көрсетілген. 
 

 

 



80 

 

 

2-кесте – 3 оқу жылындағы оқудан шығарылған студенттер бойынша мәлімет 

Оқу 
жылдары  

Контингент Оқу 
ақысын 
төлеу 
бойынша  

Өз 

еркімен 

Сессияға 
келмегені 
үшін  

а/д-дан 
оралған 
жоқ  

Жиыны  Жалпы 
контингентке 

%-дық 
қатынасы 

2018-

2019 оқу 
жылы 

3166 36 33 3 5 77 2,4 

2019-

2020 оқу 
жылы 

2735 15 31 5 2 53 1,9 

2020-

2021 оқу 
жылы 

2030 15 33 1 11 60 2,9 

 

Соңғы 2 жылда оқудан шығарылған студенттер санының төмендеуі байқалады. Өткен 
оқу жылында ол 60 адамды құрады, оның ішінде  

- 15 студенттің академиялық және(немесе) қаржылық қарызы бар (18%). Жекелеген 
студенттер белгіленген мерзімде оқуын қалпына келтіруді жоспарлап отыр, әдіскерлер 
оларды бақылауда ұстайды.  

- 33 адам отбасылық және басқа да жағдайларға байланысты өз еркімен оқудан 
шығару туралы өтініш білдірді (33%);  

- 11 адам сырқаттығының ұзақтығына, бала күтіміне байланысты және т. б. мерзімге 
академиялық демалыстан орала алмады.  

Студенттердің көбірек кетуіне әсер ететін негізгі факторлар ретінде мыналарды атауға 
болады:  

- қалыптасқан жағдайларға байланысты білім алуға төмен уәждеме (пандемия, 
жұмысқа орналаспау, жұмыста қысқарту және т. б.),  

- мамандықты саналы түрде таңдамау,  

- қаржылық қиындықтар.  

Өз қалауы бойынша оқудан шығарылған студенттердің саны назар аудартады, 
олардың көпшілігінде негізгі проблема - қаржылық қиындықтар, сондай-ақ академиялық 
демалысты ресімдеу. Бұл көрсеткіш ер азамат-студенттердің шамамен 30% - ы. 2020-2021 

оқу жылында Қазақстан армиясына мерзімді қызмет өткеру үшін, сондай-ақ коронавирус 
пандемиясының ауруына және жалпы эпиджағдайына байланысты түсіндіріледі.  

Сонымен қатар, оқуын қалпына келтірген Студенттер бойынша контингенттің 
қозғалысын соңғы үш жылда 3-кестеден байқауға болады. 
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2021 уч.г.

2019-2020 уч.г.

2018-2019 уч.г. с академ.отп.

с др.вуза

ранее отчисленные
 

2-сурет. 3 оқу жылындағы оқуын қалпына келтірген студентер бойынша мәлімет 

2-кестенің және 3-суреттің деректерінен көрініп тұрғандай, биылғы оқу жылындағы 
оқуларын қалпына келтіру оқудан шығарылғанға қарағанда, оның алдындағы жылмен 
салыстырғанда, 22 адамға аз. Оқудан шығарылған 60 студенттен оқу барысында 38 адам 
оқуын қалпына келтірді, қалған 22 адамның 2021 жылдың тамызында оқуын қалпына келтіру 
мүмкіндігі бар. Осы студенттермен деканат тиісті жұмыстар жүргізуде.  

Қашықтықтан оқыту факультетінің жалпы контингенті 2020-2021 оқу жылының 
соңында 2039 студентті құрады, бұл 3-кестеде көрсетілген. 
 

3-кесте – 2020-2021 оқу жылының соңына Қашықтықтан оқыту факультетінің 
жалпы контингенті 

Курс Жалпы саны 

барлығы  оның ішінде  
Қысқарт.(3 

жыл) 

ЖБ (2 жыл) Толық (4 жыл) 

1 курс 564 379 184 1 

2 курс 727 530 158 39 

3 курс 725 684 - 41 

4 курс 23 23 - - 

Барлығы 2039 1616 342 81 

 

1-ші және 2-ші курс студенттері ҚББТ қолдана отырып, күндізгі бөлімде оқиды, ал 3-

ші қысқартылған және 4-ші толық курс студенттері сырттай-қашықтықтан оқиды. 1-ші және 
2-ші курс студенттері үшін сабақтар академиялық күнтізбеге сәйкес 2020 жылдың 21 
қыркүйегінен 2021 жылдың 03 қаңтарына дейін. Олар үшін қысқы емтихан сессиясы 04-17 

қаңтар аралығында болды. Бұл студенттерге арналған екінші семестр 1 ақпан мен 16 мамыр 
аралығында, жазғы сессия ағымдағы жылдың 17-30 мамыр аралығында басталды. 

Бітіруші курс студенттері үшін сессия 2020 жылдың 19 қазанынан 29 қарашасына 
дейін болды. 2021 жылғы 15 ақпаннан 28 наурызға дейін– сессия 3 – курс студенттері 
үшін.(толық оқу мерзімі). Барлық оқу сабақтары мен емтихан сессиясы онлайн режимде 
өткізілді. Факультет студенттері үшін оқу процесі жылына 2 рет емтихан сессиясын 
ұйымдастыруды қарастыратын академиялық күнтізбеге сәйкес ұйымдастырылды. 

Кесте бойынша емтихан сессиясын тапсырмаған студенттерге екінші семестр 
басталғанға дейін қайта тапсыруға мүмкіндік берілді. 

2020-2021 оқу жылының қысқы және жазғы емтихан сессиясының нәтижелері 
бойынша Қашықтықтан оқыту факультеті студенттерінің үлгерімі курстар бөлінісінде 4 және 
5-кестелерде ұсынылған. 
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4-кесте - 2020-2021 оқу жылының 1 семестріндегі Қашықтықтан оқыту 
факультеті 1 және 2 курс студенттерінің үлгерімі 

Курс Білім 
алушылар
дың саны 

Орташа 
балл 

Абсолюттік үлгерім, % Сапа, % 

1 курс жб  184 71 80,1 70,4 

1 курс қысқарт. 380 66 84,0 70,2 

2 курс қысқарт. 560 83 80,4 72,2 

Барлығы 
ҚОФ 

бойынша 

1124 73,3 81,5 70,9 

 

4-кесте нәтижелері бойынша қыста сессия тапсыратын студенттердің орташа балы 
73,3 құрады, бұл С+ әріптік жүйе бойынша бағалауға сәйкес келеді. . 
 

5-кесте  - 2020-2021 оқу жылының 2 семестріндегі ҚОФ 1 және 2 курс 
студенттерінің үлгерімі 

Курс Білім 
алушылар
дың саны 

Орташа 
балл  

Абсолюттік үлгерім, % Сапа % 

1 курс жб 184 81 88,2 75,4 

1 курс қысқарт. 380 72 86,1 76,2 

2 курс қысқарт. 560 85 90,4 88,2 

Барлығы 
ҚОФ 

бойынша 

1124 77,6 88,2 79,9 

 

Жазғы сессия нәтижелері 5-кестеден көрініп тұрғандай жақсарған, бұл 1 курс 
студенттерінің Платонус АЖ-ге бейімделгенін көрсетеді, жоғары білім студенттерінде 10 
балл және қысқартылған оқу мерзімдерінде - 6 балл. 

Платонус АЖ-де білім алатын студенттер курстарының бөлінісіндегі қысқы және 
жазғы емтихан сессияларының сапалық көрсеткіштері 7 және 8-кестелерде көрсетілген. 
 

7-кесте - 1 және 2 курстар бөлінісіндегі 2020-2021 оқу жылындағы қысқы 
емтихан сессиялары нәтижелерінің сапалық көрсеткіштері 

Курс «өте жақсыға» тапсырды «жақсыға» тапсырды Сапа %-ы 

1 курс жб 92 48 70,4 

1 курс 
қысқарт. 

163 176 70,2 

2 курс 
қысқарт. 

153 219 72,2 

Барлығы 
ҚОФ 

бойынша 

408 443 76,6 

 

8-кесте - 1 және 2 курстар бөлінісіндегі 2020-2021 оқу жылындағы жазғы емтихан 
сессиясы нәтижелерінің сапалық көрсеткіштері 

Курс «өте жақсыға» тапсырды «жақсыға» тапсырды Сапа %-ы 

1 курс жб 99 68 75,4 

1 курс 186 196 76,2 
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қысқарт. 

2 курс 
қысқарт. 

144 221 88,2 

Барлығы 
ҚОФ 

бойынша 

429 485   79,9 

 

Осы 7 және 8 кестелерге сүйене отырып, қысқы сессияның қорытындысы бойынша 
сапа пайызы 76,6%, жазғы сессияның қорытындысы бойынша 79,9% құрады деген 
қорытынды жасауға болады. Сессия нәтижелерінің сапа пайызының төмендеуі 2019-2020 оқу 
жылында ҚОФ студенттері бір TUS 2.0 ақпараттық жүйесінде оқығандығымен, ал ағымдағы 
жылы оқыту екі TUS 2.0 және Платонус ақпараттық жүйелерінде өтетіндігімен байланысты. 
Сонымен қатар, емтихан сессиясы 2 кезеңге бөлінді.  

Жылына 1 рет тапсыратын студенттердің сессия нәтижелері 6-кестеде келтірілген.  

6-кесте - 2020-2021 оқу жылындағы ҚОФ студенттерінің үлгерімі  
Курс Білім 

алушылар
дың саны 

Орташа 
балл  

Абсолюттік үлгерім, % Сапа, % 

2 курс жб 158 86 100 78,1 

3 курс 
қыссқарт. 

684 88 100 82,8 

3 курс толық 41 88 100 82,8 

4 курс толық 23 82 100 82,9 

Барлығы 
ҚОФ 

бойынша 

906 79,3 74,0 76,6 

 

Оқу үлгерімі бойынша жоғары көрсеткіштер бітіруші курс студенттерінде байқалады, 
бұл орташа балды растайды: ж/б – 2 курс - 86, қысқарт.  3-курстар. – 88 және 4-курс толық-

82. Жоғары GPA бар 865 түлектің жалпы санынан дипломдық жұмыстарды жазуға және 
қорғауға 550 адам жіберілді, бұл жоғары үлес салмағы 57,3% құрайды.  

2020-2021 оқу жылының емтихан сессиясы нәтижелерінің сапалық көрсеткіштері 
"TUS 2.0" АЖ-да оқитын студенттердің курстары бөлінісінде 9-кестеде келтірілген.  

 

9-кесте - Курстар бөлінісінде 2020-2021 оқу жылындағы емтихан сессиялары 
нәтижелерінің сапалық көрсеткіштері 
Курс «өте жақсыға» 

тапсырды  
«жақсыға» тапсырды Сапа, %  

2 курс жб  76 52 78,1 

3 курс қысқарт. 231 342 82,8 

3 курс толық 12 15  

4 курс толық  2 5 82,9 

Барлығы ҚОФ бойынша  321 412 76,6 

 

10-кесте - ББ бөлінісіндегі 2020-2021 оқу жылындағы емтихан сессияларының 
нәтижелері бойынша ҚОФ студенттерінің үлгерімі 

№ Білім беру 
бағдарламасы 

барлық білім 
алушылар  

орташа 
балл 

Абсолюттік 
үлгерім, % 

сапа, % 

1 Құқықтану  618 69 86,4 62,2 

2 Туризм 31 71 90,3 61,2 

3 Мейрамхана ісі және 
қонақ үй бизнесі  

52 72 80,7 61,5 
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4 Стандарттау және 
сертификаттау 

50 62 84,6 46,1 

5 Азық-түлік өнімдері 
технологиясы 

35 62 85,7 71,4 

6 Сот және құқық 
қорғау қызметі 

14 63 80,0 60,0 

7 Әлеуметтік жұмыс 53 75 84,7 46,1 

8 Құқық және 
экономика негіздері 

5 60 81,0 59,0 

9 Дене шынықтыру 
және спорт 
менеджменті  

52 61 84,4 47,2 

10 Кеден ісі 2 60 100 50 

11 Экономика 167 81 92,9 72,1 

12 Менеджмент 72 84 86,1 58,3 

13 Мемлекеттік және 
жергілікті басқару 

73 56 82,1 47,9 

14 Халықаралық 
қатынастар 

14 71 78,6 57,1 

15 Әлемдік экономика 8 67 75,0 50,0 

16 Экология 17 60 82,3 47,0 

17 Бағалау 7 75 82,0 60,0 

18 Қаржы 270 75 96,3 79,6 

19 Есеп және аудит 309 84 90,3 62,7 

20 Ақпаратық жүйелер 72 66 93,0 43,0 

21 Есептеу техникасы 
және бағдарламалық 
қамтамасыз ету 

57 65 87,7 35,1 

22 IT-Аналитика 3 56 100 33,3 

23 Маркетинг 17 83 82,3 41,2 

24 Логистика 41 76 88,1 23,8 

 Барлығы 2039 68,9 86,4 53,1 

 

Қашықтықтан оқыту факультетінің 1 курс студенттерінің оқу процесін 
ұйымдастырудың ерекшелігі "Platonus"бірыңғай республикалық ақпараттық жүйесіне көшу 
болып табылады. 

"Platonus" - бұл кредиттік жүйе мен қашықтықтан оқыту технологиясы процестерін 
кешенді автоматтандыруға мүмкіндік беретін автоматтандырылған ақпараттық жүйе. 
Жүйеде университеттің барлық нақты оқиғалары мен процестерін көрсететін кеңейтілген 
орталықтандырылған мәліметтер базасы бар. 

Әрбір студент пен қызметкер үшін жеке кабинет (web–бет) қарастырылған, ол 
университет қызметкерлеріне өзінің негізгі міндеттерін толық автоматтандыруға, 
студенттерге - қажетті ақпаратты көруге, ал қашықтықтан оқитын студенттерге кейске және 
білімді бақылауға лезде қол жеткізуге, тікелей нақты уақытта оқытушымен ғаламдық 
Интернет желісі немесе ЖОО ішкі желісі арқылы қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. 

Әрбір студенттің өзінің Жеке виртуалды кабинетін пайдалану мүмкіндігі бар: 
-элективті пәндерге тіркелу және өзінің Жеке оқу жоспарын қалыптастыру үшін; 
-транскрипт пен оқу сабақтарының кестесін көруге арналған нұсқаулық; 
-виртуалды аудиторияға қол жеткізу үшін. 
"PLATONUS" автоматтандырылған ақпараттық жүйесін пайдалану болашақта 

университетте оқу процесін тиімді және оңтайлы ұйымдастыруға ықпал ететін болады. 
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Бүгінгі күні осы АЖ бойынша оқитын студенттер контингенті (тек 1 курс) 577 адамды 
құрады. Оқу жылының басында ҚОФ тьюторлары "Платонус"АЖ жүйесінде 75 академиялық 
топ құрды. 

Деканат кестеге сәйкес студенттермен "Platonus" жүйесінде оқу процесін 
ұйымдастыруды түсіндіру бойынша онлайн-конференцияларда кездесулер өткізді (7-

кестеде). Сонымен қатар сандық ресурстарды пайдалану бойынша кітапхана 
қызметкерлерімен онлайн-кездесу ұйымдастырылды. Сессия басталар алдында 
Қашықтықтан оқыту орталығымен бірлесіп, оның ішінде Қазтұтынуодағы Қарағанды 
университетінің (Нұр-сұлтан, Павлодар, Қостанай, Шымкент қалалары) Қашықтықтан 

оқытуорталығы өкілдіктерінің студенттерімен де кездесулер өткізілді. 
 

11-кесте –2020-2021 оқу жылының бірінші семестріндегі ҚОФ студенттерімен 
онлайн-кездесулер кестелері 

№ Кезең Курс Іс-шара 

1 19 қыркүйек 

2020ж. 

1 курс Таныстыру курсы 

2 03 қазан 2020ж. 1 курс қысқарт.  ЖАОК және ҚарУ 
платформасында медиа-курстар 

3 28 қараша 2020ж. барлық курстар  Университеттің цифрлық кітапхана 
ресурстарын пайдалану 

4 29 қараша 2020ж. 1 курс жб  «Платонус» АЖ-да сессия тапсыру 
бойынша түсіндіру жұмыстары  

5 30 қараша 2020ж. 1 курс қысқарт.  «Платонус» АЖ-да сессия тапсыру 
бойынша түсіндіру жұмыстары  

6 02 желтоқсан 
2020ж. 

барлық курстар  Шымкент ҚООӨ-мен 

7 02 желтоқсан 
2020ж. 

барлық курстар Павлодар ҚООӨ-мен 

8 03 желтоқсан 
2020ж. 

барлық курстар Қостанай ҚООӨ-мен 

9 03 желтоқсан 
2020ж. 

барлық курстар  Нұр-Сұлтан ақалсындағы ҚООӨ-

мен 

 

Онлайн-конференцияларда студенттерге Платонус АЖ туралы толық ақпарат 
ұсынылды.  

Академиялық күнтізбеге сәйкес 1 курс студенттері үшін оқу процесі - 2020 жылдың 
21 қыркүйегінен 2021 жылдың 30 мамырына дейін. Қысқы емтихан сессиясы-4-17 қаңтар 
аралығында. Екінші семестр - ағымдағы жылғы 1 ақпаннан 16 мамырға дейін, жазғы сессия - 
17 мамырдан 30 мамырға дейін.  

Біз 2020-2021 оқу жылының 1 семестрінде ҚББТ қолдана отырып оқитын , күндізгі 
оқу бөлімінің 1 курс студенттері үлгерімінің сапалық көрсеткіштеріне талдау жүргіздік (12-

кесте, 3-сурет).   

12кесте - Курстар бөлінісіндегі 2020-2021 оқу жылының қысқы емтихан  
сессиясы нәтижелерінің сапалық көрсеткіштері 
 

Курс Өте 

жақсыға 
тапсырды 

Жақсыға 
тапсырды 

Қанағаттанарл
ыққа тапсырды 

Сессияны 
тапсырған 
жоқ 

Оның 
ішінде 
барлық 
сессияны 

Сапа %  

2020

-

2021 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2019

-

2020 

2020-

2021 

оқу 

2019-

2020 

оқу 

2020

-

2021 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2019

-

2020 
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оқу 
жыл
ы 

оқу 
жыл
ы 

оқу 
жыл
ы 

оқу 
жыл
ы 

жылы жылы оқу 
жыл
ы  

оқу 
жыл
ы  

оқу 
жыл
ы 

оқу 
жыл
ы 

оқу 
жыл
ы 

оқу 
жыл
ы 

1 курс 
жб 

32 28 48 53 53 60   58 22 6 15 70,4 85 

1 курс 
қысқа
рт. 

16 23 57 89 187 293 126 157 20 37 70,2 80 

Барлы
ғы 1 

курс 

48 51 105 142 240 353 184 179 26 52 70,3 82,5 

 
3-сурет. Өткен жылмен салыстырғанда 2020-2021 оқу жылының қысқы емтихан 

сессиясы нәтижелерінің сапалық көрсеткіштері  (ж/б базасындағы студенттер, адам)  
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4-сурет. Өткен оқу жылымен салыстырғанда 2020-2021 оқу жылының қысқы емтихан 
сессиясы нәтижелерінің сапалық көрсеткіштері  (колледж базасындағы студенттер, 

адам.) 
 

8-кестеге сәйкес, өткен оқу жылымен салыстырғанда "өте жақсы" және "жақсы" оқуға 
тапсырған студенттер саны азайды. Егер 2019-2020 оқу жылында "өте жақсы" оқуға 
тапсырған студенттер саны 193 болса, 2020-2021 оқу жылының қысқы сессиясының 
қорытындысы бойынша – 153, бұл 40 адамға аз. Тиісінше, өткен оқу жылында 
"қанағаттанарлық" 353 болды, ал биылғы жылы 240 болды, бұл 13 студентке аз. Сапа пайызы 
сәйкесінше 12,2% - ға төмендеді.  

13-кесте - ББ бөлінісінде 2020-2021 оқу жылындағы қысқы емтихан сессиясы 
нәтижелері бойынша ҚОФ 1 курс студенттерінің үлгерімі 
 

№ Білім беру 
бағдарламасы 

барлық білім 
алушылар 

орташа 
балл  

Абсолюттік 
үлгерім, % 

сапа, %  

1 Құқықтану 

Колледж базасында 

  86 63 84,1 63,1  

ЖБ базасында 

  62 75 87,3 61,3  

 ЖИЫНЫ: 148 69 86,4 62,2  

2 Туризм 

Колледж базасында 

  3 69 88,5 60,2  

ЖБ базасында 

  1 73 92,5 62,2  

 ЖИЫНЫ: 4 71 90,3 61,2  

3 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі 
Колледж базасында 

  8 70 77,5 60,1  

ЖБ базасында 

  1 73 82,3 62,9  

 ЖИЫНЫ: 9 72 80,7 61,5  
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4 Стандарттау және сертификаттау 

Колледж базасында 

  16 62 84,6 46,1  

ЖБ базасында 

  -     

 ЖИЫНЫ: 16 62 84,6 46,1  

5 Азық-түлік өнімдері технологиясы 

Колледж базасында 

  12 51 84,1 69,5  

ЖБ базасында 

  2 75 86,5 73,3  

 ЖИЫНЫ: 14 62 85,7 71,4  

6 Сот және құқық қорғау қызметі 
Колледж базасында 

  8 52 79,1 55,0  

ЖБ базасында 

  7 73 81,5 65,0  

 ЖИЫНЫ: 15 63 80,0 60,0  

7 Әлеуметтік жұмыс 

Колледж базасында 

  9 70,5 81,4 55,1  

ЖБ базасында 

  1 80 88,0 37,1  

 ЖИЫНЫ: 10 75 84,7 46,1  

8 Құқық және экономика негіздері 
Колледж базасында 

  5 60 81,0 59,0  

ЖБ базасында 

  - - - -  

 ЖИЫНЫ: 5 60 81,0 59,0  

9 Дене шынықтыру және спорт менеджменті 
Колледж базасында 

  11 57 82,7 38,1  

ЖБ базасында 

  28 65 86,1 56,3  

 ЖИЫНЫ: 39 61 84,4 47,2  

10 Экономика 

Колледж базасында 

  11 78 88,6 69,3  

ЖБ базасында 

  33 84 97,2 74,9  

 ЖИЫНЫ: 44 81 92,9 72,1  

11 Менеджмент 

Колледж базасында 

  20 77,6 83,4 56,8  

ЖБ базасында 

  1 90,4 88,8 59,8  

 ЖИЫНЫ: 21 84 86,1 58,3  

12 Мемлекеттік және жергілікті басқару 

Колледж базасында 

  16 53 78,2 45,6  
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ЖБ базасында 

  6 59 86 50,2  

 ЖИЫНЫ: 22 56 82,1 47,9  

13 Әлемдік экономика 

Колледж базасында 

  2 67 75,0 50,0  

ЖБ базасында 

  -     

 ЖИЫНы: 2 67 75,0 50,0  

14 Бағалау 

Колледж базасында 

  2 65 79,0 55,0  

ЖБ базасында 

  2 85 85,0 65,0  

 ЖИЫНЫ: 4 75 82,0 60,0  

15 Қаржы 

Колледж базасында 

  65 68 96,0 76,0  

ЖБ базасында  
  14 82 96,3 83,2  

 ЖИЫНЫ: 79 75 96,3 79,6  

16 Есеп және аудит 

Колледж базасында 

  69 78 88,2 59,3  

ЖБ базасында  
  19 90 92,4 66,1  

 ЖИЫНЫ: 88  84 90,3 62,7  

17 Ақпараттық жүйелер 

Колледж базасында 

  18 61 87,0 41,0  

ЖБ базасында 

  5 71 99,0 45,0  

 ЖИЫНЫ: 23 66 93,0 43,0  

18 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 

Колледж базасында 

  10 64 85,1 33,5  

ЖБ базасында 

  2 66 90,3 36,7  

 ЖИЫНЫ: 12 65 87,7 35,1  

19 IT-Аналитика 

Колледж базасында 

  3 56 100 33,3  

ЖБ базасында 

  -     

 ЖИЫНЫ: 3 56 100 33,3  

20 Маркетинг 

Колледж базасында 

  1 78 78,9 39,6  

ЖБ базасында 

  1 88 85,7 42,6  

 ЖИЫНЫ: 2 83 82,3 41,2  
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21 Логистика 

Колледж базасында 

  10 72 80,6 21,6  

ЖБ базасында 

  2 80 95,6 26,0  

 ЖИЫНЫ: 12 76 88,1 23,8  

       

 Барлығы  1-ші 
курс  

577 68,5 74,0 76,6  

 

 

 

 
5-сурет.. 1-ші семестр нәтижелері бойынша ББ бөлінісіндегі ҚОФ 1-ші курс 

студенттерінің үлгерімі 
 

9-кестеден көріп отырғанымыздай, өткен оқу жылының 1-курс контингенті 725 
студент болды, ал биыл ол 577 адамды құрады, бұл 148 – ге аз. Қаржы, Есеп және аудит, 
Экономика, Ақпараттық жүйелер, IT-Аналитика, Туризм, Кеден ісі сияқты ББ абсолюттік 

үлгерімі 90% және одан жоғары % - ға жетті. Қалған ББ бойынша абсолюттік үлгерім 75% - 
дан төмен емес. Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, келесі тұжырымдар жасалуы 
керек:  

1. Қысқы сессия нәтижелері бойынша үлгерімнің орташа балы – 68,5% құрады (қаржы 
ББ бойынша жоғары балл– 96,3, МЖБ ББ бойынша төмен балл-51).  

2. Апелляцияға 300 – ден астам студенттерден өтініштер түсті.  
3. 184 адам тапсырған жоқ, бұл жалпы контингенттің 32% құрайды.  
4. Келмегендер - 12 (2%).  

5. Емтиханды қайта тапсыра алмағандар-71 студент (12%).  
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1-ші оқу жылындағы студенттердің емтихан сессиясы кезінде біз физикалық 
прокторинг, аралық бақылаудан, қашықтықтан оқыту нысаны студенттерінің қорытынды 
емтиханынан (тестінен) өту барысына бақылау жүргіздік. Бүгінгі таңда университетте 
прокторинг өткізуге арналған тиісті жабдықтар бар. Осы бағдарламаны оқу процесінде 
пайдалану барысында біз Платонус АЖ-ның артықшылықтары мен кемшіліктерін 
анықтадық (14-кесте).  

 

14-кесте -«Platonus» ААЖ артықшылықтары мен кемшіліктері  
Артықшылықтары Кемшіліктері 

Ыңғайлы және түсінікті интарфейс, бұл 
студенттердің де, деканат 
қызметкерлерінің де жұмысын 
жеңілдетеді. 

Техникалық қолдау жедел жұмыстарының 
жеткіліксіздігі, өйткені анықталған қателерді 
түзеу белгілі бір уақытты алады. 

Жиын ведомостерді топтар бөлінісінде 
автоматты қалыптастыру. 

Қате тапсырмаларды жедел жою 
мүмкіндіктерінің болмауы. 

Қолжетімділікті шектеу бағдарламалық 
мүмкіндігі іске асырылды: 
 - межелік бақылау бойынша шекті балл 
алмаған студенттер үшін қорытынды 
бақылау тапсыру; 
- курстық жұмысты тапсырмағандарға. 

Студенттер үшін тапсырмалар мен тестілерді 
тағайындау тұрғысындағы кемшіліктер. 

НОБД және  ЕСУВО-мен жұмыс жасау 
кезінде Платонус АЖ-дан қажетті 
ақпаратты түсіру мүмкіндігі.  

Жүйенің техникалық кемшілігі 

Жүйенің ашықтығы. Коррупция деңгейін 
төмендету, «техникалық лазейкаларды» 
болдырмау. 

«Платонус» ААЖ-мен жұмыс жасайтын 
мобильдік қосымшаның болмауы. . 

Оқу процесі прокторингі бойынша 
сыртқы бағдарламалық кешенді енгізу 
мүмкіндігі.Техникалық қолдау жедел 
жұмыстарының жеткіліксіздігі, 

Интернет желілерінің ресурсына 
қолжетімділік жылдамдығының төмендігі. 

 

2020/21 оқу жылының қысқы және көктемгі емтихан сессияларының қорытындысы 
бойынша академиялық үлгерімі нашар 1-2 курс студенттерінің саны – 107 (9,4%).  

1 курс студенттерінің жазғы емтихан сессиясының нәтижелері бойынша оқуға 

бейімделуінің оң динамикасы туралы айтуға болады. Олардың биылғы оқу жылындағы 
нәтижелері өткен 2019/20 оқу жылының бірінші курс студенттерінен (білім сапасы мен 
үлгерімі) төмен болса да, олар уақытында орындады. Мұндағы шешуші фактор - екі 
сессияның тәжірибесін енгізу, ААЖ-ді өзгерту. Мысалы, қысқы емтихан сессиясы кезінде 
апелляцияға 300-ден астам өтініш келіп түсті, олардың 98% - ы оң нәтижемен аяқталды. 
Пәндер бойынша қайта тапсыруға өтініштердің ең көп саны: жоғары математика, ИКТ, Web-

бағдарламалау, Web-жобалау, Экономикалық теория. 176 студент қанағаттанарлықсыз баға 
алды. Бұл ретте, бірінші курс студенттері сабаққа тұрақты қатысты. 
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15-кесте- 26.06.2021 жылға берешегі бар (жазғы семестрге) студенттердің саны 
туралы мәлімет 

ББ 1 курс 2 курс 3курс 

Бе
ре

ш
ек

сі
з 

кө
ш

ір
іл

ге
н  

Ж
аз

ғы
 с

ем
ес

тр
 

Қа
йы

ра
 к

ур
с 

Бе
ре

ш
ек

сі
з 

кө
ш

ір
іл

ге
н 

Ж
аз

ғы
 с

ем
ес

тр
 

Қа
йы

ра
 к

ур
с 

Бе
ре

ш
ек

сі
з 

кө
ш

ір
іл

ге
н 

Ж
аз

ғы
 с

ем
ес

тр
 

Қа
йы

ра
 к

ур
с 

Құқықтану 139 7 - 153 12 - 32 1 - 

ӘСП 10 4 - - - -    

Әлеуметтік жұмыс 9 1 - 24 1 -    

Құқық және 
экономика негіздері 

3 1 - - - -    

Туризм 3 1 - 10 3 - 1 - - 

Мейрамхана ісі 
және қонақ үй 
бизнесі 

8 1 - 13 3 -    

Азық-түлік өнімдері 
технологиясы 

14 - - 11 - -    

Стандартау және 
сертификаттау 

15 - - 13 - -    

Дене шынықтыру 
және спорт 
менеджменті 

38 2 - 11 1 -    

Экономика 40 2 - 37 - -    

Менеджмент 21 - - 13 - -    

Бағалау 3 1 - - - -    

Экология - - - 13 - -    

Ақпараттық 
жүйелер 

21 2 - 12 - -    

Есептеу техникасы 
және бағдарламалық 
қамтамасыз ету 

11 1 - 17 - -    

IT-Aналитика 3 - - - - -    

Қаржы 68 11 - 73 7 - 7 1 - 

Есеп және аудит 70 17 - 83 13 -    

Мемлекеттік және 
жергілікті басқару 

18 4 - 19 2 -    

Халықаралық 
қатынастар 

- - - 1 - -    

Әлемдік экономика - 2 - 1 - -    

Маркетинг 1 1 - 4 4 -    

Логистика 8 2 - 13 2 -    

ҚОФ 503 60 - 521 48 - 40 2 - 

 

Үлгерімнің төмен көрсеткіштері, 1 курс топтарында жазғы семестрге қалдырылған 
студенттердің үлкен саны: Қаржы, Бухгалтерлік есеп және аудит, Құқықтану және ӘСП; 2 

курс: Құқықтану, Қаржы және Маркетинг. Көрсетілген топтарда топ студенттерінің 30 - дан 
50% - на дейін академиялық қарызы бар.  
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1 курс топтарындағы үлгерім 100%: ТПП; СиС; Экология; IT-A; 2 курс: СӨП; АБЖ; 
Экономика; Менеджмент; Экология, АЖ; ЕТ.  

 

2.2  Мемлекеттік аттестаттау комиссияларының қорытындылары  
Қашықтықтан оқыту факультетінде  мемлекеттік қорытынды аттестаттау 2021 жылғы 

11-25 мамыр аралығында жоғары білім негізінде түлектер үшін дипломдық жұмысты қорғау 
және қалған бітіруші курстар үшін дипломдық жұмысты қорғаумен мемлекеттік 
емтихандарды тапсыру нысанында өткізілді. Бітіруші курстың барлық студенттері қысқы 
емтихан сессиясын сәтті тапсырды және өндірістік және диплом алдындағы практикадан 
өтуге, ал олар аяқталғаннан кейін мемлекеттік емтиханға және дипломдық жұмыстарды 
қорғауға жіберілді.  

Мемлекеттік аттестаттауға ағымдағы жылы 865 студент (158 – жоғары білім 
базасында, 684 – колледж базасында және 23 – ұқсас мамандық бойынша емес, 4 жыл білім 
алған колледж базасында) және өткен жылғы 23 студенттің өтініші бойынша жіберілді. 560 
студент дипломдық жұмыс жазды, 305 адам 2 мемлекеттік емтихан тапсырды (16 – кесте).  

 

16-кесте - Бітіретін курстардың контингенті 
ББ Студенттер саны Диплом 

жұмыстары 

Мем. емтихан 
тапсырады 

ж/б базасында 158 142 16 

Колледж базасында  707 418 289 

Жиыны: 865 560 305 

 

Ағымдағы жылдың МЖМБС бойынша жоғары білім базасында студенттер үшін 
қорытынды аттестаттау тек дипломдық жұмысты жазу және қорғау болды, ал 16 студент 
бала тууына өтініш бойынша 2 мемлекеттік емтихан тапсырды. Қысқартылған оқу түрі 
бойынша студенттер колледж базасында 1 кешенді емтихан мен дипломдық жұмысты 
қорғауды тапсырды. Ауыстыру GPA-дан 3,0-ден төмен және бала тууға байланысты  өтініш 
бойынша, кешенді емтиханнан басқа қосымша 2 мемлекеттік емтихан тапсырды, бұл 289 
адамды құрады.  

2021 жылғы түлектер қорытынды аттестаттаудан сәтті өтті. Факультет бойынша 
орташа балл – 76 (В -) құрайды (17-кесте). 

 

17-кесте - МАК нәтижелері туралы мәлімет 

№ ББ орташа балл 

мемлекеттік 
тіл 

орыс тілі 

1 Құқықтану 63 73 

2 Кеден ісі - 72 

3 Әлеуметтік жұмыс 75 71 

4 Стандарттау және сертификаттау 82 74 

5 Азық-түліктерді дайындау технологиясы - 86 

7 Туризм 82 83 

8 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі 77 85 

9 Құқық және экономика негіздері - 87 

10 Экономика 75 75 

11 Менеджмент 86 80 

12 Халықаралық қатынастар 68 80 

13 Әлемдік экономика 80 82 

14 Мемлекеттік және жергілікті басқару 72 78 

15 Қаржы 77 72 

16 Есеп және аудит 64 85 
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17 Бағалау - 88 

18 Экология 82 76 

19 Ақпараттық жүйелер 81 77 

20 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 
ету 

80 86 

21 Логистика 71 81 

22 Маркетинг - 82 

 ҚОФ 76 76 

 

Қорытынды аттестация ZOOM платформада онлайн режимде өтті. МАК нәтижелері 
бойынша ағымдағы бітіретін - 96 студент және өткен жылдардан - 9 студент әр түрлі 
себептер бойынша келген жоқ. 105 студентке растайтын құжаттармен өтініштері негізінде 
ағымдағы жылдың 15-19 маусым аралығында қайта тапсыру мүмкіндігі берілді. 
 

18-кесте - ББ бөлінісінде 2021 жылы бітіретіндердің МАК нәтижелері 
Білім беру 
бағдарламасы 

Оқу 
нысаны 

МАК-қа 
жіберілді 

Үздік 

дипломмен 

«Қанағаттанарлықсыз»  
баға алған 

МАК-қа 
және 
диплом 
жұмысын 
қорғауға 
келмеген 

Құқықтану, оның ішінде:  

ЖБ базасында ҚББТ 

қолданатын 
күндізгі  

62 3 - - 

Колледж 
базасында 

Сырттай 
қашық. 

211 1 5 6 

Әлеуметтік жұмыс, оның ішінде:  

ЖБ базасында ҚББТ - - - - 

Колледж 

базасында 

Сырттай-

қашықт.  

18 - - - 

Стандарттау және сертификаттау, оның ішінде:  

ЖБ баасында ҚББТ - - - - 

Колледж 
базасында 

Сырттай-

қашықт. 

22 - - - 

Азық-түліктерді дайындау технологиясы, оның ішінде:  

ЖБ базасында ҚББТ 2 - - - 

Колледж 
базасында 

Сырттай-

қашықт.  

8 - - 1 

Туризм, оның ішінде:  

ЖБ базасында  ҚББТ - - - - 

Колледж 
базасында 

Сырттай-

қашықт. 

13 - - - 

Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі, оның ішінде:  

ЖБ базасында  ҚББТ 4 - - - 

Колледж 
базасында 

Сырттай-

қашықт. 

23 - - - 

Құқық және экономика негіздері, оның ішінде:  

ЖБ базасында ҚББТ - - - - 

Колледж 
базасында  

Сырттай-

қашықт. 

1 - - - 

Экономика, оның ішінде:  
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ЖБ базасында ҚББТ 30 - - - 

Колледж 
базасында 

Сырттай-

қашықт. 

58 - - - 

Менеджмент, оның ішінде:  

ЖБ базасында ҚББТ 7 - - - 

Колледж 
базасында 

Сырттай-

қашықт. 

31 - - 1 

Халықаралық қатынастар, оның ішінде.:  

ЖБ базасында  ҚББТ 3 1 - - 

Колледж 
базасында 

Сырттай-

қашықт. 

10 - - - 

Әлемдік экономика, оның ішінде:  

ЖБ базасында ҚББТ 2 - - - 

Колледж 
базасында 

Сырттай-

қашықт. 

3 - - - 

Мемлекеттік және жергілікті басқару, оның ішінде:  

ЖБ базасында ҚББТ 5 - - - 

Колледж 
базасында 

Сырттай-

қашықт. 

26 - - - 

Қаржы, оның ішінде:  

ЖБ базасында  ҚББТ 13 - - - 

Колледж 
базасында 

Сырттай-

қашықт. 

90 - 2 - 

Кеден ісі, оның ішінде:  

ЖБ базасында  ҚББТ 1 - - - 

Колледж 
базасында 

Сырттай-

қашықт. 

1 - - - 

Есеп және аудит, оның ішінде:  

ЖБ базасында  ҚББТ 17 - - - 

Колледж 
базасында 

Сырттай-

қашықт. 

109 - - - 

Бағалау, оның ішінде:  

ЖБ базасында ҚББТ 2 - - - 

Колледж 
базасында 

Сырттай-

қашықт. 

1 - - - 

Экология, оның ішінде:  

ЖБ базасында ҚББТ 2 - - - 

Колледж 
базасында 

Сырттай-

қашықт. 

2 - - - 

Ақпараттық жүйелер, оның ішінде:  

ЖБ базасында ҚББТ 5 - - - 

Колледж 
базасында 

Сырттай-

қашықт. 

32 - - 1 

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, оның ішінде:  

ЖБ базасында ҚББТ 1 - - - 

Колледж 
базасында 

Сырттай-

қашықт. 

27 - - 1 

Логистика, оның ішінде:  

ЖБ базасында ҚББТ 2 - - - 

Колледж 
базасында 

Сырттай-

қашықт. 

14 - 1 - 
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Маркетинг, оның ішінде:  

ЖБ базасында  ҚББТ - - - - 

Колледж 
базасында 

Сырттай-

қашықт. 

7 - - - 

Жиыны:  865 5 8 10 

 

19-кесте - 2021 жылғы түлектердің МАК нәтижелері 
ҚОФ түлектерінің 
жалпы саны 

«Қанағатанарлықсыз»  
баға алған  

Жалпы 
бітірушілерден  
%-ы 

МАК-қа және 
диплом 
жұмысын 
қорғауға 
келмеу 

Жалпы 
бітірушілерден 
%-ы 

865 8 0,9 10 1,1 

 

18 және 19-кестелердің деректері бойынша сегіз студент МАК – та 
"қанағаттанарлықсыз" баға алды, он студент келген жоқ, оның ішінде дипломдық 
жұмыстардың қорғауға дайын болмауына байланысты тоғыз студент, біреуі – Қазақстан 
армиясы қатарында қызмет етті. МАК-қа келмеген және "қанағаттанарлықсыз" деген баға 
алған студенттер бұйрық бойынша оқудан шығарылды. Бұл студенттер туралы ақпарат 20-

кестеде келтірілген.  

 

20-кесте - МАК-та «қанағаттанарлықсыз» баға алған және келмеген студенттер 
туралы мәлімет 

№ ТАӘ Тобы «қанағаттанарлықсыз» к/ж  
1 Сандыбаев Акан Кайроллаевич  МН-18-1 с/каз  + 

2 Бастенов Шапагат Танирбекович ВТ-18 с/каз  + 

3 ҚасенбайТемірбек Асығатұлы ИС-18-1 с/каз  + 

4 ИсаковаТатьяна Васильевна ТПП-18-1 

с/каз 

 + 

5 Мусатаев Темирлан Бакбергенович Ю-18-2 с/каз   + 

6 Катаров Назар Алмазович  Ю-18-4с  + 

7 Корб Альберт Юрьевич   Ю-18-4с    + 

8 Светличкин Владислав 
Владиславович  

Ю-18-4с  + 

9 Джантелов Женис Дарменович  Ю-18-3с  + 

10 Тизекбаева Жазира Кориковна  Ю-42  + 

11 Касенов Айдын Казбекович .Ю-18-1 с/каз +  

12 Байер Дарья Николаевна  Ю-18-3с +  

13 Саятулы Жандос  Ю-18-4с +  

14 Галымжанова Малика Сериковна Ю-18-1 с/каз +  

15 Абылдаев Нурсултан 
Абдисаматович 

Ф-18-2 с +  

16 Құдретила Думан Арманұлы Ф-18-1с/каз +  

17 Қасенов Азамат Жұмағалиұлы  Лог-18-1 с/каз +  

18 Смагулов Куаныш Канатович  Ю-18-4с +  

 

Бітіретін курстың 5 студенті Қазтұтынуодағы Қарағанды университетіндегі оқуын 
үздік дипломмен аяқтады.  

21-кесте - Университетті үздік дипломмен аяқтаған студенттер туралы мәлімет 

№ Білім алушының Т.А.Ә. Мамандық шифры және атауы 

1. РысқұлбекЕркебұлан Ероллаұлы 6В04212 Құқықтану (екінші жоғары) 

2. Антонович Елена Викторовна 6В04212 Құқықтану (екінші  жоғары) 
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3. Вавринюк Оксана Васильевна 6В04212 Құқықтану (екінші жоғары) 

4. КалыковаАйнур Досаловна 6В03101Халықаралық қатынастар (екінші 
жоғары) 

5. Агылымханов Ернат Ринатович 5В030100 Құқықтану (колледжден кейін) 

 

2021 жылдың 30 маусымына факультетте 2039 студент оқыды, оның ішнде 
бітіретіндер - 865. 

 

3. Қашықтықтан оқыту факультетіндегі кәсіптік бағдар беру жұмысы 

2020-2021 оқу жылының қыркүйегінде 2020 жылы қабылдау нәтижелеріне талдау 
жүргізілді және кәсіптік бағдарлау жұмысының жоспары қайта қаралды, елдегі жалпы 
эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, іс-шаралар тізбесіне өзгерістер енгізілді. 

2020 жылы қабылдау нәтижелері бойынша 2020-2021 оқу жылына ҚББТ қолдана 
отырып, күндізгі оқу бөліміне түскен студенттер контингенті 558 адамды құрады, бұл өткен 
жылмен салыстырғанда 162 адамға аз, 22,5% - ды құрайды. 

Студенттер контингенті - екінші жоғарғы оқу орнына 190 адамды құрады, өткен 
жылмен салыстырғанда 27 адамға (16,5%) артық. Ең көп үлесті "Құқықтану: Экономика 
саласындағы құқықтық реттеу" ББ таңдаған студенттер құрайды - 60 адам (31 %) өткен 
жылғы жинаққа қарағанда 1 адамға аз, Экономика – 33 (17,3%) өзгеріссіз, дене шынықтыру 
және спорт менеджменті – 29 адам (15,3%), өткен оқу жылында қабылдау болған жоқ. Келесі 
ББ шағын топтары бар (топта 2 студент): Азық-түлік өнімдерінің технологиясы, Логистика, 
ЕТ және БҚ; ББ бойынша 1 студент бойынша - Әлемдік экономика, Менеджмент, 
Маркетинг, Бағалау, Туризм, Қаржы-кедендік менеджмент, Әлеуметтік жұмыс, Мейрамхана 
ісі және қонақ үй бизнесі. 

4 білім беру бағдарламасы бойынша оқуға алу қалыптастырылмаған: Экология (өткен 
жылы-2 адам), IT-аналитика, Құқық және экономика негіздері, Жобалау-инновациялық 
менеджмент, Стандарттау және сертификаттау сияқты мамандықтар бойынша оқуға алу  
екінші жыл жүзеге асырылмайды. "Қаржы" ББ бойынша талапкерлердің айтарлықтай 
төмендеуі байқалады, егер 2019 жылы құжаттарды 59 адам тапсырса, биыл 14 адам. 

Колледжден кейін 22 білім беру бағдарламасына 368 адам оқуға түскен, бұл барлық 
контингенттің 65,9% - ын құрайды. Ең көп үлесті "Құқықтану" ББ - 77 адам (21%), "Есеп 
және аудит" ББ - 71 адам (19,3%), "Қаржы" ББ - 63 адам (17,2%) таңдаған студенттер құраса 
да, бірақ бұл "Құқықтану" ББ - ның өткен жылғы көрсеткіштерінен 59 адамға (136 адам 
болған), "Есеп және аудит" ББ - 92 адам (21), "Қаржы" ББ -77 адам (14 адам) әлдеқайда 
төмен. ББ бойынша шағын топтар (2 адам) құрылды: Әлемдік экономика, бағалау және 
Туризм. 

Жобалық-инновациялық менеджмент, Экология білім беру бағдарламалары бойынша 
жоғары және колледждерден кейін де қабылдау жүзеге асырылмаған. 

Колледжден кейін түскен талапкерлердің талдауы көрсеткендей, 48%, яғни 176 адам, 
ЭБҚ колледжі түлектері университетте оқуын жалғастыруға ниет білдірген, ал 192 адам, бұл 
52% басқа колледждерден түскен. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, бүгінгі күні кәсіптік бағдарлау жұмысын 
жүргізу кезінде ҚОФ студенттерінің контингентін қалыптастырудағы осы проблемаларды 
жою қажет. 

Есептік оқу жылында деканат кәсіптік бағдар беру жұмыстарын бекітілген жоспарға 
сәйкес жүргізді. Кәсіптік бағдарлау жұмысы бойынша іс-шаралар жоспарына колледж 
студенттерін, Қарағанды қаласы мен Қарағанды облысының мемлекеттік мекемелері мен 
кәсіпорындарының, сондай-ақ серіктес қалаларының қызметкерлерін университетте күндізгі 
оқу нысанында ҚББТ қолдана отырып жоғары білім алу үшін тартудың қосымша тәсілдерін 
пайдалану енгізілді. 

Оқу жылы ішінде ҚОФ талапкерлері  үшін ақпараттық-жарнамалық материалдарды 
әзірлеу, басып шығару және қайта басып шығару, университет сайтында "ҚОФ" бетінің 
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мазмұнын жаңарту, әлеуметтік желілердегі тақырыптық топтарда кәсіби бағдар беру 
ақпаратын орналастыру, түлектердің мансаптық күтуін анықтау мониторингі мақсатында 
соңғы оқу жылындағы студенттер арасында сауалнама жүргізу, сондай-ақ бітіруші курс 
студенттеріне кәсіптік бағдар беру қызметіне сауда саласындағы кәсіпорындар мен 
ұйымдарды, ірі компанияларды тарту жүргізіледі. 

Кәсіптік бағдар беру іс-шараларын өткізу барысында университеттің әлеуетті 
талапкерлерінің дерекқорын өзектендіру тұрақты негізде жүргізіледі. 

Оқу жылының басынан бастап факультет Қарағанды қаласының және Қарағанды 
облысының колледж түлектерімен онлайн кездесулер өткізді, бұл келесі 11-кестеде 
көрсетілген. 
 

11-кесте – Қарағанды қаласы және Қарағанды облысы колледждерінің 
бітірушілерімен онлайн-кездесулер 

№ Колледждердің атауы  Өту күні Қатысушылардың 

саны 

1 Колледж Лингва 18.11.2021 ж. 21 

2 Колледж МГТК 26.11.2021 ж. 16 

3 Қазтұтынуодағы ЭБҚК  12.02.2021 ж. 35 

4 Банк колледжі 28.12.2021 ж.  
30.03.2021 ж. 

25 

28 

5 Колледж Болашақ 15.04.2021 ж. 18 

6 Қарағанды облысы білім басқармасының 
Теміртау кәсіптік-техникалық колледжі 

14.04.2021 ж. 24 

7 Коммерциялық колледж 10.04.2021 ж. 26 

8 Қарағанды қаласының «Сервис және тамақтану» 
колледжі 

20.04.2021ж. 13 

 

Сәуір айында деканат ҚР басқа өңірлерінің, атап айтқанда Ақмола және Шығыс 
Қазақстан облыстарының колледж түлектерімен бірқатар онлайн-кездесулер өткізді (12-

кесте). Осы вебинарларда бітірушілерге ТжКББ білім беру бейіні бойынша ұқсас ББ 

ұсынылды, қабылдау ережелері бойынша, сондай-ақ Қазтұтынуодағы ҚарУ-дың  оқу 
шарттары туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілді   

12-кесте - ҚР басқа өңірлері колледждерінің бітірушілерімен онлайн-кездесулер 

№ Колледждердің атауы Өту күні Қатысушылардың 

саны 

1. Щучинск қаласының индустрия және 
туризм колледжі  

15.04.2021ж. 12 

2. Көкшетау қаласының көпбейінді 
азаматтық қорғаныс колледжі 

15.04.2021ж. 3 

3. Степногорск қаласының индустриальды-

техникалық колледжі 
20.04.2021ж. 19 

4. ШҚО колледждері 23.04.2021ж. 162 

5. «Қазтұтынуодағының агробизнес және 
экономика колледжі»  Семей қаласы 

27.04.2021ж. 16 

6. Тау-кен-техникалық колледжі, 
Степногорск қаласы 

22.04.2021 ж. 21 

7.  «Бурабай»  колледжі, Кокшетау қаласы 23.04.2021 ж. 14 

8. Аграрлық-индустриалдық колледжі, 
Атбасар қаласы 

28.04.2021 ж. 28 

  

 2021 ж. 25 Маусымда және 28 маусымда Саран гуманитарлық-техникалық колледжі 
оқушыларының бітіруіне  арналған іс-шараларға қатысты. Сондай-ақ, 2021 жылғы 25 
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Маусымда аграрлық-индустриялық колледжі (Атбасар қ.) және 2021 жылғы 29 маусымда 
Индустрия және туризм колледжі (Щучинск қ.) бітірушілеріне арналған іс-шараларға  
онлайн-режимде қатысты. 
Осы іс-шаралардың нәтижелері бойынша деканат біздің университетте оқуын жалғастыруға 
ниет білдірген талапкерлердің әлеуетті базасын қалыптастырды. 
ШҚО ТжКББ жүйесі оқу орындарының жалпы тізімі, Жетекшілердің байланыстарымен 
Павлодар қашықтықтан оқыту орталығының директорына берілді. 

Факультет студенттері мен түлектеріне кәсіби бағдар беру жұмыстарын жүргізуге 
көмек көрсетеді: 
- Қарағанды облысының экономика департаменті; 
- Қарағанды облысының тексеру комиссиясы; 

Іс жүзінде барлық ірі банктер қамтылды: Жусан-банк, БанкЦентрКредит, Халық 
Банкі, Альфа-банк, Еуразиялық банк және т. б.; 
- "ҚТЖ" ҰК " АҚ (филиалдары); 
- Арселор Митл; 
- "Қазақтелеком" АҚ ҰК - 40 адам. 
Бұл аудитория екінші жоғары оқу орнына және магистратураға оқуға ерекше қызығушылық 
танытты. 
Жарнамалық өнімдерді тарату келесі желілер арқылы жүзеге асырылады: 
-Бұқар жырау аданының  74 мекен-жайы бойынша экран, диапозон әр 7 минут сайын (түсу 
шарттары және ҚОФ ББ туралы ақпарат); 
- DonRido, жылдам қызмет көрсету кафесі (буклеттер таратылды); 
- Doneravenue фаст-фуд кафесінің желісі, Бургер интернационалист жауынгерлер 33/2 мекен-

жайы бойынша жұмыс істейді; 
- Ұялы байланыс дүкендері; 
- Норма және Магнум супермаркеттері; 

ҚОФ студенттері деканат қызметкерлерімен үнемі байланыста болатын туысқандары 
арасында белсенді алдын ала бағдарлау жұмыстарын жүргізеді. 

Есепті жылы кәсіптік бағдарлау жұмысы әлеуметтік желілерді пайдалана 
отырып, ZOOM, Skype-та онлайн-конференциялар режимінде жалғасты. Қабылдау 
комиссиясының жауапты хатшысының, бөлімше басшыларының қатысуымен бірнеше 
кездесулер ұйымдастырылды. Әлеуетті талапкерлер саны тұрақты артып келеді. ТЖ 
жағдайында әлеуетті талапкерлермен өзара іс-қимыл әлеуметтік желілер арқылы 
қашықтықтан жүзеге асырылады. Талапкерлерге құжаттардың тізбесі, қабылдау 
комиссиясына құжаттарды тапсыру мерзімі, түсу шарттары туралы ақпарат беріледі. 

Бұқаралық ақпарат құралдарында (танымал әлеуметтік желілер мен ресми 
сайттар) кәсіби бағдар беру жұмыстары тиісті деңгейде жүргізілуде. Кәсіптік бағдар 
беру іс-шаралары университеттің ресми сайтында ұсынылған. 

Факультеттің кәсіптік бағдар беру жұмысын қорытындылай келе, келесідей 

қорытынды жасауға болады: 
Факультет білім алушыларды университеттің, факультеттің білім беру 

бағдарламаларына кәсіптік бағдарлау бойынша мақсатты жұмыс жүргізеді. 
Кәсіптік бағдар беру жұмысының әдістемелік және мазмұндық әлеуеті 

жеткілікті деңгейде іске асырылған. 
Білім беру ұйымдарының, сондай-ақ кәсіпорындар мен ұйымдардың 

түлектерімен кәсіби бағдарлау қызметінде әртүрлі қызмет түрлері қолданылады. 
Карантин жағдайында кәсіптік бағдар беру сипатындағы жоспардан тыс іс-шаралар 

жүргізіледі, әлеуметтік желілер, БАҚ кеңінен пайдаланылады. 
4  Қорытындылар мен ұсыныстар: 

Тәжірибе көрсеткендей, деканат деңгейінде оқыту сапасын басқаруды ақпараттық 
қолдауды күшейту үшін кешенді жүйені (деканат АЖО) құру қажет: 
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-деканат қызметкерлері (АРМ әдіскері) қызметінің барлық кезеңдерін 
автоматтандыруды толық жүзеге асыру; 

-түрлі ақпараттық ресурстармен жұмыс істеу мүмкіндігін кеңейтуді көздеу; 

-динамикада оқыту сапасы бойынша статистикалық материалдарды жинауға және 
талдауға мүмкіндік беру; 

-әдістемелік жұмыстың кемшіліктерін уақтылы анықтау; 

-оқу процесін үнемі өзгеріп отыратын тәжірибе жағдайларына бейімдеу. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде әдіскердің жұмыс станциясы оның оқу іс-

әрекетіндегі күнделікті процестерді автоматтандыруға мүмкіндік беретін құрал болуы керек 
екенін атап өткен жөн. 

АРМ Әдіскері келесі мәселелерді шешуі керек: 

-студенттер арасындағы коммуникативті функцияны орындау; 

-оқу курсын құруды автоматтандыру; 

-дипломдарға жиынтық ведомость пен қосымшалардың (транскриптердің) Автоматты 
қалыптасуын қамтамасыз ету. 

Студенттердің 1 семестрдегі орташа үлгерімі төмендегідей болды: 1 курс және 2 курс 
сәйкесінше с+(68,5) иВ+(83); 3 курс студенттері (толық) – в +(88); бітіруші курс –в+(85,3). 

Жалпы, студенттердің қазіргі проблемаларына қарамастан, олардың негізгі үлесі 
академиялық кезеңді сәтті аяқтағанын атап өткім келеді: 

- пандемия жағдайында студенттердің оқытушылармен жеке байланысы аз болды, 
тіпті мүлдем болмады. Оқытудың бұл түрі кейбір пәндерді меңгеру процесінде және курстық 
жұмыстарды орындау кезінде кеңес алу үшін жеткіліксіз. 

- практикалық сабақтардың болмауы. Практикалық сабақтардың белгілі бір санын 
қамтитын жекелеген мамандықтар бойынша оқыту қашықтықтан қиын. Тіпті ең заманауи 
технологиялар болашақ технологтарды, бағдарламашыларды немесе спорт менеджерлерін 
"тірі" практикамен алмастыра алмайды. 

- кейбір студенттердің компьютерлік сауаттылығы жеткіліксіз. 
Жоғарыда аталған кемшіліктер ҚББТ жағдайында оқу процесін ұйымдастыруда 

белгілі бір проблемаларды тудырады. 

1 курс ҚББТ студенттерінің оқу үдерісін ұйымдастыру кезінде "Platonus" ААЖ-да 
жекелеген техникалық және әдістемелік кемшіліктер анықталды. Біз оларды жою үшін келесі 
бағыттарды ұсынамыз: 

- студенттерді жаңа жинақта оқыту Платонус білім беру жүйесінде 
ұйымдастырылғандықтан, бұл студенттің оқу траекториясын таңдауын болжайды, 
студенттерді қашықтықтан оқыту процесін сүйемелдеу үшін академиялық кеңесші – 

эдвайзерлерді бекітуді ұсынамыз. 
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- Әзірлеушінің қолдау қызметінің ticket-ке (тіркелген өтінішке) мәлімделген реакция 
уақытымен және қатені түзетудің келісілген уақытымен техникалық қолдау шартын 
жасасуды көздеу. 

- Профессорлық-оқытушылық құрам әзірленген және кафедраларда бекітілген ПОӘК-ті 
уақтылы байланыстырып, компьютерлік тестілеу әдісімен аралық және қорытынды 
аттестаттау кезеңінде студенттер тапсыратын пәндер бойынша тест тапсырмаларын жүктеуі 
тиіс. 

- Орындалған тапсырмалардың қандай да бір нәтижелерін бекіту немесе жою немесе 
емтихан сессиясының нәтижелері үшін тестілеуді тапсыру үшін ЭЦҚ ұқсастығы бойынша 
оқытушылардың "электрондық қолтаңбасын" құру мүмкіндігін қарастыру. 

- Компьютерлік тестілеудің апелляциясын өткізу, сондай-ақ басқа ЖОО-дан қайта 
қабылданған және ауыстырылған студенттер үшін пәндердің айырмашылығын тапсыру 
тәртібін бекіту. 

Жалпы, онлайн режимде оқыту шарттарын ескере отырып, коронавирус пандемиясына 
байланысты оқу сабақтары, сессия, сондай-ақ қашықтықтан оқыту факультетінің түлектерін 
мемлекеттік аттестаттау онлайн-форматта өткізілді, мемлекеттік аттестаттау 
комиссияларының қызметі және студенттермен байланыс тиісті деңгейде ұйымдастырылды. 

Сонымен қатар, ҚОФ деканаты студенттерді қабылдау бойынша кәсіптік бағдар беру 
жұмысын ағымдағы оқу жылы ішінде университет кафедраларымен бірлесіп келесі 
бағыттарда жүргізгенін атап өткім келеді: 

1. Оқу жылының басында соңғы 3 жылда тиісті мамандықтар бойынша Қарағанды 
қаласы және Қарағанды облысы колледждерінің түлектерін университеттің бітіруші 
кафедраларын кәсіптік бағдар беру жұмыстарымен қамтуға толық талдау жүргізілді. Осы 
негізде контингентті кәсіптік бағдар беру жұмысымен нақты қамту бойынша тиісті 
тұжырымдар жасалды және Қазтұтынуодағы ҚарУ-ға түсу үшін ҚББТ-ны пайдалана отырып, 
қабылдау мен оқытудың жаңа қағидалары баяндалды. 

2. Жоспарға сәйкес Қарағанды қаласы және облыс колледж түлектерімен онлайн-

кездесулерге қатысты. 
3. Ақмола облысы колледждерінің басшылығымен байланыс орнатылды (Көкшетау, 

Щучинск, Атбасар, Степногорск қалаларында) 
4. Деканат қызметкерлері оқу жылы бойы (емтихан сессиясы кезеңінде) түлектерді 

екінші жоғары білім мен магистратураға оқуға шақыра отырып, тиісті кәсіптік бағдар беру 
жұмысын жүргізді. 

5. Тұрақты жұмысты ірі компаниялар мен мемлекеттік құрылымдар ұйымдары 
(әкімдіктер, банктер "БанкЦентрКедит "АҚ," Халық банк "АҚ," JysanBank "АҚ, ірі сауда 
орталықтары, ХҚКО және т.б.) жүргізеді. Бұл жұмысты жүргізу кезінде біздің түлектер мен 
ҚОФ студенттері белгілі бір көмек көрсетті. 

6. Біздің университетте ҚББТ қолдану арқылы оқу процесін ұйымдастыру туралы 
мақсатты аудиторияға хабарлау Instagram, Фейсбук және т. б. әлеуметтік желілер арқылы 
жүзеге асырылады. 

7. Колледждердің бітіретін курстарының оқушыларын, жұмыс істейтін жастарды, 
оның ішінде өткен жылдарды қамтитын 340 талапкердің әлеуетті базасы қалыптастырылды. 
Олармен онлайн-режимде, телефон арқылы кәсіптік бағдар беру жұмыстары жүргізілуде. 

SWOT –талдау 

 

S (STRENGHT) – мықты жақтары 
(әлеуетті және позитивті факторлар) 

W (WEAKNESS) – әлсіз жақтары 
(әлеуетті - келеңсіз ішкі факторлар) 

1. Университет имиджі (ЖОО 
репутациясының жоғары болуы). 

 1. Студент пен оқытушы арасындағы 
кері байланыс жеткіліксіз, бұл ҚББТ 
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 2.Университеттің бірегейлігі - ол өзінің 
бүкіл тарихында бизнес, сауда және қызмет 
көрсету салалары үшін кадрлар даярлауда.  
3. Университетте профессорлық-

оқытушылық құрамның кәсіби дамуы және 
студенттердің құзыреттілігін қалыптастыру 
үшін қажетті барлық ақпаратқа қол жеткізуді 
қамтамасыз ететін, ақпараттық ресурстарға 
еркін қол жетімді коммуникация жүйесінің 
болуы.  
4.Орнатылған қашықтықтан оқыту жүйесі.  
5. Нұр-Сұлтан, Қостанай, Шымкент, 
Павлодар қалаларында халық үшін білім 
алуға қолжетімділікті қамтамасыз ету.  
6. ЖОО білім беру ресурстарының 
ашықтығы.  
7. Қазақстанмен шекаралас елдерден 
шетелдік студенттерді тарту мүмкіндігі  
8. Оқу ақпаратын жеткізудің түрлі әдістерін 
қолдану (аудио/бейнетрансляция, 
аудио/бейнеконференция, E-

Learning/onlineLearning/M-Learning/ U-

Learning, интернет-конференциялар және 
т.б.).  

 

қолдану арқылы оқу процесінің 
міндетті элементі болып табылады.  
2. Қазіргі заманғы қашықтықтан 
оқыту курстарының төмен 
интерактивтілігі.  
3. Білімді тексеру кезінде 
пайдаланушының 
аутентификациясының техникалық 
мәселелері.  
4. Студенттер мен ПОҚ-ның 

ақпараттық ресурстармен жұмыс 
істеуге дайын болмауы. 
 

 

O (OPPORTUNITY) – қолайлы 

мүмкіндіктер (әлеуетті-позитивті сыртқы 
факторлар ) 

T (THREAT) – қауіптер (ықтимал -
келеңсіз сыртқы факторлар) 

1.Білім беру қызметін көрсетудің 
халықаралық нарықтарына шығу мүмкіндігі.  
2. Студент пен оқытушының өзара іс-

қимылы мониторингінің қолжетімділігі.  
3.«Coursera» жобасы сияқты тар шеңбердегі 
бағыттар бойынша онлайн-курстар 
ұйымдастыру мүмкіндігі. .  
4.  ЖАОК-тарды дамыту және OpenedX 

жүйесінде оларды одан ары орналастыру 
есебінен білім алуға қолжетімділікті 
қамтамасыз ету. . 
5. ПОҚ педагогикалық қызметі 
менеджментіне ЖОО басшылығының назар 
аударуы. 

1.Халық табысының төмендігі, бұл 
талапкерлердің төлем қабілеттілігіне 
әсер етеді. 
2. Қаржылық дағдарыс.  
3.Студенттердің білімнің аса 
құрылымданған порцияларының 
енжар тұтынушысына айналуы. 
4. Қашықтықтан оқытуды бәсекелес-

ЖОО-лардың пайдалануы және 
жетілдіруі. 
 5. Педагогикалық қызметке 
оқытушылардың жеткіліксіз 
дайындалуы болашақ мамандар 
даярлау сапасына әсер етеді. 
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10. ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ 

Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінде Тәрбие жұмысы, соның негізінде 
университеттегі тәрбие қызметінің негізгі құжаттамасы әзірленетін, Қазақстан 
Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 10 шілдедегі 
"Білім туралы" Заңына, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегі "Жастар 
саясаты туралы" Заңына, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2009 
жылғы 16 қарашадағы № 521 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының үздіксіз 

білім беру жүйесіндегі тәрбие Тұжырымдамасына, Қазақстан Республикасында білім беруді 
дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына және  т.б. сәйкес 
жүзеге асырылады 

Олардың ішінде университеттің Ғылыми кеңесімен бекітілген ҚҚЭУ студенттері мен 
ЭБҚК оқушыларын оқытудың барлық кезеңіне арналған тәрбие жұмысының перспективалық 
кешенді жоспары (Қарағанды-2017) негізгі орын алады. 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасындағы мақсаттардың бірі патриоттық тәрбие беру және белсенді 
азаматтық ұстанымды, әлеуметтік жауапкершілікті және жастардың шығармашылық 
әлеуетін ашу тетігін қалыптастыру жөніндегі шаралар кешенін іске асыру болып табылады. 

Университеттегі тәрбие процесі келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады: 
азаматтық-патриоттық, құқықтық және көпмәдениетті тәрбие, рухани-адамгершілік тәрбие, 
отбасылық тәрбие, тұлғаның өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту қажеттілігін қалыптастыру, 
әлеуметтік маңызды және жеке қасиеттерді, жеке қасиеттерді қалыптастыру, 
коммуникативтік мәдениетті қалыптастыру, экологиялық тәрбие, эстетикалық тәрбие, дене 
тәрбиесі және салауатты өмір салтының Денсаулық сақтау ортасын қалыптастыру, Еңбек 
және экономикалық тәрбие, кәсіби-шығармашылық тәрбие, зияткерлік мәдениетті дамыту. 

2020 жылдың наурыз айының ортасынан бастап елде коронавирустық пандемияға 
байланысты карантин режимі жарияланды. Оқу үдерісі онлайн режимге көшірілді, тиісінше 
тәрбиелік сипаттағы барлық іс-шаралар онлайн форматта да өткізілді. 

Азаматтық-патриоттық, құқықтық және көпмәдениетті тәрбие аясында 

факультеттер мен кафедраларда студенттерді университетте оқытудың барлық кезеңіне 
арналған тәрбие жұмысының Перспективалық кешенді Жоспарында көзделген іс-шаралар 
өткізілді. Ең маңыздысын айта кетсек. Университет студенттерін патриоттық тәрбиелеу 
мақсатында Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаевтың жыл сайынғы 
Жолдауларын зерделеу, насихаттау және түсіндіру жөніндегі негізгі іс-шаралар жоспарының 
орындалуына ерекше көңіл бөлінеді. 

2020 жылғы 01 қыркүйекте ел Президенті Қ.К. Тоқаев Қазақстан халқына "Қазақстан 
жаңа іс-қимыл кезеңінде: іс-қимыл уақыты"атты жыл сайынғы Жолдауын арнады. 2020 
жылдың 06 қыркүйегінде осы құжатты талқылауға арналған ПОҚ мен студент жастардың 
жиналысы өтті. 

Университет факультеттерінде Президент Қ.К.Тоқаевтың Қазақстан халқына 
Жолдауын түсіндіру бойынша кураторлық сағаттар, әңгімелесулер, талқылаулар, дөңгелек 
үстелдер өткізілді. Президенттің Қазақстан халқына Жолдауын түсіндіру бойынша стендтер 
жаңартылды. 

Университетте жастардың әскери-патриоттық тәрбиесіне көп көңіл бөлінеді. 
Университет студенттері Отан қорғаушылар күні мен Ұлы Жеңістің 76 жылдығына арналған 
іс - шараларға белсене қатысты.  

Осы күнді мерекелеу аясында дөңгелек үстелдер, кураторлық сағаттар, спектакльдер, 
салтанатты жиналыстар, мерекелік концерттер өткізілді. 

Қазақстандық қоғамда болып жатқан экономикалық және әлеуметтік жаңғырудың 
маңызды аспектілерінің бірі тіл саласындағы саясат болып табылады. Біздің республикада 
Мемлекет басшысы бастамашылық еткен бірегей жоба — Тілдердің үштұғырлығы іске 
асырылуда. Көптілді және мультимәдениетті қазіргі заманда тілдердің тоғысу мәселесі, 
қоғамдарды топтастыру бойынша Тілдер саласында тиімді және өміршең бағдарламаларды 
іздеу бұрынғыдан да өзекті болып отыр. Осыған байланысты Президенттің Тілдердің 
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үштұғырлығы туралы идеясын енгізудің нәтижесі болып табылатын көптілді білім берудің 
маңыздылығы мен өзектілігі күмән тудырмайды. 

Өз сөздерінде және үндеулерінде Ел Президенті көп ұлтты қазақстандық қоғам үшін 
көптілділікті дамытудың маңыздылығы туралы бірнеше рет айтқан болатын. 

Университетте "Тілдер фестивалі", "Бір отбасында, Үш біріккен тіл", "Біртұтас 
отбасында. Тілдердің үштұғырлығы", Тілдер күніне арналған "Тіл-ұлт мәдениетін танудың 
кілті" Тілдер мерекесі, " Мемлекеттік тіліміз Мәңгілік Елімізбен бірге...» іс-шаралары 

өткізілді. 

2012 жылғы 1 желтоқсанда елімізде Тұңғыш Президент күні атап өтілді. Бұл мерекені 
енгізу жастарды патриоттық тәрбиелеу ісінде үлкен маңызға ие. Осыған орай, университетте 
"Ұлт Көшбасшысы студент жастарды азаматтық-патриоттық тәрбиелеу жүйесіндегі негізгі 
тұлға ретінде"атты дөңгелек үстел өтті. Университеттің студент жастары Тұңғыш Президент 
күнін мерекелеу бойынша жалпықалалық іс-шараларға қатысты, Тұңғыш Президент күніне 
арналған кураторлық және сынып сағаттары өткізілді. 

Тұңғыш Президент күнін мерекелеу құрметіне Қарағанды қаласының Жастар 
ресурстық орталығы жастар арасында қазақ фольклорлық және музыкалық мұрасын сақтау 
аясында қашықтықтан "Folk Fest" жастар фестивалін ұйымдастырды. Фестиваль 
қорытындысы бойынша "Жайна" хореографиялық ансамблі және "Назқоңыр" халық 
аспаптар ансамблі фестиваль лауреатының дипломдарымен марапатталды. 

Университетте конфессияаралық толеранттылыққа тәрбиелеуге, діни экстремизм 
мен терроризмнің алдын алуға ерекше көңіл бөлінеді. Студент жастар арасында 
экстремистік идеологияның таралуын барынша азайту бойынша Қазтұтынуодағы Қарағанды 
экономикалық университетінің 2020-2021 оқу жылына арналған Қадамдық іс-шаралар 
жоспары әзірленді 

Университет факультеттері мен жатақханаларында діни конфессия өкілдерімен діни 
экстремизмнің және жастарды деструктивті діни секталардың қызметіне тартудың  алдын 
алу бойынша кездесулер өткізілді. Жалпыуниверситеттік ауқымды іс – шаралар арасында 
Қарағанды облысының дін істері басқармасы өкілдерінің және дін өкілдерінің қатысуымен 
Рухани келісім күніне арналған "Конфессияаралық қарым-қатынас мәдениеті - Қазақстан 

Республикасындағы Рухани келісімнің негізі" атты дөңгелек үстелді атап өтуге болады. 
Студенттер арасында деструктивті діни ағымдар идеологиясының таралуының алдын 

алу және оларға  тартуды шектеу, сондай-ақ діни сауаттылықты арттыру мақсатында 
"Жасөспірімдер - жастар ортасындағы экстремистік көріністер", "Қоғамның экстремизмге 
қарсы күрестегі рөлі. Экстремизмнің түрлері» деген тақырыптарда  "Қарағанды облысының 
конфессияаралық қатынастар проблемаларын зерттеу және талдау орталығы"КММ 
ақпараттық-түсіндіру, талдау бөлімінің басшысы Г.Б. Далабаеваның шақыруымен семинар 
өткізілді. 

"Қарағанды облысының дін істері басқармасы" ММ теологы А. Т. Керімовтың 
шақыруымен "Ислам тарихындағы маңызды оқиғалар", "Ислам дініндегі жаңадан 
құрастырылған топтар" тақырыптарына Онлайн-вебинарлар өткізілді.. 

«No extremism!  No terrorism!» акциясына қатысу барлық санитарлық нормаларды 
сақтай отырып, Қарағанды облысының дін істері басқармасы"ММ ұйымдастырған флешмоб 
форматында өткізілді. 

Алматы қаласы "Таугүл" мешітінің бас имамы Е.К. Маженмен "Қазақстандағы қазіргі 
діни жағдай: дін мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасы"тақырыбында Онлайн кездесу өтті. 

"Түрлі-түсті революциялар. ИДМ "пышақ ұшында" тақырыбында Қарағанды облысы 
ҰҚК департаментінің қызметкерін шақырумен  1-3 курс студенттеріне дөңгелек үстел өткізу.  

Тағы бір маңызды бағыт - студенттерді құқықтық тәрбиелеу. Университетте 
құқықтық білім мектебі жұмыс істейді, әлеуетті құрылымдар мен құқық қорғау 
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органдарының жетекші мамандары онлайн режимде дәріс оқып, студенттер алдында сөз 
сөйлеуге шақырылады. 

Студенттік ортада құқыққа қарсы әрекеттердің алдын алу және жолын кесу 
мақсатында университеттің ішкі істер органдарымен Іскерлік байланыстары орнатылды, 
Михайловка ПБ қызметкерлерімен онлайн – кездесулер өткізілді. 

"Sanaly urpag" студенттер қауымдастығы: 

- -студенттер мен оқытушыларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың белсенді 
қатысушыларына айналдыру, білім беру саласының барлық субьектілерінің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы сауаттылығын арттыру негізгі міндеті болып табылатын, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға; 

- академиялық адалдықты қалыптастыру міндеті болып табылатын, ."баға сатуды" 
қабылдамайтын колледж қалыптастыруға оқытушыларды ынталандыруға, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тетіктерді практикада қолдануға, студенттер арасында білім культін 
арттыруға; 

- оның міндеттері Студенттік қоғамдастықты ақпараттық сүйемелдеу, БАҚ, 
әлеуметтік желілер арқылы тиімді "кері байланысты" қамтамасыз ету, студенттік 
қоғамдастыққа азаматтарды, сарапшыларды, қоғам қайраткерлерін және т. б. барынша тарту 
болып табылатын, ақпаратты қолдауға қатысады. 

"Sanaly urpag" студенттік қоғамдастығы "Жалпы заң және арнайы пәндер" 
кафедрасының ПОҚ-мен бірлесіп "Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік құбылыс ретінде", "ҚР-

дағы сыбайлас жемқорлық: жай-күйі және оған қарсы іс-қимыл шаралары"тақырыптарында 
онлайн-дәрістер өткізді. Сондай-ақ, барлық курс студенттері арасында "Парасаттылық 
сағаты" өткізілді, оның мақсаты білім алушыларға сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты 
насихаттау және қалыптастыру болып табылады. Студенттерге Қазақстан Республикасының 
2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы, "Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" ҚР Заңы, "Академиялық адалдық кодексі", 

университетішілік нормативтік құжаттың негізгі ережелері сияқты нормативтік құжаттардың 
негізгі ережелері түсіндірілді.  

Жоғары білім беруде сыбайлас жемқорлық көріністерін болдырмау үшін басқарудың 
демократиялық қағидаттары мен білім беру технологияларын енгізу, сондай-ақ 
Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінде Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
мақсатында мынадай шаралар іске асырылуда:  

1. Ғылыми кеңестің шешімімен "Студенттің ар-намыс Кодексі" және "Оқытушылар мен 
қызметкерлердің қызметтік әдеп кодексі", "Академиялық адалдық кодексі"әзірленіп, 
бекітілді. 

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттағы ауқымды әлеуметтік зерттеулер 
(сауалнама) жүргізілуде. 

3. Бакалавриат үшін таңдау пәні бойынша пәндердің оқу жопарларына әзірленіп, 

енгізілді: "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздері" (бакалавриат студенттері үшін 
3 кредит көлемінде), "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл: құқықтық және 
экономикалық аспектілер"  (бакалавриат студенттері үшін 3 кредит көлемінде) және 
магистратура үшін (Юриспруденция 1 курс) "Сыбайлас жемқорлық қылмыстардың 
біліктілігі: сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының теориясы және қолдану 
тәжірибесі". 

4. Оқу корпусында университет жұмысын ұйымдастыруды жетілдіру бойынша 
сыбайлас жемқорлық, шағымдар, ұсыныстар мен тілектер туралы ақпарат жинау үшін пошта 
жәшіктері орнатылды, "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы омбудсмен" стенді ресімделді, 
адалдық дүкені ашылды, университет студенттері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыру бойынша жобалар іске асырылуда. 

5. Дипломдық және магистрлік жұмыстардың тақырыптары жыл сайын жаңартылып 
отырады және сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттағы тақырыптардың кемінде 25% - ын 
қамтиды. Дипломдық жұмыстарды қорғау қарсаңында "Антиплагиат"бағдарламасын 
пайдалана отырып, мазмұнын міндетті түрде тексеру жүргізіледі. 
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6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыс бойынша құқық қорғау органдарымен 
ақпараттық өзара іс-қимыл жүзеге асырылады. Университет пен ҚР Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті арасында сыбайлас 
жемқорлықтың кез келген көріністеріне төзбеушілік атмосферасын және қоғамда сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша ынтымақтастық туралы 
Меморандум жасалды. Университет Қарағанды облысының ЖОО-ларының Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы Хартиясына қол қойды. 

7. Мамандықтар мен даярлау бағыттарының оқу жоспарларының пәндері бойынша 
емтихандар, әдетте, жазбаша түрде немесе компьютерлік тестілеуді пайдалана отырып 
өткізіледі.  

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша түрлі мемлекеттік 
құрылымдардың өкілдерімен бірлескен іс-шаралар мерзімді түрде өткізіледі.  

2017 жылдың қараша айында Студенттерге қызмет көрсету орталығы ашылды, онда бір 
терезе қағидаты бойынша Мемлекеттік 15, Университет ішіндегі қызметтің 6 түрін алуға 
болады. СҚКО ашылуы қызметкерлермен қарым-қатынасты азайтуға және сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін болдырмауға мүмкіндік берді. 2020 жылдың қаңтарында адалдық 
дүкені ашылды. Integrity shop (адалдық дүкені) жобасы жастардың бойында жағымды 
моральдық қасиеттерді, ішкі парасаттылық пен адалдықты тәрбиелеуге бағытталған. Бұл 
факторлар Сыбайлас жемқорлыққа қарсы иммунитетті қалыптастыруға тікелей әсер етеді.  

Университетте студенттердің шығармашылығы, физикалық дамуы үшін барлық жағдай 
жасалған. Университетте 10 шығармашылық ұжым мен студенттік бірлестіктер жұмыс 
жасайды: 

1.  «Жайна» би ансамблі 
2. Вокальды  студия «Мэлоди» 

3. Сән Театры 

4. «Назқоңыр» халық аспаптар ансамблі 
5.Студенттік театр «Вдохновение» 

4. Дебат клубы «Бірлік» (қазақ лигасы) 

5. Дебат клубы «Ұлағат» (орыс дигасы) 

6. Студенттік Парламент 

7. Студенттік қоғамдастық «Sanaly Urpag» 

8. Волонтерлық орталық «Bonum» 

Қалыптасқан эпидемиологиялық жағдайға және коронавирустық инфекцияның таралу 
қаупіне байланысты 2020 жылғы 1 қыркүйектен бастап университет қашықтықтан оқыту 
режиміне көшті. Осыған байланысты, "Жайна", "Мэлоди", "Сән театры", "Назқоңыр" 
шығармашылық ұжымдары оқу жылы бойы қашықтықтан жұмыс істеп, санитарлық-

эпидемиологиялық режимді сақтай отырып, кестеге сәйкес студенттермен кездесулер мен 
репетициялар өткізді. Қашықтықтан оқытуды ескере отырып, шығармашылық ұжымдардың 
жұмыс жоспарлары әзірленді, жұмыс жоспарында іс-шараларды дайындау, интернет 
көздерін оқыту бейнероликтеріне сілтемелер және үй тапсырмаларын орындау көзделген. 
Әлеуметтік желілерде шығармашылық ұжымдардың қызметі туралы ақпарат жарияланды. 

Университетте мәдени-эстетикалық және шығармашылық даму орталығы жұмыс 
істейді - бұл біздің университетіміздің Ең жас құрылымдық бөлімшесі, жетекшісі – Е.Г. 

Пономаренко, әдебиет, сахналық драматургия саласындағы республикалық және 
халықаралық конкурстардың лауреаты болып табылады. 

Есеп беру кезеңінде "Вдохновение" студенттік театры Студенттер сарайының 
сахнасында мәдени-көпшілік жұмыстар мен театрлық қойылымдарды жалғастырды. Театр 
ұжымы ЖОО-ның барлық факультеттерінің бірінші курс актерлерімен толықты. 

Театр қатысушылары облыстық және қалалық кітапханалар базасында, мектептер мен 
балалар үйлерінде өткізілетін көптеген жалпықалалық іс-шаралардың қонақтары болып 
табылады. 

Университет кітапханасында түрлі көрнекті өнер қайраткерлерінің 
шығармашылығы бойынша тақырыптық музыкалық қонақ бөлмелер әзірленді. С.М. 
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Торайғыров, М. Шаханов, Ф. Оңғарсынова туралы тақырыптық кітап көрмелері 
байланыссыз кітапхана жүйесіне дайындалды және қойылды. Бұл көрмелерді 
көптеген студенттер тамашалады, бұл белгілі ақындардың кітаптарына орталыққа 
тікелей жүгінуінен көрінеді. Іс-шаралардан, спектакльдерден, пікірсайыс 
турнирлерінен фотосуреттер үнемі қойылатын кітапхана сайты бар. 

Студенттердің эстетикалық талғамын дамыту мақсатында университетте 
этнографиялық театр және этномузей және сән театры жұмыс істейді. 

Этнографиялық театр мен этномузейдің негізгі міндеті халықтың материалдық 
және рухани мәдениетінің бірегей көрінісі болып табылатын Қазақ ұлттық киімінің 

тарихы бойынша студенттер, жастар және өскелең ұрпақ арасында мәдени-ағарту 
жұмысы болып табылады. 

Сән театрында студенттер заманауи жастар киімінің топтамаларын, сәндік-

қолданбалы өнерді (кесте тігу, маталарды "батик"техникасында бояу) жасау үшін 
жұмыс істейді. Сән театры Қарағанды облысының, Қарағанды қаласының және 
Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің түрлі концерттік бағдарламаларына 
қатысты. 

2020-2021 оқу жылы барысында университеттің шығармашылық ұжымдары облыстық, 
республикалық және халықаралық онлайн-байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие 
болды: 

 «Назқоңыр» халық аспаптары ансамблі : 
- Ұлттық музыкалық фестиваль «Folk Festival - 2020»,  Қарағанды қ. – Лауреат дипломы 

(қараша 2020 г.) 
 «Жайна» би анасамблі: 
- Ұлттық музыкалық фестиваль «Folk Festival - 2020»,  Қарағанды қ.– Лауреат дипломы 

(қараша 2020 ж.); 

- VI Халықаралық қашықтықтықта өткен  фестиваль - бала, жасөспірім және ересектер 
шығармашылық конкурсы «Ақ сұнқар» – «Белый сокол», Қарағанды қ. – Гран-При дипломы 

(желтоқсан 2020 г.); 
- VI Халықаралық қашықтықта өткен фестиваль - бала, жасөспірім және ересек 

шығармашылығы конкурсы «Ақ сұнқар» – «Белый сокол», Қарағанды қ. –I  дәрежелі диплом 
(желтоқсан 2020 ж.); 

- III Халықаралық қашықтықта өткен фестиваль - бала, жасөспірім, ересектер 
шығармашылығы  конкурсы «Ақжелең», Қарағанды қ. – диплом Гран-При (ақпан 2021 ж.) 

Вокальды студия «Мэлоди»: 
- Бүкілресейлік ашық қашықтықта өткен вокальды конкурс «ГОЛОС РОССИИ» 

номинация «Эстрадное пение», Краснодар қ. –III  дәрежелі лауреат дипломы (ақпан 2021 ж.); 

- I Халықаралық онлайн-фестиваль «С чего начинается Родина» номинация 
«Эстрадный вокал», Белгород қ. –III және и II дәрежелі  лауреаттар дипломы. 

Сән театры: 

- II Халықаралық қашықтықта өткен марафон   «MAGIC DANCE» 2021, Қарағанды қ. – 

диплом Гран-При (ақпан 2021 ж.); 

- Балалар мен жастар шығармашылығының Республикалық онлайн конкурсы 
«Весенняя капель», Нұр-Сұлтан қ. –I  дәрежелі диплом (наурыз 2021 ж.); 

- Республикалық онлдайн-конкурс «Біз елдің болашағымыз», Нұр-Сұлтан қ –I дәрежелі 
диплом (сәуір 2021 ж.); 

- «Шоумир дом солнца Турция» шығармашылығы Халықаралық онлайн-конкурсы , 

Мәскеу қ. – диплом Гран-При (сәуір 2021 ж.); 

- Халықаралық онлайн-конкурс «Zlata Praha», Прага қ. – диплом Гран-При (коллекция 
«Море», сәуір 2021 ж.); 

- Халықаралық онлайн-конкурс «Zlata Praha», Прага қ. – диплом Гран-При (коллекция 
«Восток», сәуір 2021 ж.). 

- Грециядағы халықаралық онлайн-конкурс-I дәрежелі Диплом (шілде, 2021 ж.) 
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Қазтұтынуодағы ҚарУ сән театры университет студенттері арасында "Қазіргі заман 
және ұлттық дәстүр", "Fantasy face art" фотоконкурстарын өткізді. 

Университет қабырғасында "Бірлік" қазақ лигасы мен "Ұлағат"орыс лигасы дебат 
клубтары жұмыс істейді. 2020-2021 оқу жылы ішінде дебаттық турнирлерге қатысты: 

- Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына және Әбу-Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдығына 
арналған "Өзің сен ..." облыстық дебат турнирі, "Қарағанды облысының тілдерді дамыту 
басқармасы" ММ, Қарағанды қ. - Диплом I орын (2020 ж. қараша); 

- "Viak Cup I" республикалық онлайн дебат турнирі, Павлодар қ. - диплом I орын (2021 

ж. ақпан); 
- "QR CUP XV" республикалық пікірсайыс турнирі, А. Байтұрсынов атындағы 

Қостанай Өңірлік университеті, Қостанай қ. - диплом I орын (ақпан 2021 ж.); 
- "Болашақ жастары" облыстық дебат турнирі, Қарағанды медицина университеті, 

Қарағанды қ. - диплом I орын (ақпан 2021 ж.); 
– Ы. Алтынсариннің 180 жылдығына арналған "Білімді ұрпақ-болашақтың кепілі" 

республикалық дебат турнирі, Қостанай қ., Қостанай облысының ішкі саясат басқармасы – 

III дәрежелі диплом (Наурыз 2021); 
- "AQIQAT CUP X: Тәуелсіздікке 30 жыл" республикалық пікірсайыс турнирі, 

Павлодар педагогикалық университеті, Павлодар қ. - III дәрежелі диплом (Наурыз 2021); 
– ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған "Сапалы білім-саналы ұрпақ" 

республикалық дебат турнирі, Қарағанды техникалық университеті-I және II дәрежелі 
диплом (сәуір 2021 ж.); 

- ХІХ республикалық пікірсайыс турнирі "Nur Otan" партиясының ауыспалы кубогы, 
"Жас Отан" ЖҚ, Қарағанды қ.-Гран-при дипломы (2021 ж. сәуір); 

– Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған "Тәуелсіз ел тірегі - 
білімді ұрпақ" республикалық пікірсайыс турнирі, Silkway Халықаралық университеті, 
Шымкент қ. - диплом Үздік спикер Құдайбергенов Аян (сәуір 2021 ж.); 

ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу аясында ЖБО "Жас Отан" ЖҚ Қарағанды 
облыстық филиалымен бірлесіп 2021 жылғы 1-2 мамырда keu CUP II: "Тәуелсіз ел, Тәуелсіз 
мен" республикалық студенттік пікірсайыс турнирі, жүлде қоры 150 000 теңге болатын 
Ректор кубогы өткізілді. Турнирге 25 фракция, Қазақстанның жоғары оқу орындарының 50-

ден астам студенті қатысты. Екі күндік дебат турнирінің қорытындысы бойынша: I орын – 

Жолдас Аяжан, Әріпбай Еркебұлан (университет студенттері). Сулейман Демирель), II орын 
– Мухитжан Ролан, Мүслім Елдос (Еуразия ұлттық университетінің студенттері). Л. 
Н.Гумилев атындағы ЕҰУ), III орын – Исахан Нұрбақыт, Жолдасова Нұрсыйпат (Семей 
медицина университеті). Турнир жеңімпаздарына дипломдар, ақшалай сертификаттар мен 
кубоктар, ал барлық қатысушыларға сертификаттар табысталды. 

Салауатты өмір салтын қалыптастыру аясында университеттің студент жастары 
дәстүрлі Денсаулық фестивальдеріне, "Алтын күз" жеңілатлетика кроссына, "Бірінші курс 
студенті" спартакиадаларына белсенді қатысады, Дүниежүзілік темекі шегуге қарсы күрес 
күніне, Дүниежүзілік туберкулезбен күрес күніне, Дүниежүзілік нашақорлыққа және 
есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес күніне, Дүниежүзілік денсаулық күніне, АИТВ-

ЖИТС-тің алдын алу, А (Н1N1) пандемиялық тұмауының таралуы бойынша іс-шараларға 
арналған айлықтар өткізіледі. 

Университетте 9 спорт секциясы жұмыс істейді, онда 300-ден астам студент 
шұғылданады. Университет спортшылары облыстық, республикалық және халықаралық 
деңгейдегі түрлі жарыстарға қатысып, ҰСЛ(НСЛ)-да футзал мен баскетболдан өнер 
көрсетуде. 

Еңбек тәрбиесі бойынша іс-шаралар аясында студенттер университет пен қаланың 
аумағын санитарлық тазалауға, абаттандыруға және көгалдандыруға белсенді қатысады. 
Жыл сайын университетте жазғы еңбек семестрін өткізу үшін студенттік құрылыс және 
еңбек жасақтары құрылады. 

Волонтерлер "Saryarqa Jastary" штабымен бірлесіп "WorldCleanupDay" облыстық 
сенбілігіне қатысты, сенбілік кезінде волонтерлер Федоров су қоймасының жағалауын 
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"қоқысты бөлек жинау" қағидасы бойынша қоқыстан тазартты және жағалау маңында 50-ден 
астам көшет отырғызды. "Birgemiz: Taza Alem"жобасы бойынша эко-жарыста Қарағанды 
қаласының Триатлон паркінде плоггинг форматындағы сенбілік өткізілді. 

Әлеуметтік маңызды және жеке қасиеттерді, жеке қасиеттерді қалыптастыру, 
коммуникативтік мәдениетті қалыптастыру мақсатында университетте Жастар ұйымдары 
және студенттік өзін-өзі басқару жұмыс істейді. Қазтұтынуодағы ҚарУ-де Студенттік өзін-

өзі басқару субъектілері ретінде жатақхананың студенттік кеңесі, студенттік ғылыми 
қоғамдар (СҒҚ), қызығушылықтары бойынша студенттік клубтар, старостат, қоғамдық 
деканат, студенттік кураторлық институты, студенттік құрылыс және еңбек жасақтары, 
полицияға жәрдемдесетін Студенттік жасақ, студенттік омбудсмен, КТК студенттік 
лигалары, студенттердің эстетикалық және шығармашылық даму орталығы, Студенттік 
Парламент, Қазақстан студенттер Альянсы, "Bonum" еріктілер орталығы және т. б. жұмыс 

жасайды. 
Студенттік өзін – өзі басқару органдарының қызметі - бұл студент жастардың тыныс-

тіршілігінің маңызды мәселелерін шешуге, оның әлеуметтік белсенділігін дамытуға, түрлі 
әлеуметтік бастамаларды қолдауға бағытталған студенттердің бастамашыл, дербес, жауапты 
қоғамдық жұмысының ерекше нысаны. 

Студенттік өзін-өзі басқару жүйесінің басқарушы органы Студенттік Парламент 
болып табылады, жаңа оқу жылында жалпы саны 6 адамнан тұратын жаңа құрам құрылды. 

Студенттік Парламент бірінші курс студенттерімен, университетпен, шығармашылық 
ұжымдардың қызметімен, студенттің Әдеп кодексімен танысу туралы онлайн-кездесулер 
өткізді. Сондай-ақ, ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған "ҚЭУ-дегі ең ақылды", 
"Табыстың 30 қадамы" тақырыбында "Quiz-o-holics", "Ең ақылды студенттер" тақырыбында 
"Тарих білгірлері" онлайн зияткерлік ойындары өткізілді. Оқу жылы бойы кесте бойынша 
айына бір рет студенттік жатақханаларды аралау жүргізілді, кездесулер кезінде өмір сүру 
жағдайларына қанағаттану және басқа да тұрмыстық мәселелер туралы әңгімелер жүргізілді. 

2020 жыл Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен еріктілер жылы болып 
жарияланды. Өзекті міндет – азаматтардың, әсіресе жастардың, студенттер мен 
оқушылардың ерікті қызметке қатысуын кеңейту, оларға белсенді өмірлік ұстаным 
дағдыларын қалыптастыру. Бұл азаматтық қоғамды нығайту жөніндегі жұмыстың маңызды 
құрамдас бөлігі. 

Университетте "Bonum" еріктілер орталығы құрылды, оның құрамына 1-3 курс 
аралығында 30-дан астам волонтер-студенттер кіреді. 

Еріктілер орталығының мақсаты студенттерге өздерін көрсетуге, өз әлеуетін іске 
асыруға және оларды әлеуметтік тәжірибеге тарту арқылы лайықты тануға мүмкіндік беру 
болып табылады. 

Волонтерлер "Saryarqa Jastary" штабымен бірлесіп "WorldCleanupDay" облыстық 
сенбілігіне қатысты, сенбілік кезінде волонтерлер Федоров су қоймасының жағалауын 
"қоқысты бөлек жинау" қағидасы бойынша қоқыстан тазартты және жағалау маңында 50-ден 
астам көшет отырғызды. "Birgemiz: Taza Alem"жобасы бойынша эко-жарыста Қарағанды 
қаласының Триатлон паркінде плоггинг форматындағы сенбілік өткізілді. 

Орталықтың негізгі бағыттары: 
* еріктілік идеяларын насихаттау; 
* білім беру мекемесі еріктілерінің қызметін үйлестіру; 
* әлеуметтік волонтерлік; 
* экологиялық қорғау және абаттандыру; 
* салауатты өмір салтын насихаттау (спорттық жарыстар, туристік сапарлар және т. б. 

ұйымдастыруға көмектесу); 
* мәдени-бұқаралық іс-шараларға қатысу, өткізуді ұйымдастыру. 
Волонтерлер "Ардағым-Ардагерім" қайырымдылық жобаларына қатысты - ардагерлер 

мен тыл еңбеккерлеріне көмек көрсетті,, сондай-ақ волонтерлер шаруашылық бойынша 
көмек көрсетті. Ардагерлер жастар үшін жарқын үлгі. Іс-шараның негізгі мақсаты - жастарды 
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патриоттық рухқа тәрбиелеу және тарту, сондай-ақ олардың еңбекқорлығы мен ардагерлерге 
деген мейірімділігі. 

"Ел тірегі - Елбасы" қалалық акциясында аз қамтылған отбасыларға арналған азық-

түлік себеттерін өлшеп орау және қалыптастыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. 
"Әлеуметтік студенттік несие" Мемлекеттік жобасын іске асыру шеңберінде 

волонтерлер Абай ауданы білім бөлімінің "№14 мектеп-лицейі" КММ-нің 11 сынып 
оқушылары үшін "ҰБТ+" жобасын іске асырды. Волонтерлік жұмыс ҰБТ-ға дайындық, 
ZOOM платформасында онлайн форматта ҰБТ-да жоғары балл алуға бағытталған сынақ 
тестілерін өткізу болды. Жоба аясында қоғамдық пайдалы қызметті жүзеге асырғаны үшін 
студенттер 280 000 теңге көлемінде сыйақы алды. 

Халықаралық еріктілер күні қарсаңында "Қазақстан Волонтерлер лигасы" 
Қашықтықтан оқыту факультетімен бірлесіп, Университет студенттерімен волонтерлерге 
арнау өткізілді. Үйлестірушілер волонтерлерді жобалар қатарына қабылдады, сондай-ақ атап 
өтілген волонтерлерді атаулы төсбелгілермен және сертификаттармен марапаттады. Сондай-

ақ университет пен "Қазақстан волонтерлері лигасы" қоғамдық қорының Қарағанды 
филиалы арасында студент жастар арасында волонтерлікті дәріптеу бойынша өзара 
ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды. Осы меморандум шеңберінде 
Волонтерлер семинарлар мен тренингтерге қатысты, Қарағанды облысы бойынша ТЖМ 
Апаттар медицинасы орталығының базасында Алғашқы медициналық көмек көрсету және 
жазатайым оқиға кезінде зардап шеккен адамның өмірін құтқару үшін білім мен 
практикалық дағдыларды алу мақсатында оқытудан өтті. 

Университетте факультеттер мен университет кураторларының кеңестері жұмыс 
істейді. Топтар мен курстар кураторларының қызметін ынталандыру мақсатында 
университетте "Жыл кураторы"атағына конкурстар өткізіледі. Әдетте, бұл атақтың 
лауреаттары университеттің кураторлары және ең жақсы академиялық тобы болып 
табылады. 

Академиялық топ кураторларының жұмыс жоспарлары "ҚҚЭУ студенттерін оқытудың 
барлық кезеңіне арналған тәрбие жұмысының перспективалық кешенді жоспары" негізінде 
жасалады және тәрбие жұмысының барлық спектрін қамтиды. Кураторлық сағаттардың 
тақырыбы әртүрлі. Міндетті түрде ұлттық және мемлекеттік мерекелерге, Ел Президентінің 
Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауларын, ел тарихындағы атаулы күндерге арналған 
кураторлық сағаттар өткізіледі. Кураторлық сағаттарда студенттердің сабаққа қатысуы мен 
үлгерімі, тұрмыс, бос уақытты ұйымдастыру мәселелері талқыланады, университет өмірі 
мәселелері бойынша ақпарат алмасу жүргізіледі. Университетте нақты тақырыптар бойынша 
кураторлық сағаттарды өткізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар әзірленді. 

Белсенді студенттер жастарды тәрбиелеуде аталған бағыттарды жүзеге асыру үшін 
кураторларға, факультет оқытушыларына үлкен көмек көрсетеді. Университет ректораты, 
деканаттары жетім, аз қамтылған студенттерге материалдық көмек көрсету, талантты 
жастарды қолдау бойынша тұрақты жұмыс жүргізеді. Осы санаттағы жақсы оқитын 
студенттер үшін Ғылыми кеңестің шешімі бойынша 2019-2020 оқу жылында ҚҚЭУ 
стипендиялары тағайындалды және білім беру гранттары бөлінді, бұдан басқа, университет 
студенттері ҚР Президенті атындағы стипендияларға ие болады. Ғабиден Мұстафин 

атындағы, Ғылыми кеңес және т.б. атаулы стипендиялар. 
Қазақстан Республикасы педагогикалық қызметкерлерінің "Қазақстанның жаңғыруы 

3.0 – білімнің үлесі" атты республикалық тамыз конференциясы жоғары оқу орындары 
секциясының ұсынымдарын орындау үшін университетте "Рухани жаңғыру"бағдарламасын 
іске асыру жөніндегі жол картасы әзірленіп, оны университет ректоры бекіткен болатын.  

Бағдарламаның басты мақсаты - Қазақстандықтарды шынайы патриотизм сезімінде 
тәрбиелеу; ол өз ауылына, қаласына, өлкесіне, оның тарихына, мәдениетіне, дәстүрлері мен 
тұрмысына, Отан алдындағы адамгершілік борышынан көрінеді. 

2017 жылдың қыркүйек айынан бастап университетте "Рухани жаңғыру" бағдарламасын 
түсіндіру және жүзеге асыру жұмыстары басталды. Бірінші курстың барлық академиялық 
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топтарында Тұңғыш Президент Н.Ә. Назарбаевтың "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" және 
"Ұлы Даланың жеті қыры"бағдарламалық мақалаларының негізгі ережелері бойынша дәрістер 
өткізілді. 

Электронды дүңгіршекте ақпараттық материал орналастырылған және ішкі теледидар 
арналары арқылы "Рухани жаңғыру"бағдарламасы туралы ақпарат беріледі. 

Рухани жаңғыру "бағдарламасын жүзеге асыру аясында" Әлеуметтік жұмыс және 
Қазақстан халқы Ассамблеясы" кафедрасы Қарағанды жоғары оқу орындарының 
студенттерімен онлайн-конференция өткізді. 

"Рухани жаңғыру" бағдарламасын жүзеге асыру аясында университеттің профессор-

оқытушылар құрамы 6 кітап шығарды. 

"Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық" жобасы аясында 
кітапханада ҚР БҒМ қамқорлығымен мемлекеттік тілге аударылған шетелдік (көбінесе 
ағылшын тілді) авторлардың "Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық" атты тұрақты жұмыс істейтін 
көрме ұйымдастырылды: қазіргі заманғы физика, Биохимия, бағдарламалау, қоршаған ортаны 
қорғау, бизнес және құқық, аудит, қазіргі заманғы процестерді басқару, жасанды интеллект 
және т. б. 

Кітапхана қызметкерлері өз оқырмандарын жаңа түскен " Жаңа гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық" кітаптарымен таныстырды. 

Көрменің мақсаты - студент жастардың назарын жобаға аудару және қазақ тіліне 
аударылған шетелдік авторлардың кітаптарымен таныстыру. 

"Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық" жобасы бойынша ақпарат кітапхана сайтында және 
байланыссыз іздеу жүйесінде 77 кітап бойынша ұсынылған. 

"Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық " жобасы аясында кітапхана 
2020 жылдың қыркүйек айында қазақ тіліндегі 1140 дана оқулықтың 30 атауын алды. 

Студенттердің жеке дамуы мен тәрбиесінің негізгі критерийлерін талдай отырып, 
келесідей қорытынды жасауға болады: 

 

SWOT-талдау 

 

Мықты жақтары Әлсіз жақтары 

1. Университетте тәрбие жұмысының 
белгіленген мақсатты бағыттары  бар 
жүйесі құрылған. 
2. Жалпы материалдық-техникалық база, 
университеттің әлеуметтік-тұрмыстық 
жағдайы мен қаржылық қамтамасыз 
етілуі студенттердің тұлғалық дамуы мен 
тәрбиесі үшін жеткілікті. 
3. Студенттік қоғамдық ұйымдар жұмыс 
істейді, әр түрлі үйірмелер мен 
шығармашылық ұжымдардың 10 
атауының болуы және іс-шараларға 

1. - Шығармашылық ұжымдарға 
қатысатын студенттер санының азаюы 
байқалады;  
2. - Университетте көптеген ауқымды 
қоғамдық іс-шаралар өткізіледі, алайда 
студент жастардың белгілі бір бөлігі 
олардан тыс қалады;  
3. - Тәлімгерлік институты өз жұмысын 
жандандыруы тиіс;  
4. - Қала, облыс, республика деңгейінде 
түрлі шығармашылық байқаулар 
өткізіледі, ал университеттен 
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қатысатын студенттер санының 
біртіндеп өсуі тәрбие жұмысының 
нәтижелілігін көрсетеді. 
4. Университетте есірткіге және басқа да 
тәуелділіктердің алдын алу, АИТВ-

инфекциясының, құқық 
бұзушылықтардың алдын алу бойынша 
бағдарламалар іске асырылуда. Тәрбие 
жұмысын ұйымдастыру мәселелері 
бойынша студенттердің 
сауалнамаларының деректері 
жинақталуда, оқудағы және оқудан тыс 
қызметтегі жетістіктері үшін 
студенттерді көтермелеу жүйесі 
әзірленді. 
5. Студенттік өзін-өзі басқару органдары 
құрылды және жұмыс істейді. 
6. Студенттердің патриоттық, рухани 
және адамгершілік қасиеттерін 
қалыптастыру бойынша жүйелі жұмыс 
жүргізілуде. 
 

қатысушылар саны мардымсыз болып 
қала береді;  
5. - Жалған діни секталардың қызметіне 
иммунитетті қалыптастыру, діни 
экстремизм мен терроризм 
көріністерінің алдын алу, студенттік 
ұжымдарда құқық бұзушылықтарға 
"мүлдем төзбеушілікті" қалыптастыру 
бойынша үйлесімді және қорғайтын 
жұмыс қажет;  
6. - Студенттік өзін-өзі басқару 
органдары өз жұмысын жандандыруы 
керек;  
7. - Жастар арасында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы сананы тәрбиелеуге 
маңызды назар аудару қажет. 

 

Мүмкіндіктер Қауіптер 

1. - біз мыналарды ұсынамыз: 
отансүйгіштікті қалыптастырумен 
және Отанға, университетке деген 
құрметті қалыптастырумен, танымал 
адамдарды, саясаткерлерді, қоғам 
қайраткерлерін, спортшыларды және 
т. б. шақырумен байланысты шағын 
топтарда тәрбиелік сипаттағы іс-

шаралар өткізу. 
2. - аз қамтылған, көп балалы 
отбасыларға көмек көрсету қажет, 
өйткені бұл санаттар ауыр материалдық 
жағдайға байланысты дәстүрлі емес 
ағымдардың жақтаушылары бола алады. 

3. - академиялық топтар кураторларының 

жалдамалы пәтерлерде тұратын 
студенттерге ерекше көңіл бөлуі. 

4. - жастар арасында 
мәдениетсіздікке және ұсақ құқық 
бұзушылықтарға "мүлдем 
төзбеушілікті" қалыптастыру 
бойынша бейнероликтер жасау 
мүмкіндігін қарастыру 

(Қазтұтынуодағы ҚарУ оқу 
телевидениесі орталығымен 
бірлесіп). 
5. -университетімізде жастар 
арасында тәртіпсіздік пен ұсақ құқық 
бұзушылықтарға "мүлдем 
төзбеушілікті" қалыптастыру 

1. Студент жастардың бір бөлігі 
пассивтілік танытады, өткізілетін іс-

шараларға қатысудан жалтарады. 
Олар діни секталардың оңай 
олжасына айналуы мүмкін. 
2. Қабылданған шараларға 
қарамастан, қоғамдық орындарда 
темекі шегуді, алкогольді 
ішімдіктерді пайдалануды, 
университетте іскерлік емес 
стильдегі киімде (шорттар, 
тақтатастар және т.б.) келуді, 
академиялық адалдықтың 
көріністерін (емтихандарда алдау, 
смартфондарды пайдалану және т. 
б.) толығымен жою мүмкін емес. 
3. Студент жастар бос уақытты 
өткізу іс-шараларын ұйымдастыру 
кезінде, әсіресе университет 
жатақханаларында жеткілікті 
белсенділік танытпайды. Студенттік 
өзін-өзі басқару органдарының рөлі 
әлсіз. 

4. Бірінші курс студенттерінің 
әлеуметтік-психологиялық портретін 
талдау нәтижелері көрсеткендей, 
олардың университеттік білім беру 
жүйесіне бейімделуіне байланысты 
проблемалар бар. Олардың ішінде 
оқу процесіне байланысты 
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бойынша бірлескен шаралар әзірлеу 
мәселелері бойынша жастар 
ұйымдары, мемлекеттік органдар 
өкілдерінің қатысуымен семинар-

кеңестер, "дөңгелек үстелдер" және 
өзге де іс-шаралар өткізу. 
6. - іс-шараны БАҚ-та жариялаумен 
"таза университет" конкурсын 
ұйымдастыру және өткізу (экология 
және бағалау кафедрасының 
қатысуымен). 
7. - университетте құқық 
бұзушылықтың алдын алу 
бағдарламасы. "Қазтұтынуодағы  
ҚарУ студенттерінің Ар-намыс 
кодексі"аналогы. Оны 
университеттің қауіпсіздік 
қызметімен әзірлеу ұсынылады. 
8. - бос уақытты ұйымдастыру және 
өткізу үшін студенттік өзін-өзі 
басқару органдарының (жатақхана 
студенттік кеңесі) рөлін арттыру. 
9. - кереметтер әлемімен танысу 
үшін, университет қабырғасында 
облыстық филармония әртістерінің 
концерттерін жиі ұйымдастыру. 
10. - жастар ресурстық 
орталығының, Облыстың жастар 
саясаты мәселелері басқармасының 
өкілдерін шақырумен студенттік 
активке арналған оқыту 
семинарларын өткізу. 
11. - университетте студенттерге 
психологиялық көмек көрсету 
қызметін құру (тәжірибелі 
психологты қабылдау). 
12. - темекі шегудің, алкоголь мен 
есірткіні тұтынудың 

профилактикасын (алдын алу 
жөніндегі шаралар кешені) жүргізу, 
бұқаралық ақпарат құралдарын тарта 
отырып, студенттердің дене 
белсенділігін арттыру; 
13.- спорт секцияларын кеңейту, 
спорттық іс-шараларды 
ұйымдастыру, университет 
оқытушылары үшін "денсаулық" 

топтары; 
 

проблемаларды (үлкен оқу 
жүктемесі, мұғалімдер тарапынан 
жеткіліксіз көмек, жүйелі өзіндік 
жұмыс дағдыларының болмауы), топ 
ішіндегі өзара қарым-қатынасты, 
діни көңіл-күйді атап өткен жөн. 
5. Студенттердің салауатты өмір 
салтына қызығушылығының 
төмендігі. 

 

 

Жаңа оқу жылындағы міндеттер: 
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- Қарағанды облысының дін істері басқармасымен бірлесіп, жастар арасында діни 
экстремизм мен терроризмнің алдын алу және жалған діни секталар мен ағымдардың 
қызметіне иммунитетті қалыптастыру бойынша жұмысты жалғастыру. 
- Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стратегиясын іске асыру аясында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
департаментімен бірлесіп студент жастарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана мен 
ойлауды қалыптастыру бойынша іс-шаралар циклін өткізу, "Sanaly urpak" клубының, 
құқықтық тәрбие жөніндегі кеңестің жұмысын жандандыру. 
- Тұңғыш Президент Н.Ә. Назарбаевтың "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" және 
"Ұлы Даланың жеті қыры" бағдарламалық мақалаларының негізгі ережелерін жүзеге 
асыру мақсатында "Рухани жаңғыру" бағдарламасын жүзеге асыру бойынша 
Университеттің іс-шаралар жоспарын жандандыру. 
- Коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу бойынша карантиндік 
шараларды жүргізуге байланысты, оқушы жастармен онлайн форматта тәрбие 
жұмысының нысандары мен әдістерін әртараптандыру, студенттерді қалалық, 
облыстық және республикалық ауқымдағы онлайн іс-шараларға белсенді тартуға қол 
жеткізу, сондай-ақ санитариялық-эпидемиологиялық режимді сақтай отырып, 
шығармашылық ұжымдардың дәстүрлі дайындықтарының мүмкіндігін көздеу. 
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11. 2021 ЖЫЛДАҒЫ ҚАБЫЛДАУ НАУҚАНЫ 

1. Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларына талапкерлер қабылдау 

Жоғары оқу орнына түсушілердің құжаттарын қабылдауды ұйымдастыру, 
шығармашылық және арнайы емтихандарды өткізу және студенттер құрамына қабылдау 
үшін жыл сайын Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің қабылдау комиссиясы 
ұйымдастырылады.  

Қабылдау комиссиясының негізгі міндеті оқытудың барлық нысанындағы студенттер 
контингентін қалыптастыру болып табылады. Қабылдау комиссиясының жұмысын 
ұйымдастыру үшін университеттің қабылдау комиссиясының құрамы бекітілді, ректордың 
бұйрығымен техникалық хатшылардың құрамы қалыптастырылды, 2021 жылы 
Қазтұтынуодағы Қарағанды университетіне оқуға қабылдау ережелері, шығармашылық және 
арнайы емтихандардың бағдарламалары мен кестесі, оларды өткізуге арналған комиссиялар 
бекітілді.  

2021 жылы Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің қабылдау комиссиясы 
Қазақстан Республикасының келесі нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жоғары білім 
бағдарламалары бойынша оқуға құжаттарды қабылдауды жүзеге асырды:  

 - "Бакалавр" немесе "Магистр"дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережелерін бекіту 
туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 Қаулысы; 

- ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 
білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға 
қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы"бұйрығы); 

- ҚР БҒМ 2017 жылғы 2 мамырдағы № 204 "Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу және 
Мемлекеттік қызметтерді көрсету қағидаларын бекіту туралы"бұйрығы; 
- ҚР БҒМ 2019 жылғы 30 мамырдағы № 247 "Қазақстан Республикасының жоғары және 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына қабылдау квотасы көзделген, ауылдың 
әлеуметтік-экономикалық дамуын айқындайтын білім беру бағдарламалары топтарының 
тізбесін бекіту туралы"бұйрығы; 

- ҚР БҒМ 2019 жылғы 1 сәуірдегі № 134 "Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларының 
ұқсас топтарының және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
мамандықтарының сәйкестігіне әдістемелік ұсынымдарды айқындау туралы" бұйрығы. 

 Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына қабылдау бойынша НПА-ға 
өзгерістер енгізілді:  
- бейіндік пәндер "Адам. Қоғам. Құқық"(ағымдағы жылдың қаңтар айында ҰБТ) және"Құқық 

негіздері " (ағымдағы жылдың наурыз-сәуір, мамыр-маусым айларында ҰБТ) білім беру 
грантын тағайындау конкурсына қатысу үшін, сондай-ақ ақылы негізде оқуға түсу үшін 
баламалы болып табылады;  
- "бөгде адамды" қатыстырған оқуға түсуші ағымдағы жылы тестілеуге жіберілмеді;  
- "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша оқуға түсушілер үшін ҰБТ өту 
балы 75 балға дейін көтерілді;  
- ҰБТ-ның шекті балын алмаған, ағымдағы оқу жылы аяқталғанға дейін қабылданған 
тұлғалар үшін оқу жылы ішінде ҰБТ тапсыруға мүмкіндік беріледі;  
- шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары 
бойынша жоғары білімнің білім беру грантының иегерлері шығармашылық емтихан 
тапсырған ЖОО-ға қабылданады.  

Техникалық хатшылармен университетке түсу үшін құжаттарды қабылдау жөніндегі 
қабылдау комиссиясының жұмысы басталғанға дейін қолданыстағы құжаттарды қабылдау 
және рәсімдеу ережелері, ЭҮП (Электрондық Үкімет порталы) жұмысы, Төлем шарттары, 
оқыту нысандары мен мерзімдері және Қазтұтынуодағы ҚарУ  білім беру 
бағдарламаларының ерекшеліктері бойынша нұсқаулық өткізілді. 

Талапкерлерге кеңес беру және құжаттарды ресімдеу үшін өзіне-өзі қызмет көрсету 
аймақтарын құру, Виртуалды қабылдау комиссияларының жұмысы қамтамасыз етілді, 
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техникалық хатшылар АЖО (ҰБДҚ) жұмыс істеу үшін оқытылды, ЭЦҚ алу үшін жұмыс 
компьютерлері бөлінді және көп арналы колл-орталық жұмыс істеді. 

2021 жылғы 8-13 шілде аралығында дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау ГОП 
В005 бойынша шығармашылық емтихандар өткізілді. Шығармашылық емтихандардың 
қорытындылары Пәндік комиссия отырысының ведомостары мен хаттамаларында 
көрсетілген. 

Шығармашылық емтиханның нәтижелері Ұлттық тестілеу орталығының деректер 
базасына енгізілді. 

Шығармашылық емтихан дәстүрлі форматта Қазтұтынуодағы ҚарУ жазғы 
стадионында белгіленген санитарлық-эпидемиологиялық нормаларды сақтай отырып 
өткізілді: емтихан тапсырушының дезинфекциялық туннель арқылы өтуі, қолды 
санитайзермен өңдеу, аяқ киімді арнайы дезинфекциялық кілемшемен өңдеу, 
температураны өлшеуді бақылау, Маска беру. 

ГОП В008 бойынша құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау 
бойынша арнайы емтихан өткізілді. Арнайы емтихан нәтижелері Ұлттық тестілеу 
орталығының деректер базасына енгізілді. 

Шығармашылық және арнайы емтихандар бойынша барлық қажетті ақпарат 
ақпараттық стендтерде және Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің сайтында 
орналастырылды. 
Сонымен қатар, ҰБТ нәтижелері бойынша да, ТжКБ-дан кейін де техникалық және 

кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі "орта буын маманы" немесе "қолданбалы бакалавр" 
біліктілігі бар, қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын 
даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша және тестілеу нәтижелері бойынша қысқартылған 
оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламаларының тобы бойынша жоғары білімі 
бар талапкерлерден құжаттар қабылдау жүзеге асырылды. 

2. Мемлекеттік білім гранттарын беру бойынша конкурсқа өтініштер қабылдау 
туралы 

Мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау конкурсына өтініштерді қабылдау 
"бакалавр "немесе" магистр "дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесін бекіту туралы" 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 қаулысына (8.06.2020 
жылғы №362 өзгерістер енгізу) сәйкес жүзеге асырылды . 

Құжаттарды қабылдау электрондық үкімет порталы арқылы жүзеге асырылды. Бұл 
қызмет Қазақстан Республикасының азаматтарына, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдарға 
(ЖСН болған жағдайда) қолжетімді болды. 

Білім беру гранттарын тағайындау конкурсына қатысуға құжаттарды қабылдау 
мерзімі 2021 жылғы 16-27 шілде аралығында. 

Гранттар конкурсына өтініштерді қабылдау үшін қабылдау комиссиясында ZOOM 
платформасын қолдана отырып, төрт кіру нүктесі бар виртуалды қабылдау комиссиясы 
құрылды. 

Бұдан басқа, 2021 жылғы 16-20 тамыз аралығында жергілікті атқарушы органдардың 
(ЖАО) гранттар конкурсына талапкерлерден құжаттар қабылдау жүзеге асырылды. Жыл 
сайын педагогикалық және басқа да басым мамандықтар бойынша мақсатты даярлауға 
облыстық бюджеттен білім беру гранттары (ЖАО гранттары) бөлінеді. 

Биылғы жылы Қарағанды облысы әкімдігінің 2021 жылғы 09 тамыздағы (№ 54/01) 
қаулысымен 2021-2022 оқу жылына 100 орын көлемінде мемлекеттік тапсырыс бекітілді, 
оның ішінде: 6В01 Педагогикалық Ғылымдар – 20 орын, біздің ЖОО-да ГОП В005 дене 
шынықтыру мұғалімдерін даярлау бойынша 3 грант бөлінді. 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі "Қарағанды облысының білім басқармасы"ММ 
болып табылады. 
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ҚР БҒМ конкурстық комиссиясының жұмысы нәтижесінде Қазтұтынуодағы ҚарУ-ге 41 

мемлекеттік білім гранты берілді (4 грант иегері өз еркімен гранттан бас тартты), 37 
мемлекеттік грант иегері қабылданды, оның ішінде 32 талапкер - толық оқу мерзімімен 
күндізгі оқу нысаны бойынша және 5 талапкер – күндізгі қысқартылған оқу нысаны 
бойынша. Конкурс нәтижесі бойынша ЖАО ГОП В005 бойынша толық оқу мерзімімен дене 
шынықтыру мұғалімдерін даярлайтын 3 талапкер грант иегері болды. Осылайша, бірінші 
курсқа гранттар бойынша тіркелгендер саны 40 адамды құрады (37 адам мемлекеттік грант 
және 3 адам ЖАО гранты).  

3. 2021-2022 оқу жылына Қазтұтынуодағы Қарағанды университетіне қабылдау 

  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 
600 бұйрығымен бекітілген Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын 
білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына сәйкес оқуға қабылдау 
2021 жылғы 10-25 тамыз аралығында жүзеге асырылды.  

2021-2022 оқу жылына 1 курс студенттері қатарына 1530 адам қабылданды, оның 
ішінде мемлекеттік білім беру гранттары бойынша 37 адам, жергілікті атқарушы 
органдардың гранттары бойынша шекті балл жинамаған 3 адам – 110 адам, ақылы негізде – 

1380 адам (ректордың 2021 жылғы 28 тамыздағы №486-с, №487-с, №488-с, №489-с, №490-с 
бұйрықтары).  

Қабылданған студенттер саны туралы мәліметтер 1-кестеде келтірілген.  

 

1-кесте. 2021-2022 оқу жылына Қазтұтынуодағы Қарағанды университетіне 
студенттер қабылдау бойынша статистикалық есеп 
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1. 6В01401 Құқық және экономика 
негіздері 

1 - 1 2 - 2 1 - 

2. 6В01402 Дене шынықтыру және 
спорт мнеджменті 

25 3 ЖАО 22 52 - 52 25 5 

3. 6В03101 Халықаралық қатынастар 18 - 18 - - - - 7 

4. 6В03102 Білім берудегі психология 
және менеджмент 

11 - 11 6 - 6 10 9 

5. 6В04102 Менеджмент 12 - 12 22 - 22 6 3 

6. 6В04111 Жобалық-инновациялық 
менеджмент 

5 - 5 4 - 4 - - 

7. 6В04101 Экономика 16 - 16 22 - 22 47 5 

8. 6В04105 Мемлекеттік және 
жергілікті басқару 

12 - 12 10 - 10 12 8 

9. 6В04107 Әлемдік экономика  5 - 5 2 - 2 1 2 

10. 6В04103 Есеп және аудит 23 - 23 122 - 122 24 1 

11. 6В04104 Қаржы 18 - 18 124 - 124 10 1 

12. 6В04115 Қаржы-кедендік 
менеджмент 

- - - - - - - - 
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13. 6В04108 Бағалау 5 - 5 2 - 2 1 1 

14. 6В04106 Маркетинг 16 - 16 16 - 16 6 2 

15. 6В04212 Құқықтану: экономика 
саласын құқықтық реттеу 

42 - 42 164 - 164 105 21 

16. 6В04214 Сот және құқық қорғау 
қызметі  

48 - 47 28 - 28 9 15 

17. 6В05201 Экология 15 3 12 3 - 3 1 2 

18. 6В06101 Ақпараттық жүйелер 12 1 11 32 1 31 7 5 

19. 6В06102 Есептеу техникасы және 
бағдарламалық қамтамасыз ету 

7 - 7 31 1 30 4 3 

20. 6В06103 IT-Аналитика 17 - 17 8 - 8 2 4 

21. 6В07201 Азық-түлік өнімдері 
технологиясы 

23 16 7 23 - 23 - 1 

22. 6В07502 Стандарттау, 
сертификаттау және метрология 
(салалар бойынша)  

5 2 3 16 2 14 3 2 

23. 6В10201 Әлеуметтік жұмыс 9 6 3 9 - 9 1 2 

24. 6В11101 Туризм 17 2 15 8 - 8 - 4 

25. 6В11102 Мейрамхана ісі және қонақ 
үй бизнесі 

21 - 21 17 1 16 - 5 

26. 6В11303 Логистика 19 2 17 15 - 15 5 2 

Барлығы: 1 530 студент 402 35 367 738 5 
733 

280 
11

0 

 

Осылайша, Қазтұтынуодағы ҚарУ-дің 1 курсына қабылданған студенттердің 
жалпы саны 1 530 студентті құрады: 512 адам орта білім беру базасында, оның ішінде: 
35 адам білім беру гранты бойынша (32 адам мемлекеттік білім беру гранты бойынша 
және 3 адам ЖАО гранты бойынша) және 110 адам академиялық кезең аяқталғанға 
дейін шартты түрде қабылданды, 738 адам ТжКБ базасында, оның 5-і білім беру 
гранты бойынша, 280 адам жоғары білім базасында. 

Өткен жылы университетке 1907 студент қабылданды, 437 адам орта білім беру 
базасында, оның ішінде 48 білім беру гранты бойынша (44 адам мемлекеттік білім 
беру гранты бойынша және 4 адам ЖАО гранты бойынша), 175 адам академиялық 
кезең аяқталғанға дейін шартты түрде қабылданды, 881 адам ТжКБ базасында, оның 
ішінде 4 білім беру гранты бойынша, 414 студент жоғары білім алғаннан кейін. 

Талапкерлерді қабылдау үшін 2021 жылы жаңа білім беру бағдарламасы 
ашылды – 6В03102 "Білім берудегі психология және менеджмент". 

Білім беру бағдарламалары бойынша талапкерлер арасында 6В04212 Құқықтану: 
Экономика саласындағы құқықтық реттеу, 6В04103 Есеп және аудит, 6В04104 Қаржы, 
6В01402 Дене шынықтыру және спорт менеджменті танымал. 

2-кестеде қашықтықтан оқыту орталықтарынсыз 2016-2020 жылдарға талапкерлерден 
құжаттарды қабылдау динамикасы көрсетілген. 
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2-кесте. Оқу нысандары бойынша 2017-2021 жылдардағы талапкерлерден 
құжаттар қабылдау динамикасы (Қашықтықтан оқыту орталықтарынсыз) 

Көрсеткіштер Жылдар 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 курсқа қабылданған талапкерлер саны, 
оның ішінде: 

1590 1810 1208 1314 1129 

- күндізгі нысан 607 785 483 756 612 

- сырттай-қашықтықтан оқу  нысаны  983 1025 - - - 

- ҚББТ қолданатын күндізгі - - 725 558 517 

 

Құжаттарды қабылдау соңғы 5 жылда біркелкі емес сипатқа ие, 2017 жылы – 1590 адам, 
2018 жылы – 1810 адам, 2019 жылы - 1208 адам, 2020 жылы – 1314 адам және 2021 жылы – 

1129 адам қабылданды, бұл ретте күндізгі оқу нысаны бойынша өткен жылмен 
салыстырғанда (756 адам) 612 адам оқуға қабылданды, бұл 144 адамға аз (оның ішінде 110 
адам оқуға академиялық кезең аяқталғанға дейін қабылданды, өткен жылы 175 адам), ҚБТ 

қолдану арқылы күндізгі оқу нысаны бойынша қабылдаудың төмендегені байқалады: 2020 
жылы - 558 адам, ағымдағы жылы-517 адам, 41 адамға аз.  

3-кестеде 2017-2021 жылдарда талапкерлерден қашықтықтан оқыту орталықтарының 

қабылдауын  ескере отырып, құжаттарды қабылдау динамикасы көрсетілген.  

 

3-кесте.Қашықтықтан оқыту орталықтарындағы 2017-2021 жылдары 
талапкерлерден құжаттар қабылдау динамикасы 

Көрсеткіштер Жылдар 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 курсқа қабылданған талапкерлер саны, оның 
ішінде: 

2495 2677 1898 1907 1530 

- Бас ЖОО-да  1590 1810 1208 1314 112 

- өкілдіктерде, оның ішінде: 905 867 690 593 401 

Нұр-Сұлтан қ. 294 314 221 225 167 

Шымкент қ. 197 194 139 117 - 

Қостанай қ. 149 100 156 91 145 

Павлодар қ. 265 259 174 160 89 

 

2021 жылы Шымкент қаласы бойынша Қашықтықтан оқыту орталығына талапкерлерді 
қабылдау жүзеге асырылмады. 2021 жылы Қашықтықтан оқыту орталықтары бойынша 
қабылдауда төмендеу үрдісі байқалады. (Қостанай қаласы бойынша  қоспағанда): Нұр-сұлтан 
қаласында – 167 адам (өткен жылы 225 адам), Қостанай қаласында - 145 адам (2020 жылы – 

91 адам), Павлодар қаласында - 89 адам (2020 жылы-160 адам). 2021 жылы университет 
өкілдіктеріне барлығы 401 адам қабылданды, бұл өткен жылмен салыстырғанда 192 адамға 
аз (2020 жылы-593 адам). 

Бизнес, экономика және құқық колледжінен (ЭБҚ) университетке түскен студенттердің 
санын талдай отырып, соңғы екі жылда тұрақты қабылдауды атап өтуге болады. Мәселен, 
2021 жылғы ЭБҚ 539 түлектерінің (346-күндізгі оқу нысаны бойынша, 193-сырттай оқу 
нысаны бойынша) 201 адамы Қазтұтынуодағы ҚарУ-ге 1 курсқа қабылданды, бұл 
түлектердің жалпы санының 37% - ын құрайды (өткен жылы қабылданғандар саны 260 
адамды құрады - түлектердің жалпы санының 40%-ы), оның ішінде қабылданғандар: 

1) 42 адам – күндізгі оқу нысанына (өткен жылы 97 адам); 
2) 159 адам - ҚББТ қолданумен күндізгі бөлімге (өткен жылы 163 адам). 
Осылайша, 2021 жылғы қабылдау комиссиясының жұмысын талдай отырып, оқуға түсу 

тұрақсыздығының негізгі себебі талапкерлердің қаржылық қиындықтары (пандемияға және 
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жұмысшылардың жұмысын жоғалтуына байланысты талапкерлердің төлем қабілеттілігінің 
төмендеуі) екенін атап өтуге болады. 

 

SWOT-талдау 

Мықты жақтары Әлсіз жақтары 

1. Қазтұтынуодағы КарУ имиджі;  
2. Кәсіптік бағдарлау жұмысын жүйелі 
жүргізу және жұртшылықпен 
байланыстың қазіргі заманғы 
технологияларын пайдалану;  
3. Әлеуметтік желідегі ресми 
Қазтұтынуодағы ҚарУ аккаунты 
арқылы кері байланыс: желілер, 
университет сайты және Call-
орталықтың жұмысы арқылы;  
4. Жаңа сұранысқа ие білім беру 
бағдарламаларының ашылуы;  
5. Еңбек нарығында Қазтұтынуодағы 

ҚарУ түлектеріне деген сұраныс 

 

1.  Талапкерлердің білім беру 
бағдарламаларына дайындықтарының 
төмендігі; 

2. Жекелеген оқытушылардың 
кәсіптік жұмысқа дағдылары мен 
қызығушылықтарының жоқтығы; 

3. Колледж түлектері арасында 
кәсіптік бағдар беру жұмыстарының 
әлсіздігі. 

Мүмкіндіктер Қауіптер 

1. Оқыту жағдайларын жақсарту, 
аудиториялық жарақталу деңгейін 
арттыру арқылы білім алушылардың білім 
деңгейлерін арттыру; 

2. «Қазтұтынуодағы ҚарУ 
электрондық университет» ақпараттық 
жүйесінде «Қабылдау комиссиясы» 
модулін жаңғырту және ҚР БҒМ 
ақпараттық жүйесіне интеграциялану. 

1. Коронавирус пандемиясымен 
байланысты талапкерлердің төлем 
қабілеттілік деңгейінің төмендеуі;   

2. Білім беру қызметін көрсету 
нарығындағы бәскелестік; 

3. Шетелдік ЖОО-ларға түсушілер 
контингентінің өсуі; 

4.  Бәсекелестердің жарнамалау 
белсенділігінің өсуі. 

 

Жаңа оқу жылындағы міндеттер : 
- оқушылар мен мектеп түлектері және колледж түлектері арасында кәсіптік бағдар 

беру жұмысын жүргізудің заманауи формалары мен әдістерін қолдана отырып, жүйелі 
кәсіптік бағдар беру жұмысын жалғастыру;  

- сұранысқа ие білім беру бағдарламаларын ашу мүмкіндігін қарастыру;  
- "Қазтұтынуодағы ҚарУ электрондық университеті" АЖ-ны ҚР БҒМ АЖ-мен 

біріктіруді қамтамасыз ету.  
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12. ЦИФРЛЫҚ КІТАПХАНА 

 

Ақпараттық технологиялардың дамуы, қазіргі қоғамның барлық салаларын 
ақпараттандырудың қарқынды процесі әдеттегі кітапханалық технологияларға түбегейлі әсер 
етті: ақпарат жинау әдістерін, оны көзбен көрсету және оған қол жеткізуді қамтамасыз етуді 
өзгертті; кітапханалық және библиографиялық қызмет көрсетудің дәстүрлі нысандары мен 
әдістерін өзгертті; қорларды жинақтау, өңдеу, сақтау процестерін өзгертті. Дәстүрлі 
кітапхананың интернет технологиялармен әрекеттестігі кітапхана қызметін жоғары деңгейге 
шығарды, жаңа мүмкіндіктер ашты. 

Біздің кітапхананың міндеттерінің бірі - оқу және ғылыми үдерістерін  интеграциялай 
отырып,  ақпараттық қамтамасыз ету орталығы болу. 

ҚҚЭУ кітапханасы ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету және жаңа білімді тарату 
арқылы пайдаланушылардың зияткерлік өсуіне ықпал етеді. 

Оқу процесін ұйымдастыру үшін пайдаланылатын ақпараттық және кітапханалық 
ресурстар жеткілікті болып табылады және іске асырылатын әрбір білім беру 
бағдарламасының талаптарына сәйкес келеді. 

Қазіргі уақытта ҚҚЭУ кітапханасының құрылымында журналдарға, оқу құралдарына, 
монографияларға, диссертацияларға және т.б. толық мәтінді қолжетімділік алуға мүмкіндік 
беретін мынадай халықаралық ақпараттық электрондық ресурстар, деректер базасы және 
ЭКЖ жұмыс істейді және оқу процесінде қолданылады: Clarivate Analytics компаниясының 
Web of Science; Springerlink (Германия, Берлин); Scopus; "Ресей мемлекеттік кітапханасы" 
диссертациясының электрондық кітапханасы (РФ, Мәскеу); Polpred (РФ, Мәскеу); "IPR 

books" электрондық-кітапхана жүйесі (РФ, Саратов);); Euromonitor (Ұлыбритания). 
Электрондық кітапхана жүйесінің иелері оқу жылы ішінде өздерінің базалары мен 

университет кітапханаларына тестілік қол жетімділікті ұсынады. Ресейдің Grebennikon және 
Znanium электронды кітапханаларына, сондай-ақ Wiley халықаралық баспасына тегін 
тестілік қол жетімділік берілді . 

Кітапхананың өткен оқу жылындағы жұмысын талдай отырып, қазіргі уақытта 
Қордың саны кітапханалық қызмет көрсету сапасын емес, ақпараттық-кітапханалық 
сервистің дамыған қызметін анықтайтынын атап өткім келеді. Кітапхана өз қорларын 
басылымдар мен электронды кітапхана жүйелерінің электронды көшірмелерін жасау арқылы 
көбейтеді. Пайдаланушының ақпарат түрін таңдау мүмкіндігі бар. 

Ыңғайлы жұмыс істеу және электрондық ресурстарды ыңғайлы пайдалану үшін 
кітапхана тұрақты негізде қорлар мен электрондық ресурстарды насихаттау бойынша 
белсенді жұмыс жасады, сондай-ақ бірінші тұлғалардан (электрондық ресурстарды 
жеткізушілерден) жеке және топтық консультациялар, оқыту тренингтері, семинарлар мен 
вебинарлар өткізуді ұйымдастырды. 

Жыл сайын қыркүйек айында кітапхана 1 курс магистранттары, университет пен 
колледждің 1 курс студенттері үшін "Кітапхананың ақпараттық ресурстары"тақырыбында 
сандық сабақтар өткізеді. Оқыту сабақтары әрбір факультет үшін график бойынша қазақ 
және орыс тілдерінде қатар өтеді. Өткізілген сабақтардың басты мақсаттарының бірі Веб-

сайт арқылы кітапхана ресурстарымен және қызметтерімен танысу болды, олардың 
мүмкіндіктерін қашықтықтан пайдалануға болады. 

Кітапхана ұжымы жастардың шығармашылық белсенділігінің жаңа түрлерін 
қолдайды. Бірақ пандемияға байланысты іс-шаралар ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 
арналған шолулар, виртуалды көрмелер, "Менің елімнің тарихы" БиблиоIQ электрондық 
викторинасы форматында виртуалды режимде , конкурстар мен виртуалды оқулар өткізілді. 

Кітапхана ЭБҚ колледжімен бірлесіп Чернобыль АЭС-індегі апаттың 35 жылдығына 
арналған іс-шара өткізді. Кітапханашылар кітап бойынша шолу жасап, кітап көрмесін 
ұйымдастырды. 

Ж.Жабаевтың туғанына 175 жыл және "Ленинградтықтар, өрендерім" өлеңінің 80 

жылдығына орай "Лира" поэтикалық клубы университет және колледж студенттері арасында 
бейнероликтер онлайн-конкурсын өткізді.  
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Кітап қорын жинақтау -  оны қалыптастыру, яғни қорды құру, үнемі толықтыру және 
құндылығын жоғалтқан басылымдардан жүйелі түрде босату  болып табылады. Кітап қорын 
дұрыс жинақтау - оқырмандарға толық қызмет көрсетудің маңызды шарты. Кітапхананың 
бүкіл қызметінің жетістігі көбінесе жинақтау сапасына байланысты. Өткен оқу жылында 
баспалармен және кітап сатушы ұйымдармен: ЖК Құдайбергенов, "Эрудит", "Бастау", "А. 
Ермековтың кітап үйі" және т. б. оқу және ғылыми әдебиетті жеткізуге шарттар жасалды.  
 

1-кесте. 2020/2021 оқу жылындағы қорға түскен әдебиеттер 

 

Даналарының саны Жиыны 

Қазақ 

тілі 
Орыс 

тілі  
Шет тілі  

32 86 6 632 560 тг. 
 

Кітап қоры әрқашан қозғалыста, жарыққа шыққан баспа өнімдерімен - кітаптармен, 
журналдармен, газеттермен және т.б. үздіксіз толықтырылып отырады.  Кітапхана 
бірмезгілде ескірген және жарамсыз баспа өнімдерінен арылып отырады. 

 

2-кесте. 2020-2021 оқу жылында моралдық-ескірген әдебиеттерді есептен шығару 
мақсатында қорға талдау жасау 

 

 Саны Жиыны 

Есептен шығарылған даналар саны н/б 15 837 - 

Есептен шығарылған даналар саны б/б 3 401 1 872 742 

Барлық есептен шығарылғаны 15 837 1 872 742 

 

Есепті жыл ішінде кітапхана қызметкерлері халықаралық конференцияларға белсене 
қатысты.  

Біліктілікті арттыру аясында 2020 ж.9-10 желтоқсанда университет кітапханашылары 
Назарбаев Университеті кітапханасының ҚР ЖОО кітапханашылары үшін ұйымдастырған 
"Жоғары оқу орнының заманауи кітапханасы: басқару, ресурстар, технологиялар және 
қызмет көрсету нысандары" атты екі күндік вебинарға қатысты. Кітапхана қызметкерлері 
сертификаттар алды.  

2020 жылғы жұмыс нәтижелері бойынша кітапхана "Үздік бөлімше"номинациясы 
бойынша дипломға ие болды.  

 

SWOT-талдау 

Мықты жақтары Әлсіз жақтары 

1.Жабдықтардың жекелеген түрлері ең 
алдыңғы қатарлы әлемдік деңгейге сәйкес 
келеді.  
2.Әлемдік және ұлттық базаларға 
қолжетімділікті ұйымдастыру. 

1.Жабдықтардың тозуының аса жоғары 
деңгейі және кітапхана қорының моралдық 
ескіруі. 

Мүмкіндіктер Қауіптер 

1.Ерекше білім алу қажеттіліктері бар 
студенттерді ақпараттық-коммуникациялық 
және техникалық сүйемелдеу 

1.  Білікті кадрлардың жетіспеушілігі. 
 

 

Жаңа оқу жылындағы міндеттер: 
- «ЖОО кітапханасында электрондық ресурстарды пайдаланудың тиімділігіне» 

студенттер арасында социологпен бірлесіп социологиялық зерттеулер жүргізу; 
- оқуда кедергісіз орта құру және барлық пайдаланушыларға кемсітусіз кітапхана 

қызметін көрсету. 
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13. МЕДИАКОНТЕНТ ЖӘНЕ ЖАОК ӨНДІРІСІ 

 

Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінде оқыту мен білім беру қызметінде 
цифрлық мультимедиа ақпараты кеңінен қолданылатын мультимедиа платформасындағы 
интерактивті жүйелердің нақты перспективасы бар. 

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті үшін медиа технологияларды оқу үрдісіне 
интеграциялау бұл тек уақыт талабы ғана емес, сонымен қатар білім беру стандарттарының 
деңгейін арттыру, инновацияларды енгізу, ерекше маркетингтік құралға айналатын 
университет беделінің өсуі. 

Оқу телевидениесі орталығы университет ректоры бекіткен Қазтұтынуодағы 
Қарағанды университетінің стратегиялық даму жоспары және оқу жылына арналған ОТО 

жұмысының медиа-жоспары негізінде жұмыс істейді. Медиа курстарды өндіру және 
мобильді ашық онлайн курстарға арналған медиа контентті өндіру (ЖАОК) бағыттары 
бойынша медиа контентті құру жөніндегі жұмыс маңызды құрамдас бөлік болып табылады. 

Қазіргі уақытта Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті, Қазақстанның жоғары оқу 
орындары сияқты, ҚР Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 30 мамырдағы бұйрығына 
сәйкес ЖАОК құру бойынша бағдарламаны жүзеге асыруда. Қазтұтынуодағы Қарағанды 
университеті ЖАОК өндірісін 2015 жылдың соңында бастады және бүгін сайтта ЖАОК 
өндірісінің медиа жоспарына сәйкес 95 ЖАОК орналастырылды, оның ішінде 110 
университет. Әзірлеушілерге университет порталында орналастыру үшін өз материалдарын 
ұсыну қажет. 

Оқу жылы барысында ЖАОК медиаконтентін өндіру бойынша медиажоспар 
орындалды (1-кесте.). 

 

1-кесте. Мобильді онлайн курстар үшін білім беру медиаконтенті өндірісі (ЖАОК)  
№ 
п/п ЖАОК атауы  Тіл Кафедра Әзірлеуші 

Орындалуы 
туралы белгі 

1 Бағалы қағаздар 
портфелін басқару  

орыс  Банк 
менеджменті 
және қаржы 
нарығы  

Э.ғ.к., доцент  
Борисова Елена 
Ивановна 

орындалды  

2 Банк ісі орыс Банк 
менеджменті 
және қаржы 
нарығы 

Э.ғ.к., доцент 
Гусманова Жанар 
Ахметжаровна 

орындалды  

3 Бухгалтерлік есеп 
және аудит  

қаз Бухгалтерлік 
есеп және 
аудит 
кафедрасы 

Аға оқытушы, 
магистр Хасенова 
Гульдана 
Толеуовна 

орындалды  

4 

Information 

communication 

technologies 

ағылш
ын  

Цифрлық 

инженерия 
және IT-

аналитика 

кафедрасы 

 

Аға оқытушы, 
магистр Тажбаева  
Айнагуль  
Маратовна 

П.ғ.д., доцент 

Головачева 
Виктория 
Николаевна 

орындалды 
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5  History of 

Accounting 

 

ағылш
ын  

Шет және орыс 
тілдері 
кафедрасы 

Аубакирова 
Гульбану 
Турсуновна ф.ғ.к., 
профессор 

орындалды 

6 专门国家语言 

 

қытай  Шет және орыс 
тілдері 
кафедрасы 

Баделхан Манетай орындалды  

7 Кәсіпкерлік қаз Менеджмент 
және 
инновациялар , 
Қаржы 

кафедрасы 

Курмангалиева 
Лязат 
Акбергеновна, аға 
оқытушы,  
,магистр, 
Игликова Динара 
Дакеновна 

орындалды 

8 Халықаралық 
экономика 

орыс  Әлемдік 

экономика 
және 
халықаралық 
қатынастар 
кафедрасы  

Э.ғ.к.,К. доцент 
Абеуова Сая 
Турсыновна 

орындалды 

9 Қылмыстық құқық  орыс Жалпы заң 
және арнайы 
пәндер 
кафедрасы 

З.ғ.к., доцент 
Нурпеисова Алма 
Кабикешовна 

орындалды 

10 Мемлекет және 
құқық теориясы 

қаз Кафедра: 
Жалпықұқықт
ық және 
арнайы пәндер 

аға оқытушы, 
магистр, 
Адильбекова 
Куралай 
Куралсыновна 

орындалды 

11 Табиғатты 
пайдалану құқығы 

қаз Экономикалық 
қатынастарды 
құқықтық 
реттеу (ЭҚҚР) 

Сопыханова Асель 
Бауыржановна 
з.ғ.к., доцент 

орындалды 

12 ҚР қаржы құқығы орыс Экономикалық 
қатынастарды 

құықтық реттеу 
кафедрасы  

Кусаинова Лариса 
Канатовна, з.ғ.к., 
доцент 

орындалды 

13 Дінтану қаз ӘЖ және ҚХА 
кафедрасы 

 

PhDдокторы,аға 
оқытушы , 
Тутинова Нұргүл 
Ерқанатқызы 

орындалды 

14 Қонақ үйлер және 
мейрамханалар 
менеджменті 

орыс Туризм  және 
мейрамхана ісі 
кафедрасы 

Алексеенко 

Татьяна 
Николаевна, 
доцент, магистр 

орындалды 

15 Туризм 
инфрақұрылымы 

орыс Туризм және 
мейрамхана ісі 
кафедрасы 

Жуспекова Айман 
Кабиденовна 

Э.ғ.к., доцент 

орындалды 

16 Физика орыс Тауартану және 
сертификаттау 
кафедрасы  

Шохинова Айман 
Муталиповна, аға 
оқытушы, магистр 

орындалды 
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17 Азық – түлік 
өнімдерінің 

тауартануы 

қаз Сертификаттау 
және тауартану 
кафедрасы   

Жар Жанна 
Жанибековна, аға 
оқытушы, магистр 

орындалды 

18 Салық және салық 
салу 

қаз Қаржы 
кафедрасы 

аға оқытушы, 
магистр, Игликова 
Динара Дакеновна 

орындалды 

19 Сақтандыру қаз Қаржы 
кафедрасы 

аға оқытушы, 
магистр, 
Ансабаева 
Рымгуль 
Смагуловна 

орындалды 

20 Қаржыға кіріспе орыс Қаржы 
кафедрасы 

Э.ғ.к.,  кафедра 
доценті Улаков 
Назар Сайранович 

орындалды  

21 Корпоративтік 
қаржы 

орыс Қаржы 
кафедрасы 

Э.ғ.к., кафедра 
доценті 
Аубакирова 
Алтынай Тлешовна 

орындалды  

22 Экология және 
тіршілік қауіпсіздігі  

орыс Экология және 
бағалау 
кафедрасы 

 

Байкенова Гульжан 
Гаусильевна,                
х.ғ.д., профессор 

орындалды  

23 Экономикалық 
талдау 

орыс Экономика 
және 
кәсіпкерлік 
кафедрасы  

Аға оқытушы,  

магистр, Безлер 
Оксана 
Дмитриевна 

орындалды  

24 Статистика орыс Экономика 
және 
кәсіпкерлік 
кафедрасы 

Ғылым магистрі, 
аға оқытушы 
Салауатова 
Динара 
Муслимовна 

орындалды  

25 

 

Макроэкономика қаз Экономикалық 
теория және 
Мемлекеттік, 

жергілікті 
басқару 
кафедрасы 

PhD, доцент 

Кернебаев Айдын 
Сапарович 

орындалды 

26 Туризмдегі 
маркетинг 

қаз Маркетинг 
және логистика 
кафедрасы 

Аға 
оқытушы,магистр 
Райымбекова 

Айнара 
Куанышовна 

орындалды 

27 Көлік логистикасы орыс Маркетинг 
және логистика 
кафедрасы 

Оқытушы, техника 
ғылымдарының 
магистрі Привалова 
Оксана Алексеевна  
Т.ғ.к., профессор 
Саржанов Даурен 
Кажыбергенович 

орындалды 

28 Математика 
экономикада 

орыс Жоғары 

математика 
кафедрасы  

Оытушы, 
педагогика 
ғылымдарының 

орындалды 
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магистрі, Игилик 
Сагыныш 
Игинтаевна 

29 Бағалы қағаздар 
нарығы 

қаз Банктік 
менеджмент 
және қаржы  
нарығы    

Э.ғ.к.,профессор 
Курманалина Анар 
Кайратовна 

 

орындалды  

30 Халықаралық 
валюта-қаржылық 

қатынастар 

 

қаз Банктік 
менеджмент 
және қаржы  
нарығы    

Исанов Арман 
Сериккалиевич 

 

орындалды 

 

ЖАОК өндірісі дәстүрлі түрде оқу жылының бірінші жартысында орындалады, кейін 
университет порталына орналастырылады. Оқу жылының екінші бөлігінде, сәйкесінше  

жұмыстың үлкен уақыты медиакурстар өндірісіне жұмсалады (2-кесте). Биылғы жылы 
университет кафедралары ОТО-мен бірлесіп 14 медиакурстар әзірлеуді (әрбірінде 15 
тақырып) және 2-кестедегі медиа жоспарды орындауды жоспарлады. 

2-кесте. Бейнелекциялар курсы медиаконтенті өндірісі 
№ Пән  Тип Жауапты (Т.А.Ә., 

атағы, лауазымы) 

Бөлімше Орындалуы 
туралы белгі 

1. Ақша, несие, 
банктер 

медиа-курс 

(15 тақырып) 

Э.ғ.к., профессор 
Курманалина Анар 
Кайратовна 

Банктік 
менеджмен
т және 
қаржы 
нарығы  

орындалды  

2. Тәуекелдерді 
басқару 

Медиакурс 

(1-15 лекция) 

Жумабекова  
Мадина  
Болатовна 

доктор PhD.,  

аға оқытушы 

Менеджме
нт және 
инновация
лар 
кафедрасы  

Оқылды, 
монтажда 

3 Мемлекет және 
құқық теориясы 

Медиакурс 

(15 лекция) 

Аға оқытушы 
магистр, 
Джаксыбаева 
Гульнара 
Мауыткановна 

Жалпы заң 
және 
арнайы 
пәндер 
кафедрасы  

орындалды  

4 Қылмыстық 

құқық(жалпы 
бөлік) 

Медиакурс 

(15 тақырып) 

З.ғ.к., Байкенжина 
Кульбагила 
Алиакпаровна. 

Кафедра 
Жалпықұқ
ықтық 
және 
арнайы 
пәндер 

орындалды 

5 Криминалистика  Медиа-курс 

(15 тақырып) 

 

х.ғ.к., доцент 
Сарсембаев Болат 
Шайменович 

Жалпықұқ
ықтық 
және 
арнайы 
пәндер 

орындалды  

6 Заңсыз кірістерді 
заңдастыруға 

қарсы іс-қимыл  
мемтілде  

Медиакурс 

(15 тақырып) 

Есенов Дастан 
Кудайбергенович., 
аға оқытушы, 
құқықтану магистрі 

Экономика
лық 
қатынастар
ды 

құқықтық 

Оқылды, 
монтажда  
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реттеу 
(ЭҚҚР) 

7 ҚР азаматтық 
құқығы 
(майнерлік 
бағдарлама) 

Медиакурс 

(15 тақырып) 

Горячева Елена 
Васильевна з.ғ.к., 
доцент 

Экономмик
алық 
қатынастар
ды 

құқықтық 
реттеу  
кафедрасы(

ПРЭО) 

орындалды 

8 Жетім 
балалармен және 
ата-аналарының 
қамқорлығынсыз 
қалған жетім 
бабалармен 
әлеуметтік 
жұмыс  

Медиа-курс 

 (15 тақырып) 

Абдакимова Мадина 
Кочкаровна, п.ғ.к., 
доцент 

ӘЖ және 
ҚХА 
кафедрасы 

Оқылды, 
монтажда 

9 Педагогика Медиа-курс 

(15 тақырып) 

п.ғ.д., профессор, 

Минжанов Нурлан 
Адилбайұлы,  

ӘЖ және 
ҚХА 
кафедрасы 

орындалды  

10 Химия Медиа-курс 

(15 тақырып) 

Каримова 
Бахытгуль 
Нурлановна х.ғ.к., 
доцент  

Сертифика
ттау және 
тауартану 
кафедрасы   

орындалды 

11 Экономикалық 
теория 

Медиа-курс 

(15 тақырып) 

магистр,оқытушы 
Ертай Хуанбек  

Экономика
лық теория 
және 
Мемлекетті
к 
жергілікті 
басқару 
кафедрасы 

орындалды  

12 Кәсіби 
бағытталған тіл: 

"Дене 
шынықтыру 
және спорттық 
менеджмент" 
мамандығына 
арналған 

 

Медиа-курс 

(15 тақырып ) 
Ф.ғ.к., доцент  
Акатаева Шұға 
Берікқызы,  
Аға оқытушы, 
магистр  
Билял Балкен 

Қалымқызы  
Ф.ғ.к., доцент  
Жангабулова Зауре 
Калимжановна 

Қазақ тілі 
және 
Қазақстан 
мәдениеті 
кафедрасы  
 

орындалды  

13 Кәсіби 
бағытталған тіл: 

«Қаржы», «Есеп 
және аудит», 
«Бағалау» 
мамандықтарына  
арналған 

Медиа-курс 

(15 тақырып) 

ф.ғ.к., доцент  
Топашов Мержан 
Әбдіқадырұлы.  
 

аға оқытушы, 
магистр  
Бажикеев Құрмет 
Қанатұлы 

Қазақ тілі 
және 
Қазақстан 
мәдениеті 
кафедрасы  
 

 

орындалды  

14 Біріңғай көлік Медиа-курс т. ғ.м., оқытушы,  Маркетинг орындалды  
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ОТО бірінші жыл Экономика, бизнес және құқық колледжімен ынтымақтастық жасайды. 
Өткен оқу жылында колледж пәндері бойынша 5 медиакурстар жасау жоспарланған болатын 
(3-кесте). 

 

3-кесте. Экономика, бизнес және құқық колледжінің бейнелекциялар 
медиаконтеті өндірісі (түсіру және монтаж) 

 

№ Пән 

 

Тип Жауапты оқытушы Бөлімше 

1 Нотариат Медиакурс Альмухаметова 
Александра Геннадьевна 

жоғары санатты 
оқытушы, заң 
ғылымдарының магистрі  

ҚҚЭУ ЭБҚ 
колледжі,  
Туризм және 
бизнес пәндік 
циклдік 
комиссиясы  

2 Қазақ тілі мен 
әдебиеті 

Медиакурс Абильдинова Макпал 
Қанатовна  бірінші 
санатты оқытушы 

ҚҚЭУ ЭБҚ 
колледжі,  
Туризм және 
бизнес пәндік 
циклдік 
комиссиясы 

3 Информатика Медиакурс Шульц Кристина 
Игоревна 

Оқытушы, санаты жоқ 

ҚҚЭУ ЭБҚ 
колледжі,  
Туризм және 
бизнес пәндік 
циклдік 
комиссиясы 

4 Қазақстан тарихы Медиакурс Каримов Талғат 
Игликович бірінші 
санатты оқытушы 

 

 

ҚҚЭУ ЭБҚ 
колледжі, 
әлеуметтік-саяси 
пәндердің пәндік-

циклдік 
комиссиясы 

Жоспарланған медиаөнімдерден өзге осы оқу жылында медиажоспарға кірмеген, 
Қазақстанның ашық білім беру ұлттық платформасы үшін 4 ЖАОК түсірілді. 

 

№ 
п/п 

ЖАОК атауы Тіл Кафедра Әзірлеуші 

1 Макроэкономика орыс  ЭТ және 
Мемлекеттік, 
жергілікті 
басқару 

кафедрасы 
кафедра  

PhD, аға оқытушы 
Ставбуник Елена 
Анатольевна 

жүйесі (15 тақырып) Кошмаганбетова 
А.С.  
(1-7 тақырып)  

 т.ғ.к., профессоры 

Саржанов Даурен 
Кажыбергенович 
(8-14 тақырып ) 

және 
логистика 
кафедрасы 
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2 Баға және баға белгілеу  

 

Қазақ  ЭжәнеБ 
кафедрасы  

Э.ғ.к., доцент Даулетова 
Азиза Мекемтасовна 

3 Макроэкономика Қазақ ЭТ және 
мемлекеттік, 
жергілікті 
басқару 
кафедрасы 

PhD, доцент 

Кернебаев Айдын 
Сапарович 

4 Мобильдік қосымшалар Орыс ЦИ және ITA 

кафедрасы  
Э.ғ.к., доцент Тажбаев 
Нурлан Муратович 

 

 SWOT-талдау 

Мықты жақтары  Әлсіз жақтары 

1. Медиа өнімді жазу бойынша ОТО 
алдына қойылған міндеттер жоспардан тыс 
қосымша ЖАОК-тарға, сондай-ақ ұлттық 
платформа талаптарына сәйкес 
медиаөнімдерге қойылатын талаптардың 
өзгеруіне  қарамастан мерзімінде орындалды.  

1. Оқытушылардың оқу процесіндегі 
жұмыспен қамтылуы оларды ОТО-дағы 
медиаконтенттің жазылу мерзімін 
ауыстыруға мәжбүрлейді.  
2. Қызметкерлердің жетіспеушілігі. Бұл 
дайын медиа-өнімді орындау кестесіне 
әсер етеді . Қазіргі уақытта 7 
медиакурстың монтажы жүргізілмеген. 
3.Ұлттық платформаның талаптарына 
сәйкес барлық ЖАОК-ны жазуға арналған 
жабдықтар жетіспейді.  

Мүмкіндіктер Қауіптер 

1. Қазтұтынуодағы Қарағанды 
университеті ЖАОК-ның ұлттық 
платформаға шығуы, сондай-ақ медиаконтент 
сапасын арттыру университеттің бәсекеге 

қабілеттілігін арттырады. 

1. Лауазымдық бірліктің болмауы, 
оқытушылардың жазу кестесін сақтамауы 
ОТО медиаконтентін дайындау кестесінен 
артта қалуға және оқу жылы ішінде 
дайындалатын медиаконтент көлемінің 
төмендеуіне әкелуі мүмкін.  
2.Жетіспейтін жабдықты сатып алмау 
ұлттық платформаның талаптарына сәйкес 
келетін жоғары сапалы медиа контентті 
дайындаудың бұзылуына әкелуі мүмкін.  
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14. БАСПА ҚЫЗМЕТІ 

Қазтұтынуодағы ҚарУ баспаханасының бүгінгі күні бірегей толық түсті және қара/ақ 
цифрлық басу, ауыспалы деректерді басу, тығыздығы әртүрлі қағазда басу мүмкіндігі бар. 
Сандық технологиялар, шығындарды азайтуға байланысты, жаңа ғылыми білім мен 
жаңалықтар пайда болған кезде оқу-әдістемелік әдебиеттерді жаңартуға мүмкіндік береді, 
сұраныс бойынша басып шығару - бұл басылымды бір данадан басып шығару технологиясы 
деп аталады.  

Бүгінгі күнге Қазтұтынуодағы ҚарУ баспаханасы баспа өнімдерінің келесі түрлерін 
шығарады: 

− Оқу-әдістемелік әдебиеттерін басып шығару; 
− Оқытушыардың және университет өткізетін конференцияға қатысушылардың 

мақалалар жинақтарын және монографияларын шығару; 
− Интернет және әлеуметтік желілер арқылы онлайн тарату үшін жарнамалық-

ақпараттық контент жасау; 
− Визиткалар, буклеттер, плакаттар, кең форматты баспа, бейджейлер, сертификаттар 

және басқа да имидждік өнімдер жасау; 
− Парақшалар мен бланкілер, стикерлер,марапаттау парақтарын, грамоталарды, алғыс 

хаттарды жасау; 
− Буклеттер, лифлеттер , флаерлер, трифлеттер жасау; 
− Брошюралар, каталогтар мен журналдар, сымменжәнежеліммен бекітілген, 

еуромұқаба, термомұқаба жасау;  
− Жұмсақ мұқабадағы кітаптар шығару;  
− Эксклюзивті кітап басылымы; 
− Былғары алмастырғыш материалдардан бұйымдар (куәлік, дипломдар, құттықтау 

папкалары) жасау;  

− Қабырға күнтізбелері, қалта, үстелге қоятын күнтізбелер; 
 

1-кесте. 2020-2021 оқу жылындағы оқу-әдістемелік әдебиеттерін шығару 

Атауы Атаулар саны Жалпы көлемі б.т.  

Оқу құралдары 46 7200 

ОСӨЖ, Оқу бағдарламалары және 
әдістемелік құралдар 

75 2990 

Хабаршы  4 1110 

Журналдар 14 3236 

Бланкілік өнімдер 123 35605 

Монографиялар 3 442 

БАРЛЫҒЫ: 265 50583 

 

Кестеден көріп отырғанымыздай, COVID-19 коронавирустық инфекциясының қазіргі 
жаһандық пандемиясымен және карантиннің салдарымен, студенттерді қашықтықтан онлайн 
оқытуға көшумен, оқытушылар мен қызметкерлердің қашықтан жұмыс жасауымен 
байланысты UML басылымының қысқару тенденциясы байқалады.Университеттің имидждік 
баспа өнімдері көлемінің төмендеуі де байқалады. Бірақ бұл ретте имидждік өнімдер мен 
тиісті материалдарды интернет арқылы, сондай-ақ әлеуметтік желілер (Instagram, Facebook 
және т. б.) арқылы тарату есебінен электрондық контенттің ұлғайғанын көруге болады. 

Кестеден көріп отырғанымыздай, Қашықтықтан оқытудың желілік технологиясын енгізумен 
(студенттердің электронды оқу залында және электронды білім беру орталығында оқуға 
мүмкіндігі бар), сондай-ақ университеттің имидждік өнімі көлемінің ұлғаюымен (буклеттер, 
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трифлеттер, лифлеттер, журналдар және т. б.) байланысты ОӘӘ (оқу-әдәстемелік 
әдебиеттері) басылымын қысқарту үрдісі көрінеді. 

 

SWOT-талдау 

Мықты жақтары Әлсіз жақтары 

1. Заманауи жоғары өнімді жабдықтар 

2. Жұмыстың жоғары жылдамдығы  
3. Басып шығарудың өзіндік құнының 

төмендігі  
4. Көп жылғы жинақталған жұмыс 

тәжірибесі 
5. Ұйымдасқандық 

6. Командада жұмыс істей білушілік 

7. Жауапкершілік  
8. Өзара алмастырушылық  
9. Адалдық 

10. Орындаушылық 

11. Ұйымшыл ұжым 

12. Тұрақты сервистік қолдаудың болуы 

1. Қызметкерлер мотивациясын 
арттыру  

2. Кадрмен қамтамасыз ету 

Мүмкіндіктер Сыртқы орта қауіптері 
1. Өндіретін өнімдер номенклатурасының 

кеңеюі 
 

 

 

1. Жахандық  пандемия  

2. Материалдар жеткізудегі үзбелік 

3. Шығыс материалдарына және  
жабдықтардың қосалқы 
бөлшектеріне бағаның өсуі  

4. Жабдықтардың моральдық және 
физикалық тозуы (5 жыл) 

 

Жаңа оқу жылындағы міндеттер: 
- Сапалы оқу үдерісі мен кәсіптік бағдар беру жұмыстары үшін университеттің жасайтын 

өнімдерін  одан әрі жетілдіру. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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15. ӘКІМШІЛІК-ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҰМЫСЫ 

Әкімшілік-шаруашылық бөлімнің басым міндеттерінің бірі оқу кешені мен 
жатақханаларды жылумен, сумен және электрмен қамтамасыз ету, сондай-ақ ағымдағы және 
күрделі жөндеу жүргізуді ұйымдастыру, оқу корпустары мен жатақханаларды пайдалану, өрт 
және техникалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету болып табылады. 

 Жаңа 2021/2022 оқу жылына дайындық барысында сантехникалық, шатырлық, 
электротехникалық және жалпы жөндеу жұмыстары жүргізілді.  

Ғимараттың көше жарығы мен сәулеттік жарықтандырылуына тексеру және жөндеу, 
оқу корпусының аудиторияларындағы розеткаларды тексеру және ауыстыру, № № 1, 2, 3 
жатақханалардағы электр қалқандарына тексеру және шамдарды ауыстыру, оқу корпусының 
дәліздеріндегі шамдарды тексеру және ауыстыру жүргізілді.  

Санитарлық-эпидемиологиялық режим регламентін қамтамасыз ету үшін: 4 дана 
бактерицидті сәулелендіргіштер сатып алынды. Жатақханалардағы температураны өлшеуді 
бақылау бекеттеріне арналған 8 дана байланыссыз инфрақызыл термометрлер, 
дезинфекциялық туннель,  медициналық маскаларды утилизациялау үшін 15 дана урналар  

сатып алынды. Сондай-ақ сұйық сабын үшін дозаторлар, антисептик үшін дозаторлар сатып 
алынып, универстетттің және  №№ 1, 2, 3 және 4 жатақханалардың барлық санитарлық 

тораптарына қойылды.  

Қазіргі уақытта оқу корпустары мен жатақханалар санитарлық-эпидемиологиялық 
талаптарды сақтау үшін барлық қажетті жабдықтармен және материалдармен жабдықталған. 

 2021 жылдың мамыр айында қуаты тәулігіне 50 м3  болатын техникалық 
қажеттіліктерге су беру үшін ұңғыма іске қосылды. Университет аумағын абаттандыру 
бойынша жұмыстар жүргізілді – орталық кіреберістің алдындағы орындықтар, урналар, 
бағаналар мен брусчаткалар боялды.  

Спорттық-сауықтыру кешенінде заманауи тренажерлармен жабдықталған және 
атлетикалық зал жөнделген. Жазғы уақытта жаңа оқу жылына дайындық барысында 
университеттің оқу корпусы ғимаратының қасбеттерін, батысқа қарай шығатын оқу 
корпусын, ішкі аулаға және қысқы баққа шығатын терезелер мен оқу корпусының 
қасбеттерін жөндеу және сырлау бойынша жұмыстар жүргізілді. Оқу аудиториялары мен 
кабинеттері ішінара жөнделді.  

№№ 1, 2, 3 және 4 жатақханаларда бөлмелер мен дәліздер жөнделді. Жаңа су 
жылытқыштар № 1 жатақханада - 2 бірлік, № 2 жатақханада – 2 бірлік орнатылды.  

2021 жылғы мамыр-маусымда "Кооператор" спорттық сауықтыру лагерінде демалыс 
маусымын ашу бойынша ұйымдастыру жұмыстары жүргізілді. Қоқыс шығаруға және 
септиктер мен дәретханаларды тазалауға, дератизация мен дезинсекция жүргізуге, суға 
талдау жүргізуге шарттар жасалды. Асханада, жатын корпуста және коттедждерде жөндеу 
жұмыстары жүргізілді. Спорттық-сауықтыру лагері санитарлық-эпидемиологиялық 
талаптарды қамтамасыз ету үшін барлық қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілді. 

 "Кооператор" спорттық-сауықтыру лагерінде лагерьдің электрмен жабдықтау 
желісінде найзағайдың салдарынан болған апат жойылды. 3 дана ОПН - 10кВ ауыстырылды. 

 2021/2022 ж. ж. жылыту маусымына жылыту жүйесі мен ыстық сумен жабдықтауды 
дайындау кезінде оқу корпусының жертөлесінде жылумен жабдықтау құбырын ауыстыру 
жұмыстары жүргізілді.  

Оқу корпусының жертөлесі: 

- Болат трубаларды ауыстыру, диаметрі Ф80 мм – 80 м. 
- Ф50 трубаларды ауыстыру - 24 м. 
- Ысырмаларды (задвижек) ауыстыру Ф 100 – 2 дана. 

№ 2 жатақхана элеватор: 
- Ф 1000 ысырмаларды ауыстыру  – 2 дана. 

№ 4 жатақхана  элеватор 

- Ф 50 ысырмаларды ауыстыру  – 1 дана. 

Спорт зал элеватор 

- Ф 100 ысырмаларды ауыстыру  – 1 дана. 
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- ДКС элеватор 

- Ф 65 ысырмаларды ауыстыру  – 1дана. 

- № 3 жатақхана  
- манометрлерді ауцыстыру  – 16 дана. 

- Ф15 вентельдерді ауыстыру  – 16 дана. 

- Элеватор тораптарын тексеру: 

- №№ 1, 2, 3, 4  жатақханалар, ДКС, асхана, кітапхана, спорт зал, блок «Б». 
Оқу телевидениесі: 

- радиаторларды ауыстыру  – 2 дана(10 секция бойынша) 

- кабинет № 263 

- радиаторларды ауыстыру – 2 дана (16 секция бойынша) 

- Жертөлелер бойынша ысырмаларды тексеру 

- Ф219-1 дана. 

- Ф150-2 дана. 

- Ф100-6 дана. 

- Ф80-8дана. 

- Ф50-12дана. 

Жылумен жабдықтау және жылыту жүйелерін гидравликалық сынау және сығымдау 
жүргізілді.  

Жарамсыз болып қалған муфталар, бұрмалар, вентильдер, үшайырлар, бұрылыстар, ауа 
крандары ауыстырылды.  

Бұл элеваторлық тораптарда ысырмалардағы сальниктерге жөндеу жүргізілді, 
шығарғыштар (грязевиктер) орнатылды, сопла және монометрлерге монтаж және демонтаж 
жүргізілді.  

"Теплотранзит Караганда" ЖШС ұсынатын дроссель құрылғыларын орната отырып, 
барлық элеватор тораптарын баптау жүргізілді.  

Жылумен жабдықтау жүйесінің 2021/2022 ж.ж. жылыту маусымына дайындығының 
100% актісі алынды (24.08.2021 ж. №2446). 

 

 

SWOT-талдау 

Мықты жақтары Әлсіз жақтары 

1. Дамыған материалдық-техникалық 
базасының болуы 

1. Кадрлардың тұрақтамаушылығы 

Мүмкіндіктер Қауіптер 

1. Оқу корпусына сапалы қызмет 
көрсету үшін университеттің 
инфрақұрылымдарын одан әрі 
жетілдіру 

2. Санитарлық-эпидемиологиялық 
нормалардың сақталуы және 
орындалуы. 

1. Су құбыры және су бұру 
(водоотведении)  инженерлік 
желілерінің жағдайы. 
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16. ОРТА КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУ (КОЛЛЕДЖ) 
 

1. Жалпы сипаттама 

Экономика, бизнес және құқық колледжі Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің 
құрылымдық бөлімшесі болып табылады.  

Мамандар даярлау 2009 жылғы 25 маусымдағы №319 Мемлекеттік лицензия негізінде 
келесі бағдарламалар бойынша жүзеге асырылады: 

№ 
п.п. 

 

Мамандық 
шифры 

Мамандықтар атауы 

1. 0201000 Құқықтану 

2. 0501000 Әлеуметтік жұмыс 

3. 0511000 Туризм (салалар бойынша) 

4. 0513000 Маркетинг (салалар бойынша) 

5. 0514000 Бағалау (қолдану салалары бойынша) 
6. 0515000 Менеджмент (қолдану салалары бойынша) 

7. 0516000 Қаржы (салалар бойынша) 

8. 0518000 Есеп және аудит (салалар бойынша) 

9. 0519000 Экономика (салалар бойынша) 

10. 0601000 Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар 
бойынша) 

11. 1226000 Тамақтандыру кәсіпорындарының өнімдерін өндіру 
технологиясы және оны ұйымдастыру  

12. 1305000 Ақпараттық жүйелер (қолдану салалары бойынша) 
Оқыту мемлекеттік және орыс тілдерінде күндізгі және оқытудың Қашықтықтан білім 

беру технологияларын қолдана отырып сырттай нысандарында жүргізіледі.  
2021 жылғы 28 сәуірде мамандықтар Жіктеуішіне және ТжКББ біліктілігіне өзгерістер 

енгізілуімен байланысты білім беру қызметімен айналысу үшін лицензияға қосымшалар 
қайта ресімделген болатын.  2021-2022 оқу жылына талапкерлер алу келесі білім беру 
бағдарламалары бойынша жүзеге асырылатын болады: 

№ 
п.п. 

 

Мамандықтар 
шифры 

Мамандықтар атауы 

1. 04210100 Құқықтану 

2. 09230100 Әлеуметтік жұмыс  
3. 10150100 Туризм  
4. 04140100 Маркетинг (саалалар бойынша) 

5. 04120200 Бағалау (түрлері бойынша) 

6. 04130100 Менеджмент (қолдану салалары және ауқымы бойынша) 

7. 04120100 Банктік және сақтандыру ісі 
8. 04110100 Есеп және аудит 

9. 07880100 Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар 
бойынша) 

10. 07211300 Тамақ өнімдері өндірісінің технологиясы 

11. 06130100 Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) 

12. 05220100 Экология және табиғат қорғау қызметі (түрлері бойынша) 

13. 10130100 Қонақ үй бизнесі 
14. 10130300 Тамақтандыруды ұйымдастыру 

15. 10130200 Тамақтандыру саласындағы қызмет көрсетуді ұйымдастыру 

 

2020 жылдың қараша айында колледж "Сыртқы бағалаудың кезеңділігін бағалау 
критерийлері" НУ НАОКО  стандартының 10.2.1-тармағына сәйкес 8 білім беру 
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бағдарламасын институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу шеңберінде есеп 
беру арқылы сыртқы бағалау қорытындылары бойынша ескертулерді түзету және 
ұсынымдарды жүзеге асыру бойынша колледж жұмысын бағалау үшін аккредиттеуден 
кейінгі мониторингтен  сәтті өтті:  

0201000 «Құқықтану», біліктілік 0201023 «Юрисконсульт»; 
0518000 «Есеп және аудит» (салалар бойынша), біліктілік 0518033 «Экономист-

бухгалтер»; 
1226000 «Тамақ өнімдері өндірісінің технологиясы және оны ұйымдастыру», біліктілік 

1226043 «Техник-технолог»; 
0511000 «Туризм» (салалар бойынша), біліктілік 0511043 «Менеджер»; 
0515000 «Менеджмент» (қодану салалары және ауқымы бойынша), біліктілік 0515013 

«Менеджер»; 
0516000 «Қаржы» (салалар бойынша), біліктілік 0516053 «Қаржы жұмысы бойынша 

экономист»; 
0601000 «Стандарттау, метрология және сертификаттау» (салалар бойынша), біліктілік 

0601013  «Стандарттау бойынша техник»; 
1305000 «Ақпараттық жүйелер» (қолдану салалары бойынша), біліктілік 1305023 

«Техник-бағдарламашы». 
 

2. Кадрлық әлеует 

Штаттық кестеге сәйкес колледжде 80 адам жұмыс істейді, оның ішінде педагогикалық 
қызметті 71 педагог және 2 өндірістік оқыту шебері жүзеге асырады.  

Кадрлардың сапалық құрамы: экономикалық пәндердің кандидаты 1 адам, магистрлер 
24 адам, жоғары санатты 36 адам (50%), 1 санатты 19 адам (26%), 2 санатты 9 адам (12%) 
және санаты жоқ 9 адам (12%), барлық педагогтардың тиісті кәсіби білімі бар. Жоғары және 
бірінші санаты бар оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің үлесі штаттағы 
педагогтер санының (73 адам) 75% - ын (55 адам) құрайды.  

Педагогикалық ұжым тұрақты, саны мен сапасы бойынша нормативтік талаптарға 

сәйкес келеді.  

 

3. Біілм алушылар контингенті 
Қазтұтынуодағы ҚарУ колледжі білім алушыларының контингенті бойынша 

мәлімет 

№1-кесте 

Білім алушылар 
контингенті 

Бітірген білім 
алушылар  

Мемлекеттік тапсырыс  Өтпелі контингент 

Күндізгі 
бөлім 

Сырттай 

бөлім 

Күндізгі 
бөлім 

Сырттай 

бөлім 

Барлық 
білім 
алушыл
ар 

Бітірге
ні 

Өтпелі 
контин
гент 

Күндізгі 
бөлім 

Сырттай 

бөлім  

823 303 346 193 124 94 30 460 106 

Күндізгі бөлім студенттерінің қорытынды аттестаттауға оқуы қалпына келтірілді – 2 

адам, сырттай бөлім - 2 адам. 

Есепті кезең ішінде басқа колледждерден оқуы қалпына келтірілді және ауыстырылды 
- 26 адам (2-і күндізгі бөлімге, 24-і сырттай бөлімге, соның ішінде: 

- басқа колледждерден ауыстырылды – 9 адам (1-і  күндізгі бөлімге, 8-і сырттай 
бөлімге); 

- ЭБҚ колледжінен бұрын оқудан шығарылғандардан, оқуын қалпына келтірді –17 

адам(1-і күндізгі бөлімге, 16-ы сырттай бөлімге). 

-  күндізгіден сырттай бөлімге ауыстырылды – 7 адам.  

 

4. Кәсіптік бағдар беру жұмыстары 



136 

 

Кәсіптік бағдар беру жұмысы жүйелі түрде жүргізілді, мамандықтар бойынша 
талапкерлерді қабылдау жөніндегі жұмыс жоспары мен индикативтік жоспарға жыл сайын 
өзектілік беріліп отырады.  

2020-2021 оқу жылына бекітілген кәсіптік бағдар берудің жұмыс жоспарына сәйкес 
келесі жұмыстар атқарылды:  

1. колледж оқытушылары Қарағанды облысының 131 жалпы білім беретін мектептері 
мен лицейлеріне және Қарағанды қаласының 61 жалпы білім беретін мектептері мен 
лицейлеріне бекітілген.  

2.Қарағанды облысының өңірлері бойынша көшпелі кәсіптік бағдар беру жұмысы 
ұйымдастырылды.  

3.онлайн форматта бірқатар кәсіби бағдар беру іс-шаралары өткізілді.  
Кәсіптік бағдар беру жұмысының жоспары өзектендірілді, оның негізгі бағыттары: 

мектеп оқушыларымен ұйымдастыру жұмысы, кәсіптік бағдар беру жұмысы, 
Қазтұтынуодағы ҚарУ-ге түсуге қатысты оқу бітіретін топтардың студенттерімен үгіт 
жұмыстары, жазғы кезеңдегі кәсіптік бағдар беру жұмыстары болып табылады. 

2020-2021 оқу жылына арналған 500 адамды: күндізгі бөлімге 300 адамды, сырттай 
бөлімге 200 адамды қабылдаудың индикативтік жоспары бекітілді. 

 Қарағанды қаласы және Қарағанды облысының мектептерімен бірлескен іс-шаралар 
жоспары жасалды . 

 Covid-19 пандемиясына байланысты мұғалімдердің мектептерге баруы 2021 жылдың 
сәуір айынан басталды; мектептермен және талапкерлермен байланыс телефон арқылы және 
әлеуметтік желі арқылы сақталды, сондай-ақ WhatsApp арқылы сақталды.  

Оқу жылы барысында кәсіптік бағдар беру іс-шаралары: викториналар, жаппай 
диктанттар, тренингтер, олимпиадалар, эссе конкурстары, ғылыми-практикалық 
конференциялар, мастер-кластар, ашық сабақтар, ойындар, дебаттар, турнирлер, жобалар 
конкурстары, ZOOM цифрлық қосымшасы арқылы онлайн форматта құқықтық жалпы 
оқытулар өткізілді.  

2020 жылдың 19 қазаны мен 03 қарашасы аралығында Қарағанды қаласының және 
өңірлердің мектеп оқушылары үшін ZOOM цифрлық қосымшасы арқылы колледждің барлық 
білім беру бағдарламалары бойынша "Ашық есік күні" іс-шарасы өткізілді, оған 350-ден 
астам оқушы қатысты 

Каникул уақытында оқушылар үшін Қарағанды облысының Білім беруді дамыту оқу-

әдістемелік орталығымен кесте бойынша келісілген "виртуалды экскурсия" онлайн-

кездесулері өткізілді.  
Жалпы колледждің педагогикалық ұжымымен облыстық деңгейдегі 22 кәсіби бағдар 

беру іс-шаралары өткізілді.  
Оқытушылардың келесі аймақтарға шығуы: Ақтау кенті., Теміртау қ., Саран қ., 

Шахтинск қ., Абай қ., Дубовка кенті, Шет, Жаңаарқа, Қарқаралы аудандары, Жезқазған қ., 
Үштөбе кенті.  

ЭБҚ колледжінің имиджін көтеру мақсатында колледждің барлық іс-шаралары туралы 
ақпарат "Instagram" әлеуметтік желісінде белсенді түрде орналастырылды.  

Қабылдау комиссиясының жұмысы кезеңінде БАҚ-та жарнамалық науқан жүргізілді, 
оның ішінде "Е-Қарағанды" инстаграм парақшасында колледж мамандықтары туралы 
жарнамалық роликтер көрсетілді,  

5. Оқу жұмысы 

Қазтұтынуодағы ҚарУ колледжінде оқу жұмысын ұйымдастыру үшін келесі 
нормативтік құжаттамалар пайдаланылды: ТжКБ мемлекеттік жалпы міндетті стандарты; 
үлгілік оқу жоспарлары, оқу жұмыс жоспарлары, үлгілік бағдарламалар, оқу үдерісінің 
кестелері, пәндер бойынша оқу жұмыс бағдарламалары, күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар. 

Барлық білім беру бағдарламалары бойынша: күндізгі және сырттай оқу нысандары 
бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде оқу жұмыс жоспарлары әзірленді.  

Күндізгі бөлім 
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1226000 "Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны 
ұйымдастыру" мамандығы бойынша, Тех-41 қаз., Тех-42 оқыту дуальды оқыту аясында 
жүргізіледі. Оқитындардың барлығы 27 адам. Оқуды бітіріп шығу 2021 жылғы ақпан айы. 

 Модульдік технология бойынша модульдік-құзыреттілік тәсілді пайдалана отырып, 
1226000 "Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны 
ұйымдастыру", 1305000 Ақпараттық жүйелер (қолдану салалары бойынша), 0513000 
Маркетинг (салалар бойынша), 0511000 Туризм (салалар бойынша) білім беру 
бағдарламалары бойынша оқыту іске асырылады.  

2020-2021 оқу жылынан бастап білім алушыларды  жаңадан қабылдаудың  (негізгі орта 
білім беру базасында 1 курс) "Талап" КЕАҚ (НАО) ұсынымы бойынша "ТжКБ 
мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту 
туралы"31.10.2017 ж. №553 бұйрыққа сәйкес модульдік оқыту технологиясын қолдану 
арқылы оқытуды бастады..  

Білім беру ұйымдарында білім алушылардың, педагогтердің, басқа да қызметкерлердің 
өмірі мен денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымы жариялаған пандемия кезеңінде COVID-19 коронавирустық 
инфекциясының таралуының алдын алу үшін ҚР БҒМ "Пандемия кезеңінде білім беру 
мекемелерінде коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу жөніндегі шараларды 
күшейту туралы" бұйрығына сәйкес Қазтұтынуодағы ЭБҚ колледжінде оқыту 2020 жылғы 16 
наурыздан бастап қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып жүзеге 
асырылды. 2020-2021 оқу жылы Коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеуге 
байланысты шектеу шаралары кезеңінде ТжКББ оқу орындарында оқу процесін 
ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық-әдістемелік ұсынымдарға сәйкес ұйымдастырылды. 

 Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану арқылы оқу процесі 71 
академиялық топта жүзеге асырылды (Теориялық оқыту, кәсіптік практика бойынша 
сабақтар). 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы оқыту 
google.classroomи цифрлық платформасында ZOOM қосымшасында жүзеге асырылды. 

Оқу үдерісі белгіленген оқу жүктемесіне, оқу жұмыс жоспарына, пәндердің оқу 
бағдарламаларына, сабақтар кестесіне сәйкес ұйымдастырылады. 

 Сырттай бөлім. 

Есепті кезеңде сырттай оқу бөлімінде оқу, коронавирустық инфекцияның таралуына 
жол бермеумен байланысты, шектеу шаралары кезеңінде ТжКБ оқу орындарында оқу 
үдерісін ұйымдастыру бойынша  ЖЖБИ (ИМР) талаптарына сәйкес Қашықтықтан білім беру 
технологияларын қолдану арқылы 0201000 "Құқықтану", 0515000 "Менеджмент", 0516000 
"Қаржы", 0518000 "Есеп және аудит", 0519000 "Экономика", 1305000 "Ақпараттық жүйелер", 

0501000 «Әлеуметтік жұмыс», 1226000 "Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру 
технологиясы және оны ұйымдастыру" білім беру бағдарламалары бойынша жүргізілді.  

Оқу жылының басында бөлімде 303 студенттен 20 академиялық топ құрылды, оның 
ішінде: 2 курс – 6 топ – 85 студент, 3 курс - 13 топ – 181 студент, 4 курс - 1 топ – 9 студент. 

Колледж сайтында күндізгі және сырттай қашықтықтан оқыту бөлімінде оқитын 
студенттердің оқу үдерісінің кестесі, оқу практикасының кестесі, аралық және қорытынды 
аттестаттау кестелері орналастырылған.  

Оқу сабақтарының кестесі әрбір жарты жылдыққа жасалады. Емтихандар кестелері 
уақтылы жасалады және бекітіледі. Оқу сабақтары екі ауысымда өткізілді. Студентердің 
апталық жүктемесі 36 сағаттан артық емес. Емтихандар мен сынақтардың саны нормадан 
асқан жоқ.  

Қазтұтынуодағы ҚарУ-дің ЭБҚ колледжі студенттерінің білімін бақылау, 18.03.2008ж. 
№125 «Орта, техникалық және кәсіптік, ортадан кейінгі білім ұйымдары үшін білім 
алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау жүргізу, аралық және қорытынды аттестаттау 

өткізудің Үлгілік ережелерін бекіту туралы» ҚР БҒМ бұйрығына сәйкес жүзеге асырылды. 
Аралық аттестаттау оқу жұмыс жоспарларына сәйкес сынақтар, емтихандар, курстық 

жұмыстарды қорғау нысанында өткізілді.  
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Әрбір пән бойынша студенттердің оқудағы жетістіктерінің деңгейі қорытынды 
бағалаумен анықталады. Емтихан сессияларының қорытындылары бойынша мамандықтар 
бөлінісінде үлгерім 1,2-кестелерде көрсетілген. 

№2-кесте.  Күндізгі оқу нысаны бойынша студенттердің үлгерімі 
№ 

п.п. 
Мамандық Үлгерім  

Абсолюттік  Сапалық Орташа 
балл 

Үздік 

оқитындардың 
саны 

1. Құқықтану 100 38,8 4,0 14 

2. Туризм  100 39,0 4,0 4 

3. Маркетинг  100 33,3 4,2 3 

4. Менеджмент  100 37,0 3,9 9 

5. Қаржы 100 36,0 3,7 7 

6. Есеп және аудит 100 62,0 4,1 20 

7. Стандарттау, 
метрология және 
сертификаттау 

100 52,9 4,0 4 

8. Тамақ өнімін өндіру 
технологиясы және оны 
ұйымдастыру 

100 38,2 3,9 16 

9. Ақпараттық жүйелер 100 49,1 4,2 20 

 ЖИЫНЫ 100 43 4,0 97 

 

 №3-кесте. Сырттай оқу нысаны бойынша студенттердің үлгерімі 
№ 

п.п. 
Мамандық Үлгерім  

Абсолюттік Сапалық Орташа  
балл 

Үздік 

оқитындар 
саны 

1. Құқықтану 100 72 3,9 - 

2. Менеджмент  100 53 3,8 - 

3. Қаржы 100 76 4,1 - 

4. Есеп және аудит 100 51,5 4,0 - 

5. Экономика  100 100 4,5 - 

6. Тамақ өнімін өндіру 
технологиясы және 
оны ұйымдастыру 

100 33 3,7 - 

7. Ақпараттық жүйелер 100 100 4,0 - 

8. Әлеуметтік жұмыс 100 50 3,7 - 

 

Колледждегі білім алушыларды қорытынды аттестаттау, оқу үдерісінің кестесінде және 
мамандықтардың оқу жұмыс жоспарларында көзделген мерзімдерде емтихандар тапсыру 
және (немесе) диплом жұмыстарын қорғау нысанында өткізілді. Қорытынды аттестаттауға, 
оқу жұмыс жоспарының, оқу жұмыс бағдарламаларының талаптарына сәйкес білім беру 
үдерісін толық аяқтаған студенттер жіберілген болатын. Қорытынды аттестаттау 
билеттерінде теориялық сұрақтар және практикалық тапсырмалар көзделді. 

 

№4-кесте.  Күндізгі бөлім суденттерін қорытынды аттестаттау нәтижелері 
№п.п. Мамандық Абсолюттік 

үлгерім 

Сапалық 
үлгерім 

Орташа 
балл 

Үздік 

оқитындар 
саны 

1.  Құқықтану 100 81 4,0 11 

2.  Туризм  100 92,6 4,3 5 
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3.  Менеджмент  100 90 4,4 6 

4.  Маркетинг 100 100 4,3 2 

5.  Қаржы 100 85 4,3 8 

6.  Есеп және аудит 100 86 4,7 17 

7.  Стандарттау, 
метрология және 
сертификаттау 

100 94 4,4 6 

8.  ТӨӨ технологиясы 

және оны 
ұйымдастыру 

95 80 3,9 18 

9.  Ақпараттық 
жүйелер  

100 97 4,6 8 

 

Колледждің күндізгі бөлімінің 81 бітіруші түлегі, сыртай бөлімнің 3 бітіруші түлегі 
үздік диплом алды. 

Коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу мақсатында колледж 
студенттерін қашықтықтан оқытуға ауыстырумен байланысты, қорытынды аттестаттау 
18.03.2008ж. №125  «Орта, техникалық және кәсіптік ортадан кейінгі білім ұймдары үшін 
білім алушылардың  үлгеріміне ағымдағы бақылау жүргізу, аралық және қорытынды 
аттестаттау ережелерін бекіту туралы» ҚР БҒМ бұйрығына, 20.03.2015ж. №137 
«Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережелерін 
бекіту туралы» ҚР БҒМ бұйрығына, сондай-ақ «Карантиндік шектеулер кезеңінде 
техникалық және кәсіптік, ортадан кейінгі білім ұйымдарында аралық және қорытынды 
аттестаттау өткізуді ұйымдастыру бойынша ҚР БҒМ Әдістемелік ұсынымдарына сәйкес 
жүзеге асырылды.  

Жоғарыда айтылған нормативтік құжаттар негізінде колледжде «Қашықтықтан білім 
беру технологияларын қолдану арқылы қорытынды аттестаттау өткізу бойынша Нұсқаулық» 
әзірленген болатын. Студенттер қорытынды аттестаттау өткізу тәртібімен, ZOOM 

платформасына қосылу кестесімен күні бұрын танысты.  
Қорытынды аттестаттау өткізу ZOOM қосымшасын пайдалану арқылы білім алушының 

жеке басын міндетті сәйкестендірумен және емтихандар өткізу (диплом жұмыстарын қорғау)  
рәсімдері мен тәртібінің сақталуына аттестаттау комиссиясы тарапынан тұрақтыбақылаумен, 
онлайн режимде жүзеге асырылды. 

Қорытынды аттестаттаудың барлық рәсімі видеоға жазылып алынды. 
 

№5-кесте.Сырттай бөлім студенттерін қорытынды аттестаттау нәтижелері 
№п.п. Мамандық  Үлгерім  

Абсолюттік Сапалық Орташа 
балл 

Үздік 

оқитындар 
саны 

1.  Құқықтану 95,5 75,7 3,7 2 

2.  Менеджмент  98,1 75,3 4,1 - 

3.  Қаржы 100 82,1 4 - 

4.  Есеп және аудит 100 99,2 4,4 - 

5.  Экономика  92,3 92,3 4 1 

6.  ТӨӨ технологиясы 
және оны 
ұйымдастыру 

100 88,8 4,1 - 

 

Сырттай бөлімнің бітіретін  студенттерінің саны 199 адамды құрайды. Қорытынды 
аттестаттауға 0201000 "Құқықтану" (5 адам), 0515000 "Менеджмент" (1 адам) мамандықтары 
бойынша 6 студенттің келмеуі байқалды. Барлығы 193 диплом берілді, оның ішінде 3 
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диплом 0201000 "Құқықтану" (2 адам), 0519000 "Экономика" (1 адам) мамандықтары 
бойынша үздік.  

Жалпы, студенттерді күндізгі және сырттай оқу түрлері бойынша қорытынды 
аттестаттаудың нәтижелері оң. Аттестаттау комиссияларының төрағалары студенттердің 
жеткілікті білім деңгейін атап өтеді, кәсіби дайындық деңгейі МЖМБС талаптарына сәйкес 
келеді.  

13.08.2020ж. №345" Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу 
шаралары кезеңінде білім беру ұйымдарында оқу процесін жүзеге асыру жөніндегі 
әдістемелік ұсынымдарға" сәйкес, 2020-2021 оқу жылында Қазтұтынуодағының ЭБҚ 

колледжінде кәсіптік даярлық деңгейін бағалау рәсіміне күндізгі бөлімнің 58 түлегі қатысты, 
тестілеу қашықтық форматта өтті.   

№6-кесте. Күндізгі бөлім 

№ Мамандық  Топ  Студенттер 
саны 

Топтың 

орташа балы 

Мамандықтың 
орташа балы 

1 

1226000 ТӨӨ 
технологиясы және 
оны ұйымдастыру  

Тех-41қаз 8 74,5 

78,5 Тех-42 19 82,6 

 жиыны: 27 

2 
1305000 Ақпараттық 
жүйелер 

Ис -41 
17 82,4 

82,4 

 Жиыны: 17 

3 0511000  Туризм Тур – 41 14 74,2 74,2 

 Жиыны: 14 

 БАРЛЫҒЫ: 58 78,3 

 

2020-2021 оқу жылындағы  күндізгі бөлім бойынша ОУПП нәтижелерін талдау 
көрсеткендей, орташа үлгерім балы 78,3-ке тең, бұл ағымдағы жылы түлектерді тестілеуге 
дайындау сапасының төмендегенін көрсетеді, өйткені 2019-2020 оқу жылындағы орташа 
балл 83 балға тең. 

2020-2021 оқу жылы күндізгі бөлімдегі біліктілік емтихандарын өткізу қорытындылары 
бойынша 58 студент (немесе 100%) студенттер шекті деңгейден (алғашқы реттен 
сертификатталған) өтті. 

Оқу процесінің сапасын бақылау және ұйымдастыру мәселелері колледждің ПЦК, 
ОӘК, әдістемелік кеңесі және педагогикалық кеңесі отырыстарында үнемі қаралып отырады.  

Көптілді білім беруді дамыту бағдарламасын іске асыру мақсатында ББ базалық және 
бейіндік пәндерді оқыту тілінен басқа тілде оқыту көзделген. Сонымен, 2020-2021 оқу 
жылында мұндай пәндер: Менің денсаулығым (МК - 1топ, Тур-11-топ, Мн-11к топ, П-11к 

топ, П-13 топ),Техникалық графика негіздері (Тех-44к топ), Мінсіз сервис (Тех-43 топ, Тех-

44 топ), Статистика (У-34ск топ), Қаржы математикасы (У-21к топ, У-31к топ, У-32к топ, 

Фин-31к топ, Тех-31к топ, Тех-44к топ), Көрнекі коммуникацияның аспаптық құралдары 

және қолданбалы дизайн (Ис-31к топ) болып табылды. 

6. Өндірістік оқыту, практика 

Қазтұтынуодағы ҚарУ-дің ЭБҚ колледжінде өндірістік оқыту МЖМБС-ға және 
Қазтұтынуодағы ҚарУ-дің ЭБҚ колледжіндегі білім алушылардың өндірістік практикасы 
туралы Ережеге сәйес жүзеге асырылады.  

Колледждегі барлық ББ бойынша, оқу үдерісінің кестесіне сәйкес студенттердің 
өндірістік практикадан өтуі көзделген. Студенттерге практика базаларының орыны 
кәсіпорындармен (ұйымдармен, мекемелермен) жасалған шарттар негізінде берілді. 

"Мектепке дейінгі ұйымдар, орта, ТжКББ ұйымдары үшін білім беру қызметтерін 
көрсетудің үлгілік шартының, кәсіптік практиканы өткізуге арналған үлгілік шарттың және 
ТжКБ ұйымдары үшін дуальді оқыту туралы үлгілік шарттың нысандарын бекіту туралы" ҚР 
БҒМ 28.01.2016 ж. №93 бұйрығына сәйкес оқу жылында кәсіпорындармен (ұйымдармен/ 
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мекемелермен) оларды практика базасы ретінде бекіту мәніне 110 шарт жасалды, сондай-ақ 
ынтымақтастық туралы 32 Меморандум жасалды және өзектендірілді.  

Тәжірибе және жұмысқа орналастыру жөніндегі әдіскер колледж студенттерінің 
өндірістік практикадан өтуіне бірыңғай талаптарды әзірледі. Барлық білім беру 
бағдарламалары бойынша практика бағдарламалары әзірленді, оның ішінде практика 
қорытындылары бойынша есептерді ресімдеуге қойылатын талаптар, зерделеуге арналған 
сұрақтар тізбесі және т. б. бар.  

Өндірістік практика аяқталғаннан кейін студенттер практика базалары басшыларының 
сауалнамалары мен студенттердің мінездемелерінен тұратын есептерді тапсырды. Бұл 
құжаттарды талдау колледж студенттерінің жақсы теориялық дайындыққа, жұмысқа 
қабілеттілікке, өзіне деген сенімділікке ие екендігін көрсетеді. Колледжге теориялық білімді 
бекіту және жұмыстың бастапқы практикалық дағдыларын алу, практикалық 
қызметкерлермен бірлесіп кәсіпорындардағы сабақтар санын арттыру мақсатында 
практикалық сабақтарды ұлғайту бойынша ұсыныстар берілді.  

Кәсіптік практика (оқу, танысу, өндірістік, технологиялық), сондай-ақ колледждің 
қалған білім беру бағдарламалары бойынша өндірістік оқыту өңір кәсіпорындарында 
ұйымдастырылды. Іс-тәжірибе бағдарламалары қайта жасалды, нақты іс-тәжірибе 
базаларында орындалатын тапсырмаларға жақындатылған  тапсырмалар жасалды.  

Оқу жылы барысында арнайы пәндер оқытушылары мен практика және жұмысқа 
орналастыру жөніндегі менеджер нақты кәсіпорынның ұйымдық құрылымымен танысу, 
шеберлік сыныптары мен практика базалары бойынша таныстыру экскурсияларын өткізу 
мақсатында өндірістік практика базасынан практикалық қызметкерлерді тарта отырып, 
онлайн кездесулер ұйымдастырды.  

ҚР БҒМ 21.01.2016 ж. №50 "Дуальді оқытуды ұйымдастыру ережесін бекіту туралы" 
бұйрығына сәйкес 1226000 "Тамақтандыру кәсіпорындарының өндірісін ұйымдастыру және 
технологиясы" білім беру бағдарламасы бойынша оқитын студенттер практика базаларына 
жіберілді, олармен шарттар өңірлік кәсіпкерлер палатасымен келісілді: ЖК Кудряшова Т. И., 
ЖК Нисмелдинова, "Empire city" мейрамханасы ЖШС, "Урарту" мейрамханасы, ЖК 
Молдажанов, "VillaGroup"ЖШС.  

Жұмыс берушілер жыл сайын студентердің өндірістік практикасының қорытындылары 
бойынша дөңгелек үстелдерге қатысады, есептерін тыңдайды және колледж басшылығына 
оқу үдерісін одан әрі жақсарту үшін тиісті ұсынымдар береді. Ағымдағы оқу жылы аталмыш 
іс-шаралар ZOOM қосымшасы арқылы өткізілді. 

 

7. Түлектерді жұмысқа орналастыру және олардың  мансаптық өсуі 
Жұмысқа орналастыру колледж түлектерінің кәсіби дайындығы сапасының маңызды 

көрсеткіші болып табылады. Сондықтан колледж түлектердің жұмысқа орналасуына 
жәрдемдесу бойынша жұмысқа үлкен көңіл бөледі. 2020-2021 оқу жылының басында және 
2021 жылғы ақпанда мониторинг, түлектердің жұмысқа орналасуы және кәсіби мансабы 
туралы мәліметтерді растайтын құжаттарды (жұмыс орнынан, оқу орнынан анықтамалар) 
жинау жүргізілді.  

2020-2021 оқу жылының күндізгі оқу нысаны бойынша бітірушілердің жалпы саны 345 
адамды құрады, бұл 2019-2020 оқу жылының бітіруімен салыстырғанда 47 адамға төмен (392 
студент). Оқуды бітіру 9 мамандық бойынша өтті.  

Түлектердің жұмысқа орналасуы мен жұмыспен қамтылуының жалпы саны – 230 адам 
немесе 2020-2021 оқу жылы түлектерінің жалпы санының 67% - ын құрайды.  

Мамандық бойынша жұмысқа орналасқан 230 түлектің 33-і жұмыс істейді, бұл жұмыс 
істейтін түлектердің жалпы санының 9,5% - ын құрайды. 144 адам Қазтұтынуодағы 
Қарағанды университеті жоғары оқу орнында оқуын жалғастырды, оның ішінде 41 адам 
күндізгі оқу түріне, 103 адам ҚБТ қолдана отырып оқитын  күндізгі бөлімге түсті; 30 адам 
басқа жоғары оқу орындарында күндізгі және сырттай бөлімде оқуын жалғастырды, 7 адам 
Қазтұтынуодағы Қарағанды ЭБҚ колледжінде оқуын жалғастырды. 6 адам мамандығы 
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бойынша жұмысқа орналаспаған, 3 адам бала тууға байланысты демалыста, 6 адам әскери 
қызметке шақырылған, 1 адам ҚР (Корея) аумағынан тыс жерлерге кеткен.  

Бюджеттік негізде оқыған студентердің жұмысқа орналасуы: 

Мемлекеттік тапсырыс (грант) бойынша білім алған түлектер саны – 94 адамды құрады, 
бұл 2019-2020 оқу жылымен салыстырғанда 21 адамға аз (115 түлек).  

Түлектердің жұмысқа орналасуы мен жұмыспен қамтылуының жалпы көрсеткіші – 

72,3% (68 түлек) оның ішінде: оқуын жалғастыруда – 63; мамандығы бойынша – 3; 

мамандығы бойынша жұмыс істемейді – 2; жұмысқа орналаспаған – 26.  

Бюджеттік негізде білім алған, жұмысқа орналаспаған 26 түлек қазіргі уақытта жұмыс 
орнын іздеуде.  

Мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алған түлектер Қазтұтынуодағы Қарағанды 

университетіне түсті - 36 студент (8-күндізгі бөлім, 28-сырттай бөлім), Қазтұтынуодағы 
ҚарУ-дің ЭБҚ колледжінде  -7 адам оқуын жалғастырса, басқа жоғары оқу орындарына-20 

адам оқуға түсті. 
Мемлекеттік білім тапсырысы бойынша оқыған түлектерді жұмысқа орналастыру 

көрсеткіші өткен оқу жылымен салыстырғанда 11,7%-ға (84%) төмендеді. 
 

8. Әдістемелік жұмыс 

Колледждегі әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыруға төмендегілер кіреді:  
1. Әдістемелік кеңес; 

2. Әдістемелік семинарлар; 

3. Педагогикалық кадрларды аттестаттау; 

4. Ашық (үлгі) сабақтар; 

5. ИПҚ (ИПР) біліктілігін арттыру; 

6. Оқу-әдістемелік әдебиет; 

7. Жас педагог мектебі; 
8. Оқытушылар ҒЗЖ-ы, студенттермен ҒЗЖ. 

Ұжым "Колледждің білім беру үдерісінде инновациялық технологияларды зерттеу 
және қолдану" әдістемелік тақырыбына сәйкес жұмыс істеді, оған сәйкес колледжде 
ұжымның әдістемелік жұмысының негізгі бағыттары және инновациялық технологияларды 
пайдалана отырып жұмысты ұйымдастыруға бағытталған негізгі міндеттері тұжырымдалды.  

Ғылыми-әдістемелік жұмыс стратегиялық миссияны: өзінің кәсіби әлеуетін іс жүзінде 
іске асыра алатын бәсекеге қабілетті маманды қалыптастыру және дамытуды іске асыруға 
бағытталған. 

Оқу жылы бойы педагогикалық ұжым студенттердің оқуға деген ынтасын 
арттырудың және білім беру процесінің сапасын арттырудың тиімді жолдарын табуға 
тырысты, әсіресе бүкіл оқу процесі онлайн форматта өткен коронавирустық пандемия 
кезеңінде. 

Әдістемелік кеңес 

Әдістемелік кеңестің отырысы 2020-2021 оқу жылындағы әдістемелік кеңес 
жұмысының жоспарына сәйкес өткізілді, жоспарға сәйкес 6 отырыс өтті (отырыс 
хаттамалары бар). 

Әдістемелік семинар 

Әдістемелік семинардың отырысы  2020-2021 оқу жылына әдістемелік семинарлар 
өткізу жоспарына сәйкес өткізілді: 

I. Дөңгелек үстелдер. 
II. Тренингтер. 

III. Оқытушы семинарлар.  
Педагогикалық кадрларды аттестаттау 

 27 қаңтар 2016 жылғы № 83 «Педагогтарға аттестация өткізу ережелері мен 
шарттарын бекіту туралы» (14.05.2020 өзгерістемен және толықтырулармен) ҚР БҒМ 
бұйрығына сәйкес  2 тарауының: педагогтарды аттестаттауына 2 кезең кіреді: 
1) ұлттық біліктілік тестілеуі; 
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2) біліктілік санатын беру (растау) рәсімі; 
Біліктілік санатын беру (растау) мақсатында, ұлттық біліктілік тестілеуінің оң нәтижесі 

және қалыптасқан портфелио болған кезде аттестатталушы екінші кезеңге жіберіледі. 
 2020-2021 оқу жылына педагогтардың біліктілік санаттарын берудің (растаудың) 
бекітілген перспективалық жоспары негізінде жоғарыда аталған кезеңдерді 20 
аттестатталушыдан 6 педагог өтті. 
 

№11-кесте. Колледждің педагогикалық кадрларын аттестаттау деңгейі 
    

Санат берілді 2018-2019 

 оқу жылы  
2019-2020 

 оқу жылы 

Санат берілді 2020-2021 

 оқу жылы 

Жоспар 
бойынша 

Нақтысы 

- - - Педагог-

зерттеуші 
16 8 

 

- - - Педагог-

сарапшы 

2 - 

- - - Педагог -
модератор 

2 - 

Жоғары 5 9 Жоғары - - 

Бірінші 6 4 Бірінші - 3 

Екінші - 6 Екінші  - 3 

-- - - Жетекшінің 
орынбасары 
бірінші санат  

- 3 

Барлығы  11 19 Барлығы 20 17 

 

Талдау көрсеткендей, нақты деректерге қатынасы бойынша жоспар 85%-ға орындалды, 
жоспар 15%-ға орындалмады. Бұл, педагогтардың жұмыстан шығып кетуімен және ұлттық 
біліктілік тестілеуі бойынша шекті балға жетпеуімен байланысты. 

4. Ашық (үлгі) сабақтар  
Ашық сабақтар жоспарына сәйкес 2020-2021 оқу жылында 52 бірлік жоспарланған, 

соның ішінде 25 ашық сабақ (25 сабақ өткізілді), соның ішінде жоспарланған 25 ашық (үлгі) 
сабақтардан 24 сабақ өткізілді, жиыны 49 бірлік. 

Барлық өткізілген сабақтар ИКТ-технологияларды пайдалану арқылы өткізілді. Бұл, 
оқытушылардың ақпараттық-коммуникативтік сауаттылықтарының артқандығын, оқу-

тәрбие үдерісін алуан етуге, оны неғұрлым тиімді етуге ұмтылушылықтарын көрсетеді. 
№12-кесте. Колледж ИПҚ-ның ашық (үлгі) сабақтары 

Ашық (үлгі) сабақтар 2019-2020 оқу жылы  2020-2021 оқу жылы 

27 49 

 

Қазтұтынуодағы ҚарУ-дің Халықаралық бағдарламалар, жобалар және академиялық 
ұтқырлық орталығының қолдауымен колледж педагогтары шетелдік серіктес-ЖОО-лар 

студенттері үшін онлайн дәрістер өткізді:  
-2021 жылғы 11 наурызда оқытушы Ю.В. Макеева Беларусь сауда-экономикалық 

университетінің студенттері үшін "Қылмыстық құқыққа қатысу: біліктілік мәселелері" 
тақырыбында дәріс өткізді;  

-2021 жылдың 22 наурызында колледж директорының орынбасары А.Г. Альмухаметова 
Беларусь сауда-экономикалық университетінің студенттері үшін "Медиация жанжалдарды 
шешудің балама тәсілі ретінде" тақырыбында дәріс өткізді;  
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- 2021 жылдың 21 сәуірінде колледж директорының орынбасары А.Г. Альмухаметова 
Сібір тұтыну кооперациясы университетінің студенттері үшін "Медиация жанжалдарды 
шешудің баламалы тәсілі ретінде" тақырыбында дәріс өткізді;  

- 2021 жылдың 29 сәуірінде оқытушы Е. В. Плетень студенттерге "Тауар маркасы және 
брендинг тауардың маркетингтік атрибутикасының бөлігі ретінде" тақырыбында дәріс 
өткізді  

Аталған серіктес жоғары оқу орындарының басшылары жоғары кәсібилігі мен достық 
қарым-қатынастарды дамытқаны үшін колледж педагогтерін алғыс хаттармен марапаттады. 

 Өткізілген іс-шараларды талдау нәтижесінде педагогтерде кәсіби қызметтің жеке стилі 
қалыптасты, онлайн-оқытуда да, оффлайн-оқытуда да белгілі бір заманауи педагогикалық 
технологияларға: ынтымақтастықта оқытуға, көп деңгейлі және проблемалық оқытуға, 
компьютерлік және ойын технологияларына артықшылық байқалады деп қорытынды 
жасауға болады.  

Экономика, бизнес және құқық колледжінің 2020-2021 оқу жылына бейнекурстарды 
жазудың медиа-жоспарына сәйкес келесі пәндер бойынша 5 бейнекурс немесе 68 бірлік 
бейне-сабақ жоспарланған: Нотариат, Қазақ тілі, Информатика, Қазақстан тарихы, English.  

 

 №13-кесте. Колледж оқытушыларының бейнелекциялары (бейне сабақтары) 
Бейнелекциялар  2018-2019 оқу жылы 2019-2020 оқу жылы 2020-2021 оқу жылы 

20 23 68 

 

Талдау көрсеткендей,  өткен жылмен салыстырғанда медиа-жоспар +195%-ға артық 
орындалды. Деңгейге қол жеткізілді. 
 

5. ИПҚ біліктілігін арттыру 

6.  

№14-кесте.  2020-2021 оқу жылындағы ИПҚ курстары арқылы біліктіліктіарттыру 

№ Курстар 2020-

2021 

оқу 
жылы  

Жоспар 
бойынша  

Нақты 

1.  ҰБКО АҚ «Өрлеу»  «Өзін-өзі тану» пәнін оқыту 
ғылыми-әдістемелік негіздері» тақырыбына, көлемі 
72 сағат 

 1 1 

2.  Қарағанды қаласындағы Педагогикалық шеберлік 
Орталығының филиалы, академиялық сағаттардың 80 
сағаты 

 1 1 

3.  Ағылшын тілі курстары 1 5 5 

4.  Талап НАО  «Техникалық, кәсіптік, ортадан кейінгі 
білім ұйымдарында қашықтықтан оқыту: контент 
жасаудан білім беру үдерісін ұйымдастыруға дейін», 
көлемі 36 сағат 

- 75 75 

5.  Талап  НАО «Қашықтықтан оқыту жағдайларында 
студенттердің өздік жұмысын ұйымдастыру», көлемі 
36 сағат 

- 75 75 

6.   Талап  НАО «Педагоггтардың IT-құзыреттерін 

жетілдіру»», көлемі 36 сағат 

- 66 66 

7.  Қазақстан Республикасында орта білім берудің 
жаңартылған мазмұны аясында жалпы білім беретін 

пәндер бойынша колледж оқытушыларының 
біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы 

бойынша курстар, көлемі 80 академиялық сағат, 2020 

- 22 22 
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жылғы 17-28 тамыз аралығында, Қарағанды облысы 
ОӘО. 

8.  ҰБКО АҚ «Өрлеу»  «Қашықтықтан оқыту: сабақты 

әзірлеуден білім беру үдерісін ұйымдастыруға дейін» 
тақырыбына, көлемі 40 сағат 

28 29 29 

9.   «Тренердің кәсіби құзыреттілігін жетілдіру» 
тақырыбына біліктілікті арттыру курстары, көлемі 36 
академиялық сағат, 2021 жылғы мамырдың 24-28 

аралығы 

- - 2 

 Барлығы 43бірлік 274бірлік  276 

бірлік 

 

Мониторинг барысында оқытушыларды курстық даярлау және қайта даярлау деңгейі 
зерделенді. Алынған нәтижелерге сүйене отырып, нақты деректер бойынша 36 сағаттан 
астам курстар арқылы біліктілікті арттыру жоспары 276 бірлікке орындалды, бұл 100,75% - 

ды құрайды, жоспар 0,75% - ға асыра орындалды деп қорытынды жасауға болады . 
 Кәсіпорындар, ұйымдар базасында педагогтердің тағылымдамадан өту жоспарына сәйкес 

2020-2021 оқу жылында колледждің 7 педагогы тағылымдамадан өтті.  
07.12.2020 ж. - 18.12.2020 ж. аралығында колледж оқытушылары "SKLAD" білім беру 

онлайн-платформасында 17 адам санында "Кәсіптік-техникалық білім берудегі цифрлық 
технологиялар, шетелдік практика" тақырыбында 80 сағат көлемінде онлайн-

тағылымдамадан өтті. 
 

№15-кесте. Өндірістік тағылымдама арқылы колледж ИПҚ-ның біліктілікті арттыру 
деңгейі 
Өндірістік тағылымдама 2019-2020 оқу жылы 2020-2021 оқу жылы 

Жоспар 
бойынша 

Нақты 

13 9 24 

 

Алынған нәтижелерге сүйене отырып, жоспар +167% - ға асыра орындалды деп 
қорытынды жасауға болады, 17 педагогтің онлайн тағылымдамадан өтуі есебінен өсу серпіні 
байқалады. Деңгейге қол жеткізілді.  

Мұғалімдер күні қарсаңында "Экономикалық пәндер" ПЦК төрайымы, арнайы пәндер 
оқытушысы, экономика ғылымдарының магистрі Ш.Т. Нығметова ҚР Білім Министрлігінің 
құрмет грамотасымен марапатталды.  

Қазтұтынуодағы ҚарУ  ректоры, э.ғ.д., профессор Е. Б. Аймағамбетов Наурыз мейрамы 
қарсаңында Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіндегі көп жылдық жемісті еңбегі, 
оқу және тәрбие үдерісін ұйымдастыру мен жетілдірудегі жоғары кәсібилігі, зияткерлік, 
мәдени және адамгершілік тұлғаны қалыптастырудағы жоғары кәсібилігі және орта буын 
білікті мамандарын даярлауға қосқан жеке үлесі үшін  колледждің 5 оқытушысы мен 1 
қызметкеріне Алғыс жариялады.  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы № 
12 бұйрығына сәйкес. "Үздік педагог" атағын беру қағидаларын бекіту туралы (23.04.2020 ж. 
өзгерістер мен толықтырулармен) ЭБҚ колледжінің 5 оқытушысы Қарағанды облысының 
білім басқармасына "Үздік педагог" республикалық конкурсына қатысу үшін құжаттар мен 
материалдарды ұсынды. Жыл сайынғы "Үздік педагог-2020" конкурсының нәтижесі 
бойынша аймақтық деңгейде: Оспанова Гульнара Сериковна - колледж директорының 
әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасары жеңімпаз атанды.  

. 2020-2021 оқу жылында жоғарыда көрсетілген нормативтік құжат негізінде және 
Қазтұтынуодағы ҚарУ ЭБҚ колледжінің 2021 жылғы 22 сәуірдегі №9 педагогикалық 
кеңес отырысының шешімімен "Үздік педагог" атағын беру үшін I кезең конкурсына 
қатысу үшін 5 педагогтің кандидатуралары бекітілді (нәтижелері күтілуде).  
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2019-2020 оқу жылына оқу-әдістемелік әдебиеттері 
 Колледждің 2020-2021 оқу жылына арналған оқу-әдістемелік әдебиеттерді басып 

шығару және электронды оқулықтарды (құралдарды) әзірлеу жоспарына сәйкес 26 бірлік 
әдістемелік басылым жоспарланған. Колледждің ОӘӘ басып шығару жоспары толық 

көлемде орындалмады, 26 бірлік әдістемелік өнімнің 6 бірлігі, 3 бірлік рецензиялауда, бұл 
35% - ды құрайды, 17 бірлік орындалмады, бұл бірқатар себептерге байланысты: атап 
айтқанда, оқытушының жүктемесімен, техникалық себептермен, оқытушының ауырып 
қалуы бойынша, оқытушының басқа жұмыс орнына ауысуына байланысты, бала күтімі 
бойынша демалысқа шығуына байланысты.  

Екі жыл ішіндегі колледждің ОӘӘ жоспарының динамикасы. Шығарылған оқу 
құралдары практикалық сабақтарды, оқу практикасын өткізуге және студенттердің өзіндік 
жұмысына бағытталған  

 

 №16-кесте. Оқу-әдістемелік әдебиеттері 
Оқу-әдістемелік әдебиеттері 2019-2020 оқу жылы 2020-2021 оқу жылы 

жоспар  нақты  
 20 26  9 

 

 Талдау көрсеткендей, өткен жылдың жоспарымен салыстырғанда, әдістемелік 
өнімдерді  басып шығару жоспары 34,6 %-ға орындалған.  
 

7.Жас педагог мектебі (ЖПМ) 
   Жас мамандардың ойдағыдай бейімделуі және кәсіби құзыретті жетілдіруі үшін 

ұйымдастырушылық-әдістемелік жағдайлар жасау мақсатында, колледжде екінші жыл жас 
педагог мектебі жұмыс істейді. 

Арнайы пәндер оқытушысы Е.В.Плетень ЖПМ жетекшісі болып табылады. Мектепке 
4 жас педагог барады, әрбіріне ПЦК-дан тәжірибелі тәлімгер бекітілген. 
          2019-2020 оқу жылында Мектепте 4 педагог - К.И.Шульц, А.Н.Садықова, 
А.М.Мақанова, М.М.Каріғұлов шұғылданды. 
         Есепті кезеңде келесідей жұмыстар жүргізілді: 
• 2020-2021 оқу жылына Жас педагог мектебінің жұмыс жоспары анықталды. 
• Жас оқытушылармен әңгімелесулер өткізілді, колледждің ішкі тәртіп ережелерімен, 
колледж дәстүрлерімен  таныстырылды. 
• Жас мамандарға тәлімгерлер анықталды және бекітілді. 
• Өзіне-өзі білім беру бойынша әдістемелік тақырып таңдалды, бұл жұмыс оқу жылы бойы  
жүргізілетін болады. 
• Тәлімгерлерге  пәндер бойынша оқу жұмыс бағдарламаларын жасау кезінде түсіндірумен 
байланысты көмек көрсетілді, сондай-ақ сырттай бөлім студенттері үшін контенттің қажетті 
тізбесін жинау кезінде көмек көрсетілді. 
• Нормативтік және оқу-әдістемелік құжаттардың мазмұнымен, оқу-жоспарлау 
құжаттамаларын ресімдеу (оқу әдістерінің мазмұнын іріктеу, білім алушының қызметін 
ұймдастыру нысандарын іріктеу) ережелерімен танысу. 
• «Сабақтарда IT-технологияларды пайдалану», «Студенттердің білімін, біліктері мен 
дағдыларын бағалау және бақылау тәсілдері», «Қызықты сабақ дайындау және өткізу 
құпиялары» тақырыптарына жас педагогтар үшін семинарлар өткізу. 

• Жас педагогтардың онлайн форматта өткізетін сабақтарына тәлімгерлердің қатысуы. 
 Жас оқытушылар Қарағанды облысы білімді дамыту Оқу-әдістемелік Орталығы 
ұйымдастырған  Облыстық отырыстарға қатысты: 

1. 15 наурыз 2021жыл  - «Басқаны ойдағыдай оқыту үшін, алдымен өзің оқы. Табысқа 
жету сағаты» тақырыбына жас ИПРҚ үшін ТжКББ ұйымдастыру семинары; 
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2. 16 сәуір 2021 жыл - Қарағанды облысы ТжКББ жас инженерлік-педагогикалық 
қызметкерлері үшін цифрлық білім беру ресурстарын пайдалану бойынша нұсқаулық-

практикалық семинар; 
3. 21 мамыр 2021 жыл -  Қарағанды облысы ТжКББ ұйымдарының инженерлік-

педагогикалық өқызметкерлері үшін «Шеберлікке қадам» тренинг-коучингі; 
4. 14 маусым 2021 жыл - Қарағанды облысы ТжКББ ұйымдарының жас 

инженерлік-педагогикалық қызметкерлері үшін «Инженерлік-педагогикалық 
қызметкерлердің өзіне-өзі білім беру тақырыбымен жұмыс жасау тәртібі» оқытушы 
семинары. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстары 

1. Оқытушылардың жетекшілігімен студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы 
(ОСҒЗЖ) 

2020-2021 оқу жылының қорытындысы бойынша оқытушылардың студенттермен 
жұмысына талдау жүргізілді және ПЦК ҒЗЖ бағыты бойынша 6 жауапты қызметкердің 
есептік деректері бойынша колледж өз оқытушыларының  ғылыми қызметіне талдау 
жасалды. 

 Ғылыми-зерттеу және шығармашылық бағыттағы студенттердің үлесі күндізгі оқу 
нысанындағы студенттердің жалпы контингентінің 74% - ын құрайды (756 адам), 
стратегиялық жоспарға сәйкес деңгейге қол жеткізілді және 34% - ға асыра орындалды 
(жоспар 40%). Бұл колледждің ғылыми-зерттеу және шығармашылық қызметіне 
студенттердің жеткілікті деңгейде тартылуын сипаттайды.  

 

№17-кесте. 2020-2021 оқу жылдарында студенттердің конкурстарға қатысуын талдау 

Студенттердің конкурстарға 
қатысуы 

Студенттер 
саны 

Дипломдар 

I II III 

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 
ПЦК  

12 1 - - 

Заң пәндері ПЦК - - - - 

Технологиялық пәндер ПЦК 4 - - 1 

Экономикалық пәндер ПЦК  10 3 - 1 

Математика және ақпараттық 
жүйелер ПЦК 

3 - - - 

Туризм және бизнес ПЦК - - - - 

Барлығы 29 4 - 2 

 

Талдау көрсеткендей, 2020-2021 оқу жылында конкурстарға қатысушы студенттердің 
саны: 29 адам, 5% құрайды. Бұл бағытта заң пәндері, туризм және бизнес ПЦК 
оқытушыларының жетекшілігімен қатысушы студенттер болған  жоқ. 
 

№18-кесте.  2020-2021 оқу жылындағы студенттердің олимпиадаларға қатысуын 
талдау 

Студенттердің олимпиадаға қатысуы Студенттер 
саны 

Дипломдар  

I.  II.  III. 

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер П(Ц)К 16 14 1 1 

Туризм және бизнес П(Ц)К --- --- --- --- 

Заң пәндері П(Ц)К -- -- -- -- 

Экономикалық пәндер П(Ц)К 14 5 5 1 

Маиематика және ақпараттық жүйелер 
П(Ц)К 

1 -- -- -- 

Технологиялық пәндер ПЦК 16 5 11 -- 

Барлығы 47 24 17 2 
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Талдау көрсеткендей, 2020-2021 оқу жылында  олимпиадаларға қатысушы 
студенттердің саны 65 адам, 12% құрайды, бұл бағытта заң пәндері ПЦК оқытушыларының 
жетекшілігімен қатысушы студенттер жоқ. 

 

№19-кесте. ПЦК оқытушыларының жетекшілігімен ғылыми-практикалық 
конференцияларға қатысқан студенттерді талдау және 2020-2021 оқу жылында 
халықаралық деңгейлердегі жинақтарда жарияланған мақалалар 

 

ПЦК оқытушыларының 
жетекшілігімен студенттердің 

ғылыми-практикалық 
конференцияларға қатысуы 

Жоспар бойынша Нақты 

Студенттер/же
текшілер саны 

Мақала
лар 

саны 

Студенттер/
жетекшілер 

саны 

Мақала
лар 

саны 

Әлеуметтік-гуманитарлық  пәндер 
ПЦК 

22/12 22 17/7 20 

Заң пәіндері ПЦК 13/7 13 15/9 26 

Технологиялық пәндер ПЦК 7/7 7 2/1 1 

Экономикалық пәндерПЦК 21/10 21 59/10 58 

Математика және ақпараттық 
жүйелер ПЦК 

10/6 10 8/4 8 

Туризм және бизнес ПЦК 18/11 18 18/11 18 

БАРЛЫҒЫ: 83/62 91 59/20 48 

 

Талдау көрсеткендей, 2020-2021 оқу жылындағы оқытушылардың жетекшілігімен 

ғылыми-практикалық конференцияларға қатысқан студенттер саны 59адам, 11% құрайды. 

 

№20-кесте. Әр түрлі деңгейдегі 1,2,3 дәрежелі дипломдармен аталып өткен, 
колледж оқытушыларының жетекшілігімен қатысқан студенттердің нәтижелері 

 

Студенттердің 
жетістіктері 

Халықарал
ық деңгей  

Республикал
ық деңгей 

Облыстық 
деңгей 

Қалалық 

(ҚҚЭУ) 
Әлеуметтік-гуманитарлық 
пәндер ПЦК 

- -  дип  ІІ дәр - 1,       

дип  ІІІ дәр - 2 

Заң пәндері ПЦК дип  І дәр.-1 

дип  ІІ дәр. - 
3        

- дип  І дәр-1, 

дип  ІІ дәр - 1 

дип  І дәр-2 

 

Технологиялық пәндер 
ПЦК 

- - - - 

Экономикалық пәндер 
ПЦК 

дип  І дәр-43 

 

- - - 

Математика және 
ақпараттық жүйелер ПЦК 

- - - - 

Туризм және бизнес ПЦК дип  І дәр-1 

дип  ІІ дәр – 

1 

дип III дәр- I 

- 

 

- - 

Барлығы 50 - 2 5 

 

№21-кесте. Курстық жұмыстарды және диплом жобаларын орындау және қорғау: 
мамандықтар мен курстар бөлінісінде курстық жұмыстарды орындау және қорғау 
нәтижелері 
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Мамандық Курс  Пән Студенттер 
саны 

Сапалық 
үлгерім 

Орташа 
балл 

Курстық жұмыстарды қорғау 

0201000 

Құқықтану 

3 Азаматтық құқық 64 58 3,8 

0201000 

Құқықтану 

2 «Мемлекет және 
құқық теориясының 

негіздері» 

64 67 3,9 

0518000 Есеп 
және аудит 

3 Қаржылық есеп 62 98 4,3 

1305000 

Ақпараттық 
жүйелер 

4 Бухгалтерлік есеп 26 47 3,5 

1305000 

Ақпараттық 
жүйелер 

4 Объектіге бағытталған 
бағдарламалау 

26 74 3,8 

1305000 

Ақпараттық 
жүйелер 

3 Компьютерлік 
геометрия және 

графика 

26 73 4,2 

0516000 «Қаржы» 3 Қаржы және ұйым 32 73 3,9 

1226000 

«Тамақтану 
кәсіпорындары 
өнімін өндіру 
технологиясы 
және оны 
ұйымдастыру» 

4 Тамақтану 
кәсіпорындарында 

өндірісті 
ұйымдастыру  

27 63 4,0 

0511000 «Туризм» 4 Туризм экономикасы 17 82 4,4 

0515000 

«Менеджмент» 

3 Кәсіпорын 
экономикасы 

35 67 3,9 

   379 70 4,0 

Диплом жобаларын қорғау 

1305000 

Ақпараттық 
жүйелер 

4 --- 27 96 4,6 

ЖИЫНЫ: --  406 83 4,3 

 

2020-2021 оқу жылының қорытындысы бойынша әр түрлі мамандықтағы 379 студент 
курстық жұмыстарын қорғады. Курстық жұмыстарды қорғау нәтижелері бойынша үлгерім 
сапасы – 70 % (Сапаның  төмен пайызы - 47% "Ақпараттық жүйелер" мамандығы бойынша 4 
курста байқалды), орташа балл – 4,0 құрады.  

1305000 "Ақпараттық жүйелер"мамандығының 3 студентінің дипломдық 
жобаларының нәтижелері енгізілді :  

1. Русев Николай тақырыбы: "СК-Будущее"компаниясы үшін JavaSerip-те Web-

интерфейстерді құру негіздері;  
2. Титов Василий: "РекЛаймЅММ digital agency" компаниясының сайт-портфолиосы; 
 3. Полионов Артем тақырыбы: Сайт: "TimCar"компаниясына арналған автотематика".  

 2020-2021 оқу жылының қорытындысы бойынша дипломдық жобаларды 1305000 
"Ақпараттық жүйелер" мамандығы бойынша 27 студент қорғады және дипломдық 
жобаларды қорғау нәтижелері бойынша үлгерім сапасы – 96 %, орташа балл 4,6 құрады. 
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  Курстық жұмыстар мен дипломдық жобаларды орындаған студенттердің үлесі күндізгі 
бөлімде оқитын студенттердің 72% - ын құрайды.  
 Колледж бойынша жиыны: ғылыми-зерттеу және шығармашылық бағыттағы 
студенттердің үлесі күндізгі оқу нысанындағы студенттердің жалпы контингентінің 74% - ын 
немесе 559 студентті құрайды (756 адам).  

 

№22-кесте 

I. Студенттердің шыармашылық сипаттағы 
конкурстарға қатысу үлесі:  

29 адам 5% 

II. Студенттердің олимпиадаларға қатысу үлесі: 65 адам 12% 

III. Оқытушылардың жетекшілігімен студенттердің  
ғылыми-практикалық конференцияларға қатысу үлесі: 

59 адам 11% 

IV. Оқытушылардың жетекшілігімен студенттердің 
курстық жұмыстарды орындауы 

406 адам 72% 

Жиыны 559 100 

 

 Колледжде ҒЗЖ-мен барлық шұғылданатындар 559 адам, бұл күндізгі оқу нысанындағы 
жалпы контингенттің 74% -ын құрайды. 
Колледждің бизнес мектебінің жұмысы 

Колледждің 2020 жылға арналған Стратегиялық жоспарының 1.3-міндетін іске асыру 
мақсатында колледждің ғылыми-зерттеу әлеуетін қалыптастыру: жобалық қызметке 
тартылған студенттер саны (әлеуметтік жобалар, бизнес-жобалар) 45 адамды құрайды - 

деңгейге 100% қол жеткізілді.  
Бизнес мектебінің жұмыс жоспарына сәйкес арнайы пәндер оқытушысы А.А. 

Тоқмағамбетованың басшылығымен келесі іс-шаралар өткізілді:  
1). Жоспарға сәйкес "Бизнес-мектеп" қатысушыларымен бизнес – идеяны анықтау 

бойынша 45 адамнан тұратын колледждің 1,2,3 курс студенттерімен тақырыптық сабақтар 
өткізілді;  

18.09.2020 ж.бизнес - мектеп қатысушыларының экономика, басқару, маркетинг бойынша 
сертификатталған жаттықтырушысы, Еуропалық Қайта Құру және даму банкінің білікті 
кеңесшісі, "Social Trust" әлеуметтік кәсіпкерлік мектебі тренерлері командасының жетекшісі 
Т.П.Хасановамен онлайн кездесуі өтті. 

Кездесу, ісін жаңа бастаған кәсіпкерлердің инновациялық және бизнес идеяларын 
дамытуды қолдау туралы түсіндіруге бағытталды, сондай-ақ іскерлік дағдыларды дамыту, 
оқыту саласында кеңес берді, бұл одан әрі Қарағанды облысы мен Қазақстан 
Республикасының экономикасын жақсартуға ықпал ететін секторларда даму мүмкіндіктерін 
іздестіруге мүмкіндік жасайды.  

1). 2020 жылдың 02-03 қазанында Қарағанды облысы Қазақстан халқы Ассамблеясының 
қолдауымен "Жас кәсіпкер" клубының және қара Қазтұтынуодағы ҚарУ-дің ЭБҚ 

колледжінің Бизнес – мектебінің студенттері он-лайн форматында ZOOM платформасында 
28 адам "Social Trust"әлеуметтік кәсіпкерлік мектебінің оқуынан өтті және сертификаттар 
алды. Оқыту бағдарламасына арнайы презентациялар, пікірталастар, тәжірибелі 
кәсіпкерлермен тегін кездесулер, Қазақстандағы бизнесті қолдау ұйымдарының өкілдерімен 
сұхбат енгізілді. Әлеуметтік кәсіпкерлік мектебін ұйымдастырушылардың айтуынша, 
жобаның негізгі мақсаты - әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруға ұмтылатын болашақ 
кәсіпкерлерге практикалық көмек көрсету және кеңес беру, бизнес негіздерін оқып, жеке ісін 
ашу.  

Жоғарыда аталған іс-шараға колледждің 28 студенті қатысып, қатысқаны үшін 
сертификаттар алды.  
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3) 21.01.2021 ж Қарағанды қ. "Атамекен" Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасының өкілдерімен 
онлайн кездесу өткізілді. Онда колледж студенттері кәсіпкерлік қызмет саласындағы қызмет 
түрлерінің негізгі сәттерін ашатын сұрақтар қойды.  

4) 05.02.2021 ж "Достық Коворкинг орталығы" ТБИ жоспарына сәйкес студент жастар 
арасында кәсіпкерлік дағдыларды дамыту бойынша ЭҚЗ ҒЗИ директоры, з.ғ.д., профессор Т. 
А.Ханов ZOOM платформасында "Студенттік инновациялық жобалардың бизнес-жоспарына 
қойылатын негізгі талаптар"тақырыбында мастер-класс өткізді.  

2020-2021 оқужылындағы бизнес-мектеп студенттерінің жетістіктері  
2020 жылдың 30 қазанында ZOOM платформасында Қарағанды қаласы және Қарағанды 

облысының ТжКББ ұйымдарының студенттері арасында "Қарапайым заттар 
экономикасы" облыстық бизнес-идеялар конкурсының қорытынды туры өтті. Байқаудың 
ұйымдастырушылары: Қарағанды облысының білім басқармасы және Қарағанды облысының 
білім беруді дамыту оқу-әдістемелік орталығы. Байқаудың мақсаты - жастарды анықтау және 
азық-түлік өндірісі, өнім шығару, сондай-ақ күрделі технологияларды қолдануды талап 
етпейтін Қазақстан азаматтары күнделікті пайдаланатын қызметтерді көрсету саласында 
бизнес-идеяларды жасауға тарту. Байқау 2 кезеңнен тұрды. Бірінші іріктеу кезеңіне 
Қарағанды облысының 25 колледжінен 40 бизнес-идея ұсынылды. Қорғау нәтижелері 
бойынша "Үздік ғылыми-зерттеу жұмысы" номинациясы Қазтұтынуодағы Қарағанды 
экономикалық университетінің экономика, бизнес және құқық колледжінің студенті 
Гумарова Азизаға ("Logo house "Әлеуметтік жобасы" бизнес-идеясы) берілді, ғылыми 
жетекшісі оқытушы Оспанова Г. С.  

2) 2020 жылдың 12 желтоқсанында оқытушы А.А. Тоқмағамбетованың жетекшілігімен 
колледж студенті Алтынбек Аян ҚР Тәуелсіздік күніне арналған "Мен кәсіпкермін" 
республикалық онлайн Гранд турниріне қатысып, "Web – бағдарламалауды Онлайн оқыту" 
атты жобаны қорғап, III – орын иегері атанды. 

3) 08.04.2021 колледж студенті Абдулла Сая "Horse Nature" жобасымен "Шағын 
бизнеске Жастар" деп аталатын облыстық қашықтық бизнес - идеялар байқауына қатысты. 
Конкурс қорытындысы бойынша 1-ші орын берілді, жоба жетекшісі Тоқмағамбетова А.А. 
Конкурсқа облыстың 36 колледжінен 64 жоба қатысты. "Horse Nature" жобасы біздің өңірдегі 
ең үздік 20 жобаның қатарына енді.  

4) 08-09 сәуір 2021 ж. бизнес мектебінің студенттері жыл сайынғы "Ғылыми әлеует - 

ХХІ "Халықаралық ғылыми жобалар байқауына қатысады:  

 

 ТАӘ Жоба атауы Ғылыми 
жетекші 

Деңгей Нәтиже 

1. ГумароваАзиза, 

У-31к тобы,  

Болат Аружан  У-

31к, 

Жанбосынова 
Аружан  грУ-31к 

тобы 

 Әлеуметтік 
жоба «Logo 
house» 

Оспанова 
Гульнара 

Сериковна  

Халықаралық  Диплом ІІІ 
дәрежелі 

2. Абаханова 
Назерке  У-21к 

тобы,  

Мухамеджанова 
Анель гр Фин-

31к, 
Ахметов Аслан 
У-21к тобы 

«Бақытты бала 
академиясы» 

Токмагамбетова 
Асем 
Амандыковна 

Халықаралық  Диплом ІІІ 
дәрежелі 

3. Абдулла Сая гр 
У21к, 
Мұхамбетәлі 

«Horse Nature» Токмагамбетова 
Асем 
Амандыковна 

Халықаралық  Қатысушылар 

дипломы 
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Меруерт  У-21к 

Ахметов Аслан  
У-21к тобы 

4. Алтынбек Аян   

ИС -21к тобы, 

Тусупова Диана 

У-22тобы 

Шушенькова 
Анастасия   Фин -
33 тобы 

«Онлайн оқыту 
Web – 

бағдарламалау». 

Токмагамбетова 
Асем 
Амандыковна 

Халықаралық  Қатысушылар 

дипломы 

Қазтұтынуодағының Халықаралық бағдарламалар, жобалар және академиялық 
ұтқырлық орталығы колледж студенттеріне арналған дәрістер курсын тыңдауға мүмкіндік 
берді:  

- "Мәдениетаралық бизнесті жүргізу: Чили және Қазақстан тәжірибесі" "AGATHA" 

консалтингтік компаниясының  жетекші аналитигі Ю.Осипович (колледждің 6 студенті).  
- Interac Corp қаржы директоры Гельманова Инна"Canada Banking & Fintech Trends" 

ағылшын тілінде (7 колледж студенті).  
-Беларусь сауда-экономикалық университетінің жетекші педагогтарының онлайн-

дәрістері: "Жасыл экономиканы" дамыту жағдайында бөлшек сауданы қалыптастыру; 
Беларусь Республикасының тұтыну кооперациясының кірістері мен шығыстарының 
бухгалтерлік есебі; Анықталмаған интеграл". "Математика" пәні; логистикадағы қорларды 
басқару жүйелері. Уилсон формуласы; қылмыстық жауапкершіліктен босату қылмыстық-

құқықтық жанжалды шешудің балама әдісі, "қылмыстық құқық" пәні (20 колледж студенті).  

2. Оқытушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары 

2020-2021 оқу жылында оқытушылардың ғылыми-зерттеу қызметі ғылыми зерттеулердің 
басым бағыттарын, сондай-ақ колледждің стратегиялық даму жоспарын ескере отырып, 
жұмыстың бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырылды  

Колледж оқытушыларының ҒЗЖ талдауы келесі нәтижелерді көрсетті:  
I. 48 оқытушы 20 конференцияға қатысты (оның ішінде: облыстық деңгейде – 1 оқытушы, 

Республикалық деңгейде – 3 оқытушы, халықаралық деңгейде-44 оқытушы).  
II. 4 оқытушы 4 олимпиадаға қатысты (оның ішінде: республикалық деңгей – 3, 

халықаралық деңгей – 1);  

III. Республикалық деңгейдегі 1 байқауға 15 оқытушы қатысты;  

А) Ғылыми-практикалық конференциялар: 
2020-2021 оқу жылындағы оқытушылардың қатысу динамикасын талдау 

  №23-кесте 

ПЦК оқытушыларының 
жетекшілігімен, студенттердің 

ғылыми-практикалық 
конференцияларға қатысуы 

Жоспар бойынша Нақты 

Педагогтар 
саны 

Мақала
лар 

саны 

Педагогтар 
саны 

Мақала
лар 

саны 

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 
ПЦК 

12 22 6 немесе  50% 17бірлік 

немесе 
77.2% 

Заң пәндері ПЦК 11 18 9 немесе 82% 20бірлік 
немесе 
111% 

Технологиялық пәндер ПЦК 10 12 7 немесе 70% 8бірлік 
немесе 

67% 

Экономикалық пәндер ПЦК 10 20 10 немесе 
100% 

20 бірлік 
немесе 
100% 
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Математика және ақпараттық 
жүйелер ПЦК 

6 11 5 немесе 83,3 

% 

8 бірлік 
немесе 

73% 

Туризм және бизнес ПЦК 12 18 11немесе 92% 18 бірлік 
немесе 
100% 

БАРЛЫҒЫ: 61 101 48 91 

 

2020-2021 оқу жылында оқытушылардың халықаралық деңгейде жинақтардағы 
жарияланымдарымен қатысу динамикасын талдау 

№ 24-кесте 

Колледж оқытушыларының ҒЗЖ-ы  

Нақты бойынша 

Оқытушылар саны Мақалалар 
саны 

 

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер П(Ц)К 6 11 

Туризм және бизнес П(Ц)К 11  

Заң пәндері П(Ц)К 9 15 

Экономикалық пәндер П(Ц)К 10 18 

Математика және ақпараттық жүйелер П(Ц)К 5 10 

Технологиялық пәндер ПЦК 7 -- 

Барлығы: 48 54 

Халықаралық деңгейдегі оқытушылардың ғылыми жарияланымдарының саны 54 бірлік 
құрайды, деңгейге қол жеткізілді, алдыға қойған мақсат 7 бірлікке артық орындалды немесе 
8%. 

 

Б) Олимпиадалар, жәрмеңкелер: 

2020-2021 оқу жылында оқытушылардың олимпиадаларға қатысуын талдау 

№25-кесте 

Студенттердің конкурстарға 
қатысуы 

Оқытушылар 

саны  
Дипломдар 

I II III 

Әлеуметтік-гуманитарлық 
пәндер ПЦК 

6 2 1 1 

Заң пәндері ПЦК 4 2 1 - 

Технологиялық пәндер ПЦК 5 1 1 - 

Экономикалық пәндер ПЦК - - - - 

Математика және ақпараттық 
жүйелер ПЦК 

2 1 - - 

Туризм және бизнес ПЦК - - - - 

Барлығы 17 6 3 1 

 

В) Конкурстар мен жобалар: 

1. Оқытушылардың 4-28.02.2021ж. «Үздік жас педагог - 2021» V  Республикалық 
конкурсқа қатысуы, К.И.Шульц, 3 дәрежелі диплом.  

2.Оқытушы А.Г.Альмухаметованың «BILIM-ORKENIET», «Тәуелсіздік -Туымен 
жоғары, Әнұранымен берік» Республикалық эссе конкурсына қатысуы, Ұлттық 

инновациялық ғылыми-зерттеу орталығынан,2 дәрежелі диплом.  
3. «Сабақ беру және оқыту саласындағы инновациялық-әдістемелік әзірлемелер 

сөресі» НАО «Talap» Республикалық конкурсына жыл сайын қатысқаны үшін 8 
педагогтың жұмысы электрондық сертификаттармен аталып өтті. 

9.Тәрбие жұмысы 
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Қазтұтынуодағының ЭБҚ колледжінде 2020-2021 оқу жылында тәрбие жұмысы: ҚР 

Конституциясы, "Білім туралы" ҚР Заңы, "ҚР Мемлекеттік жастар саясаты туралы" ҚР Заңы, 
"Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу және балалардың 
қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы" ҚР Заңы; "ҚР Бала құқықтары 
туралы" ҚР Заңы, "Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы" ҚР Кодексі нормативтік 
құжаттарымен регламенттелген оқу-тәрбие үдерісі аясында, «2020-2025 жылдарға арналған 
Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамыту бағдарламасында»,  

"Мәңгілік Ел" Жалпыұлттық патриоттық идеясында, "Zhastar KZ"жастар қозғалысының 
республикалық жобасында бөліп көрсетілген, тәрбие және білім беру басымдықтарына 
сәйкес, сондай-ақ: "Қарағанды облысының ТжКББ ұйымдарының тәрбие жұмысының 2020-

2021 оқу жылына арналған тұжырымдамасы", "Қарағанды облысының ТжКББ 
ұйымдарындағы тәрбие жұмысы іс-шараларының кешенді  жоспары негізінде жүзеге 
асырылды.  

ТжКБ жүйесін трансформациялаудың қазіргі уақыттағы тәрбие жұмысын жаңғырту 
жағдайында адами капиталдың сапасын арттыру өзекті мәселеге айналды. 

 Қазақстан Республикасында бірыңғай идеологиялық кеңістік құру және жастар 
саясатын жүзеге асыру үшін ҚР БҒМ бастамасымен ТжКБ студенттерінің "ZHASTAR KZ" 
Республикалық бірыңғай жастар қозғалысы құрылды. Мақсаты: ҚР техникалық және 
кәсіптік білім беру ұйымдарында оқитын стейкхолдерлер мен студенттердің өзара іс-қимыл 
жүйесін құру арқылы бірыңғай идеологиялық кеңістікті қалыптастыру.  

Осыған байланысты, есепті 2020-2021 оқу жылында колледждің тәрбие жұмысын 
жоспарлау "ТжКББ студенттерінің "ZHASTAR KZ" Республикалық бірыңғай жастар 
қозғалысының қызметі туралы"ережені ескере отырып, негізгі тәрбие бағыттарына 
негізделді. 

  

Жұмыстың тиімділігі және тәрбие үдерісінің алдыға қойылған міндеттерін іске асыру 
үшін колледжде келесідей бөлімшелер жұмыс істейді: Топтар жетекшілерінің Кеңесі, Құқық 
бұзушылықтың алдын алу жөніндегі Кеңес, Тәртіптік Кеңес, «Жігер» жастар алқасы кеңесі, 
«Bolasaq» студенттік өзін-өзі басқару, бұл бөлімшелер бекітілген ішкі актілер негізінде 
әрекет етеді.  

Тәрбие жұмысының жоспары «ZHASTAR KZ» шағын жобаларға негізделген жұмыс 
бағыттарын қамтиды, соның аясында 200-ден аса іс-шаралар өткізілді:  

✓ «ZHASTAR KZ» жобасының «ҰЛЫ ДАЛА» кіші жобасының  «РУХАНИ 
ЖАҢҒЫРУ» бағдарламасын іске асыру аясында  қазақстандық патриотизм мен 
азаматтылыққа тәрбиелеу, рухани-адамгершілік, ұлттық және көпұлттық тәрбие беру  

✓ Құқықтық тәрбие беру, «ZHASTAR KZ» жобасының «САНАЛЫ ҰРПАҚ» кіші 
жобасының  «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  бағдарламасын іске асыру аясында  қазақстандық 
патриотизмге және азаматтылыққа тәрбиелеу»; 

✓ "ZHASTAR KZ" жобасының "САЛАМАТТЫ ЖАСТАР" кіші жобасының "РУХАНИ 
ЖАҢҒЫРУ"бағдарламасын жүзеге асыру аясында дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын 
қалыптастыру, рухани-адамгершілік тәрбие; 

✓ ZHASTAR KZ» жобасының ; «АШЫҚ ЖҮРЕК»  кіші жобасын іске асыру аясында 
рухани-адамгершілік тәрбие беру; 

✓ «ZHASTAR KZ  жобасының «АТА-АНАЛАР МЕКТЕБІ»  кіші жобасын іске асыру 
аясында отбасы тәрбиесін беру және саламатты өмір салтын қалыптастыру; 

✓ «ZHASTAR KZ» жобасының «50 ТАБЫСТЫ БИЗНЕС-ИДЕАСЫ» кіші жобасын іске 
асыру аясында экономикалық тәрбие беру; 

✓ «ZHASTAR KZ» жобасының «КӨШБАСШЫ» кіші жобасын іске асыру 
аясында эстетикалық тәрбие беру және рухани-адамгершілік тәрбие беру. 

Колледждегі тәрбие қызметінің басты міндеті әлеуметтік жауапкершілік сезімін, 
белсенді өмірлік ұстанымды және өзін-өзі басқару дағдыларын меңгерген, өз елінің рухани 
және материалдық құндылықтарын бағалай білетін, бүгінгі талаптарға бейімделген, 

әлеуметтік бейімделген адамды тәрбиелеу болып табылады. Студенттердің бойында белсенді 
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өмірлік ұстанымды және өзін-өзі басқару дағдыларын қалыптастыру мақсатында колледжде 
Ереже негізінде "Жігер" жастардың алқалы кеңесі жұмыс істейді, оның құрамына есепті оқу 
жылында 418 студент (55%) кірді. Колледж бен университеттің үйірмелері мен спорт 
секцияларына қосымша 125 студент (16%) барады. Сонымен қатар, сабақтан тыс жұмыспен 
қамту 543 студентті құрайды (72%).  

         Жастардың алқалы кеңесі «Жігер»  мүшелері  колледждің, университеттің өміріне 
белсене қатысады, сондай-ақ қалалалық және облыстық іс-шараларға қатысады. 
Волонтерлық, кәсіптік бағдар беру, қайырымдылық қызметін іске асырады, колледж іс-

шараларында кезекшіліктер ұйымдастырады, колледждің студент жастарының мүдделерін 
қорғайды. 

№ 
п/п  Клубтар/секциялар  

Студенттер 
саны 

Студенттер 
үлесі 

 

1  «МУЗА» шығармашылық клубы  38  5,3% 

2  «KEBPbrain» дебат клубы 22  3% 

3  «KEBPKARUK» блогерлер клубы  10  1,4% 

4  «ЭРУДИТ» интеллектуалдар клубы 16  2,2% 

5  «BLACK FAMILY»  заманауи би клубы  27  3,7% 

6  «АШЫҚ ЖҮРЕК» волонтерлер клубы  229  32% 

7  «PROGRESS»  жас кәсіпкер клубы  51 7,1% 

8  «САНАЛЫ ҰРПАҚ» клубы 25  3,5% 

9 «ЖАЙНА»  хореографиялық ансамблі  6  0,8% 

10 «ВДОХНОВЕНИЕ» театры (Қазтұтынуодағы ҚарУ)  12  1,7% 

11 Этнографиялық сән театры 5  0,7% 

12 Волейбол секциясы 20  2,8% 

13 Баскетбол секциясы 22  3% 

14 Үстел тенннисі секциясы 16  2,2% 

15 Шахмат секциясы 11  1,5% 

16 Дойбы секциясы 12  1,7% 

17 Тоғызқұмалақ секциясы 7  0,9% 

18 Футзал секциясы 14  1,9% 

 
 

543  

студент  

72% 

«Жігер» студент жастар алқалық кеңесінің бүкіл қызметі «ZHASTAR KZ» жобасының 
кіші жобаларын іске асыруға бағытталып құрылған. 
 

 №27-кесте. Колледждің қоғамдық өміріне студенттердің тартылушылығының 
мониторингі 

 

Тиімділік көрсеткіштері жоспар жетістік ескерту 

Студенттік өзін-өзі басқаруға 
тартылған студенттер үлесі 

45% 43% -2% 

Волонтерлық қызметке тартылған 
студенттер үлесі 

30% 32% +2% 

 «ҰЛЫ ДАЛА» кіші жобасын іске 
асыруға тартылғанстуденттер үлесі  

100% 100%  

Колледждің қоғамдық-пайдалы 
өміріне тартылған студенттер үлесі 

65% 55% -10% 

Колледждің спорттық секцияларына 
тартылған студенттер үлесі  

40% 16% -24% 
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Жоспарланған тиімділік көрсеткіштеріне жетпеудің негізгі көрсеткіштері мынада 
болып табылады: есепті жылда 2,3 және 4 курстағылардың оқуы толықтай онлайнда жүзеге 
асырылды. Бірінші курстағылардың оқуы екінші жарты жылдықта ғана офлайн болды. 

Осылайша, 2020-2021 оқу жылындағы колледждің қызметін талдау, келесілерді 
атап өтуге мүмкіндік береді: 
 1. Колледждің педагогикалық ұжымы тұрақты және білім беру қызметін 
лицензиялауға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келеді.  
 2. Қазтұтынуодағының ЭБҚ колледжінде оқу жұмысы 2020-2021 оқу жылында 
нормативтік құжаттарға сәйкес ұйымдастырылды. Күндізгі және сырттай оқу нысандарының 
білім беру бағдарламалары бойынша оқу жүктемесінің көлемі орындалды.  
 3. 2020 жылдың қараша айында колледж "Сыртқы бағалаудың кезеңділігін бағалау 
критерийлері" БСҚА (НУ НАОКО) 10  стандартының 10.2.1-тармағына сәйкес 8 білім беру 
бағдарламасын институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу шеңберінде есеп 
беру арқылы сыртқы бағалау қорытындылары бойынша ескертулерді түзету және 
ұсынымдарды жүзеге асыру бойынша колледж жұмысын бағалау үшін аккредиттеуден 
кейінгі мониторингтен  сәтті өтті. 
  4.Есепті кезеңде колледждің барлық білім беру бағдарламалары студенттерді 
жаңадан  қабылдау үшін модульдік-құзыреттілік тәсілді қолдану арқылы әзірленді.  
 5.Дуальді оқытумен 1226000 "Тамақтандыру кәсіпорындарының өнімдерін өндіру 
технологиясы және оны ұйымдастыру" мамандығының студенттерін дайындау жалғасуда 
(2021ж. ақпан айында бітіреді).  
 6.Жекелеген мамандықтар бойынша күндізгі бөлім студенттерінің, аралық 
аттестаттау нәтижелері бойынша үлгерімі төмендеді. Сапалы үлгерім көрсеткіші 43% 
деңгейінде. Күндізгі бөлім студенттерінің қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша бұл 
көрсеткіш 89,5% - ды құрады, бұл өткен оқу жылымен салыстырғанда 2,4% - ға жоғары 
(87,1%).  

 7.2020-2021 оқу жылындағы күндізгі бөлім бойынша ОУПП нәтижелерін талдау 
көрсеткендей, үлгерімнің орташа балы 78,3-ке тең, бұл ағымдағы жылдың түлектерін 
тестілеуге дайындық сапасының төмендегенін көрсетеді, өйткені 2019-2020 оқу жылындағы 
орташа балл 83 балға тең болды.  
 8."Пандемия кезеңінде білім беру мекемелерінде коронавирустық инфекцияның 
таралуына жол бермеу жөніндегі шараларды күшейту туралы" ҚР БҒМ 14.03.2020 ж. №108 
бұйрығына сәйкес колледж студенттерін Қашықтықтан оқытуға ауыстыруға байланысты 
білім алушыларды қорытынды аттестаттау ZOOM цифрлық платформасын қолдану арқылы 
жүзеге асырылды.  

 9.Колледжде оқу, әдістемелік және тәрбие жұмысы ҚР Білім туралы заңнамасына 
(ҚР БҒМ бұйрықтарымен, әдістемелік ұсынымдармен және нұсқаулық хаттармен), сондай-ақ 
Қызметтің осы бағыттарын регламенттейтін: "ЭБҚК студенттерінің оқу жүктемесі мен сабақ 
режимі, регламенті туралы", "Оқу процесін бақылауды ұйымдастыру туралы", "ЭБҚК білім 
беру бағдарламаларын қалыптастыру туралы", "Қашықтықтан білім беру технологияларын 
қолдана отырып оқу процесін ұйымдастыру туралы", "ЭБҚК академиялық ұтқырлығы 
туралы", "ЭБҚК оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысын ұйымдастыру" «ЭБҚК 
тәрбие жұмысы туралы»  және т.б. ішкі құжаттарға сәйкес жүргізілді.  

 10.Коронавирустық пандемияға байланысты қалыптасқан жағдайдағы  
оқытушылардың жұмысы бейне дәрістерді (бейне-аудио презентацияларды) әзірлеу арқылы 
classroom. google платформасында іске асырылатын оқу процесін сапалы әдістемелік 
қамтамасыз етуге бағытталған.  
 11.2020-2021 оқу жылында оқытушылардың біліктілігін түрлі нысандар арқылы 
арттыруға, соның ішінде курстар мен тағылымдамалардан өтуге ерекше назар аударылды. 
  12.Тәрбие жұмысы "ZHASTAR KZ"жобасының кіші жобаларына негізделген 
бағыттарды іске асыруға бағытталды.  

Қазтұтынуодағының ЭБҚ колледжінің Миссиясына қол жеткізу және ҚР Білім және 
ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын, Қарағанды 
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облысының білім басқармасының 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын, сапаны Ішкі 
қамтамасыз ету жүйесіндегі саясатты жүзеге асыру мақсатында колледждің 2021-2022 оқу 
жылына арналған міндеттері болып табылады:  

1. Күндізгі бөлім студенттерінің сапалы жұмысын 55%-ға дейін арттыру.  
2. Күндізгі және сырттай оқу нысанындағы студенттер контингентінің сақталуын 

қамтамасыз ету.  
3. Елдің индустриялық-инновациялық даму сұраныстарын ескере отырып және 

халықаралық стандарттарды, оның ішінде WorldSkills, IT-құзыреттерді ескере отырып, білім 
беру мазмұнын жаңарту мақсатында модульдік-құзыреттілік тәсілі негізінде колледждің 
білім беру бағдарламалары бойынша оқу жұмыс жоспарларын әзірлеу бойынша жұмысты 
жалғастыру.  

 4.Колледждің білім  беру бағдарламалары бойынша кредиттік модульдік оқыту 
технологияларын егізу. 

5. Оқыту үдерісінің практикаға бағдарлануын іске асыру мақсатында 07211300 
"Дуальды оқыту технологиясын қолдана отырып, тамақ өнімдерін өндіру 
технологиясы"мамандығының студенттерін даярлау жөніндегі жұмысты жалғастыру.  

6. 07210100 "Тамақ өнімдерін өндіру технологиясы", 04110100 "Есеп және 
аудит"қолданбалы бакалавриат білім беру бағдарламалары бойынша даярлау жолымен 
студенттерді қабылдауды жүзеге асыру және көп деңгейлі үздіксіз кәсіптік білім беру 
жүйесін іске асыру жөніндегі жұмысты жалғастыру.  

7. Колледжді бітіргеннен кейінгі бірінші жылы бітірушілердің, оның ішінде 
мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алғандардың жұмысқа орналасу көрсеткіштерін 
арттыру бойынша шаралар қабылдау.  

8. Ынтымақтастықты нығайту мақсатында арнайы пәндерді оқыту, практикалық 
сабақтар, мастер-кластар өткізу, экскурсиялар жасау, дөңгелек үстелдер өткізу үшін 
әлеуметтік-серіктес кәсіпорындардан мамандар тарту бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. 
 9. Жақын және алыс шетелдердің оқу орындарымен тәжірибе алмасу жолымен 
ТжКББ саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, сондай-ақ академиялық 
ұтқырлықты дамыту бойынша шаралар қабылдау. 
 10.ҚР үздік колледждерінің ТОП-10-на кіру жолымен ҚР колледждерінің 
рейтингінде колледж позициясын жақсарту. 
 11. Колледж инженерлік-педагогикалық қызметкерлерінің (ИПҚ) біліктілігін 
арттыруды қамтамасыз ету, оның ішінде орта білімнің жаңартылған мазмұнын ескере 
отырып, IT  және тілдік құзыреттер бойынша және кәсіпорындарда өндірістік оқыту 
шеберлері тағылымдамасынан өту жолымен. 
 12. Үш тілдік білім беруді енгізу аясында педагогтардың біліктілігін арттыру 
бойынша жұмыстарды жалғастыру. 
 13.Педагогикалық және басшы қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру бойынша 
жұмыстарды жалғастыру. 
 14. Оқытушылық құрамның кәсіби деңгейін арттыру мақсатында, кәсіптік шеберлік 
конкурстары мен олимпиадаларына қатысу арқылы облыстық, республикалық және 
халықаралық деңгейлерде оқытушылар тәжірибелерін жинақтау бойынша жұмысты 
жандандыру. 
 15. Студенттердің кәсіпкерлік дағдыларын іске асыру мақсатында, шығармашылық 
әлеуетті барынша ашу мүмкіндіктері ретінде, оның ішінде «Атамекен» КП қолдауы 
жағдайында, оқытушылар мен студенттерді жобалық және зерттеу қызметіне  тарту 
бойынша жұмыстарды жалғастыру. 
 16. ҚР базалық колледждерінде профиль бойынша сырттай рецензияланған оқу-

әдістемелік өнімдер шығару бойынша оқытушылардың жұмысын, Қазтұтынуодағы ҚарУ 
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кафедраларының профессорлық-оқытушылық құрамымен бірлесіп жұмыс жасауға  жіберу, 
ОӘӘ (оқу-әдісткемелік әдебиеттер) шығару, авторлық құқық берілумен электрондық оқу 
басылымдарын шығару. 

 17. Колледж педагогтарын аттестаттау бойынша жаңа талаптарға сәйкес келуін 
қамтамасыз ету. 
 18.1226000 «ТКӨӨ технологиясы және оны ұйымдастыру», 1305000 «Ақпараттық 
жүйелер» білім беру бағдарламалары бойынша «Worldskills» Өңірлік чемпионатқа қатысу 

үшін студенттерді сапалы дайындауды жүзеге асыруды және оған қатысуды жоспарлау.  
 19. «ZHASTAR KZ» жобасын жүзеге асыруда колледждегі тәрбие жұмысының 
бағыттарын өзектендіру. 
 20.  «Цифрлық Қазақстан»  мемлекеттік бағдарламасы жобасының аясында  
«Платонус» электрондық базасын оқу үдерісіне енгізу. 
 21. WorldSkills қозғалысының құралдарын және болашақ кәсіптер Атласын 
пайдалану арқылы колледждің білім беру бағдарламаларын танымал ету бойынша, оның 

ішінде Қарағанды облысының ұйымдарымен (кәсіпорындарымен) сырттай оқуға және қайта 
мамандануға студенттерді қабылдау бойынша кәсіптік бағдар беру  іс-шараларының 
нысандарын әртараптандыру. 

 




