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КІРІСПЕ  

 

«Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу 

университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – 

Satbayev University) Даму стратегиясы Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 25 қазандағы №590 бұйрығына, Қазақстан 

Республикасының 2025 жылға дейінгі Ұлттық даму жоспарына, Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2021 жылғы 07 қазандағы «Ұлттық жобалардың 

тізбесін бекіту туралы» Жарлығына, «Білімді ұлт» сапалы білім беру» ұлттық 

жобасына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының стратегиялық және 

бағдарламалық құжаттарын ескере отырып әзірленді және оның 2022-2026 

жылдарға арналған миссиясын, пайымын, стратегиялық бағыттарын, 

мақсаттары мен міндеттерін айқындайды. 

Satbayev University кәсіпорындардың технологиялық процестеріне 

енгізілуі мүмкін өнертабыстарды генерациялайтын, аса күрделі техникалық 

міндеттерді шешуге қабілетті жоғары білікті ғалымдармен жасақталған 

Қазақстандағы техникалық білім берудің флагманы болып табылады.  

Университеттің 85 жылдық тарихының үздік дәстүрлеріне сүйене 

отырып, сондай-ақ инновацияларды пайдалана отырып, Университет 

Қазақстанда да, бүкіл әлемде де қоғамға пайда әкелетін жолдарды іздеуде. 

Осы стратегияда Университеттің 2022-2026 жылдарға арналған жаңа 

даму кезеңдері баяндалған. Біз салыстырмалы талдау үшін тиісті 

индикаторларды, бағдарлық көрсеткіштерді пайдалана отырып, 

басымдықтарымыздың, бағыттарымыздың және мақсаттарымыздың 

прогресін қадағалайтын боламыз. Осы құралдардың көмегімен біз 

ресурстарды тиімді пайдалана аламыз, сыртқы ортаның сын-қатерлеріне 

төтеп бере аламыз, сондай-ақ Университет миссиясына адалдықты сақтай 

отырып, стратегияны жаңарта аламыз.   

Университет индикаторлары 2022-2026 жылдарға арналған Даму 

бағдарламасында жазылған Университеттің шынайылығына бейімделген 

ұлттық жобаларда көзделген сын-қатерлерді еңсеру бойынша күш-жігерді 

ұлғайтатын болады. Осылайша, әлемнің ТОП-200 университеттерінің 

құрамына кіретін, ғылым мен білім сапасының халықаралық талаптарына сай 

келетін әлемдік деңгейдегі университетті құра отырып, отандық деңгейде 

ғана емес, сондай-ақ әлемдік академиялық кеңістікте де мойындауға қол 

жеткізу. 

Жыл сайынғы жоспарлау және бюджеттеу процесі бөлімшелер мен 

сервис деңгейінде Операциялық стратегиялық жоспарды құру үшін негізді 

қамтамасыз етеді. 

Үшінші миссия - білім беру мен ғылыми бағдарламалардың, яғни, 

бірінші және екінші миссиялардың сапасымен анықталатын, қазіргі әлемде 

университетті дамытудың табиғи және қажетті тәсілі. Әр университет 

сыртқы әлеммен өзара әрекеттесетін бағыттар жиынтығын таңдайды.  
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ҚазҰТЗУ қызметтің үш негізгі аспектісін басшылыққа алады: 

технологиялар мен инновациялар трансфері, жалғастырылған оқу және 

әлеуметтік қатысу. 

Үшінші миссияның пайда болуымен SU қызметі – бұл білім беру 

қоғамдастығында үшінші миссия туралы көзқарасымызды тарату үшін 

корпоративтік брендтің бөлігі және әрбір қызметкердің жеке сипаттамалары 

болып табылады. 

SU үшінші миссиясы – волонтерлік және қайырымдылық жобаларын 

іске асыру есебінен университеттің еліміздің және ҚР өңірлерінің әлеуметтік-

экономикалық дамуына қосқан үлесі, іске асырылып жатқан іс-шаралар мен 

университеттің даму бағдарламасы, сондай-ақ ҚР Ғылым және жоғары білім 

министрлігінің, ЖАО бастамалары және әріптес жоғары оқу орындарының 

қолдауы арасындағы өзара байланысты нығайту. 

SU үшінші миссиясы – бұл волонтерлік және қайырымдылық 

жобаларын іске асыру есебінен университеттің еліміздің және ҚР өңірлерінің 

әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан үлесі, іске асырылып жатқан іс-

шаралар мен университеттің даму бағдарламасы, сондай-ақ ҚР Ғылым және 

жоғары білім министрлігінің, ЖАО бастамалары және әріптес жоғары оқу 

орындарының қолдауы арасындағы өзара байланысты нығайту. 

2022-2026 жылдарға арналған Университеттің Даму бағдарламасында 

қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін Мемлекет басшысының Жолдауында 

қойылған ғылымды дамыту және жоғары білім сапасын арттыру жөніндегі 

уақыттың сын-тегеуріндеріне, нормативтік құжаттар мен міндеттерге жауап 

беретін «Инженерлік білім мен ғылымдағы жаңа технологиялардың ғылыми-

зерттеу хабын» құру ұсынылады. 

Даму стратегиясын іске асыру нәтижесі Satbayev University инженерлік 

білім беру мен ғылымның ұлттық жүйесін жаңғырту қозғалтқыштарының 

бірі болып табылатын және Қазақстанның инновациялық дамуы мен 

жаһандық бәсекеге қабілеттілігіне елеулі практикалық үлес қосатын 

университет ретінде әлемнің жетекші зерттеу университеттерінің құрамына 

кіруі үшін жаһандық ауқымда танылатын ғылыми зерттеулердің, білімнің, 

жобалау жұмысының жоғары деңгейі болып табылады. 
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ТӨЛҚҰЖАТ 

 

Атауы  

 

«Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу 

университеті» коммерциялық емес акционерлік 

қоғамының 2022-2026 жылдарға арналған Даму 

стратегиясы  

Әзірлеу үшін 

негіздеме  

1. Қазақстанның 2050 жылға дейінгі Даму стратегиясы; 

2. Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Ұлттық 

даму жоспары; 

3. Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың 2015 жылғы 20 мамырдағы «Ұлт 

жоспары – 100 нақты қадам» бағдарламасы; 

4. Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы       

07 қазандағы «Ұлттық жобалар тізбесін бекіту туралы» 

Жарлығы; 

5. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан 

Республикасының заңы; 

6. «Ғылым туралы» 2011 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан 

Республикасының заңы; 

7. «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар 

саясаты туралы» 2015 жылғы 9 ақпандағы Қазақстан 

Республикасының заңы; 

8. «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 

нәтижелерін коммерцияландыру туралы» 2015 жылғы                

31 қазандағы Қазақстан Республикасының заңы;  

9. «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау 

жүйесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы №790 қаулысы;  

10. «Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық 

зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік 

қоғамын құру мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2014 жылғы 19 желтоқсандағы №1330 

қаулысы; 

11. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 25 қазандағы №590 «Жоғары 

және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымының Даму бағдарламасының құрылымы мен оны 

әзірлеу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы. 

Әзірлеуші 

 

«Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу 

университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

Мақсаты  Ел экономикасының жүйе құраушы салаларының жетекші 

ғылыми-зерттеу, техникалық және білім беру орталығы 

болу. 
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Стратегиялық 

міндеттері  

1. Университеттің сапалық контингенті – 2026 жылға 

қарай студенттердің жалпы санынан PhD докторанттардың 

10 %-ы; 

2. Зерттеулердің сапалы нәтижелері – 2026 жылға қарай  

Q1 және Q2-де 300 ғылыми жарияланым; 

3. Сапалы білім – 2026 жылға қарай түлектердің кемінде 

10%-ы 1 000 000 теңге жалақы алады; 

4. Сапалы ғылыми зерттеулер – 2026 жылға қарай келісім-

шарттық зерттеулердің сомасы жылына кемінде 2,0 

миллиард теңге; 

5. Сапалы корпоративтік басқару – 2026 жылға қарай 

инфрақұрылымның жай-күйіне, зерттеулерге, 

цифрландыру деңгейіне қанағаттану деңгейін кемінде 

90%-ға арттыру. 

Міндеттер 1. Экономиканың қажеттіліктеріне және өңірлік 

ерекшеліктерге сәйкес оқытудың, кәсіптік даярлаудың 

сабақтастығы мен үздіксіздігін қамтамасыз ету; 

2. Білім алушылардың зияткерлік, рухани-адамгершілік 

және физикалық дамуын қамтамасыз ету, жоғары білім 

қолжетімділігі мен инклюзивтілігі және академиялық 

процестерге үздік әлемдік практикаларды енгізу; 

3. Заманауи академиялық, зерттеу инфрақұрылымдық 

цифрлық экожүйені қалыптастыру; 

4. Білім мен ғылымның зияткерлік әлеуетін нығайту; 

5. Ғылыми әзірлемелердің нәтижелілігін арттыру және 

әлемдік ғылыми кеңістікке интеграцияны қамтамасыз ету; 

6. Әртүрлі табыс көздері мен инвестицияларды 

әртараптандыру, меншікті тұрақты қаржылық базаны 

қалыптастыру. Мемлекеттік-жекеше әріптестікті кеңейту 

және білім беру саласына жеке инвестицияларды тарту; 

7. Білім мен зерттеулерді әлемдік аренада тану мақсатында 

ұйымдармен және компаниялармен өзара тиімді жергілікті 

және халықаралық әріптестікті коллаборациялау. 

Стратегияны 

іске асыру 

мерзімдері мен 

кезеңдері 

2022 – 2026 жылдар 

Қаржыландыру 

көздері 

Іс-шараларды қаржыландырудың негізгі көздері: 

1. Қазақстан Республикасының бюджет қаражаты: 

- ҚР Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік білім 

гранты және басқа да мемлекеттік бағдарламалар 

бойынша; 

- гранттық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру 

бойынша; 
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- ҒТҚН коммерцияландырудың гранттық бағдарламалары 

бойынша. 

2. Бюджеттен тыс қаржыландыру: 

- мемлекеттік-жекеше әріптестік құралдары; 

- білім беру қызметтерін ұсыну шарттары бойынша жеке/ 

заңды тұлғалардан түсетін кірістер; 

- шаруашылық шарттар бойынша ұйымдардан, 

кәсіпорындардан және мекемелерден түскен қаражат; 

- эндаумент қорының дивидендтері. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ҚазҰТЗУ ДС – 2022   2022 жылғы «25» қараша № 2 редакция 41 беттің 8-беті 

 

Директорлар кеңесінің 2022 жылғы «25» қараша № 8 шешімімен бекітілді 

 

 

1. ҚЫЗМЕТТІ ТАЛДАУ  

 

1.1 СЫРТҚЫ ОРТАНЫ ТАЛДАУ 

 

«Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ» КЕАҚ – еліміздегі ең көне ірі 

техникалық университет және инженерлік білім мен ғылымның ұлттық 

жүйесін жаңғыртудың бірден бір қозғаушы күші болып табылады.  

Ұлттық жобалар – ҚР Президентінің 2021 жылғы 7 қазандағы 

Жарлығымен бекітілген ел дамуының басым бағыттары еліміздің ғылыми-

технологиялық және әлеуметтік-экономикалық дамуындағы серпілістерді 

қамтамасыз етуі, өзін-өзі жүзеге асыру үшін мүмкіндіктер жасай отырып, 

әрбір азаматтың өмір сүру деңгейін арттыруы тиіс. Ұлттық мақсаттарға      

қол жеткізу – Университеттердің ұлттық жобаларға қатысуын талап етеді.  

Бұл ретте әлемдік деңгейдегі университетті құра отырып, ұлттық 

жобаларды іске асыру кезінде жоғары мектеп үшін тапсырыс берушілер 

болып табылатын бизнеспен, өңірлік және жергілікті билікпен, азаматтық 

қоғаммен әріптестікті күшейту есебінен жоғары оқу орнын дамытудың түрлі 

құралдары, басқару жүйесін өзгерту пайдаланылатын болады. 

 

Техникалық бейіндегі кәсіби құзыреттерінің өзектілігі. Қазақстан 

Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2020-2025 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында Индустрия 4.0 үшін 

кадрларды, бірінші кезекте цифрлық техника, жасанды интеллект, жаңа 

материалдар мен энергетика, биоинженерия және басқа да жаңа салаларда 

өзекті кәсіби құзыреттері бар техникалық бейіндегі мамандарды даярлау 

қажет екендігі атап өтілді. 4.0 индустриясы шеңберіндегі заманауи өндірістің 

негізіне өнімнің өмірлік циклін басқару (Product Lifecycle Management), 

үлкен деректер (Big Data), ақылды өндіріс (Smart Factory), кибер-физикалық 

жүйелер (Cyber-physical systems) және т.б. сияқты факторлар салынған.               

Тау-кен-металлургия секторында кадрларға сұраныс жоғары, 2026 жылға 

дейін металлургтер-технологтар; құрамында алтыны бар кендерді, сирек 

металды шикізатты қайта өңдеу саласындағы мамандар, металлургиялық 

рециклинг саласындағы мамандар сұранысқа ие болады.   

Қазақстан Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 

мемлекеттік бағдарламалардың, ұлттық жобалардың және кадрлық 

қажеттілік болжамының басымдықтары негізінде 2025 жылға дейін 

сұранысқа ие 100 сервистік және индустриялық кәсіптердің тізбесін әзірледі. 

«Кәсіптер тізбесі Елбасының «Жас маман» бағдарламасын әзірлеу жөніндегі 

тапсырмасын орындау шеңберінде жасалды, оның шеңберінде 200 оқу орны 

қамтылды. 

Оған жоғары білім талап етілетін 35 мамандық кірді, соның ішінде              

IT-мамандары, 3D модельдеу және толықтырылған нақтылық бойынша, 

машинааралық оқыту жүйелері бойынша, жаңартылатын энергия көздері 
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бойынша, өндірістің аддитивті технологиялары бойынша инженерлер, 

«ақылды» қала құрылысы инфрақұрылымының, пилотсыз авиациялық 

жүйелердің сәулетшілері мен жобалаушылары және графикалық және 

мультимедиялық дизайнерлер, өндірісті автоматтандыру кезеңінде сұранысқа 

ие». 

Осылайша, Қазақстанда инженерлік білім беруді дамытудың орта- 

және ұзақ мерзімді кезеңге арналған басым бағыттарының айқын көрінісі 

бар.  

Зерттеу жоғары оқу орындарында 2022-2026 жылдарға арналған 

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-дың Даму бағдарламасында көрсетілгендей, 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруде инженерлерді даярлауды                      

бір мезгілде ұлғайта отырып, техникалық мамандықтар бойынша 

бакалаврларды даярлау санын қысқарту қажет. 

Сұранысқа ие 100 сервистік және индустриялық кәсіптің 66-сы 

ҚазҰТЗУ өзінің білім беру бағдарламалары бойынша компьютерлік 

ғылымдар, жүйелік инженерия, ақпараттық қауіпсіздік, 

телекоммуникациялар, технологиялық машиналар мен жабдықтар (салалар 

бойынша), сәулет және дизайн, дизайн, химиялық және биохимиялық 

инженерия, гидрогеология және инженерлік геология, геология және 

пайдалы қазбалар кен орындарын барлау мамандықтарын қамтамасыз етеді. 

Осы кадрлық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін, Satbayev University 

білім беру бағдарламалары күн сайын деректермен жұмыс істейтін, деректер 

негізінде шешімдер қабылдауды қолдау жүйелерін құратын, цифрлық 

трансформация, басқару жүйелерін құру және стратегияны әзірлеу бойынша 

жетекші қазақстандық және әлемдік компанияларға кеңес беретін және 

оқытатын Индустрия көшбасшыларының қатысуымен дайындалған.  

Осылайша, жетекші қазақстандық және шетелдік ғалымдардың, 

сондай-ақ Satbayev University-де жоғары деңгейдегі практиктердің жұмысы 

нәтижесінде «Machine Learning & Data Science» бағытының БББ құрылды. 

Оқыту және кәсіби құзыреттіліктерді игеру жүргізілетін негізгі бағыттар – 

бұл бизнес-процестерді басқару, шешімдер қабылдау және сараптамалық 

бағалау, сондай-ақ өндірісті цифрландыру. 

Нарықта инженерлік кадрлар қажеттілігі, мамандықтардың 

сұраныста боуы. Мемлекеттік бағдарламалардың басымдықтарын талдау 

және 2025 жылға дейінгі кадр қажеттілігін болжау негізінде Қазақстан Еңбек 

және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстандағы сұранысқа ие 

100 сервистік және индустриялық мамандықтардың тізбесін жасады.                  

Бұл тізімге жоғары білім талап етілетін 35 мамандық және техникалық және 

кәсіптік білім, жұмысшы мамандықтар талап етілетін 65 мамандық,                

сондай-ақ өндірісті автоматтандыру үшін талап етілетін 10 жаңа мамандық 

кірді, мысалы: IT-мамандары, 3D модельдеу және толықтырылған нақтылық 

бойынша инженерлер, машинааралық оқыту жүйелері бойынша, атап 

айтқанда: техникалық және кәсіптік білім, жұмысшы мамандықтар бойынша 

өндірістің аддитивті технологиялары бойынша, жаңартылатын энергия 
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көздері бойынша, «ақылды» қала құрылысы инфрақұрылымының, пилотсыз 

авиациялық жүйелердің сәулетшілері мен жобалаушылары, графикалық және 

мультимедиялық дизайнерлер болып табылады. «2025 жылға дейін 

Қазақстанда ең сұранысқа ие мамандықтар» тізіміне мамандықтарды іріктеу 

Қазақстан Республикасында 2025 жылға дейін іске асырылатын 

стратегиялық, мемлекеттік және салалық бағдарламалардың басымдықтары 

сияқты параметрлерді талдау негізінде жүргізілді. Атап айтқанда:                      

ҚР индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы, «Цифрлық 

Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы, «Нұрлы Жол» көлік 

инфрақұрылымын дамыту бағдарламасы, «Нұрлы Жер» құрылысы, 

«Қарапайым заттар экономикасын» дамыту шеңберінде өңдеу өнеркәсібі 

және т.б. Сондай-ақ, ҚР БжҒМ, «Атамекен» ҰКП және оқу орындары 

сұратқан 700-ден астам ірі жұмыс берушілердің қажеттілік болжамын талдау. 

Satbayev University осы талдауға байланысты оқытудың үш деңгейі 

(бакалавриат, магистратура, докторантура) бойынша білім беру 

бағдарламаларын іске асыру есебінен Компьютерлік ғылымдар, Жүйелік 

инженерия, Ақпараттық қауіпсіздік, Телекоммуникациялар, Технологиялық 

машиналар мен жабдықтар (салалар бойынша), Сәулет және дизайн, Дизайн, 

Химиялық және биохимиялық инженерия, Гидрогеология және инженерлік 

геология, Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау бағыттары 

бойынша білікті мамандарды даярлауды қамтамасыз етеді. 

Халықаралық қатынастар және сыртқы саясат. Бүгінгі таңда 

Университет алдыңғы қатарлы шет мемлекеттердің: АҚШ, ҚХР, 

Ұлыбритания, Израиль, Ресей, Канада, Германия, Корея, Франция, Малайзия 

және т.б. 120-дан астам ірі ғылыми-техникалық орталықтармен және жоғары 

оқу орындарымен ынтымақтастықты дамытып, нығайтуда. 

Докторанттар Польша ғылым академиясының геологиялық ғылымдар 

институтында (Варшава, Польша), Адам Мицкевич университетінде 

(Познань, Польша), Табиғи тарих мұражайында (Лондон қ., Ұлыбритания), 

«Всегингео» институтында (Мәскеу қ., Ресей), Техникалық зерттеу 

университетінде (Каир қ., Египет), Көмір ресурстары мен қауіпсіз өндірудің 

мемлекеттік негізгі зертханасында (Пекин, Қытай), РҒАСБ Геология және 

минералогия институтында (Новосибирск қ., Ресей), Саскачеван 

университетінде (Саскатун, Канада) және т.б. ғылыми тағылымдамадан өтеді.  

2021 күнтізбелік жыл ішінде 41 магистрант және 52 докторант РФ, 

АҚШ, ЕО елдері мен Украинаның алдыңғы қатарлы жоғары оқу 

орындарында ғылыми-зерттеу тағылымдамасынан өтті. 

Интернационалдандыру пункттерінің маңызды құрамдас бөліктерінің 

бірі академиялық ұтқырлық болып табылады. Академиялық ұтқырлық 

бағдарламасы аясында ҚР Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен 

2021 жылдың күзгі семестрінде 30 студент поляк жоғары оқу орындарына 

(Adam Mickiewicz University, Silesian University of Technology, Częstochowa 

University of Technology) семестрлік оқуға жіберілді. Сондай-ақ, Эразмус+ 

стипендиялық бағдарламасы аясында 3 магистрант еуропалық жоғары оқу 
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орындарында - Anhalt University of Applied Science (Германия), Suleyman 

Demirel University (Түркия), Сапиенза университеті (Италия) семестрлік 

оқудан өтеді. 

Академиялық ұтқырлық шеңберінде Университет ғылым мен білім 

беру саласында озық тәжірибе алу үшін шетелдік ғалымдарды шақырумен 

белсенді түрде айналысады. Дәріс оқу Университеттің негізгі бағыттарына 

сәйкес жүзеге асырылады. 2021 жылы Satbayev University-не Польша, 

Канада, РФ және Украинадан 14 шетелдік ғалым келді. 

Satbayev University Жилин Университетімен (Словакия), сондай-ақ 

басқа да бірқатар серіктес жоғары оқу орындарымен бірлесіп, Erasmus+ 

CBHE «Advanced center for PhD students and young researchers in Informatics» 

бағдарламасы шеңберінде Еуропалық Одақ қаржыландыратын ауқымды 

жобасының бір бөлігі болып табылады. 

2020 жылдың 15 қаңтарында қазақстандық және еуропалық 

университеттердің студенттері, зерттеушілері мен оқытушылары арасында 

халықаралық ынтымақтастықтың инновациялық инфрақұрылымын 

қамтамасыз ету үшін «Информатика саласындағы жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім алушылар мен жас зерттеушілердің біліктілігін арттыру 

орталығы» (ACESYRI) ашылды. Бұл жоба білім алушылардың оқуын 

жоғары оқу орнынан кейінгі білімді интернационалдандыруға негізделген 

жалпы қабылданған халықаралық ережелер мен нормаларға жақындатады. 

Университет: Хангук шет тілдер университетімен (Сеул, Корея) ниет 

туралы келісім; Қазан федералдық университетімен (Қазан, Ресей) 

ынтымақтастық туралы меморандум жасады.  

Еліміздің индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік 

бағдарламасын жүзеге асыру аясында ҚазҰТЗУ Ұлыбритания және Франция 

университеттерімен келісімге қол қойды. Осылай ҚР жетекші техникалық 

ЖОО серіктестері: «Машинажасау» бағыты бойынша – Брунель университеті 

(Ұлыбритания), «Өндірістік процестерді автоматтандыру» бағыты бойынша 

– Жан Моне Сент-Этьен университеті (Франция) болды. 

2017 жылы «Валенсия» политехникалық университетімен (Испания) 

бірлескен бағдарлама іске қосылып, ағымдағы жылы аяқталды. «Жобаларды 

басқару» мамандығының 12 магистранты осы бағдарлама бойынша оқып, 

диплом алды. 

2021 жылы Университет Силезия технологиялық университетімен 

(Польша) бірлескен қос диплом бағдарламасын жасау туралы шарт жасасты, 

және келесі жылдан бастап осы бағдарлама бойынша оқу жоспарлануда. Баку 

мемлекеттік университетімен (Әзірбайжан) ұқсас келісімге қол қойылды. 

Сондай-ақ, 2022 жылы «МБжБИ» ҰТЗУ-мен (РФ, Мәскеу) 

«Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» білім беру 

бағдарламасы бойынша қос диплом бағдарламасын іске асыру туралы келісім 

жасасу жоспарлануда. «МБжБИ» ҰТЗУ QS халықаралық рейтингінде 487-ші 

орында. 
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Шетелдік жоғары оқу орындары мен елдерде SU филиалын ашуға 

мүдделілікті зерделеу үшін Орталық Азия елдері бойынша, соның ішінде 

Иран мен Ауғанстан бойынша болжамды талдау жүргізілді. Талдау негізінде 

қазіргі уақытта бұрынғы байланыстар мен уағдаластықтарды өзектендіру 

және жаңарту мәселесі зерделенеді және көрші елдердің бірінде SU 

филиалын ашу мүмкіндігі зерделенеді. Сондай-ақ, үкіметаралық келісімдер 

негізінде екі тараптың да қызығушылығы жағдайында SU-да шетелдік 

жоғары оқу орындарының филиалдарын ашу мәселесін пысықтау 

жоспарлануда. 

 

1.2 ІШКІ ОРТАНЫ ТАЛДАУ 

 

Академиялық саясат 

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ академиялық саясаттың келесі 

принциптерін ұстанады: 

- Университеттің білім беру қызметі (оқыту және сабақ беру) 

сапасының әлемдік білім беру стандарттарына сәйкестік принципі; 

- білім беру процесінің студентке бағытталу принципі; 

- білім, ғылым және өндіріс интегративтілігінің принципі; 

- өмір бойы оқыту принципі; 

- білім беруді интернационалдандыру принципі; 

- педагогикалық инновацияларды қолдау принципі. 

Академиялық саясат ресурстары: 

1. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ кредиттік оқыту технологиялары 

бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі (бакалавриат, 

магистратура, PhD докторантурасы, екінші жоғары білім) деңгейлік 

бағдарламалар бойынша мамандар даярлауды жүзеге асырады, оның негізгі 

міндеті білім алушылардың оқу процесін регламенттеу және кредиттер 

түрінде білім көлемін есепке алу шеңберінде білім беру траекторияларын 

таңдау негізінде өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі тәрбиелеу қабілеттерін 

дамыту болып табылады.  

2. Білім беру бағдарламаларын іске асыру процестері мен 

процедуралары деңгейлік біліктілік талаптарына сәйкес келетін оқытудың 

жоспарланған нәтижелеріне қол жеткізу үшін сапалы орта құруға мүмкіндік 

беретін ішкі және сыртқы ресурстар жүйелерімен қамтамасыз етіледі. 

Ішкі және сыртқы ресурстар білім беру қызметінің субъектілері оны 

қатынастардың, өзара қатынастардың және өзара іс-қимылдардың белгілі бір 

жүйесінде жүзеге асыратын ортаны қалыптастырады: студент – оқытушы; 

бағдарлама үйлестірушісі – жұмыс беруші, тапсырыс беруші, басқа да 

мүдделі тұлғалар. 

3. Ішкі ресурстарға мыналар жатады: ПОҚ кадрлық ресурсы; 

инфрақұрылым; білім беру, ғылыми-зерттеу және тәрбие қызметінің өзара 

байланысты және өзара іс-қимыл жасайтын процестерінің жүйесі;               

оқу процесінде білім беру бағдарламаларын жоспарлау және іске асыру 
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процедуралары; оқыту нәтижелерін бағалау саясаты; олардың 

көрсеткіштерінің өлшенуі негізінде оқыту нәтижелерінің сапасын бағалау 

процедуралары; сапаны ішкі мониторингтеу процедуралары; барлық 

процедураларды ақпараттық-технологиялық сүйемелдеу.  

4. Ішкі ресурстар Университеттің білім беру қызметінің 

тұжырымдамасын құруға мүмкіндік береді: күтілетін нәтижелер жүйесінде 

Дублин дескрипторлары негізінде сипатталған біліктілік талаптары білім 

беру бағдарламаларының заманауи ғылыми мазмұнымен қамтамасыз етіледі, 

оларды жоспарлау және іске асыру қазіргі заманның технологиялық және 

әдістемелік басымдықтарына негізделген білім беру процесін ұйымдастыру 

әдіснамасымен, сондай-ақ қол жеткізілген нәтижелерді бақылау 

әдіснамасымен қамтамасыз етіледі. 

Академиялық саясат – білім беру процесіне қызмет көрсететін барлық 

процестер мен процедуралардың сапалы жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 

бағытталған. 

Университеттің саясаты – студенттердің жеке және кәсіби 

құзыреттеріне жету және академиялық дәреже алу үшін академиялық 

қолдауға бағытталған. 

Бүгінгі күні «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС базасында «Мұнай 

инженериясы» кафедрасының филиалы ашылды, кәсіпорындарда 

Казферросталь кәсіпорнында «Металлургия және пайдалы қазбаларды 

байыту», «Алматы метро құрылыс» және «ИНТЕРРИН «Ғылыми-өндірістік 

кәсіпорны» ЖШС кәсіпорнында «Тау-кен ісі», Алматы «Электрощит» 

зауытында «Машинажасау, стандарттау және метрология», Ұлттық 

ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығында «Электротехника, 

теллекомуникация және ғарыштық технологиялар» кафедраларымен 

филиалдар ашу жоспарлануда.  

Университет контингенті. Университет құрамында: 10 академиялық 

институт, 6 ғылыми-зерттеу институты, «Технопарк» ЖШС,                                 

6 аккредиттелген зертхана, соның ішінде ұжымдық пайдаланудағы 2 ғылыми 

зертхана, 2 полигон, 27 кафедра, 3 ғылыми-білім беру орталығы, 46 ғылыми 

зертхана және т.б. жұмыс істейді. 

ҚР БжҒМ 2018 жылғы 13 қазандағы №569 «Бағыттардың жаңа 

жіктеуішін бекіту туралы» бұйрығына сәйкес кадрларды даярлаудың               

42 бағыты бойынша: бакалавриат – 16; магистратура – 15, докторантура – 11 

лицензияға қосымшалар қайта ресімделіп, алынды. 

Білім беру бағдарламалары тізілімінде 184 жаңа білім беру 

бағдарламалары тіркелген: бакалавриат – 43, магистратура – 105, 

докторантура – 36. 

Әрбір БББ курстарының мазмұны «Атамекен» ҰКП-ның кәсіби 

стандарттарына, сондай-ақ әртүрлі салалардағы Euro Code соңғы 

қолданыстағы ережелеріне сәйкес келеді. 
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2021 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша Университет контингенті: 

бакалавриат – 7 750 (қашықтықтан білім беру контингентін есепке алғанда – 

268), магистратура – 893, докторантура – 377 құрайды. 

 

Үш жыл ішінде оқытудың 3 деңгейі бойынша студенттер контингенті 

(2019-2021 жж.) 

 

  

 
 

Білім беру бағдарламаларының барлық деңгейлеріндегі оқу процесі 

кредиттік технология бойынша мемлекеттік (72%), орыс (25%) және 

ағылшын (3%) тілдерінде жүргізіледі. 

Хронологиялық реттілікпен жүргізілген деректерді талдау 

магистратура бойынша грантқа контингент жиынтығының 32,6≈33% және 

докторантура бойынша 20,2%-ға өскенін көрсетті, жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру гранттары бойынша орташа өсім 2018-2019 оқу жылымен 

салыстырғанда 26,6% ≈ 27% байқалды. 

 

Кадрларды даярлау. 2016 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен 

ҚазҰТЗУ арасында Ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды, 

оның нәтижесі «МЕНОЦАП» атом өнеркәсібінің халықаралық ғылыми-білім 

беру орталығының ашылуы болды. 

Осы ынтымақтастық аясында 2021 жылы: «Геология және уран кен 

орындарын барлау», «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 

«Автоматтандыру және басқару» білім беру бағдарламалары бойынша 3 топ 

дайындалды, осы бағдарламалар бойынша магистрлердің жалпы саны                    

30 адамды құрады; «Геология және уран кен орындарын барлау» білім беру 

бағдарламалары бойынша 4 топ, «Технологиялық машиналар және 

жабдықтар», «Ақпараттық жүйелер», «Электр энергетикасы», осы 

бағдарламалар бойынша магистрлердің жалпы саны 38 адамды құрады; 

«Геология және уран кен орындарын барлау» білім беру бағдарламалары 

бойынша 1 топ, осы бағдарлама бойынша магистрлердің жалпы саны                 

10 адамды құрады. Сондай-ақ, 2020-2021 оқу жылында «Бейорганикалық 

заттар мен материалдардың химиялық технологиясы» бағдарламасы 

бойынша 15 магистрант оқуға қабылданды. 

2019 жылдан бастап ірі компаниялар төлейтін Minor бағдарламалары 

бойынша дайындық басталды: 
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1) 3-4-курстың 25 студенті «ҚазМұнайГаз Инжиниринг» ЖШС-ға 

арналған Minor бағдарламасымен 5 мамандық бойынша білім алуда: 

«Терригенді және карбонатты коллекторлардың седиментологы (сейсмика)», 

«ЖҚСА және геомеханикалық модельдеу жөніндегі маман», «Карбонатты 

коллекторлар жөніндегі маман», «Химик-технолог» және «Жайластыру және 

жерүсті жабдықтау (машина жабдығы және механика) жөніндегі маман».  

2) «ҚазМырыш» ЖШС тау-кен өндіру кәсіпорны үшін ҚазҰТЗУ             

«Тау-кен инженериясы» мамандығы бойынша бакалаврларды дайындауды 

қамтамасыз етеді. 

3) «Уран кен орындарын игерудің геотехнологиясы» 

мамандандырылған бағдарламасы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 

үшін «Minor» оқыту бағдарламасы. Бұл бағдарлама бойынша 7 студент білім 

алуда. 

Білім алушылардың өндірістік практикасы Университеттің ғылыми-

өндірістік зертханаларының, әртүрлі кәсіпорындар мен ұйымдардың, бағыты 

студенттердің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әртүрлі меншік 

нысандары бар ғылыми-зерттеу және жобалау ұйымдарының базасында 

жүзеге асырылады. Практикаларды өткізу үшін «BI Group» ЖШС, «Bazis-A» 

ЖШС, «Темірбетон-1» ЖШС, «Алматы Бетон» ЖШС, «ҚазГОР» ЖА, 

«ҚазСҚҒЗИ» АҚ және т.б. тәжірибе ретінде анықталған ұйымдармен және 

мекемелермен шарттар жасалды. 

 

Студенттерді қашықтықтан оқыту. ҚазҰТЗУ-да қашықтықтан оқыту 

жүйесі жеке білім беру порталы https://polytechonline.kz/ негізінде құрылған. 

Білім беру порталы оқытушы мен білім алушының қашықтықтан өзара 

әрекет етуі үшін жағдай жасайды. Университеттің барлық білім алушылары 

мен ПОҚ-ның өздерінің виртуалды «жеке кабинеттері» бар. 

Бүгінгі таңда ҚазҰТЗУ-дың өзіндік әзірлеу платформасында 10 000-нан 

астам адам оқиды, бұл онлайн-режимде оқитын барлық қазақстандық 

студенттердің 13%-ын құрайды. Студенттер 3 188-ге жуық пәнді оқуға 

мүмкіндік беретін толыққанды онлайн-білім беру жүйесіне ие болды,           

ал Polytechonline платформасы Қазақстанда өз мазмұны бойынша ең бай 

платформаға айналды. Қазіргі уақытта Satbayev University-де 1 484 

қызметкер жұмыс істейді, соның ішінде 62 ғылым докторы, 164 ғылым 

кандидаты, 95 философия докторы (PhD), 445 магистр, сондай-ақ 2 толық ҚР 

ҰҒА академигі, 7 ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, 2 халықаралық және 

Ұлттық инженерлік академиялардың академигі, 9 академик және ҚР Ұлттық 

жаратылыстану ғылымдары академиясының корреспондент-мүшесі.  

 

ПОҚ және Университет штаты. 2021 жылдың 01 қыркүйегіндегі 

жағдай бойынша Университеттің профессор-оқытушылар құрамы                         

609 штаттық жұмыскерді, 135 қосалқы қызметкерлерді және сағаттық 

қызметкерлерді құрайды. 

Дәрежелілік деңгейі 54% шегінде ауытқыды. 
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ҚР Ұлттық жобалары өзін-өзі жүзеге асыру және әр адамның талантын 

ашу үшін жағдайлар мен мүмкіндіктер жасауды қамтамасыз етуге 

бағытталған және «адамдық-орталықтық» ыңғайға бағдарланған. 

SU университеттің ұйымдастырушылық дизайны мен басқару 

құрылымын қалыптастыру шеңберінде әлемнің үздік университеттерінің 

(Стэнфорд университеті, Массачусетс технологиялық институты, Колорадо 

тау-кен мектебі, Остин қаласындағы Техас университеті) ұйымдық 

құрылымына салыстырмалы талдау жүргізілді. Сонымен қатар, ҚР ЖМО 

жобасы іске асырылды, Сонымен қатар, ҚР СПМ жобасы жүзеге асырылды, 

онда Университеттің негізгі және қамтамасыз ететін бизнес-процестері 

белгіленген, олардың ұтымдылығы анықталды және кафедралар мен 

институттардың құрылымын оңтайландыру нұсқалары ұсынылды, мысалы, 

түлектердің дайындық сапасына назар аудара отырып, институттар негізінде 

жоғары мектептер құру. Басқару жүйесінің өзгеруі Университеттегі 

инновациялық менеджменттің дамуына, оның тиімділігін арттыруға ықпал 

етеді. Провост лауазымы енгізілді, ЖОО-ның кадрлық резерві 

қалыптастырылды. 

Satbayev University-дегі талант-менеджменттің негізгі мақсаты – бүкіл 

ұйымның табысты жұмысы үшін оңтайлы жағдай жасай отырып, жас 

талантты қызметкерлер үшін жайлылық аймағын қамтамасыз ету, дәйекті 

даму және өсу.  

Әдетте, HiPo қызметкерлері штаттың жалпы санының тек 5%-ын 

құрайды. Дегенмен, тиімді талант-менеджменттің көмегімен үздіктерді 

дамытып, ынталандыра отырып және қол жеткізген жетістіктермен тоқтап 

қалмай, Университет үлкен және жоғары нәтижелерге қол жеткізеді.   

 

Ғылыми қызмет. 2020 жылы ҚазҰТЗУ-да 49 гранттық ғылыми жоба 

іске асырылды, 2020 жылы Satbayev University мемлекеттік бюджет 

қаражатынан гранттық және бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру желісі 

бойынша 1 500 311,0 мың теңге сомасына 82 жоба және 5 бағдарлама 

орындалды. 

2020 жылы «Отандық шикізаттан жасалған инновациялық алюминий 

қорытпаларының және наноқұрылымды қорғаныш керамикалық жабыны бар 

олардан жасалған дайын бұйымдардың тәжірибелік өндірісін құру» жобасы 

аяқталды (Д.Ұ.Смағұлов). «Портативті кардионализатор» жобасы 21,1 мың 

теңгеге қаржыландырылды. 

Ағымдағы жылы университетте 876 653,56 мың теңге сомасына                    

51 гранттық қаржыландыру жобасы, «Ғылым қоры» АҚ желісі бойынша                 

34 468,489 мың теңге сомасына 1 жоба орындалуда. 
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Соңғы 5 жылда көрсеткіштердің оң серпіні байқалуда: Университеттің 

ғылыми зерттеулер жүргізуге жасалған шарттарды қаржыландыруының 

жалпы көлемі: 2016 жылмен салыстырғанда 2020 жылы бұл көрсеткіштер               

1,7 есеге, 2017 жылмен салыстырғанда – 1,7 есеге, 2018 жылмен – 1,3 есеге, 

2019 жылмен – 1,4 есеге өсті. 

Айта кету керек, жыл сайын Университетте орта есеппен 8 жоба 

аяқталады. 2021 жылғы 51 жобаның 43-і 2022 жылы орындауға көшеді.  

2018 жылы технологияларды коммерцияландырудың 5 жобасы 

қаржыландырылды. Соның ішінде: 2016 жылы мақұлданған «Отандық 

шикізаттан жасалған инновациялық алюминий қорытпаларының және 

наноқұрылымды қорғаныш керамикалық жабыны бар олардан жасалған 

дайын бұйымдардың тәжірибелік өндірісін құру» (Д.Ұ.Смағұлов) бір жобасы, 

«Ғылым қоры» АҚ гранттық қаржыландыруға конкурстық іріктеудің 

жеңімпазы болған «Портативті кардиоанализатор» (Қ.Өжікенов) бір жобасы, 

сондай-ақ «Өндірістік сектор консорциумдары» бағдарламасы шеңберіндегі 

үш жоба (ҚР БҒжМ ҒК/Жобаны басқару тобы):  

- Консорциумдар бағдарламасы бойынша «Тау-кен-металлургия кешені 

саласындағы индустриялық-ғылыми орталық» тақырыбына жоспарлау 

гранты; 

- Құрылыс саласындағы энергия тиімді және экологиялық шешімдер 

бойынша «Тұмар» индустриялық-ғылыми ынтымақтастық орталығы» 

тақырыбына Өндірістік сектор консорциумдарының бағдарламасы бойынша 

жоспарланатын грант; 

- «Ресурсты үнемдеу, газды кәдеге жарату және жаңартылатын энергия 

көздері» бағыты бойынша ғылыми-өнеркәсіптік орталық құру» тақырыбына 

жоспарлау гранты. Қаржыландырудың жалпы сомасы 32,13 мың теңгені 

құрады. 

2019 жылы «Ғылым қоры» АҚ желісі бойынша 98,6 мың теңге 

сомасына 2 жобаны қаржыландыру жалғастырылды. 
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2020 жылы «Отандық шикізаттан жасалған инновациялық алюминий 

қорытпаларының және наноқұрылымды қорғаныш керамикалық жабыны бар 

олардан жасалған дайын бұйымдардың тәжірибелік өндірісін құру» жобасы 

(Д.Ұ.Смағұлов) аяқталды. «Портативті кардионализатор» жобасы 21,1 мың 

теңгеге қаржыландырылды. 2021 жылы Университетте «Ғылым қоры» АҚ 

желісі бойынша 34 468,489 мың теңге сомасына 1 жоба орындалуда. 

«Аға ғылыми қызметкерлерге арналған гранттар/кіші ғылыми 

қызметкерлерге арналған гранттар» (АҒҚГ/КҒҚГ) конкурсына 2 өтінім 

берілді, «Өндірістік сектор консорциумдары II» конкурсына бір өтінім 

берілді.  

Қ.К.Елемесовтің «Инновациялық энергия үнемдеу технологиясын 

қолданумен натрий силикатын өндіру» жобасы «Өндірістік сектор 

консорциумдары II» конкурсының жеңімпазы болып танылды. 

«Портативті кардиоанализатор» жобасы бойынша («Ғылым қоры» АҚ 

қаржыландырады). Қазіргі уақытта құрылғының жиналған прототипі 

сынақтан өтті. Еуразиялық патент алуға өтінім беру жүзеге асырылды, 

сериялық үлгілерді жасау бойынша келіссөздер жүргізілуде. Құрылғыларды 

сертификаттау бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

2020 жылы Satbayev University қызметкерлерінің жалпы саны                      

2312 адамды құрады. Соның ішінде ғылыми қызметкерлер – 834 адам немесе 

36%. ПОҚ және ӘБҚ қызметкерлерінің ғылыми дәрежелілігі 57 ғылым 

докторы (ӘБҚ – 5) және 149 ғылым кандидаты (ӘБҚ – 10), 87 PhD докторы 

(ӘБҚ – 9), 225 магистр, 22 академик және түрлі ғылым академияларының 

корреспондент-мүшелерінен тұрады.  

2021 жылы ПОҚ саны 593 адамды құрады, соның ішінде ғылыми 

дәрежелілер 54,64 %: ғылым докторлары – 64, ғылым кандидаттары –        

174, PhD – 86 адам. Қазіргі уақытта Университетте ғылыми зерттеулер 

жұмысына 346 адам тартылған, соның ішінде - 246 адам SU қызметкерлері. 

Жобаларға тартылған SU қызметкерлері арасында ғылыми дәрежелілер үлесі 

– 44,3% (109 адам). ПОҚ-тың ғылыми зерттеулерге қатысу деңгейі орташа 

мәнде 23,8%-ды құрайды. 

Университеттің ғылыми бағыттағы халықаралық ынтымақтастығы 

белсенді түрде нығаюда. Израиль (Маалот қ. ғылыми-инженерлік орталығы), 

АҚШ (Пенсильвания штаты университеті), Қытай Халық Республикасы 

(Шаньдун ғылым академиясы) ғалымдарымен бірлесіп, болашақ гранттық 

және бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру үшін ғылыми жобаларды 

қалыптастырған бірлескен ғылыми командалар құрылды.  

Университет ҚазҰТЗУ және Хангук шет тілдер университеті          

(Сеул, Корея) арасында ниеттер туралы келісім, ҚазҰТЗУ және Қазан 

федералдық университетімен (Қазан, Ресей) ынтымақтастық туралы 

меморандумға қол қойды.  

Тұңғыш Президент Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан Республикасының 

«жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тапсырмасын іске асыру мақсатында 

көмір шахталарынан метанды барлау және өндіру бойынша «Satbayev 
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University & ArcelorMittal Gas Production» бірлескен инвестициялық 

кәсіпорны құрылды.  

«Газпром нефть» ЖАҚ, «АрселорМиттал Теміртау» АҚ, «ҚазҰТЗУ 

ArcelorMittal Gas Production» ЖШС, «Ембімұнайгаз» АҚ, «ERG ҒЗИО» 

ЖШС, «ӨРКЕН» ЖШС, «Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, «ПетроҚазақстан Құмкөл 

Ресорсиз», «Kaz Minerals Aktogay» ЖШС (Қаз Минералз Ақтоғай), 

«Қостанай-Су» МКК, «ҚазТрансОйл» АҚ, «АМӨЗ» ЖШС, «Kazakhmys 

Coal» ЖШС, «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ, «ТИП» АҚФ, «Семізбай-U» 

ЖШС, «КазТрансОйл» АҚ, «АК Алтыналмас» АҚ, «Каспий нефть» АҚ, 

«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС және т.б. сияқты ірі кәсіпорындармен 

ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілді.  

ҚазҰТЗУ ғалымдары гранттық жобалардың, мақсатты 

бағдарламалардың, технологияларды коммерцияландыру жобаларының 

жетекшілері мен қатысушылары болып табылады, өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың тапсырысы бойынша зерттеулер жүргізеді. Ұжымның 

ғылыми еңбектері марапаттармен танылады және белгіленеді:  

 - Әл-Фараби атындағы ғылым мен техника саласындағы 2019 жылғы 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыйлығын; 

 - Ғылыми зерттеулерге қосқан үлесі үшін: «Web of Science Awards» 

«Ғылыми жарияланымдар саны бойынша көшбасшы» номинациясында; 

 - Жариялау белсенділігінің жоғары көрсеткіштері үшін – «High 

Performance Award» номинациясында «Scopus Award»; 

 - Блинниковтың алтын медалі – Еуразиялық патенттік конвенцияға 

қатысушы мемлекеттер үшін маңызды нәтижелері бар Еуразия аймағындағы 

өнертапқыштық қызметті дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін. 

Үш жыл ішінде «Мемлекеттік ұлттық ғылыми-техникалық сараптама 

орталығы» АҚ-да 104 ғылыми-зерттеу тақырыбы тіркелді. Қорғау 

құжаттарын алу бойынша жұмыстар белсенді түрде жүргізілуде. 2018-2020 

жылдары қолданыстағы, берілген және алынған патенттердің, авторлық 

куәліктердің саны 53 қорғау құжатын құрайды.  

2018-2020 жылдар аралығында университет ғалымдары авторлары 

болып табылатын жарияланымдар санының оң динамикасы байқалады. 

Университет ғалымдары мен ПОҚ-тың ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

нәтижелері Web of Science және Scopus деректер базасымен индекстелетін 

халықаралық рецензияланатын журналдарда жарияланды. 

2021 жылы 226 ғылыми мақала, соның ішінде 163 журналдық мақала, 

50 конференция материалдары жарияланды. Жарияланған құжаттың түрі 

бойынша журнал мақалалары басым болып, олар жоғарыда аталған кезеңдегі 

жарияланған жұмыстардың 67,4%-ын құрайды. Бұдан әрі 28,9% конференция 

материалдарын алады, 1,8% шолу мақалалары ретінде жарияланған, 1,1% 

монографиялар немесе кітап тарауларына жатады, қалған 0,8% түрлі 

редакциялық хаттар мен шолулар алады. 
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Университет үшін шетелдік ғалымдармен бірлескен авторлықта 

жарияланымдардың тұрақты өсуі байқалады. 2020-2021 жылдары 

халықаралық коллаборация көрсеткіші 200 ғылыми материалдан асты, соның 

ішінде 2020 жылы бұл көрсеткіш 120 ғылыми материалға жетті. 

Web of Science деректер базасында 2021 жылы 97 ғылыми материал 

жарияланды. Жарияланған жұмыс түрі бойынша журналдардағы мақалалар 

да басым және жарияланымдардың жалпы санының 94.845%-ды құрайды. 

 
 

ҚР БжҒМ Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету 

комитеті (БжҒССҚК) ұсынған ғылыми басылымдарда ҚазҰТЗУ ғалымдары 

2021 жылы 80-нен астам жарияланымға ие болды. 
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ҚазҰТЗУ ғалымдарының зерттеу нәтижелерін жариялау үшін                          

3 ғылыми басылым бар: «ҚазҰТЗУ хабаршысы», «ҚР ҰҒА хабарлары. 

Геологиялық серия», «Минералды шикізатты кешенді пайдалану» 

(Металлургия және байыту институты). «ҚР ҰҒА хабарлары. Геологиялық 

серия» – бұл Scopus мәліметтер базасында индекстелген журнал,                     

26 процентильге ие және Q3-ке кіреді. 

Университеттің инновациялық қызметін дамыту ғалымдардың ғылыми 

зерттеулер мен инновациялар нәтижелерін апробациялауға және 

коммерцияландыруға деген қызығушылығының артуымен индекстеледі.  

ҚазҰТЗУ-дың қазіргі жай-күйін талдау Университетте ғылыми және 

білім беру қызметінде елеулі жетістіктер болған кезде жұмыс берушілердің 

талап етілетін құзыреттеріне сәйкес және өңірлер бойынша білікті 

мамандардың қажеттілігін ескере отырып, білім беру бағдарламаларын 

уақтылы жаңарту сияқты ерекше назар аударуды талап ететін бірқатар 

мәселелердің бар екенін көрсетеді. 

2018 жылы Satbayev University базасында Schlumberger компаниясымен 

бірлесіп, Пайдалы қазбалар кен орындарын талдау мен игерудің 

халықаралық орталығы құрылды, ол Қазақстанның мұнай-газ секторы 

үшін озық технологияларды қолдана отырып, іргелі және қолданбалы 

бағыттарда инновациялық сипаттағы жобаларды іске асырумен айналысады. 

Қазіргі уақытта орталық Қарағанды көмір бассейнінің аумағында 

«Satbayev University & ArcelorMittal Temirtau» ЖШС компаниясы үшін 

шахталық метан қорларын есептеу бойынша жұмыстар жүргізуде. 

Орталық өз қызметін кеңейтуді және КШ және ҚПҚ бөлігі бойынша 

инжинирингтік қызметтер көрсетуді жоспарлап отыр. Қазіргі уақытта                  

«Тау-кен өндірістерін (көмірсутектерді), мұнай-химия өндірістерін 

жобалауға (технологиялық) және (немесе) пайдалануға, көмірсутектер 

саласындағы магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай 

өнімдері құбырларын пайдалануға лицензия» алу бойынша жұмыстар 

жүргізілуде.  

Қазақстан Республикасында алғаш рет Халықаралық кен орындарын 

талдау және әзірлеу орталығының күшімен көмір қабаттарындағы метан 

қорларын есептеу үшін геологиялық, гидродинамикалық және 

петрофизикалық модель жасалды. 

Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық өркендеуі минералдық-шикізат 

пен су ресурстарының тұрақты дамуына негізделеді. Осыған байланысты осы 

саланы дамытудың мақсатты бағыттары: халықаралық стандарттарға сәйкес 

геологиялық материалдарды талдау, өңдеу және қайта түсіндіру әдістерін 

жетілдіру жолымен инвесторларға және мемлекетке ұсынылатын 

геологиялық ақпараттың сапасы мен анықтығын қамтамасыз ететін 

геологиялық қызмет жұмысына қатысу, әр түрлі пайдалы қазбалардың жаңа 

кен орындарын ашу, одан әрі игеру және пайдалануға беру, жер асты 

суларын пайдалануды дамыту. Сондай-ақ, ЖОО «Қазгеоақпарат» 

Республикалық геологиялық ақпарат орталығы базасында Геологиялық 
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деректерді өңдеу орталығын және Минералдық ресурстардың ұлттық 

деректер банкін құру сияқты іс-шараларға қатысу мүмкіндігін жоспарлап, 

қарастырып жатқанын атап өту қажет. 

Іс-шараларға қатысу үшін университет өңірлерді дамытудың кешенді 

және мақсатты геологиялық-экономикалық және геоэкологиялық 

бағдарламалары мен модельдерін және салалық минерагенияның жекелеген 

проблемаларын құру негізінде елдің минералдық-шикізат базасын дамытуды 

ғылыми қамтамасыз етуге сапалы қатысу үшін қажетті ресурстарға, 

жеткілікті әлеуетке ие, аймақтық геология, стратиграфия, минералогия, 

қатты, сұйық және газ тәрізді жүйелердің геохимиясы, пайдалы қазбалар 

кенорындары мен мұнай геологиясын зерттеу саласында ауқымды зерттеулер 

жүргізуге мүмкіндік беретін жоғары білікті мамандары мен заманауи 

зертханалық-аналитикалық кешені бар, сондай-ақ жер асты суларының 

әртүрлі типтерін қалыптастыру және орналастыру заңдылықтарын белгілеу, 

жер асты суларының бірқатар ресурстарын анықтау, оларды бағалаудың 

жаңа әдістерін әзірлеу, гидрогеологиялық стратификациялау және карталау, 

суды химиялық талдаудың заманауи әдістерін пайдалана отырып, 

техногендік гидрогеологиялық процестерді болжау саласындағы ірі іргелі 

және өңірлік қолданбалы зерттеулер, сондай-ақ жаңа компьютерлік және 

ГАЖ технологияларды модельдеу саласындағы, сондай-ақ, модельдеу және 

соңғы компьютерлік және ГАЖ технологиялар бар. 

Еліміздің геология саласы мен су қауіпсіздігінің маңыздылығын ескере 

отырып, біз университеттің стратегиясында көрсетілген шараларды әзірледік, 

сондай-ақ «Қ.И.Сәтбаев атындағы геологиялық ғылымдар институты» мен 

«У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты» 

даму бағдарламаларында бекітілді.  

Қазақстанның пайдалы қазбаларының көптеген кен орындары 

таусылған. Техногендік кенорындары болып табылатын тау-кен өндірісі 

қалдықтарының массасы жинақталған. Ескірген әдістер бойынша 

айқындалған пайдалы компоненттердің "құрамы төмен" кен қорлары 

айтарлықтай. Мұның бәрі нано - және микроминералды болып табылатын 

ескі және жаңа кен орындарының қорларын зерттеу және игеру үшін 

нанотехнология әдістерін қолдануды өзекті етеді және тау-кен жұмыстарын 

жүргізу кезінде жоғалып қана қоймайды, сонымен қатар қорларды есептеу 

кезінде де анықталмайды. Соңғы жылдардағы зерттеулер көрсеткендей, 

пайдалы қазбалардың бұл бөлігінің құндылығы бұрын анықталған 

құрамынан кем емес және тіпті бірнеше есе көп болуы мүмкін. Соңғы 

жылдардағы зерттеулер көрсеткендей, пайдалы қазбалардың бұл бөлігінің 

құндылығы бұрын анықталған мазмұннан кем емес және тіпті бірнеше есе 

көп болуы мүмкін. Кендердің микро - және нанокомпоненттерін зерттеу мен 

игерудің инновациялық технологияларын пайдалану - қорлардың өсу 

проблемасын шешудің ең қысқа жолы. Елдің геологиялық және су саласын 

дамыту мақсатында бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру шеңберінде 

стратегияны іске асыруға әзірленді:  
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- Кендердің микро-және наноминералды компоненттері, оларды игеру 

технологияларын дамыту үшін Қазақстанның пайдалы қазбалар қорын 

толықтыру ресурсы ретінде;  

- Табиғи суларды тазарту технологияларын әзірлеу және жетілдіру 

және Қазақстан өңірлерінде ауыз судың сапасын жақсарту және т.б.;  

- Қазақстан Республикасының халқын тұрақты ауыз сумен қамтамасыз 

етудің негізгі көзі және ұзақ мерзімді резерві ретінде тұщы жерасты 

суларының ресурстарын бағалау. 

Біріншіден, жер асты сулары, әдетте, өте сапалы, ластанудан және 

инфекциядан сенімді қорғалған, маусымдық және көпжылдық ауытқуларға 

бейімдігі төмен және көп жағдайда оларды пайдалану суды тазарту үшін 

қымбат шараларды қажет етпейді. Халықты ауыз сумен жабдықтау үшін жер 

асты суларын барынша ықтимал пайдалану үрдісі, әсіресе жер үсті су 

көздерінің күтпеген (авариялық) ластану жағдайларының жиілеп кетуіне 

байланысты, қазіргі уақытта шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау 

жүйелерінің сенімділігін арттырудың жалпы әлемдік стратегиясында 

айқындаушы болып отыр.         

Университет және оның еншілес ұйымдары халықаралық 

гидрогеологтар қауымдастығына кіруді, сондай-ақ елдің инвестициялық 

тартымдылығын арттыру мақсатында Батыс Мичиган университетімен 

жерасты сулы қабаттарды геологиялық зерттеу және Қазақстан аумағында 

геотуризмді дамытудың ғылыми негізін әзірлеу бойынша екі жақты 

ынтымақтастықты дамытуды жоспарлап отыр.  

Университет жаңа және заманауи білімді генерациялау мақсатында 

ғылыми қызметті тиімді интеграциялауды жүзеге асырады және зерттеулер 

жүргізу үшін жоғары сапалы және қолайлы жағдайлармен қамтамасыз ету, 

үздік қызметкерлерді ұстап қалу және зерттеулер жүргізу үшін жоғары 

білікті мамандарды тарту сынды бағыттар жиынтығының арқасында 

әзірленген технологияларды тиімді трансферлеу мен коммерцияландыруды 

жүзеге асырады, даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру жүйесінің 

болуы, технологиялардың тиімді трансферіне және ғылыми-техникалық 

қызмет нәтижелерін коммерцияландыруға бағытталған инновациялық 

идеялар мен әзірленімдерді қалыптастыру қоғамның дамуына елеулі үлес 

қосуды жүзеге асыру мақсатында қажеттінің бәріне ие интеграцияланған 

ғылыми орталық болады.   

Студенттерге қолайлы жағдай жасау. Университетте әртүрлі 

бағыттар бойынша 14 студенттік ұйым жұмыс істейді. Жыл бойы студенттік 

өзін-өзі басқарумен түрлі бағыттағы 50-ден астам іс-шаралар өткізіледі.  

Жастар ісі жөніндегі комитет - мемлекеттік жастар саясатын іске асыру 

саласындағы университеттің студенттік және жастардың өзін-өзі 

басқаруының жоғары органы. «Жас қанат» студенттік кәсіподақ комитеті 

«Үздік жатақхана», халықтың әлеуметтік осал топтарынан келген 

студенттерге арналған тимбилдингтер, студенттер арасында спорттық 

жарыстар және т.б. іс-шаралар ұйымдастырады.      
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Логикалық және сыни тұрғыдан ойлауды дамыту, коммуникативтік 

мәдениет пен көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын қалыптастыру,                          

өз бетінше шешімдер қабылдауға дайындық, тұлғалардың қоғамның болашақ 

көшбасшылары ретінде қалыптасу қабілеті үшін «Технократ» дебат клубы 

жыл сайын «Technocup» республикалық дебат турнирін өткізеді және 

дәстүрлі түрде жеңімпаздар болып шығатын әртүрлі қалалық және 

республикалық турнирлерге қатысады, осыйлайша университет намысын 

қорғайды. 

Студенттік клубтар мен ұйымдарға жаңадан түскен студенттерді тарту 

үшін студенттік ұйымдар жыл сайын Студенттік ұйымдардың жәрмеңкесіне 

қатысады. 

SPE (Society of Petroleum Engineers) – мұнай-газ саласы мамандарының 

коммерциялық емес қауымдастығы. ҚазҰТЗУ-дағы SPE – Қазақстандағы ең 

ірі бөлімше және Ресей мен Каспий өңіріндегі жетекші бөлімшелердің бірі. 

ENACTUS ҚазҰТЗУ – бұл бизнесті әлеуметтік мәселелерді шешудің тәсілі 

ретінде қарастыратын кәсіпкерлік көшбасшыларының қауымдастығы. 

Enactus студенттері адамдарға өмірін жақсартуға мүмкіндік беретін 

әлеуметтік-экономикалық жобаларды жүзеге асырады.  

Satbayev Time студенттік жобасы Университет студенттерінің 

студенттік өмірін ағартумен, студенттердің үлкен аудиториясын жинау 

мақсатында, ҚазҰТЗУ талапкерлері мен түлектерінің әлеуметтік желілерінде 

өзара одан әрі байланысу үшін университеттен тысқары және одан тыс түрлі 

іс-шаралар туралы маңызды ақпаратты таратумен айналысады.     

Еріктілер лигасы – бұл әлемге көмектесу және оны мейірімді ету 

ниетімен біріктірілген пікірлестер ұйымы. Университетте қоғам қоғамдық 

акциялар өткізеді, семинарлар мен мастер-кластар ұйымдастырады, сондай-

ақ волонтерлік қозғалысты дамыту үшін жастар жобалары мен іс-шараларға 

бастамашылық етеді.            

Жастардың идеологиясын нығайту және отбасылық құндылықтарды 

насихаттау, ұлттық дәстүрлерді жаңғырту, патриотизм рухын дамыту, 

студенттерді «Рухани жаңғыруды» іске асыруға тарту мақсатында әлеуметтік 

қайырымдылық жобалар жүргізілуде.      

Университет сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетке және 

студенттердің сыбайлас жемқорлықтың мәні туралы жалпы түсінігіне ерекше 

назар аударады. Университетте «Саналы ұрпақ», «Адалдық алаңы» және 

«Парасат жолы» бағдарламалары бойынша жұмыс істейтін «Парасат» 

мектебін құру жоспарлануда.      

ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы №320 «Әлеуметтік көмек 

көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін 

және оны беру қағидаларын бекіту туралы» Қаулысын орындау шеңберінде 

және студенттерге жан-жақты материалдық және моральдық қолдау көрсету 

мақсатында жоғары оқу орнында жетім балалар мен ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған және қамқорлықтағы балалар арасынан шыққан 

студенттерге тамақтануға және киім, аяқ киім және жұмсақ жұмсақ құрал-
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сайман сатып алуға ақшалай өтемақы төлеу бойынша жұмыс 

ұйымдастырылды.       

Сектор әлеуметтік қолдау мәселелері бойынша студенттер мен олардың 

ата-аналарынан келіп түсетін өтініштер мен хаттар бойынша тұрақты жұмыс 

істейді, ҚР БжҒМ, Алматы қаласы, Бостандық ауданы әкімдіктерінің және 

басқа да ұйымдардың сұраулары бойынша ақпаратты уақтылы ұсынады.  

 

 
 

 

Университеттің қаржы-экономикалық қызметі ҚазҰТЗУ 

Жарғысында белгіленген университет қызметінің міндеттерін орындауға 

бағытталған. 
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2020 жылға арналған шығындар құрылымын талдау мынаны көрсетті: 

жалақы шығындары - 63 %; салықтар және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер 6 %; іссапар шығындары – 1 %; ТМҚ, қызметтер мен 

жұмыс шығындары – 15 %; коммуналдық қызметтерге арналған шығындар – 

1 %; амортизация – 8 %; өзге де шығындар – 6% құрады.  

Университет инфрақұрылымы. Университет Алматы қаласында да, 

одан тыс жерлерде де дамыған инженерлік және көлік инфрақұрылымына ие, 

ғимараттар мен құрылыстардың жалпы ауданы 115 563 ш.м., оған 10 оқу 

ғимараты, FabLab зертханасы, 8 жатақхана, Алматы және Жамбыл 

облыстарындағы практика базалары, 7 қосалқы нысан (Тіркеу кеңсесі,                 

оқу-өндірістік цех, гараж, электровоз депосы, шеберханалар, әскери 

кафедраның гараждары, әскери кафедраның тирі), сондай-ақ Қырғыз 

Республикасының Ыстықкөл облысындағы «Самал» демалыс үйі кіреді.             

Университеттің ақпараттық-технологиялық инфрақұрылымының 

құрамында: ғылыми міндеттерді шешуге арналған суперкомпьютер, Windows 

және UNIX-жүйелер базасындағы серверлік жабдық, М және құрамында                 

4 мыңнан астам жұмыс станциясы мен заманауи техникалық оқыту 

құралдары бар қуатты компьютерлік парк бар.    

ҚазҰТЗУ Ғылыми кітапханасы - Университеттің білім беру және 

ғылыми бағдарламаларының бейіні бойынша техникалық және 

жаратылыстану-ғылыми әдебиеттердің бай коллекциясына ие, еліміздегі                 

ең ірі жоғары оқу орындары кітапханаларының бірі. Кітапхананың жалпы 

қоры 1 717 115 дананы құрайды және 10 мыңнан астам пайдаланушыларға 

қызмет көрсетеді. Кітапхана инфрақұрылымы электрондық білім беру 

ресурстарымен жұмыс істеу үшін Интернетке және Wi-fi аймағына қосылған 

144 компьютермен жабдықталған 7 абонемент пен 8 оқу залынан тұрады. 

Қызмет көрсету процестері заманауи «МегаПРО» АБКЖ бойынша 

электронды-кітапханалық жүйелердің мобильді қосымшалары негізінде 

жүзеге асырылады.     

Кітапхана шетелдік «Springer», «Elsevier», «Wiley» баспаларының 

электрондық мәліметтер базасына, университет ПОҚ еңбектерінің 

электрондық кітапханасына, РМЭБ, Қазақстанның ашық университетінің  

оқу ресурстарына және т.б. қолжетімділікті қамтамасыз етеді.  

Университеттегі білім беру, ғылыми-зерттеу және инновациялық 

процестерді қаржыландыру мәселесі негізгі проблема болып табылады.      

2022-2026 ж.ж. Даму стратегиясын іске асыру кезеңінде сәулет 

тұжырымдамасы түбегейлі қайта қаралатын болады, ол университет 

кампусын қалалық ландшафтқа сауатты түрде «жазуға», басқаша айтқанда, 

студенттер мен қарапайым қала тұрғындарының өмірін «байланыстыруға», 

университеттің де, ауданның іргелес аумақтарының инфрақұрылымын 

трансформациялауға мүмкіндік береді, бұл қала тұрғындары үшін Сәтбаев 

Университетіне тартымды мәдени орталық болуға мүмкіндік береді.             

Бұдан басқа, кампус аумағы креативті және жайлы жайластырылады, жаяу 

жүргіншілер және рекреациялық аймақтар жаңартылады, шағын сәулет 
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нысандары жасалады, навигациялық көрсеткіштер орнатылады, 

велопаркингтер ұйымдастырылады, кампус, ғимараттар мен жатақханалар 

аумағының сымсыз желімен қамтылуы 90%-ды құрайды, нысандар                        

«ҚР мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және тұрмыс сапасын 

жақсарту жөніндегі ұлттық жоспар» нормативтеріне сәйкес мүмкіндіктері 

шектеулі тұлғалардың білім алу қолжетімділігінің және кедергісіз 

қозғалысының қамтамасыз етілуін ескере отырып жаңғыртылады.             

Тіркеу кеңсесінің ғимаратына, оқу ғимараттарының фойесіне қайта 

құрылымдау жүргізілетін болады. Кеңістікті қайта құру және интерьерлерді 

көпфункционалды аймақтарға өзгерту жемісті оқу, бос уақыт, ғылыми 

идеялар мен шығармашылық жетістіктермен алмасу үшін ең жақсы алаң 

ретінде студенттер мен қызметкерлердің үміттері мен идеяларына сәйкес 

келеді. Алда үздіксіз білім беруді қолдау, оқу мәдениетін дамыту, ғылыми 

білімді ілгерілету, зияткерлік-бос уақыт қызметіне арналған алаңдар, 

волонтерлік бастамалар, кәсіпкерлік идеялар үшін кітапхананың заманауи 

инфрақұрылымын құру міндеті тұр. Әрбір ғимаратта өз бетінше жұмыс істеу 

және өз бетінше оқу үшін ашық білім беру кеңістігі, коворкинг және                      

ко-ленинг аймақтары ұйымдастырылады. Топтық жұмыс үшін бөлек 

бөлмелерден басқа, кітап оқуға, онлайн курстардан өтуге арналған тыныш 

аймақтар, сонымен қатар студенттер мен қызметкерлер үшін де, қала 

тұрғындары үшін де шығармашылық, бейресми қарым-қатынас және 

демалыс үшін көптеген кафелер мен тартымды аймақтар бар.                                

Сәтбаев Университеті білім беру және ғылыми қызметті жүзеге асыру, 

оқу аудиторияларын, компьютерлік сыныптарды, ғылыми зертханаларды 

бірегей мультимедиялық және зертханалық жабдықтармен, заманауи 

бағдарламалық қамтамасыз етумен жарақтандыру үшін материалдық-

техникалық базаны дамытуды жалғастырады.  

Студенттерді тұрғын үймен қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік 

бағдарлама шеңберінде Әуезов ауданында өз учаскесінде 290 орындық төрт 

қабатты 3 жатақханадан тұратын кешен, ал Бостандық ауданында 1938 жылы 

салынған Технопарктің тозған ғимаратының және 50 жылдары салынған 

жатақханалардың орнына 5000 орындық 12 қабатты бес жатақхана 

салынатын болады. Жаңа жатақханалар орын тапшылығын 100% жабады 

және заманауи жағдайлар мен санитарлық талаптарға жауап береді, оларды 

салу кезінде тиімділігі жоғары жылу оқшаулағыш материалдар мен энергия 

үнемдейтін «жасыл» технологиялар қолданылатын болады.                             

Студенттерге, қызметкерлерге және аудан тұрғындарына спорт 

нысандарының инфрақұрылымын жаңартқаннан кейін университет шағын 

футболға арналған қалпына келтірілген алаңды, жаңа күрес клубын, воркаут, 

волейбол, баскетбол және стритбол спорт түрлері бар алаңдарды ұсына 

алады. Спорт нысандарының ретсіз орналасуы және қоршауларды 

демонтаждау университеттің бүкіл аумағына тұрғындардың ашық 

қолжетімділігін қамтамасыз етеді, бұл Сәтбаев Университетіне қалалық 
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ортаға тамаша кірігуге және спорт әуесқойлары үшін орталық орынға 

айналуға мүмкіндік береді.                          

Қырғыз Республикасындағы «Самал» демалыс үйін шетелдік инвестор 

тең үлестермен басқару мүмкіндігімен 3 жұлдызды қонақ үй деңгейіне дейін 

қайта жаңғыртатын болады.       

Университет аумағында адамдардың қауіпсіз болуы, басқарушылық 

шешімдерді жедел қабылдау, объектілерді бақылау және мониторингілеу, 

келіп түсетін ақпаратты талдау негізінде ахуалдың дамуын болжау жедел             

іс-қимылдың жаңғыртылған орталығымен қамтамасыз етілетін болады. 
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SWOT-талдау 
 

БАСЫМ ЖАҚТАРЫ - S (STRENGTHS) ӘЛСІЗ ЖАҚТАРЫ - W (WEAKNESSES) 

 Халықаралық және ұлттық рейтингтердегі өсу 

қарқыны: 

 Қазақстанның алғашқы техникалық жоғары оқу 

орны (IQAA рейтингісі бойынша).  

 QS WUR by Subject бойынша Petroleum Engineering 

саласындағы әлемдегі 101-150-орын; 

 Әлемнің 1673 ЖОО арасында QS WUR-да 501-510 

орын (Қазақстанның техникалық ЖОО арасында 1-

орын) 

 2020 жылы Қазақстан тарихында еліміздің 

техникалық жоғары оқу орны Times Higher Education 

WUR рейтингіне енді  

 Webometrics рейтингінде әлемде (Қазақстан ЖОО 

арасында 4-орын) 7165-тен (2019 ж.) 3502-ге (2021 ж.) 

дейін өсу байқалады  

 ISO 9001:2015 стандарты бойынша сапа 

менеджменті жүйесі. 

 Ғылыми сынақ зертханаларын аккредиттеу туралы 

куәлік. 

 Өндірістік сектормен, атап айтқанда ТКМК, мұнай-

газ өндіру, геологиялық барлау және т.б. салаларда 

өзара тиімді қарым-қатынас орнады.  

 Шетелдік жоғары оқу орындарымен, ҒЗИ-мен, 

айналы ғылыми бағыттағы компаниялармен байланыс 

орнату. 

 Қашықтан білім беруге арналған PolytechOnline 

жеке білім беру порталы.  

 Университет бейіні бойынша жинақталған 

кітапхана қоры. 

 Қашықтан жұмыс режимінде профессор-

оқытушылық құрамның жоғары кәсіби деңгейі. 

 Университеттің сервистері мен қызметтерін 

цифрландырудың жоғары деңгейі.  

 Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің төмен деңгейі.  

 Ұсынылатын магистрлік және PhD бағдарламалары 

бойынша ақылы қызметтер. 

 Еуропалық логистикалық қауымдастықтағы 

халықаралық аккредиттеу (штаб-пәтері Брюссель қ., 

Бельгия)   

 Менеджменттің заманауи құралдары 

мен корпоративтік басқару қағидаттарын 

жеткіліксіз енгізу. 

 Кадрлардың жасаруын арттыру және 

ғылыми дәрежелілігін арттыру 

мақсатында ПОҚ-ның 1300 адамға (2016-

2020 жж. кезеңінде) күрт қысқаруы. Бірақ 

бұл болған жоқ, ПОҚ дәрежелілігі (2021 

ж.) – 47,9 % (2016 ж. - 62%), орташа жасы 

– 45 жасты (2016 ж. – 51%) құрайды.  

 ҒЗЖ нәтижелерін апробациялау үшін 

тәжірибелік-өнеркәсіптік базаның төмен 

деңгейі. 

 Бірқатар жұмыстарды жүргізуге 

лицензиялардың болмауы, бұл ЖОО-ның 

тендерлерге қатысу мүмкіндіктерін 

тарылтады. 

 ПОҚ шет тілдерін меңгеру деңгейінің 

төмендігі. 

 Коммерцияландырудың төмен үлесі. 

 Өңірлік жоғары оқу орындарымен 

байланыс нашар. 

 Жатақханадағы орын санының 

жеткіліксіздігі. 

 Моральдық және физикалық тұрғыдан 

ескірген инфрақұрылым. 

 Azure Cloud мүмкіндіктерін қолдана 

отырып, виртуалды зертхананы дамыту. 

 Резервтік көшірменің әлсіз деңгейі, 

бизнестің үздіксіздігі қаупін төмендетуді 

қамтамасыз ету. 
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МҮМКІНДІКТЕР - О (OPPORTUNITIES) ҚАУІПТЕР - Т (THREATS) 

 Сәтбаев Университетінің лицензиялар, 

сертификаттар алу арқылы тендерлерге қатысу 

мүмкіндігін кеңейту. 

 МЖМБС және мамандықтардың ОЖЖ (таңдау 

бойынша курстар) әзірлеуге ұлттық компанияларды, 

бизнес-құрылымдарды және басқа да мүдделі 

тараптарды белсенді тарту.  

 Жоғары кәсіби кадрларды мақсатты даярлау және 

компаниялар үшін мамандарды қайта даярлау.  

 Инновациялық экожүйені құру. 

 Шағын гранттар мен үздік бизнес идеяларға 

гранттар құру. 

 Жобаларды басқару әдістерін енгізу. 

 Жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеу және 

ғылыми жобаларды іске асыру мақсатында еншілес 

және тәуелді ғылыми-зерттеу институттарымен 

бірлескен қызмет. 

 Бар ғылыми кадрлардың кетуі және 

орнын жаңа қызметкерлермен толтырмау. 

 Мамандарды еңбек нарығының 

заманауи талаптарына сәйкес даярлаудың 

мемлекеттік білім беру стандарттарына 

лимиттелуі және сәйкес келмеуі. 

 Адамзаттың жаһандық сын-қатерлері - 

Ковид және т.б. 

 Бизнес процестерді 

автоматтандырудың төмен деңгейі. 

 Өнеркәсіп секторының 

инновацияларды енгізуге мүдделілігінің 

төмен деңгейі, кәсіпорындардың ғылыми 

және ғылыми-техникалық қызмет 

нәтижелерін енгізуі үшін тиімді 

ынталандырудың болмауы.  

 Білім беру, зерттеу қызметтері 

экспортының төмендеуі.  

 Шетелдік серіктестермен 

ынтымақтастық көлемінің төмендеуі. 

 

 

2. ПАЙЫМДАУ, МИССИЯ  
 

ҚазҰТЗУ қазақстандық және халықаралық деңгейде ғылыми білімнің 

жаңа салаларын қалыптастыру және дамыту, ғылыми және ғылыми-

өндірістік коллаборацияны дамыту орталығы ретінде заманауи цифрлық 

дәуірдің трансформациясы мен сын-тегеуріндері жағдайында техникалық 

университеттің мәнін сақтайды, инженерлік білім берудің құндылықтарын 

дамытады және таратады. 

 

ПАЙЫМДАУ 

 

2026 жылға қарай QS рейтингі бойынша әлемнің үздік 200 

университетінің қатарында болу. 

 

Стратегияның мақсаты жас ғалым-практиктердің жаңа буыны үшін 

үздік білім беретін, озық зерттеулерді қамтамасыз ететін, елдің үздік 

ойшылдары шоғырланған инженерлік білім беру орталығын құру болып 

табылады.   Университет өз құндылықтарын дамыту үшін барлық 

жағдайларды жасауы керек, ол студент пен оқытушы болып табылатын, егер 

бұрын ректор иерархиялық құрылымның басында болса, ал басқарудың жаңа 

моделінде студенттер мен оқытушылар құндылықты қалыптастырады, 

құрылымдық бөлімшелер және ректор тікелей құрылымның тірек 

элементтері болып табылады. Бағытталған шаралар әлемнің ТОП-200 үздік 

университеттерінің қатарына кіруге мүмкіндік береді. 
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Иерархиялық құрылымда Университетті басқару моделінің ауысуы  

 

Университетті басқару моделінің негізінде «Үнемді технологиялар», 

«Хосин Канри» әдістері қолданылады. «Хосин Канри» әдісі стратегиялық 

мақсаттар университеттің күнделікті операциялық қызметінің барлық 

деңгейлеріндегі нақты жақсартуларды көруге және кез-келген шығынды 

жоюға мүмкіндік беруге бағытталған.   

Қойылған стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін: 

1. Университеттің сапалық құрамы - 2026 жылға қарай студенттердің 

жалпы санынан PhD докторанттардың 10%-ы. 

2. Зерттеулердің сапалы нәтижелері - 2026 жылға қарай Q1 және Q2-де 

300 ғылыми жарияланым. 

3. Сапалы білім – 2026 жылға қарай түлектердің кемінде 10%-ы 1 000 

000 теңге жалақы алады. 

4. Сапалы ғылыми зерттеулер - 2026 жылға қарай келісім-шарттық 

зерттеулердің сомасы жылына кемінде 2,0 млрд. теңге. 

5. Сапалы корпоративтік басқару - 2026 жылға қарай 

инфрақұрылымның жай-күйіне, зерттеулерге, цифрландыру деңгейіне 

қанағаттану деңгейін кемінде 90%-ға арттыру. 

 

МИССИЯ 

 

«Ғылым мен білім адам игілігі үшін».  

 

Университет стратегиялық перспективада өзін Қазақстан, ТМД және 

Орталық Азияның инженерлік білім беру орталығы ретінде көрсетеді: мұнда 

ғылыми зерттеулер халықаралық деңгейде орындалады; мұнда ғылым мен 

білім адамзаттың игілігіне бағытталған, университет нарықтың барлық 

талаптарын ескере отырып, жоғары білікті мамандарды даярлау базасы 

болып табылады. 

 

Сәтбаев Университетінің Даму стратегиясының міндеттері: 

1. Жаңа буын көшбасшыларын даярлау - Студенттердің жалпы 

санынан PhD докторанттардың 10%-ы. 

Сәтбаев Университеті отандық ғылымдағы "жас дағдарысы" 
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проблемасын және жүргізілетін зерттеулер сапасының төмендеген 

жолағының салдарынан білімнің "жартылай ыдырауы" проблемасын бастан 

кешіруде. Біз оның шешімі таланттарды, ең алдымен PhD докторанттарды 

даярлауда тікелей инвестициялау деп білеміз. 

Сәтбаев Университеті техника және технологиялар саласындағы 

ғылыми, эксперименттік-зерттеу, педагогикалық қызметке бағдарланған 

кадрлар даярлайды. 

Осы стратегиялық мақсатты іске асыру PhD докторантураның білім 

беру бағдарламаларын дамыту міндеттерін шешуге негізделген:  

- нарықтың қажеттіліктерін негізге ала отырып, ғылыми кадрларды 

даярлаудың әлемдік практикасына сәйкес PhD докторантураның білім беру 

бағдарламаларын өзектендіру; 

- PhD докторантура бағдарламаларындағы ғылыми қоғамдастық пен 

ПОҚ сапасы (ғылыми ұжымның ұлттық академиялардағы өкілдігі, ПОҚ 

берген сыйақылар); 

- ғылыми мектептер құру. Ғылыми қоғамдастық тұрақты 

байланыстарды, ақпарат алмасуды, еңбектерді өзара бағалауды, демек, 

ғылыми мектептерді қалыптастыруды және білім алушылардың зерттеу 

құзыреттілігін күшейтуді қажет етеді. 

- инфрақұрылымды дамыту (үздік кампустар, дамыған жабдықталған 

зертханалар, зерттеу / ғылыми орталықтар); 

- Қазақстан экономикасының қажеттіліктерін қанағаттандыруға 

арналған PhD бағдарламалары; 

- докторанттардың зерттеулерін өндіріспен және бизнеспен / 

өңірлермен интеграциялауға бағыттау (ғылыми зерттеулерді 

коммерцияландыру, ғылыми әзірлемелерді өндіріске беру / өңірлерді 

дамыту). 

Бұл қадамдар бізге кадрлық "қауіпсіздік жастығын" қалыптастыруға, 

жаңа буын зерттеуші-кәсіпкерлерін даярлауға мүмкіндік береді. 

2. Үздік Q1 және Q2 журналдарындағы 300 ғылыми жарияланым 

есебінен халықаралық деңгейде танылу. 

Сәтбаев Университетінде Даму бағдарламасын іске асыру кезінде 

ғылым мен оқытуды бөлу жоспарланбайды. Заманауи зерттеулер жүргізу 

үшін пікірталас, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талқылау, сыни талдау 

қажет. Осы мақсатта әртүрлі кафедралардың байланыс нүктелерін, ғылыми 

бағыттар мен ғылыми зерттеу әдістерін табу үшін ғылыми-зерттеу 

семинарларын, конференцияларды өткізу жетілдірілуде. Нәтижесінде 

ғылыми ізденіске қызығушылық атмосферасы қалыптасады, бірлескен 

ғылыми жобалар анықталады, шығармашылық пікірлер мен идеялармен 

алмасу, өзекті білім мен инновацияларды тиімді тарату және ғылыми 

мектептерді дамыту үшін мүмкіндіктер жасалады. 

Университетте қызметкерлерді беделді халықаралық басылымдарда 

жариялауға ынталандыратын академиялық саясат құралдары бар және 

дамуда. 
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Ғылыми кеңес рейтингтік (рецензияланатын) ғылыми журналдарда 

Жарияланымдар үшін Ереже қабылдады, олар жариялау стратегияларын 

қалыптастыруға, ережелердің болжамдылығын арттыруға және ҚазҰТЗУ 

ғалымдарының нәтижелерін әлемдік академиялық қоғамдастықта таратуға 

жағдай жасайды. 

3. Зерттеулер арқылы сапалы білім - түлектердің кемінде 10% - ы 1 

000 000 теңге жалақы алады.  

Сәтбаев Университетінің осы стратегиялық мақсатын жүзеге асыру 

түлектердің кәсіби жолы оқу барысында қалыптасады және орын алады деген 

қағидаға негізделген. 

Сәтбаев Университетінің білім алушылары Томск политехникалық 

университетінде (РФ), М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 

университетінде (РФ), Колорадо тау-кен мектебі (АҚШ), Фрайе университеті 

(Германия), Лоррэна университеті (Франция), Тау-кен техникасы және 

технологиясы институтында (Қытай) тағылымдамадан өтеді және үздік 

отандық және халықаралық компанияларға, оның ішінде Schlumberger, 

Chevron, ҚазМұнайГаз, Роснефть, Лукойл, Eni,CNPC, ExxonMobil, 

Total,Royal Dutch Shell, Maersk Oil жұмысқа орналасады. Түлектердің бір 

бөлігі БАӘ-нен Солтүстік теңізге дейінгі халықаралық орындарда жұмыс 

істейді және тәжірибе жинайды. Түлектер өндіруші компаниялар, зерттеулер 

мен консалтинг үшін өндіру және сервистік қызметтер саласында, 

оқытушылар, ғылыми-зерттеу орталықтарында, университеттерде, ұлттық 

және жеке компанияларда және экономиканың түрлі салаларында зерттеу, 

жобалау және білім беру қызметін жүргізетін басқа да ұйымдарда ғылыми 

қызметкерлер болып жұмыс істейді.  

Көптеген жұмыс орындарына кеңсе мен дала жұмыстарының 

үйлесімі, жұмыста ең заманауи компьютерлік бағдарламаларды пайдалану, 

сондай-ақ кен орындарындағы жобалардың орындалуын бақылау мақсатында 

саяхаттау кіреді. Түлектер мұнай инженерлері сияқты барлық инженерлер 

арасында жоғары бастапқы жалақы алады. 

4. Инновациялар, трансфер және жаңа технологияларды 

коммерцияландыру (өндіріске зерттеулер) - жылына кемінде 2,0 млрд. 

теңгеге келісімшарттық зерттеулер сомасы. 

Осы стратегиялық міндетті шешу үшін жас ұрпақты тарту кәсіпкерлік 

мәдениетін қалыптастыруға және жастардың өз бизнесін құруға деген 

қызығушылығын оятуға ықпал етеді. Сәтбаев Университетінде білім беру 

бағдарламалары зияткерлік кәсіпкерлікке, экономиканың нақты секторы 

үшін қолданбалы жобаларды әзірлеуге және жобаларды 

коммерцияландыруға бағытталған.  

Сәтбаев Университеті зерттеу ЖОО ретінде экономика мен қоғамның 

өсуінің негізгі драйверлерінің бірі болып табылады. Мұнда университет, 

бизнес және мемлекет арасындағы қарым-қатынастың "үштік спиралі" 

құрылады, ол жаңа білім (идеялар) қалыптастыруды, білімді технологияға 

айналдыруды және сапа мәдениетін дамытуды, кәсіпкерлікке және 
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стартаптардың пайда болуына жағдай жасауды қамтамасыз етеді. 

5. Тиімді менеджмент - сапаға қанағаттану деңгейін, 

инфрақұрылымның жай-күйін, зерттеулерді, цифрландыру деңгейін кемінде 

90% арттыру. 

Тиімді менеджмент технологиясының моделін енгізу процесін іске 

асыру былайша тұжырымдалады: оны дамыту процесі жанама түрде 

басқарылады, басқару жүйесінің дербестігі арқылы, Сәтбаев Университетінің 

тиісті инновациялық ортасын құру, ол корпоративтік мәдениетті, брендті, 

инновациялық бағыттарды ілгерілету және ЖОО-ның үшінші миссиясын іске 

асыру негізі ретінде СУ зерттеу хабын құру арқылы білімге негізделген 

қазақстандық экономиканы (knowledge based economy) құрудың 

катализаторы болады. 

Корпоративтік басқарудың тиімділігін арттыруға, стейкхолдерлермен 

және Жалғыз акционермен өзара іс-қимылдың ашықтығын арттыруға, 

басқару шешімдерін қабылдау кезінде қаржылық дербестікті және 

корпоративтік басқару деңгейінде университетті басқаруды арттыруға 

бағытталған міндеттер көзделген.  

Сәтбаев Университетінің алға қойған стратегиялық мақсатына қол 

жеткізуі университетті ел экономикасының жүйе құраушы салаларының 

жетекші ғылыми-зерттеу, техникалық және білім беру орталығына 

айналдыруға мүмкіндік береді. 

 

3. ҚЫЗМЕТТІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ, ҚЫЗМЕТТІҢ 

МАҚСАТТАРЫ МЕН НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ, МІНДЕТТЕРІ 

 

Университет салыстырмалы талдау үшін тиісті индикаторларды, 

бағдарлық көрсеткіштерді пайдалана отырып, мақсаттарға қол жеткізуге 

бағдарланған менеджментті пайдалана отырып, стратегиялық жоспарлауды 

жүзеге асырады. Осыған байланысты, әрбір тапсырма үшін KPI келесі 

кезеңге өзектендіруді ескере отырып, әр жылға анықталады.                  

Барлық стратегиялық KPI алдымен құрылымдық бөлімшелер деңгейіне, 

содан кейін жұмысшылар деңгейіне дейін каскадталған, осылайша барлығы 

стратегияны іске асыруға қатысады. Стратегиялық менеджмент 

қызметкерлерді жыл сайынғы бағалауды қарастырады, KPI орындалу деңгейі 

анықталған кезде, жалақы көтеріледі және ілгерілеу мен мансаптық өсу 

туралы шешімдер қабылданады.  

 

2026 жылға негізгі түпкілікті индикаторлар: 

- ЖОО мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша бітіргеннен кейінгі 

бірінші жылы жұмысқа орналасқан түлектердің үлесін арттыру;  

- Scopus/Web of Science халықаралық деректер базасымен 

индекстелетін рейтингтік басылымдардағы жарияланымдардың өсуі;     

- ПОҚ жалпы санынан ағылшын тілінде оқытатын ПОҚ үлесі - 15%. 
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Стратегиялық міндеттер бойынша: 

1-стратегиялық міндет. «ЖАҢА БУЫН КӨШБАСШЫЛАРЫН 

ДАЯРЛАУ - СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖАЛПЫ САНЫНАН PHD 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ 10%-Ы» 

- QS WUR рейтингінде университет позициясының артуы;  

- QS WUR by subject Petroleum Engineering университет позициясын 

арттыру; 

- Іске асырылған пост-докторлық бағдарламалардың үлесін арттыру; 

- QS рейтингінің Top-700 қатарынан серіктес жоғары оқу 

орындарымен қос дипломды білім беру шеңберінде білім беру 

бағдарламаларының санын арттыру; 

- Студенттердің жалпы санынан ЖОО қаражаты есебінен 

қаржыландырылатын академиялық ұтқырлық шеңберінде оқитын студенттер 

үлесін арттыру; 

- Біліктілікті арттырудан және шетелдік тағылымдамадан өткен ПОҚ 

үлесін арттыру; 

- Талант-менеджмент бойынша жаңа біліктілік талаптарын 

(стандарттарын) енгізу деңгейін арттыру; кадрлық әлеуетті арттыру; 

- Бакалавриат бағдарламалары бойынша білім алушылардың жалпы 

санынан волонтерлік қызметпен айналысатын студенттердің үлесін арттыру; 

- жоғары h-индексі бар шетелдік ғалымдарды тарту үлесін арттыру; 

- ПОҚ жалпы санынан ағылшын тілінде оқытатын ПОҚ үлесін 

арттыру; 

- Іске асырылатын халықаралық білім беру бағдарламаларының үлесін 

арттыру, шетелдік әріптестермен академиялық алмасулар. 

 

2-стратегиялық міндет. «ҮЗДІК Q1 ЖӘНЕ Q2 

ЖУРНАЛДАРЫНДАҒЫ 300 ҒЫЛЫМИ ЖАРИЯЛАНЫМ ЕСЕБІНЕН 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕ ТАНЫЛУ» 

- ЖОО базасында орындалатын қаржыландырылатын білім беру және 

зерттеу жобаларының үлесін арттыру; 

- Рейтингтік басылымдардағы жарияланымдардың өсуі; 

- шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне 

(стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық 

сертификаттары бар ПОҚ үлесін арттыру;  

- ЖОО жалпы бюджетінен оқу және ғылыми зертханаларды дамытуға 

арналған шығыстар үлесін ұлғайту. 

 

 3-стратегиялық міндет. «ЗЕРТТЕУЛЕР АРҚЫЛЫ САПАЛЫ БІЛІМ - 

ТҮЛЕКТЕРДІҢ КЕМІНДЕ 10%-Ы 1 000 000 ТЕҢГЕ ЖАЛАҚЫ АЛАДЫ» 

- Оқуды аяқтағаннан кейінгі бірінші жылы жұмысқа орналасқан 

түлектердің үлесін арттыру (түлектердің жалпы санынан); 

- Салалық қауымдастықтар мен кәсіпорындардың тапсырысы 

бойынша әзірленген инновациялық БББ үлесін ұлғайту; 
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- «Алтын белгі» белгілері бар, соңғы үш жылдағы халықаралық 

олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстары жеңімпаздарының, 

президенттік, республикалық олимпиадалар мен ағымдағы оқу жылындағы 

ғылыми жобалар конкурстары жеңімпаздарының (бірінші, екінші және 

үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталған) ЖОО-ларға оқуға 

түсушілердің жалпы санынан үлесін ұлғайту; 

- Оқу процесіне тартылған жұмыс берушілердің, бизнес 

құрылымдардың үлесін арттыру. 

  

4-стратегиялық міндет. «ИННОВАЦИЯЛАР, ТРАНСФЕР ЖӘНЕ 

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОММЕРЦИЯЛАНДЫРУ (ӨНДІРІСКЕ 

ЗЕРТТЕУЛЕР) - ЖЫЛЫНА КЕМІНДЕ 2,0 МЛРД. ТЕҢГЕГЕ 

КЕЛІСІМШАРТТЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР СОМАСЫ» 

- Ғылыми қызметтен, инновациялық әзірлемелерден және 

коммерцияландырылған жобалардан (ЖОО-ның жалпы бюджетінен) алынған 

кірістер үлесін ұлғайту;  

- ПОҚ жалпы санынан білім беру және зерттеу жобаларына қатысатын 

ЖОО ПОҚ үлесін арттыру;       

- ЖАО, жұмыс берушілердің қаражаты есебінен гранттар үлесін 

ұлғайту; 

- ЖАО және бизнес өкілдерінің қаражаты есебінен 

қаржыландырылатын жобалардың үлесін ұлғайту; 

- Ғылыми-зерттеу қызметіне ЖОО грантын алған жас ғалымдардың 

үлесін арттыру;  

- Тартылған жас зерттеушілердің үлесін арттыру;  

- Жобалардың жалпы санынан іске асырылатын халықаралық ғылыми 

жобалардың үлесін арттыру; 

- Енгізілген виртуалды зертханалар санын арттыру; 

- Бюджеттен қаржыландырылатын қолданбалы ғылыми зерттеулердің 

жалпы санынан коммерцияландырылатын ғылыми әзірлемелер үлесін 

ұлғайту; 

- ҒЗТКЖ жүргізетін ғалымдар мен зерттеушілердің жалпы санынан 

жас ғалымдардың үлесін арттыру; 

- Сынақ зертханаларының жалпы санынан жаңғыртылған сынақ 

зертханаларының үлесін 2020 жылғы деңгейге арттыру (2020 жыл – 915). 

 

5 - стратегиялық міндет. «ТИІМДІ МЕНЕДЖМЕНТ - САПАҒА 

ҚАНАҒАТТАНУ ДЕҢГЕЙІН, ИНФРАҚҰРЫЛЫМНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІН, 

ЗЕРТТЕУЛЕРДІ, ЦИФРЛАНДЫРУ ДЕҢГЕЙІН КЕМІНДЕ 90% АРТТЫРУ»  

ЖОО-ның жалпы табысынан ЖОО дамытуға тартылған инвестициялар 

көлемін ұлғайту; 

- оқу процесіне енгізілген электрондық ресурстар санының өсуі; 
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- ерекше білім беруді қажет ететін студенттердің жағдайын 

қамтамасыз ету деңгейін арттыру (оқу бағдарламалары, лифтілер, пандустар, 

тұтқалар және т. б.); 

- ерекше білім беруді қажет ететін студенттердің жалпы санынан 

олардың үлесін арттыру; 

- Қашықтық технологияларды пайдалана отырып іске асырылатын 

БББ санын ұлғайту; 

- Студенттердің жалпы санынан жоғары білім беру жүйесіндегі 

шетелдік студенттердің үлесін арттыру;   

- жоғары оқу орындарында академиялық адалдық қағидаттарын іске 

асыру мақсатында қарыз алуды айқындаудың ақпараттық жүйелерінің үлесін 

ұлғайту (келісімнің болуы);  

- Цифрлық платформаны пайдалану арқылы жүргізілген зерттеулердің 

үлесін арттыру; 

- жоғары оқу орнының жалпы табысынан эндаумент қорындағы 

қаражат үлесін ұлғайту; 

- ЖОО білім алушылары, қызметкерлері іске асырған стартап жобалар 

үлесін арттыру; 

- Мемлекеттік жоғары оқу орындарының жаңартылған 

сертификатталған ғылыми жабдықтарының үлесін арттыру; 

- Менеджмент саласында біліктілікті арттырудан өткен ЖОО 

басшыларының үлесін арттыру;  

- Бос лауазымдарға конкурс өткізу кезінде атқарушы органдағы 

әйелдердің үлесін кезең-кезеңімен арттыру; 

- Жалғыз акционердің шешімі бойынша Директорлар кеңесі 

қызметінің қорытындылары шығарылғаннан кейін Директорлар кеңесіндегі 

әйелдердің үлесін кезең-кезеңімен арттыру; 

- Ұйымдардың құрылымдық бөлімшелерінде басшы әйелдердің үлесін 

кезең-кезеңмен арттыру. 

- ЖОО-ның академиялық еркіндігі жағдайында басқару жүйесін, 

ұйымдық құрылымын, сәулет және кадр саясатын жаңарту үлесін ұлғайту; 

- Білім алушылардың жалпы санының ішінен студенттік өзін-өзі 

басқаруға тартылған бакалавриат студенттерінің үлесін ұлғайту; 

-Университеттің, қаланың, республиканың әлеуметтік-мәдени 

қызметіне белсенді қатысқаны үшін айлық және сыйлықақы алатын 

студенттер санын ұлғайту; 

- Әлеуметтік GPA-ға қабылданған студенттер санын, қалалық, 

республикалық, халықаралық жарыстардың, конкурстардың, турнирлердің, 

чемпионаттар мен олимпиадалардың жеңімпаздары мен жүлдегерлерін 

көбейту. 

 

4. ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ 

 

Менеджмент тәуекелі - бұл Университеттің алға қойған мақсатына 
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жету үшін басқару стратегиясы. Университет қызметінің табысты дамуы 

тәуекелдерді дұрыс және жедел анықтау мен ден қоюға байланысты.  

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ стратегиясы Даму бағдарламасының 

индикаторлары негізінде әзірленді, оларды орындау кезінде білім беру, 

ғылыми және ұйымдастыру-басқару қызметінің тәуекелдері ескеріледі және 

талданады. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ білім беру жүйесіндегі 

өзгерістерді уақтылы талдау, білім беру қызметтері нарығындағы жағдайды 

бағалау және оны болжау арқылы дағдарыстық құбылыстарды болдырмай, 

рейтингтерде жоғары позицияларды қолдауға тырысады. Білім беру 

қызметінің тәуекелдерін ескере отырып, мүдделі тараптардың көз алдында 

ЖОО имиджін жақсарту. 

Тәуекелдерді басқару үшін университет салыстырмалы талдау үшін 

тиісті индикаторларды, бағдарлы көрсеткіштерді пайдалана отырып, 

тәуекелдерді бағалауды, сыртқы орта өзгерістерінің мониторингін, 

университет процестерін стандарттауды, табыстарымызды 

әртараптандыруды көздейтін сараланған тәсілді қолданады.  Осы 

құралдардың көмегімен біз ресурстарды тиімді пайдалана аламыз, сыртқы 

ортаның сын-қатерлеріне төтеп бере аламыз, сондай-ақ университет 

миссиясына адалдықты сақтай отырып, стратегияны жаңарта аламыз.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

Тәуекелдің 

атауы мен 

сипаттамасы 

Тәуекелдің себептері Тәуекелдің салдары 

Тәуекелдің алдын алу/азайту жөніндегі іс-

шаралар 

1  
Қаржылық 

тәуекелдер 

Тиімсіз маркетингтік 

саясаттан туындаған 

қаражаттың жеткіліксіз 

ағымы 

Кадрлар даярлауда бөлінетін 

бюджет қаражатын тиімсіз 

пайдалану 

Қаржыландыру тапшылығы; ақылы 

білім беру қызметтері көлемінің 

төмендеуі; қызметтер көрсетуге 

арналған шығындардың өсуі  

Ғылыми және білім беру жобаларын 

қысқарту; қызметкердің еңбегіне ақы 

төлеу мен ынталандыру деңгейін 

төмендету; негізгі құралдардың 

физикалық және моральдық тозу 

деңгейін арттыру  

Университеттің кірісін әртараптандыру.  

Университетті басқарудың жаңа моделін іске 

асыру, ЖОО-ның қаржылық қауіпсіздігін 

арттыруға бағытталған негізгі және қамтамасыз 

ету процестерінің реинжинирингін жүргізу: 

әкімшілік шығындарды төмендету, қамтамасыз 

ету функцияларын орындау кезінде қайталануды 

жою, ғылыми-педагогикалық және басқа да 

қызметкерлердің тиімділігін арттыру. 

Шығындарды оңтайландыру. 

2  
Кадрлық 

тәуекелдер 

Тиімсіз кадрлық саясат 

Білікті кадрлардың 

жетіспеушілігі 

Ғылыми дәрежелілік деңгейінің 

төмендеуі. Мамандарды даярлау 

сапасы деңгейінің төмендеуі; 

университетті аттестаттау және БББ 

аккредиттеу кезіндегі проблемалар; 

университет имиджінің нашарлауы 

және оның білім беру қызметтері 

нарығындағы рейтингінің төмендеуі 

Agile ұйымдық-басқару құрылымын ықшамдау. 

Кадрлық резервті қалыптастыру кезінде 

құзыреттілік тәсіл жүйесін дамыту.  

Біліктілікті арттыру курстары мен семинарларды 

ұйымдастыру. ПОҚ қаржылық уәждемесі және 

мансаптық өсуі 

3  

 

 

 

 

 

Әлеуметтік 

тәуекелдер 

Демографиялық ахуалдың 

өзгеруі, халық 

денсаулығының нашарлауы 

(пандемия, және т.б.): 

Кірістер құрылымының 

өзгеруі.  Талапкерлерді 

дайындық деңгейінің СУ 

қабылдау қағидаларына 

Университет қызметін 

тұрақсыздандыру 

БББ жабу және кафедралар мен 

институттарды қайта құру; 

кадрларды қысқарту. 

Инфрақұрылымдық цифрлық экожүйе негізінде 

университетті басқару.  Қашықтан оқыту 

технологияларын жаңғырту. 

Кадрларға қажеттілікті жоспарлаудың ұлттық 

және өңірлік кешенді жүйесімен өзара іс-қимыл 

жасау.   

Кәсіптік бағдарлау жұмысын күшейту, үш жақты 

шарттар есебінен талапкерлерді тарту.         
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сәйкес келмеуі  

4  

Инфрақұрыл

ымдық 

тәуекелдер 

Ғылыми-білім беру қызметін 

материалдық-техникалық 

және ақпараттық қамтамасыз 

етудің жеткіліксіздігі 

Инженерлік 

коммуникациялардың 

апаттылығы  

Сыртқы жеткізушілер 

(орындаушылар) тарапынан 

шарттық міндеттемелерді 

орындамау.  

Өндірістік ортаның 

санитарлық нормаларға 

сәйкес келмеуі.  

Университеттің ғылыми-зерттеу, 

білім беру процесін жеткіліксіз 

қамтамасыз ету.   Заманауи IT-

технологияларға сәйкес келмеу,  

Зертханалық және басқа 

жабдықтардың жоғары деңгейде 

тозуы және оны уақтылы жаңарту 

үшін мүмкіндіктердің болмауы.  

Білім беру қызметтері нарығында 

университеттің бәсекелестік 

артықшылықтарын жоғалту.  

Инфрақұрылым объектілеріне тұрақты зерттеу 

жүргізу, инвестициялар тарту үшін қолайлы орта 

құру.  

Жабдықтың және ішкі трафиктің жай-күйін 

мониторингтеу жүйелерін қолдану, сыртқы 

трафикті бақылау    

Сыртқы, ішкі сәйкестендіру контурына бөлу 

5  
Басқарушылы

қ тәуекелдер 

Университет Ғылыми 

кеңесінің шешімдерін 

орындамау. 

Университеттің даму 

стратегиясының 

индикаторларын орындамау. 

Университеттің сыртқы 

тексерулер мен аудиттерден 

өтпеуі. 

Университетті басқарудың тиімсіз 

құрылымы; бюджеттік және 

бюджеттен тыс қаражатты тиімсіз 

пайдалану; форсмажорлық жағдайлар 

(ішкі және сыртқы ортадағы елеулі 

күтпеген өзгерістер)  

Тиімділік пен сапа саласындағы 

мақсаттарға қол жеткізудің мүмкін 

еместігі; ұйымның ішкі ортасындағы 

жүйелі қайшылықтарды тереңдету;  

университеттің кадрларға тапсырыс 

берушілермен және ғылыми және 

білім беру қызметтерін 

тұтынушылармен өзара іс-

Стратегия мен Даму бағдарламасын іске асыруды 

бақылаудың тиімді жүйесі.    

 

СУ корпоративтік басқаруына бағалау жүргізу.  
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қимылының тиімділігін төмендету  

 
 

5. КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР 

 

№ Мақсатты индикаторлар 
Өлшем 

бірліктері 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 ЖАҢА БУЫН КӨШБАСШЫЛАРЫН ДАЯРЛАУ - СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖАЛПЫ САНЫНАН PHD ДОКТОРАНТТАРДЫҢ 10%-Ы 

1.  Университеттің позициясы QS WUR рейтингісі орын 543 503 460 410 360 300 

2.  QS WUR by subject Petroleum Engineering орын 151 131 116 101 96 91 

3.  Іске асырылған пост-докторлық бағдарламалардың үлесі % 0 0 1 1 1 2 

4.  

QS рейтингінің Top-700 қатарынан серіктес жоғары оқу орындарымен 

қос дипломды білім беру шеңберіндегі білім беру бағдарламаларының 

саны  

Саны 0 1 4 5 6 10 

5.  

QS рейтингінің Top-700 қатарынан серіктес жоғары оқу орындарымен 

қос дипломды білім беру шеңберіндегі білім беру бағдарламаларының 

үлесі 

%  0.5 2 3 4 6 

6.  

Студенттердің жалпы санынан ЖОО қаражаты есебінен 

қаржыландырылатын академиялық ұтқырлық шеңберінде оқитын 

студенттердің үлесі   

% 0 0 0,11 0,2 0,3 0,4 

7.  
Біліктілікті арттырудан және шетелдік тағылымдамадан өткен ПОҚ 

үлесі  
% 1 10 11 12 13 15 

8.  
Талант-менеджмент бойынша жаңа біліктілік талаптарын 

(стандарттарын) енгізу деңгейі; кадрлық әлеуетті арттыру  
% 17 20 21 21 22 22 

9.  
Бакалавриат бағдарламалары бойынша білім алушылардың жалпы 

санынан волонтерлік қызметпен айналысатын студенттердің үлесі  
% 3 3 3.50 4 4.50 5 

10.  ПОҚ жалпы санынан ағылшын тілінде оқытатын ПОҚ үлесі  % 9 9 10 11 12 13 

11.  Жоғары h-индексі бар шетелдік ғалымдарды тарту үлесі  % 35 37 37 38 38.50 39 
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№ Мақсатты индикаторлар 
Өлшем 

бірліктері 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

12.  
Іске асырылатын халықаралық білім беру бағдарламаларының үлесі, 

шетелдік әріптестермен академиялық алмасулар  
% 12,2 12,2 13 13 14 14 

2 ҮЗДІК Q1 ЖӘНЕ Q2 ЖУРНАЛДАРЫНДАҒЫ 300 ҒЫЛЫМИ ЖАРИЯЛАНЫМ ЕСЕБІНЕН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕ ТАНЫЛУ 

13.  
ЖОО базасында орындалатын қаржыландырылатын білім беру және 

зерттеу жобаларының үлесі  
% 86.30 89 91 92 92.50 93 

14.  Рейтингтік басылымдардағы жарияланымдардың өсуі  Саны 211 220 230 250 275 300 

15.  

Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне 

(стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын 

халықаралық сертификаттары бар ПОҚ үлесі  

% 9 9 10 11 12 13 

16.  
ЖОО-ның жалпы бюджетінен оқу және ғылыми зертханаларды 

дамытуға арналған шығыстардың үлесі  
% 0.90 1 2 2.50 3 4 

3 ЗЕРТТЕУЛЕР АРҚЫЛЫ САПАЛЫ БІЛІМ - ТҮЛЕКТЕРДІҢ КЕМІНДЕ 10%-Ы 1 000 000 ТЕҢГЕ ЖАЛАҚЫ АЛАДЫ 

17.  
Оқуды аяқтағаннан кейінгі бірінші жылы жұмысқа орналасқан 

түлектердің үлесі (түлектердің жалпы санынан)  
% 72 75.40 79.8 81 84.6 86 

18.  
Салалық қауымдастықтар мен кәсіпорындардың тапсырысы бойынша 

әзірленген инновациялық БББ үлесі 
% 53 5 6 6 7 7 

19.  

«Алтын белгі» белгісіне ие, соңғы үш жылдағы халықаралық 

олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстары жеңімпаздарының, 

президенттік, республикалық олимпиадалар мен ағымдағы оқу 

жылындағы ғылыми жобалар конкурстары жеңімпаздарының 

(бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталған) 

ЖОО-ларға оқуға түсушілердің жалпы санынан үлесі 

% 2.40 9.50 10 10.20 10.50 11 

20.  
Оқу процесіне тартылған жұмыс берушілердің, бизнес 

құрылымдардың үлесі  
% 15 15 15 15 16 17 

4 ИННОВАЦИЯЛАР, ТРАНСФЕР ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОММЕРЦИЯЛАНДЫРУ (ӨНДІРІСКЕ ЗЕРТТЕУЛЕР) - ЖЫЛЫНА 

КЕМІНДЕ 2,0 МЛРД. ТЕҢГЕГЕ КЕЛІСІМШАРТТЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР СОМАСЫ 

21.  

Ғылыми қызметтен, инновациялық әзірлемелерден және 

коммерцияландырылған жобалардан (ЖОО-ның жалпы бюджетінен) 

алынған кірістер үлесі  

% 19 16 17 18 19 20 
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Директорлар кеңесінің 2022 жылғы «25» қараша № 8 шешімімен бекітілді 

 

№ Мақсатты индикаторлар 
Өлшем 

бірліктері 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

22.  
ЖОО бітіргеннен кейінгі бірінші жылы мемлекеттік білім беру 

тапсырысы бойынша жұмысқа орналасқан түлектердің үлесі  
% 88 89 90 90 92 93 

23.  
ПОҚ жалпы санынан білім беру және зерттеу жобаларына қатысатын 

ЖОО ПОҚ үлесі  
% 42 48 49 51 53 55 

24.  Университеттің жалпы табысынан ҒЗЖ бойынша табыс көлемі  млн.тг 1424,53 2131,1 2441,29 2595,0 2848,47 3119,93 

25.  ЖАО, жұмыс берушілердің қаражаты есебінен гранттар үлесі %    % 0 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

26.  
ЖАО және бизнес өкілдерінің қаражаты есебінен 

қаржыландырылатын жобалардың үлесі   
% 33 20 22 25 28 30 

27.  
Ғылыми-зерттеу қызметіне ЖОО грантын алған жас ғалымдардың 

үлесі  
% 0 1 1 1 2 3 

28.  Тартылған жас зерттеушілердің үлесі       % 35.10 36 36.4 37 37.2 37.5 

29.  
Жобалардың жалпы санынан іске асырылатын халықаралық ғылыми 

жобалардың үлесі  
% 1.19 5 7 7 7 10 

30.  Енгізілген виртуалды зертханалар саны  саны 0 1 1 1 2 3 

31.  

Бюджеттен қаржыландырылатын қолданбалы ғылыми зерттеулердің 

жалпы санынан коммерцияландырылатын ғылыми әзірлемелердің 

үлесі   

% 0.5 2 2 4 5 6 

32.  
ҒЗТКЖ және ҒЗЖ жүзеге асыратын ғалымдар мен зерттеушілердің 

жалпы санынан жас ғалымдардың үлесі  
% 24 25 29 33 37 40 

33.  
Аккредиттелген (2021 жыл – 7) сынақ зертханалары санының 2021 

жылғы деңгейге өсуі  
Саны   7 0 1 1 1 1 

5 ТИІМДІ МЕНЕДЖМЕНТ - САПАҒА ҚАНАҒАТТАНУ ДЕҢГЕЙІН, ИНФРАҚҰРЫЛЫМНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІН, ЗЕРТТЕУЛЕРДІ, 

ЦИФРЛАНДЫРУ ДЕҢГЕЙІН КЕМІНДЕ 90%-ға АРТТЫРУ 

34.  
ЖОО-ның жалпы табысынан ЖОО дамытуға тартылған 

инвестициялар көлемі (%) 
% 1 2 2 3 3 3 

35.  Оқу процесіне енгізілген электрондық ресурстар санының өсуі  саны 31 533 31 533 34 535 37 600 45 300 50 000 

36.  
Ерекше білім беруді қажет ететін студенттердің жағдайын қамтамасыз 

ету деңгейін арттыру (оқу бағдарламалары, лифтілер, пандустар, 
% 25 90 95 100 100 100 
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Директорлар кеңесінің 2022 жылғы «25» қараша № 8 шешімімен бекітілді 

 

№ Мақсатты индикаторлар 
Өлшем 

бірліктері 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

тұтқалар және т.б.)  

37.  Жаңа жатақханалар құрылысы Саны  0 0 1 1 1 2 

38.  Спорт алаңдары мен клубтарын салу Саны  0 0 1 1 2 3 

39.  
Ерекше білім беруді қажет ететін студенттердің жалпы санынан 

олардың үлесін арттыру 
% 0.34 0.36 0.36 0.38 0.40 0.42 

40.  
Қашықтық технологияларды пайдалана отырып іске асырылатын БББ 

үлесі  
% 100 100 100 100 100 100 

41.  
Студенттердің жалпы санынан жоғары білім беру жүйесіндегі 

шетелдік студенттердің үлесін арттыру  
% 3.90 6 6 7 8 10 

42.  

Жоғары оқу орындарында академиялық адалдық қағидаттарын іске 

асыру мақсатында қарыз алуды айқындаудың ақпараттық жүйелерінің 

үлесі (келісімнің болуы)  

% 100 100 100 100 100 100 

43.  
Цифрлық платформаны пайдалану арқылы жүргізілген зерттеулердің 

үлесі 
% 17.60 17 18 19 20 21 

44.  ЖОО-ның жалпы табысынан эндаумент қорындағы қаражаттың үлесі  % 0 0.25 0.50 1 1.25 2 

45.  
ЖОО қызметкерлері, білім алушылары іске асырған стартап жобалар 

үлесі 
% 3 3 4 6 8 10 

46.  
Мемлекеттік жоғары оқу орындарының жаңартылған 

сертификатталған ғылыми жабдықтарының үлесі    
% 4.09 4.09 5 6 7 8 

47.  
Менеджмент саласында біліктілікті арттырудан өткен ЖОО 

басшыларының үлесі   
% 100 100 100 100 100 100 

48.  ПОҚ дәрежелілік үлесін арттыру  % 54% 55% 56% 56% 57% 57% 

49.  
ЖОО-ның академиялық еркіндігі жағдайындағы басқару жүйесін, 

ұйымдық құрылымын, сәулет және кадр саясатын жаңарту үлесі 
%  20 20 20 20 20 

50.  
Бос лауазымдарға конкурс өткізу кезінде атқарушы органдағы 

әйелдердің үлесін кезең-кезеңімен арттыру  
% 11% 20% 20% 30% 30% 30% 

51.  
Жалғыз акционердің шешімі бойынша Директорлар кеңесі қызметінің 

қорытындылары шығарылғаннан кейін Директорлар кеңесіндегі 
% 0% 15% 30% 30% 30% 30% 
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№ Мақсатты индикаторлар 
Өлшем 

бірліктері 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

әйелдердің үлесін кезең-кезеңімен арттыру  

52.  
Ұйымдардың құрылымдық бөлімшелерінде басшы әйелдердің үлесін 

кезең-кезеңімен арттыру   
% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

53.  
Студенттердің жалпы санының ішінен студенттік өзін өзі басқаруға 

тартылған бакалавриат студенттерінің үлесі 
%  13 14 15 16 17 

54.  

Университеттік, қалалық, республикалық әлеуметтік-мәдени қызметке 

белсенді қатысқаны үшін айлық және сыйлықақы алатын студенттер 

үлесі 

Саны   142 140 150 160 170 

55.  

Әлеуметтік GPA-ға қабылданған студенттер саны, қалалық, 

республикалық, халықаралық жарыстардың, конкурстардың, 

турнирлердің, чемпионаттар мен олимпиадалардың жеңімпаздары мен 

жүлдегерлері саны 

Саны   50 60 70 80 90 

 

 

 


