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1 Бөлім. ТӨЛҚҰЖАТ 

 
Атауы: Атырау инженерлік-гуманитарлық институтының 2017-2021 

жылдарға арналған Даму стратегиясы  

Әзірлеу үшін негіздеме:  

- ҚР Президенті Н.А.Назарбаевтың "Қазақстан-2050» Жолдауы  

- ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: 

жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Жолдауы 

- Елбасының 2017 жылғы 12 сәуірдегі "Болашаққа көзқарас: рухани 

жаңғыру" мақаласы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 

шілдедегі №460 қаулысымен бекітілген)  

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017-2021 

жылдарға арналған стратегиялық жоспары. 

 

2 Бөлім. Мақсаты, міндеттері, миссиясы, пайымдауы  

 

Стратегиялық мақсат – республиканың батыс өңірінде сапалы білім 

беруді қамтамасыз ету үшін жоғары білікті мамандарды даярлауға 

бағытталған мемлекеттік білім беру саясатын іске асыру, жоғары білім беру 

жүйесіне қойылатын заманауи талаптарға жауап беретін қызметтің басым 

бағыттарын жетілдіру және жаңғырту.  

Атырау инженерлік-гуманитарлық институтын дамытудың стратегиялық 

мақсаты оның миссиясына және дамудың негізгі тұжырымдамалық 

ережелеріне негізделеді. 

АИГИ миссиясы - Батыс өңірінің еңбек нарығында және тұтастай 

алғанда Қазақстан Республикасында қоғамның және бизнестің, өңірдің 

инновациялық дамуы үшін бәсекеге қабілетті мамандарға деген 

қажеттіліктерін қанағаттандыру, сондай-ақ корпоративтік және халықаралық 

байланыстарды нығайту, кәсіпкерлік ойлауды дамыту және қолдау арқылы 

жоғары білікті мамандарды даярлау болып табылады. 

Институт миссиясының даралығы Қазақстанның батыс өңірінің еңбек 

нарығында сұранысқа ие жоғары білікті мамандарды даярлауға бағытталған. 

АИГИ көпбейінділігі өңірді дамытудың басым бағыттары бойынша 

кадрларға қажеттілікті қанағаттандыруға мүмкіндік береді,оның ішінде 

техникалық, педагогикалық, гуманитарлық, әлеуметтік, табиғи дайындық 

бағыттары.  

Пайымдауы: Батыс Қазақстанның көпфункционалды, білім беру, 

ғылыми және мәдени, әлеуметтік-кәсіпкерлік жоғары оқу орны болу. 

Міндеттер:  

- Ішкі және сыртқы еңбек нарығының сұранысына жауап беретін жоғары 

білімді талап етілген кадрларды даярлау; 

- Ақпараттық инфрақұрылым құру және қашықтықтан білім беру 

технологияларын дамыту; 

- ПОҚ кәсіби деңгейін арттыру; 

- Болон процесінің негізгі параметрлеріне сәйкес институттың жұмыс 



істеуі; 

-Тәжірибелік-бағдарлы оқытудың қазіргі заманғы нысандарын енгізу; 

институттың ғылыми-зерттеу әлеуетін арттыру;  

- Ғылыми әзірлемелердің инновациялығын арттыру және өндіріске 

енгізілген ҒЗЖ нәтижелерінің санын арттыру; 

- Жас ғалымдарды ҒЗЖ жүргізуге ынталандыру; 

- Барлық бағыттар бойынша институттың сапа менеджменті жүйесін 

ұйымдастыру, диагностикалау және жетілдіру;  

- Сыртқы ортада институттың оң имиджін қолдау, ұстанымды күшейту; 

- Институттың материалдық-техникалық базасын нығайту; 

- ПОҚ және қызметкерлердің еңбек және өмір сүру, оқу қауіпсіздігі мен 

санитарлық жағдайын қамтамасыз ету; 

-Жоғары азаматтық жауапкершілікпен, патриотизм сезімімен және 

толерантты әлеуметтік-бейімделген тұлғаны қалыптастыру және дамыту; 

- Білім алушыларды әлеуметтік қолдауды жақсарту. 

Мерзімі: 2017-2021 жылдар. 

 

3 Бөлім. Ағымдағы жағдайды талдау және тәуекелдерді басқару 

 

3.1 Институт дамуының негізгі параметрлері. Азаматтық 

қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесі "азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік 

бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, 

қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 

қаулысымен (бұдан әрі-қаулы) реттеледі.  

АИГИ білім беру қызметтерінің нарығында 2001 жылдан бастап бар және 

соңғы жылдары Болон декларациясының принциптерін жоспарлы түрде іске 

асырады, жоғары білімнің жалпы әлемдік көп деңгейлі моделі – бакалавр 

бойынша жұмыс істейді, жаһандық білім беру кеңістігіне белсенді 

интеграцияланады және республика мен әлемде кеңінен танымал болып 

келеді.  

Институтта  Қамқоршылық кеңес жұмыс істейді. Тұрақты негізде ғылыми 

кеңес, ғылыми-әдістемелік кеңес, Тәртіптік кеңес жұмыс істейді. 

 

3.2 Мамандарды даярлау. Мамандарды даярлау бакалавриаттың 10 

мамандығы бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі. Институт 

жанынан 13 мамандық бойынша орта буын мамандарын дайындайтын 

колледж жұмыс істейді. 

Бакалавриаттың барлық мамандықтары бойынша Ұлттық біліктілік 

шеңбері және сонымен бірге жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес 

Түлектер моделі әзірленді. 

2015-2016 оқу жылынан бастап білім беру бағдарламалары модульдік 

құрылымдау принципі бойынша құзыреттілік тәсілді ескере отырып және 

академиялық кредиттер ЕСТЅ қайта есептеумен әзірленеді. 

 



Білім алушылар мен ПОҚ академиялық ұтқырлығы жүзеге асырылады. 

Көптілді білім беруді іске асыруға байланысты АИГИ-да бакалавриат 

білім алушыларын үздіксіз көп деңгейлі кезең-кезеңімен көптілді даярлауды 

құруға бағытталған Көптілді білім беруді дамыту Тұжырымдамасы әзірленді, 

шетелде оқу және жұмыс істеу тәжірибесі бар ғылыми дәрежелері бар білікті 

оқытушылар тартылды,базалық және бейінді пәндер бойынша сабақ 

жүргізетін ПОҚ тілдік құзыреттілігі анықталды. 

Деректерді талдау 2014 жылдан бастап 2017 жылға дейін студенттерді 

қабылдау 2,2 есеге артқанын көрсетеді. Қабылданған талапкерлердің ең көп 

саны 2016-2017 оқу жылында - 561 адам. 

Қазіргі уақытта АИГИ-да білім алушылар контингенті 1333 құрайды. 

2017-2018 оқу жылында түлектер саны _ _ _ _ _ құрады, оның ішінде 

____адам жұмысқа орналастырылды, бұл 82,67% құрады. 

 

3.3 Институттың ПОҚ контингенті. 2012 жылдан бастап 2017 жылға 

дейінгі кезеңге арналған АИГИ перспективалық және ағымдағы 

жоспарларында кадрлық әлеуетті дамытудағы басым бағыттар айқындалды. 

АИГИ ЖОО-ның кадрлық әлеуетін сақтауға, нығайтуға және дамытуға, 

еңбек нарығының өзгермелі талаптарына дер кезінде ден қоюға қабілетті 

ұжым құруға бағытталған жүйелі ұйымдастыру-басқару іс-әрекеттерін 

жүргізеді; ЖОО-да академиялық ортаны қалыптастыру, жоғары оқу орнын 

басқарудың ұйымдастыру құрылымы, ішкі тәртіп ережелері, ҚР БҒМ 

нормативтік құжаттары және ҚР "Білім туралы"Заңы бойынша жүйелі 

кадрлық саясат жүргізіледі. 

ПОҚ штаттық бірліктерінің үлес салмағы 100% - ды құрайды, бұл өз 

кадрлары есебінен КП ПОҚ-ның жоғары жинақталуын куәландырады. Кесте 

мәліметтері бойынша ӨҚ ПОҚ жасаруда, орташа жас 47 жасты құрайды. 

Кадр саясатын іске асырудың табыстылығының негізгі көрсеткіштері 

ПОҚ дәрежелену деңгейінің калификациялық талаптарға сәйкес келуі болып 

табылады. Бұл бағытта институт мақсатты жұмысты жүзеге асырады, бұл 

жөнінде ПОҚ-ның тұрақты сапалы өсуі куәландырады.  

Институттың ПОҚ контингенті: ғылым докторлары- 5 адам, ғылым 

кандидаттары - 21, магистрлер -_____.  ПОҚ құрамына ҚР ҰҒА-ның 2 

академигі және 2 корреспондент мүшесі, ғылыми дәрежелері мен атақтары бар 

ПОҚ үлесі - 45,5% кіреді. 

АИГИ-да ҚР БҒМ-нің дәріс оқу үшін жетекші ғалымдарды жариялау 

бағдарламасы табысты жүзеге асырылуда.  

Соңғы жылдары ПОҚ біліктілігін арттыру бойынша мәліметтер 

институтта қызметтің осы аспектісіне жеткілікті көңіл бөлінуде және жылдан 

жылға біліктілікті арттырудан өткен оқытушылар саны өсуде. АИБИ сондай-

ақ шет елдердің оқу орындарында ПОҚ-ның жұмыс тәжірибесімен алмасуға, 

ғылым мен техника саласында бірлескен жұмыстарды жалғастыру үшін 

келісім-шарттарды жасауға және іске асыруға үлкен көңіл бөлінеді.  

 

 



 

3.4. Институттың ғылыми-зерттеу қызметі.  Институттың ғылыми-

зерттеу қызметі бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді әзірлеуге, елдің 

индустриялық-инновациялық стратегиясын іске асыруға жәрдемдесуге, 

инновация арқылы жоғары білім сапасын арттыруға және ғылыми зерттеулер 

мен жаңашыл технологиялардың нәтижелерін енгізуге бағытталған. 

Институттың негізгі миссиясына, сондай-ақ өз қызметі барысында жүзеге 

асырылатын мақсаттар мен міндеттерге сәйкес институтта Ғылыми 

зерттеулердің негізгі бағыттары анықталды. Бұл бағыттар тұтастай алғанда 

республика дамуының мақсаттары мен басымдықтарына сүйене отырып 

айқындалған: 

- мұнай текті шикізатты сақтау, қайта өңдеу технологиясы мен 

техникасы; 

- стандарттаудағы, сертификаттаудағы инновациялық технологиялар; 

- Радиотехника және технологиялар саласындағы жобалаудың 

инновациялық әдістері мен технологиялары; 

- Мұнай және газ өнеркәсібі, Индустрия кәсіпорындарын дамытудың 

экономикалық тетігін басқаруды жетілдіру. 

Ғылыми және ғылыми-техникалық іс-шаралар жоспарына сәйкес жыл 

сайын АИГИ-да ғалымдардың халықаралық қатысуымен республикалық 

ғылыми-практикалық конференциялар, жоғары оқу орны ішіндегі ғылыми-

практикалық конференциялар өткізіледі. 

2011-2017 жылдар аралығында институтта 14 ғылыми жоба жүзеге 

асырылды. Бұдан басқа, зерттеулер, сондай-ақ бастамашылық тақырыптар 

бойынша, жеке жұмыс жоспарларына сәйкес жүргізіледі. 

Әлемдік рейтингтік басылымдарда институт ғалымдарының ғылыми 

жарияланымдарының жыл сайынғы өсуі ПОҚ-ның ғылыми қызметін 

рейтингтік бағалаудың жаңа жүйесін енгізумен, сондай-ақ ғалымдардың 

Thomson Reuters, Springer және Scopus сияқты әлемдік рейтингтік ғылыми 

деректер базасына ашық қол жеткізуімен тікелей байланысты. 

Қазіргі уақытта ЖОО-ның ғылыми қызметін бағалаудағы ең маңызды 

көрсеткіштердің бірі импакт-факторы бар шетелдік рейтингтік журналдардағы 

жарияланымдар саны болып табылады. 

2017-2018 оқу жылында университет ғалымдары рейтингтік шетел 

деректер қорына кіретін журналдарда 2 мақала және республикалық және 

халықаралық басылымдарда 45 мақала жариялады. 

 

3.5 Халықаралық байланыс. 2011 жылдан бастап АИГИ отандық және 

халықаралық жоғары оқу орындарымен, ішкі және сыртқы академиялық 

ұтқырлық бағдарламасы бойынша, екі жақты ынтымақтастық аясында келісім-

шарттар мен меморандумдар бойынша жемісті жұмыс атқарады. Қазіргі 

уақытта институтта ішкі академиялық ұтқырлық бойынша 15, сыртқы 

академиялық ұтқырлық бойынша 16 келісім шарт бар.  

 



2016-2017 оқу жылынан бастап институтта алыс және жақын шетел 

студенттері білім алуда. 

Шетелдік студенттермен тұрақты жұмыс жүргізіледі: паспорттарды 

тіркеу, қазақ, орыс тілдері курстарын ұйымдастыру, жатақханаға орналастыру. 

Шетел азаматтарының Қазақстан Республикасында болуы бойынша 

нұсқаулық, Қазақстан Республикасының заңдарымен және институттың ішкі 

тәртіптемесімен танысу және жатақханаларда тұру. 

Институттың деканаттары және басқа да тиісті оқу бөлімшелері шетелдік 

студенттермен үнемі кездесулер өткізеді. Сондай-ақ институтқа патриоттық 

қатынасты қалыптастыруға, оқуға, салауатты өмір салтына, оларды 

институттың қоғамдық өміріне белсенді тартуға, Қазақстанның тарихы мен 

мәдениетімен танысуға бағытталған шетелдік білім алушылар арасында 

тәрбие жұмысы жүргізіледі. Факультет пен институттың ОӘ мәжілістерінде 

шетелдік студенттердің оқу үдерісін, тұрмысын және бос уақытын 

ұйымдастыру және сабаққа қатысуы мәселелері қарастырылады. АИГИ шетел 

студенттерінің контингенті: Өзбекстаннан 44, Әзірбайжаннан -1, Ресейден -1. 

Соңғы жылдары ЖОО-да академиялық ұтқырлық айтарлықтай қарқын 

алды,бұл жалпы бірқатар халықаралық және ұлттық бағдарламалар мен 

жобалардың белсенді қатысуында, екіжақты келісім-шарттар негізінде 

ынтымақтастықты кеңейтуде. 

 

3.6 Тәрбие жұмысы. Институттағы тәрбие жұмысының басым 

бағыттары: патриотизмді тәрбиелеу, жалпы саяси және құқықтық мәдениетті 

қалыптастыру, қоғамдық - саяси белсенділікті дамыту, азаматтық қатысу 

деңгейін және көшбасшылық дағдыларын арттыру, рухани-адамгершілік 

тәрбие беру, салауатты өмір салтын қалыптастыру, талантты жастарды 

қолдау болып табылады. Факультеттердегі тәрбие жұмысын тәрбие жұмысы 

жөніндегі бөлім бастығы және эдвайзерлер үйлестіреді. Факультеттерде 

ақпараттық-насихаттау топтарының қызметі ұйымдастырылған, ҚР 

Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Жолдауларына арналған дөңгелек үстелдер, 

конференциялар өткізіледі.Қазақстан Республикасының Президенті н. ә. 

Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. Институт студенттері еліміздің 

батыс аймағының қоғамдық-саяси өмірінің белсенді қатысушылары болып 

табылады. Тәрбие процесінде жұмыстың түрлері мен әдістерінің ең кең 

спектрі қолданылады: эдвайзер-кураторлардың жеке сұхбаттары, кураторлық 

сағаттар, жатақханалардағы кафедра күндері, ғылым, мәдениет және спорт 

өкілдерімен кездесулер, мұражайлар мен театрларға ұжымдық бару, 

жастарды түрлі клубтарға, үйірмелер мен қызығушылықтар бойынша 

секцияларға тарту. Өткізілген жоспарлы кешенді іс-шаралардың нәтижесінде 

институт білім алушылары мәдени-бұқаралық және спорттық өмір сүру 

орындарында жетекші орынға ие. 

Институтта студенттің жан-жақты дамуына, интеллектуалдық және 

көшбасшылық қабілеттерінің белсенді өмірлік ұстанымдарын 

қалыптастыруға, студенттердің шығармашылық қабілеттерін үздіксіз 

дамытуға, оларды отандық және әлемдік мәдениеттің жетістіктеріне тартуға, 



интеллигенттікке тәрбиелеу; адамгершілік, жоғары көркем талғамның 

табынуды орнату; құндылық бағдарларын, патриотизмді, тұрақты 

адамгершілік принциптер мен нормаларды қалыптастыруға барлық жағдай 

жасалған. 

АИГИ-дағы тәрбие жұмысы бірнеше рет танылған және жүлделі 

орындарға, дипломдарға, грамоталарға және т. б. ие болды, ал қазіргі уақытта 

бұл бағыт жетілдірілуде.  

Білім алушыларды қолдау қызметі жастар бірлестіктері – жастар ісі 

жөніндегі комитет, студенттік өзін-өзі басқару, студенттік кеңес арқылы 

жүзеге асырылады. Оның құрамында мәдени-шығармашылық сектор, КТК 

командасы, спорт клубы, «Саналы ұрпақ», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес» клубы, «Rayofhope» волонтерлік орталығы , «Гладиатор» дебат 

клубы, «Дипломат» әдеби-танымдық үйірмесі, «Сырғалым» қыздар клубы, 

«Жасыл ел»  студенттік жасағы, көркемөнерпаздар үйірмесі бар. 

Жастар ісі жөніндегі комитет белсенділері түрлі көлемде іс-шаралар 

өткізеді: қайырымдылық акциялар, дөңгелек үстелдер, патриоттық форумдар, 

конференциялар, акциялар, флэш-мобтар, концерттік бағдарламалар, 

спорттық ойындар, қоғамдық, саяси және мәдени қайраткерлермен 

кездесулер. 

Институт студенттері Қазақстан Студенттер альянсының, Студенттік 

кәсіподақ комитетінің, «Нұр Отан» партиясы – «Жас Отан» жастар 

қанатының мүшелері болып табылады.  

«АИГИ жастары» КТК командасы қалалық, облыстық және 

республикалық байқауларға нәтижелі қатысады: 

Қазақстан-КВН жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен 

«АИГИ жастары» КТК командасы республикалық Алматы ашық лигасына 

жолдама алды. Алматы қаласында өткен ашық лигада «АИГИ құрамасы» 

КТК командасы жүлделі 2-ші орынға ие болды, ойынның 1/8 финалына 

жолдама алды. 

Білім алушылардың тұлғалық дамуы, олардың шығармашылық қабілеті 

мен әлеуметтік құзыреттілігі институттың қоғамдық өміріне (кураторлық 

сағаттар, ЖІК жұмысына қатысу, түрлі іс-шаралар: олимпиадалар, 

конференциялар, дөңгелек үстелдер, дебаттар, пікірталастар және т.б.) 

қатысқанда қалыптасады. 

АИГИ студенттерінің өмірінде студенттік өзін-өзі басқару үлкен рөл 

атқарады. Қазіргі уақытта «Автоматтандыру және басқару» мамандығының 2 

курс студенті Қадыров Бекежан Президент болып  сайланды.  

АИГИ-да білім алушыларға мансаптық жолдарды таңдау мен қол 

жеткізуге көмек көрсету мақсатында құзыреттілік және мансапты жоспарлау 

орталығы құрылды. 

АИГИ басшылығының жұмысындағы маңызды бағыттардың бірі 

студенттерді әлеуметтік қолдау болып табылады. Институттың қоғамдық 

өміріне белсенді қатысатын студенттер, оқу озаттары, спортшылар, сондай-

ақ әлеуметтік қорғалмаған отбасылардан шыққан студенттер үшін 

материалдық ынталандыру жүйесі, оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер 



беру қарастырылған. 

Жыл сайын институт Ғылыми кеңесінің шешімімен жетім және ата-

анасының қамқорлығынсыз қалған білім алушылар мен аз қамтылған 

студенттерге оқу және жатақханада тұру үшін ақы төлеу бойынша 

жеңілдіктер беріледі.  

Материалдық көтермелеу нысандарын таңдау қолда бар қаражат шегінде 

жүзеге асырылады. Жұмыс қорытындысы бойынша семестр бойы ерекше 

дарынды студенттерге (мәдени, спорттық, ғылыми-зерттеу қызметі) естелік 

сыйлықтар, дипломдар, алғыс хаттар тапсыру қарастырылған. 

ЖОО-ның оқудан тыс тәрбие қызметі институттың өз қаражаты есебінен 

қаржыландырылады. Қаржыландыру костюмдерді сатып алуға және 

дайындауға, әртүрлі іс-шаралар мен мерекелерді тиісті ресімдеуді 

қаржыландыруға, шығармашылық ұжымдардың және институттың спорт 

командаларының республикалық және халықаралық конкурстарға, 

фестивальдарға, жарыстарға және т. б. қатысуға байланысты іссапар 

шығыстарына бөлінеді.  

Бірлескен корпоративтік іс-шараларды, тренингтерді, кеңестерді 

тұрақты өткізу есебінен әрбір қызметкер өзінің Жалпы іске қатыстылығын 

сезінеді, бұл ұжымдағы жиынтық ахуалға өте жақсы әсер етеді. 

Қазіргі уақытта қоғамдық ұйымдардың жұмысына білім алушылардың 

жалпы санынан 2,5% қатысады, 2020 жылға қарай ол 4% - ға дейін өседі деп 

жоспарлануда. 

Әр түрлі қызмет саласындағы жетістіктері үшін студенттер 

 

3.7 Материалдық-техникалық база. Институттың материалдық-

техникалық базасы миссияның мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келеді, 

жалпы білім беру стандарттарына сәйкес келетін өрт қауіпсіздігінің 

санитарлық нормалары мен ережелеріне жауап береді және оқу процесін 

барлық қажеттіліктермен қамтамасыз етуге, аумақтар мен корпустардың, 

коммуникациялардың қажетті жағдайын қолдауға мүмкіндік береді. 

Институт әкімшілігі техникалық, ақпараттық-технологиялық 

ресурстарды дамыту мен нығайтуға үлкен мән береді, себебі бұл 

көрсеткіштер жоғары оқу орнының әлеуетін сипаттайды және тұрақтылық 

пен динамикалық дамудың кепілі болып табылады. Институттың қаржылық 

жағдайы жыл сайын материалдық-техникалық және әлеуметтік базаны 

жаңғыртуға жеткілікті көлемде қаражат бөлуге мүмкіндік береді.  

Институттың МТБ-ны жаңғырту компьютерлік желіні, зертханалық 

және спорттық мүкәммалды, оқу және кеңсе техникасын, мультимедиялық 

және баспа құрылғыларын жаңартудан, оқу корпустары мен жатақхананы 

ағымдағы және толық жөндеуден тұрады. 

Институттың меншік құқығындағы 3 оқу-зертханалық корпусы бар, 

жалпы оқу алаңы 5530,8 ш. м.: 

1. №1 оқу ғимараты Атырау қаласы, Худин көшесі, 6, жалпы аумағы 

2227,2 ш. м.; 

 



2. №2 оқу ғимараты Атырау қаласы, Худин көшесі, 5А, жалпы аумағы 

2092,2 ш. м.; 

3. Атырау қаласы, Байжігітова көшесі, 64 мекен-жайы бойынша 

орналасқан №3 оқу корпусы, жалпы аумағы 1211,4 ш. м. 

Институтта жыл сайын МТБ талдауы жүргізіледі және МТБ жағдайын 

жақсарту бойынша жүйелі жұмыс жүргізілуде:  

- 2013 жылы 1508 ш. м. болатын жатақхана пайдалануға берілді.;  

- 2015 жылы Атырау қаласы, Худин көшесі, 6 мекен-жайында 

орналасқан оқу ғимараты пайдалануға берілді, көлемі 2227,2 ш. м., 

техпаспорт түгендеу нөмірі 57323, кадастрлық нөмірі 04:066:011:580:1; 

- 2015 жылы оқу зертханалары сатып алынды: "автоматика және есептеу 

техникасы негіздері", "штангалық сорғы қондырғысының моделі", 

"Радиотехникалық тізбектер мен сигналдар", "жылу алмастырғыштардың 

түрлі құрылымдарын сынау", " сорғылардың әртүрлі типтерінің 

сипаттамаларын анықтау»; 

- 2015 жылы жазғы сауықтыру лагері үшін жер учаскесі сатып алынды; 

- 2015 жылы 5 мультимедиялық қондырғылармен жабдықталған 

кабинеттер ашылды;  

- «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» 

мамандығына арналған жабдықтар мен аспаптар сатып алынды»;  

- «Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығы бойынша 

жабдықтар мен аспаптар сатып алынды»; 

- физика және электротехника зертханасына микроскоп, сағат типіндегі 

индикатор, толқындық машина, мен тораптар, магнитті ұстағышы бар 

статика бойынша жиынтық, демонстрациялық рычаг, секундты маятник, 

көлденең деңгей, жылу өткізгіштігін өлшеуге арналған аспап сатып алынды. 

Интерактивті тақта орнатылды; 

- институттың ПОҚ құрылды немесе CD дискілер, зертханалық 

стендтер, кестелер, плакаттар, Оқу бейнефильмдер сатып алынды; 

-НТЦ-09.12 «Автоматика және есептеу техникасы негіздері» оқу 

зертханалық стенді, НТЦ-11.02.С «Штангалық сорғы қондырғысының 

моделі»;оқу зертханалық стенді сатып алынды.  

-5В030400-Кеден ісі мамандығы криминалистика, қылмыстық және 

азаматтық процесс, сот отырысы залымен қамтамасыз етілген;  

- 2016 жылы «Мұнай кәсіпшілігі жабдығы», «Химия», «Мұнай өндіру 

технологиясы мен техникасы»,  «Мұнай-газ өнеркәсібі» виртуалды 

зертханалық жұмыстар кешені сатып алынды; 

- 2017 жылы Атырау қаласы, Байжігітова көшесі, 64 мекен-жайы 

бойынша № 3 оқу корпусы күрделі жөндеуден өтті; 

- 2017, 2018 жылдары студенттік жатақхананы, спорт кешенін салу және 

пайдалану үшін жер учаскесі сатып алынды . ; 

- 2017 жылы «Робототехника» зертханасы құрылды; 

- 2017 жылы жаңа оқу корпусының құрылысы басталды.  

 



Институт ғимараттарын пайдалануға санитарлық-эпидемиологиялық 

қызмет пен мемлекеттік өртке қарсы қызметтің анықтама-қорытындылары 

бар. 

Жыл сайын жаңа оқу жылына студенттердің аудиториялық қоры мен 

жатақханасына жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Институттың әкімшілік-

шаруашылық бөлімі ғимараттарды техникалық пайдалануды, жөндеуді 

жүзеге асырады, техникалық қауіпсіздіктің міндетті ережелері мен 

нормаларының сақталуын қамтамасыз етеді. Корпустардың барлық 

аспаптары жерге тұйықтау және электр сымдары мен кабельдердің оқшаулау 

кедергісін өлшеу арқылы тексеріледі. Су құбыры жүйесін санитарлық-

микробиологиялық зерттеу актілері, ауыз су сынамаларын зерттеу 

хаттамасы, радонның құрамын және оның ауадағы ыдырау өнімдерін өлшеу 

хаттамасы, дозиметриялық бақылау хаттамасы, әрбір аудитория мен оқу 

корпусының жарықтандырылуын өлшеу хаттамасы, нормаларға сәйкестігіне 

метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы бар. 

Білім алушылардың білім алу, жеке және мансаптық қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін АИГИ-да барлық жағдай жасалған. Институтта 210 

студент тұруға арналған ауданы 1508 ш. м. жайлы жатақханасы бар. 

Студенттердің орынмен 100% қамтамасыз етілуі.  

Жатақханада оқу залы, әр қабатта кір жуатын бөлме, кабельдік 

теледидар, 25 адамға арналған демалыс бөлмесі, мультимедиялық 

аппаратурамен, дыбыстық жабдықтармен жабдықталған.  

Оқу корпустарында медициналық пункт жұмыс істейді. Медициналық 

пункттерге Медициналық және дәрігерлік қызметті жүргізу құқығымен ЛП 

№ 00278DR сериялы мемлекеттік лицензиясы бар. Медициналық пункт 

мединвентармен, медициналық жиһазбен, құрал-жабдықтармен және дәрі-

дәрмектермен жабдықталған. Жыл сайын алғашқы шұғыл көмек көрсету 

үшін дәрілік заттар сатып алынады.  

Медициналық мекемелермен шарттар бар: 

- 2015 жылғы 10 тамыздағы № 1 емханамен медициналық қызметтердің 

барлық түрлерін көрсету және мерзімдік медициналық тексеру жөніндегі 

шарт; 

- 2016 жылғы 11 қаңтардағы № 1 емханамен медициналық қызметтің 

барлық түрлерін көрсету және мерзімдік медициналық тексеру бойынша 

шарт; 

- Медициналық қызметтердің барлық түрлерін көрсету және мерзімдік 

медициналық тексеру бойынша 2017 жылғы 11 қаңтардағы № 1 емханамен 

шарт;  

Институттың барлық оқытушылары мен қызметкерлері медициналық 

тексеруден өтті, санитарлық кітапшаларға жұмысқа рұқсат берілді.  

ЖОО-ның білім алушылары мен қызметкерлерін амбулаторлық 

қабылдауды тәжірибелі медицина қызметкерлері жүргізеді.  

Спорттық-бұқаралық іс-шараларға медициналық қызмет көрсету және 

жедел медициналық көмек көрсету тегін жүзеге асырылады.  

 



Әлеуметтік қауіпті аурулардың алдын алу, студенттер мен 

қызметкерлерді ағарту мақсатында, «Атырау облыстық туберкулезге қарсы 

диспансері» КМҚК, «Атырау облыстық ЖИТС-тың алдын алу және оған 

қарсы күрес орталығы» КМҚК, «Атырау облыстық қан орталығы» КМҚК, 

«Атырау салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы» КМҚК және 

қалалық емханалардың дәрігерлері жоспарға сәйкес жүйелі түрде кездесулер, 

Денсаулық сабақтары, дөңгелек үстелдер және т. б. өткізіледі.  

Студенттік ортада салауатты өмір салтын қалыптастыру ерекше маңызға 

ие. АИГИ студенттері емдеу-алдын алу және білім беру мекемелерінде 

Волонтерлік қызметті жүзеге асырады, қалалық донорлық акцияларға, 

әртүрлі форумдарға, конкурстарға, семинарларға, акцияларға, флеш-мобтерге 

белсенді қатысады, оларды шылым шегуге қарсы күреске, нашақорлықтың 

алдын алуға, ауыз қуысы ауруларының алдын алуға және т. б. арналған.  

Біздің студенттер әртүрлі спорт түрлері бойынша қала, облыс, аймақ 

және республика спартакиадаларына қатысып, спорттық дәстүрлерді 

қолдайды және айтарлықтай жетістіктер мен жетістіктерге қол жеткізеді.  

2017 жылы спорт секцияларын, дене шынықтыру сабақтарын, спорттық-

бұқаралық және спорттық-сауықтыру іс-шараларын өткізу үшін спорт 

залдары бар оқу корпусының құрылысы басталды.  

Институтта тамақтануды қамтамасыз етумен 30 және 60 орынға 

есептелген екі студенттік асхана, Худин к-сі 6 және Худин к-сі 5А бойынша 

№1 корпустарда жұмыс істейді. Тамақтану пункттеріне тамақтандыруды 

ұйымдастыру бойынша санитарлық-эпидемиологиялық тексеру актісі бар. 

Тамақтану пункттері қызметкерлерінің жұмысқа жіберілгені туралы белгісі 

бар медициналық кітапшалары болады. Институттың медицина 

қызметкерлері тарапынан студенттер мен ПОҚ тамақтану сапасымен 

қанағаттану және санитарлық нормалардың сақталуы тұрғысынан жүйелі 

тексерулер жүргізіледі. Студенттік асханалардың мәзірі институт 

медбикесімен келісіледі. 

АИГИ құрылымында азаматтық қорғаныс және еңбекті қорғау штабы, 

«Тұранпромбез» ЖШС жұмыс істейді, олар студенттер үшін оқу жылының 

басында қауіпсіздік техникасы бойынша кіріспе нұсқаулық өткізеді. Әр 

кафедрада нұсқаулық жүргізу журналы жүргізіледі. Сондай-ақ бітіруші курс 

студенттеріне өндірістік қауіпсіздік бойынша курстар өткізіледі, оның 

соңында куәлік пен сертификат беріледі.  

Білім алушылар мен қызметкерлердің қауіпсіздігі, қоғамдық тәртіп және 

материалдық базаның сақталуы вахтерлердің тәулік бойы кезекшілігін, 

қызметкерлердің кезекшілігін және оқу корпустары мен жатақханаларда 

бейнебақылау орнатуды қамтамасыз етеді.  

Кітапхананың кітап қоры білімнің түрлі салалары бойынша ұсынылған. 

Ғылыми кітапхана 3 корпуста орналасқан. Кітапхананың жалпы ауданы-

123,6 ш.м., абонемент – 40,8 ш. м. 150 орындық 3 оқу залы бар. Кітапханада 

Интернетке тұрақты кіру.  

АИГИ ғылыми кітапханасының қоры әмбебап сипатқа ие, мазмұны, 

мақсатты және оқырман мақсаты бойынша әртүрлі, оқу, ғылыми және көркем 



әдебиетті, мерзімді басылымдар мен мультимедиялық материалдарды 

қамтиды. Ғылыми кітапханада 160359 дана басылым бар, оның ішінде қазақ 

тілінде – 114098 дана, электронды, магниттік тасығыштарда – 26767 дана, 

оқу әдебиеті-98723 дана.  

Қазіргі таңда институт бойынша базалық және бейінді пәндер бойынша 

оқу және оқу-әдістемелік әдебиет 110491 бірлікті құрайды. Электронды және 

магнитті тасығыштардағы материалдар ауқымын мынадай форматтарда 

ұлғайту бойынша шаралар қабылданды: аудио-бейне кассеталар, CD, 

серверлердің Деректер базалары, оның ішінде Интернет Деректер базалары, 

электрондық оқулықтар және басқалар. Осылайша, базалық және бейінді 

пәндер бойынша электронды және магниттік тасығыштарда оқу, оқу-

әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету 44184 бірлікті (40%) құрайды.  

Ақпараттық ресурстарға кең қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін AIBS-

MARK-SQL бағдарламасы пайдаланылады, оның көмегімен кітапхана қорын 

ғылыми-техникалық өңдеу жүзеге асырылады.  Бұл жүйе барлық 

халықаралық библиографиялық стандарттарды қолдайды. Жазбалар қазақ, 

орыс тілдерінде жазылады. 

Институт РЭБ-мен, Каспий маңы мемлекеттерінің жоғары оқу 

орындарының қауымдастығымен, ҚР жоғары оқу орындарының 

қауымдастығымен, Амуим-мен ақпараттық-кітапханалық қызмет көрсетуге 

келісім-шартқа ие. Х. Досмұхамедов атындағы облыстық әмбебап ғылыми 

кітапханасы Г. Сланова негізінде білім алушыларға аймақтық, 

республикалық және халықаралық кітапханалық қорларға үздіксіз қол 

жеткізу ұсынылады.  

Электронды оқу залында жұмыс бағдарламалары, ПОӘК, пәндер 

бойынша дәрістер, оқу-әдістемелік материалдар, тест сұрақтары, 

институттың қызметкерлері мен профессорлық-оқытушылық құрамы 

әзірлеген зертханалық және курстық жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік нұсқаулар бар.  

Жаңа оқу жылына дайындық кезінде кафедралардың өтінімдері 

бойынша ББ пәндерін толықтыру және жаңартуға байланысты сатып алу 

үшін қажетті оқу-әдістемелік әдебиеттер тізімі жасалады. Қорды 

жинақтаудың негізгі көздері: кітап шығарушы және кітап сауда ұйымдары, 

фирмалар, ҚР және ТМД жоғары оқу орындарының баспа орталықтары 

болып табылады. Институттың ПОҚ шығаратын барлық әдебиеттер 

(оқулықтар, оқытушылардың оқу-әдістемелік құралдары, ғылыми еңбектері 

және т.б.) міндетті түрде кітапхана қорына беріледі. Кітапхана қоры 

конференция жинақтары, ұйымнан, авторлардан сыйға алынған әдебиеттер 

есебінен, сондай-ақ әр түрлі форумдарға қатысып, республиканың басқа 

өңірлерінен, шетелдерден материалдар алып келеді. 

Білім беру бағдарламасын ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялармен сүйемелдеу маңызды фактор болып табылады. Білім 

алушылардың оқу және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және 

өткізу үшін: 



- Интернетке шығатын 4 компьютерлік сынып бар, компьютерлік 

техникамен және бағдарламалық қамтамасыз етумен толық жабдықталған, 

интерактивті тақталармен, бейнепроекторлармен жабдықталған.; 

- ABBYY FineReader, FrontPage, AutoCAD, Adobe Photoshop, 

CorelDRAW, Macromedia Flash, Delphi, C++, 123D Design, Arduino, антивирус 

nod32;  

- робототехника кабинеті; 

- лингафондық кабинет; 

- Интернет желісіне қатынау жылдамдығы 32 Мбит / сек; 

- Интернет желісіне қосылған 90 пайдаланушы; 

- Wi-Fi қатынаудың 4 нүктесі; 

- оқу үдерісін 2 сервермен қолдайды; 

- 4 мультимедиялық оқыту құралдары (бейнепроекторы бар интерактивті 

тақта)); 

- 25 баспа құрылғысы; 

- барлығы 150 компьютер. 

Институтта талшықты-оптикалық байланыс желілерінде корпоративтік 

желі жұмыс істейді. Интернет жылдамдығы 200 Мбит / сек. Интернетпен 

барлық оқу корпустары, оның ішінде Wi-Fi нүктелері қамтамасыз етілген. 

Институтта 8 компьютерлік сынып жұмыс істейді. Оқу үрдісінде 

қолданылатын компьютерлік техникамен жабдықталған кафедраларда 

зертханалар, кабинеттер бар.  

Институтта қашықтықтан оқыту технологиялары қолданылады.  Оқу 

үдерісін ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету үшін электрондық оқу-

әдістемелік материалдар, видеолекциялар, зертханалық практикумдар, 

электрондық оқу-әдістемелік кешендер әзірленді. 

Институтта білім алушылардың қызығушылықтары мен сұраныстарын 

қолдау қызметтері жұмыс істейді: оқу-әдістемелік бөлім; Тіркеу офисі; 

ғылым және халықаралық байланыстар бөлімі, аккредиттеу және 

академиялық ұтқырлық орталығы; құзыреттілік және мансапты жоспарлау 

орталығы; Жастар ісі жөніндегі Комитет; UNITYClub; Студенттік өзін-өзі 

басқару; кураторлар Кеңесі. 

2012 жылдан бастап институтта жоғары білім беру ұйымдарында оқу 

процесін автоматтандыруға арналған "Platonus" автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесі қолданылады. 

  Институтта білім алушылардың бақылау және аттестаттау 

жұмыстарына жеке кеңестер, Рецензиялар өткізу жүзеге асырылды: 

- off-line режимінде - "Platonus" ААЖ, электрондық поштаны пайдалану 

арқылы 

- бекітілген меңгерушіге сәйкес институт кафедраларында тікелей 

байланыста болады.кафедра стендтерінде орналастырылған кестемен жұмыс 

істейді. 

"Platonus" ААЖ бағдарламасын жүзеге асыру үшін жеке сервер 

орнатылған, бұл пайдаланылатын web-технологиялардың сапасы мен жұмыс 



істеу сенімділігін арттыруға, бағдарламалық қамтамасыз етудің жаңа 

нұсқаларын пайдалануға мүмкіндік береді. 

Институт білім беру бағдарламасын меңгеру үшін қажетті ақпараттық-

анықтамалық және әдістемелік материалдарды ұсына отырып, білім 

алушыларды академиялық қолдауды қамтамасыз етеді. Анықтамалық-жол 

көрсеткіш, әр оқу жылына арналған Академиялық күнтізбе, курстық және 

дипломдық жобаларды (жұмыстарды) жазу бойынша әдістемелік ұсынымдар 

институт сайтында орналасқан.  

Білім алушылар түсу кезінде "Platonus" ААЖ жұмыс бойынша кіріспе 

курсын өтеді және анықтамалық жолсілтермен қамтамасыз етіледі.  

Анықтамалық-жол көрсеткіш институт тарихы туралы, факультеттер 

мен құрылымдық бөлімшелер туралы мәліметтер, кім бойынша оқытуды 

ұйымдастыру туралы жалпы ережелер, білім беру траекториясын таңдау 

тәртібі туралы, Кәсіптік практика туралы, білім алушылардың құқықтары, 

міндеттері туралы және т.б. анықтамалық-ақпараттық мәліметтерден тұрады. 

 

3.8 Негізгі проблемаларды талдау 

АИГИ қызметінің ағымдағы жай-күйін талдау мынадай әлсіз және күшті 

жақтарын, сондай-ақ даму үшін мүмкіндіктер мен қауіптерді бөліп көрсетуге 

мүмкіндік береді. 

Күшті жақтары: 

- аймақтағы көшбасшылық ұстанымдар, ҚР Білім беру қызметтері 

нарығындағы жоғары оқу орнының позитивті имиджі және бәсекеге 

қабілеттіліктің жоғары деңгейі; 

- тұрақты басқару жүйесі; 

- ЖОО қалыптасқан академиялық дәстүрлері; 

- жауапкершілікті бөлудің нақты жүйесі; 

- білім беру ресурстарын басқару мен мониторингтің дамыған жүйесі; 

- ақпараттық-техникалық қамтамасыз етудің жоғары деңгейі; 

- оқу үрдісінде және басқару қызметінде ақпараттық технологияларды 

қолданудың жоғары деңгейі; 

- ақпараттық ресурстармен және оқу-әдістемелік әдебиеттермен 

қамтамасыз етудің жоғары деңгейі; 

- студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарына тарту жүйесі; 

- жоғары нәтижеге қол жеткізгені үшін материалдық көтермелеу ПОҚ 

жұмысының сапасын бағалау жүйесінің болуы; 

- ПОҚ және қызметкерлердің тұрақты кәсіби өсуіне жағдай жасау; 

- тұрақты қаржылық жағдай; 

- материалдық-техникалық базаның жоғары деңгейі. 

 

Әлсіз жақтары: 

-жоғары оқу орындарын коммерцияландырудың салыстырмалы түрде 

төмен компоненті, білім беру, ғылым және өндіріс ғылымының жеткіліксіз 

интеграциясы; 



- ПОҚ қаржыландырылатын халықаралық бағдарламаларға, гранттық 

жобаларға қатысуының жоғары емес белсенділігі; 

- білім беру бағдарламаларын жобалау мен іске асыруға жұмыс 

берушілердің жеткіліксіз қатысуы; 

- студенттік өзін-өзі басқарудың нашар деңгейі; 

- қос дипломды білім беру бойынша шетелдік жоғары оқу орындарымен 

байланыстың жеткіліксіздігі; 

- ПОҚ шетел тілдерін меңгеруінің нашар деңгейі. 

 

Қолайлы мүмкіндіктер: 

-ЖОО-ның білім беру, ғылыми және әлеуметтік-мәдени қызметін 

дамытудың мемлекеттік бағдарлары мен басымдықтарының болуы; 

- өңірдегі жоғары білімнің қажеттілігі; 

- корпоративтік басқару принциптерін іске асыру үшін заңнамалық 

негізді қамтамасыз ету; 

- республикада білім алушылар мен ПОҚ академиялық ұтқырлығын 

дамыту үшін жағдай жасау; 

- білім беру бағдарламаларын аккредиттеу үшін мотивациялық 

факторлардың болуы; 

- магистратураның білім беру бағдарламалары спектрін кеңейту 

мүмкіндігі; 

- білім беру және ғылыми-зерттеу процесінің аймақтың қажеттіліктеріне 

бағытталуы; 

- білім беруді, өндірісті интеграциялаудың жаңа деңгейіне көшу үшін 

заңнамалық базаның болуы 

- әлеуметтік әріптестікті дамыту, студенттердің тәжірибесін ұйымдастыру 

үшін жұмыс берушілерді тарту, түлектерді жұмысқа орналастыру; 

- алыс және жақын шетелдердің ЖОО-мен және ҒЗИ-мен 

ынтымақтастықты кеңейтуге ықпал ететін білім беру ортасындағы 

интеграциялық процестерді күшейту. 

 

Қауіптер: 

- ҚР-дағы демографиялық жағдайдың студенттерді жинаудың сандық 

сапалық жақтары көрсеткіштеріне кері әсері; 

- дәрежеленген ПОҚ қартаюы, білікті оқытушылардың жетіспеуі және 

олардың кетуі; 

- халықтың төлем қабілеттілігі деңгейін төмендету; 

- білім беру қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік ережелерді 

өзгертудің жоғары қарқыны. 

 

 

 

 

 

 



Тәуекелдерді басқару 

 

Мақсатқа қол жеткізуге әсер 

етуі мүмкін тәуекелдердің атауы 

Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-

шаралар 

Сыртқы 

1. Қаржы дағдарысы Қосалқы міндеттерді іске асыру 

бойынша шығыстарды қысқарту, 

қаражат пен материалдық ресурстарды 

үнемдеу, қаржыландырудың қосымша 

көздерін іздеу және қолданысқа енгізу 

2. Қолайсыз демографиялық 

жағдай 

Кәсіптік бағдар беру жұмысын 

жетілдіру 

Ішкі  

1. ПОҚ қартаюы, білікті 

оқытушылардың жетіспеу 

ықтималдығы 

Магистратура, докторантура 

мүмкіндіктерін пайдалану. 

Магистрлерді дайындау үшін мақсатты 

орындар бөлу туралы ҚР БҒМ сұрау 

салулары. 

2. Жоғары білікті ПОҚ кетуі Қосымша қаржыландыру көздерін іздеу 

және енгізу. 

3. Білім беру бағдарламаларын  

жобалауға және іске асыруға жұмыс 

берушілердің жеткіліксіз қатысуы 

ББ әзірлеу бойынша ынтымақтастыққа 

мүдделілікті арттыру үшін жұмыс 

берушілермен жүйелі жұмыс 

4. Түлектерді жұмысқа 

орналастыру үшін жұмыс 

орындарының болмауы 

Еңбек нарығының талаптарына сәйкес 

кадрлар даярлау (еңбек нарығын 

тұрақты зерттеу және талдау) 

5. Материалдық-техникалық 

базаның ескіруі 

Материалдық-техникалық базаны 

кезең-кезеңмен жаңарту 

6. Тұрақсыз заманауи кітап 

нарығы, оқу әдебиетінің ескіруі 

Келіп түскен әдебиеттер сапасын 

тұрақты талдау, меншікті баспа базасын 

дамыту 

 

 

  



4 Бөлім. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар және нысаналы 

индикаторлар 

 

Ұлттық білім беру жүйесін дамыту, өңірдің индустриялық дамуы, 

институттың бәсекеге қабілеттілік деңгейін және қазіргі ерекше 

ерекшеліктерін ескере отырып, АИГИ қызметтің келесі басым бағыттарын 

анықтады: 

 

1. Экономика салаларын бәсекеге қабілетті кадрлармен 

қамтамасыз ету. 

1.1 мақсат: ішкі және сыртқы еңбек нарығының сұраныстарына жауап 

беретін жоғары білімді талап етілетін кадрларды даярлау; 

1.2  мақсат: ақпараттық инфрақұрылымды құру және қашықтықтан білім 

беру технологияларын дамыту; 

1.3 мақсат: ПОҚ-ның кәсіби деңгейін арттыру. 

Мақсаттарды іске асыру шетелдік серіктес жоғары оқу орындарының 

ұқсас бағдарламаларына сәйкес білім беру бағдарламаларының мазмұнын 

үйлестіру, Білім беру бағдарламаларын еуропалық және ұлттық біліктілік 

шеңберінің талаптарына сәйкес келтіру, әлеуметтік әріптестер мен жұмыс 

берушілерді тарту, білім беру бағдарламаларын әзірлеу мен іске асыру, 

кәсіптік бағдар беру жұмысының пішімін жетілдіру, қашықтықтан білім беру 

технологияларын жетілдіру, түлектердің біліктілігін бағалауға кәсіби 

қауымдастықтарды тарту арқылы қол жеткізілетін болады.; кейін жұмысқа 

орналастыра отырып, кәсіптік практикадан өту үшін шарттар жасасу; KPI 

арқылы қызметкерлердің қызметін ынталандыру және нәтижелілігін арттыру, 

білім беру қызметіне инновациялық көзқарасты ескере отырып, ПОҚ 

конкурстық іріктеу талаптарының жүйесін өзектендіру, зерттеу жұмысына 

жүйелі түрде қатысу, жетекші отандық және шетелдік басылымдарда 

жариялау, оқытушылық қызметке практикалық қызмет саласының 

мамандарын тарту, жетекші ұлттық және әлемдік университеттерде оқыған 

PhD докторларын жалдау; акт бағытында ПОҚ және қызметкерлердің 

біліктілігін арттырудан өту, оның ішінде онлайн-ресурстар арқылы; ерекше 

білім беру қажеттіліктері бар студенттерді ақпараттық және кітапханалық 

ресурстармен қамтамасыз ету, инклюзивті білім беру мәселелері бойынша 

ПОҚ және қызметкерлердің біліктілігін арттыру, оның ішінде шетелдерде. 

 

2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі мазмұнын жаңғырту 

әлемдік үрдістер контекстінде білім беру. 

2.1 мақсат: Болон процесінің негізгі параметрлеріне сәйкес институттың 

жұмыс істеуі. 

2.2 мақсат: практикалық-бағдарлы оқытудың қазіргі заманғы нысандарын 

енгізу.  

 

Білім беру бағдарламаларының мазмұнын шетелдік серіктес жоғары оқу 

орындарының ұқсас бағдарламаларына сәйкес келтіру, білім беру 



бағдарламаларын еуропалық және ұлттық біліктілік шеңберінің талаптарына 

сәйкес келтіру, білім беру бағдарламаларын әзірлеуге және іске асыруға 

әлеуметтік әріптестер мен жұмыс берушілерді тарту, бейіндік кәсіпорындарда 

кафедралар филиалдарын құру арқылы білім алушылардың практикалық 

даярлығын күшейту, институтты ұлттық және халықаралық аккредиттеу және 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі арқылы іске 

асырылатын білім беру бағдарламаларын, білім беру сапасын қамтамасыз ету 

бойынша халықаралық желілердің толық құқылы мүшелері болып табылатын 

және білім беру саласындағы уәкілетті органның тізіліміне енгізілген білім 

беру ұйымдары мен ғылыми-зерттеу ұйымдарының қызметін ұйымдастыру, 

академиялық алмасу, бірлескен зерттеулер жүргізу, бірлескен білім беру 

бағдарламаларын іске асыру, ПОҚ мен қызметкерлердің біліктілігін 

арттыруды ұйымдастыру мақсатында шетелдік серіктес ЖОО-мен шарттар 

жасасу. 

 

3.Елдің индустриялық мұқтаждарына ғылымның үлесін ұлғайту 

3.1 мақсат: институттың ғылыми-зерттеу әлеуетін арттыру 

3.2 мақсат: ғылыми әзірлемелердің инновациялығын арттыру және 

өндіріске енгізілген ҒЗЖ нәтижелерінің санын арттыру 

3.3 мақсат: ғылыми зерттеулерді дамыту және облыстар бойынша кадрлар 

даярлауға қатысу 

3.4 мақсат: жас ғалымдарды ҒЗЖ жүргізуге ынталандыру және кадрлық 

резервті қалыптастыру 

Осы мақсаттарды іске асыру қолданбалы және іргелі зерттеулерді, оның 

ішінде ҚР БҒМ гранттық, бағдарламалық-мақсатты және базалық 

қаржыландыру рамкаларын ұлғайту, жарияланымдарды ұлғайту мақсатында 

ПОҚ-ның нәтижелі ғылыми қызметі үшін жағдайларды қамтамасыз ету, оның 

ішінде Thomson Reuters және Scopus халықаралық библиометриялық 

базаларымен индекстелетін импакт-факторлы журналдарда; өнертабысқа 

қорғау құжаттарын алу; ғылыми-зерттеу институттарында жобаларды іске 

асыру процесіне студенттерді белсенді тарту; ғылыми-зерттеу 

институттарында қолданбалы және іргелі; зерттеу нәтижелерін оқу процесіне 

енгізу мониторингі; ғылыми және инновациялық қызметті қаржыландыруды 

ұлғайту, қолданбалы және іргелі зерттеулерді іске асыру үшін жаңа отандық 

және шетелдік әріптестерді тарту; ғалымдардың ғылыми жобаларына өндіріс 

өкілдерін міндетті түрде енгізуді енгізу, сондай-ақ ұйымдардың жетекші 

мамандарын конкурстарға (халықаралық жобаларды қоса алғанда) қатысуға 

және бірлескен іргелі, қолданбалы және инновациялық жобаларды орындауға 

тарту; ғылыми және зерттеу қызметін басқаруда инновациялық тәсілдерді 

қолдану. 

 

4. Жоғары білім беруді дамыту менеджменті мен мониторингін 

жетілдіру. 

 



4.1 мақсат: институт қызметінің барлық бағыттары бойынша сапа 

менеджменті жүйесін ұйымдастыру, диагностикалау және жетілдіру 

4.2 мақсат: сыртқы ортада институттың оң имиджін қолдау, 

ұстанымдарды күшейту 

Осы бағытты іске асыру үшін білім беру процесін, әкімшілік және 

қосалқы процестерді, кітапхана процестерін (электрондық құжат айналымы, 

материалдық-техникалық қамтамасыз етуді басқару, персоналды, тұрғын үй 

қорын басқару, өтінімдер және т. б.) автоматтандыру, интернет-ресурстарды 

дамыту, әртүрлі рейтингтерде, оның ішінде институттық сайттарда жоғары 

көрсеткіштерге қол жеткізу; шетелдерде қайта даярлау және біліктілікті 

арттырудың сертификатталған бағдарламаларына қатысу арқылы ӘБҚ-ның 

кәсіби деңгейін арттыру, кадрлық резерв бағдарламасын; институттың 

Қамқоршылық кеңесінің бағалауы мен ұсынымдарын ескере отырып, институт 

қызметін жетілдіру; бұқаралық ақпарат құралдары арқылы институттың 

ақпараттық ашықтығы мен барлық үдерістердің транспаренттілігін 

қамтамасыз ету. 

 

5. Институттың инфрақұрылымын дамыту 

5.1 мақсат: Институттың материалдық-техникалық базасын нығайту 

5.2 мақсат: ПОҚ және қызметкерлердің еңбек және өмір сүру, оқу 

қауіпсіздігі мен санитарлық жағдайларын қамтамасыз ету 

Осы міндеттерді орындау әлеуметтік объектілерді ұстауға арналған 

қаражатты мақсатты пайдалану мониторингі, ерекше білім алу қажеттіліктері 

бар студенттерге кедергісіз қол жеткізу үшін жағдай жасау; ғылыми 

зертханаларды аккредиттеуге; оқу-зертханалық корпустарды дамытуға және 

жаңғыртуға, жоғары жылдамдықты интернетті қоса отырып, оқу 

аудиторияларын қазіргі заманғы аппаратурамен және компьютерлік 

техникамен жарақтандыруға көзделген. 

 

6. Жастардың азаматтық-патриоттық тәрбиесін жетілдіру 

6.1 мақсат: жоғары азаматтық жауапкершілікпен, патриотизм сезімімен 

және толерантты әлеуметтік-бейімделген тұлғаны қалыптастыру және дамыту 

6.2 мақсат: білім алушыларды әлеуметтік қолдауды жақсарту 

Мақсаттарға қол жеткізу мәдени-спорттық бірлестіктердің қызметі үшін 

жағдай жасау арқылы жоспарлануда; білім алушыларды шығармашылық 

бірлестіктерге, қызығушылықтары бойынша клубтарға, ғылыми үйірмелерге 

тарту; әлеуметтік қорғалмаған білім алушыларға материалдық көмек көрсету 

арқылы қолдауды қамтамасыз ету; білім алушыларға тегін медициналық 

қызмет көрсету; студенттерді уақытша жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу. 


