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«Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» КЕАҚ Стратегиялық жоспары 

Қазақстан Республикасының төмендегідей нормативтік құжаттарының және 2020-2025 

жылдарға арналған «Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ» Даму бағдарламасының мақсаттарына, 

міндеттеріне және негізгі бағыттарына сәйкес әзірленді: 

 

 2018 жылғы 4 шілдедегі өзгерістерімен «Білім туралы» № 172-VI ҚР Заңы, Астана, Ақорда; 

 

 «Педагог мәртебесі туралы» 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 293-VI ҚРЗ Заңы, Нұр-

сұлтан, Ақорда. 

 

 Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2018 жылғы 10 

қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы; 

 

 Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2018 жылғы 5 

қазандағы «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» 

атты Қазақстан халқына Жолдауы; 

 

 Қазақстан Республикасының Президенті Қ. К. Тоқаевтың 2019 жылғы 2 қыркүйектегі 

«Сындарлы қоғамдық диалог - Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты 

Қазақстан халқына Жолдауы; 

 

 «Қазақстан-2050» Стратегиясы; 
 

 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі 

Стратегиялық даму жоспары,  Астана, Ақорда; 

 

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысымен 

бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 - 2025 

жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы; 

 

 2018-2022 жылдарға арналған «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасы; 

 

 ҚР БҒМ 2020-2024 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары. 
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КІРІСПЕ 

 

«Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК 

«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің жоғары оқу орындарының 

кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 11 қазандағы 

№752 қаулысына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік 

және жекешелендіру комитеті төрағасының «Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 

университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамын құру туралы» 2020 жылғы 27 

мамырдағы №320 бұйрығына сәйкес «Қ.Жұбанов атындағы АӨУ» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы болып қайта құрылды. 

Қ. Жұбанов атындағы АӨУ-нің Стратегиялық жоспары білім берудің барлық 

саласын жүйелі жаңғыртуды көздейтін «Қазақстан-2050» Стратегиясында, ҚР-ның 2025 

жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында, ҚР-да білім беруді және ғылымды 

дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында, ҚР БҒМ 2020-

2024 жылдарға арналған Стратегиялық жоспарында қойылған міндеттерге сүйенеді. 

Университеттің Стратегиялық жоспарының негізгі индикаторлары Қазақстан 

Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасының, Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-

инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасының, Қазақстан Республикасының 

2020-2025 жылдарға арналған Стратегиялық жоспарының, ҚР БҒМ-нің 2020-2024 

жылдарға арналған Стратегиялық жоспарының міндеттерімен сәйкестендірілген және 

толық үйлескен. 

Сондай-ақ Стратегиялық жоспарда Ақтөбе облысы мен батыс өңірдің өңірлік 

факторлары ескерілген: 

1. Индустрияландырудың жоғары деңгейі. Өңір мұнай-газ, тау-кен және 

металлургия өнеркәсібінің орталығы болып табылады. «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы 

бойынша Ақтөбе агломерациясы өңірдің металлургиялық кластері және көлік-

логистикалық орталығы ретінде айқындалған. Елдің индустрияландыру картасына 10,0 

мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын құрумен 73 ақтөбелік инвестициялық жоба енгізілді. 

2. Шетелдік капитал қатысатын кәсіпорындардың едәуір саны. Ақтөбе 

облысында шетелдік капиталдың қатысуымен, негізінен мұнай-газ саласында, 300-ден 

астам кәсіпорын жұмыс істейді. Шетелдік қызметкерлерді отандық қызметкерлермен 

алмастыру міндеті туындайды. Оларға ағылшын және/немесе қытай тілдерін үйрету 

қажеттілігі бар. 

3. Сандық түрлендіру. Университетте автономды білім беру порталын әзірлеу, 

электрондық құжат айналымына көшу, ЖОО-ның барлық инфрақұрылымын 

технологиялық жаңарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

4. Өңірде мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының белсенді дамуы. Облыста 

546 мектепке дейінгі ұйым жұмыс істейді (3 жастан 6 жасқа дейінгі балалар үшін), 

балаларды мектепке дейінгі білім берумен қамту 100%-ды құрайды. 

5. Орта мектептер мен колледждер үшін педагогтерге қажеттіліктің өсуі өңірдегі 

шағын жинақты мектептердің үлкен үлесіне (49,5%) және 12 жылдық орта білім беруге 

көшуге байланысты. 

6. Батыс өңірінің жоғары оқу орындарында магистранттар мен 

докторанттарды даярлауға жоғары қажеттілік. Жұбанов университетіндегі 

докторанттар контингенті білім алушылардың жалпы санының шамамен 0,4%-ын, 

магистранттар 4% - дан астамын құрайды. 

7. Түлектерді жұмысқа орналастыру. Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқыған, 

ЖОО-нын бітіргеннен кейінгі бірінші жылы мамандығы бойынша жұмысқа орналасқан 

түлектердің үлесі жыл сайын шамамен 83% - ды құрайды, мысалы, 2020 жылы – 94,9% . 



5 
 

8. Шекаралас аймақтардағы мектеп түлектерінің Ресей университеттеріне 

кетуі. Орыс тілінде оқитын студенттер контингентінің азаюы байқалады (2019 жылы – 20%, 

2020 жылы – 18%) 

9. Аймақтың экология мәселелері. Өнеркәсіптің қарқынды дамуына да, Кеңес 

Одағының мұрасына да байланысты. Батыс Қазақстан аумағында елеулі жер алаңдары 

ядролық сынақ полигондары ретінде пайдаланылды (Атырау облысында - Азғыр және 

Тайсойған, Оралда – Лира 6, Ақтөбеде – Батолит, Маңғыстауда - Сай-Өтес және Қошқар 

Ата). 

 

 

1. Миссия және бағдар 

 

Миссия: 

Ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген білікті маман мен «кемел тұлғаны» қалыптастыру 

 

Бағдар: 

Қазақстанның батыс өңірін білікті мамандармен қамтамасыз ететін және қолданбалы 

ғылымның орталығына айналған көпсалалы классикалық жоғары оқу орны 

 

2. Ағымдағы жағдайды талдау және тәуекелдерді басқару 

 

«Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік 

қоғамы (бұдан әрі - Университет) 2014 жылы институционалдық аккредиттеуден, 2019 

жылы қайта аккредиттеуден және түлектері бар бакалавриат пен жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім берудің барлық білім беру бағдарламалары мамандандырылған 

аккредиттеуден өтті. 

Университет құрылымын 8 факультет, 23 кафедра, Білім беру процесін ұйымдастыру 

департаменті, Кәсіби даму және мансап орталығы, Білім беру бағдарламаларын бағалау 

орталығы, Үздіксіз білім беру институты, 6 ғылыми-зерттеу орталықтары мен зертханалар, 

Медиаорталық, Халықаралық ынтымақтастық орталығы, Қаржы-шаруашылық 

департаменті, Ақпараттық технологиялар департаменті, Ғылым департаменті, Әлеуметтік 

мәселелер және жастар саясаты департаменті, Персоналды басқару және құжат айналымы 

қызметі, Кәсіптік бағдарлау және қабылдау комиссиясы бөлімі құрайды. Ағымдағы жылдан 

бастап функциясына өзгерістер тобын қалыптастыру кіретін Стратегиялық жоспарлау 

орталығы құрылды. 

Университет экожүйесі айтарлықтай дамыған: 6 оқу ғимараты, кітапхана, 4 

студенттер үйі, студенттік емхана, 3 спорт кешені, 5 спорт алаңы, 3 спорт залы, жаңа, 

жаңартылған мамандандырылған кабинеттер, атаулы аудиториялар, ІТ құрылым мен 

зертханалар, аллеялар, Студенттер сарайы, Жастар сарайы, қоғамдық тамақтану орындары, 

«Зерек» балаларды дамыту орталығы, «Сенім» әлеуметтендіру орталығы, Инновациялар 

паркі. 

Университет білім беру қызметін 2013 жылғы 17 қыркүйекте ҚР БҒМ берген 

№13014680 білім беру қызметін жүргізу құқығына мемлекеттік лицензияға сәйкес жоғары 

білімнің 8 саласын даярлаудың 25 бағыты бойынша жүзеге асырады: "Педагогикалық 

ғылымдар" (31 ББ), "Өнер және гуманитарлық ғылымдар" (7 ББ), "Бизнес, басқару және 

құқық" (9 ББ), "Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат" (1 ББ), 

"Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика" (7 ББ), "Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар" (6 ББ), "Инженерлік, өңдеу және құрылыс" (16 ББ), 

"Қызмет көрсету" (2 ББ) және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 47 ББ бойынша 

(2019 жылғы 29 наурыздағы лицензияға қосымшалар). Оқу процесін ұйымдастыру жүйесін 

жетілдіру, мамандарды даярлау сапасын арттыру бойынша факультеттер мен 

кафедралардың жұмысын үйлестіру жөніндегі қызметті Білім беру процесін ұйымдастыру 
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департаменті жүзеге асырады. Барлық ББ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру бағдарламаларының Тізіліміне енгізілген. 

 2020 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша бакалавриаттың 79 ББ-да 14331 студент 

оқиды, оның ішінде мемлекеттік білім беру гранты бойынша – 4145. Мемлекеттік тілде – 

11954, орыс тілінде – 2377 білім алушы. 

Университетте "Серпін" бағдарламасы бойынша Түркістан, Жамбыл, Қызылорда, 

Маңғыстау, Алматы облыстарынан 592 студент білім алуда, оның ішінде "Білім" бағыты 

бойынша – 423, "Техникалық ғылымдар және технологиялар" бағыты бойынша – 169 адам. 

Сондай-ақ, ақылы негізде бірінші академиялық кезең аяқталғанға дейін шекті балл 

жинамаған оқуға түсушілерді қабылдау нормасы сақталуда. 

Магистратураның 41 ББ-да 607 магистрант білім алуда, оның ішінде мемлекеттік 

білім беру гранты бойынша – 315, шарт негізінде – 292, докторантураның 6 ББ-да 48 адам, 

оның ішінде мемлекеттік грант бойынша – 32, шарт негізінде – 16. 

2020 жылдың 1 қыркүйегіне университет ПОҚ саны 652 адамды құрайды, оның ішінде 

штаттық оқытушылар – 551. Олардың ішінде ғылым докторлары – 24, ғылым кандидаттары 

– 194, PhD докторлары – 19, магистрлер – 238. ПОҚ дәрежелілігі 43,1% құрайды. 6 штаттық 

оқытушы өнер, дене шынықтыру және спорт саласында ҚР құрметті атақтарына ие. 

Оқытушылар арасында мемлекеттік наградалардың, Қ.Сәтпаев атындағы сыйлықтың, 

"Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы" мемлекеттік грантының иегерлері, әлем 

чемпионаттарының жеңімпаздары, еңбек сіңірген өнер қайраткерлері, "Ақтөбе қаласының 

құрметті азаматтары", "Болашақ"бағдарламасының түлектері бар. 

 Нормативтік-құқықтық актілер мен ЖОО мәртебесінің өзгеруіне сәйкес Академиялық 

саясат және университеттің Білім беру сапасын қамтамасыз ету саясаты жаңартылды. 

ЖОО-да көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасын бақылауды қызметті бағалаудың 

ішкі жүйесі жүзеге асырады. Осы саясатты институционалдық қолдау үшін университетте 

Білім беру бағдарламаларын бағалау орталығы жұмыс істейді. 

Бакалавриаттың білім беру бағдарламалары 131 кәсіби стандартқа сәйкес жасалған. 

ББ әзірлеуге ББ бейініне сәйкес келетін ұйымдардың, мекемелер мен кәсіпорындардың 124 

өкілі, оның ішінде педагогикалық ББ бойынша – өңірдің 38 білім беру мекемелерінің 

өкілдері қатысты. Әр факультетте академиялық комитеттер жұмыс істейді. 

  Университет Батыс Қазақстан медицина университетімен меморандумға сәйкес "ІТ-

медицина" бірлескен білім беру бағдарламасын әзірледі. 2020 жылы алғаш рет бірлескен 

білім бағдарламасына қабылдау жүзеге асырылып, оның 1 курс контингенті 43 студентті 

құрады, оның ішінде мемлекеттік грант иегерлері – 25 адам. 

 Еңбек нарығында жоғары білікті мамандардың сұранысқа ие болуына байланысты 

және жұмыс берушілердің пікірлерін ескере отырып, студенттер үшін 24 білім беру 

бағдарламасы бойынша 47 траектория іске асырылуда. Major-Minor жобасы бойынша 

Туризм, Филология: қазақ филологиясы, Аударма ісі, Шетел филологиясы, Көлік, көлік 

техникасы және технологиялары ББ әзірленді. 

Кәсіпорындар мен білім беру ұйымдарының базасында 131 кафедра филиалы 

құрылды. Бакалавриаттың 163 пәні бойынша дуалды оқыту элементтері енгізілген, олардың 

практикалық және зертханалық сабақтары филиалдар мен кәсіби тәжірибелер базасында 

жүргізіледі. Орта білім берудің жаңартылған мазмұны аясында Ақтөбе қаласының 

Назарбаев Зияткерлік мектебімен "Үйрен-Бөліс" жобасы әзірленіп, жүзеге асырылуда, оған 

Физика, Математика, Химия, Биология, Информатика, Тарих, Шет тілдері: екі шет тілі ББ 

студенттері қатысады. Білім беру ұйымдары мен кәсіпорындардан 70-ке жуық практик 

білім беру процесіне тартылды. 

Мамандарды даярлау және болашақ кәсіби қызмет бағытына сәйкес тәжірибе 

базалары анықталып, 646 шарт жасалды, оның ішінде 183-і білім беру ұйымдарымен. 

Университет Назарбаев Зияткерлік мектебімен, облыстық физика-математикалық мектеп-

интернатпен, Дарын гимназиясымен, басқа да орта мектептермен, облыстың мектепке 

дейінгі, мамандандырылған білім беру ұйымдарымен, "Қазхром" ТҰК, "ҚазТрансОйл" АҚ, 
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"СНПС-Ақтөбемұнайгаз", "Трансэнерго", "Қазақтелеком" АҚ-мен және өзге де ірі 

кәсіпорындармен, өңірдің қаржылық ұйымдарымен және компанияларымен тәжірибе 

ұйымдастыру және жұмысқа орналастыру мәселелері бойынша ынтымақтастық жасауда. 

"ҚазТрансОйл"АҚ университетпен келісімге сәйкес кәсіптік практикадан өткені үшін 

дуальды оқыту қағидаты бойынша "Мұнай-газ ісі", "Көлік, көлік техникасы және 

технологиялары", "Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы", "Органикалық 

заттардың химиялық технологиясы " ББ 3-4 курс студенттеріне жалақы төлейді. 

Келісілген педагогикалық практиканы ұйымдастыру және бірлескен зерттеулер 

жүргізу арқылы мектеп пен ЖОО-ның өзара іс-қимылын күшейту үшін студенттердің 

кәсіби практикасына 2020 жылдан бастап пилоттық режимде "Action research" инструменті 

енгізілді. Университет кәсіптік сертификаттауды жоғары білімге "параллель" білім беру 

жүйесі ретінде енгізді және талап етілетін жұмыс біліктіліктері (WorldSkills) бойынша білім 

алушыларды кәсіптік сертификаттау бағдарламаларын әзірлеу бойынша жұмыс жүргізуде. 

Қазіргі уақытта 10 біліктілік бойынша 85 студент оқытылып, сертификатталды. 

 2017-2018 оқу жылынан бастап Физика, Информатика, Химия, Биология, Мектепке 

дейінгі оқыту және тәрбиелеу, Математика, Дефектология білім беру бағдарламалары 

бойынша көптілді оқыту енгізілді. Көптілді білім беру бағдарламасы бойынша 767 студент 

білім алуда. Шағын жинақты және арнайы мектептерді кадрлармен қамтамасыз ету үшін 

бакалавриаттың Математика-Физика, Математика-Информатика, Физика-Информатика, 

Химия-Биология, География-Тарих, Тарих-Дінтану, Қазақ, орыс тілдері және әдебиеті 

шектес (смежный) ББ ашылды. 

Университет қос дипломды білім беру бағдарламасын жүзеге асыруда. Бағдарламаға 

"Педагогикалық ғылымдар" саласының 12 білім беру бағдарламасы бойынша 25 студент 

қатысады. 

Соңғы уақытта ұлттық академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысатын білім 

алушылар санының ұлғаюы үрдісі байқалады. Бұл Жұбанов университетінің ҚР басқа 

жоғары оқу орындарының, атап айтқанда Қазақстанның батыс, орталық және солтүстік 

өңірлерінің жоғары оқу орындарының білім алушылары алдындағы академиялық 

тартымдылығының нақты белгісі. Мысалы, 2019-2020 оқу жылында ҚР жоғары оқу 

орындарында академиялық ұтқырлық бойынша университеттің 40 студенті, ал кіріс 

бойынша – отандық жоғары оқу орындарының 64 студенті, 2018-2019 оқу жылында - 

тиісінше 221 және 43 студенті білім алды. 2020-2021 оқу жылының бірінші 

жартыжылдығында университет студенттері онлайн ұтқырлық бағдарламасына қатысуда: 

13 студент – кіріс (входящий), 38 студент - шығыс (исходящий) академиялық ұтқырлық 

бойынша, оның ішінде 25 студент Алматы Менеджмент университетінде қосымша 

"Кәсіпкерлікке кіріспе" курсы бойынша оқуда. Соңғы екі жылда университеттің 29 

оқытушысы шығыс академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысты, ал кіріс академиялық 

ұтқырлық бойынша университетте отандық жоғары оқу орындарының 22 оқытушысы сабақ 

өткізді. 

Университет бағдарламалары бейіндерінің тиімділігі ЗТМО (ГЦВП) деректері 

бойынша (10.09.2020 ж.) көрсеткіштері 95%-ға (2018 жылы - 76%), оның ішінде 

мемлекеттік грант бойынша оқығандар – 93,9% - ға сәйкес келетін түлектерді жұмысқа 

орналастырумен айқындалады. Жас мамандарды жұмысқа орналастыруға жәрдемдесудің 

және қазіргі еңбек нарығына бейімдеудің тиімді жүйесін құру 2019 жылы университет 

базасында ҚР БҒМ және ҚР Президенті жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің 

қолдауымен құрылған Кәсіби даму және мансап орталығының міндеті болып табылады. 

2020 жылы Университет Қазақстандағы алғашқы жоғары оқу орындарының бірі болып 

ресейлік серіктестермен бірлесіп "Facultetus"платформасында бос жұмыс орындарының 

цифрлық жәрмеңкесін – электрондық еңбек биржасын ұйымдастырды. 

Талант-менеджментті іске асыру, сондай-ақ жас қызметкерлердің мансабын дамыту 

үшін Персоналды басқару қызметімен "Zhubanov жастарды шақырады", "Zhubanov – 

ғалымдар ордасы" жобалары іске асырылуда. Жобалар аясында талантты жас қызметкерлер 
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мен ғалымдар шақырылады, олар үшін университет өз мансабын табысты бастау үшін жеке 

әлеуметтік пакет ұсынады. Соңғы 3 жылда 100-ден астам жас мамандар мен ғалымдар 

университетке жұмысқа қабылданды, олардың 40-қа жуығы докторантураға түсті. 

ПОҚ қызметін жандандыру және еңбекақы төлеуді дербестендіру үшін 2018 жылдан 

бастап барлық кафедралар мен құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлері үшін ғылыми 

және білім беру қызметін көрсететін негізгі көрсеткіштер (KPI) әзірленді. Көрсеткіштер оқу 

жылының басында бекітіледі және оқу жылының соңында орындау нәтижелері бойынша 

оларға қол жеткізу мониторингі жүргізіледі. Қызметтің негізгі түрлері бойынша 

көрсеткіштерге қол жеткізу нәтижелерінің негізінде алқалық шешіммен қызметкерлердің 

жалақысына сараланған үстемеақылар белгіленеді. 

Үздіксіз білім беру институтында жоғары оқу орындарының ПОҚ үшін семинарлар, 

курстар, конференциялар, аудандар мектептерінде инклюзивті білім беру мәселелері 

бойынша көшпелі тегін семинарлар, өнеркәсіптік кәсіпорындар қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру курстары, ПОҚ үшін базалық біліктілік арттыру курстары, шағын 

жинақты мектептер үшін мамандарды қайта даярлау курстары, университеттің 

профессорлық-оқытушылық құрамының өндірістік кәсіпорындардағы тағылымдамалары, 

білім менеджменті және IT сауаттылық бойынша біліктілікті арттыру курстары 

ұйымдастырылды. Сондай-ақ, "Күміс университет" жобасы бойынша түрлі бағыттағы 

курстар әзірленді. 

          "Болашақ" және "Өрлеу" бағдарламалары бойынша университеттің 58 оқытушысы 

шетел  университеттерінде (АҚШ, Ресей, Польша, Жапония, Германия және т.б.), 54 

оқытушы ҚР-ның жетекші жоғары оқу орындарында тағылымдамадан өтті. 

Ағылшын тіліндегі B1 және одан жоғары деңгейлі сертификаты бар профессорлық-

оқытушылық құрамның саны артып келеді. Университетте шет тілін меңгеруді 

ынталандыру мақсатында ресми IELTS 5,0 және одан жоғары сертификаты бар ПОҚ-ның 

жалақысына ақшалай үстемеақы жүзеге асырылады. 

Білім алушылар мен оқытушылардың халықаралық академиялық ұтқырлығы дамуда. 

Профессорлық-оқытушылық құрам қатарынан халықаралық академиялық ұтқырлық 

бағдарламасына 11 оқытушы қатысты (Польша – 4, Түркия – 1, Ресей – 5, Беларусь – 1). 

 2020 жылдан бастап университет педагогикалық бейіннің білім беру бағдарламасы 

бойынша бейіндік магистратураны бітірген тұлғалар үшін қосымша оқытуды жүзеге 

асырады. Осы бағдарлама бойынша 7М01502 – Физика, 7М04105 – Мемлекеттік және 

жергілікті басқару, 7М01101 – Педагогика және психология, 7М04101 – Экономика ББ 

бойынша 4 магистрант қабылданды. 

Университетте 6D060100 – Математика, 6D060400 – Физика және 8D02304 – 

Филологиядан үш диссертациялық кеңес жұмыс істейді. 2020 жылы 6D060100-Математика 

мамандығы бойынша докторанттар С.Т. Мыңбаева (диссертация тақырыбы "Качественные 

свойства и численное решение нелинейной краевой задачи для интегро-

дифференциального уравнения Фредгольма") және А.У. Жаманшинның (диссертация 

тақырыбы «Unpredictable oscillations of differential equations and neural networks») докторлық 

диссертациялары сәтті қорғалды. 

Халықаралық ынтымақтастық. Бірлескен білім беру бағдарламаларын іске 

асыруға шетелдік ғалымдар тартылуда. Соңғы 3 жылда біздің жоғары оқу орнымызға 

әлемнің 15 елінің (АҚШ, Канада, Франция, Германия, Литва, Болгария, Польша, Эстония, 

Корея, Қытай, Түркия, Ресей, Беларусь және т.б.) жетекші университеттерінен 68 шетелдік 

ғалым келді. Шетелдік ғалымдар бір мезгілде бірқатар мамандықтар бойынша 

докторанттардың ғылыми консультанттары болып табылады және бірлескен халықаралық 

ғылыми жобаларды әзірлеуге қатысады. 

Университет бірнеше халықаралық орталықтармен, шет елдердің ұйымдарымен және 

халықаралық қорларымен ынтымақтасуда және гранттық жобаларға қатысуда. Ағымдағы 

жылы біздің университет Қазақстандағы АҚШ Елшілігінің бастамасы бойынша АҚШ 

Мемлекеттік департаменті мен UniCen американдық Кеңесінің қолдауымен 6 білім беру 
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гранттық жобасын жеңіп алды, олар бойынша ПОҚ шақыру, STEM білім беру және т. б. 

қарастырылған. 

2020 жылы Норвегияның әлемдік деңгейдегі жаттықтырушысы, "Virginia Hunt 

Newman Award" Оскар сыйлығының иегері Терье Стоксеттің қатысуымен Польша 

экономика университетімен ынтымақтастық аясында балаларды жүзуге үйрету бойынша 

"Baby swim" халықаралық инновациялық оқыту семинары өткізілді, 10 магистрант әлемдік 

деңгейдегі жаттықтырушы куәлігін алды. 

Соңғы екі жылда университеттің 15 студенті мен 2 оқытушысы "Мевлана" (Түркия) 

грантының иегерлері болды. 

Қос дипломды білім беру бағдарламасы Польша, Қытай және Беларусь жоғары оқу 

орындарымен белсенді іске асырылуда. 2019 жылдан бастап АӨУ серіктес жоғары оқу 

орындарымен қос дипломдық білім берудің 6 бағдарламасын жүзеге асыруда: Быдгощ қ. 

Экономика университетімен (Польша) – 4 бағдарлама ("Дене шынықтыру және спорт" / " 

Менеджер»; "Шетел филологиясы"," Шетел тілі: 2 шетел тілі", "Аударма ісі"/"Ағылшын 

филологиясы"), Пекин қаласындағы Қытай мұнай университетімен – 1 бағдарлама 

("Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету"/ "Мұнай-газ ісі"), Янка Купала 

ат. Гродно мемлекеттік университетімен -1 бағдарлама ("Құқықтану"/"Прокурорлық-тергеу 

қызметі").  

Соңғы 2 жылда 14 шетелдік ғалым оқу процесіне тартылды (Түркия, Эстония, 

Польша, Литва, Ресей). 

Бүгінгі таңда университетте 5 тілдік-мәдени және ғылыми орталық, зертхана жұмыс 

істейді. Олар "Конфуций Институты" Конфуций институттарының Бас басқармасымен 

(ҚХР); "Корей тілі орталығы" Пусандағы  Тонмен университетімен (Корея); "Қазіргі түркі 

тілдерінің тілдік процестерін зерттеу зертханасы" Стамбул университетімен (Түркия); 

"Қытайтану ғылыми-зерттеу орталығы" Шыңжаң қаржы-экономикалық университетімен 

(ҚХР); "Поляк тілі мен мәдениеті орталығы" Быдгощ қаласындағы  Экономика 

университетімен (Польша) бірлесе ашылды. 

"Түркі тілдерінің заманауи үдерістерін зерттеу" зертханасында қазақ тіліне арналған 

компьютерлік лингвистикалық жобалар қатарында "Metin analiz" (27000 сөз және сөз 

тіркесі, 1000 желілік пікір (Instagram), 300 көркем әдебиет мәтіні, 150 баспа мәтіні) 

жобасының кезеңдік нұсқасы іске қосылды. Жобаның тәжірибелік нұсқасы – Абай 

Құнанбаевтың сөздері болып табылады. "Qazaq tili grammatikasy" оқулығы қазіргі түркі 

тілдері бөлімі бар Түркияның жоғары оқу орындарында жаңа форматтағы (10) басылым 

ретінде ұсынылған. "Тика" Түрік ынтымақтастық және Үйлестіру агенттігі мен "Nawa" 

поляк ұлттық академиялық алмасу агенттігінің қолдауымен 400-ге жуық оқулықтар мен оқу 

құралдары, көркем әдебиет, сөздіктер алынды. 

Университетте студенттердің әлемдік тілдерді меңгеруінің тілдік деңгейін арттыру 

мақсатында және халықаралық гранттық бағдарламаларға қатысу үшін тілдік орталықтарда 

оқу курстары жүргізілуде, 2019-2020 оқу жылында курстарда 764 студент (358 – Қытай, 222 

– корей, 82 – түрік, 81 – ағылшын, 21 – поляк) білім алды. 

Біздің стратегиялық серіктестеріміздің (Быдгощ қ. Экономика университеті (Польша) 

және Кастамону университеті (Түркия)) университеттерінде Польша (2018 ж.), Түркия 

(2019 ж.) және Қазақстан халықтарының ынтымақтастығын дамытуға жәрдемдесу үшін осы 

елдердің дипломатиялық өкілдіктерімен бірлесіп екі "Qazaq eli"мәдени орталығы ашылды. 

Университетте шетелдік студенттерді оқыту үшін қолайлы жағдайлар жасалған, оқу 

ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер көзделген, оқу кезеңінде шетелдік студенттің келуін 

ұйымдастыру жұмысы, ақпараттандыру тетіктері және т.б. жүйелендірілген, соңғы 3 жылда 

шетелдік студенттердің саны 956 адамды құрайды (жалпы контингенттің 6%). 

 Жоғары оқу орнының білім беру үрдісіндегі маңызды бағыт университет ПОҚ-ның 

ғылыми-зерттеу қызметі болып табылады. 

2018 жылдан бастап университетте 67 млн. теңгеге ҚР БҒМ қаржыландырған 3 

гранттық жоба (жетекшілері т.ғ.д. Р.А. Бекназаров, т. ғ. д. С.С. Кулнияз, ф.-м.ғ.к. А. З. 
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Бекешев) және 8 690 000 теңгеге 9 шаруашылық шарттық жоба іске асырылуда, 2020 жылы 

жас ғалымдарды гранттық қаржыландырудың ҚР БҒМ конкурсы бойынша сомасы 31 

млн.тг. құрайтын 1 жоба іске асырылуда (т.ғ.к. Д. М. Сергеевтің жетекшілігімен). 2020 

жылдан бастап университет бюджеттен тыс қаражат есебінен 100 млн. теңгеге жуық сомаға 

қолданбалы сипаттағы жас ғалымдар мен ПОҚ-ның 14 ғылыми жобасын қаржыландыруда. 

Барлық ғылыми зерттеулер дәстүрлі түрде материалтану, өндірістік инженерия, ұлттық 

руханият пен персоналистика және т. б. сияқты университеттегі ғылыми мектептер 

төңірегінде шоғырланған. 

2020-2022 жылдарға арналған ғылыми және ғылыми-техникалық жобалар бойынша 

жас ғалымдардың ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру конкурсына университеттен 8 жоба, 

іске асыру мерзімі 12 ай жобалар бойынша – 7 жоба, іске асыру мерзімі 27 ай жобалар 

бойынша – 9 жоба, 2021-2023 жылдарға – 25 жоба берілді. 

Білім, ғылым және бизнестің интеграциясы күшеюде. Ғылым департаменті және 

коммерцияландыру офисі ғылыми жобаларды ілгерілету және қызметкерлерге кеңес беру 

мақсатында гранттық, бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға өтінімдерді ресімдеу 

бойынша; ғылыми деректер базаларымен (ORCID, Publons, ҰМҒТСО) жұмыс бойынша; 

қорғау құжаттарына (патенттер, авторлық куәліктер) өтінімдерді ресімдеу бойынша 

семинарлар, әлеуметтік желілерде тікелей эфирлер ұйымдастырылды, өңір 

кәсіпорындарының өкілдерімен кездесулер және дөңгелек үстелдер өткізілді. 

ПОҚ ғылыми зерттеулерінің нәтижелері ғылыми өнімдер, патенттер мен авторлық 

куәліктер түрінде рәсімделеді және практикалық, ғылыми және білім беру ортасына 

енгізіледі. Соңғы үш жылда университет ғалымдары 10 патент, 388 авторлық куәлік алды. 

2018 жылдың соңында Scopus базасында K. Zhubanov Aktobe Regional State University 

(ECR 704626) ұйымының ресми профайлы құрылды, онда университеттің осы және 

алдыңғы атауларының профильдері біріктірілген. Осы базада университет ПОҚ деректерін 

түзету бойынша жұмыс үнемі жүргізілуде. Қазіргі уақытта университет профиліне 213 

жарияланымы бар 191 автор кіреді. 

Университетте докторанттардың ғылыми тағылымдамасы бойынша жұмыс 

жүйеленген. Соңғы 3 жылда 13 докторант шетелдік тағылымдамаға жіберілді (Қырғыз-

Ресей Славян Университеті (Бішкек, Қырғызстан), Тарас Шевченко атындағы Киев ұлттық 

университеті (Украина), Таяу Шығыс техникалық университеті (Анкара, Түркия), атындағы 

Ұлттық университет. Мирзо Улукбека (Ташкент, Өзбекстан), Тарту университеті (Тарту, 

Эстония). 

 2019-2020 оқу жылында IELTS, TOEFL халықаралық сертификаттарын алуға емтихан 

тапсыру үшін докторантураға үміткерлерді дайындау жүзеге асырылды. Бірнеше 

семинарлар өткізілді. 2020 жылы университет TOEFL емтиханын өткізу бойынша 

Қазақстанның батыс аймағындағы аккредиттелген орталығына айналды. Ақтөбеде TOEFL 

емтиханы өтті. 

 Қазіргі уақытта Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті Хабаршысын ҚР 

БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті  ұсынған журналдар тізіміне, 

«Жаратылыстану ғылымдары» сериясына енгізу талаптарын орындау бойынша белсенді 

жұмыс жүргізілуде. 

 Білім алушылар мен қызметкерлердің білім беру, ғылыми, зерттеу қызметін 

ақпараттық қамтамасыз етудің қазіргі заманғы деңгейін жасау, пайдаланушылардың баспа, 

дыбыс-бейне және электрондық кітаптар мен құжаттарға жедел қол жеткізуін жүзеге асыру 

мақсатында университетте ғылыми кітапхана жұмыс істейді. Университеттің кітапхана 

қоры мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми 

әдебиеттермен қамтамасыз етілген, оларды сатып алуға 2018 ж. 149 017 431 теңге, 2019 ж. 

277 407 493 тг. және 2020 ж. 192 705 890 тг. жұмсалған. Кітап қорының жалпы көлемі 1 654 

594 дана кітапты құрайды. Электронды каталог Web-Ирбис жүйесі бойынша жұмыс істейді. 

Арнайы сканерлер, принтерлер және "Labeljoy" бағдарламасы арқылы кітаптарды штрих-

кодтау бойынша жұмыс жүзеге асырылуда. Ғылыми жарияланымдардың халықаралық 
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дерекқорлары қосылған. 

 2018 жылдан бастап Startup Академиясы жұмыс істейді, онда студенттердің 

менторлармен кәсіпкерлікті дамыту және стартаптарды инкубациялау мәселелері бойынша 

апта сайынғы кездесулері өтеді. Университет базасында 2018 және 2019 жылдары "Менің 

арманым" конкурсына өңірлік іріктеу өткізілді. 2018 жылдың мамыр айынан бастап 

республикада жастарды әлеуметтік жұмысқа тартуға бағытталған "Zhas Project" байқауы 

өтті. Университеттен 11 өтінім түсіп, олардың 6-ы жобаларды іске асыруға гранттар алды, 

алынған қаражат сомасы шамамен 7 млн. теңгені құрады. 

 2017 жылы іске қосылған Инновациялар паркінде робототехника, 3D модельдеу және 

машиналық оқыту бойынша студенттердің IT зертханалары, Stem зертханасы жұмыс 

істейді, оларда математика, физика, IT және химиялық технология, биоэкология, инженерия 

және т. б. салалардағы жас ғалымдардың, магистранттар мен докторанттардың ғылыми 

әзірлемелері сыналады. 

 Университетті цифрландыру. 2017 жылдан бастап "Smart Zhubanov University" 

жобасы әзірленді және енгізілді, оның негізінде "Univer" автоматтандырылған ақпараттық 

жүйесі, MООDLE білім беру порталы, Web ИРБИС сатып алынды, олар ақпараттық 

технологиялар негізінде университеттегі бизнес-процестерді басқаруды автоматтандыруға 

мүмкіндік берді (электрондық журнал, білім алушылардың білімін бақылаудың 

электрондық жүйесі), Ақпараттық технологиялар департаменті құрылды. Департамент 

кампустар мен аудиториялардың 80%-ын қамтитын, 500 IP бейнебақылау камераларын 

орнатты, университеттің камералары мен жабдықтарына техникалық қызмет көрсету 

жүйелі түрде жүргізіледі, өрт дабылы (пожарная сигнализация) қалпына келтірілді және 

барлық ғимараттарды бірыңғай бақылау орталығы жасалды, Ұлттық бірыңғай тестілеуге 

техникалық сүйемелдеу жүйелі түрде жүргізілуде. 

2018 жылы бейнебақылау камераларының Ситуациялық орталығы және "Темірқазық" 

студенттерге қызмет көрсету орталығы құрылды, IT инфрақұрылым жаңғыртылды, 

серверлер, компьютерлер (1408 ДК, ноутбуктер мен моноблоктар) сатып алынды, жоғары 

жылдамдықты интернет (500 МБИТ/СЕК) өткізілді, ішінара оқу ғимараттары Wi-fi сымсыз 

желісімен жабдықталды. 

 2019 жылы IT кабинеттер мен зертханалар, IT бойынша инновациялық ББ ашылды, 

оқу процесіне виртуалды тренажерлер, физика, метрология және стандарттау, металлургия 

және т.б. пәндері бойынша виртуалды зертханалар сатып алынды және енгізілді, Битрикс 

платформасында электрондық ішкі құжат айналымы жүйесіне көшу жүзеге асырылды. 

 Онлайн курстарды жазу бойынша WEB зертхана құрылды, оның қызметі арқылы ПОҚ 

42 жаппай ашық онлайн-курс әзірледі. ЖАОК (МООК) университет сайтында 

орналастырылған (arsu.mbook.kz) және студенттерге қол жетімді. 

 2019 жылдың қазан айынан бастап Smart ARSU мобильді қосымшасы әзірленіп 

қолданысқа енгізілді, оған студенттер мен ПОҚ үшін келесідей онлайн қызметтер қосылды: 

жатақханаларға орындарды онлайн брондау, есептесу парақтары, университетте оқу туралы 

анықтамалар, транскрипт және төлем орталығы үшін анықтамалар, жұмыс орнынан 

анықтамалар, өз еркімен оқудан шығаруға және жеке деректерді өзгерту туралы өтініштер, 

қорытынды мемлекеттік аттестаттау нәтижелері бойынша апелляцияға өтініштер, 

студенттерге сауалнама жүргізу, жұмысқа жіберу, электрондық студенттік билет; сонымен 

қатар кітапхана қорының сервисіне, рөлдер бойынша (студенттер, қызметкерлер, ата-

аналар) қолжетімділік, сабаққа қатысым мониторингі белгіленген. 

 2020-2021 оқу жылынан бастап Smart ARSU мобильді қосымшасында "Студенттік 

Парламент" атты жаңа модуль әзірленді. Жаңа модуль Студенттік Парламенттің жұмысын 

жүйелендіруге, белсенді студенттік базаны қалыптастыруға, студенттік клубтар мен 

үйірмелерге тіркелуге, жаңа жобаларға қатысуға мүмкіндік береді. 

 Бүгінгі күні Smart ARSU мобильдік қосымшасында 13022 астам пайдаланушы 

тіркеліп, 65307 астам онлайн қызмет көрсетілді. 

 2020 жылдан бастап оқу процесіне қашықтықтан білім беру порталы әзірленді және 
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енгізілді, ол сабақ кестесін қалыптастыруды, бейнеконференция өткізуді, прокторинг 

элементтерін пайдалана отырып, онлайн тестілеу өткізуді автоматтандыруға мүмкіндік 

береді. Онлайн қызметтерді ұсыну және түрлі ақпаратты алу бөлігінде университет 

сайтының "виртуалды университет" қосымша беті өзгертілуде. Студенттердің, 

қызметкерлердің, ата-аналардың бірыңғай дерекқоры қалыптастырылды. 

 Студенттік белсенділік әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты департаменті 

үйлестіретін университет стратегиясының негізгі даму индикаторларының бірі болып 

табылады. Бұл индикатордың орындалуы Студенттік Парламент жұмысын құрылымдау 

есебінен 37%-ға жетеді. Жыл сайын түрлі салаларда жетістікке жеткен студенттер саны 

артып келеді. 2020 жылы халықаралық деңгейдегі жүлдегерлер саны – 47, республикалық 

– 86, облыстық және қалалық 150-ден астам студент болды. 

 Кураторлардың тәрбие жұмысының алқалық органдарының бірі Кураторлар кеңесі 

болып табылады. Өткен оқу жылында кураторлардың жалпы саны – 287 болды, биыл – 302. 

Куратор-эдвайзерлер негізгі жалақысына 30-35 мың теңге үстемақы алады. Кураторлардың 

тәлімгерлік тәжірибесін насихаттау және өз жұмысын шығармашылықпен атқаратын 

кураторларды анықтау мақсатында "Smart куратор – 2020" онлайн-байқауы өткізілді. 

 Университет студенттерінің жан-жақты дамуы үшін "Сенім" әлеуметтендіру 

орталығы құрылды. Орталық жұмысы келесі бағыттар бойынша жүргізіледі: 

психодиагностика, түзету-дамыту қызметі, психологиялық білім беру, түрлі мамандарымен 

ынтымақтастық және өзара іс-қимылды ұйымдастыру. 

 2018 жылы университетте "Зерек" балаларды дамыту орталығы ашылды. Орталық 

балалардың физикалық дамуы, әлеуметтік-психологиялық жағдайлар жасау, тірек-қозғалыс 

аппараты мен сөйлеу бұзылыстарын түзету, балаларды мектепте және ағылшын тілінде 

оқытуға дайындау мақсатында ашылды. Соңғы 3 жылда орталықтың қызметін 200-ге жуық 

бала пайдаланды. 

 Университетте түрлі бағыттағы жобалар ашылып, жұмыс істеуде: "Zhubanov керуені", 

"Ақтөбе ақтаңгерлері", "Жәдігер жерде қалмасын", "Ақтөбе – ақбөкендер мекені", 

"Zhubanov-Жомарт", "Zhubanov түлек", "Zhubanov кітапханасы", "Қанатты сөз - қазына", 

"Zhubanov парасаттылық ордасы", "Zhubanov жылуы", "INVO", "РroАctive", "Zhubanov 

жастарын шақырады" және т. б. 

 Кәсіби бағдар беру бөлімі және қабылдау комиссиясы "Zhubanov керуені" жобасын 

іске асыруда, оның мақсаты дарынды оқушыларды іріктеу, Ақтөбе облысының 

аудандарында кәсіби бағдар беру барысында университеттің жалпы білім беретін 

мектептермен байланысын нығайту, сондай-ақ бірлескен жобаларды іске асыру болып 

табылады. "Zhubanov керуені" аясында Ақтөбе облысының барлық 12 ауданы қамтылды. 

Облыс мектептерінің 54 түлегі Қ. Жұбанов атындағы грантқа ие болды, сондай-ақ 

аудандық, қалалық олимпиадалардың 36 жүлдегері университетте оқуға 25% жеңілдік 

алды. 

 Университет "Ақтөбе-Дарын" өңірлік қосымша білім беру ғылыми-практикалық 

орталығымен тығыз жұмыс істейді, жыл сайын сексеннен астам оқытушы облыстық, 

қалалық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының жұмыстарына, сондай-ақ 

мектеп оқушыларын әртүрлі бағыттар бойынша Республикалық олимпиадаға дайындауға 

қатысады. 

 Сондай-ақ, дарынды балалармен, дарынды жастармен мақсатты жұмыстың үздіксіз 

жүйесін қалыптастыру және университеттік ортада баланың жеке басын жан-жақты дамыту 

үшін жағдай жасау үшін "Балалар университеті" құрылды. "Балалар университетінде" 11-

17 жас аралығындағы балалар мен жасөспірімдер білім алады. Оларды оқыту және дамыту 

үшін 6 бағыт әзірленді: инженерлік-техникалық, экономикалық-құқықтық, көркемдік, 

"Психологос", әлеуметтік-педагогикалық, жаратылыстану-ғылыми. "Балалар 

университетіне" 2019-2020 оқу жылында - 98, 2020-2021 оқу жылына – 72 оқушы 

қабылданды. 

 Университет өмірінен тарихи, ғылыми және көркемдік құндылығы бар материалдық 
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және рухани мәдениет заттарын жинау, сақтау және көрсету үшін 1989 жылдан бастап 

университет мұражайы жұмыс істейді. Ребрендингтен кейін 2019 жылдан бастап 

мұражайда университет қызметкерлері, студенттері мен қонақтары үшін үнемі 

экскурсиялар өткізіліп тұрады, экспонаттар көрмелері ұйымдастырылады. Сонымен қатар, 

"Жәдігер жерде қалмасын" жобасы аясында мұражайдың көптеген экспонаттары жиналды. 

Қазіргі уақытта мұражай экспозициясында 320 экспонат, мұражай кітапханасының 

қорында 109 кітап бар. 

 2018 жылдан бастап университетте "Zhubanov – парасаттық ордасы" жобасы жүзеге 

асырылуда. Осы жоба аясында 700-ге жуық студентті қамтитын 3 студенттік ұйым 

("Саналы ұрпақ" облыстық фронт-кеңсесі, Парасаттылық мектебі, "Ізгілік елі" еріктілер 

клубы) және "ARSU STORE" адалдық дүкені жұмыс істейді. 

 Сондай-ақ, "Еріктілер жылы – 2020 " аясында университетте Ақтөбе облысының 

Әділет департаментімен бірлесіп, еріктілерді халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру 

және азаматтарға құқықтық мәселелер бойынша кеңес беру жұмыстарына тарту 

мақсатында 2020 жылдың ақпан айында "Ерікті заңгерлер" еріктілер қозғалысы құрылды. 

Еріктілер құрамына жүзге жуық заңгер-студенттер кірді. 

 Пандемия кезінде халықтың IT сауаттылығын арттыру мақсатында университеттің 

білім алушылары мен қызметкерлері "IT-ерікті" жобасын құрды, еріктілер құрамына 500-

ге жуық қатысушы кіреді. 

 Студенттер мен қызметкерлердің денсаулығын қорғау және аурулардың алдын 

алу саясаты университет жұмысының басым бағыттарының бірі болып табылады. Осы 

мақсатта университетте тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 

амбулаториялық-емханалық қызметтердің барлық кешенін жүзеге асыратын студенттік 

емхана бар. Емхана жұмысы мемлекеттік лицензия және тиісті қосымшалар негізінде 

жүзеге асырылады. Студенттер, сондай-ақ күндізгі оқу бөлімінің шетелдік студенттері оқу 

кезеңінде емханаға тіркеледі, бұл оларға медициналық қызметтердің барлық түрлерін, 

соның ішінде шұғыл қызметтерді алуға мүмкіндік береді. 2018 жылы емхананы міндетті 

әлеуметтік медициналық сақтандырудан  қаржыландыру 78 млн.теңгені, 2020 жылы – 168 

млн. теңгені құрады. Емхана барлық қажетті медициналық жабдықтармен жабдықталған, 

білікті медициналық қызметкерлерден құралған. Емдеу-диагностикалық кабинеттерден 

басқа емшара және егу, стоматологиялық және физиотерапиялық кабинеттер бар. 

 Университеттің имиджін арттыру үшін Медиаорталық БАҚ-пен, сондай-ақ 

Instagram, Фейсбук және YOUtube әлеуметтік желілерінде белсенді жазылушылар санын 

арттыру бойынша жұмыс жүргізуде. Орталық көрнекті медиа-тренерлерді шақыра отырып, 

әлеуметтік желілердегі аккаунттарды орналастыру және дамыту мәселелері бойынша үнемі 

түрлі семинарлар мен тренингтер өткізеді. Instagram әлеуметтік желісінде университеттің 

құрылымдық бөлімшелері мен студенттік ұйымдардың 30-дан астам аккаунттары бар. 

Facebook әлеуметтік желісінде әр факультеттің өз парақшалары бар, басшылардың жеке 

аккаунттары бар, 2018 жылы YouTube-арнасы тіркелді, соңғы жылы университет арнасын 

ілгерілету бойынша жұмыстар жүргізілуде. ПОҚ оқу құралдары, қабылдау комиссиясының 

буклеттері, Zhubanov university облыстық газеті, "АӨУ Хабаршысы" ғылыми журналы және 

басқа да баспа өнімдері баспаханада басылады, имидждік роликтер университеттің LED-

экранында көрсетіледі. 

 ЖОО-ның академиялық ортадағы беделін арттыру мақсатында университет QS 

World University Rankings (әлемдік университеттер рейтингі) әлемдік рейтингісіне кіру 

бойынша белсенді жұмыс жүргізуде. Университет туралы пікіртерім алу үшін QS рейтинг 

базасына 1353 пікір (767 академиялық сарапшы, 586 жұмыс беруші) енгізілді. Соңғы 2 

жылда университет Webometrics Ranking of World Universities, 4 International Colleges & 

Universities, QS World Ranking рейтингтеріне қатысады, сондай-ақ бүкіл әлем бойынша 

академиялық дәрежені арттыруға ықпал ететін жаһандық платформаларға кіреді. 

Жүргізілген жұмыстардың нәтижелері бойынша 2019 жылы Webometrics Ranking of World 

Universities рейтингінде университет 121 жоғары оқу орнының арасында 20-орынды және 

https://egov.kz/cms/kk/articles/health_care/osms
https://egov.kz/cms/kk/articles/health_care/osms
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4 International Colleges & Universities рейтингінде 108 жоғары оқу орнының арасында 33-

орынды иеленді. Сондай-ақ, QS консалтингтік қызметінің  сарапшылары (Шади Хиджази 

және Эмми Сато) ұйымдастырған "QS World University Rankings әлемдік рейтингі: жалпы 

шолу және талдау әдістемесі" атты халықаралық семинар өткізіліп, университеттің 

құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен сұхбат жүргізілді. 

 Университет жыл сайын АРТА агенттігі өткізетін білім беру бағдарламаларының 

ұлттық рейтингіне қатысады. 2018 жылғы ҚР жоғары оқу орындарының Бас рейтингінде 

(ҚР АРТА) мамандарды даярлау бағыттары бойынша университет: Білім бағытынан – 3 

орын, Жаратылыстану ғылымдары бағытынан – 6 орын алды. Саралау нәтижелері бойынша 

университеттің 19 білім беру бағдарламасы жетекші орындарға ие болды. 

 2019 жылғы рейтингте (ҚР АРТА) университет 4-ші орынды, ал мамандарды даярлау 

бағыттары бойынша: Білім бағытынан – 3 орынды; Жаратылыстану ғылымдары бағытынан 

– 3 орынды; Гуманитарлық ғылымдар бағытынан – 5 орынды; Өнер бағытынан – 6 орынды; 

Әлеуметтік ғылымдар бағытынан – 9 орынды; Экономика және бизнес бағытынан – 8 

орынды және Техникалық ғылымдар мен технологиялар бағытынан – 10 орынды иеленді. 

Білім беру бағдарламаларын саралау нәтижелері бойынша университеттің 27 мамандығы 

жетекші орындарға ие болды. 

 2020 жылғы ҚР жоғары оқу орындарының Бас рейтингінде (ҚР АРТА) университет 4-

ші орынды, ал бакалавриат деңгейіндегі мамандарды даярлау бағыттары бойынша: 

Педагогикалық ғылымдар бағытынан  – 2 орынды; Өнер және гуманитарлық ғылымдар 

бағытынан – 6 орынды; Бизнес, басқару және құқық бағытынан – 7 орынды; 

Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика бағытынан - 3-орынды және 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бағытынан – 7 орынды иеленді. 

Магистратураның білім беру бағдарламаларының бағыттары бойынша: Педагогикалық 

ғылымдардан – 4 орын; Өнер және гуманитарлық ғылымдардан – 8 орын; Бизнес, басқару 

және құқықтан - 4 орын; Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистикадан – 4 

орын және Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардан - 6 орын алды. Ағымдағы 

жылы саралау мамандарды даярлау деңгейлері мен бағыттарына сәйкес білім беру 

бағдарламаларының топтары бойынша жүргізілді. 

 «Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы 2018 жылдан бастап жоғары оқу 

орындарының білім беру бағдарламаларының рейтингін жүргізеді. Егер 2018 жылғы 

рейтинг нәтижелері бойынша университеттің 8 ББ ҚР-ның үздік білім беру 

бағдарламаларының ТОП-10 қатарына кірсе, 2019 жылғы рейтинг нәтижелері бойынша 

университет 16 білім беру бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасының Топ-5 ЖОО 

тізіміне енді. 

  SWOT талдау 

А. Басым тұстар (Strongths) 

 Отандық білім беру нарығындағы университеттің академиялық беделі; 

 білім беру бағдарламаларын жаңғырту: дуалды оқыту элементтері, Major-Minor 

бағдарламалары, бірлескен білім беру бағдарламалары, қосдипломды білім беру, 

көптілді білім беру; 

 жоғары оқу орнының жеткілікті дамыған экожүйесі; 

 дамыған ғылыми инфрақұрылым; 

 интеграцияланған жоғары оқу орны – өндіріс жүйесі: ББ бірлесе әзірлеу, 

практиктерді тарту, кафедра филиалдары, мансап және кәсіби даму орталығының 

жұмысы, кәсіби практика; 

 контингенттің жыл сайынғы өсуі; 

 білім алушыларды жатақханамен 100% қамтамасыз ету; 

 академиялық еркіндіктің кеңеюі; 

 қабылданатын шешімдердің ашықтығы; 
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Б. Әлсіз тұстары (Weaknesses) 

 Ғылыми зерттеулер нәтижелілігінің және коммерцияландырудың төмен деңгейі; 

 жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасының (магистратура және 

докторантура) нашар іске асырылуы; 

 ағылшын тілінде ББ болмауы; 

 магистратура ББ бойынша қос дипломды білім беру бағдарламасының нашар іске 

асырылуы; 

 постдокторлық бағдарламалардың болмауы. 

В. Мүмкіндіктер (Opportunities) 

 Өңірдің шағын жинақталған мектептері үшін қос мамандық бойынша педагогикалық 

кадрлар даярлау бағдарламасын іске асыру; 

 жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің (магистратура, докторантура және 

постдокторантура) жаңа мамандықтары мен диссертациялық кеңестердің ашылуы; 

 магистратура мен докторантурадағы мақсатты орындар санын артуы; 

 «Инновациялар паркі» мен «Коммерцияландыру кеңсесінің» жұмысын жаңғырту; 

 көптілді оқытушыларды және ағылшын тілінде оқытылатын арнайы топтарды 

дайындау; 

 аймақтың шаруашылық субъектілерімен байланысты нығаюуы; 

 студент жастардың зияткерлік, ғылыми-техникалық және мәдени шығармашылығын 

дамыту, еңбек ынтасы мен бастамаларын қолдау; 

 Smart University-де университетті трансформациялау және инфрақұрылымды 

технологиялық жаңарту; 

 жан басына шаққандағы қаржыландыруды кезең-кезеңімен енгізу; 

 жетекші отандық және шетелдік жоғары оқу орындарымен бірлескен ББ кеңейту; 

 формальды емес білім беруді дамыту және педагог кадрларды қайта даярлау; 

 құрылымдық бөлімшелерге редизайн жасау; 

 ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру конкурсына қатысу үшін өтінімдер санын арттыру. 

Г. Тәуекелдер (Threats) 

 Ғылыми зерттеулерді қаржыландырудың мемлекеттік емес көздерінің болмауы; 

 IT дамуына байланысты күндізгі бөлімде оқу қажеттілігінің төмендеуі; 

 мектеп түлектерінің шетелдік ЖОО-на кетуі; 

 талапкерлердің жоғары цифрлық дағдылары. 

 

Тәуекелдерді басқару 

 

Тәуекел атауы Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-

шаралар 

1 2 

Жаһандық және ұлттық 

Әлемдік қаржы дағдарысы. Маңызды емес шығындарды азайту. 

Қаржыландырылатын халықаралық гранттар 

мен жобаларға қатысу. 

Салада еңбекақы төлеу деңгейінің 

жеткіліксіздігінен туындаған білім және 

ғылым жүйесінен кадрлардың кетуі. 

Бюджеттен тыс қаражат есебінен еңбекақы 

төлеу деңгейін арттыру. 

Білім беру қызметтері нарығындағы жоғары 

деңгейлі бәсекелестік. 

Білім беру бағдарламаларының 

тартымдылығын арттыру, материалдық-
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техникалық базаны және көрсетілетін білім 

беру қызметтерінің сапасын жақсарту, 

тұтынушылармен кері байланысты 

жетілдіру, жұмысқа орналастыру деңгейін 

арттыру. 

Жүйелік (институционалдық) 

Қымбат тұратын жабдықты талап ететін 

зертханалық базаның жеткіліксіз 

жинақталуы. 

Жабдықтар сатып алу, ҒЗИ, ЖОО-мен 

шарттар жасасу, кәсіпорындарда кафедра 

филиалдарын ашу. 

ПОҚ шет тілдерін меңгеруінің жеткіліксіз 

деңгейі. 

Халықаралық ынтымақтастық орталығы 

арқылы университет оқытушылары үшін 

шет тілдерін тереңдетіп оқыту курстарын 

өткізу. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

қаржыландыру көлемінің жеткіліксіздігі. 

ҒЗЖ қаржыландыру үшін инвесторларды 

тарту. 

Ғылыми зерттеулер нәтижелерін енгізу 

бойынша өнеркәсіп кәсіпорындарымен 

жұмыс деңгейінің жеткіліксіздігі. 

Өңірдің өнеркәсіптік кәсіпорындарымен 

өзара іс-қимыл жүйесін жетілдіру. Ғылыми 

зерттеулердің нәтижелерін енгізуді 

қамтамасыз ететін ЖОО қызметкерлерін 

көтермелеу нысандарын анықтау. 

 

  Қ. Жұбанов атындағы АӨУ-тің 2020-2025 жылдарға арналған Стратегиялық 

жоспарында 6 басым стратегиялық бағыт айқындалған: 

1. Бәсекеге қабілетті кадрларды сапалы даярлауды қамтамасыз ету және университет 

менеджментін жетілдіру 

2. Ғылыми зерттеулерді дамыту және тиімділігін арттыру, өңірдің әлеуметтік - 

экономикалық дамуына ғылымның үлесін арттыру. 

3. Интернационалдандыру және халықаралық ынтымақтастық. 

4. Жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу.  

5. Инфрақұрылымды дамыту және университеттің цифрлық экожүйесі. 

6. Университеттің тұрақты қаржылық-экономикалық дамуын қамтамасыз ету. 

 Университеттің мақсаты Батыс өңірінің көпсалалы классикалық жоғары оқу орны 

ретінде одан әрі даму және ұлттық, жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде жеке тұлғаны 

қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби қалыптастыруға, ғылым мен практикаға қол 

жеткізуге бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау болып табылады.

 2020-2024 жылдары университет еңбек нарығының қажеттілігіне, ғылым мен 

техниканың жаңа жетістіктеріне сәйкес білім беру бағдарламаларын жаңартуды 

қамтамасыз ету, батыс өңірінің ғылымды қажет ететін өндірістері мен ЖОО ғылымының 

интеграциясын күшейту, цифрландыру процесін аяқтау, еліміздің және әлемнің жетекші 

университеттерімен, сондай-ақ зерттеу орталықтарымен әріптестік орнату, қаржы-

экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету міндеттерін шешеді. 

 - Жаңа, инновациялық ББ ашу, Major-Minor жобасы бойынша ББ әзірлеу, ағылшын 

тілінде оқытатын ББ, көптілді ББ-н көбейту; 

 - Университеттің білім беру бағдарламаларын аккредиттеу, QS халықаралық 

рейтингісіне, ұлттық рейтингке қатысу (Атамекен ҰКП, АРТА); 

 - Үздіксіз педагогикалық практиканы, Action Research құралымен кәсіби практиканы, 

студенттердің жұмысшы біліктіліктері бойынша кәсіби сертификаттауды ұйымдастыру (8 

жұмысшы мамандық – 45 студент, 2021 ж.); 

 - Факультеттердің біртіндеп жоғары мектептерге көшуінің алгоритмі мен жоспарын 

құру, 2021 ж. – 1 факультет (Экономика және құқық факультеті – Бизнес және құқықтың 
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Жоғары мектебі); 

 - ПОҚ лауазымдарының біліктілік жүйесін әзірлеу және бекіту (2021 жылдан бастап 

профессор-ассистент, модератор оқытушы (тьютор), оқытушы-зерттеуші, Жоғары мектеп 

директоры, ББ жетекшісі сияқты ПОҚ-ның жаңа лауазымдарын енгізу); 

 - "Дарын" ғылыми-практикалық орталығының (Ақтөбе филиалы), Кіші Ғылым 

академиясының жұмысына қатысу, қала және облыс мектептерімен жұмыс жасау; 

 - Ақтөбе облысының серіктес ұйымдарын, индустриялық және қайта өңдеу 

кәсіпорындарын тарта отырып, университеттің ғылыми-техникалық базасын нығайту үшін 

кездесулер, дөңгелек үстелдер, семинарлар ұйымдастыру; 

 - Өңірдің индустриялық-инновациялық даму қажеттіліктеріне сәйкес келетін жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау, магистратураның 

қосдипломды ББ санын ұлғайту, постдокторлық бағдарламаларды ашу (математика, 

физика), докторантура ББ (2021 ж.– 6 ББ), диссертациялық кеңестер (2021ж. – Тарих, 

Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі, 2022 ж. – Экономика) ашу; 

 - QS рейтингі көрсеткіштері бойынша ҚР үздік жоғары оқу орындарының қатарына 

кіру, халықаралық жобаларға қатысу, университет базасында шетелдік серіктес жоғары оқу 

орындарының филиалдарын ашу бойынша жұмысты ұйымдастыру (2021-2022 оқу жылы –

Экономикалық университет, Быдгощ қ.; 2023-2024 оқу жылы –Линк университеті, Италия); 

 -Ұжымдарда оң әлеуметтік-психологиялық ахуал қалыптастыру, құқық 

бұзушылықтар мен бейәлеуметтік әрекеттердің болмауы, патриотизм сезімін нығайту, СӨС 

мәдениетін дамыту, "Рухани жаңғыру" бағдарламасы бойынша іс-шараларды (семинар-

тренингтер, акциялар, конференциялар, кездесулер, дөңгелек үстелдер және т. б.) іске 

асыру, студенттік Парламенттің бастамаларын және жастардың волонтерлік қызметін 

қолдау, студенттерді "Жасыл ел" мемлекеттік бағдарламасына тарту; 

 - Студенттік қалашықты салу және газдандыру (2021ж. – №1, № 2 оқу ғимараттары). 

 Мәлімделген мақсаттарға қол жеткізу мақсатында университет басшылығы қызметтің 

басым бағыттарын ескере отырып, университеттің стратегиялық жоспарын іске асырудың 

негізгі кезеңдерін үйлестіру және оның орындалуын мониторингтеу бойынша жоспарлы 

жұмысты жүзеге асырады.  

 Университет қызметінің стратегиялық бағыттары бесжылдық кезеңге 

қалыптастырылады, бірақ олар экономикалық жағдайдың өзгеруі, Қазақстан мен өңірдің 

қажеттіліктері, білім беру қызметтерінің халықаралық нарығындағы бәсекелестіктің 

күшеюі сияқты сыртқы факторларға байланысты түзетілуі мүмкін. Университеттің 

стратегиялық даму жоспарын мониторингтеуді, талдауды, іске асыру тиімділігін бағалауды 

және іске асырылуын түзетуді индикаторлар мен көрсеткіштер негізінде Стратегиялық 

жоспарлау орталығы жүзеге асыратын болады.  

 Осы Стратегияның негізінде әрбір стратегиялық бағыт бойынша іс-шаралар Жоспары 

әзірленетін болады, оның шеңберінде университет қызметінің негізгі бағыттары: 

басқарушылық, оқу-білім беру, ғылыми-зерттеу, әлеуметтік-тәрбие және қаржы-өндірістік 

шеңберінде бастапқыда берілетін сапалық немесе сандық көрсеткіштердің көмегімен 

университеттің барлық құрылымдық бөлімшелерінің қызметін жоспарлаудың көп 

деңгейлік процесі жүйелі негізде жүзеге асырылатын болады. 

 

3. Басым бағыттар, мақсаттар, міндеттер, мақсаттық көрсеткіштер 

және күтілетін нәтижелер 

 

1-ші  басым бағыт. Бәсекеге қабілетті кадрларды сапалы даярлауды қамтамасыз ету 

және университет менеджментін жетілдіру. 

 

Мақсат: өзгеретін жағдайларға бейімделе алатын қажетті дағдылары бар мамандарды 

даярлау және жаңа шынайылық жағдайында қызметкерлердің кәсіби өсуі. 

Міндеттер: 
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- кәсіптік білім берудің заманауи стандарттарына сәйкес білім беру 

бағдарламаларының мазмұнын жаңарту, зерттеулік/практикалық компонентті кеңейту, оқу 

процесін цифрландыру; 

- білім беру процесіне, сондай-ақ қайта даярлау және біліктілікті арттыру 

бағдарламалары шеңберінде онлайн-оқыту мен ЖАОК-ды кеңінен енгізу; 

- танылған әлемдік агенттіктерде халықаралық мамандандырылған және 

институционалдық аккредиттеу; 

- ЖОО-ның ұлттық және әлемдік академиялық рейтингтердегі орнын жақсарту; 

- ЖОО жүйесін өндіріспен біріктіру, бизнес құрылымдардан және өндірістен практик - 

оқытушыларды тарту; 

- білім алушылар мен оқытушылардың кіріс және шығыс халықаралық академиялық 

ұтқырлығын кеңейту; 

- шетелдің жетекші университеттерімен қос дипломды білім берудің бірлескен 

халықаралық бағдарламаларының санын арттыру; 

- ағылшын тілінде білім беретін, оның ішінде шетелдік білім алушылар үшін білім беру 

бағдарламаларының үлесін арттыру; 

- түлектерді кәсіби сертификаттау; 

- жұмыс берушілермен өзара іс-қимыл жүйесін дамыту есебінен түлектерді тиімді 

жұмысқа орналастыру; 

- талант-менеджментті енгізу бойынша жұмысты жалғастыру; 

- отандық және шетелдік жоғары оқу орындары менеджментінің озық тәжірибесін 

енгізу; 

- Қ. Жұбанов ат. АӨУ ПОҚ лауазымдары мен біліктілік стандарттарының меншікті 

жүйесін құру; 

- менеджмент саласында университеттің ПОҚ, ӘБП біліктілігін арттыру; 

- факультеттер автономиясының тиімді моделін қалыптастыру және енгізу, 

қызметкерлердің біліктілігін тұрақты арттыру мен қайта даярлауды ескеретін 

қызметкерлерді кәсіби және лауазымдық жоғарылатуды басқару тетігін әзірлеу және оны 

жетілдіру. 

 

Шаралар: 

1. Жеке оқыту траекториясын құру, икемді және кәсіби дағдыларды (Soft Skills, Hard 

Skills) ескере отырып, білім беру бағдарламаларын әртараптандыру есебінен білім 

алушылардың қанағаттануын арттыру, білім беру процесін цифрландыру. Оқыту ағылшын 

тілінде жүргізілетін ББ ашу, көптілді ББ көбейту. 
2. Қызметкерлерді жылжыту тетігі есебінен кадрлық әлеуетті дамыту және 

жаңарту. Менеджмент, көшбасшылық, командалық жұмыс және т. б. салаларда ПОҚ және 

ӘБҚ біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру,  

3. Практик-оқытушылардың санын арттыру. 

4. Танылған әлемдік агенттіктерде барлық білім беру бағдарламаларын халықаралық 

аккредиттеуден өткізу. 

5. Шетелдік жетекші әріптес жоғары оқу орындарымен қос дипломды білім берудің 

халықаралық бағдарламаларын сапалы және сандық ұлғайту. 

6. Түлектерді жұмысқа орналастыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және 

жоғары оқу орнын бітіргеннен кейінгі бірінші жыл ішінде түлектердің кемінде 95% жұмысқа 

орналасуы көрсеткішіне қол жеткізу. 

7. Университетке түсуді белсенді насихаттау үшін оқушылар арасында жыл сайынғы 

пәндік олимпиадаларды ұйымдастыру, «Дарын» ғылыми-практикалық орталығының (Ақтөбе 

филиалы), Кіші ғылым академиясының жұмысына белсенді қатысу, олимпиадаға дайындық 

бағыттары бойынша мектептермен жұмысты жалғастыру, ғылыми жобаларды дайындау 
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(ОФММИ, №21 ОМ және т. б.). 

8. Факультеттердің біртіндеп жоғары мектептерге көшуінің алгоритмі мен жоспарын 

жасау, 2021 жылы – 1 факультет (экономика және құқық факультеті – Бизнес және құқықтың 

Жоғары мектебі) және Стратегиялық жоспарлау орталығын ашу (2020 ж.), ББ рентабельділігін 

қамтамасыз етуді ескере отырып, бюджет саясатын қалыптастыру. 

9. «Өзгерістер командасының» 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын және құрамын 

бекіту (құрамында: бизнес, ЖАО өкілдері және т. б.)) 

10. ПОҚ лауазымдарының біліктілік жүйесін әзірлеу және бекіту (2021 жылдан бастап 

профессор - ассистент, оқытушы- модератор (тьютор), оқытушы-зерттеуші, жоғары мектеп 

директоры, ББ жетекшілері сияқты ПОҚ-ның жаңа лауазымдарын енгізу). 

11. Қызметкерлердің KPI (бағалаудың рейтингтік жүйесін) жетілдіру. 

12. Университеттің алқалы басқару органдарының құзыреттері мен өкілеттіктерін қайта 

қарау. 

13. Дарынды қызметкерлерді Қ.Жұбанов ат. АӨУ-не тарту жөніндегі бағдарламаларды 

жетілдіру. («Zhubanov – жастарды шақырады», «Zhubanov – ғалымдар ордасы» тарту жобалары, 

ұстап қалу бағдарламалары, «қысқа ынталандыру» бағдарламалары және т. б.). 

14. Университетте академиялық адалдық қағидаттарын іске асыру мақсатында 

«Турнитин» иемденуді анықтаудың ақпараттық жүйесін оқу процесінде қолдану. 

15. Университет түлектерінің дайындығы сапасына жұмыс берушілердің 

қанағаттануын бағалау бойынша сауалнама жүргізу. 

16. Барлық ББ-да «Кәсіпкерлік негіздері» пәнін енгізу арқылы кәсіпкерлік дағдыларды 

дамыту. 

17. Үздіксіз педагогикалық практиканы, Action Research құралымен кәсіби практиканы, 

студенттердің жұмыс біліктіліктері бойынша кәсіби сертификаттауды ұйымдастыру. 

18. МООСѕ әзірленген пәндер санын ұлғайту. 

19. QS бағалау критерийлері (академиялық бедел, жұмыс берушілердің беделі, шетелдік 

оқытушылар мен студенттер) бойынша көрсеткіштерді жақсарту бойынша ұйымдастыру 

жұмыстарын жүргізу. 

1-ші бағыттың мақсаттық көрсеткіштері. Бәсекеге қабілетті кадрларды сапалы 

даярлауды қамтамасыз ету және университет менеджментін жетілдіру: 

№ Индикаторлар Өлш.

бір. 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Халықаралық агенттіктер 

аккредиттеген білім беру 

бағдарламаларының үлесі 

% 89 92 98 100 100 

2 Оқуды аяқтағаннан кейінгі 

1-ші жылы жұмысқа 

орналасқан түлектердің 

үлесі (түлектердің жалпы 

санынан) 

% 95 96 96 97 97 

3 Студенттердің жалпы 

санынан ағылшын тілінде 

оқитын студенттердің үлесі 

% 0,10 0,60 0,90 1,10 1,10 

4 Оқу процесіне тартылған 

жұмыс берушілердің үлесі 
% 26 30 35 40 41 

5 Университетке түскен 
«Алтын белгі» иегерлері, 

% 10,2 11 11,5 12 12,5 
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халықаралық 

олимпиадалар мен ғылыми 

жобалар конкурстары 

жеңімпаздарының үлесі 

6 Студенттердің жалпы 

санынан университет 

қаражаты есебінен 

қаржыландырылатын 

академиялық ұтқырлық 

шеңберінде оқитын 
студенттердің үлесі 

% 2 

 

2,5 3 3,5 4 

7 Шетелдік әріптес жоғары 

оқу орындарымен қос 

дипломды білім беру 

шеңберіндегі білім беру 

бағдарламаларының үлесі 

(ББ жалпы санынан) 

% 5,6 7,5 9 10 10 

 

 

 

 

8 Білім беру процесіне 

ағылшын тілінде енгізілген 

білім беру 

бағдарламаларының үлесі 

% 1,2 3,1 4,6 5 5 

9 Салалық қауымдастықтар 

мен кәсіпорындардың 

тапсырысы бойынша 
әзірленген инновациялық 

ББ үлесі 

% 10,9 12 15 15 20 

10 ПОҚ-ның жалпы 

санынан ағылшын 

тілінде оқытатын ПОҚ 

үлесі 

% 11 12 14 16 16 

11 Қашықтықтан оқыту 

технологияларын 

пайдалану арқылы 

жүзеге асырылатын ББ 

үлесі 

% 62 63 64 65 68 

12 Менеджмент 

саласында біліктілікті 

арттырудан өткен 

басшылардың үлесі 

% 

95 96 98 100 100 

13 ПОҚ жалпы санынан білім 
беру және зерттеу 

жобаларына қатысатын 

ПОҚ үлесі 

% 25 28 31 36 40 

14 Біліктілікті арттырудан 

және шетелдік 

тағылымдамадан өткен 

ПОҚ үлесі 

% 75 85 90 99,1 99,3 

15 Ағымдағы оқу 

жылындағы 

университетке түскен 

президенттік, 

республикалық 

олимпиадалар мен 

ғылыми жобалар 

конкурстары 

жеңімпаздарының 

(бірінші, екінші және 

үшінші дәрежелі 

дипломдармен 

марапатталған) үлесі 

% 2,4 4,8 7 8 9 
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16 Көптілділік бойынша білім 

алушылардың үлесі 

% 
6,9 7,9 8,9 9 9,9 

17 Онлайн курстар әзірленген 

пәндердің үлесі 

% 3,2 6 7 8 10 

18 QS EECA халықаралық 

рейтингісінде 

университеттің орналасуы 

орын 

1500-

2000 

1000 1000 700 700 

19 «Атамекен» Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасының 

рейтингтері бойынша 

көшбасшы ББ үлесі 

% 36,3 

 

38,6 40 41,3 42,1 

 

2-ші басым бағыт. Ғылыми зерттеулерді дамыту және тиімділігін арттыру, өңірдің 

әлеуметтік - экономикалық дамуына ғылымның үлесін арттыру. 

Мақсат: инновациялық инфрақұрылым құру, ҒЗЖ нәтижелерін өндіріске енгізу, ғылыми-

педагогикалық кадрларды даярлау. 

Міндеттер: 

– ғылыми-зерттеу орталықтарымен және институттармен, инновациялық қызмет 

субъектілерімен, кәсіпорындармен және бизнес өкілдерімен өзара іс-қимылды қамтамасыз 

ету; 

–   оқу процесі мен ғылыми зерттеулердің бірлігін қамтамасыз ету, оқу процесіндегі зерттеу 

компонентін кеңейту; 

– гранттық қаржыландыруға, бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға өткізілетін 

конкурстар шеңберінде жас ғалымдарды тарту және қолдау; 

–   шет елдердің оқу орындарымен және ғылыми-өндірістік компанияларымен халықаралық 

ғылыми-техникалық ынтымақтастықты кеңейту; 

–   университет ПОҚ жариялану белсенділігін арттыру; 

– ғылыми-техникалық өнімдер мен инновациялық патенттер жасау мақсатында 

инновациялық қызметті дамыту. Патенттелген өнертабыстарды өндіріске енгізу 

– ғылыми нәтижелерді коммерцияландыру әлеуетін арттыру, ғылыми зерттеулердің 

нәтижелерін коммерцияландырылатын тауар өніміне жеткізу; 

– университетте ғылыми зерттеулерді дамытуға барлық деңгейдегі бюджет қаражатын, 

қорларды, кәсіпорындар мен жеке инвесторлар қаражатын тарту бойынша жүйені әзірлеу; 

–  жоғары білікті ғылыми кадрларды даярлау, ғылымға талантты жас ғалымдарды тарту және 

орнықтыру үшін постдокторлық бағдарламаларды дамыту; 

–  инновациялық жобаларды қолдау үшін стартап-алаңды дамыту; 

–  диссертациялық кеңестер ашу; 

–  ғылыми инфрақұрылымды жаңғырту және ғылымды цифрландыру; 

–  ЖОО-ның инновациялық дамуының және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесін 

жетілдірудің өзекті мәселелері бойынша ғылыми-практикалық конференциялар, семинар-

кеңестер, дөңгелек үстелдер ұйымдастыру және өткізу. 

Шаралар: 

1. Ақтөбе облысының серіктес ұйымдарын, индустриялық және қайта өңдеу 

кәсіпорындарын тарта отырып, университеттің ғылыми-техникалық базасын нығайту 

үшін кездесулер, дөңгелек үстелдер, семинарлар ұйымдастыру. 

2. Аймақтың қажеттілігіне бағытталған өзекті пәнаралық ғылыми жобалар мен 

бағдарламаларға қатысу. 

3. Ғылыми зерттеулер мен технологиялардың нәтижелерін коммерцияландыру үшін 

жағдайлар жасау, коммерцияландыру кеңсесі қызметкерлерінің құжаттаманы 

сүйемелдеуі, Инновациялар паркінде зертханалар ашу және т. б. 
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4. Clarivate Analytics компаниясының Journal Citation Reports және Scopus деректер 

базасының деректері бойынша университеттің ПОҚ-ның 1, 2, 3-квартильдерге кіретін 

басылымдарындағы жарияланымдарын көбейту үшін ғылым департаментінің 

консультациялық жұмыстарын жандандыру. 

5. Жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-білім беру жобаларына қатысуы және 

жобаларды іске асыру үшін шетелдік ғалымдарды тарту. 

6. Университет ғылымын цифрландыруды дамыту, science.arsu.kz, science.s.arsu.kz. web 

қосымшаларды жетілдіру. 

7. Өңірдің индустриялық-инновациялық даму қажеттіліктеріне сәйкес келетін жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау, магистратураның қос 

дипломды ББ санын ұлғайту, постдокторлық бағдарламалар ашу (2021 жылы – 

математикадан 1 постдокторлық бағдарлама), докторантура ББ, диссертациялық 

кеңестер ашу. 

8. ҚР БҒМ гранттық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға өтінімдерді беруді 

дайындауды және оларды іске асыру кезеңінде сүйемелдеуді ұйымдастыру. 

 

2-ші бағыттың мақсаттық көрсеткіштері.  Ғылыми зерттеулерді дамыту және 

тиімділігін арттыру, өңірдің әлеуметтік - экономикалық дамуына ғылымның үлесін 

арттыру: 

 

№ Индикаторлар Өлш. 

бір. 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 Соңғы үш жылдағы жарияланымдардың 

жалпы санынан рейтингтік 

басылымдардағы жарияланымдардың өсуі 

% 
3,3 4 5 6 7 

2 Жаңартылған сертификатталған 

ғылыми жабдықтың үлесі 
% 25 30 50 70 90 

3 Университет базасында орындалатын 

жобалардың жалпы санынан ҚР БҒМ 

қаржыландыратын іске асырылатын 

ғылыми жобалардың үлесі 

 

% 
35,20 47,50 57,70 66,00 70,00 

4 Университет базасында орындалатын 

жобалардың жалпы санынан ЖАО 

қаражаты және бизнес өкілдері есебінен 

қаржыландырылатын жобалардың үлесі 

 

% 20,00 20,50 22,00 22,00 23,60 

5 ПОҚ жалпы санынан ғылыми-зерттеу 

қызметіне арналған университет 

гранттарына қатысатын 40 жасқа дейінгі 

жас ғалымдардың үлесі 

 

% 
35 38 40 42 45 

6 Аяқталған қолданбалы ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының жалпы санынан 

коммерцияландырылатын жобалардың 

үлесі 

% 22,2 22,2 25 25 28,5 

7 ҚР БҒМ БҒСҚК ұсынған ҚР ғылыми 

басылымдарындағы жарияланымдардың 

жалпы санынан үлесі 

% 
34 37 40 43 46 

 

3-ші басым бағыт. Интернационалдандыру және халықаралық ынтымақтастық. 

 

Мақсат: Халықаралық ынтымақтастықты дамыту және университет қызметін 

халықаралық деңгейде дәріптеу. 
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Міндеттер: 

– алыс және жақын шетелдердегі әріптес жоғары оқу орындарымен ынтымақтастықты 

жандандыру және кеңейту, өзара іс-қимылдың жаңа нысандарын іздестіру; 

– ақпараттық алмасуды ұйымдастыру, университет ғалымдары мен қызметкерлерінің кең 

ауқымының халықаралық жобаларға қатысуын жүзеге асыру және үйлестіру арқылы 

университеттің халықаралық білім беру және зерттеу кеңістігінде жан-жақты ұсынылуына 

ықпал ету; 

– оқу процесін жетілдіруді, оқытушылардың біліктілігін арттыруды және әртүрлі деңгейдегі 

мамандарды даярлау сапасын қамтамасыз ету үшін шетелдік жоғары оқу орындарымен, 

қорлармен және ұйымдармен тікелей серіктестік қатынастар орнату; 

– халықаралық ұйымдардың қаражатынан қосымша қаржыландыру көздерін тарту; 

– шетелдік студенттер мен тартылған шетелдік ғалымдар санының артуы. 

 

Шаралар: 

1. Халықаралық қызметті, сондай-ақ ғылыми-инновациялық қызметті және дамуды 

жетілдіруге бағытталған шетелдік коммерциялық, коммерциялық емес және қоғамдық 

ұйымдармен, мекемелермен, қоғамдармен және қорлармен өзара іс-қимылды ұлғайту. 

2. Шетелдік жоғары оқу орындарымен ғалымдар мен білім алушылармен академиялық 

алмасу, оның ішінде виртуалды академиялық ұтқырлық саласындағы ынтымақтастық 

туралы жұмысты жандандыру. 

3. Шетелдік әріптес жоғары оқу орындарымен қосдипломды және бірлескен білім беру 

бағдарламаларын іске асыру, шетелдік студенттер үшін жаһандық ББ ашу. 

4. Университет оқытушыларының тағылымдамадан өту мүмкіндіктерін кеңейту, білім және 

ғылым саласындағы Халықаралық бағдарламалар мен жобаларға қызметкерлер мен білім 

алушылардың қатысуын кеңейту. 

5. Университеттің ғылыми және білім беру қызметіне тартылған шетелдік ғалымдардың 

санын ұлғайту. 

6. Шетелдік білім алушыларды тарту бойынша іс-шараларды ұйымдастыру, әлеуметтік 

пакет дайындау (оқудың 1-ші жылында ақы төлеуден босату және келесі курстарда оқу үшін 

жеңілдіктер беру және т.б.), оқудың барлық кезеңінде көші-қон құжаттамасында 

сүйемелдеу. 

7. Университет базасында шетелдік серіктес жоғары оқу орындарының филиалдарын ашу 

бойынша жұмысты ұйымдастыру (2021-2022 оқу жылы – Быдгощ қ., Экономикалық 

университет; 2023-2024 оқу жылы – Линк Университеті, Италия).  

3-ші бағыттың мақсаттық көрсеткіштері.  Интернационалдандыру және 

халықаралық ынтымақтастық:  
 

№ Индикаторлар Өлш. 

бір. 
2020 2021 2022 2023 2024 

1. ПОҚ жалпы санынан шетелден 

тартылған ПОҚ және топ-

менеджерлердің үлесі 

% 7 7 8 8 9 

2. Студенттердің жалпы санынан 

шетелдік студенттердің үлесі 
% 5 5,5 6 7 8 

3. Студенттердің жалпы санынан 

халықаралық академиялық 

ұтқырлық шеңберінде тартылған 

шетелдік студенттердің үлесі 

% 0,07 0,13 0,22 0,27 0,39 
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4. Университет базасындағы тіл 

орталықтары арқылы, оның ішінде 

бакалавриат бағдарламалары 

бойынша білім алушылардың 

жалпы санынан INVO волонтерлік 

қызметімен айналысатын, 

EnglishClub ашқан студенттердің 

үлесі 

% 

8,1 9,1 10,1 11,1 12,5 

5. Университеттің халықаралық 

ұйымдар мен қауымдастықтарға 

қатысуы шеңберінде бірлескен 

ғылыми және білім беру 

халықаралық жобаларына қатысқан 

ПОҚ үлесі 

% 

3,6 5,08 5,08 5,7 5,7 

 

4-ші басым бағыт. Жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде үйлесімді дамыған 

тұлғаны тәрбиелеу. 

Мақсат: Тұлғаның рухани-адамгершілік, эстетикалық және еңбек тәрбиесін 

жетілдіру және болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігі мен бәсекеге қабілеттілігін 

қалыптастыру үшін жағдай жасау. 

Міндеттер: 

–   студенттердің патриоттық, рухани-адамгершілік дамуын қамтамасыз ету. 

– студенттік орта мен моральдық-психологиялық ахуалдың жағдайына жүйелі 

мониторинг жүргізу. 

–  студенттердің шығармашылық және ғылыми қызметін дамыту үшін жағдай жасау, 

студенттік бастамалар мен талантты жастарды қолдау. 

–   студенттік еріктілер желісін дамыту және еңбек тәрбиесі. 

–   студент жастар арасында бейәлеуметтік құбылыстардың алдын алу. 

–  студенттік ұйымдармен әлеуметтік серіктестіктің тиімділігін арттыру, білім беру 

процесін басқару процесстерінде студенттік өзін-өзі басқарудың рөлін күшейту.  

 

Шаралар: 

1. Студенттердің жалпы маңызды қызметке, өзін-өзі реттеуге қатысуын арттыру бойынша іс-

шаралар кешенін іске асыру. 

2. Барлық деңгейдегі әлеуметтік-маңызды іс-шараларға қатысу, жүлдегерлер, лауреаттар санын 

арттыру. 

3. Әлеуметтік-тәрбие жұмысын жүргізу үшін нормативтік, инфрақұрылымдық, материалдық-

техникалық базаны дамыту. 

4. Студенттік ұжымдарда оң әлеуметтік-психологиялық ахуал қалыптастыру, құқық 

бұзушылықтар мен бейәлеуметтік ұстанымдарды болдырмау, патриотизм сезімін нығайту, СӨС 

мәдениетін, «Рухани жаңғыру» бағдарламасын дамыту бойынша іс-шараларды (семинар-

тренингтер, акциялар, конференциялар, кездесулер, дөңгелек үстелдер және т.б.) іске асыру. 

5. Студенттік парламенттің бастамасын, студенттердің волонтерлік қызметін қолдау, 

студенттерді «Жасыл ел» мемлекеттік бағдарламасына тарту. 

6. Студенттерді студенттік өзін-өзі басқару жұмысына тартуға ынталандыру жүйесін құру. 

7. Студенттерді Қ.Жұбанов ат. АӨУ-нің әлеуметтік жобаларын іске асыруға тарту 

("Zhubanov керуені", "Zhubanov парасаттылық ордасы", "Zhubanov жылуы", "INVO", 

"ProActive" және т. б.). 

4-ші бағыттың мақсаттық көрсеткіштері. Жалпыадамзаттық құндылықтар 

негізінде үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу: 
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№ Индикаторлар Өлш. 

бір. 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Білім алушыларды спорт 

секцияларының қызметімен қамту 

 

 

% 8 

 

 

13 

 

 

22 

 

 

25 

 

 

30 

 

 2.  Студенттік еңбек жасақтары мен 

«Жасыл ел» жасақтары қызметіне 

қатысатын студенттердің үлесі 

 

 

 

% 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

3,5 

 

 

 

4 

 

 

 

4,5 

3.  «Рухани жаңғыру» Жол картасын 

іске асыруға тартылған студенттердің 

үлесі» 

% 

 

 

50 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

 

 

65 

 

 

 

70 

 

 

 

 
4.  Әлеуметтік, мәдени жобаларды іске 

асыруға қатысатын және қоғамдық 

қызметке тартылған студенттердің 

үлесі 

 

% 32 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

5.  Бакалавриат бағдарламалары 

бойынша білім алушылардың 

жалпы санынан волонтерлік 

қызметпен айналысатын 

студенттердің үлесі 

% 5,5 6,3 7,3 8,3 9,5 

6.  Студенттік ұйымдардың, студенттік 

клубтардың, жастар ісі жөніндегі 

комитеттердің қызметіне тартылған 

университет студенттерінің жалпы 

санынан студенттердің үлесі. 

% 37 40 42 45 48 

7.  Шығармашылық және мәдени алмасу 

шеңберінде әлеуметтік белсенділікті 

арттыру мақсатында жастарды ЖОО-

мен, қоғамдық және жастар 

ұйымдарымен өзара іс-қимылмен 

қамту 

% 55 60 65 70 75 

  

 

5-ші басым бағыт. Инфрақұрылымды дамыту және университеттің цифрлық 

экожүйесі. 

 

 Мақсат: Біл ім беру қызметтер і мен ғылыми зерттеулердің жоғары 

сапасын қамтамасыз ету мақсатында инфрақұрылымды дамыту және бизнес -

процестерді цифрландыруды кеңейту.  

 

 Міндеттер: 

– Smart University ақпараттық жүйесін құру, Smart Zhubanov University жобасын түрлендіру; 

– университет инфрақұрылымының объектілерін жаңғырту: университеттің материалдық-

техникалық базасын қайта жаңарту және нығайту; 

– университет кешенінің барлық субъектілерінің деректер көздері мен ақпараттық 

ағындарын, сондай-ақ олардың қызмет аспектілерін біріктіретін корпоративтік ақпараттық 

жүйе мен желілік инфрақұрылымды дамыту; 

– университеттің корпоративтік ақпараттық жүйесі мен ІТ-инфрақұрылымы шеңберінде 

ақпараттық қауіпсіздікті арттыру; 

– университеттің ақпараттық жүйелерін ҰБДҚ-мен және т. б. АЖ интеграциялау; 

– отандық нарыққа меншікті цифрлық өнімдермен шығу; 
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– қаржы ресурстарын тиімді пайдалану, қосымша көздерді тарту, университет қаражатын 

үнемдеу үшін отынның экологиялық таза түріне көшу (газдандыру); 

– ПОҚ, қызметкерлер мен білім алушылардың цифрлық сауаттылығын арттыру; 

– білім алушылар мен ПОҚ-ды білім беру және ақпараттық ресурстармен қамтамасыз ету; 

–  «Цифрлық кітапханаға» көшу: кітапхана жұмысына RFID технологиясын енгізу; 

– сыйымдылығы 20 мыңнан астам студентті құрайтын оқу ғимаратын салу.  

Шаралар:  

1. Бірыңғай дерекқорды қалыптастыру, SmartARSU мобильдік қосымшасының, 

SmartUniversity ақпараттық жүйесінің онлайн-қызметтерін көбейту. 
2. Ақпараттық-талдау жүйесін: талапкерлердің түсу ықтималдығын болжау элементтерін 

іске асыру; қызметкерлердің KPI-н бағалау; негізгі құралдар мен материалдық активтердің 

мониторингі бөлігінде түрлендіру. 
3. Университеттің ақпараттық ортасын заманауи дербес компьютерлермен, 

мультимедиялық жабдықтармен, оқу және оқу-әдістемелік, ғылыми әдебиеттермен заманауи 

талаптарға сәйкес толықтыру. 

4. Цифрлық сервистерді үздіксіз енгізу және жақсарту арқылы қызметкерлер жұмысының 

тиімділігі үшін университеттің бизнес-процестерін автоматтандыру деңгейін арттыру. 

5. Аралық және қорытынды аттестаттауды, антиплиагатты өткізуді қамтамасыз ету үшін 

прокторинг жүйесі бар онлайн оқыту Порталын пайдалануға енгізу. 

6. Ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес университеттің пайдаланылатын ақпараттық 

жүйелері мен ІТ-инфрақұрылымын тұрақты жетілдіру, ПОҚ, қызметкерлер мен білім 

алушылардың цифрлық сауаттылық деңгейін арттыру курстарын ұйымдастыру. 

7. Кафедраларды, зертханаларды, ғылыми орталықтарды, Инновациялар паркін заманауи 

оқу-зертханалық жабдықтармен, виртуалды зертханалармен жарақтандыру.  

8. neb.arsu.kz электронды кітапхананы және SmartARSU мобильді қосымшасындағы 

«Кітапхана» қойындысын жетілдіру, RFID технологиясын қолдану. 

9. Кірістерді арттыруға бағытталған ақпараттық жүйені кеңейту: тұтынушыларды 

сертификаттау мүмкіндігімен онлайн оқыту порталы (онлайн курстар, қосымша оқыту, 

прокторинг кабинеттерін және зертханалық кабинеттерді жалға беру), ғылыми жұмыстар 

базасы (ғылыми жұмыстарды, мақалаларды жариялау және т.б.). 

10. Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар студенттер үшін жағдайларды қамтамасыз ету 

және жетілдіру. 

11. Университеттің бас ғимараты аумағындағы автотұрақты ағымдағы жөндеу. 

12. №1, №2 оқу ғимараттарында органикалық таза отынмен жұмыс істейтін дербес 

қазандықтар салу. 

13. 10 қабатты оқу корпусының құрылысына жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу және 

оны салу. 

14. №5 оқу ғимаратының және №2 Студенттер үйінің аумағында спорт алаңдарын орнату. 
 

 

 

 

5-ші бағыттың мақсаттық көрсеткіштері. Инфрақұрылымды дамыту және 
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университеттің цифрлық экожүйесі: 

№ 
Индикаторлар Өлш. 

бір. 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Қазіргі заманғы технологиялық 

жабдықтармен жарақтандырылған 

ғылыми орталықтардың, инновациялар 
паркінің, зертханалардың үлесі 

 

% 
80 80 85 85 90 

2. 

Университеттің жалпы бюджетінен 

оқу зертханаларын дамытуға 

арналған шығыстардың үлесі 
% 8 10 11 11 11 

3. 
Бейнебақылау камераларымен қамтамасыз 
етілген аудиториялық қордың үлесі 

 

% 

 

90 

 

93 

 

95 

 

96 

 

97 

4 
Университеттің автоматтандырылған 
бизнес-процестерінің үлесі 

 

% 

70 75 80 85 90 

5 
Мультимедиялық жабдықтармен 

жарақтандырылған аудиториялық қордың 
үлесі 

 

% 

 

80 

 

90 

 

92 

 

93 

 

95 

6 

Университеттің автоматтандырылған 

ақпараттық жүйелерін (Moodle, ҰБДҚ 
және т. б.) және оқытудың инновациялық 

әдістерін, ақпараттық қауіпсіздікті 

пайдалану бойынша біліктілікті арттыру 

курстарынан өткен қызметкерлердің үлесі 

% 70 72 75 80 85 

7 

Smart ARSU мобильдік қосымшасы арқылы, 

оның ішінде студенттердің жалпы санынан бір 

терезе қағидаты бойынша қамтылған 

студенттердің үлесі 

% 70 75 80 85 90 

8 

Студенттер мен ПОҚ-ның жалпы санынан 

прокторинг жүйесі бар онлайн оқытудың 

меншікті білім беру порталы арқылы қамтылған 

студенттер мен ПОҚ үлесі 

% 

 

 

 

36,6 

 

 

70 80 90 100 

9 

Зертханалық сабақтары бар пәндердің жалпы 

санынан виртуалды зертханалармен қамтамасыз 

етілген пәндердің үлесі 

% 12 20 25 35 40 

 

6-шы басым бағыт. Университеттің тұрақты қаржылық-экономикалық дамуын 

қамтамасыз ету. 

 

Мақсат: университеттің қаржы-экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету 

және қаржы ресурстарын инвестициялаудың басым бағыттары мен тиімді тәсілдерін 

анықтау. 

Міндеттер: 

– білім алушылар контингентін қалыптастыру мақсатында университеттің жарнамалық-

ақпараттық қызметін жетілдіру; 

– Эндаумент-қорды дамыту; 
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– ақша қатынастары мен операцияларды басқарудың тиімді қаржылық тетігін, сондай-ақ 

университетті қаржылық қайта құрылымдау бойынша қызметтің басқа түрлерін 

генерациялау; 

– университеттің қаржысын басқарудың заманауи қағидаттарының, оның ішінде 

ұйымдастыру тұжырымдамасы, қаржылық талдау, ақшаның уақытша құны, тәуекел мен 

табыстылық, корпоративтік қаржыландыру және т. б. негізінде құрылған қаржылық 

модельдеу. 

– көп арналы қаржыландыру көздерін дамыту, кезең-кезеңімен жан басына 

қаржыландыруды енгізу. 

Шаралар: 

1. Үздіксіз кәсіптік бағдар беру жұмысын, талантты білім алушыларды іріктеу бойынша 

талант-менеджмент жұмысын, «Жұбанов керуені» жобасының жұмысын ұйымдастыру, 

кәсіптік бағдар беру жұмысы үшін облыс және өңір аудандарында консультациялық пункттер 

құру. 

2. Ресурстарды басым бағыттарға қайта бөлу туралы шешімдерді уақтылы қабылдау үшін 

жекелеген қызмет түрлері бойынша университеттің кіріс деңгейін қаржылық-экономикалық 

болжаудың тиімді жүйесін құру; 

3. Ғылыми-педагогикалық қызметкерлерді ынталандыру және студенттермен тәрбие 

жұмысының алуан түрлі нысандарын материалдық қолдау жүйесін жетілдіру; 

4. Ғылыми-инновациялық қызметке бюджеттік және бюджеттен тыс қаражатты тарту; 

5. Эндаумент-қорды дамыту мақсатында өңір инвесторларымен семинарлар 

ұйымдастыру, «Түлектер қауымдастығының» жұмысын жандандыру, меценаттарды тарту. 

6-ші бағыттың мақсаттық көрсеткіштері. Университеттің тұрақты қаржылық-

экономикалық дамуын қамтамасыз ету: 

 

№ 

Индикаторлар Өлш. 

бір. 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

    

    

    

     

  

Университеттің жалпы табысынан 

эндаумент-қордағы қаражаттың 

үлесі 

% 1,00 2,00 3,00 3,00 4,00 

    

    

  2

    

     

Университеттің жалпы табысынан 

ЖАО, жұмыс берушілердің 

қаражаты есебінен гранттар үлесі 

% 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 

3 
Университеттің жалпы табысынан 

ҒЗЖ бойынша табыстардың үлесі 

% 2,7 3 3,1 3,2 3,3 

4   Университеттің жалпы 

табысынан бюджеттен тыс 

қаражаттың үлесі (білім беру 

қызметтері, жатақханалар, 

айыппұлдар, медициналық 

тексеру, АӨУ Хабаршысы және т. 

б.) 

 

 

% 57 57,1 57,1 57,2 57,2 

5 Университеттің жалпы табысынан 

инфрақұрылымды қаржыландыру 

үлесі % 

38 38 39 39 39 

6 Университеттің жалпы табысынан 

білім беру қызметін 

қаржыландыру үлесі 

(білім беру, ғылыми, қосымша 

қызметтер) 

% 

95 95,1 95,1 95,2 95,2 
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4. Ресурстар          

Ресурстар Өлш. 

бір. 
2019 

жыл 

Жоспарлы кезең (жыл) 

2020  2021  2022  2023 2024 

1 2 4 5 6 7   

Бюджеттік бағдарлама 

204 

Кіші бағдарлама 

бойынша жоғары және 

жоғары оқу орнынан 

кейінгі білімі бар 

кадрлармен қамтамасыз 

ету 

100 Жоғары, жоғары оқу 

орнынан кейінгі білімі 

бар мамандарды даярлау 

және білім алушыларға 

ерекшелік бойынша 

әлеуметтік қолдау 

көрсету 

159 Бiлiм iсi бойынша 

өзге де қызметтер мен 

жұмыстарға ақы төлеу 

Мың 

теңге 

1 582 089,0 2 164 498,0  2 850 000,0 3 482 000,0 3 560 000 3 869 000 

Бюджеттік бағдарлама 

217 «Ғылымды дамыту» 

кіші бағдарламасы 102 

«Ғылыми зерттеулерді 

гранттық 

қаржыландыру», 156 

спецификасы 

«Консалтингтік 

қызметтер мен 

зерттеулерге ақы төлеу» 

Мың 

теңге 

81357,0 125 830,0 130 486,0 150 000,0 130 486,0 130 486,0 
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Мазмұны 

 

 Кіріспе 4 

1 Миссия және бағдар 5 

2 Ағымдағы жағдайды талдау және тәуекелдерді басқару 5 

3 Басым бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және 

күтілетін нәтижелер 
17 

3.1 1-ші  басым бағыт. Бәсекеге қабілетті кадрларды сапалы даярлауды 

қамтамасыз ету және университет менеджментін жетілдіру. 
17 

 

3.2 2-ші басым бағыт. Ғылыми зерттеулерді дамыту және тиімділігін 

арттыру, өңірдің әлеуметтік - экономикалық дамуына ғылымның үлесін 

арттыру. 

21 

3.3 3-ші басым бағыт. Интернационалдандыру және халықаралық 

ынтымақтастық. 

22 

3.4 4-ші басым бағыт. Жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде үйлесімді 

дамыған тұлғаны тәрбиелеу. 

24 

3.5 5-ші басым бағыт. Инфрақұрылымды дамыту және университеттің 

цифрлық экожүйесі. 

25 

3.6 6-шы басым бағыт. Университеттің тұрақты қаржылық-экономикалық 

дамуын қамтамасыз ету. 

27 

4 Ресурстар 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	2-ші басым бағыт. Ғылыми зерттеулерді дамыту және тиімділігін арттыру, өңірдің әлеуметтік - экономикалық дамуына ғылымның үлесін арттыру.
	Шаралар:
	1. Ақтөбе облысының серіктес ұйымдарын, индустриялық және қайта өңдеу кәсіпорындарын тарта отырып, университеттің ғылыми-техникалық базасын нығайту үшін кездесулер, дөңгелек үстелдер, семинарлар ұйымдастыру.
	2. Аймақтың қажеттілігіне бағытталған өзекті пәнаралық ғылыми жобалар мен бағдарламаларға қатысу.
	3. Ғылыми зерттеулер мен технологиялардың нәтижелерін коммерцияландыру үшін жағдайлар жасау, коммерцияландыру кеңсесі қызметкерлерінің құжаттаманы сүйемелдеуі, Инновациялар паркінде зертханалар ашу және т. б.
	4. Clarivate Analytics компаниясының Journal Citation Reports және Scopus деректер базасының деректері бойынша университеттің ПОҚ-ның 1, 2, 3-квартильдерге кіретін басылымдарындағы жарияланымдарын көбейту үшін ғылым департаментінің консультациялық жұм...
	5. Жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-білім беру жобаларына қатысуы және жобаларды іске асыру үшін шетелдік ғалымдарды тарту.
	6. Университет ғылымын цифрландыруды дамыту, science.arsu.kz, science.s.arsu.kz. web қосымшаларды жетілдіру.
	7. Өңірдің индустриялық-инновациялық даму қажеттіліктеріне сәйкес келетін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау, магистратураның қос дипломды ББ санын ұлғайту, постдокторлық бағдарламалар ашу (2021 жылы – математикадан 1 ...
	8. ҚР БҒМ гранттық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға өтінімдерді беруді дайындауды және оларды іске асыру кезеңінде сүйемелдеуді ұйымдастыру.
	Мақсат: Халықаралық ынтымақтастықты дамыту және университет қызметін халықаралық деңгейде дәріптеу.
	Міндеттер:
	Міндеттер: (1)
	1. Бірыңғай дерекқорды қалыптастыру, SmartARSU мобильдік қосымшасының, SmartUniversity ақпараттық жүйесінің онлайн-қызметтерін көбейту.
	2. Ақпараттық-талдау жүйесін: талапкерлердің түсу ықтималдығын болжау элементтерін іске асыру; қызметкерлердің KPI-н бағалау; негізгі құралдар мен материалдық активтердің мониторингі бөлігінде түрлендіру.
	3. Университеттің ақпараттық ортасын заманауи дербес компьютерлермен, мультимедиялық жабдықтармен, оқу және оқу-әдістемелік, ғылыми әдебиеттермен заманауи талаптарға сәйкес толықтыру.
	4. Цифрлық сервистерді үздіксіз енгізу және жақсарту арқылы қызметкерлер жұмысының тиімділігі үшін университеттің бизнес-процестерін автоматтандыру деңгейін арттыру.
	5. Аралық және қорытынды аттестаттауды, антиплиагатты өткізуді қамтамасыз ету үшін прокторинг жүйесі бар онлайн оқыту Порталын пайдалануға енгізу.
	6. Ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес университеттің пайдаланылатын ақпараттық жүйелері мен ІТ-инфрақұрылымын тұрақты жетілдіру, ПОҚ, қызметкерлер мен білім алушылардың цифрлық сауаттылық деңгейін арттыру курстарын ұйымдастыру.
	7. Кафедраларды, зертханаларды, ғылыми орталықтарды, Инновациялар паркін заманауи оқу-зертханалық жабдықтармен, виртуалды зертханалармен жарақтандыру.
	8. neb.arsu.kz электронды кітапхананы және SmartARSU мобильді қосымшасындағы «Кітапхана» қойындысын жетілдіру, RFID технологиясын қолдану.
	9. Кірістерді арттыруға бағытталған ақпараттық жүйені кеңейту: тұтынушыларды сертификаттау мүмкіндігімен онлайн оқыту порталы (онлайн курстар, қосымша оқыту, прокторинг кабинеттерін және зертханалық кабинеттерді жалға беру), ғылыми жұмыстар базасы (ғы...
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