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1 «АКАДЕМИК Е.А. БӨКЕТОВ АТЫНДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ 

УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ 

ЖОСПАРЫН ІСКЕ АСЫРУ 

Жоғары оқу орнының миссиясы, пайымдауы, стратегиялық мақсаттары мен 

міндеттері Директорлар кеңесінің 23.12.2020 ж. шешімімен бекітілген 

университеттің 2020-2025 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспарында 

айқындалған. 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің миссиясы — 

рухани құндылықтарды сақтау, білімді тарату, үздік білім беру практикалары мен 

зерттеу бағдарламалары негізінде кадрлар даярлау үшін инновациялық тәсілдерді 

енгізу. 

Пайымдауы: жаңа тарихи сын-қатерлер жағдайында Қазақстанның 

инновациялық дамуы мен жаһандық бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін 

педагогикалық және ғылыми кадрларды даярлауға басым бағдарлана отырып, 

классикалық университеттің көп бейінділігін сақтау. 

Стратегиялық мақсаты: «Karaganda Buketov University» брендін әлемдік 

деңгейдегі университет ретінде танымал ету. 

Қарағанды университеттің маңызды стратегиялық мақсаттарының бірі — QS 

және QS EECA әлемдік рейтингтеріндегі позициясын жақсарту болып табылады. 

Әлемдік рейтингтерді жасауда академиялық мәртебе, жұмыс берушілер 

арасындағы бедел, шетелдік ғалымдар мен шетелдік студенттердің үлесі сияқты 

критерийлер маңызды рөл атқарады. 2021 жылы World University Rankings QS 

әлемдік рейтингінде университет 801+ сатыға орналасты, Шығыс Еуропа және 

Орталық Азия елдерінің (QS EECA) әлемдік рейтингінде университет өз 

позициясын жақсартып, 149-орынды иеленді. 
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Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті БСҚТА және 

АРТА сияқты Ұлттық аккредиттеу агенттіктерінің нұсқасы бойынша отандық 

білім беру көшбасшыларының бестігіне кіріп (2021 жылы 4-орын), «Атамекен» 

ҚР ҰКП рейтингісінің нұсқасы бойынша – Қазақстанның үздік жоғары оқу 

орындарының ондығына еніп отыр (2020 ж. нәтижелері бойынша). 

Білім беру бағдарламалары аясында, жалпы алғанда, барлық ұлттық 

рейтингтерде жүлделі орындар санының ұлғаю үрдісі байқалады. Мәселен, 

БСҚТА нұсқасы бойынша рейтингке қатысқан білім беру бағдарламаларының 

санына жүлделі орындар санының пайыздық қатынасындағы ең жоғары 

көрсеткіш 2021 жылы 82,8 %-ды немесе университеттің мәлімделген 140 білім 

беру бағдарламасының 116 жүлделі орнын құрады, ал 2020 жылы жүлделі 

орындар саны — 162 бағдарламаның 122-сі, бұл пайыздық арақатынаста 

75,3 %-ды құрады. АРТА нұсқасы бойынша бұл көрсеткіш 2021 жылы 29 %-ды 

(148 ББ-дан 43 жүлделі орын) және 2020 жылы 25,8 %-ды (147 бағдарламадан 38 

жүлделі орын) құрады. «Атамекен» ҚР ҰКП нұсқасы бойынша бұл көрсеткіш екі 

жыл бойы тұрақты болып келеді және 40%-ды құрайды. Жалпы, университеттің 

білім беру бағдарламаларының ұлттық деңгейдегі рейтингтік позицияларының 

артуының тұрақты динамикасын атап өту қажет, бұл академик Е.А. Бөкетов 

атындағы ҚарУ білім беру бағдарламаларының сапасын растайды. 

 

 
 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті жоғары білім беру 

сапасын қамтамасыз ету жөніндегі агенттіктердің еуропалық тізіліміне (EQAR) 

және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің № 1 ұлттық 

тізіліміне кіретін Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз 

агенттікпен (БСҚТА) 5 жыл мерзімге (2023 жылғы 31 наурызға дейін) 

аккредиттелген. 137 білім беру бағдарламасы бағдарламалық аккредиттеуден өтті, 

оның 9-ы 7 жыл мерзімге аккредиттелді: 
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Р/с 

№ 
Білім беру бағдарламасы 

Аккредиттеу туралы куәліктің 

деректері 

1 5В011300–6В01509 — Биология 

БСҚТА-нің № 0193/1 SA-A 

мамандандырылған аккредиттеу 

туралы куәлігі 09.11.2020 ж. – 

08.11.2027 ж. 

2 5В011900–6В01705 — Шет тілі: екі шет 

тілі  

3 6В04201 — Құқықтану 

4 5В050700–6В0411 — Менеджмент 

5 5В060700–6В05101 — Биология 

6 5В090200–6В11101 — Туризм 

7 6М011900–7М017001901 — Шет тілі: екі 

шет тілі 

8 7М04201 — Құқықтану 

9 6М060700–7М051080 — Биология 

 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020–

2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының басым міндеттерінің бірі 

ғылымның зияткерлік әлеуетін нығайту болып табылады. Бұл міндетті шешуге 

стратегиялық HR-менеджментті, сондай-ақ халықаралық практикаға сәйкес 

келетін лауазымдардың жаңа архитектурасын енгізу ықпал етеді. 

 

 
 

Бұл сыныптауышқа университеттің штат кестесінде көзделген профессор-

оқытушылар құрамының 7 лауазымы кіреді. Алғаш рет еңбек сіңірген профессор 

(Emeritus Professor), профессор-зерттеуші (Research Professor) және профессор 

ассистенті (Assistant Professor) тәрізді жаңа лауазымдар енгізілді. Лауазымдардың 

жаңа жүйесі 2021–2022 оқу жылынан бастап енгізілді және университеттің 

профессор-оқытушылар құрамының біліктілік деңгейін арттыруға ықпал ететін 
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болады, бұл, сайып келгенде, академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды 

университетінің академиялық тартымдылығына әсер етеді. 

Стратегиялық жоспардың мақсаттарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар 

жоспарын орындау шеңберінде жаңа лауазымдар сыныптауышына көшуді ескере 

отырып, қызметкерлердің кәсіби дамуы мен мансаптық өсуіне бағытталған кадр 

саясаты туралы ереже жаңартылды. 

 

 
 

Талант-менеджментті дамыту мақсатында «Болашақ» халықаралық бағдарла-

масы шеңберінде шетелде оқыған жас мамандарды университетте жұмысқа тарту 

туралы Ереже әзірленді (08.12.2020 ж. Басқарма отырысында бекітілді), оған 

сәйкес ПОҚ құрамына да, сондай-ақ әкімшілік-басқару персоналы құрамына да 

осы бағдарламаның түлектері қабылданды. 2020–2021 оқу жылының соңында 

олардың саны 15 адамды, 2021 жылдың 1 қыркүйегіне — 19 адамды құрады. 

Талант-менеджментті дамыту және жетекші шетелдік университеттерде оқыған 

жас мамандарды жұмысқа тарту мүдделі стейкхолдерлер арасында адами 

ресурстың сапасын және университеттің бәсекеге қабілеттілігін арттырады. 

2021 жылдың қаңтар айынан бастап Жалғыз акционер — ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің ұсынысы бойынша университетте Өзгерістер кеңсесі құрылды, 

оның мақсаты дамудың негізгі стратегиялық бағыттары бойынша университетте 

жобалық қызметті ұйымдастыру, жоспарлау және бақылау болып табылады. 

Сонымен қатар, Өзгерістер кеңсесінің қызметі университетті басқарудың 

жобалық-бағытталған жүйесін енгізуді, әкімшілік қолдауды және дамытуды 

қамтамасыз етуге бағытталған. Өзгерістер кеңсесі 3 жобаны іске асырды: 

 



 

7 

 
 

1. Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің 2021–2023 

жылдарға арналған Цифрлық экожүйені дамытудың тұжырымдамасы мен Жол 

картасын әзірлеу ақпараттық-технологиялық инфрақұрылымды жаңғыртуға, 

университеттің цифрлық білім беру ортасын дамытуға, интернет-маркетинг 

көмегімен университеттің имиджін ілгерілетуге, сондай-ақ университетте 

цифрлық мәдениетті дамытуға бағытталған. Осы Тұжырымдаманы және Жол 

картасын іске асыру университеттің цифрлық және білім беру технологияларын 

дамытудың қазіргі заманғы қарқынынан артта қалуы, білім беру қызметтері 

нарығында университет тартымдылығының төмендеуі, ақпараттық қауіпсіздік 

қатерлерінің болуы сияқты тәуекелдерді тиімді басқаруды жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. 

2. Университеттің ресми сайтын-https://buketov.edu.kz онлайн порталын 

жаңарту. Университеттің жаңа сайты университет туралы негізгі ақпаратты 

қамтиды, университеттің жаңа брендбугімен шарттастырылған корпоративтік 

стилі бар, пайдаланудың негізгі талаптарын ескереді. 

3. Онлайн оқытуды дамыту үшін ресурстық және әдістемелік базаны әзірлеу 

Moоdls базасында ЖАОК интерактивті платформасы, сондай-ақ онлайн курсты 

жобалау және платформаны пайдалану бойынша әдістемелік ұсынымдарды 

қамтиды. ЖАОК дайындығын жазу үшін Production studio кәсіби студиясы 

жабдықталған, ол оқу сабақтарын хромакей немесе bot-тақтаны пайдалану 

арқылы бейнежазба жасауға мүмкіндік береді. 

«Karaganda BUKETOV UNIVERSITY» брендін әлемдік деңгейдегі 

университет ретінде жылжытумен байланысты стратегиялық мақсатқа қол 

жеткізу шеңберінде ребрендинг процесі басталды: ҚР Әділет министрлігінде 

ресми тіркелген (2021 жылғы 3 қыркүйек) университеттің «KARAGANDA 

BUKETOV UNIVERSITY» жаңа логотипі әзірленді. 
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Жаңа брендті алға жылжыту мақсатында Маркетинг және рекрутинг 

басқармасы имидждік өнімнің дизайнын әзірледі. Университет қызметкерлері мен 

білім алушыларына 10 атау бойынша 6450 дана имидждік өнім дайындалып, 

ұсынылды. 
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2021 жылдың мамыр-тамыз айлары аралығында аймақтық және республи-

калық деңгейде университеттің имиджін көтеру үшін Қарағанды облысы мен 

республика телеарналарының эфирінде көрсетілген жарнамалық бейнероликтер 

мен баннерлер әзірленді. 

 

 
 

«KARAGANDA BUKETOV UNIVERSITY» жаңа брендін танымал ету 

мақсатында Нұр-Сұлтан–Қарағанды және Алматы–Қарағанды халықаралық 

трассалары бойындағы ірі билбордтарда жарнамалық баннерлер; Қарағанды 

қаласының орталық көшелерінде — Қасым Аманжоловтың 110 жылдығына 

арналған, жас ұрпақтың рухани құндылықтарын дәріптеуге бағытталған 11 

баннер орналастырылды. 
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Білім және ғылым министрлігінің «Мықты өңірлік жоғары оқу орындары» 

жобасы шеңберінде академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 

ғылым мен зияткерлік әлеуетті қолдау үшін еліміздің бәсекеге барынша қабілетті 

жоғары оқу орындарының тізбесіне енді, бұл оқу орындарының базасында 

Академиялық артықшылық орталықтарын құру жоспарланып отыр. 

Біздің университеттің жобалық кеңсесі «Жасыл» экономика жағдайында 

Қарағанды облысының базалық салаларын инновациялық жаңғырту бойынша 

білім беру және ғылыми-зерттеу хабы» инвестициялық жобасын іске асыру 

мақсатында Академиялық артықшылық орталығын құру тұжырымдамасын 

әзірледі. Осы жоба шеңберінде 3 орталық құрылатын болады, олардың 

құрылымына 8 ғылыми-білім беру зертханасын қосу жоспарлануда: 

 

Орталықтар Зертханалар 

Баламалы және 

дәстүрлі 

энергетика зерттеу 

паркі  

«Жасыл» энергетиканың функционалдық материалдары 

мен технологиялары» ғылыми зертханасы 

«Дәстүрлі емес энергия көздері» ғылыми-зерттеу 

полигоны 

«Жылуфизикалық зерттеулер» ғылыми зертханасы 

Химиялық 

инжиниринг 

орталығы 

«Биологиялық белсенді заттар мен фармацевтикалық 

технологияларды синтездеу және зерттеу» ғылыми-білім 

беру зертханасы 

«Радиоспектроскопия және функционалдық 

наноматериалдар» ғылыми-білім беру зертханасы 

«Қатты және ауыр көмірсутек шикізатын деструктивті 

гидрогенизациялау» ғылыми-білім беру зертханасы 

Инновациялық 

агротехнологиялар 

орталығы  

Қолданбалы биотехнология және биоинженерия 

зертханасы  

«Green Lab» «жасыл» экономика саласындағы зерттеулер 

зертханасы 

 
Жобадан күтілетін нәтижелер Қарағанды өңірінің басым салаларын 

дамытумен, сондай-ақ кадрларды нақты дайындаумен, университеттің 

материалдық-техникалық инфрақұрылымын дамытумен және оның бәсекеге 

қабілеттілігін күшейтумен байланысты. Аталған жобаны жүзеге асыруға 4 млрд 

теңге бөлу жоспарлануда. 
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2 БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІ 

2020 жылы университетке 3 613 білім алушы қабылданды, оның ішінде 95-і 

Әзірбайжан, Армения, Германия, Израиль, Қытай, Моңғолия, Пәкістан, Ресей, 

Украина, Өзбекстаннан келген шетелдік азаматтар. Нәтижесінде білім 

алушылардың жалпы саны 12 687 адамды құрады, бұл білім берудің барлық 

деңгейлерінде контингенттің ұлғаю үрдісін дәлелдейді. 

 

Жыл 
Барлы-

ғы 

Бакалав-

риат 

Магист-

ратура 
PhD 

Шетел 

азаматтары 

2020 жылғы қабылдау 3613 3120 433 60 95 

2020–2021 оқу жылы 12687 11715 792 180 193 

 
2 330 түлек жұмыспен қамтылды немесе магистратурада және докторантурада 

оқуын жалғастырды, бұл жұмысқа орналасуға жататын студенттердің жалпы 

санының 71%-ын құрайды. 

 
2020–2021  

оқу жылы 
Барлығы Бакалаврлар Магистрлер PhD 

Барлығы, оның ішінде: 3 445 2 982 391 72 

жұмысқа орналасуға жатады 3282 2852 361 69 

жұмысқа орналасты немесе 

оқуын жалғастырды 
2330/71 % 1900/67 % 361/100 % 69/100 % 

 

Бұл факультеттер мен Мансап орталығының түлектерді жұмысқа 

орналастыруға жәрдемдесу жөніндегі мақсатты жұмысының нәтижесі болып 

табылады. Пандемияға байланысты Мансап апталығы алғаш рет ZOOM 

платформасында онлайн форматта өтті. Бітіруші курс студенттеріне инфосессия, 

тренинг, сұрақ–жауап, бос жұмыс орындарының презентациясы сияқты түрлі 

форматтарға қатысу ұсынылды. Қатысушылар қатарында Қарағандының 

жұмыспен қамту орталығы, Жастар саясаты басқармасы, экономиканың нақты 

секторы ұйымдарының өкілдері болды. Біздің іс-шараға білім беру, бизнес, IT, 

инжиниринг салаларындағы жұмыс берушілер үлкен қызығушылық танытты. 

«Арселор Миттал», «Қарағанды Жарық», «ЭФЕС KZ», «Erst and Young» 

халықаралық аудиторлық компаниясы, «EPAM KZ» IT-компаниясы, Ресей 

Сбербанкі, әлемдік деңгейдегі «Binom Education» мектептер желісі сияқты 

танымал жұмыс берушілер жұмысқа орналастыру бойынша нақты ұсыныстар 

жасады. Қазіргі уақытта 2021 жылғы түлектер жоғарыда аталған компанияларда 

жұмыс істейді немесе тағылымдамадан өтуде. 

Университет Қазақстанның жоғары оқу орындарының, түлектері мен жұмыс 

берушілерінің өзара қарым-қатынасы үшін онлайн платформа құру бойынша 

республикалық жобаның қатысушысы болды. Осы мақсатта университет 
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алматылық «OKUDEMIA» IT компаниясымен ниеттестік туралы меморандумға 

қол қойды. Республиканың жетекші университеттерімен қатар платформаға 

қатысушылар құрамына түрлі деңгейдегі және бейіндегі жұмыс берушілер кіреді, 

оған жергілікті атқарушы органдарды қосу жоспарлануда. Платформа стейк-

холдерлер арасында елеулі қызығушылық тудыруда. 2021 жылдың қыркүйе-

гіндегі жағдай бойынша платформада 200-ден астам жұмыс беруші мен универси-

тетіміздің 2339 студенті тіркелген. Платформа университет студенттеріне жұмыс 

берушілермен тікелей байланыс орнатуға, республикадағы бос жұмыс орындары 

туралы өзекті ақпаратқа ашық қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Биылғы бітіру науқанының тағы бір ерекшелігі – жеке үлгідегі дипломдарды 

енгізу. Бакалавриат пен магистратураның барлық түлектеріне академик 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің дипломдары берілді. Келесі 

жылы бұл тәжірибе докторантурада да қолданылады. 

Биыл алғаш рет қос дипломды бағдарлама бойынша білім алатын магистрлер 

шығарылды: 13 адам академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің 

және «МИФИ» ядролық ғылыми-зерттеу университетінің (Ресей) ғылым магистр-

лерінің дипломдарын алды. Бұл бағдарламалардың бейіні халықаралық қатынас-

тармен, ақпараттық жүйелермен, экономикалық қауіпсіздікпен байланысты. 

 

ҚарУ бағдарламалары МИФИ бағдарламалары 

7М04107001 — Экономика 

38.04.01 —  

Экономикалық қауіпсіздік 

7М04107002 — Әлемдік экономика 

7М04107202 — Іскерлік әкімшілік 

7М06109402 — Ақпараттық жүйелер және технологиялар 

7М03106401 — Халықаралық қатынастар 

7М04207804 — Қылмыстық кірістерді жылыстатуға және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (КЖ/ТҚҚ) 

және экономикалық қауіпсіздік  

7M04107401 — Қаржы 

7M04107402 — Экономикалық қауіпсіздік 

7М04107301 — Есеп және аудит 

 
Университет МИФИ, Томск мемлекеттік басқару және байланыс жүйесі 

университетімен, Новосібір педагогика университетімен серіктестікте қос диплом 

бойынша 13 бағдарламаны жүзеге асыруды жалғастыруда. Білім алушылар 

контингенті 20 адамды құрайды (4 студент және 16 магистрант). Бұдан басқа, 

Қарағанды медицина университетімен бірлесіп клиникалық психология бойынша 

бағдарламаны енгізу жұмысы жалғасуда. Біздің жоо алғаш рет білім беру 

аутсорсингі форматын іске асырды, оның шеңберінде Үндістаннан келген 300 

медицина студенті қазақ, орыс тілдерін үйреніп, Қазақстанның қазіргі тарихымен 

танысты. Қазіргі уақытта медициналық университеттің барлық бағдарламалары 

бойынша басқа жалпы білім беру пәндеріне қатысты аутсорсинг форматын 

қолдану бойынша келіссөздер жүргізілуде. 
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Университет кәсіби практика базаларымен серіктестік байланыстарын 

кеңейтті, осыған байланысты ынтымақтастық туралы 100 жаңа шарт жасалды. 

Осының арқасында есепті жылы біздің студенттеріміз практикалық дайындығын 

түрлі бейіндегі 319 ұйым мен кәсіпорында өткізді. 

Университет серіктестерінің уәждемесін арттыру мақсатында мектеп және 

мектепке дейінгі мекемелерден тағайындалған педагогикалық практика жетекші-

леріне еңбекақы төлеу саясаты қайта қаралды. ҚР БҒМ ұсынымдарына сәйкес 

жетекшінің бір сағаттық еңбегіне төленетін ақы мөлшері 2000 теңгені құрады. 

Университеттің тартымдылығын арттыру шеңберінде сараптамадан сәтті 

өткен және Республикалық тізілімге енген 5 инновациялық білім беру 

бағдарламасы әзірленді. Жұмыс берушілер мен сарапшылардың бағалауы 

бойынша бұл бағдарламалар білім беру, экономика және қызмет көрсету 

саласында қазіргі заманғы еңбек нарығында сұранысқа ие. 

 
1 6В07107 — Роботтехника және мехатроника  

Математика және ақпараттық 

технологиялар факультеті 2 
6B05403 — Математикалық экономика, ста-

тистика және деректерді талдау  

3 
6В01906 — Орыс тілінде оқытпайтын мек-

тептердегі орыс тілі мен әдебиеті  Филология факультеті 

4 7М0230602 — Қолданбалы филология 

5 6B01902 — Арнайы педагогика  Педагогика факультеті 

 
Сонымен қатар, жаңа кәсіптік стандарттардың талаптары мен жұмыс 

берушілердің ұсынымдарын ескере отырып, білім берудің барлық деңгейлеріндегі 

76 бағдарлама жаңартылды. 

Запастағы полковник К.Б. Әбішевтің басшылығымен әскери кафедраның 

ашылуы университеттің имиджі мен тартымдылығын арттыруға ықпал етті. 

Кафедра 6 әскери-есептік мамандық бойынша Қазақстан Республикасының 

Қарулы Күштері үшін запастағы офицерлерді даярлайтын болады. Бірінші 

қабылданған тыңдаушылар саны 65 адамды құрады, олардың барлығы 

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарУ студенттері. 2022 жылы 125 тыңдаушы 

қабылданады деп күтілуде. 

 

Әскери кафедра мамандықтары 

1 Радиациялық, химиялық, биологиялық қорғаныс бөлімшелері мен бөлімдерін 

қолдану  

2 От шашу және түтін шығару бөлімшелері мен бөлімдерін қолдану  

3 Радиациялық, химиялық және биологиялык қорғаныс қару-жарағы мен құрал-

дарын, экологиялық бакылаудың техникалық құралдарын пайдалану және жөндеу  

4 Жалпыәскери бөлімшелердің, бөлімдер мен құрамалардың жауынгерлік 

қолданылуы  

5 Қарулы Күштердің іс-қимылдарын радиациялық, химиялық және биологиялық 

қорғауды, экологиялық қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғауды ұйым-

дастыру  

6 Құрлық әскерлерінде тәрбиелік және идеологиялық жұмыстарды ұйымдастыру 
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Білім беру бағдарламаларын сапалы жүзеге асыру есепті кезеңде 

студенттердің жақсы дайындық деңгейін қамтамасыз етті. Бұған республикалық 

пәндік олимпиадалардың нәтижелері дәлел бола алады: Е.А. Бөкетов атындағы 

ҚарУ студенттері даярлықтың 30 бағыты бойынша 29 командалық және 28 жеке 

жүлделі орынға ие болды. Сонымен қатар білім алушылардың үлгерімі жақсара 

бастады. 2020-2021 оқу жылының екі сессиясының қорытындысы бойынша білім 

алушылардың 94%-ы оң баға алды, 84%-ы курсты «жақсы» және «өте жақсы» 

бағалармен аяқтады, орташа көрсеткіш 3,4 балды құрады. 

 

Семестр 
Үлгерім, % Білім сапасы, % Орташа балл 

Бак. Маг. PhD Бак. Маг. PhD Бак. Маг. PhD 

Бірінші семестр 94 98 99 85 96 98 3,0 3,6 3,7 

Екінші семестр 95 97 100 84 97 99 3,3 3,6 3,8 

Оқу жылындағы 

орташа балл 
94 97 99 84 96 98 3,2 3,6 3,7 

ҚарУ бойынша 

орташа балл 
94 % 84 % 3,4 

 
Білім беру бағдарламаларын әдістемелік қамтамасыз ету бойынша жұмыс 

жалғастырылды. Кафедралар 79 әдістемелік құжат әзірлеп, басып шығарды, оның 

ішінде 10-ы РОӘК белгісімен; 309 электрондық дәріс курсы; 411 электрондық 

презентация жасалды. Олардың барлығы университеттің Аакадемиялық 

кеңесінде қаралды. Кеңес электронды әдістемелік әзірлемелердің практикалық 

маңыздылығына әділ назар аударды. 

 

Түрі 
Барлығы 

(бірл.) 

Оның ішінде  

қазақ тілінде 

Оның ішінде 

орыс тілінде 

Оның ішінде  

шет тілдерінде 

Оқулықтар, оқу құрал-

дары, әдістемелік 

нұсқаулар  

79 37/47 %  21/26,5 % 21/26,5 % 

Электрондық дәріс 

курстары 
309 152/49 % 151/49 % 6/2 % 

Электрондық 

презентациялар 
411 196/48 % 181/44 % 34/8 % 

 
Сонымен қатар, білім беру процесін кітаппен қамтамасыз ету деңгейі артты. 

Университет 21 228 дана ғылыми, оқу-әдістемелік, көркем әдебиет және мерзімді 

басылымдарды сатып алды, оның ішінде әдебиеттің 14 850 данасы қазақ тілінде, 

439 данасы шет тілінде. «Қазақ тіліне аударылған әлемнің үздік 100 оқулығы» 

мемлекеттік бағдарламасы бойынша университеттің ғылыми кітапханасына 111 

атау бойынша 24 071 дана оқулық келіп түсті. Нәтижесінде ғылыми кітапхананың 

кітап қоры 1 806 868 дананы құрады. 

Білім беру бағдарламаларын 779 оқытушы жүзеге асырды, оның ішінде 57 

ғылым докторы, 256 ғылым кандидаты, 60 PhD философия докторы, 379 ғылым 
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магистрі бар. Ғылыми дәрежесі бар оқытушылардың үлесі есепті кезеңде 50%-ды 

құрады. 

Пандемия жағдайында жұмысын жалғастыра отырып, университет студент-

терді, магистранттарды, докторанттарды қашықтықтан оқытудың виртуалды 

ортасын үнемі жетілдіріп отырды. Осылайша, IDL университеттік платформасы 

үшін білім алушылардың сабаққа қатысуын есепке алу бойынша қосымша 

модульдер әзірленді, тапсырмалармен, хабарландырулармен алмасу, қосымша 

материалдарды жүктеу үшін жаңа функциялар енгізілді, прокторинг жүйесі 

енгізілді. 

Қашықтықтан білім беру платформасын пайдалану бойынша білім алушылар 

мен оқытушыларға арналған бейненұсқаулықтар дайындалды. Жаңадан 

қабылданған оқытушылар үшін сабақтарды қашықтықтан өткізу бойынша оқу 

курсының бағдарламасы әзірленді. Оқу үдерісін ұйымдастыру бойынша білім 

алатын ата-аналарға арналған вебинарлар практикасы жалғастырылды. 

Түлектердің қорытынды аттестациясы да онлайн форматқа көшірілді. Ол үшін 

арнайы модуль әзірленді, ол білім алушыларды сәйкестендіруге, тестілеуге, 

физикалық прокторды қамтамасыз етуге, емтихан нәтижелерін беруге мүмкіндік 

берді. 

Жаңа жағдайлар педагогикалық практиканы ұйымдастыру тәртібін де 

өзгертуге мәжбүр етті. Студенттердің жұмысын әдістемелік қамтамасыз ету, кері 

байланыс және бағалау процесі IDL платформасының, бұлтты технологиялар 

және ZOOM мүмкіндіктері есебінен жүзеге асырылды. Өз кезегінде студенттер 

«Білім ал» және «ClassRoom» сияқты ақпараттық мектеп платформаларын игеруге 

мүмкіндік алды. Бұл практикадан өтетін студенттерге IT сауаттылық деңгейін 

арттыруға, сондай-ақ қашықтықтан оқыту жағдайында оқушылармен жақсы 

қарым-қатынас тәжірибесін жинауға мүмкіндік берді. 

Сонымен қатар, университет оқытушыларын әдістемелік даярлау бойынша 

жұмыс жалғастырылды. Академиялық кеңестің тапсырмасы бойынша Педаго-

гикалық шеберлікті дамыту орталығы медиа сауаттылық, оқытушының 

инклюзивті мәдениеті, қазақ тілі әліпбиінің латын графикасына көшуі 

мәселелеріне арналған онлайн семинарлар өткізді. 

 
Р/с

№ 
Семинар атауы 

1 Ақпараттық және медиа сауаттылық 

2 Оқытушының инклюзивті мәдениеті жоо-да ерекше білім беруге қажеттілігі бар 

студенттердің табысты кірігуінің шарты ретінде 

3 Жоғары мектепте оқыту әдістемесі  

4 Көркем еңбек сабақтарында заманауи білім беру технологияларын қолдану  

5 Қазақ тілі әліпбиінің латын графикасына көшуі жағдайында оқытушылардың 

кәсіби құзыреттілігін арттыру  

 

Сонымен қатар, 314 оқытушы онлайн форматта жұмысын жалғастырған 

қосымша білім беру факультетінде біліктілігін арттырды. Есепті жылы қосымша 

білім берудің білім беру бағдарламаларының жаңа тізілімі қалыптастырылды. Ол 
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57 бағдарламаны қамтиды, оның 10-ы базалық педагогикалық білімі жоқ, бірақ 

білім беру саласында жұмыс істегісі келетін кадрларды қайта даярлауға 

бағытталған. Олар ҚР БҒМ тапсырмасы бойынша «Жаратылыстану-ғылыми 

пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау», «Гуманитарлық пәндер бойынша 

мұғалімдерді даярлау», «Жалпы дамудың пәндік мамандануымен мұғалімдерді 

даярлау», «Кәсіптік оқыту мұғалімдерін даярлау» сияқты 4 бағыт шеңберінде 

әзірленді. 

Факультет бағдарламалары білім беру, қызмет көрсету, мұнай өндіру 

салалары бойынша сыртқы тыңдаушылардың қызығушылығын тудырды. Қазіргі 

уақытта факультет энергетика, энергиямен қамтамасыз ету, телекоммуникация, 

тіршілік қауіпсіздігі саласында өз қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға 

мүдделі жаңа серіктестерді тарту бойынша жұмыс жүргізуде. 

 

 

  



 

17 

3 ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ 

Есеп беру кезеңінде университеттің ғылыми әлеуетін дамыту үшін жағдайды 

жақсарту бойынша үлкен жұмыс жүргізілді. 

Бұл тұрғыда инфрақұрылымды дамыту, материалдық-техникалық базаны 

нығайту, ғалымдарды ынталандыру, жетекші шетелдік ғылыми ұйымдармен 

өзара іс-қимыл жасау тәрізді бірқатар шаралар қабылдануда. 

Қазіргі таңда университетте 6 ғылыми институт, 8 ғылыми-зерттеу орталығы, 

4 ғылыми-зерттеу зертхана бар. 

 

 
 

Қазіргі заманғы ғылым саласының ғана емес, көптеген елдердің экономикасы 

трендтерінің бірі «жасыл» технологиялар болып табылатынын ескере отырып, 

физика-техникалық факультетінің бастамасы бойынша «Баламалы энергетика» 

орталығы ашылды, оның негізгі мақсаты баламалы энергетика саласында іргелі 

және қолданбалы пәнаралық зерттеулер жүргізу болып табылады. 

Орталық құрамына геотермалдық энергетика, жаңартылатын энергия көздері, 

энергияны сақтау жүйелері, аэродинамикалық өлшемдер зертханалары кіреді. 

10 млн теңгеге жабдықтар сатып алынды, үй-жайларды жөндеу және қайта 

қалпына келтіру жұмыстары аяқталуда, 3 штат бірлігі бөлінді. 

Табысты жұмыс мысалы ретінде Нанотехнологиялар және функционалдық 

наноматериалдар орталығы мен Биотехнологиялар және экомониторинг зерттеу 

паркінің қызметін келтіруге болады. 

Орталықтардың қызметкерлері тұрақты негізде Scopus және Web of Science 

базаларында монография, мақалалар жариялайды, гранттық тақырыптар жүргізіп, 

диссертациялық жұмыстар дайындайды. 
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Гранттық қаржыландыру конкурстарының қорытындысы бойынша 2021 

жылы Ұлттық ғылыми кеңестердің (ҰҒК) шешімдерімен университет ғалым-

дарының 17 жобасы мақұлданды. 

2021 жылғы 01 қыркүйектегі жағдай бойынша академик Е.А. Бөкетов атын-

дағы Қарағанды университетінің ғалымдары жалпы сомасы 447,0 млн теңгеге 41 

жобаны іске асыруда, оның ішінде 28 гранттық қаржыландыру жобасы, 

1 бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру жобасы, 3 жооішілік жоба, 9 шаруа-

шылық шарт жұмыстары бар. 
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Соңғы төрт жылда университет ғалымдары жалпы сомасы 1,5 млрд теңгеге 

145 қаржыландырылатын жобаны іске асырды. 

Университет ғалымдарының экономиканың нақты секторындағы ғылыми 

және ғылыми-техникалық жұмыстарының нәтижелеріне деген сұранысты 

жүргізіліп жатқан шарттық жұмыстар бойынша бағалауға болады. ҚР Қорғаныс 

министрлігі институтының тапсырысы бойынша университетте жалпы сомасы 32 

млн теңгеге қару-жарақ пен әскери техника беттерінің қорғаныш жабындарының 

технологиясын әзірлеу бойынша зерттеулер жүргізілуде. 

 

 
 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті өңірлік универси-

теттер арасында жарияланымдық белсенділігі бойынша көшбасшы болып 

табылады. Бұған бірнеше рет табыс етілген «Ғылым көшбасшысы — Web of 

Science Award» тәуелсіз марапаттары дәлел бола алады (2019 және 2020 жж.). 
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Зерттеу нәтижелері шетелдік ғалымдар сілтеме жасайтын жоғары рейтингті 

басылымдарда жарияланады. 

 

 
 

Археолог ғалымдардың әлемнің жетекші университеттерінің шетелдік 

ғалымдарымен бірлесіп, IF-51,4 импакт-факторы бар «Science» және IF-54,6 

импакт-факторы бар «Nature» жоғары рейтингті журналдарында бұрын 

жариялаған мақалаларынан көбірек дәйексөз келтірілген. 

Отандық ғылымды тиімді дамытудың қажетті шарты қазақстандық 

ғалымдардың ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін танымал ету және әлемдік 

ғылыми қоғамдастыққа кірігу болып табылады. Академик Е.А.Бөкетов атындағы 

Қарағанды университетінің ғылыми басылымдары 10 ғылыми журналды 

қамтиды, олар: «Қарағанды университетінің хабаршысы» журналының 9 сериясы 

және «Eurasian Physical Technical Journal». 
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Университеттің барлық журналдары Білім және ғылым саласындағы сапаны 

қамтамасыз ету комитетінде қайта тіркеуден өтті. 

2021 жылы «Қарағанды университетінің хабаршысы. Химия сериясы» Scopus-

та индекстеле бастады. 

Осылайша, біздің 5 журнал Scopus және Web of Science базаларында 

индекстеледі. 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде кадрларды 

даярлауға, университеттің жетекші профессорларының басшылығымен жас 

ғалымдарды тәрбиелеу мәселелеріне тұрақты түрде көңіл бөлінеді. Соңғы 5 

жылда философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін 55 докторлық диссертация 

қорғалды. 

Сонымен қатар, рейтингтік журналдарда мақала жариялау кезінде белгілі бір 

проблемалар туындайтыны жайында айтып өткен жөн. Осыған байланысты 

Ереже қабылданды, оған сәйкес университет докторанттардың жоғары рейтингті 

журналдардағы ғылыми жарияланымдары үшін қаржылық шығындарын өтейтін 

болады. 

Сондай-ақ, біздің ғалымдар жыл сайын ғылым саласындағы мемлекеттік 

сыйлықтар мен стипендиялар конкурсы мен ҚР БҒМ-ның «Жоғары оқу орнының 

үздік оқытушысы» конкурсының жеңімпаздары атанады. 

Университетте зияткерлік меншікті қорғауға ерекше көңіл бөлінеді. 

 

 
 

Есепті кезеңде университет пайдалы модельдер мен өнертабыстарға 13 

патент, 1 еуразиялық патент, 1 тауар белгісіне куәлік, 69 авторлық куәлік алды. 

Барлық авторлармен Қызметтік туындыны пайдалануға шарттар жасалды. 

Әзірленген электрондық оқу басылымдарының құны есептелді. Республи-

каның жетекші білім беру мекемелері, ірі кітапханалар мен кітап дүкендері үшін 

университеттің электрондық оқу басылымдарының прайс-парағы электрондық 
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түрде таратылды. Ағымдағы оқу жылында жалпы сомасы 1 995 845 теңгеге 272 

электрондық оқу басылымы өткізілді. 

Университеттің электрондық оқу басылымдарына тапсырыс берушілер  

Р/с 

№ 
Атауы  ЭОБ саны 

Сомасы, 

теңгемен 

1 «Атырау инженерлік-гуманитарлық институты» 

мекемесі 
163 1 199 765 

2 «Bolashaq» академиясый жеке мекемесі 99 674 165 

3 «Баишев Университет» мекемесі 10 71 235 

 Жиыны  272 1 995 845 

 

Біздің авторлардың пайдаланушылық аудиториясын кеңейту үшін, оқу және 

ғылыми басылымдарды жариялауға көмек көрсету мақсатында оқу және ғылыми 

әдебиеттерді басып шығару туралы ереже қабылданып, әрекет етеді, оған сәйкес 

баспа қызметтері бойынша барлық шығындарды университет көтереді. 
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4 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

2020 жылы академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде 

«2020-2025 жылдарға арналған интернационалдандыру стратегиясы» бекітілді, 

оның басты мақсаты қызметтің барлық салаларында жоғары халықаралық 

деңгейге қол жеткізу және QS WUR нұсқасы бойынша әлемнің үздік 

университеттерінің ТОП-500+ қатарына кіру болып табылады. Университетті 

интернационалдандыру стратегиясы: 

1) шетелдік серіктестермен жан-жақты ынтымақтастықты; 

2) шетелдік студенттер санының өсуін; 

3) бірлескен білім беру бағдарламаларын енгізуді; 

4) ағылшын тілінде білім беру бағдарламаларының санын арттыруды; 

5) профессор-оқытушылар құрамының ағылшын тілді дайындығын артты-

руды; 

6) шетелдік оқытушыларды тартуды, соның ішінде қашықтық форматында; 

7) оқытудың түрлі форматтарын қолдана отырып, академиялық ұтқырлықты 

жандандыруды; 

8) ақпараттық-имидждік жұмысты ұйымдастыруды қамтамасыз етуге 

бағытталған. 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 160 шетелдік 

жоғары оқу орнымен, ғылыми-білім беру орталықтарымен және компаниялары-

мен халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады. Халықаралық келісімдердің 

едәуір бөлігі академиялық алмасулар, тағылымдамалар, бірлескен ғылыми 

зерттеулер, конференциялар, семинарлар, жазғы және қысқы мектептер ұйым-

дастыру және өткізу тәрізді кең ауқымды бағыттар бойынша ынтымақтастықты 

көздейді. 
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Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің серіктес жоғары 

оқу орындары арасында 10 шетелдік университет QS WUR рейтингісінің ТОП-

500+ қатарына, 6 университет QS EECA рейтингінің ТОП-100 құрамына кіреді. 

2020 жылдың қыркүйегінен 2021 жылдың тамызына дейінгі кезеңде 

университет ынтымақтастық туралы 27 жаңа шарт жасады. 

 

 
 

Университеттің серіктес ұйымдарының саны соңғы үш жыл ішінде тұрақты 

өсуде. Әлемдік рейтингтерге кіретін серіктестер саны артып келеді, серіктестік 

географиясы кеңеюде. Университет Еуропа және ТМД елдерінің жоғары оқу 

орындарымен ынтымақтастығын белсенді түрде арттыруда. 

 

 
 

Қазіргі уақытта академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 

8 беделді халықаралық қауымдастық пен ұйымның белсенді қатысушысы болып 

табылады, олардың қатарында Еуропалық университеттер қауымдастығы, Еура-

зиялық университеттер қауымдастығы (EAU), Жібек жолы елдері университет-

терінің қауымдастығы және т.б. Университеттің халықаралық қауымдастықтар 

мен ұйымдарға кіруі жөніндегі жұмыстың осы бағыты университетті интерна-

ционалдандыру шеңберінде өзекті және мақсатқа сай болып қала береді. 
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2020 жылы Қазақстан Республикасындағы Италия елшілігі мен академик 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті арасындағы шарт аясында 

итальян тілі және мәдениеті оқытушысы Паоло Мантраци жұмысын жалғас-

тырды. 

Университетте «Education First» швейцариялық компаниясымен ынтымақ-

тастықта ағылшын тілін меңгеру деңгейіне тұрақты түрде мониторинг 

жүргізіледі. «Француз Альянсы» ҚБ Қазақстандағы Франция елшілігімен 

ынтымақтастық туралы үш жақты келісім шеңберінде жыл сайын білім алушылар, 

профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлер үшін француз тілі курстарын, 

білім беру бағдарламалары туралы іс-шаралар мен тұсаукесерлер өткізеді. 

Жоғары білім беруді интернационалдандырудың негізгі көрсеткіштерінің бірі 

білім алушылар мен оқытушылардың академиялық ұтқырлығы болып табылады. 

Білім алушыларды академиялық ұтқырлық шеңберінде шетелде оқуға жіберу: 

• республикалық бюджет қаражаты; 

• университеттің қаржыландыруы; 

• білім алушылардың жеке қаражаты; 

• жұмыс берушілердің, әлеуметтік, академиялық және ғылыми серіктестердің 

гранттары, халықаралық және отандық қорлар мен стипендиялар есебінен 

жүзеге асырылады. 

2020 жылы сыртқы шығыс академиялық ұтқырлық бағдарламасын республи-

калық бюджеттен қаржыландыру әлемдік коронавирустық пандемиядан туында-

ған жағдайға байланысты тоқтатылды. Дегенмен, 2020-2021 оқу жылында универ-

ситет онлайн оқыту форматы есебінен шығыс ұтқырлығын сәтті ұйымдастырды, 

оған 103 білім алушы қатысты, оның ішінде 1 Global UGRAD гранты есебінен, 1 

Erasmus бағдарламасы есебінен, АҚШ, Польша, Чехия, Греция, Румыния, Литва, 

Ресей Федерациясы және ҚХР жоғары оқу орындарында оқу үшін. 

Өткен жылдармен салыстырғанда сыртқы ұтқырлық бағдарламасына 

қатысатын білім алушылардың саны 2020–2021 оқу жылында айтарлықтай өсті. 

Академиялық ұтқырлықты дамыту динамикасы 
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Сыртқы кіріс ұтқырлығы аясында академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды 

университетінде алғаш рет онлайн форматта Ресей Федерациясының жоғары оқу 

орындарының 51 студенті білім алды. 

Ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында академик Е.А.Бөкетов 

атындағы Қарағанды университетінің 91 студенті ҚР жетекші жоғары оқу 

орындарында білім алды. Ішкі кіріс ұтқырлығы бағдарламасы бойынша 

еліміздің басқа жоғары оқу орындарынан 115 студент қабылданды. 

2020-2021 оқу жылында академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысушылардың 

жалпы саны — 258 студент 

Сыртқы шығыс 

ұтқырлық 

Сыртқы кіріс 

ұтқырлық 

Ішкі шығыс 

ұтқырлық  

Ішкі кіріс 

ұтқырлық  

103 студента 

(АҚШ, Польша, Чехия, 

Греция, Румыния, Литва, 

Ресей Федерациясы және 

ҚХР жоо-на) 

51 студент 

(Ресей Федера-

циясының  

жоо-нан) 

91 студент 

(ҚР жоо-на) 

115 студент 

(ҚР жоо-нан) 

 

Қазіргі уақытта академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде 

халықаралық қорлар мен ұйымдар қаржыландыратын жобалар іске асырылуда, 

атап айтқанда: 

1. Порто политехникалық институтымен (Португалия) бірлесіп жасалған 

Эразмус+ бағдарламасының «Инженерлік іс оқытушыларын педагогикалық 

даярлау» ENTER халықаралық жобасы. 

2. Эразмус+ аясында М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан уни-

верситетімен бірлесіп жасалған «Қазақстанда дуалды жүйені енгізу» KAZDUAL 

халықаралық жобасы. 

3. Қазақстандағы АҚШ елшілігінің ағылшын тіліндегі білім беру 

бағдарламаларының мазмұнын әзірлеу және жаңарту жөніндегі PUDP 

(Pedagogical University Development Project) жобасы. 

4. Түркия үкіметі қаржыландыратын «Мевлана» бағдарламасының 

академиялық ұтқырлық жобасы. 

5. Прагадағы Карлов университетімен (Чехия Республикасы) бірлесіп 

жасалған көші-қон мәселелері бойынша ғылыми жоба. 

6. Орталық Азиядағы білім беру және гуманитарлық коммуникация 

саласында іргелі зерттеулер жүргізуге арналған алты білім беру жобасы 

(Шихэцзы университеті, ҚХР). 

Профессор-оқытушылар құрамының халықаралық жобаларға қатысуы 

университетті интернационалдандырудың стратегиялық маңызды көрсеткіші 

болып табылады, оның шеңберінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру бағдарламалары бойынша оқу-әдістемелік жұмыстарды жетілдіру, 

бірлесіп жүргізілетін ғылыми зерттеулердің тиімділігін арттыру бойынша 

жұмыстар, біліктілікті арттыру, шетелдік әріптестермен бірлескен ғылыми-

зерттеу жұмыстарын жүргізу көзделген. 
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2020 жылы академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде 

жетекші шетелдік университеттермен және ғылыми ұйымдармен әріптестікте 

бірлескен білім беру бағдарламалары мен қос диплом бағдарламаларын әзірлеу 

және енгізу бойынша қызмет жалғастырылды. Академик Е.А. Бөкетов атындағы 

Қарағанды университеті мен Луис Ұлттық Университетінің Жоғары бизнес 

мектебі (Новы-Сонч қ., Польша) арасында «Менеджмент» (бакалавриат, магист-

ратура), «Іскерлік әкімшілендіру магистрі» (магистратура) білім беру бағдарла-

малары бойынша қос диплом бағдарламаларын іске асыру туралы шарт жасалды. 

Сонымен қатар, университетте QS WUR рейтингінің ТОП-500+ құрамына 

кіретін жоғары оқу орындарымен: 

• «МИФИ» Ұлттық ядролық зерттеу университетімен бірлесіп «Экономи-

калық қауіпсіздік» (магистратура), «Кванттық метрология және оптоинформа-

тика» (магистратура), «Кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыланды-

руға қарсы іс-қимыл» (магистратура); 

• Томск мемлекеттік университетімен бірлесіп «Заттар мен материалдардың 

іргелі және қолданбалы химиясы» (магистратура); 

• Томск политехникалық университетінің ҒИ-мен бірлесіп «Химиялық 

технология. Биотехнологиялық және фармацевтикалық өндірістердегі инжини-

ринг» (магистратура); 

• Новосібір мемлекеттік педагогикалық университетімен бірлесіп «Шет тілі: 

екі шет тілі»; 

• Томск мемлекеттік басқару жүйелері және радиоэлектроника универси-

тетімен бірлесіп «Мехатроника және роботтехника», «Инноватика» сияқты қос 

дипломды білім беру бағдарламалары жұмыс істейді. 
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2021 жылы «Қазақстандағы Гете Институт» филиалымен неміс тілін оқыту 

саласында мамандарды кәсіби даярлау шеңберінде ынтымақтастық туралы шарт 

жасалды, оның негізінде «Шет тілдер мұғалімдерін даярлау» бағыты бойынша 

бакалавриат бағдарламасына «Неміс тілін оқытуды үйренеміз» пәнін енгізу 

көзделген. 

Білім беру және ғылыми процестерді интернационалдандыруды арттырудың 

негізгі көрсеткіштерінің бірі шетелдік мамандардың үлесін арттыру болып 

табылады. 

Коронавирустық пандемия қашықтықтан оқытуды жандандыруға ықпал етті, 

бұл университетте онлайн форматта дәріс оқуға шетелдік ғалымдарды тартуға 

мүмкіндік берді. 

2020-2021 оқу жылында университеттің бюджеттен тыс қаражаты есебінен 

алғаш рет 24 шетелдік оқытушы шақырылды. Қонақ дәрістерін ұйымдастыруға 

университеттен 16 752 250 теңге бөлінді. Сонымен қатар, университетте 

Қазақстандағы Италия елшілігінің демеушілік көмегі есебінен 1 итальян тілінің 

оқытушысы және Қазақстандағы Түркия елшілігімен ынтымақтастық шеңберінде 

1 түрік тілінің ерікті оқытушысы жұмыс істеді. 

Ағымдағы оқу жылында университет қаражаты есебінен шетелдік 

ғалымдарды шақыру тәжірибесі жалғасуда. 2021 жылғы қыркүйекте «2021–2022 

оқу жылында жоо қаражаты есебінен шетелдік ғалымдарды шақыру жоспары» 

бекітілді және шамамен 30 000 000 теңге бөлінді, оған сәйкес онлайн форматта 

қонақ дәрістерін оқу үшін АҚШ, Еуропа, ТМД елдерінен 39 ғалымды тарту 

көзделген. 

Осылайша, академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің 

халықаралық ынтымақтастығы барлық бағыттарды қамтып, жыл сайын кеңейіп 

келеді. 
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5 АҚПАРАТТЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

Есепті кезеңде ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар 

орталығының қызметі үш бағыт бойынша жүзеге асырылды: 

1) университеттің құрылымдық бөлімшелерін техникалық қамтамасыз ету; 

2) қауіпсіздік қызметін техникалық қолдау; 

3) бағдарламалық қамтылымды әзірлеу және сатып алу. 

Карантин кезеңінде жатақханаларда тұратын университет студенттерін де 

қажетті компьютерлік техникамен және қашықтықтан оқыту шеңберінде онлайн 

сабақтарды сүйемелдеу үшін жоғары жылдамдықты интернетпен қамтамасыз ету 

бойынша жұмыс жүргізілді. Моноблоктармен, дербес компьютерлермен, 

құлаққаптармен және веб-камералармен барлығы 55 студент қамтамасыз етілді.  

 

 
 

Сондай-ақ 32 оқытушы компьютерлік техникаға ие болды. Қашықтықтан 

оқытуды ұйымдастыру үшін бағдарламалық қамтылым (ZOOM) сатып алынды. 

Университет Басқармасының бастамасы бойынша Dr. Web компаниясымен 

жұмыс жүргізіліп, нәтижесінде пандемия кезеңінде біздің университеттің 

оқытушылары үшін ақысыз антивирус мәселесін шешу мүмкін болды. 

Университеттің бас корпусының холында онлайн режимінде түрлі іс-шаралар 

өткізуге, университеттің ақпараттық роликтерін көрсетуге арналған бейнеқабырға 

орнатылды. № 7 корпустың Ғылыми кеңесінің мәжіліс залына іс-шараларды 

Youtube платформасына онлайн трансляциялау және онлайн конференциялар 

ұйымдастыру үшін жабдықтар сатып алынды. № 2 корпустың оқу залының 

компьютерлері жаңартылды.  
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Есептік кезеңде компьютерлік техника паркі 125 жаңа заманғы компьютермен 

толықты, жалпы сомасы 69 млн. теңгеге 81 принтер, 17 интерактивті тақта,  

32 Wi-Fi-ға қосылу нүктесі, 12 графикалық планшет, 3 флипчарт сатып алынды. 

 

 

 
 

Университеттің қауіпсіздік қызметін техникалық қолдау мақсатында 

Студенттер үйлерінде бейнебақылау камераларын орнату бойынша жұмыстар 

жүргізілді. Оларда орнатылған камералардың жалпы саны 167 бірлікті құрады. 

Оқу ғимараттарында 38 жаңа камера орнатылды. 
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Қазіргі уақытта университет нысандары бойынша 90 бейнебақылау камера-

сын сатып алуға және орнатуға конкурс жарияланды. Қосымша камералар 

бейнебақылау жүйесімен қамту аймағын ұлғайтуға мүмкіндік береді. 

Санитарлық-эпидемиологиялық нормаларға сәйкес болу үшін университеттің 

турникеттерін Ashyq жүйесіне ықпалдастыру жүзеге асырылды. Қазіргі уақытта 

жүйе келушілердің мәртебесін автоматты түрде анықтайды. 

Университеттің цифрлық экожүйесі профессор-оқытушылар құрамын 

аттестаттау шеңберінде оқытушылардың жұмысын бағалау үшін сайтпен 

(https://web-apps.ksu.kz/FactoList) толықтырылды; «Қарағанды университетінің 

Хабаршысы» журналының сериялары үшін OJS веб-қозғалтқыш базасында 

сайттар әзірленді; студенттің жеке кабинетінің дизайнын неғұрлым заманауи 

бағдарламалық ортаға бейімдеу бойынша жұмыстар жүргізілді; прокторинг 

жүйесін тестілеу жүйесіне ықпалдастыру жүзеге асырылды. 

Қабылдау комиссиясының сайты (talapker.buketov.edu.kz) үшін телеграмм бот 

(@TalapkerBuketovBot) әзірленді. Ол талапкерлерді құжаттар қабылдауды ұзарту, 

шартқа қол қою және т.б. сияқты түрлі өзгерістер туралы шұғыл хабардар етуге 

мүмкіндік береді; талапкердің электрондық-цифрлық қолтаңбасының көмегімен 

қол қою мүмкін болатын электрондық шарттың жаңа форматы әзірленді. 

 

 

https://web-apps.ksu.kz/FactoList
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Бұдан бөлек, «Қаржылық өтінім» тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді 

сатып алуға арналған өтінімдерді жинау және өңдеу жүйесі әзірленді; «Buketov 

Business and Innovation Hub» технологияларды коммерцияландыру кеңсесі» 

(bbi.buketov.edu.kz), университет алаңдарын пайдалануға тендерлер өткізу үшін 

өтінімдер қабылдауға арналған «Тендерлер өткізуге арналған электрондық алаң» 

(arenda.buketov.edu.kz) сайттары іске қосылды. Ақпараттық технологиялар  

және телекоммуникациялар орталығы қызметкерінің жеке кабинетінде 

(citit.buketov.edu.kz) өтінімдермен жұмыс істеу үшін функционал қосылды. 

Университеттің барлық компьютерлік паркіне Dr. Web антивирустық 

бағдарламалық қамтылымы, ал университет баспасы үшін Photoshop, CorelDraw, 

Office, AcrobatPro, InDesing графикалық бағдарламалары сатып алынды. 
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6 ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ 

Университетте студент жастар арасында жүргізілетін әлеуметтік-мәдени даму 

және тәрбие жұмысына ерекше көңіл бөлінеді. 

Аталған қызметтің негізгі мақсаты студент жастардың бастамаларын қолдау, 

әлеуметтік мәселелерін шешу және рухани-адамгершілік тәрбие беру арқылы 

олардың жан-жақты дамуына ықпал ету. 

Алға қойған мақсатқа қол жеткізу үшін үш негізгі міндет айқындалған: 

• студент жастардың тұруы, оқу процесі және бос уақытын пайдалануы үшін 

жайлы әрі қолайлы жағдай жасауға бағытталған әлеуметтік маңызы бар 

жобаларды іске асыру; 

• дарынды студенттерді қолдаудың түрлі тәсілдері мен шараларын 

ұйымдастыру; 

• студенттік өзін-өзі басқару органдарын дамыту арқылы университет 

басшылығы мен студент жастар арасында «кері байланыс» тетіктерін 

орнату.  

 

 
 

 

Әлеуметтік-жастар саясатын жүзеге асыру және осы салада жұмыс істеуге 

бағытталған процестерді жаңғырту мақсатында университетте Әлеуметтік 

мәселелер және жастар саясаты жөніндегі департамент құрылды. Оның негізгі 

бағыты студент жастардың әлеуметтік мәселелерін шешу, сондай-ақ жастардың 

тұруы, оқуы және шығармашылық, зияткерлік әлеуетін іске асыру үшін қажетті 

жағдайлар жасау болып табылады. Бұл жұмыс студенттік өзін-өзі басқару 

органдарымен бірлесіп жүргізіледі. 
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2020-2021 оқу жылында Тәрбие жұмысының жоспары аясында түрлі 

форматтағы 100-ден астам ауқымды іс-шаралар өткізілді, олар 4 бағытты 

қамтыды: 

• студенттердің азаматтық-патриоттық әлеуеті мен құқықтық мәдениетін 

дамыту; 

• студенттерді рухани-адамгершілікке тәрбиелеу; 

• этносаралық келісім мен халықтар достығын жетілдіру; 

• студенттердің физикалық, интеллектуалдық және шығармашылық әлеуетін 

дамыту. 

Университет студенттері белсенді жұмыс істейтін негізгі студенттік ұйымдар:  
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Студент жастарды қолдау түрлері мен әдістері   

 

 
 

Университетте оқу жылының басынан бастап құрамына студенттік өзін-өзі 

басқару органдарының, жоғары оқу орнының құрылымдық бөлімшелерінің 

өкілдері кіретін жедел-мониторингтік «Бастамашыл топ» өз жұмысын жүргізуде. 

Топтың мақсаты — студенттер мен оқытушылардың туындайтын әлеуметтік, 

тұрмыстық және басқа да мәселелерін анықтау және жедел шешу, сондай-ақ 

маңызды және әлеуметтік маңызы бар жобаларды іске қосу. 

 

 
 

Рухани-адамгершілік тәрбие беру және студенттерді туған өлкенің мәдениеті 

мен тарихын зерделеуге тарту мақсатында «Тарих керуені» жобасы жұмыс 

істейді. Аталған жоба шеңберінде студенттер мен оқытушылар КарЛаг, Нұр-
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Сұлтан, Қарқаралы мұражайларына барады. Қарағанды облысының киелі 

жерлерін аралау жоспарланған. 

Жастарды өнерге және музыкаға тарту «Жастар және мәдениет» жобасы 

арқылы жүзеге асырылады. Облыс театрларымен келісімшарттар жасалып, соған 

сәйкес студенттердің спектакльдерді тегін тамашалап, шеберлік сабақтарына 

қатысуына мүмкіндік бар. 

Сонымен қатар, көшбасшылық әлеуетті іске асыруға және ел игілігі үшін 

жұмыс істеуге бағытталған «Университет түлектері немесе менің табысқа жету 

тарихым» жобасы іске асырылуда. 

Жатақханада тұратын студенттердің бос уақытын тиімді ұйымдастыру 

мақсатында әрбір қабатта шахмат/дойбы, үстел теннисін ойнауға, оқу залына 

баруға, отырыс өткізуге және т.б. мүмкіндік беретін шағын коворкинг-

аймақтарды орнату бойынша «Тақырыптық блоктар» жобасы әзірленді.  

 

 
 

Студенттерді зияткерлік дамыту аясында әрбір корпуста шахмат бұрыштарын 

ашуға бағытталған «Әрбір корпусқа шахмат» жобасы жүзеге асырылуда. Онда 

студенттің өзінің бос уақытын пайдалы өткізуге мүмкіндігі бар. Аталған жобаның 

ашылуына халықаралық гроссмейстер, еліміздің мақтанышы Динара Сәдуақасова 

шақырылды. 

Волонтерлік қозғалысты қолдау мақсатында университетте «BIZBARMYZ» 

бірыңғай еріктілер орталығы құрылып, ол университеттегі бүкіл волонтерлік 

қозғалыстың өзіндік шоғырландырушы және ресурстық орталығына айналды. 

Орталық өз қызметін білім беру бағдарламаларының ерекшелігіне сәйкес 

жүргізетін факультеттер жанындағы волонтерлік клубтардың жұмысына 

жетекшілік етеді. 
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«Бөкетов студенттік радиосы» әлеуметтік-жастар жобасы — ашылуын барша 

студент ынтызарлықпен күтіп отырған жоба.  Ол студенттердің шығармашылық, 

медиа әлеуетін қолдауға және теле/радио дағдыларын дамытуға бағытталған. 

Радио университеттің барлық ғимараттарында хабар таратып, қызықты жастар 

айдарлары мен бағдарламаларын қосатын болады. Жобаның іске қосылуы 2021 

жылдың соңына жоспарланып отыр. Қазіргі уақытта ұйымдастыру іс-шаралары 

аяқталу сатысында. 

Есепті жылы № 1 Студенттер үйінде күрделі жөндеу жүргізілді: жиһаздары 

жаңартылды, қабаттарда себезгі кабиналары орнатылды, тұрмыс бөлмесіне 

арналған жаңа техника сатып алынды. 

 

 
 

Университет оқытушылары мен қызметкерлерін әлеуметтік қолдауға да көп 

көңіл бөлінеді. Алғаш рет еліміздің шипажайларына және университеттің 

демалыс аймақтарына баруды ұйымдастыру бойынша жоба іске асырылды. 

Мәселен, бір оқу жылы ішінде «Саялы», «Мойылды», «Алакөл», «Сарыағаш» 
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шипажайларына, сондай-ақ «Топар», «Балқаш», «Қарқаралы» демалыс 

аймақтарына кәсіподақ комитетінің қаражаты есебінен 611 адам жіберілді. 

 

 
 

Университетте әлеуметтік-маңызды және шығармашылық жобаларды жүзеге 

асыру бойынша жұмыстар тұрақты негізде жүргізіледі. Атап айтсақ: 

• «Арқа аруы» қыздар клубы; 

• «Балауса» шығармашылық клубы; 

• «Қасым.кз» ақпараттық-танымдық порталы. 

ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу аясында университеттің Жол 

картасы әзірленіп, онда әртүрлі іс-шаралар өткізу және зияткерлік, 

шығармашылық және спорттық даму, ғылыми қызметке тарту саласындағы 

жобаларды іске асыру арқылы жастар саясатын дамыту, студент жастарды 

патриоттық тәрбиелеу мәселелеріне көп көңіл бөлінді. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы да ерекше ықыласпен жүзеге асырылуда. 

Студенттер қауымын рухани-адамгершілікке тәрбиелеуге, мәдени құндылық-

тарды зерделеуге тартуға және ұрпақтар сабақтастығын сақтауға бағытталған іс-

шаралардың жеке кешенді жоспары құрылды. 

Сондай-ақ, студенттік құрылыс отрядтары мен «Жасыл Ел» отрядтарының 

жұмысына көп көңіл бөлінеді. Онда жыл сайын жазғы уақытта өзін пайдалы 

қызметпен айналысқысы келетін студенттер түрлі учаскелердегі жұмысқа 

тартылады. 2020 жылдың мамыр-қыркүйек айларында университеттің 50-ден 

астам студенті жатақханалар мен корпустарда жөндеу жұмыстарына тартылды, 

оларға тек табыс табу ғана емес, сонымен қатар практикалық тәжірибе алуға да 

мүмкіндіктер жасалды. 

Департамент қызметінің маңызды бағыты студент жастар арасында сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы жұмыс жүргізу болып табылады. Осыған байланысты 

«Саналы ұрпақ» жобалық кеңсесі жұмыс істейді, университет ҚР Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша 

департаментімен ынтымақтастық орнатқан. Осы жобаны іске асыру шеңберінде 

аталған департаменттің өкілдерімен парасаттылық сағаттары, тікелей эфирлер 

және кездесулер өткізілді. 
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7 ҚАРЖЫЛЫҚ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 

Университеттердің КЕАҚ болып қайта құрылуы олардың құрылымдық, 

ұйымдастырушылық-құқықтық формасының өзгеруіне, басқарушылық дербес-

тігінің кеңеюіне әсер етті. Нарықтың маркетингтік, консалтингтік, сараптамалық, 

инжинирингтік қызметтерге, жобалау жұмыстарына және жоғары оқу орнының  

ғылыми қызметі нәтижесінде алынған зертханалық зерттеулерге сұранысы 

жағдайында қоғам дамуының стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу үшін 

қаржы саясатын өзгерту қажеттілігі күн тәртібіндегі өзекті мәселеге айналды. 

2020 жылдың қорытындысы бойынша жылдық қаржылық есептілік аудиті 

жүргізілді.  

 

 
 

Жоғары оқу орнының кірісі 5,9 млрд теңгені құрады, оның 98%-ы негізгі 

қызметтен. 

Шығыстар 5,7 млрд теңгені құрады, оның ішінде өткізілген тауарлар мен 

қызметтердің өзіндік құны — 5,2 млрд теңге, әкімшілік және өзге де шығыстар — 

0,5 млрд теңге. 
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Қаржылық-шаруашылық қызмет нәтижелері бойынша пайда 223,7 млн 

теңгені құрады. 

Еңбекақы төлеуге шамамен 4 млрд теңге немесе кірген кірістің 70%-ы 

бағытталды. 

Профессор-оқытушылар құрамының орташа жалақысы көтерілгенін есепке 

алғанда 2020 жылы 205,5 мың теңгені құрады.  



 

42 

 
 

Ағымдағы жылдың 1 қыркүйегінен бастап профессор-оқытушылар 

құрамының еңбегіне ақы төлеудің жаңа жүйесі енгізілді. Соған сәйкес профессор-

оқытушылар құрамына лауазымдық жалақылар 200-ден 300 мың теңгеге дейін 

белгіленді. Нәтижесінде оқытушылардың жалақысы ғылыми дәрежесі мен 

бағалау парағын (KPI) ескере отырып, жаңа оқу жылынан бастап 230 мың 

теңгеден 400 теңгеге дейін және одан да көп өседі. 
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Дәстүрлі бухгалтерлік міндеттер – есеп жүргізу және есеп жасау – бүгінде 

қаржыны басқарудың стратегиялық міндеттерін шешу, ресурстарды тиімді 

басқару, бизнес-процестерді оңтайландыру және жоғары оқу орнының қаржылық 

тұрақтылығын қолдау үшін жеткіліксіз. Болжау, жоспарлау және бақылау қаржы 

қызметтерінің негізі болып табылады. Бұл бағыттағы жұмыстар қазіргі таңда 

қолға алынды. 

Алдағы міндеттерді ескере отырып, ақша ағындарын болжау, қаржылан-

дырудың қосымша көздерін тарту және тәуекел-менеджмент жүйесін орнату үшін 

университет штатына қаржы директоры лауазымы енгізілді. Сонымен қатар, 

бүгінгі таңда университеттің бюджетін қалыптастыру, нақтылау және түзету 

бойынша бюджеттік комиссия құрылды. 

Шығыстарды оңтайландыру бөлігінде мүлікті түгендеу жүргізілді, жалға беру 

үшін негізгі және қосымша өндірістерде пайдаланылмайтын/ішінара пайдаланы-

латын алаңдардың тізбесі қалыптастырылды. 

2018–2021 жылдары мүлікті жалға беруден түскен түсімдер 

 
 

Аутсорсингке берілгені: 

• Тамақтану комбинатының асханалары мен буфеттері – жалға алушының 

жатақханаларда тұратын қызметкерлер мен студенттерді, оның ішінде жетім, аз 

қамтылған, көп балалы отбасылардан шыққан және т. б. студенттерді әлеуметтік 

қолдау бағдарламаларына қатысуы шартымен барлық 16 орынның 8-і немесе 

50%-ы.;  

• «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ білім 

алушылары мен қызметкерлеріне медициналық қызмет көрсету шартымен 

студенттік емхананы орналастыруға арналған ауданы 544 ш.м № 3 жатақхананың 

1-ші қабаты;  
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• оқыту курстарын ұйымдастыруға, спорттық іс-шаралар мен жаттығуларды 

сағат бойынша ақы төлеу жағдайында өткізуге, кәсіподақтың, ғылыми инсти-

туттардың қызметіне және т.б. арналған № 1, 2, 4, 9 оқу корпустарының 

кабинеттері мен спорт залдары.  

Алаңдарды жалға беру Қоғамдық тамақтану комбинаты қызметкерлерінің 

санын үштен бірге қысқартуға (жылдық еңбекке ақы төлеу қоры 18 млн.теңгені 

құрайтын 27 бірлік), жоғары оқу орнының кірістерін жалдау ақысының түсімдері 

есебінен 6,8 млн. теңгеге ұлғайтуға және коммуналдық қызметтерді төлеу 

шығыстарын жалға алушылардың өтеуі есебінен 5,2 млн теңгеге азайтуға 

мүмкіндік берді. Өнімге апта сайынғы 25% жеңілдіктер, студенттер мен 

университет қызметкерлері үшін ай сайынғы қайырымдылық акциялары сияқты 

әлеуметтік пайдаларды есептемегенде барлығы 30 млн теңге экономикалық 

пайда.  

2022 жылға мүліктік жалдауға беруден түсетін кірістер құрылымы  

(28 183,4 мың тенге — 100 %) 

 
Жабық түрдегі бөлімше ретінде жоғары оқу орны жанындағы Тамақтану 

комбинатының тұжырымдамасы бүгінгі таңда ұжым саны 13 мыңнан астам 

адамды құрайтын мақсатты (студенттік) аудиторияға бағытталған. Студенттік 

асхананың басты артықшылығы – бұл тағамдардың үлкен таңдауы және 

салыстырмалы түрде төмен бағалар (орташа чек — 500 теңге). Дәл осы факторлар 

көптеген студенттер үшін асхананы (буфетті) қолжетімді етеді. Заманауи 

технологиялық жабдықтарды – пароконвектоматтарды (4 бірлік) пайдалану 

есебінен өндірісті ішінара автоматтандыру өнім сапасын, тағамды дайындау 

жылдамдығын жақсартуға және электр энергиясын үнемдеуді қамтамасыз етуге 

мүмкіндік берді. Аппарат асүйлік жылыту жабдықтарының   30-40%-ын ауыстыра 

отырып, аспаздық операцияларды 80%-ға дейін орындайды. Бұл жабдықты 

пайдалану асүйдің қажетті аумағын 30%-ға азайтады, осылайша залдың ауданын 

көбейтеді. Бір пароконвектоматты пайдалану бірнеше пештен бас тартуға 

мүмкіндік береді, сондай-ақ аспаздардың жүктемесін азайтады. Студенттердің 

тамақтану жүйесінде оларды қолданудың басты артықшылығ – -әр өнімге арнайы 

дайындық режимін орнату арқылы дәстүрлі тағамдарды дайындау мүмкіндігі. Бұл 
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тағамдардың жоғары сапасын қамтамасыз етіп қана қоймай, барлық пайдалы 

қасиеттерін сақтайды. Нәтижесінде, ең аз шығындармен студенттік асханалар 

сапалы және қолжетімді өнімдер шығаруға мүмкіндік алады. 

Сонымен қатар, әдеттегі асхананың баламасы ретінде аутсорсингке берілген 

алаңдар жағымды атмосфера құру, мәзірде сүйікті тағамдардың болуы, тегін Wi-

Fi, спорттық іс-шаралардың трансляциясы және т.б., орташа чегі 800 теңгені және 

одан жоғары бағаны құрайтын студенттердің өз уақытында кездесу және қарым-

қатынас орындарын (лаунж-бар) ұйымдастыру үшін әрекет етеді. 

Студенттік емханаға алаңдарды жалға беру университеттің медицина қызмет-

керлерінің санын 30% - ға (жылдық еңбекақы қоры 7 млн.теңге болатын 5 бірлік) 

қысқартуға, жоғары оқу орнының табысын жалдау ақысының түсімдері есебінен 

жылына 9,6 млн. теңгеге ұлғайтуға және коммуналдық қызметтерді төлеуге 

шығындарды 4,2 млн. теңгеге төмендетуге мүмкіндік берді. Жалпы, алаңдарды 

жалға берудің экономикалық тиімділігі жылына 20 млн теңгеден асады. 

Коммуналдық қызметтер төлемі бойынша шығыстар 

 
 

Құрылымдық бөлімше қызметінің тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру 

бөлігінде баспаның жұмысы жүйеленді: 

• баспаның орналасу алаңы Гоголь көшесі, 38 үйдегі 320 ш.м.-ден 

Университет көшесі, 28 үйдегі 210 ш.м.-ге оңтайландырылды; 

• баспа өнімдерін ресімдеу, төлеу, есепке алу және тарату тәртібі, 

материалдарды есепке алудың бизнес-процесінің схемасы, оларды жұмсау 

нормалары бекітілді; 

• құны 25 млн. теңге заманауи полиграфиялық жабдықтар сатып алынды.  

Баспаны бас корпусқа көшіру, материалдық-техникалық базаны жаңарту 

жылына шамамен 15 млн теңге көлемінде студенттер мен қызметкерлерге ақылы 

қызмет көрсетуден қосымша табысты қамтамасыз етеді және университет 

есебінен баспада оқу/ғылыми әдебиетті шығару бөлігінде профессор-

оқытушылар құрамын әлеуметтік қолдау көлемін кеңейтуге мүмкіндік береді. 
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Монополистердің («ҚарағандыЖылу Сбыт» және «Қарағанды Су» ЖШС) 

жоғары оқу орнын мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын тұтынушылар 

тізімінен алып тастауы бойынша талап-арыз жұмыстары жүргізілді. Бұл 

университетке электр және жылу энергиясын жеткізу, сумен жабдықтау/су бұру 

қызметтеріне тарифтерді төмендетуге мүмкіндік берді, бұл ретте ағымдағы жылы 

88 млн теңгеден астам қаражат үнемделді. 

Шығыстарды оңтайландыру және қосымша кіріс көздерін іздестіру 

нәтижесінде инвестициялық жобалар мен бағдарламалар қарқын алды. Қазақстан 

Республикасы Тұңғыш Президентінің «Жоғары білім алу қажеттілігі мен сапасын 

арттыру және Студент жастардың өмір сүру жағдайын жақсарту» әлеуметтік 

бастамасын іске асыру мақсатында, Қазақстан Республикасы «Білім туралы» 

Заңының 8-бабы 2-2-тармағына және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 2018 жылғы 14 қыркүйектегі № 464 бұйрығымен бекітілген 

Студенттерді, магистранттар мен докторанттарды жатақханалардағы орындармен 

қамтамасыз етуге мемлекеттік тапсырысты орналастыру қағидаларына сәйкес 

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ денсаулық 

сақтау пунктінің ғимаратын жатақханаға реконструкциялау жүргізіліп, бұл 2021-

2022 оқу жылына қосымша 132 төсек/орынмеды қамтамасыз етті. 500 орындық 

жатақхана салу жоспарлануда, үлгілік жобаны жер учаскесінің қажеттіліктеріне 

байланыстыру бойынша инженерлік желілер мен коммуникацияларды жобалау 

жүргізілуде. Құрылысты 2023 жылы аяқтау көзделген. Екі жоба да «Қаржы 

орталығы» АҚ арқылы ҚР Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік 

тапсырысы аясында іске асырылуда. Бұл қоғамға жатақхана құрылысы бойынша 

шығыстарды нысандарды пайдалануға берген жылдан бастап 8 жыл ішінде 1,5 

млрд теңгеден астам көлемде өтеу есебінен жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, жалпы құны 434 млн теңге болатын ғылыми технопарктің 

құрылысы басталды, құны шамамен 100 млн теңге болатын дендрарийі бар 

жылыжай кешеніне жобалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. 

2019-2021 жылдардағы Университетті дамыту бюджеті 
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Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің құрылымында 

10 оқу корпусы, 6 жатақхана, қала сыртындағы практика базалары, баспа, 

әлеуметтік және мәдени мақсаттағы нысандар (Студенттер сарайы, спорттық 

құрылыстар, спорттық-сауықтыру кешені, денсаулық сақтау пункті, емхана, 

асханалар мен буфеттер) бар. Университет жыл сайын материалдық-техникалық 

базаны қазіргі заманғы жабдықтармен, компьютерлік техникамен, жиһазбен және 

басқа да негізгі құралдармен жаңартып, толықтырады, сондай-ақ корпустарды, 

жатақханаларды жөндеуді, аумақты абаттандыру мен көгалдандыруды және т.б. 

жүзеге асырады. 

 
«Технопарк» ғимаратының құрылыс жұмыстары басталды (жоба бойынша ғимарат түрі)  

 
 

№ 1 оқу корпусы. № 105 (серверлік кабинет), № 121, № 205 («Production studio» дыбыс жазу 

студиясы), № 224 орынжайларға жөндеу жүргізілді.  «Радио-торап» орынжайына арналған 

алюминий профильден жасалған арақабырғалар құрылғысы. Студенттер сарайының шатыры 

жөнделді. Бас ғимараттың фойесінде 144 дана жарықдиодты шам орнатылды 
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№ 4 оқу корпусы. № 4 оқу корпусының сол қанатының 1 қабаты үй-жайларындағы еден 

жабынын, есік блоктарын, санитарлық тораптардың керамикалық жабынын ауыстыра 

отырып және қабырғалар мен төбелерді әрлей отырып жөндеу. Спорт залында душ 

кабиналары   (ерлер/әйелдер) қалпына келтірілді 
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2020-2021 оқу жылында пайдалануға берілген жаңа нысандар қатарында: 

денсаулық пункті ғимаратын студенттерге арналған 132 орындық жатақханаға 

реконструкциялау, 2 Street workout алаңы, шағын футбол алаңы, хоккей корты 

және әмбебап спорт алаңы (баскетбол, волейбол, теннис).  

 
Street workout 
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Жасанды жабыны бар шағын футбол алаңын орнату 

        
 

2019-2020 оқу жылында жүргізілген жөндеу жұмыстарына 175 592 515 теңге, 

2020-2021 оқу жылында 609 370 320 теңге жұмсалды. 

 
№ 11 оқу корпусы. Оқу корпусы мен оқу бокстарының қасбеті қабырғаларына асфальт-бетон 

қоспасынан ғимараттың периметрі бойынша төсеніш орната отырып және мырышталған, 

боялған металл табақшасы бар парапет тақталарын өңдей отырып күрделі жөндеу 

жүргізілді. Оқу корпусының жұмсақ шатырын жөндеу жұмыстары жүргізілуде.  

      
 

№ 9 оқу корпусы. «Армстронг» типті аспалы төбелер, коммерциялық ковролин мен линолеумнан 

жасалған еден жабындарын орната, асхана және гардероб үй-жайларын декоративті 

кірпіштен жасалған қабырғалармен, керамикалық плиткалармен өңдей, фото тұсқағаздар 

монтажы және құбырлар мен жылыту радиаторларын, электр қалқандарын, розеткаларды, 

ажыратқыштарды және жарықтандыру шамдарын толық ауыстыра отырып «Diningroom», 

«Workshoproom» 111, «StudentHub» үй-жайларына күрделі дизайнерлік жөндеу жүргізілді. 

Жұмсақ шатырға ішінара жөндеу жүргізілді. 
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№ 12 оқу корпусы. Спорт залындағы ауданы 1 296 шаршы метр ағаш еденді, 1 және 2 

қабаттардағы ПВХ-дан жасалған ағаш терезе мен есік блоктарын ауыстыру жүргізілді. 

Спорт залының 1 және 2 қабаттарында баспалдақ торларында жылыту регистрлері 

орнатылған жылыту құбырлары қайта жасалып, ауыстырылды. Электр сымдарын, 

розеткаларды, ажыратқыштарды және жарық шамдарын ауыстыра отырып, қасбетті және 

спорт залын жөндеу жұмыстары жүргізілуде 
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№ 2 оқу корпусы. № 210, 219 кабинеттердің орынжайлары жөнделді. № 326 кабинет 

орынжайына жөндеу жұмыстары жүргізілуде. № 326, 327, 331, 328 оқу аудиторияларында 

кәріз құбырлары, электр өткізгіштер, электр қалқандары, розеткалар, ажыратқыштар және 

жарықтандыру шырақтары ауыстырылды. № 8, 10, 12, 14 оқу зертханаларында жылыту 

құбырлары ауыстырылды 

   
 

    
 

Жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 

 
  

175 592 515

609 370 320

2019-2020 оқу жылы 2020-2021 оқу жылы
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2021 жылғы жаңа нысандарға арналған құрылыс және  

жобалау-сметалық құжаттама (ЖСҚ) дайындау 

 

№ 

р/с 
Нысанның атауы 

Қосылған құн 

салығынсыз сома, 

тг. 

1 Плазма-химиялық қондырғымен және дендросаябақ 

жылыжай кешенінің құрылысына ЖСҚ әзірлеу 
8 500 000 

2 500 орындық жатақхананың үлгілік жобасын байла-

ныстыру бойынша ЖСҚ әзірлеу және инженерлік сыртқы 

желілерді жобалау        

56 413 433 

3 Денсаулық сақтау пунктінің ғимаратын 132 орындық 

студенттерге арналған жатақханаға реконструкциялау  
91 288 136 

4 2021-2022 жж. технопарк ғимаратының құрылысы   203 115 577  

5 Екі Street workout алаңы  8 300 000 

6 Жасанды жабыны бар шағын футбол алаңын орнату  21 000 000 

7 Спорттық хоккей кортын құру 15 517 463 

8 Әмбебап спорт алаңын құру (баскетбол, волейбол, теннис)  13 200 000 
 ЖИЫНЫ 417 334 609 

28.09.2021 ж. жағдай бойынша 2020-2021 жж. орындалған жөндеу 

жұмыстарының көлемі 

№  

р/с 
Нысанның атауы Сомасы, тг 

1 № 1 оқу корпусы  

№ 105 (серверлік кабинет), № 121, № 205 («Production studio» дыбыс 

жазу студиясы), № 224 орынжайларды жөндеу. «Радио-торап» 

орынжайына арналған алюминий профильден жасалған арақабырғалар 

құрылғысы. № 105, 107 оқу аудиторияларында, жертөле үй-жайларында 

жылыту құбырлары мен радиаторларды ауыстыру. № 105, 201, 207 оқу 

аудиторияларында электр сымдарын, электр қалқанын, розеткаларды, 

ажыратқыштарды және жарық шамдарын ауыстыру. Студенттер 

сарайының жұмсақ шатырын ішінара жөндеу. Бас корпустың фойесінде 

144 дана жарықдиодты шам орнату.  

7 757 703 

2 № 2 оқу корпусы  

№ 210, 219, 326  кабинеттердің орынжайларын жөндеу. № 326, 327, 331, 

328 оқу аудиторияларында кәріз құбырлары, электр өткізгіштер, электр 

қалқандары, розеткалар, ажыратқыштар және жарықтандыру 

шырақтарын ауыстыру. № 8, 10, 12, 14 оқу зертханаларында жылыту 

құбырларын ауыстыру   

1586774 

3 № 3 оқу корпусы 

2-ші қабатта ПВХ-дан жасалған арақабырғалар құрылғысы. 

Шатырды жөндеу (мұражай, лектік аудитория, 5-қабат). Ыстық су 

беру үшін бойлерді ауыстыру. Электр өткізгіштерді, розетка-

ларды, ажыратқыштарды және жарық шамдарын ауыстыра 

отырып кабинеттер  орынжайларын жөндеу (№ 101, 316)  

3 628 547 
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№  

р/с 
Нысанның атауы Сомасы, тг 

4 № 4 оқу корпусы  

Оқу корпусының сол қанатының 1 қабаты үй-жайларындағы еден 

жабынын, есік блоктарын, санитарлық тораптардың керамикалық 

жабынын ауыстыра және қабырғалар мен төбелерді әрлей отырып 

жөндеу. Спорт залында душ кабиналарын (ерлер/әйелдер) 

қалпына келтіру  

11 086 082 

5 № 6 оқу корпусы 

Жер асты суларын жинауға және соруға арналған дренажды 

құдық құрылғысымен жертөле үй-жайын су басудан қорғау 

бойынша жұмыстарды орындау. Баспалдақ торына (өрт болған 

жағдайда шығу) жылыту радиаторларын орнату. Шатырды 

жөндеу (зертхана) 

608 373 

6 № 7 оқу корпусы 

Спорт залының үй-жайлары мен баспалдақ торларын қабырғалар 

мен төбелерді бояй, терезе ағаш блоктарын алюминий блоктарға 

ауыстыра отырып жөндеу. Баспалдақтарға хром қоршауларын 

орнату, аудиторияларда, спорт залында және қосалқы шығу 

жолдарында ПВХ есік блоктарын және металл есіктерді 

ауыстыру. Спорт залының жаңа суағар құбырларын, баспалдақ 

алаңдарында жылыту радиаторларын орнату. Жылыту 

регистрлеріне сымдар мен көтергіштерді ауыстыру. 1-қабатта, 

жертөледе суық су құбырларын жөндеу. Корпусқа жылу 

таратқышты құру-жинау. Тарақ пен кранды, тиек арматурасын 

ауыстыру. Көлемді электр монтаждау жұмыстарын жүргізу, 26 

LED прожектор, 24 шырағдан және 4 ОЩВ-24 қалқанын орнату, 

280 м сым, 150 м кабель жүргізу. Желдету жүйесін орнату 

24 809 816 

7 № 8 оқу корпусы 

Құбырлар мен жылыту радиаторларын, линолеумнан жасалған 

еден жабынын, қабырғалар мен төбелерді, шамдарды,    

розеткаларды, ажыратқыштарды толық ауыстыра отырып 

«Балауса» орталығының үй-жайларын жөндеу  

3 209 171 

8 № 9 оқу корпусы  

«Армстронг» типті аспалы төбелер, коммерциялық ковролин мен 

линолеумнан жасалған еден жабындарын орната, асхана және 

гардероб үй-жайларын декоративті кірпіштен жасалған 

қабырғалармен, керамикалық плиткалармен өңдей, фото тұс-

қағаздар монтажы және құбырлар мен жылыту радиаторларын, 

электр қалқандарын, розеткаларды, ажыратқыштарды және 

жарықтандыру шамдарын толық ауыстыра отырып «Dining 

room», «Workshop room» 111, «Student Hub» үй-жайларына 

күрделі дизайнерлік жөндеу. Жұмсақ шатырды ішінара жөндеу 

5 803 486 
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№  

р/с 
Нысанның атауы Сомасы, тг 

9 № 11 оқу корпусы 

Оқу корпусы мен оқу бокстарының қасбеті қабырғаларына 

асфальт-бетон қоспасынан ғимараттың периметрі бойынша 

төсеніш орната отырып және мырышталған, боялған металл 

табақшасы бар парапет тақталарын өңдей отырып жүргізілген 

күрделі жөндеу. Оқу корпусының жұмсақ шатырын жөндеу 

26 554 700 

10 № 12 оқу корпусы  

Спорт залындағы ауданы 1 296 шаршы метр ағаш еденді, 1 және 

2 қабаттардағы ПВХ-дан жасалған ағаш терезе мен есік   

блоктарын ауыстыру. Спорт залының 1 және 2 қабаттарында 

баспалдақ торларында жылыту регистрлері орнатылған жылыту 

құбырлары қайта жасап, ауыстыру. Электр сымдарын,   

розеткаларды, ажыратқыштарды және жарық шамдарын 

ауыстыра отырып, қасбетті және спорт залын жөндеу  

23 908 896 

11 № 1, 2 жатақханалар 

«Б» блогында баспалдақ торларындағы, өту жолдарындағы, 

себезгі бөлмелеріндегі, тұрмыстық бөлмелердегі ағаш есік және 

балкон блоктарын ПВХ блоктарына ауыстыру. «Б» блогының 

жертөлесіндегі № 1, 2 жатақханалардағы суық су құбырларын 

ауыстыру. Едендердегі сантехника мен электр қондырғыларын 

тексеру, жөндеу және ауыстыру. Электр плиталарын, кір жуғыш 

машиналар мен су жылытқыштарды жөндеу 

3 875 115 

12 № 3 жатақхана 

Әрбір шағын секцияларда кірпіштен саны 42 дана себезгі 

бөлмелерін қалпына келтіре, линолеумды еден жабынын       

ауыстыра, қабырғалар мен төбелерді әрлей отырып 2-ші қабаттан 

9-шы қабатқа дейінгі «А» және «Б» блоктарының тұрғын және 

басқа үй-жайларын жөндеу. 2200 м сым, 700 дана монтаждау және 

тарату қораптарын толық демонтаждау және монтаждау, 130 дана 

шырағдан орнату, Себезгі бөлмелерінде, тұрмыстық бөлмелерде, 

қоқыс өткізгіштерде, А және Б блоктарының өрт сөндіру 

құралдары шкафтарында ағаш есік блоктарын ПВХ блоктарына 

ауыстыру, А және Б блоктарының жертөлелерінде суық су 

құбырларын, А және Б блоктарында 2-9-қабаттарда себезгі 

бөлмелері мен жуғыштарға арналған ыстық және суық су 

тікқұбырларын ауыстыру 

22 642 104 

13 № 4 жатақхана 

Жертөле үй-жайларынан 9 қабатқа дейін ыстық суды қосу үшін 

«Б» блогында құбырларды төсеу. 2-9 қабаттағы секциялар мен 

тұрмыстық үй-жайларды ыстық суға қосу. Ұңғымадағы ескі        

металл суық су құбырларын ауыстыру арқылы апатты жою. 

Едендер бойынша сантехника мен электр көздерін тексеру, 

633 099 
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№  

р/с 
Нысанның атауы Сомасы, тг 

жөндеу және ауыстыру, сондай-ақ электр плиталарын, кір жуатын 

машиналар мен су жылытқыштарды тексеру және жөндеу   

14 Спорттық-сауықтыру кешені 

Суық су беру құбырын ауыстыру. Жұмсақ шатырды ішінара 

жөндеу. 2-қабаттағы кір жуу орнында кәріз құбырларын        

ауыстыру. «Аюлы» спорт орталығының — тренажер залының, 

йога залының және бокс залының орынжайларын резеңке спорт 

жабындысынан жасалған еден орнатумен, есік блоктарын       

ауыстырумен, қабырғалар мен төбелерді әрлеумен күрделі 

жөндеу. «Аюлы» спорт орталығында терезе және есік ағаш   

блоктарын ПВХ терезелерге және металл есіктерге ауыстыру. 

Ескі жылу жүйелерін, су құбыры мен кәрізді, сондай-ақ электр 

сымдарын, электр қалқанын, розеткаларды, ажыратқыштар мен 

жарық шамдарын ауыстыру  

5 665 602 

15 Университет аумағына сыртқы жарықтандыру үшін 54 күн және 

жарықдиодты шамдар орнату. Оқу корпустары мен жатақха-

налардың қалқанды үй-жайларындағы қуатты электр қалқан-

дарын, сондай-ақ жарықтандырудың қабатты қалқандарын баптау 

және жөндеу. Шырақтарды, розеткаларды, ажыратқыштарды, су 

жылытқыштарды, тоңазытқыштарды, суару сорғыларын, өрт 

сигнализациясы мен басқа да электр жабдықтарын ағымдағы 

жөндеу және баптау бойынша 360 өтінімді орындау 

595 000 

16 Гаражда және кондитерлік цехта желдету жүйесін ауыстыру 

бойынша ағымдағы жөндеу 

3 078 686 

17 Университеттің оқу корпустары мен жатақханаларының 

аумағында асфальтбетон жабынын орнату 

11 667 000 

18 Студенттердің оқу-далалық практикасын ұйымдастыру үшін және 

студенттер мен оқытушылардың жазғы демалысы үшін оқу-дала 

базаларын жөндеу, модульдік автономды себезгі мен санитарлық 

торап, күркелер  орнату (Қарқаралы қ., Топар к., Балқаш қ.). Топар 

кентінде ауыз суға арналған ұңғымаларды бұрғылау 

19 802 400 

19 19800 дана гүл көшеттерін отырғызу, жазғы және күзгі кезеңдерде 

2368 дана ағаш қалыптау. 36 га шөп пен көгалдарды шабу, 

көктемгі-жазғы кезеңде 9000 дана бұталы қоршау (қарағаш) және 

200 дана көшет отырғызу. 2200 дана ағаш екпелерін санитарлық 

өңдеу (кесу, алып тастау, тыңайтқышпен, биостимулятормен, 

инсектицидпен өңдеу). 216 дана ағашты    кесу, тамырынан жұлу. 

«Jusan» банкімен бірлесіп 100 қарағай көшеттерін отырғызу 

(демеушілік көмек). Гүлзарларды, гүлбақтарды, гүлжиектерді 

тазалау және қопсыту. Күзгі кезеңде 76 дана көшет отырғызу. 

Қысқы кезеңге көпжылдық гүлдерді дайындау және 

трансплантациялау. Учаскені тегістеу, 60 т топырақ әкелу және 

жазу (тамырдан, асфальтбетон қалдықтарынан, тастардан 

тазарту). Күзгі кезеңде 510 қылқан жапырақты қоректендіру 

3 890 157 
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№  

р/с 
Нысанның атауы Сомасы, тг 

20 Автономды жылыту станциясы 

11 қазандықты жөндеу және дәнекерлеу жұмыстары. 6 қоректен-

діру және 16 желілік сорғыларды жөндеу және баптау. 3 «Мида» 

жүйесін (автоматты қоректендіру), электр шаруашылығын, 3 

дизельді электр станциясын, автоматика жүйесін баптау бойынша 

тексеру. Құбырлардың тура және кері желілеріндегі ысырма-

ларды жөндеу және ауыстыру. ЖЖМ қоймасынан АЖС үй-

жайына резервтік су беру және отын беру құбырын жөндеу. 

Дизель электр станциясының генераторы мен электр шаруашы-

лығын тексеру. 2 қазандықтың түтін құбырларын тазалау 

10 343 000 

21 № 2 БӨП күзет үйшігін ауыстыру (Студенттер үйлері жағынан 

аумаққа кіру/шығу) 

890 000 

 
ӘШД қызметкерлерінің және мердігер ұйымдардың күшімен 

орындалған жұмыстар көлемінің ЖИЫНЫ  

192 035 711 

 
2021 жылғы жаңа нысандарға арналған құрылыс және  

ЖСҚ дайындау ЖИЫНЫ 

417 334 609 

 
2020-2021 оқу жылындағы шығындар ЖИЫНЫ 609 370 320 

 

 

 

Басқарма төрағасы – Ректор  

ҚР ҰҒА корр.-мүшесі,  

заң ғылымдарының докторы, профессор   Н.О. Дулатбеков 

 

 

 


