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Цель стратегического развития: создание условий для подготовки 

конкурентоспособных кадров, удовлетворяющих потребностям 

индустриально-инновационного развития экономики РК и запросов внешнего 

рынка на основе интеграции науки, образования и бизнеса. 

 

Ключевые задачи: 
1. Модернизация содержания и организации образовательного процесса 

на основе разработки инновационных образовательных программ с 

привлечением специалистов казахстанского и мирового уровня. Внедрение 

системы независимой оценки результатов освоения образовательной 

программы с учетом требований профессиональных стандартов, в том числе и 

по стандартам WorldSkills. 

2. Обновление образовательного контента за счет включения в 

образовательные программы онлайн-курсов, расширения возможностей 

применения дистанционных технологий, ориентация основных 

образовательных программ на формирование цифровых компетенций; 

модернизация образования посредством внедрения ИКТ, 

практикоориентированных образовательных технологий. 

3. Совершенствование научно-исследовательского процесса на основе 

вовлечения обучающихся в фундаментальные и прикладные исследования, 

стимулирование инновационной деятельности профессорско-

преподавательского состава путем создания научно-исследовательских и 

научно-образовательных кластеров, активно вовлеченных в процесс 

коммерциализации. 

4. Развитие и внедрение талант-менеджмента в кадровой политике, 

распространение лучших зарубежных и казахстанских антикоррупционных 

практик. 

5. Формирование новой организационной структуры Университета и 

повышение ее эффективности через развитие принципов корпоративного 

управления и автономности. 

6. Создание современной цифровой экосистемы и IT инфраструктуры, 

обновление материально-технической базы университетского кампуса. 
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Стратегиялық дамудың мақсаты: Қазақстан Республикасы 

экономикасының индустриялық-инновациялық даму қажеттіліктерін және 

ғылым, білім және бизнестің интеграциясы негізінде сыртқы нарықтың 

сұраныстарын қанағаттандыратын бәсекеге қабілетті кадрлар даярлау 

үшін жағдайлар жасау. 

 

Негізгі міндеттер: 

1. Қазақстандық және әлемдік деңгейдегі мамандарды тарта отырып, 

инновациялық білім беру бағдарламаларын әзірлеу негізінде білім беру 

үрдісінің мазмұны мен ұйымдастырылуын жаңғырту. Кәсіптік 

стандарттардың талаптарын, оның ішінде WorldSkills стандарттары бойынша 

талаптарын ескере отырып, білім беру бағдарламасын меңгеру нәтижелерін 

тәуелсіз бағалау жүйесін енгізу. 

2. Білім беру бағдарламаларына онлайн-курстарды қосу, қашықтықтан 

оқыту технологияларын қолдану мүмкіндіктерін кеңейту, негізгі білім беру 

бағдарламаларын цифрлық құзыреттерді қалыптастыруға бағдарлау; акт, 

практикаға бағдарланған білім беру технологияларын енгізу арқылы білім 

беруді жаңғырту есебінен білім беру контентін жаңарту. 

3. Білім алушыларды іргелі және қолданбалы зерттеулерге тарту негізінде 

ғылыми-зерттеу үрдісін жетілдіру, коммерцияландыру процесіне белсенді 

тартылған ғылыми-зерттеу және ғылыми-білім беру кластерлерін құру 

жолымен профессорлық-оқытушылық құрамның инновациялық қызметін 

ынталандыру. 

4. Кадр саясатына талант-менеджментті дамыту және енгізу, үздік 

шетелдік және қазақстандық сыбайлас жемқорлыққа қарсы практикаларды 

тарату. 

5. Университеттің жаңа ұйымдық құрылымын қалыптастыру және 

корпоративтік басқару мен дербестік қағидаттарын дамыту арқылы оның 

тиімділігін арттыру.  

6. Заманауи цифрлық экожүйені және IT инфрақұрылымын құру, 

университет кампусының материалдық-техникалық базасын жаңарту. 
 



  


