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Т Ө Л Қ Ұ Ж А Т  
Атауы Қарағанды экономикалық университетінің 2011-2020 

жылдарға арналған даму стратегиясы 

Әзірлеу үшін 
негіздеме 

2016-2019 жылдарға арналған Қазақстан 
Республикасындағы білім мен ғылымды дамытудың 
Мемлекеттік бағдарламасы 
 

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан - 2050: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауы 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 
«Қазақстан - 2050» СТРАТЕГИЯСЫ атты Жолдауы 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың  
НҰРЛЫ ЖОЛ - ПУТЬ В БУДУЩЕЕ атты Жолдауы 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 
«ҚАЗАҚСТАН ЖАҢА ЖАҺАНДЫҚ НАҚТЫ 
АХУАЛДА: ӨСІМ, РЕФОРМАЛАР, ДАМУ» атты 
Жолдауы 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 
«ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ: 
ТАБЫС ПЕН ЖҰМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ» атты 
Жолдауы (5 қазан 2018 ж.) 
Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңы 

(2011 ж.) 
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы  
(2015 ж.) 

Миссия КЭУ, экономикалық бейіндегі Қазақстанның жетекші 
ЖОО-ларының бірі болып санала отырып, өзін Қазақстан 
экономикасы үшін мамандардың кәсіби өсуінің және  
тұлға болып  дамуының  негізі ретінде білім беру, сондай-
ақ ғылыми  саясатты жүзеге асыратын,  әлемдік білім беру 
кеңістігінде бәсекелікке жетуге ұмтылатын,  
инновациялық университет ретінде көрсетеді. 

Күтілетін 
нәтижелер 

1. ҚЭУ экономика мен әлеуметтік салаға инновациялық 
өзгерістер әкелетін мамандар даярлайды. 
2. ҚЭУ-дің ақпараттық-білім беру аясы  –  университеттің 
студенттері мен профессор-оқытушылар құрамын дамыту 
мен өзін-өзі дамытудың негізі. 
3. ҚЭУ-дің пофессор-оқытушылар құрамының құзыреті 
мен кәсіби шеберлігі инновациялық менеджмент пен 
технологиялар трансферінің талаптарына жауап береді. 
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КІРІСПЕ 
Қазіргі әлемдегі білім беру қызметін көрсету –  бұл экономиканың тез 

дамушы сегменті. Қазақстан әлемдік тәжірибені пайдалануы және аймақтағы 
ТМД, сондай-ақ  тұтастай алғанда Еуропадағы білім беру экспорты мен ғылыми  
жаңалықтар орталығына айналуы тиіс. 

Ел Президентінің «Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ» атты Жолдауында, «ұлттық білім берудің барлық буындарының 
сапасын жақсарту бойынша үлкен жұмыстар күтіп тұрғандығы» ерекше атап 
көрсетіледі. 

ҚР Президентінің Жолдауына сәйкес елдегі ЖОО-ларға автономиялық 
қағидатын енгізу туралы мәселе пысықталуда. ЖОО-лардың автономиялығы, 
олардың инновациялық бағдарламаларды жедел енгізуі, ресурстарды тартуы 
үшін, университеттерге академиялық еркіндік береді. 

Мемлекет  индустрияландыру бағдарламаларын жүзеге асыру үшін кадрларға 
деген қажеттіліктерді ескере отырып, кәсіптік-техникалық және жоғары оқу 
орнында білім беру жүйесін қаржыландыратын болады. Кадрлар даярлаудағы 
мемлекеттік тапсырыс үдемелі индустриалық-инновациялық даму 
басымдықтарына бағытталады. 

Технологиялар мен техникадағы өзгерістер барлық мүдделі тараптарды, 
оқытушыларды, шет елдік сарапшыларды және министрліктер өкілдерін 
қатыстыра отырып, білім беру стандарттарын, оқу бағдарламалары мен оқу 
жоспарларын қайта қарауды және «teaching» тұжырымдамасынан  «learning-by-
doing»-ға нақты көшуді қажет етеді. 

ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауын жүзеге асыру мақсатында 
ҚР Үкіметі республикадағы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
берудің мазмұны мен сапасын жетілдіру жөніндегі жүйелі жұмыстарды 
жалғастыратын болады. 

Қазақстан республикасының Президенті Н.Назарбаев «Назарбаев 
Университетінде» оқыған дәрісінде қазақстандық ғылым мен білім беру жүйесі 
үшін уақыттың үнқатулары мен ел алдында тұрған жаңа міндеттерге сәйкес 
бағдарларды айқындап берді. Мемлекет басшысы елдің бәсекеге қабылеттілігін 
арттыру үшін шешу қажет болатын стратегиялық міндеттерді бөліп көрсетті: даму 
қарқынына ие болған Қазақстанға сауатты шешімдерді қабылдауға және 
орындауға қабылетті мамандар қажет, елге халықаралық деңгейдегі кәсібилерді 
дербес даярлауға қабылетті ғылымы мен білімінің өз индустриясы қажет.  

Стратегиялық жоспарлау міндеттерін жүзеге асыруда қазақстандық ЖОО былайша 
көрінуі тиіс: 

 Әлемдік деңгейдегі заманауи ЖОО қызметінің барлық бағыттарында тиімді 
корпоративтік менеджмент жүйесінің болуы және  ең озық әдістер мен технологияларды 
пайдаланып қана қоймай, сонымен бірге импорттай білуі де тиіс; 

 Әлемдік деңгейде бәсекеге қабылетті іргелі жоғары білімі бар мамандар 
даярлау; 
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 Экономика мен қоғамда өзінің нәтижелерін тиімді жүзеге асыра отырып, 
ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді жоғары деңгейде дамыту.  

 Университеттің қызметі келесі бағдарламалық құжаттарда: 
 2016-2019 жылдардағы ҚР-да білім мен ғылымды дамытудың Мемлекеттік 

бағдарламасында; 
 «Қазақстан -2050» стратегиясында; қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағытында; 
 Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы Жолдауларында 

көрсетілген, мемлекеттің стратегиялық бастамаларын жүзеге асыруға 
бағытталған. 

ҚЭУ Қазақстандағы жетекші университет ретінде жаһандық қоршаған 
ортаның өзгерістерін ескере отырып жұмыс жасайды. Университет кәсіби білім 
берудің заманауи және ілгерінді бағдарламаларын ұсынуға және сыртқы үн 
қатуларға уақытында әрекет етуге және қоғамның орнықты дамуын қолдау үшін 
өзгерістердің басында болуға ұмтылады.  

Университеттің білім беру қызметі жоғары сапамен, мықты академиялық 
күш-қуатпен, проблемалық зерттеулермен, өңірдің бизнес-қоғамдастығымен өзар 
іс-қимыл жасай білумен өзгешеленеді. 

Университет түлектері, қоғамның әлеуметтік, мәдени, экономикалық және 
экологиялық қызығушылықтарын көрсетуге қабылетті, қоғамның лидерлері 
болуға мүмкіндік беретін жоғары интеллектуалдық қабылеттерге ие болатын, 
әмбебап мамандар болып шығу үшін білім алады.  

Қарағанды экономикалық университеті елдегі және әлемдегі өзгерістерге 
әрекет етіп қана қоймай, сонымен бірге қазіргі нарықтың талаптарына сәйкес 
әлемдік дәрежедегі білім беру бағдарламаларын ұсына отырып, әлемдік 
деңгейдегі ЖОО болуға, әлемнің барлық елдеріндегі студенттердің, 
оқытушылардың, ғалымдар мен зерттеушілердің үздік орнына айналуы тиіс.  

ЖОО дамуының Стратегиялық жоспарын жүзеге асыру мақсатында барлық 
бөлімшелер, факультеттер мен кафедралар өз деңгейлерінде нақты іс-
қимылдарды, критерийлерді, көрсеткіштер мен міндеттерді және оларды 
орындаудың мерзімдерін әзірлеуге қатысады. 

Бөлімшелер деңгейлеріндегі жоспарлау нәтижелері, қажеттілікке қарай 
өзектілігін арттыру және түзетулер жасау үшін ашық болып қалатын, ЖОО-ны 
дамытудың Стратегиялық жоспарын ағымдық бағалау арқылы үйлестіріліп 
отырады.  
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УНИВЕРСИТЕТТІҢ МАҚСАТЫ, МИССИЯСЫ 
Университеттің миссиясы, білім беру нарығында 50 жыл білім беру қызметін 

көрсетіп келе жатқан, біздің ЖОО-ның қалыптасу және даму тарихымен 
ажырағысыз байланысты. Қарағанды кооператив институтын құру кезінде 
Қазақстанның, Қырғызстанның, Ресей мен Өзбекстанның тұтыну кооперациясы 
жүйесі үшін жоғары білікті мамандар даярлау, ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
орындау, тұтыну кооперациясы жүйесінде жұмыс жасайтын мамандардың 
біліктілігін арттыру оның миссиясы  болып қойылған болатын. Университет 
дамуының қысқаша нәтижелері 1.1-кестеде беріліп отыр. 

 
Кесте. Университет дамуының кезеңдері 

1966 Қарағанды кооператив институтының құрылуы. Экономика 
факультетінің ашылуы 
 

1968 Есеп-экономика факультетінің ашылуы 

1970 Жоғары білікті мамандардың алғашқы түлектерінің бітіріп шығуы 

1981 Тауартану факультетінің ашылуы 

1994 Институттың  ТАСИС бағдарламасы шеңберінде ғылыми-педагогикалық 
кадрлар даярлау және қайта даярлау бойынша Ұлыбританияның 
Халықаралық кооператив институтымен ынтымақтастық орнатуы 

1997 Қарағанды экономикалық университеті болып қайта құрылуы 

1998 Тауартану фаультеті базасында бизнес және құқық факультеті болып 
құрылу 

2001 Алғаш рет мемлекеттік аккредитациядан өту  және А№000031 сериялы 
куәлік алу 

2005 Сапа менеджменті жүйесін ИСО 9001 стандарттарына сәйкес 
сертификаттау 

2006 Университеттердің Ұлы Хартиясына қол қою 

2008 International Association of University мүшесі болуы 

2009 БСҚҚТА(НКАОКО)-дан институционалдық аккредитациядан табысты 
өту 

2010 Мемлекеттік аттестациядан табысты өту 

2012 «Есеп және аудит», «Қаржы», «Менеджмент» даярлау бағыттары 
бойынша бакалавриат және магистратура білім беру бағдарламаларынан 
AQA-да табысты өту 

2013 «Маркетинг», «Ақпараттық жүйелер», «Стандарттау, метрология, 
сертификаттау» даярлау бағыттары бойынша бакалавриат және 
магистратура білім беру бағдарламаларынан БСҚҚТА(НКАОКО)-да 
ұлттық мамандандырылған аккредитациядан табысты өту 

2014 «Юриспруденция», «Кеден ісі», «Экономика», «Халықаралық 
қатынастар», «Мемлекеттік және жергілікті басқару», «Туризм» даярлық 
бағыттары бойынша  БСҚҚТА(НКАОКО)-дан бакалавриат және 
магистратура білім беру бағдарламаларынан  ұлттық мамандандырылған 
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акккредитациядан табысты өту 

2014  Ақпараттық-техникалық фаультеттің ашылуы 

2014  Институционалдық аккредитациядан табысты өту 

2014 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы», «Есептеу техникасы және 
бағдарламалық қамтамасыз ету», «Әлемдік экономика», «Бағалау», 
«Әлеуметтік жұмыс», «Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі»  даярлық 
бағыттары бойынша бакалавриат және магистратура білім беру 
бағдарламаларынан БСҚҚТА(НКАОКО)-дан ұлттық мамандандырылған 
аккредитациядан табысты өту 

2015 Мемлекеттік аттестациядан табысты өту 

2015 Университеттердің Еуропалық Қауымдастығының мүшесі болуы 

2015 Қашықтықтан оқыту сырттай және кешкі факультетінің ашылуы 

2016 Кафедралар жанынан оқу-ғылыми, өндірістік кешендердің ашылуы 

2016 Көптілді білім беру орталығының ашылуы 

2016 «Эконометрика», «ҚР-дағы қаржы және салықтар», «Заңсыз табыстарды 
заңдастыруға қарсы іс-қимыл», «Кәсіпорын экономикасы» 4 пәні 
бойынша жаппай ашық онлайн курстар(МООК-тар) әзірленді 

2016 «Экология», «Логистика», «Құқық және экономика негіздері» 
бакалавриат және «Экономика», «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 
«Менеджмент» докторантура білім беру бағдарламаларынан 
БСҚҚТА(НКАОКО)-дан ұлттық мамандандырылған аккредитациядан 
табысты өту 

2017 «Қаржы», «Бухгалтерлік есеп және аудит», «Менеджмент» бакалавриат 
және магистратура білім беру бағдарламаларынан ұлттық 
мамандандырылған аккредитациядан табысты өту 

2017 «Саудадағы бухгалтерлік есеп», «Өндірістік емес саладағы менеджмент», 
«Қазақ тілі», «Келіссөздердегі ағылшын тілі», «Электротехника 
негіздері», «Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру», 
«Қаржы мониторингі», «Экология және тұрақты даму», «Маркетинг», 
«Әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар», 
«Экономикалық-математикалық әдістер мен модельдер», «Мобильді 
қосымшалар әзірлеудің негіздері», «Инвестициялық процестерді 
мемлекеттік басқару», «Отбасы құқығы», «Қылмыстық сот өндірісінде 
мүліктік құқықтарды қорғау», «Қонақжайлылық индустриясы 
кәсіпорындарында қызмет көрсетуді ұйымдастыру», «Мәдениеттану» 
сияқты 17 пән бойынша жаппай ашық онлайн курстар(МООК-тар) 
әзірленді 

2017 Азия университеттері Қауымдастығының толық мүшесі болды 

2017 БСҚҚТА(НКАОКО) версиялары бойынша, Қазақстанның әлеуметтік-
гуманитарлық университеттерінің рейтингі бойынша бірінші орын алды 

2018 «Стандарттау және сертификаттау», «Ақпараттық жүйелер», 
«Маркетинг» бакалавриат және магистратура білім беру бағдарламалары 
бойынша БСҚҚТА(НКАОКО)-дан мамандандырылған аккредитациядан 
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табысты өту 

2018 БСҚҚТА(НКАОКО) версиясы бойынша, Қазақстанның әлеуметтік-
гуманитарлық университеттерінің рейтингінде бірінші орын алды 

2018 БСҚҚТА(НКАОКО) өткізетін, бакалавриат және магистратураның білім 
беру бағдарламалары рейтингінде. 
1-орын - 5В050900 «Қаржы» 

1-орын - 6М090800  Бағалау 

2-орын - 6М050900 «Қаржы»  
3-орын - 5В050600 «Экономика», 5В050800 «Есеп және аудит», 
5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 5В050700 
«Менеджмент», 5В091200 «Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі», 
6М050800 «Есеп және аудит», 6М051000 «Мемлекеттік және жергілікті 
басқару», 6М050600 «Экономика»  

2018 1-орын  «Сарапшылардың беделдік бойынша бағалау лидері» 
номинациясында БСҚҚТА(НАОКО) 

2018 «Тіл мәдениеті», «Дипломаия мен саясаттағы ағылшын тілі», 
«Дискреттік математика», «Компьютерлік жүйелердің архитектурасы», 
«Мейрамханалар мен қонақ үйлердегі қызмет көрсету технологиясы», 
«Сыбайлас жемқорлықпен күрес негіздері», «Ақшамен-несиемен 
реттеу», «Еңбекті нормалау мен төлеуді ұйымдастыру», «Жаһандық 
экономикадағы халықаралық корпорациялар», «Ақша.Несие.Банктер», 
«Банк тәуекелдерін басқару», «Экологиялық аудит», «Саясаттану», 
«Кәсіби мансапты жоспарлау», «Қазақстан республикасының қаржы 
жүйесі», «Ұлттық және шет елдік тамақ дайындау ерекшеліктері», 
«Қаржылық есеп 1» ,»Муниципалды менеджмент» сияқты  18 пәннен 
жаппай ашық онлайн курстар(МООК-тар) әзірленді 

2018 Студенттерге қызмет көрсету орталығы ашылды 

2018  «Атамекен»ҰКП рейтингіне қатысу  
2018 COMPLETE және CACTLE жобалар бойынша Ресурстық орталық 

ашылды  
2018 Кәсіби бағдар беру және қоғаммен байланыс бойыннша орталық ашылды 

2018  Сырттай-қашықтықтан оқыту факультеті және қашықтықтан оқыту 
орталығы базасында қашықтықтан оқыту технологиясы факультеті 
ашылды 

Қарағанды экономикалық университеті білім беру мен ғылым саласындағы 
ұлттық және өңірлік басымдықтарды белсенді жүзеге асыра отырып, өзін сапалы 
білім беру қызметін беретін инновациялық университет ретінде көрсетуде. 

Жоғары білім беру саласындағы басты міндеттердің бірі - Қазақстанның 
Болон процесіне қосылуы болып саналады, сондай-ақ бұл Еуропалық білім беру 
кеңістігіне кіруге және қазақстандық дипломдардың мойындалуын қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді.  

Айтылған міндеттер контексінде университет «білім өсу және жеке тұлғаны 
дамыту үшін»  білім алу қажеттілігін қанағаттандыруды өзінің мақсаты деп 
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біледі және бұл 2005 жылғы қараша айында Ғылыми Кеңестің шешімімен 
университет миссиясы ретінде бекітілген болатын. 

Миссияның өзін-өзі бағалауы процесінде, миссия өзінің әлеуетін 
жоғалпағандығына қарамастан, корпоративтік жоспарлауда оның кейбір тұстарын 
нақтылаумен байланысты оған түзетулер жасау қажеттілігі анықталған болатын. 
Университет ұжымының пікірін ескере отырып, Ғылыми кеңес мүшелерінің 
талқылауына жаңа миссия жобасы ұсынылып, оны келесі тұжырымдамада 2009 
жылғы 30 маусымдағы отырыста(№10 хаттама) бекіткен  болатын. 

 
МИССИЯ  

 
 

МАҚСАТ 
Қызмет бағыттарында тиімді корпоративтік менеджмент жүйесі негізінде 

инновациялық университет мәртебесіне жету 
 

ҚҰНДЫЛЫҚТАР 

 
- Құзырлылық       - Ынтымақ 
- Транспаренттілік      - Креативтілік 

 
2020 жылға қарай күтілетін нәтижелер  
1. ҚЭУ экономикада және әлеуметтік салада инновациялық өзгерістер 

әкелетін мамандар даярлайды. 
2. ҚЭУ-дің ақпараттық-білім беру саласы – университеттің студенттерін және 

профессор-оқытушылар құрамын дамытудың және өзін көрсетудің негізі  
3. ҚЭУ профессор-оқытушылар құрамының құзыреттілігі мен кәсібилігі 

инновациялық менеджмент және технологиялар трансферті талаптарына сай 
келеді. 
 

 
 
 
 
 
 

ҚЭУ, экономикалық бейіндегі Қазақстанның жетекші оқу орындарының 
бірі болып санала отырып, өзін Қазақстан экономикасы үшін 

мамандардың кәсіби өсуі мен тұлға болып дамуы үшін негіз ретінде білім 
беру мен ғылыми саясатты жүзеге асыратын, әлемдік білім беру 

кеңістігінде бәсекелестікке ұмтылатын, ииновациялық университет 
ретінде көрсетеді 
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ҚЭУ-дің ағымдағы  жағдайының талдауы 
 

Стратегиялық жоспарлау -  бұл ұйымның мақсаттарды таңдау  процесін және 
оларға  жету жолдарын білдіретін стратегиялық басқару функцияларының бірі. 

Университетте әзірленген стратегиялық жоспарлау жүйесі, университет 
басшылығы мен профессор-оқытушылар құрамына ЖОО-ны дамытудың бағыты 
мен қарқынын айқындауға, білім беруді дамыту үрдісін көз алдыға елестетуге, 
университет бәсекеге қабылетті болу үшін қандай ұйымдық және құрылымдық 
өзгерістер болуы керек екенін түсінуге мүмкіндік береді.  

Ағымдағы жағдайды талдау стратегиялық жоспар басымдықтары бойынша 
университет қызметінің мазмұнын көрсетеді және сандық көрсеткіштерге сапалық 
сипаттама береді. 

1-Басымдық. Университеттің білім беру қызметін жаңғырту - білім беру 
процесін Болон процесі талаптарына сәйкес жетілдіру 

2018 жылдың 1-қарашасындағы студенттердің жалпы саны 7953(2017 жылы 
7374, 2016 жылы 7000) адамды құрайды. Күндізгі оқу түріндегі білім беру 
бағдарламаларында оқитындар 2526 адам(2017 жылы -2256, 2016 жылы - 2107 
адам). Оның ішінде, бакалавриат білім беру  бағдарламаларында оқитын 
студенттер  - 2290(2017 жылы - 2050, 2016 жылы -1920). Магистратурада 
оқитындар - 211 адам(2017 жылы - 189, 2016 жылы - 174), докторантурада 
оқитындар - 25(2017 жылы - 17, 2016 жылы - 13).  

2017 жылдың 1-қыркүйегіндегі контингент бойынша білім берудің барлық 
деңгейінде оқитындар 579 адамға арткан. Осылайша, университет контингенті 
өсімінің жыл сайынғы қарқыны 6,5% құрайды. 

Қабылдау көрсеткіштері университеттің күндізгі оқу түріне түсетін 
студенттердің оң динамикасын көрсетіп отыр(+ 240 адам, магистранттар +22, 
докторанттар +8). Тұтастай алғанда, өткен оқу жылымен салыстырғанда ЖОО-ға 
217 адам көбірек түскен және жалпы қабылданғандар саны 2828 адамды 
құрады(шартты қабылданған студенттерді есептемегенде).  

Қабылдау ережелеріндегі өзгерістерге байланысты 1 семестрге шартты 
қабылданған студенттер саны 156 адамға қысқарды. 47 студент екінші жоғары 
білім алуға келді. 

Мамандықтар бойынша 2017-2018 оқу жылының 1-қыркүйегіндегі 
студенттердің жалпы саны келесі түрде көрінеді(1.1-кесте). 

Соңғы жылдары университет студенттері контингентінің құрылымында 
түбегейлі өзгерістер болған жоқ. Өткен оқу кезеңіндегі сияқты жалпы 
контингентте Юриспруденция мамандығының студенттері(37%) үлкен үлеске ие 
болып отыр, «Қаржы»(11%), «Есеп және аудит»(10%), «Экономика(9%). Қалған 
мамандықтар 3 және одан аз пайызды құрайды. 
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1.1-кесте. Мамандықтар бойынша студенттер контингенті 
Маманд
ық коды  

Мамандықтар атауы 
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5В011500 Құқық және экономика негіздері 31 21 1 
5В020200 Халықаралық қатынастар 205 173 1 
5В030100 Юриспруденция 2899 489 7 
5В030400 Кеден ісі 74 56 2 
5В050600 Экономика  724 108 0 
5В050700 Менеджмент 173 63 0 
5В050800 Есеп және аудит 799 162 0 
5В050900 Қаржы 924 192 0 
5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару 252 110 2 
5В051100 Маркетинг 51 22 2 
5В051300 Әлемдік экономика 82 73 3 
5В060800 Экология  145 125 3 
5В070300 Ақпараттық жүйелер 259 80 21 
5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету 
138 60 8 

5В072700 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы 89 67 21 
5В073200 Стандарттау және сертификаттау (салалар 

бойынша) 
143 59 30 

5В090200 Туризм  202 118 37 
 Әлеуметтік жұмыс 77 23 5 
5В090800 Бағалау 32 15 4 
5В090900 Логистика (салалар бойынша) 207 131 3 
5В091200 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі 208 143 19 

Бакалавриат барлығы: 7714 2290 169 
 

Біліктерді, дағдыларды, құзыреттерді қалыптастыру, студенттер үлгерімінің 
нәтижелері дамудың басты көрсеткіштері болып саналатын, студенттердің 
болашақтағы кәсіби қызметінің талаптарына оқу процесін ұйымдастырудың 
сәйкестігі негізгі критерий болып табылады.  

Университеттің білім беру бағдарламаларының  сапалық және абсолюттік 
үлгерім көрсеткіштері бойынша ағымдағы оқу жылындағы үлгерім динамикасын 
қарастырамыз.(1.2-кесте). 

Сапалық үлгерім көрсеткіштері бойынша,  тұтастай алғанда ЖОО 
бойынша(+2,4), сол сияқты басым көпшілік білім беретін  мамандықтар бойынша 
оң өсу  динамикасы байқалады.Абсолюттік үлгерім бойынша динамика керісінше 
– ЖОО бойынша(-3%), сол сияқты мамандықтардың көпшілігі бойынша шамалы 
төмендеу байқалады. 
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1.2-кесте. Білім беру бағдарламалары бойынша 2017-2018 оқу жылындағы 
үлгерім динамикасы 

Білім беру бағдарламасы Абсолюттік үлгерім, % Сапалық үлгерім,, % 

 1 сем. 2 сем. өзгеріс  1 сем. 2 сем. өзгеріс  

Экономика 82,3 75,7 -6,6 25,7 27,6 +1,9 

Мемлекеттік және жергілікті 
басқару 

90,3 92,3 +2 33,6 26,7 -6,9 

Менеджмент 72,4 64,7 -7,7 28,2 31,6 +4,9 

Халықаралық қатынастар 96,6 92,5 -4,1 48,5 54,1 +5,6 

Әлемдік экономика 87,8 88 +0,2 42,9 34,2 -8,7 

Экология 96,9 96,5 -0,4 46,6 52,6 +6 

Бағалау 86,6 93,3 +6,7 29,4 36,4 +7 

ЭБФ 87,6 86,1 -1,5 36,4 37,6 +1,2 

Қаржы 90,9 87,1 -3,8 40,4 42,9 +2,5 

Есеп және аудит 82,8 92,4 +9,6 40,4 46,7 +6,3 

Маркетинг 75,8 70 -5,8 47,1 50 +2,9 

Логистика 81,8 79,3 -2,5 37,9 44,2 +6,3 

Ақпараттық жүйелер 96,3 91,7 -4,6 45,6 36,4 -8,6 

Есептеу техникасы және 
бағдарламалық қамтамасыз ету 

86,9 86,1 -0,8 25,9 51,1 +25,2 

ЕҚФ 88,4 84,4 -4 39,4 45,2 +5,8 

Азық-түлік өнімдерінің 
технологиясы 

97 93,6 -3,4 59,2 66,7 +7,5 

Стандарттау және 
сертификаттау 

90,8 89,3 -1,5 57,4 69,7 +12,3 

Юриспруденция 88,1 85,8 -2.3 32,04 36,6 +4,6 

Кеден ісі 89 83,3 -5,7 50 22,2 -27,8 

Туризм 94,1 88,6 -5,5 58,9 62,3 +3,4 
Әлеуметтік жұмыс 93,8 87,5 -6,3 86,9 76,9 -10 
Мейрамхана ісі және қонақ үй 
бизнесі 

96,9 88 -8,9 43,3 33,3 -10 

Құқық және экономика негіздері 89,2 100 +10,8 33,3 53,8 +20.5 

БҚФ 93,1 89,5 -3,6 52,6 52,7 +0,1 

Университет бойынша 
барлығы 

89,7 86,7 -3 42,8 45,2 +2,4 

 

Факультеттер бойынша сапалық үлгерімде шамалы өсу  бар,+5,8% - есеп-
қаржы факультетінде,  жазғы сессияда бұл көрсеткіш бизнес және құқық 
факультетінде іс жүзінде өзгеріссіз (+0,1%).  Барлық факультеттер бойынша 
абсолюттік үлгерімнің төмендегені байқалады: ЕҚФ -4%; БҚФ -3,6%; экономика 
және басқару факультетінде ең аз төмендеу байқалады -1,5%. 

Мамандықтардың білім беру бағдарламалары бойынша студенттер 
үлгерімінің орташа балын талдау 1.3-кестеде көрсетілген. 
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1.3-кесте. Білім беру бағдарламалары бойынша үлгерімнің орташа балы 
Білім беру бағдарламасы Орташа үлгерім балы, % 

 1 семестр 2 семестр өзгеріс  

Экономика 72,3 76,2 +3,9 

Мемлекеттік және жергілікті басқару 76,4 78,6 +2,2 

Менеджмент 71,2 74,5 +3,3 

Халықаралық қатынастар 82,6 82,5 -0,1 

Әлемдік экономика 80,6 78,0 -2,6 

Экология 82,8 83,0 +0,2 

Бағалау 75,7 79,1 +3,4 

Экономика және басқару факультеті 78,4 78,8 +0,4 

Қаржы 77,5 79,0 +1,5 

Есеп және аудит 77,8 80,9 +3,1 

Маркетинг 79,1 75,6 -3,5 

Логистика 77,9 80,6 +2,7 

Ақпараттық жүйелер 78,6 81,3 +2,7 

Есептеу техникасы және бағдарламалық 
қамтамасыз ету 

77,4 
78,8 +1,4 

Есеп-қаржы факультеті 78,1 79,3 +1,2 

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы 84,6 85,6 +1 

Стандарттау және сертификаттау 83,5 83,0 -0,5 

Юриспруденция 76,4 77,4 +1 

Кеден ісі 78 78,6 +0,6 

Туризм 83,9 83,8 -0,1 

Әлеуметтік жұмыс 87,3 86,3 -1 

Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі 80,5 80,0 -0,5 

Құқық және экономика негіздері 77,3 84,5 +7,2 

Бизнес және құқық факультеті 82,5 82,4 -0,1 

 Университет бойынша барлығы 80 80,1 +0,1 

 

Оқу пәндерін сырттай бағалау(ВОУД) білім беру қызметін көрсету сапасын 
бағалау және оқып білім алушылардың жоғары білім бойынша білім беретін оқу 
бағдарламаларын игеру деңгейін анықтау мақсатында жүзеге асырылады. 

2017/2018 оқу жылында осы  оқу пәндерін сырттай бағалауға 370 студент 
қатысты, бұл  мәлімденген контингенттің 94% -ын құрайды. 

Оқу пәндерін сырттай бағалауды тапсырудың орташа балы 105 (С+) құрады, 
бұл 2015 жылмен салыстырғанда 10 балға жоғары және 2016 жылға қарағанда1 
балға жоғары(1.4-кесте). 

1.4-кесте.Оқу пәндерін сырттай бағалау үшін пәндерді тапсыру 
нәтижелерінің динамикасы: 

 Мамандық Орташа балл 
2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл 

1 Есеп және аудит 97 (С) 93 (С) 105 (С+) 
2 Қаржы 86 (С-) 101 (С) 103 (С+) 
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3 Маркетинг 108 (С+) 134 (А-) 90 (С) 
4 Юриспруденция 88 (С-) 105 (С+) 112 (С+) 
5 Экономика 90 (С) 103 (С) 104 (С+) 
6 Менеджмент 90 (С) 89 (С-) 90 (С) 
7 Мемлекеттік және жергілікті басқару 96 (С) 94 (С) 113 (В-) 
8 Ақпараттық жүйелер 90 (С) 88 (С-) 75 (С-) 
9 Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету 
121 (В) 102 (С+) 84 (С-) 

10 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы 86 (С-) 111 (С+) С (88) 
11 Экология 125 (В) 127 (В+) 106 (С+) 
12 Стандарттау және сертификаттау 

(салалар бойынша) 
66 (D+) 103 (C+) 97 (С) 

13  Халықаралық қатынастар 122 (В) 124 (В) 114 (В-) 
14 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі 102 (С+) 105 (С+) 86 (С-) 
15 Әлеуметтік жұмыс 120 (В) 158 (А) 133 (В+) 
16 Туризм - 99 (С) 110 (С+) 
17 Бағалау - - 93 (С) 

Университет бойынша орташа балл. 95 (С) 104 (С+) 105 (С+) 
 

2017-2018 оқу жылындағы қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша 
бітіретін курс студенттерінің үлгерімі(1.5-кесте) 

1.5-кесте.Мамандықтар бойынша 2 жыл үшін студенттерді  қорытынды 
мемлекеттік аттестаттаудың көрсеткіштері 

 
№ 
п/п 

 

Мамандықтар 
атауы 

2016-2017 оқу жылы 2017-2018 оқу жылы 
Күндізгі 
оқу түрі 

бойынша 
орташа 

балл 

Сырттай 
оқу түрі 

бойынша 
орташа 

балл 

Маман
дық 

бойын
ша -

орташа 
балл 

Күндізгі 
оқу түрі 

бойынша 
орташа 

балл 

Сырттай 
оқу түрі 

бойынша 
орташа 

балл 

Маманды
қ 

бойынша
орташа 

балл 

1 Құқық және 
экономика 
негіздері 

92 90 91 90 88 89 

2 Халықаралық 
қатынастар 

85 75 80 82 80 81 

3 Юриспруденция 81 74 77 83 77 80 
4 Кеден ісі 90 85 87 89 77 83 
5 Экономика 85 82 83 88 80 84 
6 Менеджмент 83 79 81 88 84 86 
7 Есеп және аудит 80 78 79 84 77 81 
8 Қаржы 82 76 79 87 82 84 
9 Мемлекеттік және 

жергілікті басқару 
87 79 83 82 81 82 

10 Маркетинг 69 87 78 90 57 74 
11 Әлемдік экономика 92 86 89 82 80 81 
12 Экология 93 92 92 81 91 86 
13 Ақпараттық 80 73 76 76 76 76 
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жүйелер 
14 Есептеу техникасы 

және 
бағдарламалық 
қамтамасыз ету 

81 74 77 83 80 82 

15 Азық-түлік 
өнімдері 
технологиясы 

93 90 91 92 87 90 

16 Стандарттау және 
сертификаттау 
(салалар бойынша) 

86 86 86 90 86 88 

17 Туризм 89 84 86 91 87 89 
18 Әлеуметтік жұмыс 89 74 81 89 82 86 
19 Бағалау - 86 86 87 86 87 
20 Логистика 89 93 91 89 84 86 
21 Мейрамхана ісі 

және қонақ үй 
бизнесі 

94 87 90 94 85 90 

ЖОО бойынша 
орташа балл 

86 82 84 87 81 84 

 

Бұл ретте жекелеген мамандықтар бойынша орташа балдың  шамалы 
төмендегені байқалады. «Кеден» (-4), «Маркетинг» (-4), «Әлемдік экономика» (-
8), «Экология» (-6). 

Кестеде көрсетілген мәліметтер қорытынды мемлекеттік аттестаттау 
бойынша студенттер үлгерімінің орташа балы 84 деңгейінде сақталғанын 
дәлелдейді. 

Профессор-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету, 
оқу процесін әдістемелік қамтамасыз ету және жетілдіру, жаңа оқыту 
технологияларын әзірлеу және енгізу мақсаттарында университетте оқу-
әдістемелік жұмыстары жүзеге асырылады 

2017-2018 оқу жылы университеттің ОӘК секцияларының жұмысы қайта 
қаралды, нақтылай айтқанда «Оқу процесін нормативтік-құжаттамалық және 
ұйымдық қамтамасыз ету» секциясы «Оқу процесін әдістемелік қамтамасыз ету» 
секциясымен біріктірілді және «Білім беру бағдарламаларының сапасын 
қамтамасыз ету» секциясы құрылып, оны Академиялық даму департаментінің 
директоры М.Т.Даниярова басқаратын болды. 

2017-2018 оқу жылы 938 оқу пәндері университет кафедраларына бекітіліп 
берілді, соның 555-і орыс тілінде, 356-сы қазақ тілінде, 27-і ағылшын тілінде  
оқытылады. Әрбір курстың, тиісті кафедралардың оқытушылары әзірлеген өзінің 
оқу-әдістемелік кешені бар. Оқу-әдістемелік кешеніне қойылатын талаптар 
оқытылатын пәндердің мазмұнын жетілдіруді қамтамасыз ете отырып, үнемі 
қайта қаралып отырады.  

Университет кафедралары оқу-әдістемелік әдебиеттерді  басып шығаруы 
арқылы оқу-әдістемелік қамтамасыз етудің  сапасын арттыруға күш салады.. 2017-
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2018 оқу жылы кафедралар 195 оқу-әдістемелік әдебиеттерін басып шығаруды 
жоспарлады, ал өткен кезеңде бұл көрсеткіш 489 болатын(1.6-кесте). 

1.6-кесте. 2017-2018 оқу жылында оқу-әдістемелік әдебиеттерін басып 
шығару жоспарының орындалу көрсеткіштері 

№  
Кафедралардың атауы Жоспар 

бойынша 
Нақты 
дерек 

бойынша 

Орындалуы,% 

1 Бух есеп және аудит 10 10 100 

2 ҚСС 12 6 50 

3 БІ 8 8 100 

4 Маркетинг және логистика 8 6 75 

5 Жоғары математика 34 34 100 

6 АЕЖ 14 8 57 

7 
Экон. теория және мемлекеттік 
және жергілікті басқару 6 2 

33 

8 ӘЭ және ХҚ 9 9 100 

9 Экономика және кәсіпкерлік 4 2 50 

10 
Менеджмент және инновациялар 
кафедрасы  3 3 

100 

11 Шет және орыс тілдері 6 5 83 

2 
Қазақ тілі және Қазақстан 
мәдениеті 2 2 

100 

13 Экология және бағалау 14 14 100 

14 Туризм және мейрамхана ісі 12 10 83 

15 ЭҚҚР 12 10 83 

16 КІ және ЖЗАП 9 5 56 

17 ӘЖ және ҚХА 5 3 60 

18 Тауартану және сертификаттау 25 25 100 

19 Дене тәрбиесі 2 0 0 

 Университет бойынша жиыны 195 162 83% 

 
Тұтастай алғанда университет бойынша оқу-әдістемелік әдебиеттерін басып 

шығару жоспары 61%-ға орындалды, бұл өткен оқу жылымен салыстырғанда 
елеулі түрде нашар көрсеткіш болып саналады және ол кезеңде басып шығару 
жоспары 5%-ға артық орындалған болатын.  

Өткізілетін сабақтар сапасының мониторингін, оқыту сапасын бақылау 
жөніндегі Комиссия жүзеге асырады.  

2017-2018 оқу жылы  пофессор-оқытушылар құрамы, комиссия мүшелері 197 
оқу пәндеріне сабаққа кірді, солардың ішінде 70-ке жуық ашық және үлгі сабақтар 
қазақ тілінде оқытатын топтарда өткізілді. 

Тұтастай алғанда, ашық және үлгі сабақтар әдістемелік талаптарға сай келеді 
және ол сабақтар жаңа ақпараттық технологияларды, оқытудың заманауи 
прогрессивтік формаларын, әдістері мен құралдарын пайлалана отырып өткізілді.  
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Ашық және үлгі сабақтар өткізу бойынша ескертпелер ретінде комиссия 
мүшелері мен кафедралардың профессор-оқытушылар құрамы келесілерді атап 
көрсетті: 

- сабақ уақытын ұтымды пайдаланбау;  
- оқу сабағының уақыт параметрлерінің сақталмауы;  
- слайдтардағы мәтіндік материалдардың ақпарат берушілік еместігі мен аса 

мол болуы; 
- оқу процесіне студенттердің қатысушылығы мен белсенділігінің төмендігі; 
- студенттердің сабаққа келуінің төмендігі; 
Комиссия мүшелері сондай-ақ  жекелеген студенттердің ұйымшылдығы мен 

тәртіпке үйренушіліктерінің жеткіліксіздігін, сабақтарға кешігуін атап көрсеткен. 
Профессор-оқытушылар құрамы мен студенттердің ішкі қазақстандық 

академиялық ұтқырлығы ел ішінде Тараз декларациясына қол қойған-ЖОО-лар 
арасында қамтамасыз етіледі.  Бүгінгі күнге осындай 20 шартқа қол қойылды. 
Сондай-ақ академиялық ұтқырлықты дамыту бойынша ЖОО-лардың барлық 
ректорларына шақыру-хаттары жіберілді.  

2017-2018 оқу жылы ішкі  академиялық ұтқырлық бағдарламаларына 160 
студент қатысты, бұл өткен оқу жылымен салыстырғанда 50 адамға көп. Бұл ретте 
университетке 52 адам келіп, университеттен 116 адам барған. Семестрде 
«Стандарттау және сертификаттау» мамандығы бойынша Павлодар мемлекеттік 
университетіне 3 студент барды, бұл жалпы академиялық ұтқырлыққа қатысқан 
студенттердің 2%-ын құрайды Университетке семестрде Көкшетау мемлекеттік 
университетінің студенті келді. Жылдар бойынша академиялық ұтқырлық 
бағдарламаларына қатысқан студенттердің динамикасы 1.7- кестеде көрсетілген.  

1.7-кесте. Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысқан студенттердің 
динамикасы 

Академиялық ұтқырлық  2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Баратындардың ұтқырлығы 92 63 116 
Келетіндердің ұтқырлығы 64 57 52 

Келтірілген деректер негізінде, 2017-2018 оқу жылы баратындардың 
ұтқырлық сальдосы іс жүзінде келетіндердің ұтқырлығынан екі есе артып кеткен 
деп қорытынды жасауға болады. Сондықтан, ұзақ мерзімді кезеңде(кем дегенде 
бір семестр) университетке студенттер тарту жөніндегі жұмыстарды жалғастыру 
қажет. 

Кәсіптік білім беру саласындағы әлеуметтік әріптестік стратегиясы 
университеттің білім беру қызметінің нәтижелерінің  баламалығын арттыруға, 
мамандар даярлаудың деңгейін экономика салалары мен жұмыс берушілердің 
қажеттіліктеріне жақындатуға, оқытудың өндіріспен байланысын нығайтуға, 
қосымша қаражат көздерін тартуға бағытталған.  

Оқытатын мамандықтардың бейініне сәйкес   келетін мынадай ұйымдар мен 
кәсіпорындар, компаниялар: «Трансұлттық компания»АҚ, Қазхром, РУ 
«Қазмарганец» филиал АҚ «Трансұлттық компания», «Экономикалық зерттеулер 
институты» АҚ,  «Ұлттық компания «Қазақстан Темір жолы»АҚ, «Шұбаркөл 
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көмір»АҚ, АҚ ИП «Эфес Казахстан», Ұлттық компания  «Сарыарка әлеуметтік-
кәсіпкерлік корпорациясы»АҚ, АҚ Ұлттық экспорт жөніндегі агенттік «Kaz Nex 
Invest», Қазақстан Республикасының  қаржы Министрлігі, ЖШС «Корпорация 
«Қазақмыс», ЖШС «NOVA Цинк», «Орталық-Қазақстан кәсіпкерлер 
қауымдастығы», «Арселор Миттал Темиртау», «Шұбаркөл көмір», «Қазпошта», 
ИП «ЭфесҚарағанды сыра қайнату зауыты», ЖШС «Нәтиже Сүт Фабрикасы» 
және т.б.  университеттің әлеуметтік әріптестері болып саналады.  

Жұмысқа орналастырылған түлектердің жалпы саны 296  адамды құрайды 
немесе  бұл 2016-2017 оқу жылындағы түлектердің жалпы санының(394 адам) 
54%-ы. 

Мамандықтар бойынша жұмысқа орналастырылған  296 түлектің 212-сі 
мамандықтары бойынша жұмыс жасайды, бұл түлектердің жалпы санының 54%-
ын құрайды. Түлектердің жұмысқа орналасуын талдау көрсетіп отырғандай, 
негізінен мамандықтар бойынша(60% және одан да көп) келесі білім беру 
бағдарламаларының түлектері жұмысқа орналастырылды: «Менеджмент» (100%), 
«Құқық және экономика негіздері» (100%), «Әлеуметтік жұмыс» (83%), «Кеден 
ісі» (71%), «Экология» (69%), «Қаржы» (67%), «Есеп және аудит» (65%), 
«Стандарттау және сертификаттау» (63%), «Экономика» (60%). 

Жоғары білікті кадрлар даярлау магистратураның 13 мамандығы бойынша 
және PhD докторантураның 3 мамандығы бойынша жүзеге асырылады. 

2016 үміткерлерден 191 адам университеттің магистратурасына оқуға және 
15 адам - PhD докторантураға оқуға өтініш берді. 

2017 жылы барлығы 133  білім алушылар қабылданды, оның ішінде ғылыми-
педагогикалық бағыт бойынша 69 магистрант, бейіндік бағыт бойынша 56 
магистрант және PhD докторантура мамандықтары бойынша 8 орын игерілді. 
Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша қаржыландырылатын 48 орын 
магистратура мамандықтары бойынша және PhD докторантура мамандықтары 
бойынша 8 орын игерілді. 

Осы жылдағы алынғандардың сандық құрамы 2016 жылға қарағанда 16%-ға 
көп. Осындай көбеюдің себебі, бірінші кезекте, кәсіптік жоғары білім бойынша 
бойынша мемлекеттік тапсырыс көлемінің түбегейлі ұлғаюымен байланысты 
болып отыр, мәселен биылғы жылы өткен жылмен салыстырғанда 51%-ға өсті 
және жұмыстың барлық жылдарындағы ең жоғары көрсеткіш болып саналады. 
Бұл ретте ақылы оқитындар саны, қабылданғандардың жалпы санындағы олардың 
үлесі оның алдындағы жылмен  салыстырғанда 10%-ға қысқарса да өзгеріссіз 
қалды. 

2017-2018 оқу жылы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары 
бойынша оқитындардың контингенті 204 адамды құрады, оның ішінде 17 PhD 
докторанты және 187 магистрант бар: 

17 докторант, оның 14  білім алушылары мемлекеттік білім беру тапсырысы 
негізінде және 3 докторант - ақылы негізде; 

187 магистрант, оның ішінде 83 магистрант, мемлекеттік білім тапсырысы 
негізінде және 104 магистрант - ақылы негізде  оқиды. 
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Жоғары оқу орнынан кейін оқитындардың контингентін қадағалау үшін 
ЖОО-ның «ПЛАТОНУС» ақпараттық жүйесінде мұқият жүйелі жұмыстар 
жүргізіледі. 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын насихаттау 
мақсатында университетте жоғары оқу орнынан кейінгі қосымша білім беру 
департаменті, бітіретін курстар студенттері үшін қараша айында, кадрларды 
іріктеу және бағалау жөніндегі сарапшы-кеңесшіні, кәсіби коучты, Isaac 
Pintosevich Systems бизнес-жаттықтырушыны шақыра отырып, магистратураның 
білім беру бағдарламаларына имидждік таныстырылым өткізді, онда олар 
студенттер үшін «Өзін-өзі өзектілендіру. Кәсіби қалыптасу. Life long learning» 
тақырыбы бойынша интерактив өткізді. 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтарын кадрмен қамтамасыз 
ету ҚР мемлекеттік білім беру стандарты(ГОСО) талаптарына, біліктілік 
лицензиялық талаптарға сәйкес келеді және соған сәйкес олар үшін негізгі жұмыс 
орны лицензиат болып саналатын ғылыми дәрежелері мен атақтары бар 
оқытушылардың үлесі, оқытушылардың жалпы санынан магистратурада кем 
дегенде 30%, докторантурада кем дегенде 100% құрауы тиіс(1.8-кесте). 
 

1.8-кесте. Штаттағы оқытушылар санындағы ғылыми дәрежелері бар 
оқытушылардың үлесі(%) 

№ Мамандық 2015-2016 оқу 
жылы 

2016-2017 
оқу жылы 

2017-2018 
оқу жылы 

Докторантура 
1 Экономика 100 100 100 
2 Менеджмент 100 100 100 
3 Мемлекеттік және жергілікті басқару 100 100 100 
Магистратура 
1 Юриспруденция 100 100 100 
2 Кеден ісі 91 91 93 
3 Экономика 100 100 100 
4 Менеджмент 100 100 95 
5 Есеп және аудит 100 100 100 
6 Қаржы 100 100 100 
7 Мемлекеттік және жергілікті басқару 100 100 94 
8 Маркетинг 100 100 100 
9 Ақпараттық жүйелер 100 100 93 
10 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы 100 100 100 
11 Стандарттау және сертификаттау(салалар 

бойынша 
100 100 100 

12 Туризм 100 100 100 
13 Бағалау 100 100 100 

 
PhD докторантура бойынша және ғылыми, сондай-ақ педагогикалық және 

бейіндік магистратура бойынша бөлек қадағаланатын, аралық аттестаттаудың 
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нәтижелері, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру сапасының критерийлері 
болып саналады. 

- 2017-2018 оқу жылындағы докторанттардың оқуының жиын нәтижелері:  
оқу жоспарының теориялық бөлігі бойынша GPA - 3,77 орта деңгейі кезіндегі 93,1 
балл құрайды; 

- оқу жоспарларының практикалық бөлігі 92,1% құрайды: педагогикалық 
практика нәтижелері - 91,6%; зерттеу практикаларының нәтижелері - 92,7%.  

Докторантураның барлық мамандықтары бойынша сапалық және абсолюттік 
үлгерім 100% құрайды. 

2017-2018 оқу жылындағы университет магистранттары оқуының жиын 
нәтижелері: 

- оқу жоспарларының теориялық бөлігі бойынша GPA  орташа деңгейі - 3,52 
болған кезде 90 балл құрайды; бейіндік-магистранттардың, ғылыми  және 
педагогикалық бағыттағы 1 және 2 курс магистранттарының GPA  орташа деңгейі  
тұрақты - сәйкесінше 3,4, 3,55 және 3,6, орташа балл сәйкесінше - 88,1%, 90,4% 
және 90,0%. 

- оқу жоспарларының практикалық бөлігі бойынша 88,7 балл құрайды; 
педагогикалық практиканың орташа балы - 89%, өндірістік практиканың орташа 
балы - 88%, зерттеу практикасының орташа балы - 89%. 

Магистранттардың сапалық үлгерімі 90%, абсолюттік үлгерімі - 99%. 
Докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмысы белгіленген жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім берудің мемлекеттік білім беру стандарты(ГОСО), ДҒЗЖ туралы 
Ереже, докторанттарды қорытынды аттестаттау туралы Ереже талаптарының 
орындалуымен, бекітілген жеке жұмыс жоспарларына сәйкес жүзеге асырылады. 
ДҒЗЖ нәтижелері тұтастай алғанда докторантураның барлық мамандықтары 
бойынша жеткілікті түрде жоғары бағаланады, орташа балл 93,2% құрайды. 
ДҒЗЖ тиімділігі диссертациялық жұмыстардың дайын болушылық дәрежесімен, 
жарияланымдар белсенділігімен, докторанттардың ғылыми тақырыптар мен 
жобаларға қатысуымен, енгізу актілерінің болуымен расталады. 

Ғылыми тағылымдамадан өту ДҒЗЖ негізгі кезеңдерінің бірі болып 
саналады, биылғы жылы университет докторанттары өздерінің ғылыми 
консультанттары жұмыс істейтін шет елдерде өтті. Шет елде ғылыми 
тағылымдамадан өту Ұлттық басқару академиясы(Монғолия), София техникалық 
университеті(Болгария, София қ.),Сет Иштман Университеті(Гёдёллё қ., Венгрия), 
Прага экономикалық университеті, Экономика факультеті(Прага қ., Чехия) 
базасында ұйымдастырылған болатын. Ғылыми тағылымдама нәтижелері 
бойынша докторанттар ғылыми тағылымдамадан өткені туралы сертификаттар, 
ғылыми жетекшілерінен жағымды пікірлер алды, есептер дайындады. 

Докторанттар шет елдегі консультанттармен жұмысты тағылымдама 
кезеңінде ғана емес, сонымен бірге академиялық кезең ішінде жүргізеді. Шет 
елдегі жетекшілердің қонақтағы лекция-консультациялары, электронды пошта 
бойынша жұмыс, Skype, шет елдік консультанттың Қазақстан аумағында өтетін 
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конференцияларға, форумдарға қатысуы кезеңіндегі жұмыстары аталған кезеңдегі 
докторантардың жұмыс формалары болып саналады, 

Ағымдағы жылы докторанттар мынадай басылымдарда ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының нәтижелерін жариялады: 

- отандық халықаралық конференцияларда: ҚР БҒМ ҒМ экономика 
институтының 65 жылдығына арналған, ХҒПК(халықаралық ғылыми-
практикалық конференция) «Қазақстан жаһандық экономикада: жаңа нақты 
жағдайлар мен қауіп-қатерлер»(Алматы қ.), ҚҚЭУ базасында 2018 жылдың 16 
наурызында «Кооперация»  желілік университеті  өткізген, ХҒПК «Білім беру мен 
ғылымдағы қазіргі үрдістер», академик Т.А.Әшімбаевтың туғанына 100 жыл 
толуына арналған, ХҒПК «Қазақстанның экономика ғылымы: ізденістер мен 
шешімдер»(Алматы қ.), студенттердің, магистранттардың, докторанттардың 
«Қазіргі әлем. Даму мақсаты мен диалектикасы» ХҒПК-да - 15 мақала 
жарияланды(30%. 
- шет елдегі халықаралық конференцияларда: ХҒК(халықаралық ғылыми 
конференция) «Жаһандық ғылым мен инновациялар-2017»(Түркия, 4 желтоқсан 
2017 ж.), XIII ХҒК «Ғылым мен білім беру шекарасыз-2017»(Польша, 07-15 
желтоқсан 2017ж.), XIХҒПК «Инновациялық ғылыми зерттеулер-2017»(Мәскеу, 
Ресей, 18 желтоқсан 2017ж.), ХҒПК «Аймақ экономикасындағы құрылымдық 
өзерістер: элеуметтік және экономикалық тепе-теңдікті іздеуде»(Ресей, Курск қ., 
18-19 сәуір 2018 ж.), ХҒПК  «World SCIENCE: problems and innovations», 30 
қаңтар 2018 ж., Пенза қ., 2018 жылдың 20 қаңтарында болған, VII ХҒПК «Ғылым 
мен білім берудегі инновациялық технологиялар», Пенза қаласы, GSI-2017 
«Global science and innovations 2017» (Түркия, Бурса), I ХҒПК «Туризм -  таулы 
аймақтардың орнықты даму факторы ретінде», Жас ғалымдардың VI ХҒПК 
«Жасыл бизнес: болашақ үшін өмір» (Киев-2018), VIII ХҒПК «Social and economic 
problems of modern society»-да  (Прага-2018ж.) – 16  мақала (33%)  жарияланды. 

- ҚР БҒМ БСҚТА(КНАСОН) ұсынатын басылымдарда: «Қарағанды 
экономикалық университетінің хабаршысы», Қарағанды қ., ғылыми журнал  
«Қазақстан-Спектр»(Алматы қ., №4, 2017ж.), «Тұран» университетінің 
хабаршысы» - 13 мақала (27%) 

- Scopus мәліметтер қорына кіретін басылымдарда: «ECONOMIC 
PERSPECTIVES» халықаралық журналы, Түркия, « Journal of Advanced Research 
in Law and Economics» халықаралық журналы, Румыния, «Revista Espacios» 
халықаралық журналы, Испания,  «International Journal of Sciences and Research» 
халықаралық журналы, Индия – 5 мақала (10%). 

Барлығы 2017-2018 оқу жылында университет докторанттары 49 ғылыми 
мақала жариялады, солардың ішінде 43%-ы жақын және алыс шет елдердің 
басылымдарында жарияланды. Жарияланымдардың жалпы санынан 10 ғылыми 
мақала ағылшын тілінде шықты, бұл ағымдағы жылдағы докторанттардың барлық 
жарияланымдарының 21%-ын құрайды. 

Осылармен қатар докторанттар ғылыми қоғамдастық өміріне белсене 
қатысады және міндетті тізбеге кірмейтін басылымдарда 9 қосымша 
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жарияланымдардың болуы осы айтылғандарды растайды(ҚЭУ 
хабаршысы,»Туризм: құқық және экономика» федеральдық ғылыми-тәжірибелік 
журналы, «Жаһандану кезеңіндегі жаратылыстану және техникалық ғылымдар» 
Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары, 
«Орталық Азия экономикасы» ғылыми-практикалық журналы). 

2017-2018 оқу жылында университеттің 3 докторанты докторлық 
диссертацияларын табысты қорғап, Р.С.Бесбаеваға, Е.Б.Жайлауовқа, 
Н.Б.Құттыбаеваға PhD докторы ғылыми дәрежесі берілді. 

МҒЗЖ/МЭЗЖ нәтижелері тұтастай алғанда магистратураның  барлық 
мамандықтары бойынша жоғары бағаланады, жыл сайынғы орташа балл тұрақты 
және 90,7% құрайды.  

Ағымдағы жылы университеттің магистранттары қазақстандық, сол сияқты 
шет елдік ғылыми ұйымдарда және тиісті салалар мен қызмет аялары 
ұйымдарында ғылыми тағылымдамадан өтті. Тұтастай алғанда ғылыми 
тағылымдаманы жасалған шарттарға сәйкес 110 магистрант өтті, оның ішінде: 

- 51 магистрант  шет елде Сібір тұтыну кооперациясы университеті 
базасында(Ресей, Новосибирск) ғылыми және педагогикалық  тағылымдамадан 
өтті; 

- ғылыми және педагогикалық бағыттағы 8 магистрант Қазақстанда  
«Б.Бейсенов атындағы Қазақстан республикасы ішкі істер министрлігінің 
Қарағанды Академиясы» ММ, «Ғылым қоры» АҚ, «Экономикалық зерттеулер 
институты» АҚ, «Тұран-Астана» университеті» мекемесі, «Ұлттық компания 
«Сарыарқа» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ, «Ауыл шаруашылық 
өнімдерін өңдейтін Қазақ ғылыми-зерттеу институты» ЖШС базасында 
тағылымдамадан өтті. 

- бейіндік бағыттағы 51 магистрант  Қазақстанда  Қазақстан 
Республикасының  Әділет министрлігінің Қарағанды облыстық әділет 
департаменті, «Республикалық оқытушы орталық «Астана Табыс» 
ЖШС(Қарағанды қ.), «Қарағанды облысы бойынша салық төлеушілер мен 
бухгалтерлердің қауымдастығы» үкіметтік емес ұйымы, «Ұлттық компания 
«Сарыарқа» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ, «Технопарк Сары-Арқа» 
ЖШС базасында тағылымдамадан өтті. 

Магистрлік бағдарламалар бойынша оқитындардың шет елдерде ғылыми 
тағылымдамадан өтудегі  қамтылу дәрежесі, ағымдағы жылы түлектер 
контингентінің 48%-ын құрады. Магистратура мамандықтарының 50%-ы 
бойынша ғылыми тағылымдамадан өту Қазақстанда сұранысқа ие болды. 
Докторлық бағдарламалар бойынша шет елге тағылымдамадан өтуге 
баратындардың қамтылу дәрежесі ағымдағы жылы 100% құрады. 

Сонымен қатар 2017-2018 оқу жылында жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру бағдарламалары бойынша магистранттардың сыртқы академиялық 
ұтқырлығы ұйымдастырылып, жүзеге асырылды. Барлығы 2017-2018 оқу 
жылында академиялық ұтқырлыққа университеттің 4 магистранты(Рома Тре 
университеті, Италия) қатысты. 
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Университет магистранттары: ғылыми және бастамашылық(кафедралық) 
ғылыми тақырыптарды орындауға қатысты. 6М030100 «Юриспруденция» 
мамандықтары бойынша  білім алушылар гранттық ғылыми тақырыптарды 
орындауға және барлық 13 мамандық бойынша - кафедралық(бастамашылық) 
ғылыми тақырыптарды орындауға қатысты. 

Сонымен қатар магистрлік зерттеулер шеңберінде әртүрлі меншік 
нысандарындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың тапсырысы бойынша 82 
тақырып орындалды: 

1) 61 тапсырыстық тақырып оқудың 1-ші  жылына магистратураның барлық 
13 мамандықтары бойынша;  

2) 21 тапсырыстық тақырып  оқудың 2-ші жылына магистратураның 9 
мамандығы бойынша. 

Тақырыптардың осы санынан 2018 жылы ғылыми және педагогикалық, сол 
сияқты бейіндік оқыту бағыты бойынша 42 тапсырыстық тақырыптар орындалды 
және аяқталды. 

2017-2018 оқу жылында магистранттардың жарияланымдарының саны 257 
бірлікті құрады. Жарияланымдардың жалпы санынан ағымдағы жылы 17 мақала  
ағылшын тілінде жарық көрді, бұл 2017-2018 оқу жылындағы магистранттар  
жарияланымдарының жалпы көлемінің іс жүзінде 7%-ы боды. 

Мамандықтар бойынша кешенді емтихан және магистрлік диссертациялар 
мен жобаларды қорғау  түрінде өткізілетін, магистранттарды қорытынды 
аттестаттаудың орташа балы есепті жылы 90,1 балл құрады, бұл «үздік» деген 
бағаға теңестіріледі. Магистрлік диссертацияларды қорғау қорытындылары 
бойынша сапа пайызы 98,2% құрады. Магистратурадағы ағымдағы жылдағы 
жеткізілушілік деңгейі 99% құрады. 

2017-2018 оқу жылында қосымша кәсіптік білім беру бағыты бойынша 10 
курстық іс-шаралар ұйымдастырылып, 237 тыңдаушы оқып шықты. 

Қосымша білім беру бағдарламалары бойынша ақпараттық буклет, «Бизнес-
жобалар: идеадан іске асыруға дейін», «Тіл мәдениеті» сияқты жаңа курстардың 
енгізілуін ескере отырып, жыл сайын жаңартылып және кеңейтіліп отырады. 

Есепті кезеңде профессор-оқытушылар құрамы үшін университет 
кафедраларымен бірлесе отырып 4 курстық іс-шаралар өткізілді. Сол курстардың 
бірі - «Оқытушының коуч-құзыреті және оларды қалыптастыру құралдары» 
кадрларды іріктеу және бағалау жөніндегі сарапшы-консультантты, сертификат 
алған коучты, бизнес-жаттықтырушыны, оқыту дағдылары жөніндегі сарапшыны, 
«HR Development»( Астана қ.). жетекшісін шақыра отырып, тренингтер 
форматында өткізілген болатын. 

Сонымен қатар сыртқары тыңдаушылар үшін 5 курс ұйымдастырылып, 
өткізілді, сондай-ақ бейіндік магистратураны аяқтаған, педагогикалық бейіндегі 
бағдарлама бойынша 13 тыңдаушы үшін оқыту курсы ұйымдастырылды. 

2017 жылдың қыркүйегінде мемлекеттік тілді игерудің деңгейін бағалау 
мақсатында(кәсіби игеру деңгейі)А.К.Жүнісова мен Д.Д.Шалдыбаева ҚАЗТЕСТ 
тапсырып, С1 деңгейдегі сертификат алды.  
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2017 жылдың қыркүйегінде университет оқытушылары мен 
қызметкерлерінің ағылшын тілін игеру деңгейін анықтау мақсатында Replacement 
test өткізілген болатын.  ҚҚЭУ мен ЭБҚК-ның 78 оқытушысы мен қызметкерлері 
тестілеуден өтті. Тестілеу нәтижелері бойынша: А1, А2, В1, В2, С1 және  ICT 
деңгейлер бойынша («Ақпараттық-коммуникациялық технология)  пәндері үшін, 
ҚҚЭУ және ЭБҚК оқытушылары мен қызметкерлері үшін курстар және 
студенттер үшін  А1, А2, В1  деңгейлер бойынша курстар ұйымдасырыды. 

2017 жылдың қазан айынан желтоқсан айына дейін ҚҚЭУ оқытушылары мен 
студенттері үшін IELTS халықаралық емтихан тапсыруға даярлық бойынша 3 
айлық курс өткізілген болатын. Сабақты тәжірибелі оқытушы, «Болашақ» 
халықаралық бағдарламасының степиенданты, Queen’s University Belfast  Британ 
университетінің түлегі С.С.Жомартова  аптасына 3 рет скайп(онлайн) бойынша 
жүргізді. 

Қаңтарда  университет оқытушыларының ағылшын тілін игеру деңгейін 
бағалау мақсатында  халықаралық сынама емтихан IELTS  өткізілген болатын. 21 
оқытушы тестілеуден өтті. Орташа балл 5.0/5.5. Емтихан нәтижелері бойынша  
оқытушылар үшін IELTS-ке даярлық бойынша  курс ашылды. 

2018 жылы 24 қаңтарда шет және орыс тілдері кафедрасы көптілді оқытушы 
конкурсын өткізді. Жауаптылар: А.К.Жүнісова, Л.Т.Базарбаева, И.В.Лапина, 

Сәуір айында ХБЖ және  академиялық ұтқырлық орталығымен бірлесе 
отырып, академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін университет 
магистранттары мен студенттерінің ағылшын тілін меңгеру деңгейін бағалау 
мақсатында сынама халықаралық емтихан IELTS  өткізілген болатын. 15 студент 
тестілеуден өтті. Орташа балл: 4.5/5.0. 

Сәуір айында «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша жол картасын жүзеге 
асыру мақсатында ҚҚЭУ «Өлкетану»  базалық жобасы шеңберінде Көп тілдік 
білім беру орталығының қызметкерлері А.К.Жүнісова мен А.А.Ахметова және 
«Шет және орыс тілдері кафедрасының  оқытушысы Б.А.Нұркенова және 
«Экономикалық теория және мемлекеттік және жергілікті басқару» 
кафедрасының оқытушысы Е.Б.Бұқатов «Көп тілді тұлға қалыптастыру» 
тренингін өткізі, сондай-ақ кәсіптік бағдар беру жұмыстарын жүргізу мақсатында 
Қарқаралы қаласына «Мамандықтар әлеміне жол ашамыз» атты 4-ші аудандық 
кәсіби-бағдар беру форумына іс-сапарға барған болатын. 

2018 жылғы маусымда А.К.Жүнісова Назарбаев Университет түлегі 
М.О.Нұркетаеваны шақыра отырып, семинар өткізді. Семинардың тақырыбы 
көптілді оқытушылар үшін «Ағылшын тілінде пәндерді оқытудың СLIL 
әдістемесінің тәжірибесі және оны қолдану» деп аталды. 

Көптілдік білім беру орталығы А1,А2,В1,В2,С1, IELTS және ICT 
(«Ақпараттық-комуникациялық технологиялар» пәндері үшін кәсіби ағылшын 
тілі)  деңгейлері бойынша ағылшын тілінен оқытушы бағдарламалар әзірледі. 

Мемлекеттік тілді дамыту мақсатында және халықаралық емтихан IELTS  
тапсыруға даярлық үшін Орталық, қазақ және ағылшын тілі оқулықтарын сатып 
алды. 
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Университетте онлайн оқыту технологиялары базасында қосымша білім беру 
қызметін көрсету бойынша жұмыстар жүргізілді. 

МООК-тар - жаппай ашық онлайн курстар әзірлеу университеттегі және 
білім берудегі болашағы зор үрдістердің бірі болып саналады. 

2017-2018 оқу жылында 18 жаппай ашық онлайн курстар(МООК-тар) 
әзірленіп, университет сайтына орналастырылды. Бүгінгі күнге бұрын әзірленген 
курстарды есептегендегі олардың жалпы саны - 39. 

Алдыға қойған міндеттерді шешу үшін жаппай ашық онлайн курстарды 
әзірлеу жөніндегі жобаны орындаушылардың жұмыс тобы құрылып, жаппай 
ашық онлайн курстар әзірлеу форматында курстар әзірлеудің ұйымдық-
құрылымдық мәсмелелері пысықталды. 

Университет TUS 2.0 қашықтықтан оқытудың университеттік білім беру 
платформасына МООК-тар форматында әзірленген жиырма  жаппай ашық онлайн 
курстар қойды.(1,9, 1.10-кесте). 

1.9-кесте. МООК форматында әзірленген ашық онлайн курстар 
№ Орындаушылар 

ТАӘ 
Курстың атауы 

1 2 4 
1 Емелина Н.К. «Эконометрика» 
2 Улақов Н. С. «ҚР-дағы салықтар» 
3 Құсаинова Л. Қ. «Заңсыз табыстарды заңдастыруға қарсы іс-қимыл» 
4 Мұхамбетова З.С. «Кәсіпорын экономикасы» 
5 Ныйқанбаева А.И. Саудадағы бухгалтерлік есеп 
6 Блялов Б.И. Менеджмент  өндірістік емес салада  
7 Білял Б.К. Қазақ тілі 
8 Ярема Т.В.  Ағылшын тілі келіссөздерде 
9 Қарағаева М.Б. Электротехника негіздері 
10 Борисова Е.И. Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру 
11 Әубәкірова А.Т. Қаржылық мониторинг 
12 Козлова Н.Г. Экономикалық-математикалық әдістер мен модельдер 
13 Тазабеков А. И. Маркетинг  орыс тілінде 
14 Арыстан М.И. Әлемдік экономика және халықаралық экономикалық 

қатынастар 
15 Дүзбаева Н.М. Экология және тұрақты даму  
16 Тажбаев Н. М. Мобильдік қосымшаларды әзірлеудің негіздері 
17 Букатов Е.Б. Экономикалық саясат 
18 Ау Т. И.  Отбасы құқығы 
19 Алексеенко Т. Н.  Қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындарында қызмет 

көрсетуді ұйымдастыру 
20 Сейфуллина Г. Р.  Мәдениеттану 

 

1.10-кесте. Тыңдаушылар жазылған курстар 
№ МООК атауы Авторлар Тыңдаушылар 
1 Қаржылық мониторинг А.Т. Әубәкірова 2 
2 Әлемдік экономика және халықаралық 

экономикалық қатынастар 
М.И. Арыстан 3 
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3 Қазақ тілі  Б.К.Білял 11 
4 Мәдениеттану Г. Р. Сейфуллина 2 
5 Экономикалық саясат Е. Б. Букатов 2 
6 Инвестицияларды қаржыландыру және 

несиелендіру 
Е. И. Борисова 2 

7 Эконометрика Н.К. Емелина 31 
8 Заңсыз табыстарды заңдастыруға қарсы іс-қимыл Л. К. Құсаинова 50 
9 Кәсіпорын экономикасы З.С. Мұхамбетова 106 
10 Экономикалық-математикалық әдістер мен 

модельдер 
Н. Г. Козлова 1 

11 Мобильдік қосымшалар әзірлеудің негіздері Н.М. Тажбаев 1 
12 Салық және салық салу Н.С. Ұлақов  22 
13 Ағылшын тілі келіссөздерде Т. В. Ярема 5 
14 Қазақстан Республикасының отбасы құқығы Т.И. Ау 3 
15 Қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындарында 

қызмет көрсетуді ұйымдастыру 
Т.Н. Алексеенко 27 

16 Саудадағы бухгалтерлік есеп А.И. Ныйқанбаева  25 
17 Менеджмент өндірістік емес салада Б.Е. Блялов 1 
18 Маркетинг А.И. Тазабеков 1 
19 Электротехника негіздері М.Б. Қарағаева  3 

Барлығы 298 

 
2-Басымдық. Білім беру мен ғылымды тиімді интеграциялауды 

қамтамасыз ету жолымен университеттің ғылыми-зерттеу қызметін тұрақты 
дамыту - ғылыми-зерттеу қызметінің тиімділігін арттыру 

Университетте  ғылыми-инновациялық құрылымның базалық элементтері 
жасалып, табысты жұмыс жасауда, оған 1 ғылыми-зерттеу 
институты(экономикалық-құқықтық зерттеулер ҒЗИ), 3 ғылыми 
орталық(«Достық» Коворкинг орталығы, Комерцияландыру және технологиялар 
трансферті орталығы, ҒЗЖ-ды  дамыту және мониторинг орталығы), 3 
зертхана(«Әлеуметтік-экономикалық зерттеулер зертханасы», «Заңи зерттеулер 
зертханасы», «Инновациялық ғылыми-білім беру технологиялары зертханасы») 
кіреді және олардың негізгі міндеттері университет студенттерінің, 
магистранттарының, докторанттарының және профессор-оқытушылар құрамының 
ғылыми-инновациялық жобаларды жүзеге асыруы үшін қолайлы жағдайлар 
жасауға бағытталған. 

Профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлердің ғылыми-
жарияланымдарының белсенділігін талдау, дәстүрлі бағыттар: TR, Scopus, РИНЦ  
базаларында индекстелетін рейтингтік басылымдарда мақалалар жариялау, 
патенттер, авторлық куәліктер; ҚҚЭУ профессор-оқытушылар құрамы мен 
қызметкерлердің басқа да жарияланымдары; ҚҚЭУ профессор-оқытушылар 
құрамы мен қызметкерлердің монографияларын басып шығару; білім 
алушылардың жарияланымдық белсенділіктері бойынша жүзеге асырылады. 

Барлығы 2017-2018 оқу жылында аталмыш кезеңдегі жағдай бойынша ЖОО 
профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлері 57 авторлық куәліктер мен 
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патенттер алды.  
Қорғалатын құжаттардың саны өткен жылмен салыстырғанда іс жүзінде 2,5 

есе өсті.(23). 
ЭҚҚР кафедрасының оқытушылары ағымдағы жылы қорғалатын құжаттарды 

тіркеудің ең жоғары көрсеткішіне қол жеткізді, яғни 10 интеллектуалдық меншік 
куәлігін алды. Тұтастай алғанда, көпшілік кафедралар осы критерий бойынша өз 
позицияларын елеулі түрде жақсартты. «Тауартану және сертификаттау», «АЕЖ», 
«Қаржы», «ӘЖ және ҚХА» сияқты кафедраларды қоспағанда, аталған кафедралар 
бойынша талданып отырған кезең ішінде қорғалатын құжаттардың саны азайған. 
Қысқару 3,2,2 және сәйкесінше 1 бірлікті құрады. Жағымды мысал ретінде «Дене 
тәрбиесі» кафедрасын атап өтуге болады, бұл кафедра университет 
кафедраларының ғылым-зерттеу жұмысына  бұрын мүлде қатыспаса, ал бүгінгі 
күні оның оқытушылары 3 авторлық куәлікті тіркеп, ол куәліктер қазірдің өзінде 
біздің университетте ғана емес, сонымен бірге өңірдің өзге ЖОО-ларында да оқу 
процесінде белсенді пайдаланылуда. 

Thomson Reuters, Scopus, РИНЦ базасындағы рейтингтік журналдарда 
жарияланған ғылыми мақалалар басымдық болып саналады. 

Талдау көрсетіп отырғандай, жекелеген баспа базалары бойынша жағымды 
да, жағымсыз да динамика байқалады.(2.1-кесте). Жағымды үрдіс ретінде, өткен 
жылмен салыстырғанда ағымдағы жылы осындай жарияланымдар санының іс 
жүзінде бұрынғы деңгейде қалғанын айтуға болады. 2016-2017 оқу жылымен 
салыстырғанда РИНЦ базасы бойынша жарияланымдар санының қысқаруын 
жағымсыз үрдіс ретінде санауға болады. Баспа базалары бойынша осындай 
үрдістің байқалуын ЖОО профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлерінің 
Scopus базасына кіретін ғылыми басылымдарда жарияланымдарының өсуімен 
түсіндіруге болады. Негізінен, аталмыш база ғылыми қоғамдастықта неғұрлым 
беделді болып саналады. 

2.1-кесте. Thomson Reuters, Scopus, РИНЦ халықаралық базаларына кіретін 
басылымдарда 2017-2018 оқу жылында жарияланған ғылыми мақалалардың саны 

Бөлімшелер TR Scopus РИНЦ 
Банктік менеджмент және қаржы нарығы 0 6 3 
Бухгалтерлік есеп және аудит 0 0 1 
Жоғары математика 2 2 2 
АЕЖ 1 2 9 
Шет және орыс тілдері 0 0 3 
Қазақ тілі  және Қазақстан мәдениеті 0 0 2 
Маркетинг және логистика 0 6 4 
Менеджмент  және  инновациялар 0 26 15 
ӘЭ және ХҚ 0 3 2 
ЭҚЗ ҒЗИ 2 7 33 
ЖЗАП 0 2 14 
ЭҚҚР 0 1 14 
ӘЖ және ҚХА 0 1 0 
Тауартану және сертификаттау 2 1 4 
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Туризм жән  мейрамхана ісі 2 2 9 
Дене тәрбиесі 0 0 0 
Қаржы 0 4 3 
Экология және  бағалау 4 4 9 
Экономика және кәсіпкерлік 2 7 7 
Экономикалық теория және мемлекеттік және 
жергілікті басқару 

0 6 4 

Бөлімшелер бойынша қайталауды 
ескергендегі 2017-2018 оқу жылының 

жиыны  
15 80 138 

2017-2018 оқу жылындағы барлық нақтысы 12 61 113 
2016-2017 оқу жылындағы барлық нақтысы 6 46 133 

 

2017-2018 оқу жылындағы жарияланған ғылыми мақалалардың жалпы 
көрсеткіші 768 бірлікті құрайды. Солардың ішінде: ҚР-да - 496 мақала, алыс шет 
елде - 76 және жақын шет елде - 196 мақала.Өткен оқу жылымен салыстырғанда 
ЖОО-ның профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлерінің 
жарияланымдық белсенділігі тұтастай алғанда 16,4%-ға артқан. Бұл ҚЭУ-де 2018 
жылдың наурызында халықаралық конференция(«Кооперация» желілік 
университеті) өтіп, іс жүзінде оған университет профессор-оқытушылар құрамы 
мен қызметкерлерінің бүкілі қатысқандығымен түсіндіріледі. 

Жоғарыда айтылғандармен қатар, олардың Жақын шет елдердің әріптес-
ЖОО-ларының халықаралық конференцияларына белсене қатысуы ЖОО 
оқытушыларының жарияланымдық белсенділігінің өсуіне оң ықпал етті. Мәселен, 
есепті кезеңде онлайн форматында «Кооперация» Желілік университетінің 
мүшелері болып саналатын ЖОО-лармен үш Халықаралық конференциялар 
ұйымдастырылып, өткізілді. Конференциялардың ұйымдастырушылары болып 
мыналар саналады:Белгород кооперация, экономика және құқық университеті, 
Белорус сауда-экономикалық университеті, Сібір тұтыну кооперациясы 
университеті. ҚЭУ сондай-ақ  ШЫҰ Желілік университеті шеңберінде Белгород 
мемлекеттік ұлттық университеті ұйымдастырған Жастар форумына қатысты(2.2-
кесе). 

2.2-кесте. 2017-2018 оқу жылындағы кафедралар/бөлімшелер бойынша 
университет қызметкерлерінің өзе де жарияланымдарының саны 

Бөлімшелер 
 

ЖИЫН
Ы 

ҚР Алыс шет 
ел 

Жақын 
ше ел 

БҒСБК
(ККСО

Н) 
Банктік менеджмент және қаржы 

нарығы 
56 35 5 7 9 

Бухгалтерлік есеп және аудит 39 12 12 14 1 
Жоғары математика 14 7 3 3 1 

АЕЖ 39 33 0 5 1 
Шет және орыс тілдері 44 32 4 6 2 

Қазақ тілі және Қазақстан 
мәдениеті 

32 15 13 1 3 

Маркетинг және логистика 19 7 2 5 5 
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Менеджмент және инновациялар 50 13 1 23 13 
ӘЭ және ХҚ 17 9 2 5 1 

ЭҚЗ ҒЗИ  56 27 0 17 12 
ЖЗАП 72 34 8 20 10 
ЭҚҚР 77 43 13 15 6 

ӘЖ және ҚХА 56 41 0 12 3 
Тауартану және сертификаттау 16 1 2 9 4 

Туризм және мейрамхана ісі 59 32 10 12 5 
Дене тәрбиесі 5 3 1 1 0 

Қаржы 26 14 1 6 5 
Экология және бағалау  24 10 4 8 2 

Экономика және кәсіпкерлік 35 21 0 8 6 
Экономикалық теория және 
мемлекеттік және жергілікті 

басқару 
48 19 6 8 15 

2017-2018 оқу жылындағы 
барлығы 

768 408 87 185 88 

2016-2017 оқу жылындағы 
барлығы 

660 410 88 117 45 

 
2017-2018 оқу жылында университет кафедралары мен бөлімшелері 59 

монография жариялады. Аталмыш көрсеткіш өткен оқу жылындағы көрсеткіштен 
19 бірлікке жоғары. Жалпы өсу көрсеткіші 47,5% құрады. Солардың ішінде  шет 
елде басылып шыққан монографиялардың саны 60%-ға өсіп, 16 бірлік құрады, ал 
отандық баспаларда  43,3%-ға өсіп, 43 бірлік құрады. 

ЖОО-ның ғылыми-жарияланымдық белсенділігінің келесі бағыты білім 
алушылардың жарияланымдық белсенділігімен байланысты. 2017-2018 оқу 
жылында жарияланымдардың жалпы көлемі 649 мақаланы құрады, солардың 
ішінде 299-ы оқытушылармен бірлесе отырып жарияланды. 

2017-2018 оқу жылындағы білім алушылардың жарияланымдық 
белсенділігінің өсуі өткен оқу жылының есепті кезеңімен салыстырғанда 35,4% 
құрады. Бұл университет базасында (Слет шеңберлеріндегі конференция), сол 
сияқты  басқа ЖОО-лар базасында өткізілетін халықаралық конференцияларға 
студенттердің қатысуын қамтамасыз ету жөніндегі ЖОО оқытушыларының 
белсенді жұмысымен байланысты. 

Осы кезде униыерситет оқытушылары мен қызметкерлері: 
1. 35 ғылыми-зерттеу тақырыптарын орындауда, соның ішінде 3-і ҚР БҒМ 

гранты бойынша. 
2. Ғылыми-техникалық ақпараттар ұлттық орталығында(НЦНТИ) 6 жаңа 

бастамашылық тақырыптар тіркелді, оны орындауға кафедралардың студенттері, 
магистранттар, докторантар тартылды. Аталмыш жобаларды жүзеге асыру, жаңа 
оқу жылында ҚҚЭУ профессор-оқытушылар құрамы мен қызметерлерінің 
жарияланымдық белсенділігін өсіру үшін негізгі база болуы тиіс. 

3. Ағымдағы күнтізбелік жылда профессор ғылыми атағын және ҚР БҒМ 
БҒСБК(ККСОН) қауымдастырылған профессоры атағын алуға ҚР БҒМ 
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БҒСБК(ККСОН)-ға құжаттар(аттестаттау істерін) жинау және тапсыру бойынша 
жұмыстар жүргізілуде(2.3-кесте). 

2.3-кесте. ҚҚЭУ оқытушылары мен қызметкерлерінің 2018 жылы ҚР БҒМ 
БҒСБК(КНОСОН)-ға аттестаттау істерін беру кестесі 

№ 
Кафедра\Бөлімше Өтініш берушінің 

ТАӘ 
Құжаттарды берудің 

жоспарланған мерзімі 
1. ЭҚЗ ҒЗИ  Сарсембаев Б.Ш. сәуір, 2018ж 
2. Банктік менеджмент және қаржы 

нарығы 
Қалқабаева Г.М. желтоқсан, 2018ж 

3. Жоғары математика Емелина Н.К қыркүйек 2018ж 
4. АЕЖ Аяжанов Қ.С. наурыз 2018ж. 
5. Шет және орыс тілдері Ертісбаева Г.Н. қаңтар 2018ж 
6. Корабаева А.А. май 2018г 
7. Маркетинга және логистика Мажитова С.К. 2018ж 
8. ӘЭ және ХҚ Арыстан М.И. 2018ж 
9. ЖЗАП Нұрпейсова А.К. 2018 ж 
10. ЭҚҚР Весельская Н.Р. 2018ж 
11. Сопыханова А.Б. 2018ж 
12. Құсаинова Л.К. 2018ж 
13. ӘЖ және ҚХА Әбдәкімова М.К. 2018ж 

Муликова С.А. 2018ж 

Сейфуллина Г.Р. 2018ж 
14. Тауартану және сертификаттау Ағеділова М. Т. 2018ж 

Каримова Б. Н. 2018ж 
15. Туризм және  мейрамхана ісі Матаева Б.Т. 2018ж 
16. 

ҚСС 

Ұлақов Н.С. желтоқсан 2018 ж 
17. Серікова Г.С. желтоқсан 2018 ж 
18. Садвакасова Ж.М. 2018г 
19. Әбдікәрімова А.Т. 2018ж 
20. Омарова А.Т. 2018ж 
21. Орынбасарова Е.Д. 2018ж 
22. ЭТ және мемлекеттік және 

жергілікті басқару 
Таубаев А.А. 2018 ж 

 

3-Басымдық. Университетті ғылыми-білім беру кеңістігіне 
интеграциялау - халықаралық талаптар деңгейінде жоғары білімді түлектер 
даярлау, бизнес-құрылым, студенттер, халықаралық әріптестер(серіктестер) 
ортасында ҚЭУ-дің халықаралық беделін арттыру 

Білім беру жүйесін интернационалдандыру және интеграциялау шеңберіндегі 
университеттің халықаралық қызметі, әлемдік еңбек нарығында бәсекеге 
қабылетті, ой-өрісі кең, жоғары білікті мамандар даярлаудағы  оның ажырамас 
құрамдас бөлігі болып саналады. 

Университет университеттердің халықаралық Қауымдастығының, 
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Университеттердің еуропалық Қауымдастығының, Азия университеттері 
Қауымдастығының, Экономикалық университеттердің Еуропалық 
Қауымдастығының, ШЫҰ Желілік университетінің, «Кооперация» Желілік 
университетінің және Ресейдің заң ЖОО-ларының мүшесі болып саналады. 

Шетелдік әріптес-университеттермен бірлескен жобалар мен 
бағдарламаларды жүзеге асыру мен ынтымақтастық жасау, халықаралық 
шарттардың кең базасы негізінде жүзеге асырылады. Бүгінгі күнге университет  
әлемнің: Испания, Австрия, Германия, Румыния, Венгрия, Оңтүстік Корея, 
Түркия, Чехия, Польша, Қытай, Ресей, Украина, Малайзия, Италия және т.б. 
сияқты 26 елінің жетекші университеттерімен ынтымақтастық туралы 120 шартқа 
қол қойды. 

Университет халықаралық ұйымдармен және олардың Қазақстандағы 
өкілдіктерімен, жекелей алғанда Erasmus +, British Council -мен және т.б. белсенді 
ынтымақтық жасауды жалғастыруда. 

Академиялық ұтқырлық бағдарламалары ҚЭУ-дің халықаралық қызметін 
ұйымдастыруда басымдыққа айналды. Семестрлік академиялық ұтқырлық 
студенттердің академиялық ұтқырлығын жүзеге асырудың артықшылық беретін 
тәсілі болып саналады. 

ҚЭУ-де студенттермен академиялық алмасу тәжірибесі өзінің географиясы 
бойынша да, сол сияқты студенттердің ұтқырлық бағдарламалары бойынша да 
қарқынды түрде кеңейе түсуде. Мәселен, өткен оқу жылы ұтқырлық 
бағдарламалары бойынша шет елде 37 адам оқыды. 

Өткен оқу жылында академиялық ұтқырлық шеңберінде студенттерді 
қабылдаған әріптес(серіктес) ЖОО-лар: 

- Рим Три университеті(Италия); 
- Анадолы университеті (Турция); 
- Милано-Бикокка университеті ; 
- Мендел университеті (Чехия); 
- Вусонг университетінің Солбридж халықаралық бизнес мектебі; 
- Краков экономикалық университеті; 
- Пекин шет тілдері университеті; 
- Т.Шевченко атындағы Киев Ұлттық университеті; 
- Краков экономикалық университеті (Польша); 
-Санкт-Петербург мемлекеттік экономикалық университеті; 
- Сібір тұтыну кооперациясы университеті; 
- Белгород мемлекеттік ұлттық зерттеу университеті  (Ресей); 
- Кубань мемлекеттік аграрлық университеті (Ресей). 
Жоғарыда айтылған серіктес-ЖОО-ларға семестрлік оқуға жіберілген 37 

студенттің 12-і мемлекеттік грант қаражаты есебінен, 24 білім алушы - өзінің 
қаражаты есебінен және1 білім алушы Эразмус+- қаражаты есебінен оқыды. 

Эразмус+ бағдарламасы шеңберінде 1 студент Анадолы университетіне 
жіберілді(Түркия). 

Семестрлік ұтқырлық шеңберінде оқыған 17 студент мамандықтар бойынша  
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мынадай түрде көрінеді: Туризм – 3 адам, Халықаралық қатынастар – 12, 
Экономика – 1, Қаржы – 5, Есеп және аудит – 2,  Әлемдік экономика – 2, 
Юриспруденция – 3, Экология – 2, Мейрамхана ісі – 3, Кеден ісі – 1, Маркетинг – 
1, Азық-түлік өнімдері технологиясы – 1, Ақпараттық жүйелер – 1, Стандарттау 
және сертификаттау - 1. 

2017-2018 оқу жылында университеттің 8 студенті  Ресей Федерациясының 
жетекші серіктес-ЖОО-сы ЖЭМ ҒЗУ(НИУ ВШЭ)-де(Мәскеу) және 1 студент 
ЖЭМ ҒЗУ(НИУ ВШЭ)-де(Санкт-Петербург) екі апталық тағылымдамадан өтті. 
Сондай-ақ, 4 студент пен 1 оқытушы Урал мемлекеттік заң 
университетінде(Екатеринбург) қысқа мерзімді оқу тағылымдамасынан өтті. 

2018 жылғы сәуірдің 8-нен 15-не дейін Я.Кодолани атындағы қолданбалы 
ғылымдар Университетімен(Будапешт, Венгрия) келісім шеңберінде академиялық 
ұтқырлық бағдарламасы бойынша 8 Халықаралық Аптаға қатысу үшін 12 білім 
алушы жіберілді. 

2018 жылдың шілдесінде адам құқықтары жөніндегі жыл сайынғы Жазғы 
мемтепке қатысу үшін Қарағанды экономикалық университетінің экономика , 
бизнес және құқық колледжінің 10 оқушысы Урал мемлекеттік заң 
унивеситетіне(Екатеринбург қ.) жіберілген болатын. 

2017-2018 оқу жылында университет академиялық ұтқырлық шеңберінде 
Тәжік мемлекеттік коммерция университетінің 4 студентін «Халықаралық 
қатынастар» мамандығы бойынша семестрлік оқуға қабылдады, «Қаржы» 
мамандығы бойынша Кубань мемлекеттік аграрлық университетінің 4 студенті 
ғылыми тәжірибеден өтті және «Есеп және аудит» мамандығы бойынша  Сібір 
тұтыну кооперациясы университетінің 2 студенті қысқа мерзімді тағылымдамадан 
өту бағдарламасы бойынша оқыды. 

Жылс айын университетке  серіктес-университеттерден лекциялар оқу үшін 
шет елдік профессорлар келеді. 2017-2018 оқу жылында университет ректорының 
шақыруы бойынша Испаниядан, Латвиядан, Польшадан, Ресейден және 
Тәжікстаннан 8 шет ел ғалымдары келді. Олар: 

- Стефания Бандини (Милано-Бикокка университеті);  
- Альберто Лепоратти (Милано-Бикокка университеті);  
- Марек Франкович (Ягеллонский университеті); 
- Роман Дьяконс (ИСМА университеті ); 
- Ольга Вердинхофа (ИСМА университеті ); 
- Тюпакова Н.Н. (Кубань мемлекеттік аграрлық университеті); 
- Улыбина Л.К. (Кубань  мемлекеттік аграрлық университеті 
- Факеров Х.Н. (Тәжік мемлекеттік коммерция университеті). 
Университет оқытушыларының ұтқырлығы білімді байыту, бірлескен 

ғылыми-зерттеу және оқу бағдарламаларын жүзеге асыру, шет елдегі 
университетерде тағылымдамалардан өтуге қатысу, басқа елдердің мәдени 
қоғамдастықтарымен араласу және т.б. мүмкіндік болып саналады. Қазақстан 
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің «ЖОО-ның үздік 
оқытушысы» гранты әлемдік ғылыми қоғамдастыққа профессор-оқытушылар 



 

Қарағанды  экономикалық  университетінің  даму  
стратегиясы  

Нұсқа 8 
2018 ж. 

Өзгеріс. № 

Тексеру   күні: 

ҚҚЭУ-С-01-2018 33  бет 
 

 
 

құрамының интеграциялануы мен академиялық ұтқырлығына оң ықпал етеді. 
2017-2018 оқужылында Үздік оқытушы грантын 3 оқытушы - А.Т.Омарова, 

Н.К.Емелина, А.Қ.Құрманалина  алды. 
2018 жылдың сәуірінде Я.Кодолани атындағы қолданбалы ғылымдар 

университетімен(Будапешт, Венгрия) жасалған келісімге сәйке академиялық 
ұтқырлық бағдарламасы бойынша 8 Халықаралық Аптаға қатысу үшін 
университеттің 7 оқытушысы жіберілген болатын. 

2018 жылғы шілдеде адам құқықтары жөніндегі жыл сайынғы Жазғы 
мектепке қатысу үшін Урал мемлекеттік заң университетіне(Екатеринбург қ.) 
Қарағанды экономикалық униыерситетінің экономика, бизнес және құқық 
колледжінің 5 оқытушысы жіберілген болатын. 

Эразмус+ халықаралық академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынш п.ғ.к., 
доцент, шет және орыс тілдері кафедрасының меңгерушісі Г.Н.Ертісбаева ИСМА 
университетінде(Рига, Латвия) лекциялар курсын оқыды, сондай-ақ халықаралық 
бағдарламалар, жобалар және академиялық ұтқырлық  Орталығының бас маманы 
Г.Ж.Тарпанова қысқа мерзімді тағылымдамадан өтті. 

2018 жылдың сәуірінде Эразмус+ академиялық ұтқырлық халықаралық 
бағдарламалары шеңберлерінде Я.Кодолани атындағы қолданбалы ғылымдар 
универсиетінде(Венгрия, Будапешт) әлемдік экономика және халықаралық 
қатынастар  кафедрасының оқытушысы Д.Атабаева тағылымдамадан өтті. 

Университет екі дипломды білім беру бағдарламаларын енгізуге және тиімді 
жүзеге асыруға зор көңіл бөледі. 

«IT-технологиялар», «Экономика», «Бухгалтерлік есеп және аудит» және 
«Маркетинг» бағыттары бойынша ШЫҰ Желілік университеті  шеңберінде:  

-  Санкт-Петербург мемлекеттік ақпараттық технологиялар, механика және 
оптика университетімен, Ресей; 

- Астрахань мемлекеттік университетімен,Астрахань қ., Ресей;  
- Новосібір мемлекеттік университетімен, Новосибирск қ., Ресей; 
Г.В.Плеханов атындағы Ресей экономикалық университетімен,Ресей 
- БелМУ ғылыми -зерттеу университетімен, Ресей  және т.б. бірлескен екі 

дипломды магистерлік бағдарламаларды жүзеге асыру жалғастырылыуда. 
Бүгінгі күнге ШЫҰУ жобасы бойынша Астрахань мемлекеттік 

университетінде «Ақпараттық жүйелер» және «Экономика» мамандықтары 
бойынша 2 магистрант оқиды. 

Екі дипломды студенттер дайындау, ұлттық рейтинг көрсеткішерінің бірі 
болып саналады және еуропалық білім беру ортасында  кеңінен танымал. 2017-
2018 оқу жылында  ISMA  университетінде(Рига, Латвия) ҚЭУ 
бакалавриатындағы студенттер үшін «Туризм», «Әлемдік экономика» 
мамандықтарындағы ҚЭУ-дің 2 студенті оқиды. 

2015 жылдың күзінен университет Қазақстандағы кәсіпкерлікті дамытуға 
бағытталған Эразмус+ бағдарламалары шеңберінде Еуропа Одағының екі 
жобасын жүзеге асыру бойынша жұмыс жасауда. 

1. 561495-ЕРР-1-2015-1-АТ-ЕРРКА2-СВНЕ-ОЗ «Оқыту, үйрету және 
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кәсіпкерлік бойынша Орталық-Азия орталығын құру» - CACTLE.  
Германиядан 1 ЖОО, Испаниядан 2 ЖОО, Қазақстаннан 7 ЖОО, 

Қырғызстаннан 1 ЖОО, Өзбекстаннан 8 ЖОО жобаны жүзеге асыру жөніндегі 
әріптестер болып қатысады. Вена экономикалық университеті, Австрия, 
үйлестіруші болып саналады. Жобаның ұзақтығы 3 жылды құрайды, 2015 жылдан 
2018 жылға дейін. 

Университет базасында жоба шеңберінде оқыту, үйрету және кәсіпкерлік 
Орталығы құрылған. 

2. 561603-ЕРР-1-2015-1-DE-ЕРРКА-2-СВНЕ-ОЗ «Құзырлылықты дамыту 
және жұмысқа орналастыру орталықтарын құру» - COMPLETE. 

Германиядан 1 ЖОО, Грециядан 1 ЖОО, Словениядан 1 ЖОО, Қазақстаннан 
9 ЖОО-лар, Ресейден ЖОО-лар жобаны жүзеге асыру жөніндегі әріптестер болып 
қатысады. Германияның жоғары кәсіпкерлік мектебі үйлестіруші болып 
саналады. Жобаның ұзақтығы сондай-ақ 3 жыл, 2015 жылдан 2018 жылға дейін. 

Аталмыш жоба шеңберінде құзыреттер мен елдің өзіндік ерекшелігін және 
институционалдық ерекшелігін ескере отырып, әріптес-елдердің әрбір жоғары оқу 
орнындағы еңбекке қабылеттілікті анықтау моделі әзірленген. 

3. 2017 жылдан университет 586205-ЕРР-1-2017-1-KZ-PPKA2-CBHE-SP 
TRUNAK «Қазақстанда университеттік автономияға көшу» жобасының 
қатысушысы болып саналады. Италияның, Словенияның, Финляндияның, 
Швейцарияның ЖОО-лары, Қазақстанның 5 ЖОО-сы, ҚР білім және ғылым 
министрлігі және ҚР денсаулық сақтау министрлігі жобаны жүзеге асыру 
жөніндегі әріптестер болып қатысады. Қарағанды мемлекеттік медицина 
университеті, Қазақстан, үйлестіруші болып саналады. Қазақстандағы ЖОО-
лардың қазіргі автономиясын және еуропалық ЖОО-лардың үздік тәжірибесін 
талдау, университеттік автономияның базалық моделін және Қазақстан 
жағдайында аталмыш моделді қолдану бойынша ұсынымдар әзірлеу және 
автономияны одан ары қарай дамыту үшін тәжірибе мен зерттеу нәтижелерін 
тарату, жобаны жүзеге асыру нәтижесіне айналады. 

2018 жылғы маусымның 18-нен 22-не дейінгі кезеңде университет базасында 
«Формалды және формалды емес білім беру және оқыту нәтижелерін тану» атты 
халықаралық семинар және «Эразмус+ бағдарламалары шеңберінде жобалық 
өтінімдер дайындау»  атты халықаралық семинар-тренинг өтті. Болон сарапшысы, 
Ягеллон университетінің(Польша) профессоры, доктор Марек Франкович 
семинарларда негізгі спикер болды. 

4-Басымдық. Тиімді менеджмет ұйымдастыру және корпоративтік 
басқару қағидаттарын енгізу -  университетті басқару жүйесін және 
ұйымдық құрылымды жетілдіру 

Университетте мақсаттардан, ұйымдық мәлениет пен сыртқы факторлардан 
құрылатын, қызметкерлер құрамын басқару стратегиясы енгізілді. Өйткені, 
ЖОО - тұрақты дамып отыратын ұйым, сондықтан жаңа мамандарды іріктеп 
алу және бұрынғы жұмыс істейтін мамандарды оқыту, бірінші кезекті міндет 
болып саналады. Осы себепті де қызметкерлер құрамын жоспарлау, оны 
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іздеу, іріктеу, жұмысқа қабылдау - қызметкерлер құрамын басқару 
стратегиясының бағыты болып саналады. Қызметкерлерді басқару 
департаменті 2017-2018 оқу жылында өзінің қызметін университетте 
қабылданған келесі басты қағидаттар: 
- барлық қызметкерлерге байыпты және әділ қарым-қатынас таныту ; 
- қызметкер қиын жағдайда қалғанда проблемаларды шешу; 
- қызметкермен байланысты шешім қабылдау кезінде шығыстарды қысқарту; 
- университеттің табысты болатындығына сенім туғызу; 
- Қазақстан республикасының құқықтық нормалары мен актілерін, 

университетте қабылданған ішкі ережелерді сақтау; 
- ішкі тәртіп Ережелерінің орындалуын қамтамасыз  ету негізінде өз 

қызметін жүзеге асыруды жалғастырды. 
Университеттің кадрлық қызметі  қызметкерлерді басқару 

Тұжырымдамасының негізгі бағыттарына сәйкес жүзеге асырылды. 
ҚБД жұмысын: кадрлар қозғалысының есебі, қызметкерлерді қабылдау-

босату, құжатайналымын жүзеге асыру, талдау және бос тұрған лауазымдарды 
анықтау және т.б. негізгі бағыттар бойынша жүзеге асырады. 

Қызметкерлерді қабылдау сынақ мерзімін белгілей отырып, еңбек 
заңнамасына қатаң сәйкестікте жүзеге асырылады. Ғылыми-педагогикалық 
қызметкерлердің бос лауазымдарға орналасуы 2015 жылғы 23 сәуірдегі жоғары 
оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің 
бос тұрған орындарына конкурспен орналасу Ережелеріне сәйкес жүзеге 
асырылады. Есепті кезеңде 151 оқытушы конкурстан өтті. 

Есепті кезең ішінде: 
125 адам жұмысқа қабылданды, соның ішінде профессор-оқытушылар 

құрамы – 76 адам. 
152 адам жұмыстан шықты (соның ішінде 59 ПОҚ) 

                еңбек шарты мерзімінің өтуі бойынша – 11,  
                қызметкердің өз ынтасы бойынша – 134 
                қайтыс болумен байланысты – 2; 

                   штаттың қысқаруымен – 4  
                    себебін хабарлаусыз жұмыста болмаумен байланысты – 2 
2017-2018 оқу жылындағы университеттің кадрлық әлеуеті(4.1-кесте) 
4.1-кесте. 2017-2018 оқу жылындағы университеттің кадрлық әлеуеті 
№ 
п/п 

Процесс нәтижелігінің көрсеткіштері Нақты 

1. ПОҚ-тың штаттағы саны(барлығы) 351 

2. Оның ішінде: 
-ғылым докторларының саны/үлес салмағы 

30/9 

3. -ғылым кандидаттарының саны/үлес салмағы 133/38 

4. -РhD докторларының саны/үлес салмағы 16/5 

5. -магистранттардың  саны/үлес салмағы 119/34 
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2017-2018 оқу жылында оқуды аяқтады: 
- магистратурада – 112 адам; 
- докторантурада – 3 адам (жұмысқа орналастырылды) 
Професор-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыруды бақылауды 

кафедралар, ғылыми жұмыс, инновациялық және стратегиялық даму жөніндегі 
проректор, ғылыми зерттеу қызметін дамыту және мониторингі орталығы, 
қызметкерлердің құрамын басқару департаменті жүзеге асырады. Қызметкерлер 
құрамын басқару департаменті біліктілікті арттырудан өту есебін жүзеге асырады. 
Біліктілікті арттыру жоспарына тағылымдамалар, біліктілікті арттыру 
курстарының барлық түрлері, шет елде, магистратурада, докторантурада және т.б. 
оқу кіреді. 

4.2-кесте. Университет қызметкерлерінің біліктілігін арттыру, бірлік. 

Бөлімшелер Барлығы Қазақстанда 
ҚҚЭУ-

де 
Жақын шет елде 

 
Алыс шет елде 

 
БІ 24 22 1 1  

БЕ және А 16 12 3 1  
ЖМ 12  1 11  
АЕЖ 3 3    

Ш және ОТ 13 2 1 10  
ҚТ және ҚМ 14 7   7 

М жәнеЛ 12 10 2   
ӘЭ және ХҚ 23 10 3 3 7 

ЭҚЗ ҒЗИ 5 4  1  
ЖЗАП 13 8 5   
ЭҚҚР 10 6 1 1 2 

ӘЖ және ҚХА 49 18 4 3 24 
ТС 34 32 2   

Т және МІ 12 12    
ҚСС 11 8  3  

Э және Б 23 18 3 2  
Э және К 12 5 7  2 

ЭТ және МЖБ 8 5 2 1  
БАРЛЫҒЫ 2017-
2018 оқу жылы 

294 182 35 37 49 

Анықтамалық: 
Жиыны. 2017-2018 

оқу жылы 
434 210 123 91 10 

Өсім,% -32,26 -14,33 -71,55 -59,34 390 
 

Соңғы алты жылда университеттің 23 оқытушысы «Қазақстан ЖОО-сының 
үздік оқытушысы» атағын алды. 

Болон талаптары шеңберлерінде әзірленген, жоғары білім беру сапасын 
қамтамасыз етудің Еуропалық стандартттарын қолдану, ЖОО-да білім беру 
сапасын ішкі қамтамасыз етудің тиісті жүйесін құруды болжайды. Бұл жүйе 
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ұлттық және халықаралық деңгейлерде білім беру сапасын сыртқы бағалау үшін 
негіз болып пайдаланылады. 

2018 жылы университет ректоры «Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 
университетінің сапасын ішкі қамтамасыз ету жүйесі  жөніндегі басшылықты» 
бекіткен болатын. 

Университеттің сапасын ішкі қамтамасыз ету жүйесі жөніндегі басшылықта 
университеттің сапасын ішкі қамтамасыз етудің моделі мен жүйесі сипатталған. 
Сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесінің мақсаты - сапаны қамтамасыз ету жүйесін 
қолдау және жетілдіру; ішкі пайдалануға арналған. Сапаны ішкі қамтамасыз ету 
жүйесі басшылығы ESG стандарттарының критерийлеріне сәйкес әзірленген. 

Сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесі 
нысандандырылған(формалдандырылған) және құжатталған формаға ие. 
Университет қызметінің нәтижелері транспарентті және жұртшылық үшін  қол 
жетімді. 

2018 жылғы 6 сәуірде Астана қаласында «Жоғары білім берудегі сапаны 
қамтамасыз ету жүйесі» тақырыбында өткен халықаралық оқытушы семинарда  
академиялық мәселелер жөніндегі проректор Р.О.Бұғыбаева «ҚҚЭУ-дің сапасын 
ішкі қамтамасыз ету жүйесінің» таныстырылымын  жасаған болатын. 

2018 жылы білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі Тәуелсіз 
агенттік(НАОКО) өткізген әлеуметтік-гуманитарлық ЖОО-лар рейтингінде, ҚЭУ, 
«Алматы менеджмент университеті және КИМЭП-ті артқа тастай отырып, екінші  
жыл бірінші орынды иеленді. Университет академиялық репутация (69%) және 
сарапшылар бағасы(15%) сияқты критерийлер бойынша ең жоғары балл санын 
ала білді. Университеттің академиялық репутация бағасы студенттер контингенті 
көрсеткіштерінен, білім беру бағдарламаларының санынан қалыптасады(4.3-
кесте). 

4.3-кесте. Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттіктің 
жасаған әлеуметтік-гуманитарлық ЖОО-лар рейтингінің нәтижелері 

№ ЖОО атауы 1-сауалнама 
ЖОО-ның 

академиялық 
қызметі 

2-сауалнама  
Сараптамал
ық бағалау 

3-сауалнама  
Жұмыс 

берушілердің 
репутациясы 

Қорытынды 
бағалау 

 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
1 Қазтұтынуодағы 

Қарағанды 
экономикалық 
университеті 

70,00 69,00 15,00 15,00 12,53 10,51 97,53 94,51 

2 Университет 
«КИМЭП» 

Қатысқ
ан жоқ 

64,52 Қаты
сқан 
жоқ 

14,86 Қаты
сқан 
жоқ 

15,00 Қатыс
қан 
жоқ 

94,38 

3 Алматы 
менеджмент 
университеті 

61,13 65,00 13,24 10,94 9,87 6,48 84,24 82,42 

4 Университет 61,83  6,40  15,00  83,23  

http://nkaoko.kz/rejting-vuzov/2016-07-11-15-21-27/natsionalnyj-rejting-luchshikh-gumanitarno-ekonomicheskikh-vuzov-kazakhstana/item/7763
http://nkaoko.kz/rejting-vuzov/2016-07-11-15-21-27/natsionalnyj-rejting-luchshikh-gumanitarno-ekonomicheskikh-vuzov-kazakhstana/item/7763
http://nkaoko.kz/rejting-vuzov/2016-07-11-15-21-27/natsionalnyj-rejting-luchshikh-gumanitarno-ekonomicheskikh-vuzov-kazakhstana/item/7763
http://nkaoko.kz/rejting-vuzov/2016-07-11-15-21-27/natsionalnyj-rejting-luchshikh-gumanitarno-ekonomicheskikh-vuzov-kazakhstana/item/7763
http://nkaoko.kz/rejting-vuzov/2016-07-11-15-21-27/natsionalnyj-rejting-luchshikh-gumanitarno-ekonomicheskikh-vuzov-kazakhstana/item/7764
http://nkaoko.kz/rejting-vuzov/2016-07-11-15-21-27/natsionalnyj-rejting-luchshikh-gumanitarno-ekonomicheskikh-vuzov-kazakhstana/item/7764
http://nkaoko.kz/rejting-vuzov/2016-07-11-15-21-27/natsionalnyj-rejting-luchshikh-gumanitarno-ekonomicheskikh-vuzov-kazakhstana/item/7764
http://nkaoko.kz/rejting-vuzov/2016-07-11-15-21-27/natsionalnyj-rejting-luchshikh-gumanitarno-ekonomicheskikh-vuzov-kazakhstana/item/7787
http://nkaoko.kz/rejting-vuzov/2016-07-11-15-21-27/natsionalnyj-rejting-luchshikh-gumanitarno-ekonomicheskikh-vuzov-kazakhstana/item/7787
http://nkaoko.kz/rejting-vuzov/2016-07-11-15-21-27/natsionalnyj-rejting-luchshikh-gumanitarno-ekonomicheskikh-vuzov-kazakhstana/item/7787
http://nkaoko.kz/rejting-vuzov/2016-07-11-15-21-27/natsionalnyj-rejting-luchshikh-gumanitarno-ekonomicheskikh-vuzov-kazakhstana/item/7787
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«Нархоз» 

 
Ағымдағы жыл рейтингінде университет ҚР үздік гуманитралық-

экономикалық ЖОО-лар арасында лайықты бірінші орын алды, соған қарамастан, 
көрсеткіштер: «ЖОО-ның академиялық қызметі»(көрсеткіш 1,00 балл 
төмендеген), «жұмыс берушілердің репутациялары»( көрсеткіш 2,02 балл 
төмендеген) өткен жылмен салыстырғанда төмендеген. 

Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік(НАОКО) жыл 
сайын бакалавриат және магистратура деңгейлерінде білім беру 
бағдарламаларына рейтинг жүргізеді(4.4-кесте). 

Төменде беріліп отырған кестеде жалпы қатысушылар арасынан осы 
бағдарлама бойынша алған орын көрсетіле отырып, университеттің қандай 
бағдарламалары оған қатысқаны көрсетілген. 

 
4.4-кесте. Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттіктің 

бакалавриат білім беру бағдарламалары бойынша рейтингі 
№ 
п/п 

Мамандықтар атауы  
Рейтингте алған 

орын 
ҚҰҚЫҚ 

1 5В030100 «Юриспруденция» 6 
ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР, ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БИЗНЕС 

2 5В050600 «Экономика» 3 
3 5В050800 «Есеп және аудит» 3 
4 5В050900 «Қаржы» 1 
5 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 3 
6 5В050700 «Менеджмент» 3 

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУЛЕР 
7 5В090200 «Туризм»  5 
8 5В091200 «Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі» 3 
9 5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» 4 
10 5В090900 «Логистика» 4 

ТЕХНИКА ҒЫЛЫМДАРЫ МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
11 5В070300 «Ақпараттық желілер»  9 

12 
5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 
ету» 

10 

13 5В072700 «Азық-түлік өнімдері технологиясы 5 
14 5В073200 «Стандарттау және сертификаттау 7 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ 
15 5В060800 «Экология» 7 

 
Келтірілген деректерден көрініп тұрғандай, өткен жылмен салыстырғанда 

«Туризм», «Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі», «Стандарттау және 
сертификаттау» білім беру бағдарламалары позицияларын нашарлатып алды. 
«Экономика», «Юриспруденция», «Есеп және аудит», «Қаржы» білім беру 
бағдарламалары өз позицияларын нығайтты. 
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Төмендегі кестеде магистратура бағдарламаларының бағыттары бойынша 
рейтинг нәтижелері берілген(4.5-кесте). 

4.5-кесте. Магистратура бағдарламаларының бағыттары бойынша рейтинг 
көрсеткіштері  - Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі агенттік 

№ п/п Мамандықтар атауы Рейтингте алған орын 
МАГИСТРАТУРА 

1 6М050800 «Есеп және аудит» 3 
2 6М050900 «Қаржы» 2 
3 6М050600 «Экономика» 3 
4 6М050700 «Менеджмент» 6 
5 6М051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару 3 
6 6М070300 «Ақпараттық жүйелер» 5 
7 6М073200 «Стандарттау және сертификатау 4 
8 6М090200 «Туризм» 7 
9 6М090800  Бағалау 1 

Білім беру сапасын арттыруда және бағалауда, ЖОО-дағы білім беру сапасын 
бағалауды талдауда бірқатар факторлардан өзге, түлектерді жұмысқа 
орналастыруды, ЖОО-лар түлектерінің жалақысының орташа деңгейін негізге 
алатын «Атамекен» ҰКП рейтингіне ерекше  орын беріледі. 2016/2017 оқу 
жылында университет «Атамекен» ҰКП өткізетін рейтингке қатысқан 
болатын(4.6-кесте). 

 
4.6-кесте. «Атамекен» ҰКП нұсқасы бойынша, білім беру бағдарламалары 

рейтингінің нәтижелері 
№ Рейтингтегі 

орны 
Білім беру бағдарламасы Жалақы, 

теңгемен 
Жұмысқа 

орналастыру,% 
1 11  Менеджмент 82882.41 90% 
2 13  Экология 72 863.29 86% 
3 2  Бағалау 165619.72 80% 
4 17  Стандарттау және 

сертификаттау 
113 878.47 79% 

5 14  Есеп және аудит 103 184.02 77% 
6 4  Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз 
ету 

139 273.89 75% 

7 31  Қаржы 118976.18 74% 
8 38  АЖ   
9 22  Маркетинг 82837.28 71% 
10 38  Юриспруденция 58369.59 69% 
11 9  Азық-түлік өнімдері 

технологиясы 
69607.62 63% 

12 17  Туризм 71394.81 63% 
13 14  Халықаралық қатынастар 85811.20 57% 
14 4  Мейрамхана ісі 127185.07 56% 

15 8  Логистика 67287.98 50% 

16 69  Экономика 87 420.02 33% 
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Бүгінгі күнге  университеттің бакалавриат, магистратура және докторантура 
деңгейлеріндегі барлық 37 білім беру бағдарламалары білім беру сапасын 
қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз аганттікте(НАОКО) аккредиттелген. 

2018 жылғы 16-17 сәуірде «Маркетинг», «Стандарттау және сертификаттау», 
«Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламалары(бакалавриат және 
магистратура) БСҚҚТА(НКОКО)-дан қайыра аккредитациялаудан табысты өтті. 
Аккредитациялау нәтижелері бойынша  білім беру бағдарламалары бес жылға 
аккредиттелген болатын. Білім беру бағдарламаларының жетекшілері 
мамандандырылған аккредитация бойынша БСҚҚТА(НКАОКО)-ның сыртқы 
сарапшыларының ескертпелерін жою және ұсынымдарын жүзеге асыру бойынша 
жоспарлар әзірледі. 

ЖОО-ның қызметі, оның жетістіктері туралы жұртшылықты кеңінен 
хабардар ету мақсатында,  әлеуметтік желілерде ҚҚЭУ-дің парақшалары ашылды. 
Фейсбук, Инстаграмм, ВКонтакте  желілерінде, Қарағанды облысы әкімдігінің 
Сарыарқа сайтында 2017 жылғы қыркүйектен 2018 жылғы қыркүйекке дейінгі 
кезеңде 200 шамасында постылар ашылды. 

Қоғам(жұртшылық) және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен 
байланыстарды ұстап тұру және тұрақты өзара іс-қимыл жасау жүзеге асырылды: 
іс-шараларға шақырту  арқылы пресс-релиздер жіберілді, БАҚ сұруларына ресми 
жауаптар дайындалды, ЖОО қызметі туралы ақпараттық материалдар уақытында 
таратылып отырды. Есепті кезеңде Хабар 24 республикалық арнасымен, 
Қазақстан-Қарағанда, Бесінші арна сияқты облыстық телеарналармен осындай 
өзара байланыс жүзеге асырылды. 

 
5-Басымдық. Университеттің ресурстық әлеуетін дамыту - 

материалдық-техникалық базаны және қаржылық қамтамасыз етуді, адами 
ресурстарды нығайту 

Кітапхана қорын мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде толықтыру, 
көптілдік білім беруді қамтамасыз ету үшін, кафедралардан, бөлімшелерден келіп 
түскен өтінімдер бойынша, сондай-ақ кітапхана қызметкерлерінің мониторинг 
қорытындылары бойынша жүзеге асырылады. Қазақстан ЖОО-лары 
Қауымдастығымен жасалған шартқа сәйкес, университет 3 тілде оқу әдебиеттерін 
өтеусіз алады. 2018 жылғы сәуірде «100 жаңа кітап» жобасы бойынша «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде ҚЭУ кітапханасы Ұлттық 
Бюродан саны 974 дана, аударылған кітаптардың 17 атауын алды.  

Кітапхананың жалпы кітап қоры– 695247  дана. 
2018 жылдың қаңтар-қыркүйегіндегі жаңа оқу және ғылыми әдебиеттерінің 

түсуін талдау 
Жаңа кітаптардың түсуіне қарай кітапхана «CommFort»  ішкі бағдарлама 

бойынша «Жаңа түскен кітаптар Бюллетенін» жіберіп, кітапхана сайтының 
парақшасына жаңа түскен кітаптарды қояды, жаңа түскен кітаптар бойынша 
ақпараттар күні өткізіледі және кітапхана ақпаратын  контактысыз іздеу 
жүйесінде (БСПБИ-де) таныстырылады. 
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Пайдаланушыларға барлық ақпараттық ресурстарға жедел, еркін және жайлы 
қолжетімділік мүмкіндігі беріледі. 

Цифрландыру шеңберінде университет кітаапханасы үшін кітаптарды өз 
бетімен қайтару стансасы сатып алынды. Өзіне-өзі қызмет көрсету стансасы 
IDlogic  заманауи кітапханалардағы оқырмандарға қызмет көрсету сапасын 
арттыруға арналған. Станса оқырмандарға өз бетімен кітапты кітапханаға 
қайтаруға, өз формулярының жағдайын тексеруге, кітапқа берешегі туралы 
білуге, өзі алған кітаптарды мерзімінде қайтаруға мүмкіндік береді. Сенсорлық 
экранмен және алыстан қайтару жүйесі, кітапханаға келушілердің тәуліктің кез 
келген уақытында, тіпті кітапхана жабық болған уақытта да кітапты қайтару 
мүмкіндігін  береді. 

Кітапхананың барлық залдары компьютерлік техникамен жарақталған, 190 
компьютер мен өзге де әртүрлі техникалар(сканерлер, принтерлер, ксерокс, 
интерактивті тақталар) келушілердің пайдалануына арналған. 

Кітапхана магистранттардың, докторанттардың, студенттердің және 
профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-зерттеу қызметі үшін кітапханалық-
ақпараттық қызмет көрсетеді. Кітапхананың қызметкерлері оқытушы тренингтер 
өткізеді, ScienceDirect, Scopus, Лань, IPRbooks, GMID  және т.б. деректер қорын 
пайдалану бойынша онлайн-семинарлар, вебинарлар ұйымдастырады. Цифрлық 
кітапхананың қызметкерлері тұрақты негізде бірінші курс студенттерімен 
«Бірінші курс апталығы» бойынша түсіндіру және таныстыру жұмыстарын 
жүргізеді. Кітаптарды өз бетімен қайтару стансасын пайдалану бойынша 
әдістемелік нұсқаулықтар әзірленді. Қарағанды экономикалық университетінің 
ашық қолжеткізу(репозитория) Архиві туралы  ереже әзірленді, онда оны толтыру 
мен жұмыс жасау негізгі ұғымдары, міндеттері мен қағидаттары айқындалған. 
Университет репозиториін OpenDOAR  әлемдік  архив желісіне қосу, 
кітапхананың алдында тұрған басты міндет болып саналады. 

Кітапхана холында «Жол түйісі»(«Перекресток») деп аталған кітапхана 
бұрышы ұйымдастырылды, студенттердің демалатын орны, «Буккросинг» 
бұрышы және ойын ойнайтын орын(дойбы, шахмат және т.б. ойнауға арналған) 
жабдықталды. 

«Рухани жаңғыру» Бағдарламасы шеңберінде кітапханада «Қазақстанның 100 
жаңа есімі» жобасының финалисі, Қарағанды облысының өкілі Ан Сергеймен  
кездесу ұйымдастырылды. Кездесу мемлекет Басшысының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласын кеңінен білу үшін  әсіресе жастар 
арасында таныстыру, сондай-ақ тәуелсіздік жылдары ішінде өзінің ақылымен, 
күш-жігерімен, талантымен  тәуелсіз Қазақстанның өрендеуіне өзінің өлшеусіз 
үлесін қосқан жерлестерімізді таныстыру мақсатымен өткізілді. 

«Тарих беттерінен»деп аталатын квест-ойын қызықты әрі танымдық болды. 
Студенттер мен колледждің оқушылары кедергілерді жеңе отырып, Қазақстан 
тарихынан берілген ребустар мен бас қатырғыш жұмбақтарды шешті. 

Кітапхананың өз жұмысын бос уақытты ұйымдастыру, демалыс,  клуб 
формаларында пайдалануы студент жастардың бойында тұлғалық сапаларды, 
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адамгершілік-рухани қасиеттерді қалыптастыруға, олардың шығармашылық 
қабылеттерін дамытуға  оң ықпал етеді. Кітаптың маңызы мен оны оқу 
студенттерді адамгершілікке, интеллектуалдылыққа, эстетикалық дамуға 
тәрбиелейді. Жыл сайын кітапхана біршама көпшілік іс-шаралар өткізеді.Санға 
емес, сапаға, оның иімділігіне баса назар аударылады. 

Жеңіс күнінде «Вдохновение» театры «Два берега Победы» спктаклін қойды, 
сондай-ақ  Қазақстанның халық жазушысы Мұхтар шахановтың 75 жылдық 
мерйтойына арналған, «Ұлт тілін ұлықтаған» атты әдеби-сазды кеш өткізді, 
«Духовное наследие во времени» атты О.Бөкеевтің 70 жылдығына, Шәкәрімнің 
160 жылдығына арналған «Его строка созвучье времени» атты шығармашылық 
кештерде Қазақстанның  көрнекті қайраткерлерінің өлеңдері оқылды.  «Яркая 
кистью рябина заглась» атты әдеби-сазды кеш М.Цветаеваның 125 жылдығына 
арналып өткізілді. 

Университет кітапханасының қызметкерлері студенттерге таңертеңгілікті 
кітаптар ортасында өткізуді ұсынды. «Кітапхана таңы: жаңаша оқимыз және көңіл 
көтереміз» атты әдеттегіден тыс акцияға университеттің студентері мен ЭБҚК 
коледжінің оқушылары қатысты. Акция кітапхана көрмесінен бастап спорттық 
ойындарға дейінгі әр түрлі бағыттағы іс-шаралар циклін қамтыды. Мереке 
бағдарламасына сондай-ақ мыналар кірді - университетке кіре берістегі либмоб, 
спектакльден үзінді көру, «Әдеби караоке», библиоселфи, интеллектуалдық 
байқаулар, кітапханалық квилт, «Очумелые ручки» шығармашылық шеберлік 
сабағы. Осы айтылғандардың барлығы жастардың  кітапханаға деген жаңа 
қызығушылығын оятуға мүмкіндік берді.  

Кітапхана қызметкерлері халықаралық, республикалық және облыстық 
ғылыми-тәжірибелік конференцияларға қатысады, мерзімді басылымдар беттеріне 
мақалалар жариялайды, семинар-практикумдар, онлайн-семинарлар арқылы 
біліктіліктерін арттырады, сертификаттар алады. 

Университеттің оқу телевидениесі Орталығы жұмысының мақсаты - білім 
беру процесі үшін цифрлық телевизиялық қызмет көрсету болып саналады. 

ОТВО жұмысының негізгі бағыттары: 
1. Оқу медиоконтентін жасау 
2. Университеттің промо өнімдерін жасау 
3. Университеттің іс-шараларын, сапарларын түсіру және оқиғалар 

медиаөндірісі.  
Оқу телевидениесі Орталығы жұмысының негізгі міндеті - электронды 

университеттің оқу цифрлық медиа-контентін қалыптастыру. Бар болғаны он 
жылдық жұмыс кезеңі ішінде - 1246 бейне лекциялар, 123 медиакурс және 39 
жаппай ашық онлайн курстар(МООК), оның ішінде 2017-2018 оқу жылында 23 
медиа курс пен 18 МООК жасалды. 

2017-2018 оқу жылында ОТВО 23 медиа курстар мен 18 МООК-тың оқу 
медиа контентін түсірді(5.1-кесте). 

5.1-кесте. Бейне лекциялар курстарының медиа контент өндірісі: 
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№ Пән Мерзімдері Жауапты адамдар 
1 Тиімді шешімдер қабылдау әдістері жыл ішінде Шахшина С.А. 
2 Кәсіби қазақ тілі: Мейрамхана ісі және 

қонақ үй бизнесі мамандығына арналған 
жыл ішінде Бажикеев Қ.Қ.  

Баербекова Ә.Е.   
Білял Б.К.  
Акатаева Ш.Б.  
Келмағамбетова Ш.С. 
Топашов М.Ә. 

3 Экономикалық саясат жыл ішінде Букатов Е.Б. 
4 ҚР азаматтық құқығы жыл ішінде Пономарева В.П. 
5 Қазақстан Республикасының Еңбек 

құқығы 
жыл ішінде Хауия Саулет   

6 Ақпараттық жүйелердің сенімділігі жыл ішінде Спанова Б.Ж. 
7 Санаториялық-курорттық бизнесті 

ұйымдастыру 
жыл ішінде Бекишева Ш.Т. 

8 Халықаралық ұйымдар жыл ішінде Мұсаева Э.А. 
9 Мәдениетттану жыл ішінде Манасова М.М.  
10 Кооперативтік қозғалыс тарихы мен 

теориясы 
жыл ішінде Әбілов Қ.Ж. 

11 Ұлттық және шет елдік тамақ 
технологияларының ерекшеліктері 

жыл ішінде Мұхамеджанов Т.В. 

12 Азық-түлік тауарлар тауартануы жыл ішінде Жар Ж.Ж. 
13 Кеден құқығы жыл ішінде Сыздыкова С.А. 
14 Мемлекет және құқық теориясы жыл ішінде Джаксыбаева Г.М. 
15 Ауызекі  дағдыларын дамытуға арналған 

оқу құралы 
жыл ішінде Бәделхан М.Б.  

16 «Орыс тілі барлық мамандықтар үшін» жыл ішінде Гайнутдинова Г.Ф.,  
Нуркеева Б.А. 

17 Бағалы қағаздар нарығы жыл ішінде  Борисова Е.И. 
18 Несие ісі жыл ішінде Ермекова К.А. 
19 Мерчендайзинг негіздері  жыл ішінде Томашинова А.Е. 
20 Қаржылық бақылау жыл ішінде Игликова Д.Д. 
21 Қазақстан экологиясы жыл ішінде Оспанова Г.К. 
22 Саудадағы бухгалтерлік есеп» жыл ішінде Ныйканбаева А.И. 

 

Жоспарланған медиа өнімдерден өзге, биылға жылы ҚЭУ телевидениесі 
кафедралардың медиажоспарларына кірмейтін шеберлік сабақтарын(12 лекция), 
көшпелі сабақтарды, платиналық лекцияларды түсірді. Мысал үшін, «Банк ісі» 
кафедрасының платиналық лекциялар сериясы, ашық сабақтары. 

Телевидение, радио, әлеуметтік желілер мен автодозвон үшін жарнамалық 
медиаөнімдер өндірісі ОТВО жұмысының аса маңызды бағыттарының бірі болып 
саналады. Жыл ішінде автодозвон үшін мәтіндер(автодозвон үшін 28 аудио 
роликтер) дайындалды, қаланың жарнамалық медиа алаңдары мен 
телевидениелерге прокат үшін Қарағанды экономикалық университеті мен 
экономика,  бизнес және құқық коледжінің жаңа промо-роликтері жасалды. 

Университеттің заманауи баспаханасы - бұл  білікті мамандар  жұмыс 
жасайтын және қымбат тұратын құрал-жабдықтармен жарақталған, үлкен 
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өнірістік процесс. Өндірістік қуаттарды жаңғырту, білім беру саласында жұмыс 
жасайтын, баспаны ұйымдастырудың неғұрлым толық қажеттіліктеріне сай 
келетін Xerox шешімдеріне негізделеді. 

2017-2018 оқу жылында университет мынадай жабдықтар сатып алды: 
- Xerox® AltaLink® B8045/55/65/75/90 –  бұл монохромды МФУ 

форматындағы А3, басатын және  сканирлейтін көп функционалды, азтаралымды 
жұмыстарды басуға арналған. 

-  Кеңформатты  принтер imagePROGRAF PRO-4000S, жақсы сапада және 
кең форматта(44-ке дейін) үлкен көлемде басып шығыруға арналған(плакаттар, 
көрнекі материалдар басып шығару үшін) 

Осы айтылғандардың барлығы жоғары сапада, тапсырыс беруші үшін 
ыңғайлы мерзімде, кез келген қиын тапсырыстарды орындауға мүмкіндік береді. 

Бүгінгі күнге ҚЭУ баспаханасы баспа өнімдерінің келесі түрлерін шығарады:  
Оқу-әдістемелік әдебиеттерін басып шығару; 
Парақшалар мен бланкілер, жапсырмалар; 
Плакаттар, афишалар  74х52 см-ге дейінгі форматта;.; 
Открыткалар, шақырулар, кіретін билеттер ; 
лифлеттер; 
Түрлі түсті және қара түсті шағын таралымды газеттер; 
Сыммен және желіммен  бекітілген кітапшалар, каталогтар мен журналдар, 

еуромұқаба; 
Жұмсақ мұқабалы кітаптар; 
Эксклюзивті кітап басып шығару; 
Былғары алмастырғыштардан бұйымдар(куәлік, сынақ кітапшаларын, 

дипломдар, құттықтау папкаларын) жасау; 
Қабырғаға ілетін, қалтаға және үстел үстіне арналған күнтізбелер жасау; 
Аудиокассеталар,  CD и DVD-табақшалар үшін қосымша 
беттер(вкладыштар) және DVD үшін диджипактар жасау 
Оқу кешенін және жатақханаларды жылумен, сумен жабдықтаумен, 

электрмен жабдықтаумен қамтамасыз ету, сондай-ақ оқу корпусы мен 
жатақханаларды  пайдалануды, оларға ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізуді 
ұйымдастыру, әкімшілік-шаруашылық бөлімінің басым міндеттерінің бірі болып 
саналады. 

2018-2019 жаңа оқу жылына дайындық кезінде сантехникалық жөндеу, 
төбені жөндеу, электортехникалық және жалпы жөндеу жұмыстары жүргізілді. 

2018-2019  жаңа оқу жылына дайындық кезінде электротехникалық 
жұмыстар бойынша келесідей іс-шаралар: торшерлерді жөндеу және сыртқы 
жарықты тексеру, оқу корпусының аудиторияларындағы розеткаларды қарап 
тексеру, ауыстыру, №№ 1,2,3,4 жатақханалардағы щиттерді тексеру,  оқу корпусы 
мен №№ 1, 2 жатақханалардағы жертөлелер(подвалдар) жарығын жөндеу, 
университеттің спорт кешеніндегі лампаларды қарап шығу, айырбастау, 
«Миллениум» кафесіндегі лампаларды қарап тексеру, айырбастау, оқу 

http://www.mgu-print.ru/plakaty/
http://www.mgu-print.ru/otkrytki/
http://www.mgu-print.ru/vkladyshi/
http://www.mgu-print.ru/vkladyshi/
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корпусының дәліздеріндегі лампаларды қарап тексеріп шығу, айырбастау 
жұмыстары жүргізілді. 

2018-2019 жылдардағы жылыту маусымына жылыту жүйелерінің дайындығы 
бойынша жұмыстар жүргізілді. Жылыту жүйесінің жай-күйіне тексеру жүргізілді 
және ақау(дефект) актісі жасалды. 

Жертөледе(подвалда) диаметрі 100 мм 90 п.м. трубалар айырбасталды, 
вентиль орнатылып,  барлық элеваторлар бойынша задвижкалары жөнделді, 
Манометрлер мен термометрлерге тексерулер жүргізілді. Барлық жұмыстар 
мерзімінде орындалды. 

Оқу корпусының кабинеттері мен аудиторияларында келесідей жөндеу 
жұмыстары жүргізілді 

 - «Д» блогында   дәліздегі және кабинеттердегі қабырғалар суэмульсия 
сырларымен боялды; 

 - № 274 "Рухани жаңғыру" бағдарламасының жобалау кеңсесі» кабинетінде    
түсқағаздар жапсырылып, линолеум мен ДСП айырбасталып, толық жөндеу 
жұмысы жүргізілді; 

 - №№ 307, 312 аудиторияларда және № 2 и № 3 вахтада  қабырғалар 
суэмульсия сырлармен боялды; 

- II, III и IV қабаттардың дәліздері ішінара қабырғалары суэмульсия 
сырлармен боялды, орталық баспалдақ қабырғалары боялды, линолеум мен 
еденге плиткалар жапсырылды. 

Қазіргі уақытта- № 112 кабинетке жөндеу жұмыстары жүргізіліп, 
пластикалық терезелер орнатылып, «Амстронг» аспалы төбелер орнатылып, 
едендер жылыландырылып, жылыту радиаторлары, светильниктер мен розеткалар 
ауыстырылуда. 

Университеттің басты кіре беріс есігінің алдындағы кіретін қасбетте 
пластикалық профиль неғұрлым берік алюмин профильмен айырбасталды. 

Университетте ғимараттан адамдарды эвокуациялау үшін  естілетіндей етіп  
хабарлауға арналған  қатты даусталатын жүйе орнатылды. 

Университет жертөлесіне күрделі жөндеу жүргізілді, үш қойма мен 
техперсонал үшін бөлме жөндеуден өткізілді. 

Тасқынды аудиториялардың жертөле ғимаратына  жөндеу жүргізілді, 
қабырғалар гипскартонмен қапталды, «Армстронг» аспалы төбесі орнатылуда, 
сондай-ақ 22 дана төбе шырақтары(светильниктер) орнатылмақ. 

Электрлік щит бөлмесінің есіктері  айырбасталады. 
Кітапхананың оқу залында аспалы төбе мен светильниктер орнатылды 
Студентер мәдениет сарайының төбесіне жөндеу жұмыстары жүргізілді. 

Спорт кешенінің төбесін ауыстыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. 
«Миллениум» кафесінде персонал үшін киім шешетін бөлмеге жөндеу 

жүргізілді. 
№ 1 жатақханасында келесідей жұмыстар жүргізілді; 
– 2 және 3 қабаттар бөлмелеріне саны 50 дана пластикалық терезелер 

қойылды; 
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- спорт залдың киім шешетін бөлмесіне жөндеу жасалып, суқұбыры ішінара 
айырбасталды; 

- 2 қабаттағы 15 бөлме қабырғалары суэмульсия сырмен боялды, сондай-ақ I, 
II, III  қабаттар дәліздерінің қабырғалары боялды; 

- душ бөлмелерінде саны 8 дана смесительдер айырбасталды; 
- 5 бөлмеде құлыптары  ауыстырыла отырып, жаңа есік полотналары 

орнатылды; 
- дәліздердегі еден кафельдері іріктеліп ауыстырылды; 
№ 2 жатақханада: 
–II және  III қабаттардағы бөлмелерге, аудиториялар мен кабинеттерге саны 

50 дана пластикалық терезелер қойылды. 
- II и III қабаттардағы кабинеттер мен аудиториялар қабырғалары суэмульсия 

сырмен боялды. № 201, 306 бөлмелерге жаңа есік полотнасы қойылды; 
- кабинеттер мен аудиториялардағы терезеалды жақтауы мен есіктер боялды; 
- душ бөлмелерінде жаңа смесительдер орнатылды; 
- дәліздердегі еденге іріктеліп кафель  айырбасталды, 
№ 3 жатақханада: 
 - дәліздегі еденге іріктеліп кафель айырбасталды; 
- душ бөлмелеріне жаңа смесительдер орнатылды; 
- № 205  бөлмелерге ДСП және линолеум ауыстырылып, еденге жөндеу 

жүргізілді, 
- қасбет(фасад) ішінара жөнделіп, қасбеттік сырмен толық боялды; 
Басты кіреберісте- 155 м2  болатын алаңның едені толық алынып тасталып, 

жаңа плитка (51 м2) және брусчатка  (103 м2) төселді. 
№ 4жатақханада бес бөлмеге және комендант кабинетіне түс қағаздары 

айырбасталып, төбесі мен қабырғалары бояла отырып, жөндеу жұмыстары толық 
жүргізілді. 

Дәліздердің қабырғалары жөнделіп, суэмульсия және майлы сырлармен 
боялды. Есіктерге саны 36 дана шектегіштер мен аспалар орнатылды.  № 6 және 
25 бөлмелердің терезелері жылыланып, саны 2 дана москиттік торлар қойылды. 
Бес бөлмеге құлыптары ауыстырылып, есіктерге жөндеу жүргізілді. 

I қабатта жөндеу жүргізіліп, тамақ дайындайтын бөлме жабдықталды,  
жуатын орын жабдықталып, суқұбыры  өткізілді. 

Душ бөлмеге көлемі 200 литрлік электр титан қойылды. 
 

6-Басымдық. Тәрбие жұмысын жетілдіру және әлеуметтік дамыту -
жастардың бойында белсенді азаматтық ұстанымды, әлеуметтік 
жауапкершілік, патриотизм , жоғары адамгершілік  сезімін және лидерлік 
сапаны қалыптастыру 

Университеттегі тәрбие процесі келесі бағыттар: азаматтық-патриоттық, 
құқықтық және көпмәдиениеттік тәрбие беру, рухани-адамгершілік тәрбие беру, 
отбасылық тәрбие беру, тұлғаның өзін-өзі дамытуы және өзін-өзі дамытуы, 
әлеуметтік маңызды және жеке сапаларды, тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру, 
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комуникативтік мәдениетті қалыптастыру, экологиялық тәрбие беру, эстетикалық 
тәрбие беру, дене тәрбиесі және денсаулықты нығайтатын салауатты өмір салты 
ортасын қалыптастыру, еңбек және экономикалық тәрбие беру, кәсіби-
шығармашылықты дамыту, интеллектуалдық мәдениетті дамыту бойынша жүзеге 
асырылады. 

Факультеттер мен кафедраларда азаматтық-патриоттық, құқықтық және 
көпмәдениеттік тәрбие беру шеңберлерінде, университеттегі студенттердің 
барлық оқу кезеңіндегі тәрбие жұмыстарының Перспективалық кешенді 
жоспарында көзделген іс-шаралар өткізілді. Солардың ішіндегі маңыздыларын 
атап өтеміз. Университет студенттеріне патриоттық тәрбие беру мақсатында, 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың жыл сайынғы 
Жолдауларын зерделеу, насихаттау және түсіндіру бойынша негізгі іс-шаралар 
Жоспарын орындауға ерекшен азар аударылады. 

2018 жылғы 10 қаңтарда ел Президенті Қазақстан халқына «Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты жаңа 
Жолдауын арнады. 2018 жылғы 12 қаңтарда осы құжатты талқылауға арналған, 
профессор-оқытушылар құрамы мен студент жастардың жиналысы болды. 

Университет факультеттерінде Президент Н.Ә.Назарбаевтың  Қазақстан 
халқына Жолдауын түсіндіру бойынша кураторлық сағаттар, әңгімелесулер, 
талқылаулар, дөңгелек үстелдер өткізілді. Ел Президентінің Қазақстан халқына 
Жолдауын түсіндіру бойынша көрнекі үгіт стенділері жаңартылды. 

Университетте жастарға әскери-патриоттық тәрбие беруге баса назар 
аударылады. Осы мақсатта университет студенттері Отан қорғаушылар күніне, 
Ұлы Жеңістің 73-жылдығына арналған іс-шараларға белсене қатысты. Осы 
мерекелерді атап өту шеңберінде дөңгелек үстелдер, кураторлық сағаттар, 
салтанатты жиналыстар, мерекелік концерттер өткізілді, спектакльдер қойылды. 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 26-жылдығын мерекелеуге 
дайындыққа және оны өткізуге студенттердің қатысуы, азаматтық және 
патриотизм  рухында тәрбиелеуде үлкен маңыз атқарады. 

 Университетте осы айтулы күнді атап өту шеңберінде дөңгелек үстелдер, 
конференциялар, кездесулер, патриоттық акциялар, интеллектуалдық ойындар, 
флеш-мобтар және т.б. өткізілді. 

Тіл саласындағы саясат, қазақстандық қоғамдағы болып жатқан 
экономикалық және әлеуметтік жаңғыртулардың аса маңызды аспектілерінің бірі 
болып саналады. Біздің елімізде мемлекет Басшысы бастамашы болған бірегей 
саясат - тілдердің үштұғырлығы жүзеге асырылуда. 

Университетте осы мақсатта «Тілдер фестивалі», «Бір отбасында, Үш 
біріккен тіл», Тілдер күніне арналған, «В семье единой. Триединство языков» 
фестивалі, «Тіл – ұлт мәдениетін танудың кілті», Тілдер мерекесі, «Мемлекеттік 
тіліміз Мәңгілік Елімізбен бірге...». деген тақырыптағы іс-шаралар өткізілді.  

Университетте конфессияаралық толлеранттылыққа тәрбиелеуге, діни 
экстремизм мен терроризмнің алдын алуға ерекше назар аударылады. Студент 
жастар арасында экстремистік идеологияның таралуын азайту бойынша 
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Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің 2017-2018 оқу 
жылына арналған іс-шараларының Қадамдық жоспары жасалған болатын. 

Университеттің факультеттері мен жатақханаларында діни экстремизмнің 
және  деструктивті діни секталардың қызметіне жастарды тартудың  алдын алу 
бойынша діни конфессия өкілдерімен кездесулер өткізілді. Ауқымды 
жалпыуниверситеттік іс-шаралар арасынан, Қарағанды облысы дін істері 
жөніндегі Басқарма және  дінбасы өкілдерінің қатысуымен, Рухани келісім күніне 
арналып өткізілген, «Конфессияаралық қарым-қатынас мәдениеті - Қазақстан 
Республикасындағы рухани келісімнің негізі» тақырыбындағы дөңгелек үстелді 
атап өтуге болады. 

Студенттерге құқықтық тәрбие беру тағы бір маңызды бағыт болып 
саналады. Университетте құқықтық білімдер мектебі жұмыс істейді, күштік 
құрылымдардың және құқық қорғау  органдарының жетекші мамандары 
студенттер алдында лекциялар оқу және сөз сөйлеу үшін шақырылады. 

Студенттік ортада заңға қарсы іс-әрекеттердің алдын алу және оның жолын 
кесу мақсатында, университет ішкі істер органдарымен іскерлік байланыстар 
орнатқан. ҚҚЭУ-де полицияға жәрдемдесетін ерікті студенттік отряд жұмыс 
істейді. Полицияға жәрдемдесетін студенттік отряд мүшелерінің Михайловка 
полиция бөлімі қызметкерлерімен кездесулері өткізіліп тұрады. 

Жоғары білім беруде коррупциялық көріністердің бой көрсетуін жою үшін 
білім беру технологиялары мен басқарудың демократиялық қағидаттарын енгізу, 
сондай-ақ университетте коррупцияға қарсы іс-қимыл мақсатында келесідей іс-
шаралар жүзеге асырылады:  
 1.Ғылыми Кеңестің шешімімен «Студенттің ар-намыс Кодексі» және 
«Оқытушылар мен қызметкерлердің қызметтік әдеп Кодексі» әзірленді.
 2.Коррупцияға қарсы бағытталған ауқымды социологиялық 
зерттеулер(сауалнама) жүргізіледі 
 3.Мамандықтар мен дайындау бағыттарының оқу жоспарына, 
бакалавриат үшін таңдау пәні «Коррупцияға қарсы іс-қимыл негіздері» 2011-2012 
оқу жылынан бастап және  магистратура үшін «Коррупциялық қылмыстарды 
саралау» 2013-2014 оқужылынан бастап әзірленіп, егізілді. 

Элективті пәндер каталогтарына, білім алушылардың, сол сияқты тұтастай 
алғанда тұрғын халықтың Коррупцияға қарсы түсінігіне және коррупцияға қарсы 
мәдениетті арттыру мәселелеріне арналған: «Коррупцияға қарсы іс-қимыл: 
құқықтық және экономикалық аспектілері», «Заңсыз табыстарды заңдастыруға 
қарсы іс-қимыл» пәндері кіреді.  

4.Оқу корпусында коррупция, шағымдар, ұсыныстар және университет 
жұмысын ұйымдастыруды жетілдіру жөніндегі ұсыныстар туралы ақпараттар 
жинау үшін пошта жәшіктері орнатылған, «Коррупцияға қарсы омбудсмен» 
стенді безендірілген. 

5.Дипломдық және магистерлік жұмыстардың тақырыптары әрбір жыл сайын 
жаңартылып отырады және коррупцияға қарсы бағыттағы тақырыптардың кем 
дегенде 25%-ын құрайды. Диплом жұмыстарын қорғау қарсаңында 
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«Антиплагиат»  Бағдарламаларын пайдалана отырып, мазмұнына міндетті тексеру 
жүргізіледі.   

6. Коррупцияға қарсы жұмыс бойынша құқық қорғау органдарымен 
ақпараттық өзара іс-қимылдар жүзеге асырылады. 

7. Мамандықтар мен дайындау бағыттарының оқу жоспарлары бойынша 
пәндерден емтихандар, негізінен, жазбаша түрде немесе компьютерлік тестілеуді 
пайдалана отырып жүргізіледі. 

Коррупцияға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша әр түрлі мемлекеттік 
құрылымдардың өкілдерімен бірлескен іс-шаралар мерзімді жүргізіліп отырады. 
Университет Қарағанды облысы ЖОО-ларының коррупцияға қарсы Хартиясына 
қол қойды. 

2017 жылғы қарашада студенттерге қызмет көрсету Орталығы ашылған 
болатын, онда бір терезе қағидаты бойынша мемлекеттік қызмет көрсетудің алты 
түрін алуға болады. СҚКО-ны ашу персоналмен байланысты азайтуға және 
коррупцияның болу тәуекелін болдырмауға мүмкіндік берді. 

Университетте  студент жастарға рухани-адамгершілік және эстетикалық 
тәрбие беруге баса назар аударылады. Әр түрлі шығармашылық ұжымдар, 
студенттік клубтар: «Жайна» хореографиялық ансамблі, Этнографиялық театр 
және этномузей, Сән театры және киімді көркем үлгілеу студиясы, «Melody» 
вокаль студиясы, КВН командасы - орыс лигасы КВН «ҚЭУ», «Лира», «Алый 
парус» поэтикалық клубы, «Вдохновение» театры, пікірсайыс клубы - қазақ 
тілінде «Шаңырақ» және орыс тілінде «Бірлік» лигасы жұмыс жасайды. 

Университетте мәдени-эстетикалық және шығармашылықты дамыту 
Орталығы - біздің университеттегі ең жас құрылымдық бөлімше, әдебиет, 
сахналық драматургия саласындағы республикалық және халықаралық 
байқаулардың лауреаты - Е.Г.Пономоренко оның жетекшісі  болып саналады. 

Университет кітапханасында Ақан Сері, Құрманғазы, Бетховен, Бах 
шығармасы бойынша тақырыптық музыкалық көрсетілімдер әзірленді. 
С.М.Торайғыров, М.Шаханов, Ф.Оңғарсынова туралы тақырыптық кітап 
көрмелері дайындалып, контактысыз кітапхана жүйесіне қойылды. Бұл 
көрмелерді студенттердің көпшілігі көрді. Кітапхана сайты жұмыс жасайды, онда 
іс-шаралардан, спектакльдерден, пікірсайыс турнирлерінен тұрақты түрде 
фотосуреттер қойылады. 

Салауатты өмір салтын қалыптастыру шеңберінде университеттің студенттік 
жастары дәстүрлі Денсаулық Фестивальдеріне, «Алтын күз» жеңіл атлетика 
кросына, «Бірінші курстықтар» спартакиадаларына белсене қатысады, 
Бүкілдүниежүзілік түберкүлезбен күрес Күніне, Дүниежүзілік нашақорлықпен 
және есірткінің заңсыз айналымымен күрес Күніне, Дүниежүзілік Денсаулық 
Күніне арналған айлықтар жүргізеді, ВИЧ-СПИД-тің, А (Н1N1) пандемиялық 
тұмаудың таралуының .алдын алу бойынша іс-шараларға қатысады. 

Университетте 6 спорт секциясы жұмыс істейді, онда 300-ден аса студенттер 
шұғылданады.Университет спортшылары облыстық, республикалық және 
халықаралық деңгейдегі әртүрлі жарыстарға қатысады. Мәселен, Е.Айдова, 
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А.Крикунов, С.Палкин Пхенчханда(Оңтүстік Кореяда) өткен Қысқы олимпиада 
ойындарына қатысты. Университеттің  бес футзалистері (А.Кнауб, А.Мадияров, 
А.Алин, В.Черномордов, Ч.Барашев) Қазақстан құрамасы құрамында Алматыда 
өткен, футзаладан әлем біріншілігінде күміс жүлдегерлер атанды. 

Еңбекке тәрбиелеу бойынша іс-шаралар шеңберінде, студенттер санитарлық 
тазалыққа, университетті және қаланы абаттандыруға және көгалдандыруға 
белсене қатысады. Университетте жыл сайын жазғы еңбек семестрін өткізу үшін 
студенттік құрылыс және еңбек отряды құрылады. 

Әлеуметтік маңызды және жеке сапаларды, тұлғалық қасиеттерді 
қалыптастыру, коммуникативтік мәдениетті қалыптастыру үшін университетте 
жастар ұйымдары мен студенттік өзін-өзі басқару жұмыс істейді. 
Жатақханалардағы студенттік Кеңес, студенттік ғылыми қоғам(СҒҚ), 
қызығушылықтар бойнша студенттік клубтар, старостат, қоғамдық деканат, 
студенттік кураторлық институты, студенттік құрылыс және еңбек отрядтары, 
полицияға жәрдемдесетін студенттік отряд, студенттік омбудсмен, КВН 
студенттік лигалары, студенттерді эстетикалық және шығармашылық  дамыту 
Орталығы, студенттік Парламент, Қазақстан студенттер альянсы және т.б. ҚЭУ-
дегі студенттік өзін-өзі басқару субьектілері болып саналады. 

Университетте факультеттердің және университеттің кураторлар Кеңестері 
жұмыс істейді. Кураторлар топтары мен курстарының қызметін ынталандыру 
үшін университетте «Жыл кураторы» атағына байқаулар өткізіледі. Негізінен, 
университеттің кураторлары мен үздік академиялық топтары осы атақтың 
лауреаттары болып саналады. 

Университет ректораты мен деканаттары жетім-студенттерге, аз қамтамасыз 
етілген студенттерге материалдық көмек көрсету, талантты жастарды қолдау 
бойынша жұмыстарды тұрақты жүргізеді. Аталмыш санаттағы үлгерімі жақсы 
студенттер үшін Ғылыми Кеңестің шешімі бойынша 2017-2018 оқу жылында 
стипендиялар тағайындалып, ҚҚЭУ-дің білім гранттары бөлінді, мұнан өзге 
университеттің студенттері ҚР президенті, Ғабиден Мұстафин атындағы, Ғылыми 
Кеңес және басқа да атаулы стипендиялар алады. 

Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің «Қазақстанды жаңғырту 
3.0 - білім беру үлесі» атты республикалық тамыз конференциясы жоғары оқу 
орындары секцияларының  ұсынымдарын орындауда, университетте «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру бойынша  Жол картасы жасалып және 
оны ректор бекіткен болатын.  

2017 жылдың  қыркүйегінен университетте «Рухани жаңғыру»  
бағдарламасын  түсіндеру  және  жүзеге  асыру  бойынша  жұмыс басталды. 
Бірінші  курстың барлық  академиялық  топтарында  Елбасының  «Болашаққа  
бағдар: рухани  жаңғыру» бағдарламалық мақаласының  негізгі  қағидалары  
бойынша дәрістер  өткізілді. 

 Электронды киоскіде ақпараттық материал орналасқан және  ішкі  теледидар  
арналары  бойынша «Рухани жаңғыру» бағдарламасы туралы ақпарат  беріліп  
тұрады. 
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Елбасының «Болашаққа  бағдар:рухани  жаңғыру»  бағдарламалық 
мақаласын түсіндіру  бойынша әдістемелік  нұсқаулар  баспа  әдісімен  көбейтуге  
дайындалуда. 
   «Қазыбек  би – есімі  тарих  дәуірінде»  Даналық  сағаты:  «Қаздауысты Қазыбек 
би сөзінің күші»  театрланған  қойылым  көрсетілді. 

 «Рухани жаңғыру» бағдарламасын  жүзеге  асыру  шеңберінде университетте 
студенттердің  отандық  спорт  аңыз  адамдарымен:  Серік  Нұрқазовпен, Серік  
Сәпиевпен, Бахтияр Артаевпен, олардың  жас  болса  да, біздің  елде  де, шет  
елдерде де  танымал  әріптестерімен: Василий  Левитпен,  Қамшыбек 
Қоңқабаевпен,  Аблайхан  Жүсіповпен ұмытылмас  кездесу болды. Әрине,  
осындай  кездесулердің  тәрбиелік  мәні зор.                                                                           

ӘЖ  және ҚХА  кафедрасы  Достық  үйінде   Конституция  күніне  арналған 
«Қазақстандық  бірліктің  негізі – азаматтық құқықтар  мен  бостандықтар  
теңдігі» тақырыбында  ғылыми-практикалық  конференция  өткізді (Ұлт  
көшбасшысы Н.А.Назарбаевтың «Болашаққа  бағдар:рухани  жаңғыру»)  
бағдарламалық  мақаласының қағидаттарын  жүзеге  асыру). Конференцияның  
еңбектер  жинағына  ұсынылған материалдардың 80% (  137-ден  - 112)  – біздің  
университетіміздің  және  ЭБҚ колледжі  оқытушыларының  мақалалары  мен  
тезистері. 

Осы  күндерде  елдің  жұртшылығы  қазақ  тілін  латын әліпбиіне  көшіруді   
белсенді  түрде  талқылауда. МЕҰ,  жастар  ұйымдары  мен БАҚ өкілдерін, тіл  
мамандарын шақыруымен дөңгелек  столдар өткізілді. 

 2018 жылдың 30 наурызында университетте  «Рухани жаңғыру – болашаққа  
қадам» халықаралық  ғылыми-практикалық  конференциясы өтті.  Конференция 
«Қазақстан заңгерлер одағы» Республикалық  қоғамдық  бірлестігінің Қарағанды  
облыстық филиалымен бірлесіп  ұйымдастырылды. 

Қазақстан Республикасының  Президенті Н.А.Назарбаевтың «Болашаққа  
бағдар: рухани  жаңғыру»  бағдарламалық  мақаласы  конференцияның  идеялық  
негізі  болды. 

 Конференция тақырыбының  өзектілігі  Қазақстан мен жақын  шетел    
жастарында  үлкен  қызығушылық  туғызды. Өз  зерттеу  жұмыстарын  Қарағанды  
қ. және Қарағанды облысы  мектептері мен колледждерінің   оқушылары, 
Қарағанды ЖОО: ҚММУ, ҚарМУ, ҚарМТУ, ҚҚЭУ және Ш.Қабылбаев атындағы  
ҚР  ІІМ Қостанай академиясының студенттері  ұсынды. Шетел  ЖОО: Башқұрт 
мемлекеттік университетінің Стерлитамак филиалының, Сібір мемлекеттік 
университетінің, Оңтүстік-Орал мемлекеттік гуманитарлық-педагогикалық 
университетінің,  Ресей-Тәжік әлеуметтік университетінің, Сібір халықаралық  
қатынастар және  шетел  дінтану институтының, ММУ филиалының  (Астана қ.) 
студенттері  жұмыстарын ұсынды. 

 Пленарлық  және секциялық отырыстарда қоғамның  рухани жаңғыруының 
өзекті  мәселелері, «Мәңгілік ел» ұлттық  идеясы, Қазақстанның мәдени-
географиялық белдеуін  және  туризмді дамыту, діни  экстремизмге  қарсы  әрекет  
жасау барысында құқықтық  шараларды және халықаралық ынтымақтастықты  
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жетілдіру, этносаралық және  конфессияаралық келісімді нығайтудағы   Қазақстан  
халқы Ассамблеясының  рөлі талқыланды.   

Ел Президентінің «Болашаққа  бағдар: Рухани  жаңғыру» мақаласын жүзеге  
асыру шеңберінде Қарағанды экономикалық университетінде құрылған «Рухани 
Жаңғыру»  Жастардың  Жобалық  Офисі  2018 жылдың  наурызында  ҚЭУ 
базасында «Достық  фестивалін» ұйымдастырды.Оның мақсаты: қазақстандық  
қоғамда этносаралық және  конфессияаралық келісімді нығайту, аудиториясы- 
қала  және  университет  жастары.  

Фестиваль болашақ  мамандарда  этносаралық  және  конфессияаралық 
толеранттықты қалыптастыруға, рухани-адамгершілік құндылықтарды дамытуға, 
жастар  саясатын, мәдени  тәрбиесін, рухани  жаңғыруды  ынталандыруға  
бағытталғын студенттердің шығармашылық  белсенділігін  қолдау мақсатында  
өткізілді. 

 Фестиваль шеңберінде 2018 жылдың 20 наурызынан 31 наурызына  дейін   
спорттың  ұлттық  түрлері  бойынша спорт  сайыстары (қазақша күрес, арқан 
тарту, гір көтеру), ұлттық  тамақ фестивалі, қала  университеттерінің студенттік  
шығармащылық өкілдерінің арасында   «UNIvision Qaragandy-2018» 
шығармашылық  конкурсы, әр  түрлі  конфессиялардың  өкілдерімен  дөңгелек  
стол  шаралары өткізілді. 
«Рухани жангыру»бағдарламасын  жүзеге  асыру  шеңберінде университеттің 
профессор-оқытушы құрамы 6 кітап  шығарды. 

«Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ  тілінде 100 жаңа  оқулық»  республикалық  
жобаны жүзеге  асыруға  арналған  шаралар  шеңберінде  2018 жылдың 18 
сәуірінде   аймақтың  ЖОО-ларында Қазақстан  халқы  Ассамблеясының 
«National bookdating». (Ұлттық  кітаптармен танысу) акциясы  өткізілді. 

Университеттің кітапханасында ҚР  БҒМ аясында қазақ тіліне  аударылған 
шетел (көбінесе ағылшын  тілді) авторларының  қазіргі физика, химия, биохимия, 
бағдарламалау, қоршаған  ортаны қорғау, бизнес және  құқық, аудит, қазіргі 
процестерді  басқару, жасанды  интеллект және  т.б..бойынша кітаптар  көрмесі  
ұйымдастырылды.  
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Қарағанды  экономикалық  университетінің 
стратегиялық  даму  бағыттары (басымдықтары) 

Университеттің  даму  стратегиясы және  оны  жүзеге  асыру  жоспары  
дамытудың  бас мақсаты  мен  басымдықтарын  (бағыттарын)  ескере  отырып  
әзірленген. 

Университеттің  қызметін талдау  негізінде  2020 жылға  дейін  даму  
басымдықтары болып  табылады:    

1. Университеттің  білім  беру қызметін жаңғырту – білім  беру 
процесін  Болон  процесінің  талаптарына  сәйкес жетілдіру.  

2. Ғылыми-зерттеу қызметінің тиімділігін арттыру-білім беру мен  
ғылымды табысты интеграциялауды қамтамасыз  ете  отырып,   ғылыми-
зерттеу қызметін тұрақты  дамыту.  

3. Университеттің халықаралық ғылыми-білім  беру  кеңістігіне 
интеграциялануы- халықаралық талаптар деңгейінде  жоғары  білімді  
түлектер  даярлап  шығару, бизнес-құрылымдар,студенттер, халықаралық 
әріптестер  ортасында ҚЭУ-дің  халықаралық  беделін  арттыру. 

4. Тиімді  менеджментті   ұйымдастыру және корпоративтік  басқару  
қағидаттарын енгізу – университеттің басқару жүйесі мен ұйымдық  
құрылымдарын  жетілдіру. 

Университеттің ресурстық әлеуетін дамыту-материалдық-техникалық  
базаны және қаржылық  камтамасыз  етуді, адами   ресурстарды 
нығайту. 
5. Тәрбие жұмысын  және әлеуметтік  дамытуды жетілдіру – 

жастардың бойында белсенді азаматтық  ұстанымды, әлеуметтік  
жауапкершілікті, отансүйгіштік  сезімді, жоғары адамгершілік қасиетті 
және лидерлік сапаны  қалыптастыру. 
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1 Басымдық «Университеттің  білім  беру  қызметін  жаңғырту  - білім  беру 
процесін  Болон  процесінің  талаптарына  сәйкес  жетілдіру» 

Мақсат – білім беру қызметін білім  беру ортаның талаптарына сәйкес  
жетілдіру. 

Мақсаттық индикатор: университеттің  Болон процесінің  негізгі 
параметрлерімен  қызметі. 

Алдымыздағы  жылдарда қазақстандық экономикалық  білім  нарығында  
бәсекелестік  күшейеді,ол  ірі  корпорациялардағы,мемлекеттік  органдардағы  
жұмыстың  тартымдылығымен , сонымен  бірге жұмыс  берушілер кажетсінетін 
және  халықаралық тәжірибеге    бейімделген  білім  беру  стандарттарын енгізу  
қажеттілігімен  объективтік  түрде байланысты.  
 Университет осы  бәсекелестікке, жұмыс берушіге бағдарлануға және білім  
берудің  инновациялық формалары  мен  әдістерді пайдалануға  дайын  болу  
керек. 

Кәсіптік білім  беру саласындағы әлеуметтік  серіктестік стратегиясы  
университеттің білім  беру қызмет нәтижелерінің тиімділігін 
арттыруға,мамандарды  даярлау  деңгейін экономика  салаларының  және жұмыс  
берушілердің қажеттіліктеріне жақындатуға,оқудың  өндіріспен байланыстарын  
нығайтуға,қаржыландырудың қосымша  көздерін  тартуға бағдарланған.  
Университетте әлеуметтік  серіктестік дуалды  оқыту жүйесін енгізу, 
университеттің  түлектерін  тарта  отырып, жұмыс  берушілермен  бірлесіп  
жүзеге  асырылатын білім  беру  бағдарламаларын әзірлеу  арқылы іске  
асырылады.  

Университеттің профессор-оқытушылар құрамы бакалавриаттың  білім  беру  
бағдарламаларының жаңа буынын, соның  ішінде өздерінің білім  беру 
стандарттарының негізінде әзірлеуге қатысады. 

Барлық қызмет  аяларын әрі  қарай  ақпараттандыруы озық ақпараттық-
коммуникациялық технологияларын: Wap-порталдың негізінде мобилдік  
оқытуды дамытуды, Twitter технологияны пайдалануды, виртуалды кәсіпорынды 
жетілдіруді, бағдарламалық қамтамасыз  етуді жетілдіру және бухгалтерлік 
есеппен  біріктіруді, виртуалды  аудиторияларда Adobe Сonnect Pro 
бағдарламалық кешеннің  базасында өткізілетін он-лайн  курстардың  санын 
арттыруды, «Электронды университет» АОБЖ жұмысын  жетілдіруді,   
«Электронды университет» ақпараттық  жүйесін және  университеттің әр  түрлі  
ақпараттық ішкі  кіші  жүйелер арасындағы автоматтандырылған  деректердің 
синхрондауын  дамытуды университеттің  жағдайларына  пайдалануын  және  
бейімделуін талап  етеді.    

ҚЭУ  смарт-қоғамға бағытталған білім  беру  жүйесін  дамыту  үдерісінде 
белсенді  түрде  қатысады, бұл- ашық  жүйелік университеттерді құру  және  
электронды оқытуды дамыту. Электронды кітапхана  жүйесіндегі оқу  әдебиетінің  
кең ассортиментіне қол  жеткізуді  қамтамасыз  етудің қызметтер  спектрін  
кеңейту , сонымен  бірге ішкі веб-ресурстарды жетілдіру және  оқытушылар  
қалыптастырған медиаконтентті жинақтау арқылы білім  алушылардың 
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ақпараттық  қажеттіліктерін қамтамасыз  ету құрылымды  жетілдірудің  сөзсіз 
басымдығы  болып  табылады. Университеттің жоспарларында – республикада e-
learning дамыту  бойынша эксперименттік алаң  болу. Осы  міндетті  шешу  үшін 
ЖАОК – жалпы  ашық  онлайн-курстар әзірленіп  жатыр.  

 ҚЭУ ықпалдасу  процестерге қатысуы, халықаралық ынтымақтастықты 
кеңейту, кәсіптік, ғылыми және мәдени  алмасулар университетте профессор-
оқытушылар  құрамының біліктілігін  арттырудың және басқа  мәдениеттермен  
диалог  құруға қабілетті білім  алушыларды тәрбиелеудің  тиімді  жағдайларын  
жасауға  мүмкіндік  берді. Университете жүзеге  асырылып  жатқан  көптілдік  
білім  беру ПОҚ мен  білім  алушыларда  тілдік  біліктілігін  жетілдіруге  
бағытталған. 

Студенттер, магистранттар, PhD докторанттар контингентінің сапалық 
құрамының озық  өсуі іріктеу  жүйесін жетілдіру  және білім  беру 
бағдарламаларының сапасын  арттыру арқылы жүзеге  асырылады. 

Университет қосымша  қаражаттар көзі  ретінде екідипломды  білім  беру, 
қосымша  білім  беру  және магистрлар  мен PhD докторлардың мақсаттық 
контракт бойынша  дайындығын дамыту  мүмкіндігін  қарастырып  отыр. 

Қойылған стратегиялық басымдыққа  жетуге  мүмкіндік  беретін  негізгі 
мақсаттар.  

 
Мақсат 1.1 Білім  беру  ортасын  жаңғырту және оқыту  сапасын 

арттыру 
Көрсеткіштер: 
Қазақстанның гуманитарлық-экономикалық ЖОО-лар арасында  ҚЭУ  

рейтингісі: 2016 ж.. – 2-орын; 2020 ж. – 1- орын. 
№ ЖОО  атауы Сауалнама  1  

ЖОО  
академиялық  
қызметі 

Сауалнама2 
Сараптамал

ық  баға  

Сауалнама 3 
Жұмыс  

берушілер 
арасындағы   

беделі 

Қорытынды 
баға  

 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
1 Қазтұтынуодағы  

Қарағанды  
экономикалық   
университеті 

70,00 69,00 ж 15,00 12,53 10,51 97,53 94,51 

2 «КИМЭП» 
университеті 

Қатысқ
ан  жоқ 

64,52 Қаты
сқан  
жоқ 

14,86 Қаты
сқан  
жоқ 

15,00 Қатыс
қан  
жоқ 

94,38 

3 Алматы 
менеджмент 
университеті 

61,13 65,00 13,24 10,94 9,87 6,48 84,24 82,42 

4 «Нархоз» 
университеті 

61,83  6,40  15,00  83,23  
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Аккредитацияланған білім  беру бағдарламаларының саны:  2020 ж. қарай – 
37 дана ( бакалавриаттың, магистратураның және докторантураның  білім  беру  
бағдарламалары). 

Ұлттық рейтингтің  қорытындылары  бойынша үздіктер  ондығына кірген  
білім  беру  бағдарламаларының саны: 2020 ж. – 22 дана. 

 Студенттердің  сапалық  үлгерушілігі: ( «жақсы» және «үздік» бағаға 
оқитындардың  үлесі): 2020 ж. – 60%. 

Мемлекеттік және  ректор грантының, әлеуметтік  серіктестер 
гранттарының,   атаулы стипендияларының  иегерлер  саны:  2020 ж. қарай– 32 
адам. 

ЖОО бітіргеннен  кейінгі  бірінші  жылы  мамандығы  бойынша жұмысқа  
тұрған түлектердің, магистранттардың үлесі: 2020 ж. – 78%. 

Шетел тілдерде оқытылатын пәндер  саны::  2020 ж қарай – 30 дана 
Түлектердің  жұмысқа дайындығымен жұмыс  берушілердің 

қанағаттанушылық деңгейін жеткізу:  2020 ж.қарай – 85%. 
Жаңа  білім  беру  бағдарламаларын әзірлеу: 2020ж.қарай – 4. 
Студенттердің  жалпы  саны:  2020 ж. қарай - 5310 
Караганды қ. студенттер  саны:  2020 ж. қарай- 1153 
Басқа  аймақтардан  келген студенттер  саны:  2020 ж.қарай - 1157 
Шетелдік  студенттер саны: 2020 ж.қарай - 35 
Ерекше білім берушілік қажеттіліктері бар студенттерге жасалған 

жағдайлар 
ПОҚ  және  студенттер санының  ара  қатысы:  2020 ж қарай – 1/7 

 
 
Мақсат 1.2 Ақпараттық  инфрақұрылымды  құру  және  дамыту 
Көрсеткіштер: 
Әзірленген  медиа-курстардың саны:  2020ж. қарай – 25. 
ЖАОК саны: 2017ж. – 15дана; 2020ж. – 30дана. 
ҚР ӘМ  авторлық куәлігі  бар әзірленген  электронды оқулықтардың саны:   

2020ж. қарай – 22. 

51% 53%
54% 55%

56% 57%
58%

59%

60%

45%

50%

55%

60%

65%

Студенттердің   сапалық  үлгерушілігі
("жақсы"   және "үздік")  баға  

алатындардың  үлесі
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Мақсат 1.3 ПОҚ  к
Көрсеткіштер: 
Ғылыми  дәрежелері  ме

52%; 2020 ж. – 54%. 
 Штаттағы PhD доктор
intermediate деңгейде шет

қарай  – 25 адам. 
Профессор-оқытушылар

марапаттардың,сыйлық
 

Профессор-оқытушылар
өткен  оқытушылар  саны

Профессор-оқытушылар 
өткен оқытушылар  саны

Бейінді  пәндерді  шет тілдерде  о
– 60 адам. 

0

50

100

150

200

ЖАОК

Штаттағы PhD докторлар
саны

Мемлекеттік
наградалар,сыйлықтар,
гранттар

Біліктілікті арттыру
курстардан өткен
саны

Халықаралық
тағылымдамалардан
университеттің ПОҚсаны

экономикалық  университетінің  даму  
стратегиясы  

ҚҚЭУ-С-01-2018 

 

кәсіби деңгейін  арттыру 

режелері  мен  атақтары  бар штаттағы  ПО

докторлардың саны: 2015 ж. - 11 адам
гейде шет  тілінде  сөйлейтін  оқытушылар саны:

ытушылар құрамынан 
қтардың, гранттардың  иегерлер  саны

ытушылар құрамынын біліктілігін  арттыру курстардан 
ытушылар  саны:  2015 ж. – 110 адам; 2020 ж. – 160 

ытушылар құрамының халықаралық  
ытушылар  саны:  2020 ж. қарай– 13 адам.  

ндерді  шет тілдерде  оқитын оқытушылар  саны

ЖАОК
ҚР  ӘМ   

авторлық   куәлігі  
бар  электронды    

оқулықтар

Әзірленген   
медиа-курстар

2

43
48

100 141 159

0 50 100 150 200

докторлар

наградалар,сыйлықтар,
иегерлері…

арттыру
өткен ПОҚ

өткен
ПОҚсаны

11

19

110

47

18

49

160

99
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ы  ПОҚ  үлесі: 2015 ж. - 

адам; 2020 ж. – 25 адам 
ытушылар саны:  2020 ж. 

 мемлекеттік 
саны к 2020 г. – 6 адам 

 
іліктілігін  арттыру курстардан 

160 адам. 
қ  тағылымдамалардан  

ытушылар  саны:  2020 ж. қарай 

2011-2015

2011-2020

Әзірленген   
курстар

159

2011-2020

2011-2015



 

Қарағанды  экономикалық  университетінің  даму  
стратегиясы  

Нұсқа 8 
2018 ж. 

Өзгеріс. № 

Тексеру   күні: 

ҚҚЭУ-С-01-2018 58  бет 
 

 
 

Ағылшын  тілінде біліктілігін  арттыру курстардан  өткен университет  
кафедраларының оқытушылар  үлесі::  2020ж. қарай – 24% 

Жаңғыру 3,0 шеңберінде  басым  салалар  үшін біліктілігін  арттыру  
курстар  ұсынысы (туризм, ИКТ, логистика,білім беру ) :  2020ж. қарай – 15 

Бюджеттен  тыс қаражаттар  есебінде ПОҚ біліктілігін арттыруын  
жыл  сайын  20% қамтамасыз ету:  2020ж. қарай – 20% 

Көптілдік  білім  беру  бағдарламаларды жүзеге  асыру бойынша  ПОҚ  
біліктілігін  арттыру:  2020ж. қарай – 80 

 Гендерлік  теңдікті  қолдау – ара  қатысы (студенттер) : 2020ж. қарай – 
1/1,5. 

«Болашақ» бағдарламасы бойынша оқудан өткен ПОҚ үлесі: 2020ж. қарай – 
2 

ПОҚ, ӘБҚ үшін семинарлар саны: 2020ж. қарай – 12 
 
Міндет 1.4 Білім  алушылардың сапалық  құрамын  жетілдіру 
Көрсеткіштер:  
Орта  мектептердің  түлектері - «Алтын белгі», үздік  аттестат 

иегерлерінің, конкурстар  мен  олимпиадалар жүлдегерлерінің  саны: 2020 ж. 
қарай – 11 адам. 

Магистратурада  оқуын  жалғастырған ҚЭУ түлектерінің  саны: : 2020 ж. 
қарай – 75 адам. 

Intermidiate деңгейінде  ағылшын  тілін меңгерген  студенттер  үлесі:: 2015 
ж. – 10%; 2020 ж. – 15%. 

«Туризм», «Есептеу  техникасы және  бағдарламалық қамтамасыз  ету», 
«Ақпараттық жүйелер»,  «Логистика», «Құқық  және экономика» 
мамандықтарға студенттерді  қабылдап  алуды  арттыру:   2020ж. қарай – 50% 

ЖОО-ң ББ жалпы санынан қосымша білім беру бағдарламаларының үлесі 
(Major және Minor):  2020 ж. қарай - 10 

 
Міндет 1.5 Практикаға  бағдарланған оқытуды  енгізу 
Көрсеткіштер: 
Сабақтарды  өткізуге, элективті  пәндерді оқытуға тартылған  

практикалық  қазметкерлердің саны:: 2020 ж. қарай – 55 адам. 
Кәсіпорындардың  тапсырыстары  бойынша орындалған диплом  

жобалардың  саны:  2020 ж. қарай– 135 дана. 
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Жетекші кәсіпорындар  мен  

меморандумдар  саны:  2020 
Өндіріс өкілдерінің қ

бағдарламаларының үлесі
Репозитарийдің ЖОО

монографиялармен,оқулы
толықтырушылығы:  2020 ж

 Элективті пәндер  саны
 Элективті пәндер  саны
 Элективті пәндер саны
Элективті  пәндерді

қарай– 1% 
Элективті пәндерді

қарай– 11% 
        Элективті пәндерді
11% 

59
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сіпорындар  мен  ұйымдармен жыл  сайын  жасалатын 
2020 ж. қарай – 44 дана. 

ң қатысуымен әзірленген және уске асырыл
лесі: 2020 ж. – 75%. 
ЖОО ғылыми және оқу-әдістемелік ж

улықтармен,оқу құралдарымен,ғылыми  ма
2020 ж. қарай – 200 дана.  

 
ндер  саны - бакалавриат: 2020 ж. қарай 
ндер  саны  - магистратура: 2020 ж. қарай
ндер саны - докторантура:  2020 ж. қарай

ндердің жаңартылушылық  үлесі- бакалавриат

ндердің жаңартылушылық  үлесі  - магистратура

ндердің жаңартылушылық  үлесі - докторантура

66 78 90 100109120126 135

Кәсіпорындардың  тапсырыстары  
бойынша  орындалған  диплом  

жобалары

2011

2011

Сабақтарды өткізуге, 
элективті  пәндерді  
оқуға  тартылған  

практикалық  
қызметкерлер  саны

Жетекші  
кәсіпорындар  мен  
ұйымдармен  жыл  
сайын  жасалатын  

меморандумдар  саны
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не уске асырылған білім беру 

дістемелік жұмыстарымен: 
ылыми  мақалалармен 

 

арай - 1107 
арай- 287 
арай- 17 

бакалавриат: 2020 ж. 

магистратура: 2020 ж. 

докторантура:  2020 ж. – 
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Пәнаралық  оқу  пәндердің  
Түлектер  Ассоциациясы  м
Орындалған магистерлік ж
Шетел мамандардың қатысуымен 

үлесі: 2020 ж қарай. – 15 
Алыс шетел ұйымдарымен 

– 10 
 
Міндет 1.6 ЖОО кейінгі  білім  беруді  дамы
Көрсеткіштер. 
Жоғары оқу орнынан  кейінгі  білімі  бар  

ж қарай. – 125 адам. 
Магистерлік  диссертаци

пайызы: 2015 ж. – 95%;  2020 ж 
Уақытында  қорғалған   PhD 

2020 ж. қарай – 100%. 
Академиялық зерттеу ұт

2015 ж. қарай– 46%;  2020 ж қарай
Кәсіпорындар  мен  

магистранттар  орындайтын 
дана;  2020 ж.  қарай – 8 дана. 

Жоғары  оқу  орнынан ке
белсенділігінің  деңгейі: 2015 ж 

 

 
Бизнес-құрылымдар  үшін  

қайта  даярлау  қысқа  мерзімді  
Көптілдік білім  беру ше

оқылатын  пәндер үлесі:  2020 ж

Жоғары  оқу  орнынан  
кейінгі  білімі  бар  

кадрларды  оқытып  
шығару
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ң  саны: 2020 ж. қарай  - 10 
мүшелерінің  саны:  2020 ж.қарай - 10
жұмыстардың  саны:  2020 ж қарай

атысуымен әзірленген білім беру бағдарламаларыны

йымдарымен қосдипломды бағдарламалар үлесі

ЖОО кейінгі  білім  беруді  дамыту 

у орнынан  кейінгі  білімі  бар  кадрларды  оқытып  шы

диссертацияларды  қорғау  қорытындылары  бойынша сапа
2020 ж қарай. – 99%. 

PhD докторанттардың үлесі:  2015 ж

тқырлыққа  қатысатын магистрант
арай – 51%. 

сіпорындар  мен  ұйымдардың  тапсырыстары  бойынша  
 диссертациялық  жобалар саны:: 2015 ж

у  орнынан кейін білім алушылардың жарияланымды
2015 ж . – 300 дана; 2020 ж. – 380 дана. 

шін  кадрлардың  біліктілігін  арттыру  ж
а  мерзімді  курстар  үлесі: 2016-2020 ж.  – 100%.

білім  беру шеңберінде магистратурада және докторантур
ж. қарай– 40 
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дарламаларының 

лесі: 2020 ж қарай. 

ытып  шығару:  2020 

орытындылары  бойынша сапа 

ж. қарай – 90%;  

магистранттар  үлесі: 

тапсырыстары  бойынша   
2015 ж. қарай– 3 

жарияланымдық  

 

ілігін  арттыру  және    
100%. 
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Ғылыми  ақпараттық  беделді деректер  базаларында индекстелетін  
халықаралық  рецензияланатын ғылыми  басылымдарда жоғары  оқу  орнынан  
кейін білім  алушылардың жарияланымдар  саны: 2020 ж қарай – 4 

 
2- Басымдық «Ғылыми-зерттеу  қызметінің  тиімділігін  арттыру – 

білім беру  мен ғылымды  табысты  интеграциялауды  қамтамасыз  ете  
отырып,  ғылыми-зерттеу  қызметін  тұрақты  дамыту» 

Мақсат– білім  беру  менм ғылымды табысты интеграциялауды  қамтамасыз  
ете отырып,  ғылыми-зерттеу  қызметін  тұрақты  дамыту. 

Мақсаттық индикатор: ғылыми-зерттеу  институттардың, профессор-
оқытушылар құрамының, студенттердің, магистранттар  мен докторанттардың  
ғылыми-зерттеу  қызметіне  қатысуы. 

ҚЭУ айқындап  көрсететін   белгісі–оның инновациялық  қызметі, дамуының 
озық  сипаты. 

Білім  беру  үдерісінің   жоғары  сапасын  қамтамасыз  ету  үшін 
университетте  белсенді  түрде ғылыми-инновациялық  жұмыс жүзеге  
асырылуда.Ғылыми-инновациялық  жұмыстар қаражаттарды  әр  түрлі  көздерден  
тарту негізінде қаржыландырылады. Көбінесе университеттің өз  қаражаттары, 
республикалық және  жергілікті  бюджеттердің қаражаттары, сонымен  бірге  
ғылыми-зерттеу  жұмыстардың  басқа  тапсырысшыларының қаражаттары 
пайдаланады.  

Ғылыми-зерттеу  қызметін  дамыту  шеңберінде  университет Қазақстанның, 
Ресейдің  және жақын  шетелдің барлық бейінді ғылыми-зерттеу ұйымдарымен  
тығыз  ынтымақтастықта: ҚР  БҒМ  Экономика институтымен (Алматы), 
Экономикалық  зерттеулер  институтымен (Астана), РҒА Экономика  
институтымен (Екатеринбург, РФ),  Т.Шевченко атындағы  КҰУ (Киев,Украина)  
және т.б. 

ҒЗИ және университеттің кафедралары шаруашылық  шарттарды жасау және 
ҚР  БҒМ Ғылым  жөніндегі  комитетінің гранттық  қаржыландыру конкурстарына 
қатысу бойынша,  іргелі  және қолданбалы зерттеулерді әзірлеуде халықаралық  
ынтымақтастық бойынша кешенді  жұмыс  жүргізіп  жатыр.  
 Университеттің ҒЗИ импакт-факторы  бар  ғылыми  басылымдарында ұжымдық  
монографияларды, мақалаларды жариялау, гранттық  және  шаруашылық  шартты 
тақырыптарды жүзеге  асыруға  қатысу түрінде нақты ғылыми нәтижелерді  
алуымен университеттің ПОҚ академиялық  жетістіктерін арттыру  бойынша  
университет  кафедраларының қызметін үйлестіреді. 
 Кафедралардың ПОҚ және университеттің ҒЗИ қызметкерлері студенттерді, 
магистранттарды және докторанттарды  бірлескен қаржыланатын  ғылыми-
зерттеу  жұмыстарға  тарту  арқылы студенттік  ғылымды үйлестіреді.   
 Университеттің  ҒЗИ  әлеуетті инвесторларды  ҒЗИ қызметкерлері  мен ҚЭУ 
ПОҚ  инновациялық  жобаларының әзірлемесіне  және  зияткерлік  меншік  
өнімдерін коммерцияландыруға тарту  бойынша  мақсатқа  сәйкес  жұмыс  
жүргізуде. 
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Thomson Reuters, Scopus  деректер  базасы  бойынша  нөлдік  емес  импакт-
факторы  бар журналдарда ғылыми  мақалаларды, сонымен  бірге ұжымдық  
монографияларды,оқулықтарды бірлесіп  даярлау  және  басып  шығару  бойынша  
ҒЗИ университеттің  кафедраларымен   ынтымақтастықта жұмыс  жүргізуде.   

ҒЗИ базасында құрылған ғылыми  офистердің  қызметі  ЖОО әлемдік  және  
ұлттық  рейтингісінің проблемалық блоктарын  шешуге, патенттер  мен 
инновациялық  патенттер  санын  арттыруға, сонымен  бірге студенттердің 
ғылыми  жобаларын  алыс  шетелдерде  өтетін  конкурстарға  қатысуға 
бағытталған. 

Шешімі  қойылған стратегиялық басымдыққа жетуге мүмкіндік  беретін 
негізгі  міндеттер. 

 
Міндет 2.1 Университеттің ғылыми-зерттеу әлеуетін арттыру 
Көрсеткіштер: 
Кафедралардың ПОҚ  және ҒЗИ ғылыми қазметкерлерінің ғылыми  

жарияланымдар саны:  2020 ж. қарай – 620 дана 
Ғылыми-зерттеу тақырыптардың  орындауына қатысатын 

кафедралардың  ПОҚ және ҒЗИ ғылыми қызметкерлерінің  үлесі: 2015 ж. - 69%; 
2020 ж. - 73%. 

Нөлдік  емес импакт-факторы  бар журналдарда (Thomson, Reuters, 
SCOPUS, РИНЦ) ғылыми  жарияланымдардың  саны:  2017ж. –37 дана,  2020 ж.– 
53 дана. 

Ағылшын  тіліндегі  монографиялардың, оқулықтардың және  оқу  
құралдарының саны:  2020ж. қарай– 16. 

Өнертабыстар, патенттер, лицензиялар саны:: 2020ж. қарай– 10 
ҚР БҒМ грифімен басылған оқулықтар саны: 2020ж. қарай - 5. 

 
2014 ж. зерттеушілердің  жалпы  санынан зерттеушілер  өсімі:   2020ж. 

жылға  қарай. – 3,5% 
Халықаралық  журналдарда жарияланымдардың  өсімі ( Web of Science Core 

Collection и Scopus деректер  базасы бойынша):  2020ж қарай. – 2% 
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Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics) базасы  бойынша  
жарияланымдардың дәйексөз  келтіру деңгейі  бір  жылда:  2020ж. қарай– 12% 

Авторлық  куәліктер  саны:  2020ж. қарай– 25 
 
Міндет 2.2  Кафедралардың  ғылыми  зерттеулерін  қаржыландырудың  

көпарналы  жүйесін  құру 
Көрсеткіштер: 
Тапсырысшы қаражаттарының  есебінде университеттің ғылыми-зерттеу  

жобаларын қаржыландыру  көлемі:  2020 ж. қарай– 16000 мың тг. 
Ғылыми-зерттеу жобалардың бюджеттік конкурстарының нәтижелері  

бойынша орындалған ғылыми  тақырыптардың  саны:  2020 ж. қарай– 10 дана 
Ғылыми  тақырыптар  саны (тапсырысшылар- кәсіпорындар,ұлттық  

кампаниялар және биліктің аймақтық органдары):   2020 ж. қарай– 9 дана 
Патенттер мен  импакт-факторы  бар журналдарда   жарияланған  

ғылыми мақалалар санының  қызметкерлер  санына ара  қатысын    15,5%   дейін  
жеткізу: 2020 ж. қарай– 17,5%. 

Ғылыми  жобаларды коммерцияландыру:  2020 ж. қарай – 11,5%. 

 
Шет тілінде бастамашылық ғылыми  зерттеулерді орындау: 2020ж. қарай - 

1  
IT-технологиялар  саласындағы  зерттеулерге басымдығымен ЖОО 

ғылымын  дамыту:  2020ж. қарай - 2 
Жетекші шетелдік университеттермен, зерттеу орталықтармен,  ірі  

кәсіпорындар  мен трансұлттық компаниялармен  ЖОО  бірлескен  жобаларын  
жүзеге  асыруы:  2020ж. қарай – 2 

Енгізілетін  ғылыми-зерттеу жобалардың үлесі: 2020ж. қарай– 33,3% 
 
 
Міндет 2.3 Ғылыми  қызметі  мен  білім  беру процесінің  ықпалдасуы 
Көрсеткіштер: 
СҒҚ  мүшелерінің  саны:  2015 ж. қарай– 555 чел.; 2020 ж.қарай – 800 адам 
Студенттердің ғылыми  жарияланымдар саны: 2020 ж. қарай– 323 дана 
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Студенттердің, магистранттардың   және   PhD докторанттардың  
ғылыми-инновациялық  жобаларының  саны:  2020 ж. қарай– 32 дана 

Ғылыми  үйірмелердің, зертханалардың, ғылыми  орталықтардың  саны:  
2020 ж. қарай– 7 дана 

Халықаралық  конкурстарға, конференцияларға қатысқан  үшін  дипломдар  
мен  марапаттарды  алған  СҒЗЖ  саны::  2020 ж. қарай – 53 дана 

Республикалық конкурстарға  қатысқан  үшін дипломдар  мен  
марапаттарды  алған СҒЗЖ саны: 2020 ж. қарай– 60 дана 
     Студенттермен, магистранттармен,  PhD докторанттармен  ПОҚ  
бірлескен  жарияланымдар  саны: 2020 ж. – 150 дана 
     Магистранттарды  және  докторанттарды  тартуымен  ғылыми  жобалар  
мен  бағдарламаларды жүзеге  асыру:  2020ж. қарай– 100% 

 

 
 

 
3 Басымдық «Университеттің  халықаралық  ғылыми- білім  беру  

кеңістігіне  интеграциялануы –халықаралық  талаптар  деңгейінде  жоғары  
білімді  түлектер  даярлап  шығару, бизнес-құрылымдар, студенттер, 

халықаралық  серіктестер  ортасында  ҚЭУ-дің  халықаралық  беделін  
арттыру» 

Мақсат – жоғары  білімді  түлектерді халықаралық  талаптар деңгейінде  
даярлау, бизнес-құрылымдар,студенттер, халықаралық серіктестер ортасында  
университеттің беделін  арттыру. 

Мақсаттық индикатор - университетті интернационалдандыру,  заманауи 
оқыту  түрлерін пайдалану, университетті шетелдік университеттер  мен 
ұйымдардың беделді  серіктесі, үздік бағдарламалар  мен  жобалардың 
қатысушысы  ретінде  айқындау.  
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Соңғы  жылдарда білім  беру аясында интернационалдандыруға,  
халықаралық  ықпалдасуға  тұрақты  үрдіс  қалыптасты. Халықаралық  білім  беру 
байланыстарды  тереңдету және әртараптандыру жағдайларында  ұлттық  білім  
беру жүйелердің өзара  тәуелділігіне  жаһандық  сипат  беріледі.Әлемнің  жетекші  
университеттерімен  жинақталған  бірегей  ғылыми  және  білім  беру  әлеуетін  
пайдаланып, ұлттық  білім  беру жүйелердің ерекшеліктері  мен жетістіктерін  
сақтай  отыра,ортақ  еуропалық білім  беру   кеңістігін  құру  үшін алғышарттар  
жасалды.   

Университетте халықаралық  қызметін  дамыту студенттерге  білім  беру  
сапасын, сонымен  бірге  Казахстанда, ТМД елдерінде  және  шетелде   
университеттің  рейтингісін  арттыруға бағытталған. Халықаралық  қызметінің  
даму  нәтижесінде  университет әр  түрлі  ғылыми  салаларда шетелдік  
тәжірибеге  қол  жеткізуге, қосымша бюджеттен  тыс қаражаттарды  тартуға  
мүмкіндік алды. 

Университет өз  күш-қуатын  ұлттық  білім  беру  жүйесінің  шегінен  асырып 
қызмет  аясын  кеңейтуге  бағыттайды. Бұл жұмыстың  нәтижесі: шетелдік  
университеттердің, халықаралық бағдарламалар  мен  ұйымдардың, ғылыми  
зерттеулер  аясындағы  бірлескен ғылыми  және  зерттеу  жобалардың, студенттер  
ұтқырлығының, профессор-оқытушылар  қүрамын  халықаралық білім  беру  
процесіне  тарту  бойынша,   ҚЭУ шетел  студенттер ұтқырлығының  орталығы  
ретінде дамуының   беделді  серіктес  айқындамасы.  

Шешімі  қойылған  стратегиялық басымдыққа  жетуге  мүмкіндік  беретін  
негізгі  міндеттер 
 

Міндет 3.1 Зерттеу  және  оқу  бағдарламалар саласында халықаралық  
сапа  стандарттарына жету.  

Көрсеткіштер: 
ҚЭУ-ге  пәндерді  оқу  үшін  шақырылған шетелдік  мамандар  саны:   2020 

ж. қарай – 17 адам. 
 «Топ 701кіру + рейтинг QS-WUR» бағдарламасына  қатысу. 
Бірлескен  ғылыми және гранттық зерттеулерді өткізуге тартылған  алыс  

және  жақын шетелдің  белгілі  ғалымдар  саны: 2020 ж. қарай – 4 адам. 
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Міндет 3.2  Болон процес

ұтқырлығын, халықаралық 
қызметкерлерінің тартуын, унив
орталығы ретінде  дамуын қамтама

Көрсеткіштер: 
ҚЭУ бірлесіп, академиялы

серіктес  ЖОО-лар саны:  2015 
Академиялық ұтқырлық ба

2015 ж. қарай – 713 адам;  2020 
ҚЭУ оқитын шетелдік  студенттер  саны:
Серіктес  университеттермен 

қарай– 14 ;  2020 ж. қарай – 20 .
Шетелдік серіктес  ЖОО

бағдарламаларын  әзірлеу: 2020ж
 
Міндет 3.3 Бизнес-құрылымдар

ортасында  университеттің  халы
Көрсеткіштер: 
Университет  қатысатын халы

2015 ж. қарай – 12;  2020 ж. қарай
Халықаралық  ұйымдар  мен  

«Болашак» бағдарламасы  бойынша  алын
қарай – 25 адам. 

Басқару  мен  сабақ беруге шетелдік  мамандарды  тарту:
адам. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ҚЭУ-мен  бірлесіп  академиялық  ұтқырлық  
бағдарламаларын  жүзеге  асыратын  серіктес  

ЖОО

25

экономикалық  университетінің  даму  
стратегиясы  

Нұсқа 8
2018 ж.

ҚҚЭУ-С-01-2018 

 

процесінің  талаптарына  сәйкес 
 білім  беру процесіне  ҚЭУ оқытушылары  мен  
университетті шетелдік студенттерді
амтамасыз ету 

ЭУ бірлесіп, академиялық ұтқырлық бағдарламаларын  жүзеге  асыратын  
2015 ж. қарай – 14;  2020 ж.қарай  – 22. 

бағдарламасына қатысатын студенттер  саны:
2020 ж. қарай.– 1070 адам. 

итын шетелдік  студенттер  саны:  2020 ж. қарай – 20
Серіктес  университеттермен практика  бағдарламаларының  

. 
Шетелдік серіктес  ЖОО-мен ағылшын  тілінде 

2020ж. қарай – 6. 

рылымдар, студенттер, халықаралы
халықаралық  беделін  арттыру 

атысатын халықаралық жобалар  мен бағдарламалар  саны
арай – 14. 

мен  қорлардан, шетел  университеттерден ж
дарламасы  бойынша  алынған жеке стипендиялар 

беруге шетелдік  мамандарды  тарту: 2020

мен  бірлесіп  академиялық  ұтқырлық  
бағдарламаларын  жүзеге  асыратын  серіктес  

ЖОО-лар  саны

58
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. 
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йкес студенттердің 
ытушылары  мен  

енттердің ұтқырлық  

зеге  асыратын  
 

студенттер  саны: 

20 адам. 
ң  саны: 2015 ж 

 білім  беру  

аралық  серіктестер 

дарламалар  саны: 

орлардан, шетел  университеттерден және 
 саны:   2020 ж. 

2020ж. қарай– 8  

2011-2012

2013-2014

2016-2017

2019-2020
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4 Басымдық«Тиімді  
басқару қағидаттарын  енгізу 

ұйымдастыру  
 
Мақсат – университет

жетілдіру. 
Мақсаттық индикатор

тиімді  жұмысы, сертификаттал
дамыту. 

 
 Қарағанды  экономи

басқару келесіге  негізделген:
 Сериясы 9000 ИСО 

сапа  менеджменті  жүйесіні
 Ақпараттық-аны

сапаның  көрсеткіштер номенклатурасымен 
қызметінің  мониторинг 

 Университет  қызметіне  
ИСО халықаралық стандарттарды
әдістемелік құжаттамалар

 Барлық  деңгейлерде
жүзеге  асыруда ұжымны
инновациялық- білім  беру ортасына

Университеттегі инноваци
 СМЖ тарату  ж

қатысуын; 
 Қызметкерлерді

дайындығын; 
 Профессор-оқытушы

үәждемесі мен  көтермелеуі

0

50
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Халыаралық  ұйымдар  мен  қорлардан , шетелдік  

экономикалық  университетінің  даму  
стратегиясы  
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Тиімді  менеджментті  ұйымдастыру 
идаттарын  енгізу – университеттің  басқ

йымдастыру  құрылымдарын  жетілдіру

университеттің  басқару  жүйесі  мен ұйымдастыру 

индикатор – стратегиялық және оперативтік 
сертификатталған СМЖ бар  болуы, корпоратив

экономикалық  университетінде  білім  беру  сапасын 
ару келесіге  негізделген: 

ИСО халықаралық стандарттар  қағидаттарына  негізделген 
йесінің әзірленген  және  енгізілген моделіне

анықтамалық  жүйесімен, деректер  базаларымен  ж
номенклатурасымен қолданған университетті

мониторинг тетігіне; 
ызметіне  қатысты 2008 жылғы нұс

стандарттардың талаптарына бейімделген нормативтік
жаттамалар  жұйесіне; 

гейлерде білім  беру  сапасын  басқ
ымның  ұйымдастырушылық  бірлігіне  ба

білім  беру ортасына. 
нновациялық – білім  беру ортасы  қамтамасыз  етеді

тарату  және  жақсарту процестеріне  барлы

меткерлердің инновациялық қызметке 

ытушылар құрамының және  білім  алушыларды
термелеуін;  

2011-2012
2013-2014

2016-2017
2019-2020

3 7 15 25
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 және корпоративтік  
қару  жүйесі  мен  

жетілдіру» 

йымдастыру құрылымын  

не оперативтік басқару  жүйесінің  
корпоративтік мәдениетін  

інде  білім  беру  сапасын  тиімді  

идаттарына  негізделген  
не  енгізілген моделіне; 

йесімен, деректер  базаларымен  және  
университеттің  білім  беру  

сқадағы  сериясы 9000  
талаптарына бейімделген нормативтік-

қарудың  мақсаттарын  
бірлігіне  бағытталған  

амтамасыз  етеді: 
процестеріне  барлық  қызметкерлердің  

ызметке кәсіби-педагогикалық 

не  білім  алушылардың 

2020

Халыаралық  ұйымдар  мен  қорлардан , шетелдік  
университеттерден  және  «Болашақ»  
бағдарламасы  бойынша  алынған  жеке  
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  Инновациялық  процес
 Қажетті  материалдық-
Сапаны қамтамасыз  етуді

мәдениеті мен ішкі  бәсекелестік ортаны  дамыту 
шешу  керек. 

Қойылған стратегиялық 
міндеттер: 

 
Міндет 4.1 Сапаны  қамтамасыз  етуді
Көрсеткіштер: 
  Білім  беру  қ

қанағаттанушылығы: 2020 ж. 
Университетті, академиялы

оқытушалар құрамының және  студенттерді
50%. 

 
Міндет 4.2 Сыртқы  ортада 

айқындамаларын  нығайту. 
Көрсеткіштер: 
Қазақстанның   гуманитар

рейтингісі:  2020 ж. қарай – 1 орын
Білім берудегі  сапаны қамтамасыз  ету  ж

нұсқасы бойынша ұлттық  рейтингі
ондығына  кірген  білім  беру  ба

 Электронды және   бас
туралы айтылған  жағымды  пікірлер  саны:
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БАҚ -та  ЖОО туралы  жазылған 
жарияланымдар  саны
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процестерді  қажетті құралдармен қамтамасыз
-тұрмыстық жағдайларды жасауын. 

амтамасыз  етудің  ішкі  жүйесін жетілдіру  және  корпоративтік  
секелестік ортаны  дамыту мақсатында келесі  міндеттерді  

қ басымдыққа жету мүмкіндігін  беретін негізгі  

амтамасыз  етудің  ішкі  жүйесін жетілдіру

қызметтердің  сапасымен 
 қарай – 100%. 

ті, академиялық  дамытуды басқаруда 
не  студенттердің рөлін  күшейту:  2020 

ы  ортада университеттің оң беделін 

гуманитарлық-экономикалық  ЖОО-лар  арасында  
орын. 
амтамасыз  ету  жөніндегі  Тәуелсіз 
рейтингісінің қорытындылары  бойынша  е
бағдарламаларының  саны:    2020 ж. 

баспа    Бұқаралық  ақпарат  құралдарында
ымды  пікірлер  саны:    2020 ж. – 25. 

та  ЖОО туралы  жазылған 
жарияланымдар  саны

15
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амтамасыз  етуін; 
 

не  корпоративтік  
келесі  міндеттерді  

мкіндігін  беретін негізгі  

йесін жетілдіру 

сапасымен студенттердің 

аруда  профессор-
2020 ж.  қарай–  

беделін қолдау, 

арасында  ҚЭУ  

уелсіз  агенттіктің  
бойынша  ең  үздік 

. қарай– 22. 
ралдарында ҚЭУ 
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5 Басымдық  «Университеттің   ресурстық  әлеуетін  дамыту -  
материалдық-техникалық  базасы  мен  қаржылық  қамтамасыз  етуді,  

адами  ресурстарды  нығайту» 
 
Мақсат –  материалдық-техникалық  базасы  мен қаржылық  қамтамасыз  

етуін  нығайту.  
Мақсаттық индикатор – білім  беру  процесін және  ғылыми- 

инновациялық қызметін лицензиялық  деңгейде қамтамасыз  ету. 
Білім  беру  процесінің материалдық-техникалық қамтамасыз  ету  

көрсеткіштері университет әлеуетінің сипаттамасы  мен оның  тұрақтылығының  
кепілі  болып  табылады. Университет қызметінде даму  стратегиясына  сәйкес  
жүйелі  жетілдіру  және материалдық-техникалық базасын  нығайту  арқылы  
ресурстардың  тұрақты  жақсаруы  қарастырылған.   

Оқу  процесін  ұйымдастыру  үшін университет  басшылығы  қажетті  және  
жеткілікті ресурстарды анықтап, бөледі: материалдық-техникалық, ақпараттық, 
қаржылық, олар  жеткілікті және  әр іске  асырылып  жатқан білім  беру  
бағдарламасының талаптарына сәйкес.  

Университет қаржылық-тәуелсіз мекеме, оның қаржыландыру көздері:  
мемлекеттік  білім  беру тапсырыстың бюджеттік қаржыландырудан, ақылы  білім  
беру қызметтерді  көрсетуден, ҒЗЖ орындаудан,  салымдарды  депозиттік  
шоттарда  сақтаған  үшін банктің  пайыздарынан  және  заңнамаға  қайшы  
келмейтін  басқа  жұмыстардан түскен  табыстардан. 

Университті күтіп, ұстап  тұруға  қомақты қаражаттар  бөлінеді: 
материалдық, ғылыми-оқу-зертханалық базасын жаңартуға, кеңейтуге; 
инфрақұрылымды сапалы жаңартуға,кеңейтуге  және қызмет  жасауына; 
профессор-оқытушылардың  біліктілігін  арттыруға;  студенттердің  халықаралық  
практикасы  мен академиялық  ұтқырлығына; қызметкерлер  мен  студенттердің  
іс-сапар шығындарына; оқу-көмекші, кеңсе  тауарларына;  қызметкерлердің еңбек 
міндеттерін атқару  барысында өмірі  мен  денсаулығына зиян  келтірген  үшін  
жұмыс  берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыруға; 
студенттердің тәрбие процесіне; әлеуметтік  жағдайы  төмен студенттерге 
материалдық  қолдау  жасауға. 

Шешімі стратегиялық  басымдыққа жету  мүмкіндігін  беретін негізгі  
міндеттер. 

 
Міндет 5.1 Білім  беру  процесін  аудиториялық  қормен  қамтамасыз  ету 
Көрсеткіштер: 
Жөндеу-құрылыс  жұмыстардың  көлемі: 2011-2015 жж. – 427 500 000 тг.;               

2011-2020 жж. – 877 500 000 дана. 
    Материалдық-техникалық  базасының көлемі:  2015 ж.  қарай– 35600 ш.м.; 
2020 ж.  қарай–  35600 ш.м. 

Міндет 5.2 Оқу  және зертханалық жабдықпен  қамтамасыз  ету 
Көрсеткіштер: 



 

Қарағанды  экономикалы
стратегиясы

 

 

Оқу жиһазы  мен оқу-зертханалы
қаржылық көрсеткіштер : 2011
407 000 000 тг. 

Компьютерлік  техникасы  мен 
бойынша  қаржылық  көрсеткіштер
жж. – 671 900 000 тг. 

 

 
Міндет 5.3 Кітапхананың  
Көрсеткіштер: 
 Электронды тізбені  қалыптастыру

дана. 
Кітап қорын университетті

ғылыми әдебиетінің қоры мен о
ара қатысын қамтамасыз ету) : 

Басқа кітапхана және ғылыми 
аралық электронды кітапханағ

Магистранттар мен  PhD докторанттарды
дүниежүзілік электронды кітапханалар
қамтамасыз ету: 2020ж. – 12 

 
6 Басымдық  «Тәрбие  жұмысын  

жастардың  бойында  белсенді  азаматты
жауапкершілікті ,  отансүйгіштік  сезімді

және  лидерлі
Мақсат – жастарда белсенді  азаматты

жауапкершілікті, отансүйгіштік  сезімін,
көшбасшылық  қасиеттерді  қалып
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зертханалық жабдықты  сатып  алу
2011-2015 жж. – 245 700 000 тг.; 2011

асы  мен   мультимедиялық  жабдықты
рсеткіштер: 2011-2015 жж. – 328 900 000 тг.; 2011

ң  серпінді  дамуы  

алыптастыру : 2015ж.–65 000 дана, 2020

орын университеттің бейініне сәйкес жинақтау (бар о
оры мен оқитындар контингенті саны арасында

амтамасыз ету) : 2020ж. – 83 000 дана 
ылыми қорларға, соның ішінде республикалы
ға қол жеткізуді қамтамасыз ету: 2020

Магистранттар мен  PhD докторанттардың зерттеулері 
зілік электронды кітапханаларға және заң дерекқорларға 

мысын    және  әлеуметтік  дамытуды
белсенді  азаматтық  ұстанымды, әлеуметтік  
йгіштік  сезімді, жоғары  адамгершілік  

лидерліқ  сапаны   қалыптастыру» 
белсенді  азаматтық ұстанымды

йгіштік  сезімін, жоғары адамгершілік ж
алыптастыру. 

2011-2020

328900000

407000000

671900000
Оқу  жихазы  мен  оқу
зертханалық  жабдықты  
сатып  алу  бойынша  
қаржылық  
көрсеткіштер

Компьютерлік 
техникасы  мен 
мультимедиялық  
жабдықты  сатып  алу  
бойынша  қаржылық  
көрсеткіштер
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ты  сатып  алу бойынша  
700 000 тг.; 2011-2020 ж. – 

ты  сатып  алу  
900 000 тг.; 2011-2020 

 

, 2020ж. – 80 000 

тау (бар оқу және 
итындар контингенті саны арасындағы қажет 

ішінде республикалық ЖОО 
2020ж. – 5 

зерттеулері үшін 
а қол жеткізуді 

леуметтік  дамытуды жетілдіру -  
леуметтік  

ары  адамгершілік  қасиеті  

станымды, әлеуметтік  
адамгершілік және 

Оқу  жихазы  мен  оқу-
зертханалық  жабдықты  
сатып  алу  бойынша  

техникасы  мен 
мультимедиялық  
жабдықты  сатып  алу  
бойынша  қаржылық  
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Мақсаттық   индикатор – жастар  саясаты  және  патриоттық  тәрбие 
аясындағы шараларды жүзеге  асыруға  белсенді  қатысатын  жастар  үлесі 
(жастардың  жалпы  санынан). 

Қазіргі қазақстандық қоғам адамнан жоғары  білімді, жоғары  мәдени  
деңгейді,  ғылым  мен  техниканың әр  түрлі  саласында терең  мамандануды,  
сонымен  бірге  қоғамда өмір  сүру білігін  талап  етеді. Жеке  тұлғалық  дамудың  
негізгі  параметрлері ретінде оның жалпыадамзаттық  құндылықтарға  
бағдарлануын,  адамгершілігін, зиялылығын, креативтігін, белсенділігін, пікірін  
айтудағы тәуелсіздігін санауға  болады. Осы  қасиеттердің  даму  деңгейін 
әлеуметтік біліктілігінің  қалыптасуы мен жеке  тұлғаның  әлеуметтік  қалыптасу  
көрсеткіштері  деп   қарастыруға  болады. 

 «Қазақстан  жолы – 2050: Бір мақсат, бір  мүдде, бір  болашақ» Қазақстан  
стратегиясында ел Президенті  Н.А. Назарбаев біздің көпұлтты  және  
көпконфессиялы қоғам  табысының негізі  ретінде жаңа қазақстандық  
отансүйгіштікті қалыптастыру міндетін  қойды. 

ЖОО және  колледжіде  оқу  кезінде жеке  тұлғаны  тәрбиелеу – әлеуметтік  
дамып жетілген жеке  тұлғаның қалыптасуымен байланысты жастардың 
әлеуметтену кезеңі. Колледжіде және ЖОО тәрбие процесін жүйелі түрге  қою  
қажеттілігі осыдан  туындайды: оның  барысында қызметтің  бұл  түрі оқушылар  
мен  студенттердің оқу  процесі  мен  ғылыми-зерттеу  дайындығымен бірлікте  
көрінеді. Оқу, ғылыми және  тәрбие  жұмысының өзара  байланысы  мен өзара  
тәуелділігі  маманның кәсіптік  және  әлеуметтік біліктілігін  көрсететін  жеке  
тұлғаның қасиеттерінің, ұстанымдары  мен  құндылықтық бағдарлануларының 
жиынтығымен анықталады. 

Университеттің тәрбие  тұжырымдамасының  негізгі  идеясы – студентті-
болашақ  маманды  тәрбиелеу  әлеуметтік  мәселе  ретінде  мемлекеттің, 
қоғамның, жеке  тұлғаның қажеттіліктер есебінің  негізінде шешілуі  мүмкін. 
Бүгінгі  таңда еңбек  сипаты  өзгеріп  кетті, онда зияткерлік-ақпараттық 
құрамдасының рөлі  күннен-күнге маңызды  болып  барады. Түлектің  әлеуметтік 
ұтқырлығы  мен бәсекеге  қабілеттілігі сұраныста  болады. Студенттің  
әлеуметтену процесі өтетін ақпараттық кеңістік өзгеріп  жатыр. Осының  бәрі  
қазіргі  заманғы  жағдайларда  студенттің  жеке  тұлғасының дамуына,тез  өзгеріп  
жатқан әлеуметтік  жағдайларға бейімделуге  қабілетті, өз өмірінің  стратегі  мен 
субьекті  ретінде, лайықты  адам және Отанының  азаматы  ретінде   
қалыптасуына қөмектесу  қажеттілігіне өзектілік  беріледі.  

Тәрбиенің  мақсаты: кәсіптік, зияткерлік және  әлеуметтік  шығармашылыққа  
қабілетті Қазақстан  Республикасының азаматы  мен  патриоты ретінде 
студенттің,  (оқушының) жеке  тұлғасын дамытып,  қалыптасуына, 
әлеуметтенуіне ұтымды, оңтайлы жағдайларды  жасау.  

 Университетте ҚР  Президентінің  жыл сайынғы Жолдауларын, мемлекет  
пен  Үкіметтің стратегиялық құжаттарының меңызды  ережелерін  түсіндіру және  
насихаттау  бойынша үнемі  жұмыс  жүргізіледі. 



 

Қарағанды  экономикалы
стратегиясы

 

 

Шешімі  қойылған  стратегиялы
негізгі  міндеттер.  

 
Міндет 6.1 Жастардың

белсенділігін қалыптастыру бойынша шаралар  кешенін ж
Көрсеткіштер: 
Патриоттық  сипатты 

үлесі:  2015 ж. қарай – 95 %;  2020 
Патриоттық  тәрбие бойынша шаралар  са

конференциялар, тақырыптық  
2020 ж. – 1977. 

ҚР  Президентінің  Жолдауларын т
өткізілетін шаралар үлесі: 2016

Міндет 6.2  Жеке тұл
қасиеттерін (әлеуметтік  бейімділік, 
тұрақтылық) қалыптастыру  бойынша

Көрсеткіштер: 
Студенттік өзін-өзі  басқ

2015 ж. – 15%; 2020 ж. – 25%. 
 Университетегі   студен

2020 ж.  қарай – 15 . 
 Студенттердің  құрылыс 

2015 ж. қарай – 40 адам;  2020 ж
Қазақстан  студенттер 

қарай - 49 адам.;  2020 ж. қарай 
 

Міндет 6.3 Рухани-адамгершілік білімдер  мен  
қалыптастыру және  дамыту бойынша  шаралар  кешенін  ж

Көрсеткіштер: 
Университеттің  қоғамды

қарай – 65%;  2020 ж. қарай – 10
Шығармашылық  ұжымдар м

2011-2020 ж. – 1473 адам. 

0
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ан  стратегиялық басымдыққа  жету  мүмкіндігін  

ң  патриоттық тәрбиесі  мен  азаматты
алыптастыру бойынша шаралар  кешенін жүзеге  асыру

сипатты қоғамдық шараларға  тартылған  студенттер 
2020 ж. қарай -100%. 

рбие бойынша шаралар  саны (кураторлы
қ  дәрістер және  т.б.): 2011-2015 ж

Жолдауларын түсіндіру  және  насихаттау  бойынша  
: 2016-2020ж. – 100% 

лғаның әлеуметтік  маңызды  ж
леуметтік  бейімділік, әлеуметтік  белсенділік
алыптастыру  бойынша шаралар  кешенін жүзеге  асыру

қарудың  әр  түрлеріне қатысатын  жастар

студенттік  бірлестіктер  саны:  2015 ж

рылыс  және «Жасыл Ел» еңбек отрядтарына 
2020 ж. қарай – 60 адам. 

  Альянсы  мүше- студенттердің саны
арай – 60 адам. 

адамгершілік білімдер  мен  құндылық
не  дамыту бойынша  шаралар  кешенін  жүзеге  асыру

амдық  өміріне қатысатын жастар  
100%. 

жымдар мүшелерінің саны: 2011-2015 ж

Шығармашылық  ұжымдар   
мүшелерінің  саны

140 152
169

190

2011-2012

2014-2015

2016-2017

2019-2020

8 
. 

Өзгеріс. № 

Тексеру   күні: 

72  бет 

мкіндігін  беретін 

мен  азаматтық  
зеге  асыру 

ан  студенттер 

лық  сағаттар, 
2015 ж. – 783; 2011-

не  насихаттау  бойынша  

 
ызды  және  жеке  

белсенділік, әлеуметтік  
зеге  асыру: 

атысатын  жастар  үлесі: 

ж.  қарай – 12 ;  

отрядтарына қатысуы:    

саны:  2015 ж.  

қтар   жүйесін 
зеге  асыру  

атысатын жастар  үлесі:  2015 ж.  

ж. – 587 адам; 

2012

2015

2017

2020
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Міндет 6.4 Студенттер  мен  ПОҚ әлеуметтік  қорғауын күшейту 
Көрсеткіштер: 
Жатақханалармен  қамтамасыз  етушілік: 2015 ж. – 100%; 2020 ж. – 100%. 
Қоғамның  әлеуметтік нашар топтарынан шыққан  студенттерді 

әлеуметтік  қорғау:  2015 ж. – 16%;  2020 ж. -  20%. 
 

Жаңа  міндет 6.5 «Рухани жаңғыру»  Бағдарламасын жүзеге  асыруға  
білім  алушылардың  қатысуы 

Көрсеткіштер: 
«Рухани жаңғыру»бағдарламасының «Тәрбие және білім» шағын  

бағдарламасын жүзеге  асыру  шеңберінде шараларға  қатысқан білім  алушылар  
үлесі:  2020ж . қарай – 100% 

 

Мақсатқа  жету  жолдары  мен тәсілдері 
Мақсаттық  индикаторлар мен  көрсеткіштер  бойынша  шаралар жоспары 

мен атап  айтылған  басымдықтарды жүзеге  асырудағы  мақсаттар  мен  
міндеттерге  жету жолдары  университеттің  2020  жылға дейінгі Стратегиялық  
даму  жоспарында  қөрсетілген. 
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1-БАСЫМДЫҚ: БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІН ЖАҢҒЫРТУ  

1-мақсат:  
Білім беру қызметін 
сыртқы орта талаптарына 
сәйкестікте жетілдіру 

Мақсатты индикатор:  
университеттің Болон үдерісінің 
негізгі параметрлеріне сәйкес 
жұмыс істеуі 

өлшем 
бірлігі 

2010 
жыл 

есебінің 
көрсеткі

ші 

2011-
2012 

жылға 
жоспар 

2012-
2013 

жылға 
жоспар 

2012-
2013 
жыл 

есебінің 
көрсеткі

ші 

2013-
2014 

жылға 
жоспар 

2013-
2014 
жыл 

есебінің 
көрсеткі

ші 

2014-
2015 

жылға 
жоспар 

2014-
2015  
жыл 

есебінің 
көрсеткіш

і 

2015- 
2016 

жылға 
жоспар 

2015-
2016  
жыл 

есебінің 
көрсеткіш

і 

2016-
2017 

жылға 
жоспар 

2016-
2017  
жыл 

есебінің 
көрсеткі

ші 

2017- 
2018 

жылға 
жоспар 

2018-
2019 

жылға 
жоспа

р 

2019-
2020 
жылғ

а 
жосп

ар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1.1-міндет 
Білім беру ортасын 
жаңғырту және оқыту 
сапасын арттыру 

аккредитацияланған білім беру 
бағдарламаларының саны  

дана - 6 9 6 11 11 6 
6 

3  7 12 6 11 8 

студенттердің сапалық үлгерімі  
(«жақсы» және «өте жақсыға» 
оқитындар үлесі) 

% 50 51 53 53 54 54 55 
47 

56 64,2 57 56.3 58 59 60 

ректордың, әлеуметтік әріптестер 
гранттары иегерлерінің, атаулы 
стипендиялар иегерлерінің саны  

адам 30 30 30 32 32 69 32 
14 

32 46 32 41 32 32 32 

Мем.грант бойынша оқыған және 
мамандық бойынша жұмысқа 
орналасқан түлектер үлесі (ҚР-да 
білім беруді дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасымен) 

% жаңа көрсеткіш 78 

30 

78,5 61 79 60 79 
79,
5 

80 

ЖОО-ны аяқтағаннан кейін 
бірінші жылы мамандық бойынша 
жұмысқа тұрған студенттер, 
магистранттар саны 

% 59 60 61 68 63 79 65 

66,5 

68 68 70 75 73 75 78 

Шет тілдерінде оқытылатын 
пәндер саны 

дана 4 5 11 12 12 12 14 
12 

15 17 18 28 22 26 30 

жұмыс берушілердің түлектердің 
жұмысқа дайындығымен 
қанағаттылығы 

% жаңа көрсеткіш 65 98 70 98 75 80 85 

Жаңа білім беру бағдарламаларын 
әзірлеу 

дана жаңа көрсеткіш 2 3 4 

1.2 -міндет 
Ақпараттық 
инфрақұрылымдар құру 
және дамыту 
 

Электронды университет мега-
жобаны әзірлеу 

% 10 15 20 20 25 25 35 
35 

40 40 50 50 60 80 
10
0 

электронды құжат айналымының 
үлесі 

% 5 10 20 20 25 25 35 
35 

40 40 50 50 60 80 
10
0 

жаппай ашық онлайн курстар дана жаңа көрсеткіш 2 - 8 4 15 17 20 25 30 
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(МООК-тар) саны 
әзірленген медиа-курстар саны дана - 2 10 7 18 16 18 18 20 15 21 25 22 23 25 
ҚР Әділет Министрлігінің 
авторлық куәлігі бар, әзірленген 
электронды оқулықтар саны 

дана - 4 8 9 15 3 16 
6 

17 36 17 24 20 22 22 

 
форумдағы өтініштер саны дана 25 52 400 400 400 400 700 

700 
1000  

120
0 

 
1300 

140
0 

15
00 

1.3-міндет 
Профессор-оқытушылар 
құрамының кәсіби 
деңгейін арттыру 
 

ғылыми дәрежесі мен атағы бар 
штаттағы ПОҚ үлесі 

% 45 45 50 50,3 51 51,5 51 
54,6 

52 52 52 57,4 53 53 54 

штаттағы PhD докторлар саны адам 3 3 3 2 3 3 7 12 11 11 14 17 18 22 25 
бейіндік пәндерді шет тілдерінде 
оқытатын оқытушылар саны 

адам 17 20 23 21 26 26 30 
36 

33 36 35 24 40 50 60 

мемлекеттік наградалар, 
сыйлықтар, гранттар иегерлері 
саналатын ПОҚ саны 

адам 5 3 4 2 6 3 6 
- 

6 17 6 10 6 6 6 

біліктілікті арттырудан өткен ПОҚ 
саны 

адам 132 137 129 210 107 245 110 
193 

120 212 140 173 150 155 
16
0 

халықаралық тағылымдамадан 
өткен университеттің ПОҚ саны 

адам 12 15 20 21 6 4 6 
6 

9 28 9 19 9 12 13 

intermediate деңгейінде шет тілін 
білетін оқытушылар үлесі 

% жаңа көрсеткіш 10 10 11 11 12 13 14 

гендерлік теңдікті қолдау  жаңа көрсеткіш + + + + + + + 
Ағылшын тілінен біліктілігін 
арттыру курстарында оқыған 
университет кафедра 
оқытушыларының үлесі 

% жаңа көрсеткіш 12 19 24 

Жаңарту 3,0 шеңберінде (туризм, 
ИКТ, логистика, білім беру) 
приоритетті салалары үшін 
біліктілікті арттыру курстарын 
ұсыну 

адам жаңа көрсеткіш 5 10 15 

Бюджеттен тыс қаражат есебінен 
ПОҚ біліктілігін арттыруды 
қамтамасыз ету 20% 

% жаңа көрсеткіш 20 20 20 

Көп тілдік білім беру 
бағдарламаларын іске асыру 
бойынша ПОҚ біліктілігін арттыру 

дана жаңа көрсеткіш 70 75 80 
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1.4-міндет 
Оқитындар 
контингентінің сапалық 
құрамын жетілдіру 

«Алтын белгi» белгісінің, үздік 
аттестаттың иегерлері, 
олимпиадалар мен  конкурстар 
жеңімпаздары саналатын орта 
мектеп түлектерінің саны 

адам 6 8 8 5 5 5 7 3 7 9 8 8 8 9 11 

магистратурада оқуын 
жалғастырған ҚЭУ түлектерінің 
саны 

адам 42 45 47 47 53 64 59 72 64 76 66 52 71 73 75 

intermediate деңгейінде шет тілін 
білетін студенттер үлесі 

% 2 3 5 5 7 9,4 10 10 11 10 12 23,4 13 14 15 

«Туризм», «Есептеу техникасы 
және бағдарламалық қамтамасыз 
ету», «Ақпараттық жүйелер», 
«Логистика»,»Құқық және 
экономика негіздері» 
мамандықтары бойынша 
студенттер алуды арттыру 

% жаңа көрсеткіш 10 30 50 

1.5-міндет 
ҚР Үдемелі 
индустриалды-
инновациялық даму МБ 
басым бағыттары 
бойынша практикаға 
бағдарланған оқытудың 
қазіргі формаларын енгізу 

оқу сабақтарын өткізуге, элективті 
пәндер оқуға тартылған, 
практикалық қызметкерлер саны 

адам 25 29 37 36 43 56 46 53 48 57 50 63 52 52 55 

кәсіпорындардың тапсырысы 
бойынша орындалған диплом 
жобаларының саны  

дана 29 59 66 66 78 135 90 133 100 160 109 170 120 126 
13
5 

жетекші кәсіпорындармен және 
ұйымдармен жыл сайын 
жасалатын меморандумдар саны  

дана 12 24 25 29 29 41 34 29 37 29 39 40 40 43 44 

кафедралардың жұмыс жасайтын 
филиалдарының саны 

дана 12 17 20 17 20 17 21 27 22 30 24 29 25 27 29 

жұмысберушімен келісілген білім 
беру бағдарламалардың көлемін 
өсіру 

 жаңа көрсеткіш 4 6 8 

ЖОО-ң ғылыми және оқу-
әдістемелік жұмыстар: 
монографиялар, оқулықтар, оқу 
құралдары, барлық мүмкін 
есептеулік аппараты бар ғылыми 
мақалалар, олардың қарау, көшіріп 
алу сандарын есептей алатын  

 жаңа көрсеткіш + + + 



 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті  
дамуының стратегиялық жоспары  

Нұсқа 7 

2017 ж. 
Өзг. № 
Тексеру күні: 

ҚҚЭУ-СЖ-01-2017 87 беттің 79 беті 
 

 
 

репозатиридің қызмет көрсетуін 
қамтамасыз ету  

1.6-міндет 
Жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беруді 
дамыту 

жоғары оқу орнынан кейін білім 
бере отырып, кадрлар даярлап 
шығару 

адам жаңа көрсеткіш 81 78 90 105 100 111 110 120 
12
5 

магистерлік диссертацияларды 
қорғау қорытындылары бойынша 
сапа пайызы 

% жаңа көрсеткіш 95 100 96 96,1 97 100 98 98 99 

уақытында қорғаған PhD  
докторлар үлесі 

% жаңа көрсеткіш 90 90 92 100 95 100 95 100 
10
0 

академиялық/зерттеу 
мобильділігіне қатысатын 
магистранттар үлесі 

% жаңа көрсеткіш 46 52 47 64 48 34 49 50 51 

кәсіпорындар мен ұйымдардың 
тапсырсы бойынша, магистранттар 
орындаған тақырыптар саны 

дана жаңа көрсеткіш 3 4 4 15 5 40 6 7 8 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беруде оқитындардың 
жарияланымдар шығару 
белсенділігінің деңгейі  

дана жаңа көрсеткіш 300 312 315 346 335 322 350 365 
38
0 

бизнес құрылымдарға арналған 
кәсібилікті арттырудың және қайта 
даярлаудың қысқа мерзімді 
курстар үлесі 

% жаңа көрсеткіш 100 100 100 100 100 100 
10
0 

2-БАСЫМДЫҚ: ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ 
2-мақсат: Білім беру мен 
ғылымның тиімді 
ықпалдасуын қамтамасыз 
ету жолымен 
университеттің ғылыми-
зерттеу қызметін орнықты 
дамыту 

Мақсатты индикатор: 
қаржыландырудың сыртқы көздері 
есебінен университет ҒЗИ және 
кафедраларының ғылыми және 
инновациялық қызметін 
қаржыландырудың көлемін 
арттыру 
 

өлшем 
бірлігі 

       

 

   

 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
2.1-міндет 
Университеттің ғылыми-
зерттеу әлеуетін арттыру 

ҒЗИ ғылыми қызметкерлері мен 
кафедралар профессор-
оқытушылар құрамының ғылыми 
жарияланымдар саны 

дана 323 425 450 509 520 
122
0 

520 921 540 1350 560 660 570 600 
62
0 
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ғылыми-зерттеу тақырыптарын 
орындауға қатысатын, ҒЗИ 
ғылыми қызметкерлері пен 
кафедралардың профеесор-
оқытушылар үлесі 

% 61,2 63 65 65,7 67 100 68 70 69 100 70 78,7 71 72 73 

журналдарда импакт-фактормен 
(Thomson Reuters,  SCOPUS, 
РИНЦ) жарық көрген ғылыми 
жарияланымдар саны 

адам 3 10 20 42 42 76 42 92 45 188 45 187 45 48 53 

ҚР БҒМ грифімен басылған 
оқулықтар саны 

дана 3 3 4 3 3 4 4 5 4 9 4 5 4 5 5 

Ағылшын тіліндегі 
монографиялардың, оқулықтар мен 
оқу құралдарының саны 

дана жаңа көрсеткіш 11 13 16 

өнертапқыштық, патенттер, 
лицензиялар саны дана жаңа көрсеткіш 8 6 8 21 8 46 9 9 10 

2.2-міндет 
Кафедралардың ғылыми 
зерттеулерін 
қаржыландырудың көп 
арналы жүйесін құру 

тапсырыс берушілер қаражаты 
есебінен университеттің ғылыми-
зерттеу жобаларын қаржыландыру 
көлемі 

мың тг 
158
4 

2000 3000 
900
0 

10000 13625 11000 9,9 12000 18839 13000 18839 14000 
150
00 

16
00
0 

ғылыми-зерттеу жобаларының 
бюджеттік конкурстар нәтижелері 
бойынша орындалатын ғылыми 
тақырыптар саны 

дана 1 1 3 5 5 6 6 13 6 10 7 10 8 9 10 

кәсіпорын, Ұлттық компаниялар 
мен өңірлік билік органдары 
тапсырыс беруші ретінде 
қатысатын ғылыми тақырыптар 
саны 

дана 2 3 5 2 3 3 4 5 5 0 6 1 7 8 9 

ОКР қаржыландыру үлесін 
ғылымның жалпы қаржыландыру 
мөлешірінен жеткізу 

% жаңа көрсеткіш 18 1,7 19,2 0 21 23 25 

Патенттер мен импакт-факторылы 
ғылыми мақалалардың санын 
ғылыми қызметкерлердің  15,5% 
көрсеткішіне жеткізу 

% жаңа көрсеткіш 10,5 13,8 12,5 29,6 14,5 
15,
5 

17
,5 
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Ғылыми жобаларды 
коммерциализациялау 

% жаңа көрсеткіш  8,5 9,3 9,5 
10,
5 

11
,5 

2.3-міндет 
Ғылыми қызмет пен білім 
беру үдерісінің 
ықпалдасуы 

СҒҚ мүшелерінің саны 
адам 443 465 500 533 535 919 548 604 555 569 555 604 650 720 

80
0 

студенттердің, магистранттардың  
және  PhD докторанттардың 
ғылыми жарияланымдарының 
саны 

дана 124 207 250 387 255 693 260 391 280 767 283 576 292 303 
32
3 

студенттердің, магистранттардың  
және  PhD докторанттардың 
ғылыми-инновациялық 
жобаларының саны 

дана 4 27 24 24 25 45 26 28 27 31 28 49 29 30 32 

халықаралық конкурстарға, 
конференцияларға қатысқаны үшін 
дипломдар мен награда алған, 
СҒЗЖ саны 

дана 35 36 39 50 44 88 46 22 48 43 48 36 51 51 53 

республикалық конкурстарға 
қатысқаны үшін дипломдар мен 
наградалар алған, СҒЗЖ саны 

дана 34 41 45 34 38 47 42 98 46 206 49 210 53 56 60 

профессор-оқытушылар 
құрамының, студенттер мен 
магистранттардың, PhD  
докторанттарының бірлескен 
жарияланымдарының саны 

дана  87 120 130 126 130 238 133 188 136 357 140 256 143 147 
15
0 

3-БАСЫМДЫҚ: УНИВЕРСИТЕТТІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ КЕҢІСТІГІНЕ ЫҚПАЛДАСУЫ  
3-мақсат:  
Жоғары білімі бар 
түлектерді халықаралық 
талаптар деңгейінде 
даярлау, бизнес-
құрылымдар, студенттер, 
халықаралық әріптестер 
ортасында ҚЭУ 
халықаралық беделін 
арттыру 

Мақсаттық индикатор: сапаның 
халықаралық стандарттарына жету, 
әлемнің жетекші университеттерінің 
оқу жоспарларымен ҚЭУ оқу 
жоспарларын үйлестіру, бірлескен 
дипломдар бағдарламаларын жүзеге 
асыру, халықаралық ғылыми-
зерттеу қызметіне қатысу, 
оқытушылардың, қызметкерлердің, 
студенттердің тілдік дайындығын 
дамыту. 

өлшем 
бірлігі 

       

 

   

 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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3.1-міндет 
Зерттеу және оқу 
бағдарламалар саласында 
сапаның халықаралық 
стандарттарына жету 

ҚЭУ дәріс оқу үшін шақырылған 
шетел мамандарының саны  

адам 7 10 12 11 11 11 12 13 13 13 14 14 15 16 17 

«Топ-701 +» QS-WUR рейтингіне 
ену бағдарламасы 

 жаңа көрсеткіш + + + + + 

Бірлескен ғылыми және гранттық 
зерттеулер жүргізуге тартылатын 
алыс және жақын шет елдердің 
белгілі ғалымдарының саны 

 
жаңа көрсеткіш 

 
2 3 4 

3.2-міндет 
Болон процесінің 
талаптарына сәйкес 
студенттердің ұтқырлығын 
және қызметкерлерді 
халықаралық білім беру 
процесіне тартуы мен 
ұтқырлығы қамтамасыз ету, 
шетел студенттерінің 
ұтқырлық орталығы ретінде 
ҚЭУ дамуы. 

ҚЭУ-мен бірлесіп академиялық 
ұтқырлық бағдарламаларын жүзеге 
асыратын әріптес – ЖОО-лар саны  

дана 7 8 8 9 10 13 12 15 14 14 16 17 18 20 22 

академиялық ұтқырлық 
бағдарламаларға қатысатын 
студенттер саны 

адам 
0,5
% 

0,5% 0,5% 1% 1% 
6,3
% 

700 700 700 6,5% 800 6,7% 900 
100

0 
10
70 

ҚЭУ оқитын шетел студенттерінің 
саны 

адам 0 5 7 0 10 14 10 14 15 15 15 14 20 20 20 

әріптес-университеттермен 
халықаралық тағылымдама/практика  
бағдарламалардың саны 

дана 2 2 3 5 6 1 6 9 14 14 14 14 16 18 20 

шетел әріптес-ЖОО-мен бірлескен 
ағылшын тілінде білім беру 
бағдарламаларын әзірлеу 

дана жаңа көрсеткіш 2 4 6 

3.3- міндет 
Бизнес-құрылымдар, 
студенттер, халықаралық 
әріптестер ортасында ҚЭУ 
халықаралық беделін 
арттыру 

университет қатысатын халықаралық 
жобалар мен бағдарламалар саны 

дана 4 4 5 5 5 2 5 5 12 12 12 12 14 14 14 

халықаралық ұйымдар мен 
қорлардан шетел университеттерінен 
және «Болашақ» бағдарламасы 
бойынша жеке шәкіртақылар саны 

адам 3 3 5 5 7 6 10 10 12 12 15 15 18 22 25 

 оқытуға және басқаруға шетел 
мамандарды тарту 

дана жаңа көрсеткіш 2 5 8 

4-БАСЫМДЫҚ: ТИІМДІ МЕНЕДЖМЕНТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ҚАҒИДАТТАРЫН ЕНГІЗУ 
4-мақсат:  
Университеттің 
ұйымдастыру құрылымын 
және басқару жүйесін 
жетілдіру 

Мақсаттық индикатор:  
көлденең және тік байланыстармен 
стратегиялық және оперативтік 
басқару жүйесінің тиімді қызметі, 
сертификатталған СМЖ бар 
болуы, корпоративтік мәдениетін 
дамыту 

өлш. 
бірл. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
4.1-міндет 
Сапаны қамтамасыз 
етудің ішкі жүйесін 
жетілдіру 

ҚЭУ сапасын басқару бойынша 
корпоративтік ақпараттық жүйесін 
енгізу  

% - - 10 10 50 50 60 60 70 70 80 80 85 90 
10
0 

Сертификатталған СМЖ қызметін 
қолдау  + + + + + + + + + + + + + + + 

Студенттердің білім беру 
қызметінің сапасымен 
қанағаттанушылығы 

% жаңа көрсеткіш 90 90 90 90 90 90 95 90 
10
0 

4.2-міндет 
Корпоративтік мәдениетін 
және ішкі бәсекелестік 
жүйесін дамыту 

еңбектің сараланған төлемін енгізу  - - - - - - - - + + +  + + + 

университетті басқаруда, 
академиялық дамытуда ПОҚ мен 
студенттердің рөлін күшейту 

% 10 20 25 25 30 30 30 30 35 35 35 35 40 45 50 

4.3-міндет 
Сыртқы ортада 
университеттің жағымды 
беделін қолдау, 
жайғасымдарын күшейту 

электронды, баспасөз бетінде 
университет туралы ескертілулер 
саны 

саны 8 9 9 9 15 15 17 17 18 33 20 21 22 23 25 

Қазақстанның гуманитарлық-
экономикалық ЖОО арасындағы 
рейтингі   

орын 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 

Білім беруде  сапаны камтамасыз 
ету жөніндегі Тәуелсіз 
қазақстандық Агентігінің 
(ББСҚЕТҚА) нұсқасы бойына 
озаттар ондығына кірген білім 
беру бағдарламалардың саны 

саны - 3 9 16 16 20 17 20 18 18 19 24 20 21 22 

университет сайтындағы 
ақпаратты үнемі жаңартуын 
қамтамасыз ету 

 жаңа көрсеткіш + + + + + + + + 

+ 

  5-БАСЫМДЫҚ: РЕСУРСТЫҚ ӘЛЕУЕТІН ДАМЫТУ  
5-мақсат:  
Материалдық-
техникалық базасын 
және қаржылық 
қамтамасыз етуін 
күшейту 

Мақсаттық индикатор:  
білім беру процесін және ғылыми-
инновациялық қызметін лицензиялық 
талаптардан төмен емес деңгейде 
материалдық және техникалық 
қамтамасыз ету 

өлш. 
бірл. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
5.1-міндет 
Білім беру процесін 
аудиториялық 
қорымен қамтамасыз 
ету 

жөндеу құрылыс жұмыстардың көлемі 
млн. тг 

171,
0 

120,4 175,6 137,8 81,5 
81,
5 

50,0 50,0 50,0 50,0 60,0 60,0 90,0 
110,

0 

14
0,
0 

материалдық-техникалық базасының 
көлемі 

 
кв. м 

265
97 

35600 35600 35600 35600 
3560

0 
35600 35600 35600 35600 35600 35600 35600 35600 

3560
0 

5.2-міндет 
Оқу және зертхана 
жабдығымен 
қамтамасыз ету 

оқу жиһазы мен оқу-зертханалық 
жабдығын сатып алу бойынша 
қаржылық көрсеткіштер 

млн. 
тг 

56,6 100,6 78,7 70,7 43,4 
43,
4 

23,0 23,0 25,0 25,0 28,0 28,0 31,0 36,0 
42
,0 

компьютерлік техникасы мен 
мультимедиялық жабдықты сатып алу 
бойынша қаржылық көрсеткіштер 

млн. 
тг 

137,4 164,5 78,2 50,6 34,0 
34,
0 

52,2 52,2 56,0 56,0 62,0 62,0 68,0 75,0 
82
,0 

5.3-ші міндет 
Кітапхананың серпінді 
дамуы 

Кітап қорын университеттің бейініне 
сәйкес жинақтау (бар оқу және ғылыми 
әдебиетінің қоры мен оқитындар 
контингенті саны арасындағы қажет ара 
қатысын қамтамасыз ету) 

экз. жаңа көрсеткіш 755000 755000 770000 691801 
78500

0 
690222 800000 

81500
0 

830
00
0 

Электронды тізбені қалыптастыру 
экз. жаңа көрсеткіш 64 000 64000 67 000 68540 

70 
000 

71340 73 000 
76 00

0 

80 
00
0 

Басқа кітапхана және ғылыми қорларға, 
соның ішінде республикалық ЖОО 
аралық электронды кітапханаға қол 
жеткізуді қамтамасыз ету 

ДБ жаңа көрсеткіш 4 4 5 5 7 7 9 121 5 

Магистранттар мен  PhD 
докторанттардың зерттеулері үшін 
дүниежүзілік электронды 
кітапханаларға және заң дерекқорларға 
қол жеткізуді қамтамасыз ету 

ДБ жаңа көрсеткіш 7 7 8 8 9 9 10 11 12 

6-БАСЫМДЫҚ: ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫН ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУЫН ЖЕТІЛДІРУ  
6-шы мақсат: 
Жастарда белсенді 
азаматтық ұстанымды, 

Мақсаттық индикатор: жастар 
саясаты және патриоттық тәрбие 
аясында шараларды жүзеге асыруда 

өлш. 
бірл. 
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әлеуметтік 
жауапкершілікті, 
патриоттық сезімін, 
жоғары адамгершілік 
және көшбасшылық 
қасиеттерін 
қалыптастыру  

белсенді қатысатын жастар үлесі 
(жастардың жалпы санынан) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
6.1-міндет 
Жастардың 
патриоттық тәрбиесі 
мен азаматтық 
белсенділігін 
қалыптастыру 
бойынша шаралар 
кешенін жүзеге асыру 

патриоттық сипатты қоғамдық 
шараларға тартылған студенттер үлесі 

% 78 83 95 95 95 95 95 96 95 95 95 95 95 100 
10
0 

патриоттық тәрбие бойынша шаралар 
саны (куратор сағаттары, 
конференциялар, тақырыптық дәрістер) 

 
саны 

18
3 

185 188 195 200 214 210 211 219 219 227 230 240 248 
26
0 

ҚР Президентінің Жолдауларын 
түсіндіру және насихаттау бойынша 
шаралар үлесі 

% жаңа көрсеткіш 100 100 100 100 100 100 
10
0 

6.2-міндет 
Тұлғаның әлеуметтік 
маңызды және жеке 
қасиеттерін 
қалыптастыру 
бойынша шаралар 
кешенін жүзеге асыру  

студенттік өзін-өзі басқарудың әр түрлі 
формаларына қатысатын жастар үлесі % 6,3 7,3 9 10,6 10 19 15 15 17 17 19 19 21 23 25 

университеттегі студенттік бірлестіктер 
саны саны 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13 14 15 

құрылыс, «Жасыл ел» және т.б. еңбек 
отрядтарында студенттердің қатысуы адам 24 28 32 32 36 21 40 42 44 44 48 48 52 56 60 

Қазақстанның студенттер Альянсының 
мүше-студенттерінің саны адам 30 32 39 42 44 39 45 45 49 49 51 51 53 56 60 

6.3-міндет. 
Рухани-адамгершілік 
құндылықтар мен 
білімдер жүйесін 
қалыптастыру және 
дамыту бойынша 
шаралар кешенін 
жүзеге асыру 

университеттің қоғамдық өміріне 
қатысатын жастар үлесі 

% 39 48 52 62 53 56 60 60 65 65 70 70 80 90 
10
0 

университеттің шығармашылық 
ұжымдар мүшелерінің саны 

адам 
13
8 

140 150 145 145 189 152 152 162 162 169 169 180 185 
19
0 

6.4-міндет 
Студенттердің 
әлеуметтік қорғауын 
күшейту  

жатақханалармен қамту % 10
0 

100 100 100 100 100 100 
100 

100 100 100 100 100 100 
10
0 

қоғамның әлеуметтік  қорғалмаған  % 
жаңа көрсеткіш 16 16 16 16 17 17 18 19 20 
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