Қ. Жұ бано в атын да ғы Ақ төб е өң ірлік мемл ек еттік
у ниверси тетін ің 20 17 - 2 021 жыл да рға арнал ған
Стра теги ялық жоспары
1. Кіріспе
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
(АӨМУ) 2013 жылы 29 мамырда № 529 Үкімет Қаулысы негізінде
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті мен Ақтөбе
мемлекеттік педагогикалық институтының біріктірілуі арқылы
құрылған. Ресми түрде АӨМУ 2013 жылдың 29 тамызында тіркеуден
өтті.
АӨМУ Стратегиялық жоспары Қазақстан
Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясында, 2017 жылдың
31 қаңтарындағы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық
бәсекелестік» Жолдауында, білім саласының түгелімен жаңғыруын
қамтамасыз етуге бағытталған ҚР БҒМ 2017–2021 жылдарға арналған
Стратегиялық жоспарында қойылған міндеттерге сүйенеді. Бұл
құжаттарда еліміздің әлеуетін арттырып, әлеуметтік-экономикалық
дамуын қамтамасыз етуге пәрменді көшбасшылар мен білікті
мамандар даярлауға құзіретті жоғары білім беру жүйесін жетілдіру
міндеттері нақтыланды. Сонымен қатар университеттің Стратегиялық
жоспарында Ақтөбе облысы мен Батыс аймағының өңірлік
ерекшеліктері ескерілген.
1. Индустрияландырудың жоғары деңгейі:
Өңір мұнай-газ, тау-кен және металлургиялық өндіріс орталығы
ретінде ерекшеленеді. «Аймақты дамыту» бағдарламасы бойынша
Ақтөбе агломерациясы металлургиялық кластер және аймақтың көліклогистикалық
орталығы
болып
табылады.
Еліміздің
индустрияландыру Картасына 10,0 мың жаңа жұмыс орнын қамтитын
73 Ақтөбелік инвестициялық жоба енгізілген.
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2. Шетелдік капиталдың қатысуымен жұмыс істейтін
кәсіпорындар санының көптігі:
Ақтөбе облысында шетелдік капиталдың қатысуымен жұмыс
істейтін 300-ден астам кәсіпорын бар, олар негізінен мұнай-газ
саласында. Мұнан шетелдік қызметкерлерді отандық мамандармен
алмастыру қажеттілігі туындайды. Оларға ағылшын және/немесе
қытай тілдерін үйрету керек.
3. Өңірде мектепке дейінгі білім беру ошақтарының белсенді
түрде дамуы:
2010 жылдан бастап «Балапан» бағдарламасы жоғары деңгейде
жүзеге асырылуда. Осы аралықта облыста 141 мектепке дейінгі мекеме
ашылды. Бағдарлама негізінде мектепке дейінгі балалар санын қамту
деңгейі 85% жетті. Бұған қоса болашақта тағы 20-дан астам балабақша
ашу жоспарланып отыр.
4. Орта
мектептер
мен
колледждерге
педагогтар
сұранысының артуы:
Бұл өңірдегі шағын комплектілі мектептер үлесінің көптігімен
және 12 жылдық орта білім жүйесіне көшумен байланысты.
5. Батыс аймағындағы білім беру мекемелерінде жеделдетіп
магистр-педагогтарды дайындау қажеттілігі:
Батыс аймағындағы жоғарғы оқу орындарында магистрлердің
контингенті жалпы білім алушылардың санына шаққанда 3% құрайды.
АӨМУ-де бұл көрсеткіш – 1,73%. 2011-2020 жылдарға арналған ҚР
білім беруді дамыту Мемлекеттік бағдарламасына сәйкес кәсіби
кластарда (10-12 класс) жұмыс жасайтын мұғалімдердің магистрлік
білім дәрежесі болуы тиіс.
6. Батыс
аймағының
жоғары
оқу
орындарында
докторанттарды дайындаудың аса қажеттілігі:
Батыс аймағындағы докторанттардың контингенті жалпы білім
алушылардың 0.1% тең. АӨМУ-де 0.01%.
7. Түлектердің жұмысқа толық орналаспауы:
Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқып, бітірген жылы жұмысқа
орналасқан түлектердің үлесі Атырау облысында – 48 %, Ақтөбе және
Қызылорда облыстарында – 54 %, Маңғыстау облысында – 56%,
жалпы республикалық көрсеткіш - 65%.
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8. Шекаралас аймақ түлектерінің Ресейдің жоғары оқу
орындарына кету ағыны:
Соңғы 3 жылдарда Ақтөбе облысы бойынша мектеп бітіруші
түлектердің 3/1 ҰБТ тапсырмайды.
9. Аймақтың экологиялық мәселелері:
Бұл өндірістің қарқынды дамуы және Кеңес дәуірінің
зардаптарымен байланысты. Кезінде Батыс Қазақстан өңірінің
бірқатар жерінде ядролық сынақтар жүргізілген (Атырау обл. – Азғыр,
Тайсойған, Орал – Лира 6, Ақтөбе – Батолит, Маңғыстау – Сайөтес
және Қошқар ата).
2. SWOT сараптама
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

A. Басым тұстар (Strongths)
жеткілікті дамыған материалдық-техникалық база:
6 оқу ғимараттары, кітапхана, 2 Студенттер сарайы, 2 Студенттер
үйі, студенттік емхана, 2 спорт кешені, бассейн.
университеттің ғылыми-педагогикалық кадрлар деңгейінің
жоғарылығы: 30 ғылым докторы, 260 ғылым кандидаты.
дамыған ғылыми инфраструктура: 7 ғылыми зерттеу
институттары мен орталықтары, цифрлы технологиялар орталығы
оқу орнының жоғары деңгейлі ақпараттандырылуы.
B. Әлсіз тұстары (Weaknesses)
білім беру бағдарламаларының (мамандықтардың) ішінара
аккредиттелінуі. Бүгінгі таңда АӨМУ-де 46 білім беру
бағдарламасының 65 % АРТА аккредиттеуінен өткен.
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының
(магистратура,
докторантура)
қарқынды
түрде
жүзеге
асырылмауы. АӨМУ-нің магистранттар мен докторанттарының
контингенті сәйкесінше 1,7 % және 0,01 % құрайды.
университеттің ғылыми дәрежелі оқытушыларының қартаюы.
Профессорлардың орта жасы – 60. Ғылым кандидаттарынікі – 49.
ПОҚ және студенттердің академиялық мобильділігі деңгейінің
төмендігі. АӨМУ-де ПОҚ пен студенттердің академиялық
мобильділігі 1%-дан төмен.
көптілділік бағдарламасының мардымсыз жүзеге асырылуы.
мамандықтардың оқу жоспарын жүзеге асыруда жұмыс берушілер
ұсыныстарының жеткілікті дәрежеде ескерілмеуі:
5

– ғылыми зерттеулердің нәтижелілігі мен коммерциализациялануы
деңгейінің төмендігі. Университет бойынша ҚР БжҒМ
тапсырысымен 5 ақ гранттық жоба (34 млн.теңге) орындалады. ҚР
БжҒМ ғылыми жобаларын АӨМУ оқытушылары құрамының 1,5
% ғана жүргізеді.
– түлектердің жұмыспен толық қамтылмауы:
Мемлекеттік
тапсырыс бойынша оқып, бітірген жылы жұмысқа орналасқан
түлектердің үлесі Атырау облысы бойынша– 48 %, Ақтөбе және
Қызылорда облысы – 54 %, Маңғыстау облысы – 56%, жалпы
республика бойынша - 65%.
– білімгерлердің
жатақханамен
жеткіліксіз
қамтылуы:
Студенттердің 4/3 бөлігі ауылдық екендіктеріне қарамастан,
олардың 23% ғана жатақханамен қамтамасыз етілген.
–
–
–

–
–
–
–
–
–

С. Мүмкіндіктер (Opportunites)
білім беру бағдарламаларын (мамандықтарды) толықтай
аккредиттеу.
шағын комплектілі мектептер (52%) үшін қосарланған
мамандықтар бойынша педагог кадрлар дайындау жоспарын
жүзеге асыру;
оқу процесіне дуалды оқыту, жеке білім траекториялары
бағдарламаларын енгізу. Бакалавриат, магистратура білім
бағдарламаларында жұмыс берушілердің ұсыныстарын жүзеге
асыру;
жоғары оқу орнынан кейінгі білім бойынша жаңа мамандықтар
ашу (магистратура мен докторантура). Магистратура мен
докторантурадағы мақсатты орындар санын көбейту;
көптілді оқытушыларды даярлау мен ағылшын тілді топтарды ашу
ісін қолға алу және дамыту;
«Коммерциализациялау офисі» мен «Инновациялық технология
паркін» ашу;
аймақтың шаруашылық субьектілерімен байланысты нығайту;
студент жастардың танымдық, ғылыми-техникалық, мәдени
шығармашылығын дамыту, екпінді еңбекке деген құлшынысы мен
бастамашылығын қолдау;
білімгерлер үшін жаңа жатақхана салу.

Г. Тәуекелдер (Threats)
– білімгерлер санының азаюы.
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– ғылыми зерттеу жұмыстарын қаржыландырудың мемлекеттік
емес көздерінің болмауы;
– қосдипломдық білім бағдарламасының жүзеге асырылмауы.
3. Жоғарғы оқу орнының миссиясы мен бағдары
Миссия
Қазақстан Республикасы және Батыс өңірінің еңбек нарығында
сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті, қазақстандық патриотизм
рухында тәрбиеленген мамандарды даярлау
Бағдары
Ел аумағында бәсекеге қабілетті университет ретінде дамып,
уақыт өте Батыс өңірінің рухани орталығы мәртебесін иеленіп,
ұлттық жоғары оқу орнына айналу
4. Университеттің ағымдағы қызметіне талдау
Университет ҚР БҒМ 2013 жылдың 17 қыркүйегінде берген
сериясы №13014680 мемлекеттік лицензияға сәйкес жоғары білімнің 8
бағыты бойынша мамандар даярлауды жүзеге асырады: "Білім" (22
мамандық), "Гуманитарлық ғылымдар" (4 мамандық), "Құқық" (1
мамандық), "Өнер" (2 мамандық), "Әлеуметтік ғылымдар және бизнес"
(8 мамандық), "Жаратылыстану ғылымдары" (6 мамандық),
"Техникалық ғылымдар мен технологиялар" (10 мамандық), "Қызмет
көрсету" (2 мамандық) және 16 мамандық бойынша жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беру (Мамандықтар тізбесін А Қосымшадан
қараңыз).
Университеттің құрылымына 10 факультет, 6 ғылыми-зерттеу
бөлімшелері, Маркетинг Орталығы, Цифрлық технологиялар
орталығы, Халықаралық ынтымақтастық орталығы, Үздіксіз білім
беру Институты, Конфуций институты, Қаржы-шаруашылық
департаменті, Академиялық мәселелер және білім беру сапасын
бағалау департаменті кіреді. Университетте жалпы кітап қоры көлемі
1 632 466 дана кітап құрайтын, оның ішінде қазақ тіліндегісі – 664 003
дана кітап (40,6%) болатын ғылыми кітапхана бар. Университеттің
әлеуметтік-мәдени және спорт объектілері кешеніне: 800 орындық
Студенттер Сарайы, 900 орындық Жастар сарайы, жалпы көлемі 7157
м2 болатын, 1200 орындық екі жатақхана, 1200 орындық асхана,
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барлық оқу ғимараттарында орналасқан спорт залдары мен алаңдар,
«Дельфин» бассейні, студенттер емханасы кіреді.
Университетте Назарбаев Университетінің тәжірибесі бойынша
корпоративтік басқару енгізілген, қадағалаушы кеңес жұмыс істейді.
2017 жылдың 1 қаңтарындағы есеп бойынша 55 бакалавриат
мамандықтарында 9306 студент оқиды, соның ішінде мемлекеттік
тілде білім алатындар – 7375, орыс тілінде білім алатындар – 1931.
Күндізгі оқу түрі бойынша студенттер контингенті 7228 адам, соның
ішінде мемлекеттік тілде оқытылатын – 5642, орыс тілінде – 1586.
Сырттай оқу түрі бойынша студенттер контингенті 2078 адам, соның
ішінде мемлекеттік тілде оқитын – 1733, орыс тілінде – 345.
Мемлекеттік білім гранты иегерлерінің саны 2425 адам (жалпы
контингенттің 26%), оның ішінде күндізгі бөлім студенттері – 2315
адам, сырттай – 110. Университетте "Серпін" бағдарламасы бойынша
Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау, Алматы
облыстарынан 418 студент оқиды, оның ішінде "Білім" бағыты
бойынша – 353, "Техникалық ғылымдар және технологиялар" бағыты
бойынша 65 адам.
15 магистратура мамандықтары бойынша 164 магистрант оқиды,
оның ішінде мемлекеттік білім гранты бойынша – 54, келісім-шарт
негізінде – 110, 6D060100 – Математика мамандығы бойынша
мемлекеттік грант негізінде 1 докторант оқиды.
Университетте соңғы 3 жылда жақын шетелден 19 студент
тағылымдамадан өтті.
Университеттің ОПҚ саны – 670 адам, оның ішінде штаттық
оқытушылар – 626. Соның ішінде, ғылым докторлары – 33, ғылым
кандидаттары – 273, PhD докторлары – 9. ОПҚ ғылыми дәрежелілік
деңгейі 50,3%. Штаттағы 6 оқытушының өнер, дене шынықтыру және
спорт салалары бойынша ҚР құрметті атақтары бар. Оқытушылар
арасында мемлекеттік наградалардың, Қ.Сәтпаев атындағы
сыйлықтың, "ЖОО-ның үздік оқытушысы" мемлекеттік грантының
иегерлері, әлем чемпионаттарының жеңімпаздары, еңбек сіңірген өнер
қайраткерлері, "Ақтөбе қаласының құрметті азаматтары", "Болашақ"
бағдарламасының түлектері бар.
"Болашақ" және "Өрлеу" бағдарламалары бойынша әлемнің
университеттерінде (АҚШ, Ресей, Польша, Жапония, Германия және
т. б.) 58 оқытушы, ҚР жетекші ЖОО-да 106 оқытушы тағылымдамадан
өтті.
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Университеттің білім беру ұйымдарында, қаржы мекемелерінде
және ірі өндірістік кәсіпорындарда 16 кафедра филиалдары бар.
Білім беру бағдарламаларын әзірлеу жұмыс берушілердің
ұсыныстары мен Батыс Қазақстан аймағындағы еңбек нарығының
ерекшеліктерін ескере отырып жүзеге асырылады: техникалық
мамандықтар мен мұнай-газ саласына қызмет көрсететін
мамандықтардың білім беру бағдарламаларының мазмұнына дуалды
оқытудың және жеке оқу траекториялары бойынша оқытудың
элементтері енгізілген. 2016-2017 оқу жылының Элективті пәндер
каталогына (ЭПК) стейкхолдерлермен (мүдделі тараптармен) 123 пән,
соның ішінде ағылшын тілінде 14 пән енгізілген.
Барлық білім беру бағдарламалары тиісті кәсіптік практика
базаларымен қамтамасыз етілген.
Университетте 8 мамандық бойынша оқыту ағылшын тілінде
жүзеге асырылады. Онда шамамен 275 адам оқиды.
2013-2016
жылдары
шығыс
академиялық
ұтқырлық
бағдарламасы шеңберінде отандық жетекші жоғары оқу орындарында
«Білім» және «Гуманитарлық ғылымдар» бағыттары бойынша барлық
мамандықтардан 100-ден астам студент оқудан өтті, университетте
кіріс академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша ҚР жетекші
ЖОО-ның 47 студенті оқыды. Халықаралық академиялық ұтқырлық
бағдарламасын іске асыру үшін АҚШ, Ұлыбритания, Куба, Румыния,
Польша, Венгрия, Болгария, Латвия елдерінің жоғары оқу
орындарымен келісімшарт жасалды. Аталған бағдарлама бойынша
АӨМУ 69 студенті алыс және жақын шетелдің жоғары оқу
орындарында семестрлік оқудан өтті. Ағымдағы оқу жылының бірінші
академиялық кезеңінде 12 білім алушы халықаралық академиялық
ұтқырлық бағдарламасымен Венгрия, Латвия, ҚХР, Ұлыбританияның
ЖОО-да оқыды, 7 студентті Польшада, 3 студентті ҚХР-да оқыту
жоспарланып отыр.
Соңғы 3 жылда университет институциалдық аккредиттеуден, ал
2016 жылы постаккредиттеуден өтті. 46 білім беру бағдарламалары
(65%) АРТА мамандандырылған аккредиттеуінен өтті, оның ішінде 22
– ұлттық, 24 – халықаралық аккредиттеу.
2017 жылғы ҚР ЖОО-ның Бас рейтингі қорытындысы бойынша
Батыс Қазақстанның жоғарғы оқу орындары арасында АӨМУ
көшбасшылық позицияны иеленді. ТОП-10-да «Гуманитарлық
ғылымдар» бағыты бойынша университет 5-ші орынға, «Білім беру»
9

бағыты бойынша 6-шы орынға, ал «Әлеуметтік ғылымдар» және
«Жаратылыстану ғылымдары» бағыттары бойынша - 7-ші орынға
орналасты. Жекелеген мамандықтар бойынша кадрлар даярлауда да
университет жетекші орындарға ие болды. Атап айтқанда, «Физика»
мамандығы бойынша университет 1-орында, «Психология»,
«География», «Қазақ тілі мен әдебиеті», орыс тілінде оқытпайтын
мектептердегі «Орыс тілі мен әдебиеті» мамандықтары бойынша 2орында, «Биология», «Тарих», «Экология», «Металлургия»
мамандықтары бойынша 3-ші орында. 2015 жылы аталған ТОП-10 тек
5 мамандық енсе, 2016 жылы – 6 мамандық, ал 2017 жылы – 11
мамандық енді. Жоғары оқу орындарының үздік ТОП-30
оқытушылары қатарына университеттің бірінші проректоры Шункеев
К.Ш. (21-орын) кірді. Университетте QS World University Rankings
рейтингіне қатысу үшін дайындық жұмыстары жүргізілуде.
Жұмысқа орналасқан түлектердің үлесі 2015 жылы – 62,4% (1158
адам), 2016 жылы – 75% құрады.
Университетте коммерциализациялау кеңсесі мен технопарк
құрылу үстінде.
5. Университеттің даму стратегиясы
Университет миссиясын орындау үшін ЖОО дамуының бірнеше
басымдықтары, стратегиялық бағыттары қарастырылады:
1. Батыс өңірі еңбек нарығының сұранысын қанағаттандыра алатын
білім беру сапасы дәрежесін қамтамасыз ету.
2. Инновациялар мен ғылыми жетістіктерді өндіріске және қоғамдық
өмірдің басқа да салаларына енгізу. Университеттің Батыс
Қазақстан аймағындағы инновациялардың негізгі қозғаушы күші
ретінде қалыптасуы. Бұл облыс кәсіпорындарымен бірлесе отырып,
Ақтөбенің индустриялық-инновациялық агломерация орталығы
болып қалыптасуына негіз жасамақ.
3. Бірлескен инновациялық бағдарламаларды іске асыру үшін өңірлік
және шетелдік серіктестермен академиялық байланыстарды
дамыту.
4. Университеттің қаржы-экономикалық тұрғыдан тұрақты дамуын
қамтамасыз ету.
5. Кәсіби құзіреттілігімен, жалпы мәдениетінің жоғары деңгейімен
және отансүйгіштік қасиеттерімен ерекшеленетін, үйлесімді
дамыған тұлғаны тәрбиелеу. Білімгерлерді «Мәңгілік Ел»
10

жалпыұлттық патриоттық идеясының рухани-адамгершілік
құндылықтары мен салауатты өмір салты мәдениетін нығайтуға
тарту.
ЖОО-ның аталған даму бағдарлары мақсаттар, міндеттер және
оларға тиесілі көрсеткіштер жүйесі арқылы нақтыланады, түзетіледі.
(қосымша 1).
Оларды ішкі ресурстарды кешенді жұмылдыру, ПОҚ
шығармашылық әлеуетін тиімді пайдалану негізінде сапалы және
уақытында орындау, университеттің Батыс Қазақстан өңірі мен облыс
қажеттілігін өтей отыра прогрессивті даму динамикасын қамтамасыз
етуі тиіс.

–
–
–
–

5.1 Мақсатқа жетудің жолдары мен тәсілдері
Қойылған мақсаттарға жетелейтін жолдар:
университетті дамытудың тиімді моделін таңдау;
кешенді ұйымдастыру тетіктері;
тұрақты қаржыландыруды қамтамасыз ету;
ықтимал тәуекелдерді ескеру.

5.2 Даму моделі
Ел аумағында бәсекеге қабілетті университет ретінде дамып,
уақыт өте ұлттық университетке айналу – амбициялық міндет. Осы
күрделі міндетті орындау үшін мыналар қажет:
1. Жергілікті басқару органдары мен өңірдің жетекші кәсіпорындары
өкілдерін тарту арқылы корпоративтік басқару жүйесін дамыту.
2. Қойылған міндеттерді орындау үшін бүкіл университет ұжымының
күш-жігерін жұмылдыру.
3. Ғылым мен техниканың жаңа жетістіктері мен жұмыс берушілердің
ұсыныстарын ескере отырып, модульдік білім бағдарламаларын
жаңғыртуды қамтамасыз ету.
4. Еліміздің және әлемнің жетекші университеттерімен, зерттеу
орталықтарымен әріптестік орнату.
5.3 Ұйымдастыру тетіктерінің кешені
АӨМУ-нің Стратегиялық жоспарының мазмұны ресурстары,
жауаптылары, шарттары және орындалу мерзімі өзара келісілген
жалпыуниверситеттік
даму
жоспарының
мақсаттарында,
индикаторларында көрініс табады.

11

Стратегиялық жоспар университет, факультет, кафедралар және
басқа да құрылымдық бөлімдердің жылдық жоспарларын орындау
арқылы іске асырылады.
Стратегиялық жоспар университеттің кірісі және шығысы
сметасына сәйкес қаржылық ресурстармен қамтамасыз етіледі.
Жоспардың іске асырылуының нәтижелері университет қызметі
бағыттары жетекшілерінің жылма-жылғы есептеріне кіріп,
университеттің Ғылыми кеңесінде қаралады.
Университеттің Ғылыми кеңесі Стратегиялық жоспардың іске
асырылуы нәтижелерін жыл сайын қарап, алға қойылған мақсаттарға
жету барысындағы
ұйымдастырушылық, технологиялық және
техникалық мәселелерді айқындайды және оларды шешу жолдарын
ұсынады, жоспардың орындалуының жалпы қорытындысын
шығарады.
5.4 Қаржыландыру
Университет дамуының тұрақтылығы оның жоспарланған және
тәуелсіз
қаржыландыру көздерін тарту мүмкіндіктеріне тығыз
байланысты болады. Мемлекеттік бюджетке тәуелділік бірте-бірте
кәсіпорындар тарапынан түсетін аударымдар мен жарналар,
түлектердің жасаған демеушілік көмегі, халықаралық және
қазақстандық ғылыми гранттардың көптеп бөлінуі тәрізді қосымша
қаржыландыру көздерін тарту, сонымен қатар оқу төлемақысы арқылы
бәсеңдейтін болады.
5.5 Ықтимал тәуекелдер
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемелекеттік университеті
өз қызметін жүргізу барысында алға қойылған мақсаттарына қол
жеткізуде бірқатар кедергілердің туындауына тап болуы мүмкін.
Ықтимал тәуекелдер, оның әсері және туындаған тәуекелдерді басқару
тетіктері 2-ші Қосымшада келтірілген.
6. АӨМУ-нің стратегиялық даму векторлары
1. Мектептерге көптілді педагогикалық кадрларды, өндірістік
кәсіпорындар үшін инженер-техникалық кадрларды мақсатты түрде
даярлаудың өңірлік бағдарламасын әзірлеу және жүзеге асыру.
2. Магистратура арқылы 55 педагогикалық мамандықтар бойынша
ғылыми-педагогикалық кадрлар даярлау ісін өрістету.

12

3. Докторантура арқылы 9 мамандық (қазақ филологиясы – 1,
математика – 2, физика – 2, тарих – 2 және педагогика – 1 және
техникалық ғылымдар – 1) бойынша ғылыми-педагогикалық
кадрлар даярлау ісін кеңейту.
4. Университеттің
барлық
білім
беру
бағдарламаларын
(мамандықтарын) білім беру сапасын қамтамасыз ететін
халықаралық европалық жүйенің толыққанды мүшесі болып
табылатын және ҚР БҒМ-нің тізіміне енгізілген аккредиттеу
органдарымен аккредиттеуден өткізу.
5. Университетті және білім беру бағдарламаларын (мамандықтарды)
отандық және шетелдік ЖОО-дарын саралау рәсімдеріне қатысу
тәжірибесін кеңейту.
6. Жұмыс берушілердің ұсынымдарын ескере отырып, білім беру
бағдарламаларын жаңғырту.
7. ҚР БҒМ тұжырымдамасы шеңберінде білімгерлер мен ПОҚ-ның
халықаралық академиялық ұтқырлық аясындағы мүмкіндіктерін
кеңейту.
8. Білім беру процесіне дуалдық оқыту жүйесінің элементтерін енгізу.
9. Көптілді
оқыту шеңберінде
бакалавриатта
білім
беру
бағдарламалары жобаларын жасақтау және іске асыру.
10. Педагогтің Кәсіби стандарты мен жаңартылған мазмұндағы білім
бағдарламаларын эксперименттік режимде оқыту процесіне
енгізуге бағытталған жұмыстарды жаңғырту.
11. Үздіксіз білім беру Институты арқылы педагогикалық кадрларды
қайта даярлау және олардың біліктілігін жетілдіру.
12. «Инновациялық
технологиялар
паркін»
және
«Коммерцияландыру офисін» ашу.
13. Цифрлы технологиялар орталығы арқылы «Цифрлық ЖОО»
бағдарламасын жүзеге асыру.
14. Университет имиджін көтеруге, білімгерлер контингентін
белсенді түрде қалыптастыруға бағытталған маркетингтік
стратегияны жаңғырту, ребрендингтік жұмыстарды кеңейту.
15. Студент жастардың зияткерлік, ғылыми-техникалық және мәдени
шығармашылығын дамыту, екпінді еңбекке деген құлшынысын
және бастамашылығын қолдау.
16. Студенттік жатақхана салу.
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А ҚОСЫМША
Жоғары білім мамандықтары:
1. 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және
тәрбиелеу
2. 5В010200 – Бастауышта оқытудың
педагогикасы мен әдістемесі
3. 5В010300 – Педагогика және психология
4. 5В010500 – Дефектология
5. 5В010600 – Музыкалық білім
6. 5В010700 – Бейнелеу өнері және сызу
7. 5В010800 – Денешынықтыру және спорт
8. 5В010900 – Математика
9. 5В011000 – Физика
10. 5В011100 – Информатика
11. 5В011200 – Химия
12. 5В011300 – Биология
13. 5В011400 – Тарих
14. 5В011500 – Основы права и экономики
15. 5В011600 – География
16. 5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті
17. 5В011800 – Орыс тілі мен әдебиеті
18. 5В011900 – Шетел тілі: 2 шетел тілі
19. 5В012000 – Кәсіптік оқыту
20. 5В012100 – Қазақ тілінде оқытпайтын
мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
21. 5В012200 – Орыс тілінде оқытпайтын
мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті
22. 5В012300 – Әлеуметтік педагогика және
өзін-өзі тану
23. 5В020300 – Тарих
24. 5В020500 – Филология
25. 5В020700 – Аударма ісі
26. 5В021000 – Шетел филологиясы
27. 5В030100 – Құқықтану
28. 5В040900 – Хореография
29. 5В042100 – Дизайн
1. 6М010300 – Педагогика және
психология
2. 6М020300 – Тарих
3. 6М020500 – Филология
4. 6М050300 – Психология
5. 6М050600 –Экономика
6. 6М051000 – Мемлекеттік және
жергілікті басқару
7. 6М051100 – Маркетинг

1. 5В050300 – Психология
2. 5В050500 – Аймақтану
3. 5В050600 – Экономика
4. 5В050700 – Менеджмент
5. 5В050800 – Есеп және аудит
6. 5В050900 – Қаржы
7. 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті
басқару
8. 5В051100 – Маркетинг
9. 5В060100 – Математика
10. 5В060200 – Информатика
11. 5В060400 – Физика
12. 5В060600 – Химия
13. 5В060700 – Биология
14. 5В060800– Экология
15. 5В070300 – Ақпараттық жүйелер
16. 5В070400 – Есептеу техникасы және
бағдарламалық қамтамасыз ету
17. 5В070500 – Математикалық және
компьютерлік модельдеу
18. 5В070700 – Тау-кен ісі
19. 5В070800 – Мұнай газ ісі
20. 5В070900 – Металлургия
21. 5В071300 – Көлік, көліктік техника
және технологиялар
22. 5В072000 – Бейорганикалық заттардың
химиялық технологиясы
23. 5В072100 – Органикалық заттардың
химиялық технологиясы
24. 5В072900 – Құрылыс
25. 5В090100 – Көлікті пайдалану, жүк
қозғалысы мен тасымалдауды
ұйымдастыру
26. 5В090200 – Туризм.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

6М060100 – Математика
6М060200 – Информатика
6М060400 – Физика
6М060700 – Биология
6М060800 – Экология
6М070300 – Ақпараттық жүйелер
6М010900 – Математика
6М011000 – Физика

1. 6D060100 – Математика
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Мақсаттық көрсеткіш – Мемлекеттік жалпыға міндетті білім
стандарты (МЖМБС) талаптарына сәйкес университеттің білім
беру және ғылыми ортасын құру
Көрсеткіштер:
1. Жылына кемінде 100 адамнан ПОҚ-ның біліктілігін арттыру
деңгейіне қол жеткізу
2. Үш тілде сабақ беретін оқытушылар санын арттыру (2018
жылға – 15, 2021 жылға - 50)
3. ҚР-ның үздік ЖОО-дарымен ынтымақтастық орнату
шарттарын жасау (жылына кемінде - 5)
4. Ғылыми-педагогикалық кадрлардың әртүрлі білім
бағдарламалары мен жобаларына қатысу (жылына кемінде 5
ұсыныс түсіру)
5. Оқу процесіне шетел оқытушылары мен кеңесшілерін тарту:
2018 жылға – 10 адам, 2021 жылға – 20 адам
Көрсеткіштер:

1 мақсат. Кадрлар саясаты және
қызметкерлер мен ПОҚ
біліктілігін арттыру
1 міндет. Оқытушылардың кәсіби
деңгейін жоғарылату

2 міндет. ПОҚ жаңа
формациясын қалыптастыру

1-бағыт. БАТЫС ӨҢІРІНДЕГІ ЕҢБЕК НАРЫҒЫНЫҢ СҰРАНЫСТАРЫНА СӘЙКЕС БІЛІМ
ДЕҢГЕЙІНІҢ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ БАҒЫТТАРЫ, УНИВЕРСИТЕТ ДАМУЫНЫҢ
МАҚСАТТАРЫ, МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ МАҚСАТТЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

1–ші Қосымша
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3 міндет. Студенттік ғылым мен
тәжірибенің өндіріспен
байланысының нығаюы

2 мақсат. Оқу процесін
ұйымдастыру және оның
мазмұнын жетілдіру
1 міндет. Танымал агенттіктердің
халықаралық мамандандырылған
және институционалды
аккредиттеуінен өту
2 міндет. ЖОО ұлттық және
әлемдік академиялық
рейтингтеріне қатысу

Көрсеткіштер:
1. Практика базасымен келісім-шарт саны – 2018 ж. әр
мамандық бойынша кемінде – 3, 2021 ж. – кемінде - 5

Көрсеткіштер:
1. 2021 жылға дейін ҚР рейтингтерінде көпсалалы ЖООдарының үздік ондығына ену.
2. ҚР мамандықтардың үздік бестігіне енуге қол жеткізу – 2019
жылға кемінде 5 мамандық, 2021 жылға кемінде 10
мамандық.
3. Халықаралық рейтингтерге қатысуға өтініш түсіру: 2018 ж. –
2 рейтингте, 2021 ж. – 5.

Көрсеткіш:
Халықаралық мамандандырылған аккредиттеуден сәтті өту:
жылына 6 мамандықтан

Мақсаттық көрсеткіштер – институционалды және
мамандандырылған аккредиттеуден өту

1. ҚР БҒМ-нің «ЖОО-ның үздік оқытушысы» мемлекеттік
гранты конкурсына жылына кемінде 15 үміткердің қатысуын
қамтамасыз ету
2. Оқу сапасын және оқытушылардың озық техника мен
технологияны меңгеру білігін көтеру, жылына кемінде 10%
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Көрсеткіштер:
1. Пәндердің мемлекеттік тілдегі оқу-әдістемелік
әдебиеттермен қамтамасыз етілуі 2018 ж. – 70%, 2021 жылға
– 100%
2. Мемлекеттік тілде сапалы білім беретін оқытушылар санын
арттыру – 2019 ж. – 50%, 2021 ж. – 70%
3. Мемлекеттік тілде білім беретін ПОҚ-ның біліктілік
деңгейін көтеру – 2019 ж. - 30%, 2021 ж. -50%
Көрсеткіштер:
1. Көптілді білім беру орталығын ашу (2018 ж.)
2. Барлық мамандықтар бойынша шетел тілін меңгерту курсын
элективті пәндер тізбесіне енгізу.
3. Кемінде 5 мамандық бойынша көптілді білім беруді енгізу
(2017жылдан бастап)
Көрсеткіш:
Шетелдік студенттер мен магистранттар саны - 2018 жылы –
10 адам, 2021 жылға – 50 адам.

4 міндет. Студенттерді
мемлекеттік тілде оқытуды
жақсарту

5 міндет. Студенттердің шетел
тілін меңгеру сапасын жақсарту

6 міндет. Университетте оқитын
шетелдік студенттер мен
магистранттардың санын ұлғайту

2. Өндіріс орындарында жаңадан ашылған кафедра
филиалдары саны - 2018ж. кемінде - 3, 2021 ж. – кемінде - 6.
3. Түлектердің өндіріске енгізілген дипломдық жұмыстарының
үлесі – 2018 ж. - 10%, 2021 ж. – 20%
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4 мақсат. Оқытудың
инновациялық
технологияларын пайдалану
және білім берудегі
ақпараттандыруды кеңейту
1 міндет. Білімгерлер мен ПОҚ
білім беру және ақпараттық
ресурстармен қамтамасыз ету

2 міндет. Факультет,
кафедраларды лабораториялық
құралдармен, компьютерлермен,
заманауи техника құралдарымен
жабдықтауды жақсарту

1 міндет. Ғимраттар мен
құрылыстарды қалыпты жағдайда
ұстау

3 мақсат. Материалдықтехникалық базаны нығайту

Көрсеткіштер:
1. Университет кітапханасындағы ішкі порталдағы электронды
оқу құралдарын жыл сайын жаңарту

Мақсатты көрсеткіштер - университеттегі білім беру
процесін автоматтандыруды қамтамасыз ету және білімгерлер
мен ПОҚ белсенді түрде ақпараттық технологияларды
қолдануы

Мақсаттық көрсеткіштер - студент, магистрант және
оқытушылар үшін қажетті материалдық және тұрмыстық
жағдайлар жасау
Көрсеткіштер:
1. Жатақханаларды күрделі жөндеуден өткізу (2017-2018 жж.)
2. Жатақханалар мен оқу ғимараттарын жыл сайын ағымдағы
жөндеуден өткізу
3. Жастар сарайына күрделі жөндеу жүргізу (2017 ж.)
4. Жаңа жатақхана салу (2017-2018 жж.)
Көрсеткіштер:
1. Радиациялық физика лабораториясын жабдықтандыруды
аяқтау (2017ж.)
2. 2018 жылға дейін жыл сайын 100 бірлікке дейін және 2018
жылдан 2020 жылға дейін 150 бірлікке дейін компьютерлер
мен техникаларды сатып алу.
3. «Инновациялық технологиялар паркін» салу және
жабдықтау (2017-2018 жж).
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Мақсаттық көрсеткіштер - Республика және өңірдің басты
салалары мен кәсіпорындарында түлектердің жоғары деңгейде

Көрсеткіштер:
1. Теледидар және желілік технологиялар есебінен қашықтан
білім беру технологиясын қолдану аясын кеңейту (2017 ж. –
ҚОТ бойынша мамандықтардағы пәндердің 50% оқыту, 2021
ж. – 100%)
2. Қашықтан білім беру технологиялары бойынша оқытатын
мамандықтар санын ұлғайту (2021 ж. – кем дегенде10
мамандықта)

3 міндет. Оқу процесін
автоматтандыруды жетілдіру

5 мақсат. Ел мен өңірдің
индустриалды-инновациялық
дамуы бағыттарына сәйкес

Көрсеткіштер:
1. ПОҚ жыл сайын кем дегенде 150 адамның
автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді (Moodle,
ЕСУВО, және т. б.) пайдаланудағы және инновациялық
оқыту әдістерін қолданудағы біліктілігін арттыру
2. Педагогикалық кадрларды, УВП, АУП салаларындағы
қызметкерлерді жаңа ақпараттық және коммуникациялық
технологияларды меңгеру мәселесі бойынша даярлау және
қайта даярлаудан өткізу, (жыл сайын100 адамнан кем емес)
3. Қазіргі заманғы IT-технологияларды пайдалана отырып,
белсенді оқыту әдістерін кеңейту.

2 міндет. ПОҚ ақпараттық
дайындық деңгейін арттыру

2. Университеттің барлық кітапханалары мен жатақханаларын
Wi-Fi-мен қамтамасыз ету
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3 міндет. Жұмыс берушілермен
жүйелі қарым-қатынас
дамытудың негізінде түлектерді
тиімді түрде жұмысқа
орналастыру

2 міндет. Қоғамдық бақылау
сапасы деңгейі көрсеткіштерінің
жоғарылауы

бәсекеге қабілетті кадрларды
даярлау
1 міндет. Өңірде сұранысқа ие
жаңа мамандықтар ашу

жұмысқа орналасуы мен тезірек қызметіне бейімделуін
қамтамасыз ету
Көрсеткіш:
Қосарланған педагогикалық мамандықтар, робототехника
мамандығы бойынша лицензия алып, кадр даярлауды бастау,
«Әлеуметтік ғылымдар және бизнес», «Техникалық
ғылымдар және технологиялар», «Қызмет көрсету»
бағыттарындағы мамандықтар бойынша мамандандыруды
енгізу, 2018 жылы – 3 мамандық, 2021 жылы 7 мамандық
және мамандандыру.
Көрсеткіш:
Жұмыс берушілердің қаражаты есебінен оқитын білімгерлер
санының жалпы білімгерлер санындағы үлесі, 2018 ж. – 5%
кем емес, 2021 ж. – 10%
Көрсеткіштер:
1. Түлектердің оқуды аяқтағаннан кейін бірінші жылы
мамандықтары бойынша жұмысқа орналасу үлесі, 2017
жылы – 75%, 2021жылы – 80%
2. Мемлекеттік білім гранты бойынша оқыған түлектердің
оқуды аяқтағаннан кейін бірінші жылы жұмысқа орналасу
үлесі 2017 жылы – 85 %, 2021жылы – 90 %;
3. ҮИИД бағдарламасына сәйкес кәсіпорындарда жұмыс
істейтін түлектер саны - 2018 ж. кем дегенде 100 адам, 2021
ж. – кем дегенде 150 адам.
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3-міндет. Инвестициялық және
инновациялық жобаларды іске
асыру

2 міндет. Ғылыми-зерттеу
орталықтары және
институттармен, инновациялық
қызмет субъектілерімен,
өнеркәсіп орындары және бизнес
өкілдерімен өзара әрекеттесуді
қамтамасыз ету

1 мақсат. Ғылыми технологиялық потенциалды
біріктіретін инновациялық
инфрақұрылым жасақтау
1 міндет. Технопарк құрудың
ұйымдастыру, құқықтық,
институционалдық мәселелерін
шешу және оның материалдықтехникалық базасын жасақтау

Көрсеткіштер:

2. Жетекші ғылыми орталықтармен, инновациялық қызмет
субъектілерімен, өндіріс
кәсіпорындарымен және бизнес
өкілдерімен бірлесіп жүргізетін ғылыми зерттеулер санын
ұлғайту - 2018 ж. - 10 %-ға, 2021 ж. – 20 %-ға дейін.

Көрсеткіштер:
1. Келісімшарттар жасасу. 2017-2021 жылдарда ҒЗЖ орындау
үшін уақытша шығармашылық ұжымдар құру.

Көрсеткіштер:
1. Ұйымдық және штаттық құрылымын әзірлеу және бекіту –
2017 ж.
2. Технопарк құру жобасының сметасын әзірлеу және бекіту–
2017 ж.
3. Ақтөбе облысындағы серіктес ұйымдармен, өндіріс және
қайта өңдеу кәсіпорындарымен жұмыс – 2017-2021 жж.

Мақсаттық көрсеткіштер – 2019 жылға АӨМУ-де өңір
экономикасының инновациялық өнімдерге сұранысын
қамтамасыз ете алатын технологиялық паркінің қызмет етуі.

2-бағыт. ИННОВАЦИЯЛАР МЕН ҒЫЛЫМИ ЖЕТІСТІКТЕРДІ ӨНДІРІСКЕ ЖӘНЕ
ҚОҒАМДЫҚ ӨМІРДІҢ БАСҚА ДА САЛАЛАРЫНА ЕНГІЗУ
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Мақсаттық көрсеткіштер - ұтымды ұйымдастырушылық,
педагогикалық, ғылыми және басқа да идеяларды іздестіруден
оларды сыртқа эксперименталдық түрде және жаппай өндіріске
енгізу мен тираждауды қамтитын инновациялық жүйе
тетіктерін қалыптастыру
Көрсеткіштер:
1. Ғылыми жобаларды әзірлеуге қатысу (2021 жылға)
– оқытушылар және қызметкерлер - 50 %-дан кем емес
– магистрантта - 80%-дан кем емес
– студенттер - 40%-дан кем емес

2 мақсат. Университеттің
инновациялық жүйесін дамыту
және ҒЗЖ нәтижелерін
өндіріске енгізу

1 Міндет. Нақты нәтиже алуға
бағытталған ғылыми жобалар
әзірлеумен шұғылданатын
университет қызметкерлерінің,
студенттерінің және

Көрсеткіштер:
1. Берілген функционалдық қасиеттері бар байытылған
диатомит алуға мүмкіндік беретін тазарту және өңдеудің
кешенді тәсілдерін жүзеге асыру, 2019 жылға дейін.
2. Өндірістік номативтік-технологиялық құжатнама әзірлеу
және оған валидация, верификация жасау, 2019 жылға дейін.
3. Бизнес-жоспарлар әзірлеу және оларға экономикалық
негіздеме жасау, жылына кемінде – 2.

4 міндет. Инновациялық өнім
өндіру

1. Жаңа сипаттағы әлеуметтік-экономикалық, іргелі және
қолданбалы зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, жылына
кемінде 3 тақырып бойынша.
2. Грант жеңіп алуға мүмкіндік беретін бағдарламаларға,
конкурстарға қатысуға жобалар әзірлеу, жылына кем дегенде
2 рет.
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Көрсеткіштер:
1. Мемлекеттік бюджеттен, ғылыми қорлардан, грант арқылы
қаржыландырылатын ғылыми жобалар әзірлеу, жыл сайын 3
жобадан кем емес
2. Ғылыми зерттеу институттарымен ғылыми әріптестік туралы
шарт жасасу – жылына 3 кем емес
3. Кафедралардың ұйымдар және кәсіпорындармен ҒЗЖ
жүргізу туралы келісімшарт жасасуы – жыл сайын 1
келісімшарттан кем емес.
Көрсеткіштер:
1. ПОҚ жыл сайын кемінде 5 инновациялық патент алуы.
2. Жыл сайын өндіріске кемінде 2 патент ендіру.

2 Міндет. Мемлекеттік
бюджеттің, ғылыми қорлардың,
гранттардың есебінен
жүргізілетін ҒЗЖ санын көбейту.
Сырттан тапсырыс берушілермен
жасалған келісімшарт негізінде
ғылыми және ғылыми-өндірістік
жұмыстар орындау

3 Міндет. Инновациялық
патенттер санын көбейту.
Патенттелген өнертабыстарды
өндіріске енгізу
4 міндет. Жоғары оқу орнынан
кейінгі білім жүйесін
жетілдірудің және университеттің
инновациялық дамуының өзекті
мәселелері туралы ғылымипрактикалық конференциялар,
семинар-кеңестер, дөңгелек
үстелдер ұйымдастыру және
өткізу

Көрсеткіштер:
1. Ғылыми-педагогикалық кадрлар және мамандар даярлаудың
өзекті мәселелері туралы жыл сайын ғылыми-практикалық
конференциялар, семинар-кеңестер, дөңгелек үстелдер
өткізу
2. Халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар
материалдарының жинағын басып шығару, жыл сайын
кемінде 2 жинақ

2. Бизнес-жобалар конкурсына қатысушылар саны артады –
жыл сайын 40 студенттік жобадан кем емес

магистранттарының санын
көбейту
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1 Міндет. Жақын және алыс
шетелдік серіктес жоғары оқу
орындарымен байланысты
дамыту, кеңейту, өзара
байланыстың түрлі формаларын
іздестіру.

4 Мақсат. Халықаралық
ынтымақтастықты дамыту

3 Мақсат. Ғылымипедагогикалық кадрлар
даярлау
1 Міндет. Докторантура және
магистратура мамандықтары мен
мамандандыруларының аясын
кеңейту, магистранттар
контингентін профильдік,
ғылыми, педагогтік бағыттар
бойынша ұлғайту
Мақсаттық көрсеткіштер –
1. Халықаралық деңгейде оқытушылар мен қызметкерлердің
академиялық және ғылыми ұтқырлығын көтеру
2. Бірлескен жобаларды іске асыру – жылына кемінде 2 жоба
Көрсеткіштер:
1. Әл-Фараби ат. ҚазҰУ және Арагон ұлттық зертханасымен
бірлесіп Батыс Қазақстандағы бұрынғы ядролық полигон
жерлерін радиациядан тазартуға негізделген халықаралық
жобаға қатысу
2. Жыл сайын кемінде 2 серіктестік туралы келісімшарт
жасасу.
3. Шетелдік оқу орындарының, ғылыми орталықтарының
ғалымдарымен бірлесіп жыл сайын кемі 20 ғылыми мақала
жариялау.

Көрсеткіштер:
1. Магистратурада оқитындар контингентін күндізгі бөлімде
оқитын студенттер санының 10%-на дейін көбейту (2021
жылға дейін)
2. Перспективалы мамандықтарға лицензия алу, магистратура
бойынша – 10 мамандыққа, докторантура бойынша – 4
мамандыққа (2021 жылға дейін)

Мақсаттық көрсеткіштер – докторантура мен
магистратураның жаңа мамандықтары
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Көрсеткіштер:
1. Тәжірибе алмасу мақсатында шетелдік делегациялардың
университетке сапарлау санын көбейту – жылына 2 реттен
кем емес.
2. АӨМУ-нің ағылшын тіліндегі жарнамалық сайтын құру –
2017 жыл.

1 Мақсат. Болон процесінің
принциптеріне сәйкес
университеттің жоғары білім
беру, жоғары білімнен кейінгі
білім беру жүйесін
интернационалдау
бағытындағы жұмысын
жандандыру.
1 Міндет. Университеттің
оқытушылары мен студенттерінің
ғылыми әлеуетін арттыруға

Көрсеткіштер:
1. Оқытушылардың халықаралық басылымдардағы
жарияланымдары (2018 ж. – 5%, 2021 ж. – 10%)

Мақсаттық көрсеткіштер – 2021 ж. - оқытушылардың 15%
және білімгерлердің 10% халықаралық жобаларға қатысады.

3-бағыт. БІРЛЕСКЕН ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МАҚСАТЫНДА
ӘРІПТЕСТЕРМЕН АКАДЕМИЯЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАРДЫ ДАМЫТУ

2 Міндет. Халықаралық деңгейде
АӨМУ қызметін таныстыру және
насихаттау

4. Ғылыми кадрлармен, магистранттар, студенттермен ақпарат
алмасу. Алыс және жақын шетелдік көшбасшы ғалымдарды
жылына кемінде 5 рет шақыру.
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2 Міндет. Білімгерлер мен
оқытушылардың академиялық
ұтқырлығын дамыту

2 Мақсат. Шетелдік жоғары оқу
орындарымен бірлескен білім
беру бағдарламаларын ашу
мақсатында халықаралық
байланыстар орнату және
халықаралық іс-шараларға
қатысу
1 Міндет. Болон процесі елдерінің
ЖОО-мен халықаралық ғылыми
және шығармашылық
ынтымақтастық туралы
келісімшарттар жасасу

Көрсеткіштер:
1. АӨМУ базасында ғылымды қажетсінетін өнімдер мен
қызметтер жасақтау – 2017-2021 жж.

2 Міндет. ҒЗИ, ғылыми және
кәсіби қауымдастықтармен
әріптестік қатынастар орнату

Көрсеткіштер:
1. Қосдипломдық білім беру бағдарламаларын іске асыру: 2018
ж. – 1 шетелдік ЖОО-мен, 2021 ж. – 2 ЖОО-мен

Көрсеткіштер:
1. Білім және ғылым саласында халықаралық шарттар жасасу:
2018 ж. – кем дегенде 10, 2021 ж. – 20-дан кем емес
2. Серіктес жоғары оқу орындарымен ғылыми жобаларды
жүзеге асыру – жыл сайын кемінде 2 жоба

Мақсаттық көрсеткіштер - халықаралық жобалар мен
бағдарламаларға қатысу – жыл сайын кемінде 3 рет

2. Түлектердің тәуелсіз тестілеу және сертификаттауға қатысуы
(2018 ж. – 10%, 2021 ж. – 20 %).

2. Оқытушылардың халықаралық ғылыми-практикалық
конференцияларға қатысымы - (2017 ж. – 10%, 2021 ж. –
30%)

бағытталған академиялық
байланыстарын кеңейту
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1 Міндет. Жарнамалықақпараттық қызметті жетілдіру

1 Мақсат. Білімгерлер
контингентін қалыптастыру
тәсілдерін жетілдіру

Мақсаттық көрсеткіштер - кадрлық және материалдық
ресурстарға және өңірлік еңбек нарығы сұранысына сәйкес
білімгерлер контингентін тұрақтандыру және өсіру,
ребрендингтік жұмыстарды жаңғырту
Көрсеткіштер:
1. Университет мамандықтары бойынша жыл сайын буклеттер
дайындау және басып шығару
2. Кәсіптік бағдар беру мақсатында БАҚ-на шығу
3. Университет өмірі туралы презентациялық электрондық
бейнефильм жасау (жыл сайын)

4-бағыт. УНИВЕРСИТЕТТІҢ ТҰРАҚТЫ ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

2. Студенттер мен оқытушылардың академиялық ұтқырлығы:
– 2021 ж. – студенттер мен магистранттардың 15%
қосдипломды білім беру бағдарламаларына қатысады;
– 2021 ж. – оқытушылардың 10% қосдипломды білім беру
бағдарламаларына тартылатын болады
3. Серіктес ЖОО-да магистранттардың зерттеу практикасынан
өтуі (2018 ж. – 20%, 2021 ж. – 40%)
4. Халықаралық бағдарламалар бойынша ЖОО
қызметкерлерінің біліктілігін көтеру (жыл сайын 1
оқытушыдан кем емес)
5. Оқытушылар тағылымдамасы (2017 ж. – 5%, 2021 ж. – 20%)
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Көрсеткіштер:
1. Облыс мектептерінің түлектері контингентіне талдау жасау
2. Облыс аудандарында және өңірде кеңес беру пункттерін
құру
3. Университетке тарту мақсатында мектеп оқушылары
арасында жыл сайын пәндік олимпиадалар ұйымдастыру
4. Факультеттердің «Ашық есік күнін» ұйымдастыру
5. Кәсіби бағдар беру жұмысын жандандыру мақсатында
университет түлектері Ассоциациясын құру және оның
мүмкіндіктерін пайдалану
6. Дайындық курстарын ұйымдастыру
Көрсеткіштер:
1. Өңір тұрғындарына университет түлектерінің жұмысқа
орналасуы, университет мамандықтарында оқудың
артықшылықтары туралы ақпарат жеткізу
2. «Бос орындар жәрмеңкесін» өткізу кезінде кәсіби бағдар
беру жұмыстарын ұйымдастыру
3. Түлектерді жұмысқа орналастыру шараларында
жұмысберушілер назарын АӨМУ түлектеріне аудару
4. Түлектерді қабылдау, тәжірибеден өткізу және кәсіби бағдар
беру жұмыстарын ұйымдастыруға байланысты аудандық оқу
бөлімдермен келісімшартқа отыру

2 Міндет.Мектеп, колледж
түлектерімен кәсіби бағдар беру
жұмыстарын өрістету

3 Міндет . Болашақ
жұмысберушілердің, жергілікті
атқарушы органдардың
қатысуымен кәсіби бағдар беру
жұмыстарын жүргізу

4. Университет сайтын жүйелі түрде жаңарту
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2 Мақсат. Қаржылықэкономикалық тұрақтылықты
қамтамасыз ету
1 Міндет. Қаржыландырудың
көпканалды көздерін дамыту

Мақсаттық көрсеткіштер - университет бюджеті кіріс
бөлігінің тұрақтылығы және ақшалай түсімдердің
ырғақтылығы
Көрсеткіштер:
1. Мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алушылардың санын
арттыру арқылы университеттің кіріс базасын нығайту,
осыған сәйкес бюджеттік қаржыландыру үлесін ұлғайту
2. Білім алушылардың арасында білім кредитін рәсімдеу
шартын жан-жақты түсіндіру жұмыстары арқылы оқу
ақысын төлеуді тұрақтандыру.
3. Шаруашылық есептегі бөлімдерді өзін-өзі қаржыландыру
амалына көшіру, шаруашылық шарттағы қызметті, және
гранттарға қатысуды дамыту арқылы қосалқы қызмет
көрсетуден түсетін кіріс көлемін ұлғайту
4. Өңірлік мемекемелер мен жеке демеушілердің қаржысын
тарту

5. Бакалавр, магистрлерді мақсатты тапсырыс арқылы
дайындау үшін өңірлік мекеме, кәсіпорындармен
келісімшартқа отыру

30

1 Мақсат. Тұлғаның еңбек,
эстетикалық және руханиадамгершілік тәрбиесін
жетілдіру
Міндет 1. Тұлғаның руханиадамгершілік тәрбиесі жүйесін
дамыту

Көрсеткіштер:
1. АӨМУ 2017-2021 жылдарға арналған тәрбие жұмыстарының
Тұжырымдамасын және тәрбие жұмысы мен салауатты өмір
салтын қлыптастырудың Кешенді бағдарламасын дайындау.
2. Университеттің Президент Н.Назарбаевтың «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында
берілген тапсырмаларды орындауға арналған іс-шаралар
жоспарын әзірлеу және жүзеге асыру.
3. Студенттердің «Жасыл ел», «Жастар практикасы», СҚЖ,
«Жаздыкүнгі балалар лагері», «Дипломмен ауылға!»,
«Мемлекеттік қызмет мектебі», «Жастар - Отанға!» т.с.с.
қоғамдық шаралар мен бастамаларға кеңінен қатысуын
қамтамасыз ету.
4. Жастар арасына экстремистік діни көзқарастар мен
идеялардың тарап кету қаупінің алдын алу шараларын
ұйымдастыру. Жастар арасында этникалық және діни
айырмашылықтарға сыйластықпен қарау қасиетін,
толеранттық мінез-құлық қалыптастыру.

Мақсаттық көрсеткіштер – тұлғаның қазақстан қоғамының
дәстүрлері мен құндылықтарына сай этикалық қағидаттарын
қалыптастыру және өзіндік санасын дамыту

5-Бағыт. БІЛІМГЕРЛЕРДІ ЖАН-ЖАҚТЫ МӘДЕНИЕТТІ, ҮЙЛЕСІМДІ ДАМЫҒАН ТҰЛҒА
РЕТІНДЕ ТӘРБИЕЛЕУ
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Көрсеткіштер:
Білімгерлердің отансүйгіштік деңгейін көтеру. Жастар
бойында негізгі мемлекеттік құндылықтарға деген құрмет
сезімін қалыптастыру. Оқу процесіне барлық мамандықтар
бойынша «Мәңгілік Ел» оқу курсын енгізу (2017-2018 оқу
жылынан бастап).
Жыл сайын патриоттық тәрбие мәселесіне байланысты
студенттік конференциялар ұйымдастыру (жылына 2-3 рет).
3 Міндет. Еңбек тәрбиесі
Көрсеткіш:
Студенттердің еңбек жасақтарының, «Жасыл ел»
жасақтарының қызметін қамтамасыз ету: 2017 жылы - 511
адам, кейін жыл сайын 650 адам қатыстыру.
Мақсатты көрсеткіштер – білімгерлердің бәсекеге
2 Мақсат. Болашақ
қабілеттілік құзіреттерін қалыптастыруға қажет денсаулығын
мамандардың бәсекеге
сақтауға және нығайтуға бейім ортасының тұрақты дамуын
қабілеттілігі мен кәсіби
құзыреттілігін қалыптастыруға қамтамасыз ету

Міндет. Патриоттық тәрбие

5. Қазақстан қоғамына тән рухани-адамгершілік
құндылықтарды дамыту мәселелеріне қатысты сапалық
деңгейі жоғары тақырыптық дәрістер мен конференция,
семинарлар сандарын көбейту (2017 жылы – білімгерлердің
50%-н қамтитын 5 шара, 2021 жылға қарай білімгерлердің
80% пайызын қамтитындай 25 шара ұйымдастыру)
6. Университет базасында тұлғааралық қарым-қатынастарды
дамыту мәселелеріне арналған тренингтер ұйымдастыру
(2017 жылы – 3, 2021 жылы -15)
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2 Міндет. Білімгерлердің бәсекеге
қабілеттілік құзіреттерін
қалыптастыру

қажет жағдайларды
ұйымдастыру
1 Міндет. Салауатты өмір салтын
қалыптастыру

Көрсеткіштер:
1. Қосымша мамандықтарды игеруге мүмкіндік жасау
(жүргізуші, құрылысшы т.с.с. – 2018 ж. 5 мамандықтан кем
емес, 2021 жылда 10 мамандықтан кем емес)
2. Шығармашылық қабілеттілік, тұлғалық, көптілділік және
ынтымақшылық дағдыларын дамыту.
3. Студент жастардың инновациялық мінез-құлқын
қалыптастыруға бағытталған шаралар кешенін әзірлеу.
Университетте Жастар бастамаларын қолдаушы Орталық
құру (2017 ж.).
4. Студенттердің өзін-өзі басқару жұмысының тиімділігін
жоғарлату. Белсенді студенттердің қызметін
ынталандыратын моральдық және материалдық тұрғыдан
ынталандыру тәжірибесін кеңейту

Көрсеткіштер:
1. Студенттердің университтеттің спорттық секцияларында
жаттығуын ұйымдастыру: 2018 жылы -10%, 2021 жылы 30%.
2. Спорт және денсаулық құндылықтарын насихаттау.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру. Білімгерлерді
денсаулықты сақтау және нығайту жолдары туралы
ақпараттармен қамтамасыз ету деңгейін көтеру (2017 жылы 70%, 2021 жылы – 80%).
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Тәуекелді басқару
бағытындағы іс-шаралар

ЖОО, ПОҚ, білімгерлердің қаржылық
жетіспеушілігі. ҒЗЖ қысқаруы, ПОҚ
және білімгерлердің шетел ЖОО
шығу мүмкіндіктерінің шектелуі,
академиялық ұтқырлығының
төмендеуі

Кәсіби бағдар жұмыстарын
жандандыру, басқа аймақтардан
талапкерлерді тарту,
талапкерлер мүддесін ескере
отыра университеттің
дағдарысқа қарсы
бағдарламасын жүзеге асыру

Қосалқы шараларға
жұмсалатын қаржыны
қысқарту.
Қаржыландырылатын
халықаралық гранттар мен
жобаларға қатысу

ЖАҺАНДЫҚ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ДЕҢГЕЙДЕ

Тәуекелді басқару бойынша
шаралар қолданбаған жағдайдағы
ықтимал салдарлар

Мектеп бітірушілер
Қаржылық тұрақтылық деңгейінің
санының төмендеуі, ішкі
төмендеуі, штаттың қысқартылуы,
көші-қон, балалар
мамандықтардың жабылуы
туылымының азаюына,
демографиялық құлдырауға
байланысты талапкерлер
контингентінің азаюы

Әлемдік қаржылық
дағдарыс

Ықтимал тәуекелдің
атауы

2–ші Қосымша
ТӘУЕКЕЛДЕР, ОЛАРДЫ БАСҚАРУ ШАРАЛАРЫ МЕН ТЕТІКТЕРІ
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Жоғары білімді мамандарды
дайындау сапасының төмендеуі

Жемқорлықтың көрініс
табуы, білімгерлердің білім
деңгейін бағалауда
объективтілік болмай,

Коррупциямен күрес,
білімгерлердің білім сапасын
тәуелсіз бағалау тетіктерін
еңгізу, білім деңгейін

Білім бағдарламаларының
тартымдылығын көтеру,
көрсетілетін білім беру
қызметтері мен материалдықтехникалық база сапасын
жақсарту, тұтынушылармен
кері байланысты жетілдіру,
еңбекке орналасу дәрежесін
көтеру

Білімгерлер контингентінің азаюы.
Жоғары білікті ПОҚ кетуі

Білім беру қызметі
нарығындағы
бәсекелестіктің жоғары
деңгейі

Бюджеттен тыс қаржы есебінен
еңбекақы деңгейін көтеру

Аталған мамандықтарға
қосымша білім гранттарын
бөлу, білім бағдарламалын
жетілдіру және оқу
траекторияларын өзгерту

Ғылым мен білімнің «дәрменсіздігі»
қаупі және кәсіби мүмкіндіктердің
күрт төмендеуі

Бірқатар әлеуметтікКейбір іргелі білім беретін
гуманитарлық және
мамандықтардың жабылуы немесе
ғылыми-жаратылыстану
оларға қабылдаудың қысқаруы
мамандықтары мәртебесінің
төмендеуі

Саладағы еңбекақы
деңгейінің
жеткіліксіздігінен білім
және ғылым жүйесінен
кадрларлың кетуі
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бағалаудың «байланыссыз»
түрлерін еңгізу, білімгерлердің
менталитетін өзгерту

Білімгерлердің мемлекеттік тілдегі
дайындығының төмендігі

Сабақ кестесі мен емтихан сессиясы
кестесін құрудағы қиындықтар, оқу
процесін ұйымдастыруда МЖББС

Оқытудың кредиттік
технологиясы талаптарына
сай ұйымдастыру
жұмыстарын жүргізуге

ЖОО мәртебесінің төмендеуі,
бітірушілердің жұмыс орнына
бейімделуінің ұзақтығы

Мемлекеттік тілдегі
заманауи оқу және
әдістемелік әдебиеттермен
жеткіліксіз қамтамасыз
етілу

Қымбат құрылғыларды
талап ететін зертханалық
базаның жеткіліксіз
жабдықталуы

Оқыту семинарларын өткізу.
Университеттің білікті
қызметкерлерінің жұмыс
тәжірибесін тарату мақсатында
тағылымдама ұйымдастыру.

Қазақ тіліндегі оқу және
әдістемелік әдебиеттерді сатып
алу. Университет
оқытушыларының оқулық, оқу
құралдарын әзірлеуі

Құрылғыларды сатып алу, ҒЗИ,
ЖОО-мен келісім шарт жасау,
өндіріс орындарында кафедра
филиалдарын ашу.

ЖҮЙЕЛІК (ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ) ДЕҢГЕЙДЕ

субьективтік көзқарастың
етек алуы, бірқатар
білімгерлердің алатын
білімінің сапасына мән
бермей тек диплом қағазын
алуды көздеуі
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Кейбір мамандықтар мен
кафедраларда ғылыми дәрежеліліктің

Зейнеталды және зейнет
жасындағы жоғары білікті
оқытушылар пайызының

Сырттан ғылыми дәрежесі бар
жас оқытушыларды шақыру.
Университеттің жас
оқытушыларының диссертация

Сырттан ғылым докторларын
шақыру. Университет
оқытушыларының докторлық
диссертацияларын дайындау
және қорғауға көмек көрсету.
Докторантура ашу, университет
есебінен мемлекеттік тілді
оқыту курстарын ұйымдастыру.

Жекелеген мамандықтар бойынша
докторантура және магистратура ашу
мүмкіндігінің болмауы

Жекелеген мамандықтар
бойынша ғылым
докторларының жоқтығы

Оқу процесін ұйымдастыруды
реттейтін нормативтік
құжаттармен таныстыру,
меңгерту
Көптілді білім орталығы
арқылы көптілді білікті
кадрларды дайындау.

талаптарының бұзылуы

Жекелеген мамандықтар
Мамандықтардың жабылуы
бойынша пәндерді
мемлекеттік тілде
жүргізетін оқытушылардың
жетіспеуі

кадрлар дайындығы
деңгейінің жеткіліксіздігі
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төмендеуі

Академиялық ұтқырлықты және
көптілді білімді еңгізу мүмкіндігінің
төмендігі

Университет оқытушыларының ҒЗЖ
нәтижесіздігі, ПОҚ ҒЗЖ ынтасының
төмендеуі. Қолданбалы ғылыми
зерттеулер жүргізуге қажет
материалдық-техникалық базаның
нашарлығы. Жабдықтар мен
құралдарды сатып алуда
басымдықтардың жоқтығы
Кәсіпорындар және ұйымдармен
келісімшарт, мемлекеттік тапсырыс
бойынша жүргізілетін ҒЗЖ көлемінің
жеткіліксіздігі

жоғарылығы

ПОҚ шетел тілдерін
меңгеру деңгейінің
жеткіліксіздігі

Ғылыми-зерттеу
жұмыстарын
қаржыландыру көлемінің
жеткіліксіздігі

Ғылыми зерттеулер
нәтижелерін өндіріске
еңгізу мәселелері бойынша
өнеркәсіп орындарымен
жүргізілетін жұмыстар
деңгейінің жеткіліксіздігі

Өңірдің өнеркәсіп
орындарымен қарым-қатынас
жүйесін жетілдіру. Ғылыми
зерттеулер нәтижелерін
өндіріске еңгізуді қамтамасыз
ететін университет
қызметкерлерін мадақтау
түрлерін анықтау

Бюджеттен тыс қаражат тарту
арқылы ҒЗЖ
қаржыландырудың қосымша
көздерін анықтау. Ғылыми
жобаларға қатысу және
шаруашылық шарттағы
тақырыптарды зерделеу
тәжірибесін белсендіру

Көптілді білім орталығы
арқылы университет
оқытушылары үшін шетел
тілдерін тереңдетіп оқыту
курстарын ұйымдастыру

дайындап, қорғауына қолдау
көрсету
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Жобаларды университет әкімшілігі
тарапынан ұсыну.

Оқытушылардың
халықаралық жобаларды
ұсынудағы және жүзеге
асырудағы белсенділігінің
жеткіліксіздігі.

Қызметтің халықаралық
тәжірибесін зерделеу.
Оқытушылар мен
білімгерлердің шетел тілдерін
меңгеру деңгейін көтеру.

Импакт-факторы жоғары
журналдар тізімін анықтау,
журналдардың редакциялық
алқасымен байланыс орнату.
Ғылыми мақалаларды аударуға
көмек көрсету. Оқытушылар
рейтингісінде
жарияланымдардың саны мен
сапасын есепке алу.

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің
Ғылыми кеңесінің шешімімен бекітілген (№11 хаттама, 2017 жылдың 10 мамыры)

Халықаралық жобалардың орындалу
тиімділігінің төмендігі

Танымал басылымдардағы
жарияланымдар саны
көрсеткіштерінің төмендігі

Шетелдік танымал
журналдарда ғылыми
зерттеу нәтижелерін
жариялау мүмкіндігінің
шектеулілігі

