
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАРАЗ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИНСТИТУТЫ 

Институт ректорының оқу, ғылыми-зерттеу және қаржылық қызмет 

мәселелері бойынша 2020-2021 оқу жылына жұртшылық алдындағы 

ЕСЕБІ 

 

Бәсекеге қабілетті жаңа ғасыр мамандарын даярлауда Халықаралық 

Тараз инновациялық институтының негізгі миссиясы:  «Білімді көбейту және 

тарату, табысты болашақты құру үшін тұлғаның әлеуетін шабыттандыру 

және ашу», ал басты құндылықтары Білім, Инновациялылық, Парасаттылық, 

Ашықтық, Қоғам игілігі үшін қызмет ету болып табылады.  

2020-2021 оқу жылында  7131  білім алушы мен  754 магистрантқа  7 

факультет, 14 кафедрада қызмет жасайтын ҰҒА 1 академигі, 15 ғылым 

докторы, 65 ғылым кандидаты, 7 PhD докторлары сапалы білім берді.  ПОҚ-

тың ғылыми дәрежесі 52 пайызды құрайды.  

Университетте жалпы көлемі 12658 ш.м. болатын заманауи 7 оқу 

ғимараттары, заманауи үлгідегі спорт кешені, 500 орындық Студенттер үйі, 

Агробиологиялық  ғылыми-зерттеу  орталығы,  «Шерхантану және Рухани 

жаңғыру» ғылыми-зерттеу орталығы «Ветеринария және мал шаруашылығы» 

орталығы және 417410 дананы құрайтын кітап қоры бар.    

2020-2021 жылы институтта 400-ге жуық ПОҚ пен ӘШҚ жұмыс 

жасайды. Оның ішінде ғылым докторы 15, ғылым кандидаты 65, 10 PhD 

доктор және 109 магистрлер бар.  

 

І. Университеттің мамандар  даярлаудағы  қызметі. 

Оқу-әдістемелік бағыттағы жұмыстар. 

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті 2020-2021 оқу 

жылында Құрылтайшылар кеңесінің арнайы шешімімен (23 желтоқсан, 2020 

жыл) Халықаралық Тараз инновациялық институты ретінде  жоғары білімді 

мамандар даярлау қызметін ҚР-да ресми бекітілген заңнамалық актілер мен 

ҚР Президентінің дәстүрлі Жолдауларын, сондай-ақ институттың 2020-2025 

жылдарға арналған даму стратегиясын басшылыққа ала отырып  қызметін 

жүргізуде.  

12.02.2021 жылғы №KZ11LAA00023380 қайта ресімделген лицензия 

бойынша ХТИИ Ғылыми кеңесі (25.02.2021 жылғы №7 хаттама) 2020-2021 

оқу жылына бекітілген ТИГУ нормативтік  құжаттамасы, шарттар, 

жоспарлар ағымдағы оқу жылының соңына дейін институтта қолданылады 

деген шешім қабылданды.  Құрылтайшылар кеңесінің шешімімен институтта 

бірқатар жаңа құрылымдық бөлімшелер құрылды: академиялық саясат 

басқармасы, сапаны Ішкі қамтамасыз ету бөлімі,  «Жалпы деректер базасын 

ақпараттық қамтамасыз ету», «Халықаралық байланыс және маркетинг», 

«Трансформациялау кеңсесі» бөлімі құрылды. 

ХТИИ - оқу-әдістемелік, ғылыми және тәрбиелік бағыттарда білім беру 

қызметін үдемелі дамыту,  білім беру бағдарламаларын әзірлеуге жұмыс 



берушілерді белсенді тартып, құзыреттілік тәсілдерін тиімді қолдануды 

басты назарда ұстаған, инфрақұрылымы дамыған  жоғары оқу орны. 

2020-2021 оқу жылында ХТИИ-де ҚР БҒМ Болон процесі және 

академиялық ұтқырлық орталығының білім беру бағдарламаларының 

тізіліміндегі бакалавриаттың 38 ББ және магистратураның 28 білім беру 

бағдарламалары еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, 

қолданыстағы кәсіптік стандарттар негізінде әзірленді. ББ әзірлеуге өңірдің 

58 жұмыс берушісі қатысты.  Кәсіби практикаларды өткізу базасы кеңейтілді. 

Кәсіптік практика базаларымен 157 шарт жасалды, оның ішінде: 82 - 

кәсіпорынмен, 63 - орта мектептермен, 12 – мектепке дейінгі білім беру және 

спорт ұйымдарымен. Қамқорлыққа алынған екі ауыл мектебімен 

ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылды. Өңірдің өндіріс 

базаларының филиал-зертханаларында дуалды оқытуды дамыту бойынша 

жұмыстар жалғасуда: «Қазфосфат»  ЖШС, «АТФ Банк» АҚ, 

«БанкЦентрКредит» АҚ, «Қазақстан стандарттау және сертификаттау 

институты» РМҚК, Тараз қаласының №9 балабақшасы, №12 орта мектебі. 

Тараз, «Мейірім» арнайы түзету мектеп-гимназиясы, Жамбыл облысының 

криминалистика басқармасы, Жамбыл облысының қылмыстық істер 

жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты және басқалары қатысты. 

 2020-2021 оқу жылында оқу үрдісі Сovid-19 карантинінің шектеулі 

шаралары жағдайында ұйымдастырылды. Осыған байланысты биылғы жылы 

облыстар бойынша IT-хабтар, IT-мектептер бойынша ақпаратты 

жүйелендірілді және жоғары оқу орындарына ынтымақтастық үшін тізімді 

ұсынды. ХТИИ осы жылы ұсынылған  «ТаразХАБ» ЖШС-мен (IT-хаб) 

ынтымақтастық туралы меморандум және «IQYZMET» ЖШС IT-

компаниясымен кәсіби тәжірибелерді ұйымдастыру туралы шарт жасасты. 

Дәстүрлі білім беру форматына толығымен көшкеннен кейін де онлайн 

платформаларды дамыту қажеттілігі белгілі. Алдағы оқу жылында «Digital 

Academy» ЖШС - мен бірге  «Elab.Asia» серіктестік келісім-шарты аясында 

ХТИИ  базасында ITII-ELAB i-ELAB цифрлық құзыреттілік орталығы» 

білім беру орталығы ашылады деп жоспарлануда.  

2020-2021 оқу жылының күзгі семестрінде білім алушылардың барлық 

контингенті қашықтықтан оқытылды. Оқу үдерісін ұйымдастыру Moodle tigu. 

dis порталы платформасында жүзеге асырылып, қажетті ішкі нормативтік 

құжаттамалар әзірленді. 

Виртуалды тіркеу кеңсесі, деканаттың Call-орталығы және оқу 

үрдісінің қажетті қызметтері құрылды.  Қашықтықтан оқыту үшін барлық 

жағдайлар жасалған: білім беру порталында білім алушылар үшін оқу-

әдістемелік контент, интернетке жеткілікті жылдамдықпен шығатын 

компьютердің, компьютерлік мультимедиа жабдығының қажетті болуы 

орналастырылған. Білім алушылар оқу бағдарламасында смартфондар 

арқылы жұмыс істей алады. ҚБТ-ға тартылған ПОҚ толық көлемде тиісті 

біліктілікті арттыру курстарынан өтті.  



  2020-2021 оқу жылы институтта Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету Комитетінің жоспарлы 

профилактикалық бақылауынан басталды. 

Комиссия ХТИИ-да  жоғары кәсіби мамандар даярлау сапасының 

МЖМБС-ға сәйкестігі мен үлгілік қағидалар негізінде тексеру жұмыстарын 

жүргізді.  

Профилактикалық бақылау 2020 жылдың 28 қыркүйегі мен 02 қазаны 

аралығында және екінші рет 2020 жылдың 9-13 қараша аралығында 

жүргізілді. Ал, көрсетілген сәйкессіздіктерді жоюға қосымша мерзім 

белгіленіп, 2021 жылдың  15-19 ақпаны аралығында жүргізілді. Соңғы 

тексеру нәтижесі бойынша көрсетілген ескертулер жойылып, сәйкестендіру 

мақсатында төмендегі шаралар жүзеге асырылды:  

-  еңбек нарығында сұраныс төмендеген, кадрларды даярлаудың 2 

бағыты ( 6В023 - Тілдер мен әдебиет, 6В111-қызмет көрсету саласы) 

бойынша лицензия қосымшаларын өткізу және  7 жаңа білім беру 

бағдарламасы  Реестрден  ерікті түрде алу  туралы ұсыныс берілді (6В01102-

Этнопсихология, 6В01203 - Этнопедагогика, 6В04108 - әлеуметтік 

экономика, 6В04107 - әлеуметтік саладағы мемлекеттік басқару, 6В07502 -

Стандарттау және сапаны басқару жүйесі (салалар бойынша), 6В05303 -

Техникалық физика, 6B04106 IT-Экономика), өйткені, аталған білім беру 

бағдарламалары  бойынша студенттерді қабылдау болмаған; 

- ПОҚ штаттық кестесі бойынша педагогикалық жүктеме қайта бөлінді; 

- қосымша  оқу-әдістемелік әдебиеттер сатып алынды; 

- Platonus порталы  қосылды; 

- Инклюзивті білім беру және психологиялық қолдау  орталығы 

ашылды. 

2021-2022 оқу жылына 2, 3 және 4 курс білім алушыларының ЖОЖ 

қалыптастырылып,  осы курстарға арналған ББ  жаңартылды. Сонымен, ЖБП 

бөлігіндегі барлық ББМББС талаптарына сәйкес «Мәдениеттану және 

психология» пәні «Мәдениеттану» және «Психология» болып 2 кредит 

бойынша бөлінді. Осыған байланысты кадрларды даярлаудың педагогикалық 

бағытының ББ-на базалық және бейіндеуші пәндер цикліне тиісті пәндер, 

жаңа компоненттер енгізілді. Барлық ББ-дан Кәсіби  бағытталған қазақ/орыс 

және шет тілдерінің пәндері алынып тасталды. «Құқықтану» ББ бойынша 

келесі оқу жылында қабылданатын  1 курстар үшін екі жаңа кафедра 

(«Мемлекеттік-құқықтық пәндер» және «Азаматтық және қылмыстық 

құқық») екі жаңа траекторияны әзірлеуде. «Стандарттау және 

сертификаттау» ББ жаңартылды. Барлық жаңартылған ББ 25.08.2021 жылға 

дейін ББҚ тізіліміне енгізілуі және сарапшылардың мақұлдауын алуы тиіс. 

Жаңартылған ББ деректері пәндеріне жазылу 26.08.2021 жылдан басталады. 

 Білім алушылардың көктемгі сессиялары 2021-жылдың мамыр айының 

11-нен  маусым айының 12-сі аралығында институттың академиялық саясаты 

негізінде  ұйымдастырылып өткізілді.           

2020-2021 оқу жылында жалпы 7131  білім алушы болса,  көктемгі 

емтихан тапсыруға міндетті  күндізгі  бөлімде  оқитын студенттер саны    1-3 



курс бойынша  2463 студент,  оның ішінде 36 студент Мемлекеттік грант , 39 

студент жергілікті грант  негізінде білім алады. Бітірушілер саны күндізгі 

бөлім бойынша 689 студент, оның ішінде Мемлекеттік грант негізінде 8 

бітіруші. Қашықтықтан білім беру бойынша - 3979, Қашықтықтан білім беру 

бойынша 2226 білім алушы көктемгі сессияны аяқтап отыр,  бітірушілер 

саны  1753.   

2020-2021 оқу жылында  жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламалары бойынша білім алушылар саны 754 магистрантты құрады, 

оның ішінде (2 курс) - 427 магистрант, оның ішінде мемлекеттік тапсырыс 

бойынша білім алушылар – 11 магистрант; 1 курс – 327 магистрант. 

Аралық аттестаттау және мемлекеттік қорытынды аттестаттау (ҚА) 

нәтижелері институттың білім беру қызметінің тиімділігі мен сапасының 

маңызды көрсеткіші болып табылады. 

Күндізгі оқу нысаны бойынша аралық аттестаттау қорытындылары 

бойынша магистранттардың білім сапасы 74,6% - ды, абсолюттік үлгерімі 

86,5% - ды құрады. 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары 

негізінде мамандар даярлау қызметі  төмендегі  бағыттар бойынша жүзеге 

асырылды: 

1. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің нормативтік-басқарушы 

құжаттамасының Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Нормативтік-құқықтық құжаттамасының тізбесі мен талаптарына сәйкестігін 

қамтамасыз ету. 

2. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді даярлау бағыттарының 

білім беру қызметінде  15 ереже әзірленіп,  өзектендірілді. 

3. Жұмыс берушілермен және мүдделі тараптармен олардың активтерін 

білім беру процесіне тарту мәселелері бойынша қазіргі заманғы деңгейде 

практикалық дайындықты қамтамасыз ететін 7 ғылыми-зерттеу орталығы 

құрылды. 5 жетекші университет ҒЗО-мен өзара ынтымақтастық бойынша 

шарттар жасалды. 

4. ҚР МЖМБС талаптарына сәйкес кәсіби практикадан өтуді 

қамтамасыз ету. Магистранттардың ғылыми тағылымдамаларынан, зерттеу 

және өндірістік практикаларынан өту үшін шарттар жасалды. Ағымдағы оқу 

жылында жетекші кәсіпорындармен, ұйымдармен, орта мектептермен, 

колледждермен кәсіптік практикадан, сондай-ақ магистранттардың ғылыми 

тағылымдамаларынан өту бойынша 43 келісімшарт жасалды. 

5. Ғылыми жетекшілікті  қамтамасыз ету мақсатында басқа отандық 

университеттерден 10 ПОҚ шарттық негізде тартылды. 

6. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша 

шетелдік тағылымдамадан өтуді қамтамасыз ету мақсатында ХТИИ шетелдік 

білім беру және ғылыми мекемелермен әріптестік байланыстарын 

жалғастырып, 7 шетелдік университеттермен, оның ішінде дайындық 

бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу ынтымақтастығы туралы қосымша 

шарттар жасалды. 

 



Дайындау 

бағыты 

ББ атауы Тағылымдамадан 

өту орнының 

атауы 

Жасалған 

мерзімі 

Жарамдылық 

уақыты 

1. 7М011 

Педагогика 

және  

психология 

1. 7М01101, 

7М01102 – 

Педагогика 

және 

психология 

Кимчхон 

университеті.  

Корей 

Республикасы 

09.01.2016 

 

 

5 жыл 

10.01.2021 

Кенгнам 

университеті. 

Оңтүстік Корей 

21.08.2018 5 жыл 

20.08.2023 

Сиань Солтүстік-

Батыс 

университеті. 

Қытай 

Республикасы 

01.06.2016 

г. 

5 жыл 

01.06.2021 

Карабук 

университеті. 

Туркия 

Республикасы 

12.11.2019 5 жыл 

12.11.2024 

Санг Менг  

университеті. 

Корей 

Республикасы 

10.12.2019 5 лет 

10.12.2024 

Корей 

халықаралық білім 

университеті. 

Корей 

Республикасы 

12.06.2014 шектеусіз 

  Стамбул 

университеті. 

Туркия 

 5 жыл 

 

Халықаралық 

Кувейт 

университеті. 

Қырғызстан 

Республикасы 

01.09.2020 01.09.2025 

2. 7М014  

Жалпы 

дамудың 

арнайы пәндері 

бойынша 

мұғалімдер 

даярлау 

2. 7М01401, 

7М01402 – 

Кәсіптік 

оқыту 

Карабук 

университеті. 

Туркия 

Республикасы 

 

Алесандрас 

Стульгинкиса 

атындағы Каунас 

12.11.2019 

 

 

5 жыл 

12.11.2024 



университеті. 

Литва 

Халықаралық 

Кувейт 

университеті. 

Қырғызстан 

Республикасы 

01.09.2020 01.09.2025 

 

 

 

3. 7М015 – 

Жаратылыстану 

ғылымдары 

пәндерінің 

мұғалімдерін 

даярлау 

3. 7М01501 -, 

7М01502 - 

Математика 

Карабук 

университеті. 

Туркия 

Республикасы 

12.11.2019 5 жыл 

12.11.2024 

4. 7М01503, 

7М01504 - 

Биология 

Карабук 

университеті. 

Туркия 

Республикасы 

12.11.2019 5 жыл 

12.11.2024 

Халықаралық 

Кувейт 

университеті. 

Қырғызстан 

Республикасы 

01.09.2020 01.09.2025 

4. 7М017 – Тіл 

мен әдебиет 

мұғалімдерін 

даярлау 

5. 7М01701, 

7М01702 – 

Қазақ тілі мен 

әдебиеті 

Баку Евразиялық  

университеті. 

Баку, Азербайжан 

 

Кимчхон 

университеті.  

Корей 

Республикасы  

 

Кенгнам 

университеті. 

Оңтүстік Корей  

 

Сиань Солтүстік-

Батыс 

университеті. 

Қытай 

Республикасы  

 

Санг Менг  

университеті. 

Корей 

Республикасы 

26.03.2016 

 

 

09.01.2016 

 

 

21.08.2018 

 

 

01.06.2016 

г. 

 

 

10.12.2019 

 

 

5 жыл 

26.05.2021 

 

5 жыл 

10.01.2021 

 

5 жыл 

20.08.2023 

 

5 жыл 

01.06.2021 

 

5 жыл 

10.12.2024 

6. 7М01703, 

7М01704  – 

Шетел тілі: екі 

шет тілі 

Халықаралық 

Кувейт 

01.09.2020 01.09.2025 



университеті. 

Қырғызстан 

Республикасы 

5. 7М022 – 

Гуманитарлық 

ғылымдар 

7. 7М02201, 

7М02202 – 

Тарих 

Карабук 

университеті. 

Туркия 

Республикасы 

12.11.2019 5 жыл 

12.11.2024 

Халықаралық 

Кувейт 

университеті. 

Қырғызстан 

Республикасы 

01.09.2020 01.09.2025 

6. 7М041 – 

Бизнес және 

басқару 

8. 7М04103. 

7М04104 - 

Қаржы 

Баку Евразиялық  

университеті. 

Баку, Азербайжан 

 

Карабук 

университеті. 

Туркия 

Республикасы  

 

Гданск қонақ үй 

бизнесін басқару 

және туризм 

академиясы. 

Варшава 

 

Санг Менг  

университеті. 

Корей 

Республикасы  

 

Халықаралық 

Кувейт 

университеті. 

Қырғызстан 

Республикасы 

26.03.2016 

 

 

12.11.2019 

 

17.04.2018 

 

 

 

10.12.2019 

 

 

01.09.2020 

5 жыл 

26.05.2021 

 

5 жыл 

12.11.2024 

5 жыл 

15.04.2023 

 

 

5 жыл 

10.12.2024 

 

01.09.2025 

9. 7М04106. 

7М04107 – 

Менеджмент: 

Адами 

ресурстарды 

басқару 

10. 7М04110, 

7М04111 –

Мемлекеттік 

және 

жергілікті 

басқару  

11. 7М04101, 

7М04102 - 

Экономика 

7. 7М042 - 

Құқық 

12. 7М04201, 

7М04202 – 

Құқықтану 

Баку Евразиялық  

университеті. 

Баку, Азербайжан 

 

26.03.2016 

 

5 жыл 

26.05.2021 

 

Санг Менг  

университеті. 

Корей 

Республикасы 

10.12.2019 5 жыл 

10.12.2024 



Халықаралық 

Кувейт 

университеті. 

Қырғызстан 

Республикасы 

01.09.2020 01.09.2025 

8. 7М053 – 

Физикалық 

және химиялық 

ғылымдар 

13. 7М07501, 

7М07502 – 

Физика 

Варшава 

технологиялық 

университеті. 

Варшава 

17.04.2018 5 жыл 

15.04.2023 

Кеннам ұлттық 

ғылым мен 

технологиялар 

университеті 

Корей 

Республикасы 

14.07.2018 5 жыл 

14.07.2023 

Халықаралық 

Кувейт 

университеті. 

Қырғызстан 

Республикасы 

01.09.2020 01.09.2025 

9. 7М075 – 

Стандарттау, 

сертификаттау 

және 

метрология 

(салалар 

бойынша) 

14. 7М07501, 

7М07502 – 

Стандарттау 

және  

сертификаттау 

(салалар 

бойынша) 

Варшава 

технологиялық 

университеті. 

Варшава 

17.04.2018 5 жыл 

15.04.2023 

Кеннам ұлттық 

ғылым мен 

технологиялар 

университеті 

Корей 

Республикасы 

14.07.2018 5 жыл 

14.07.2023 

Халықаралық 

Кувейт 

университеті. 

Қырғызстан 

Республикасы 

01.09.2020 01.09.2025 

ХТИИ-де оқу процесі кезінде де, оқудан тыс уақытта да МҒЗЖ, МЭЗЖ 

жүзеге асыру үшін қолайлы жағдайлар жасалған. 

МҒЗЖ, МЭЗЖ есепті жылы институттың 2020-2025 жылдарға арналған 

даму стратегиясына және шығарушы кафедралардың бекітілген 

перспективалық ғылыми тақырыптарына сәйкес орындалды. 

Магистрлік диссертациялар / жобалар бітіруші кафедралардың ҒЗЖ 

шеңберінде орындалды. 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары 

бойынша білім алатын магистранттардың ғылыми-зерттеу қызметінің 

нәтижелілігі: 



Көрсеткіштер Саны 

Ғылыми конференциялар, семинарларда, басқа да 

бағыттағы баяндамалар, барлығы: 

 

99 

Оның ішінде халықаралық (шет елдік) 19 

Оның ішінде халықаралық,  (ҚР) 65 

Республикалық конференцияларда 15 

Ғылыми басылымдар, барлығы 90 

Оның ішінде  халықаралық ғылыми журналдарда 5 

БжҒСБК ұсынған журналдарда  1 

Республикалық ғылыми журналдарда, 

Оның ішінде  ТИГУ жаршысында 

84 

51 

Барлығы 189 

 

Есепті жылы магистранттардың ғылыми зерттеулерінің нәтижелері 

өндіріске, сондай-ақ оқу процесіне енгізілді. Ғылыми зерттеулер нәтижелерін 

енгізу туралы анықтамалардың барлығы 85 құрады, оның ішінде: өндіріске – 

35, оқу процесіне-50. 

Биылғы оқу жылында академиялық еркіндік аясында Қазақстанның 

жоғары оқу орындары өзіндік үлгідегі дипломдар береді. 2021 жылғы 1 

қаңтардан бастап қолданысқа енгізілген «Білім туралы» Заңының 39-бабы 5-

тармағы бойынша  ХТИИ Қазақстан Республикасының Банкнот фабрикасына 

өзіндік үлгідегі дипломдарының бланкілеріне тапсырыс берді. ҚР БҒМ 

08.12.2020 ж. № 512 бұйрығымен бекітілген ЖЖОКБҰ-ның өзіндік 

үлгісіндегі құжаттарды беруді ұйымдастыру бойынша әдістемелік 

ұсынымдар негізінде, ХТИИ-де дипломдарды есепке алуды, сақтауды және 

беруді ұйымдастыру бойынша қағидалар әзірленді. 24.05.2021 жылға ҚР 

БҒМ БПҰ қорытынды аттестаттау бойынша ғаламтор сауалнамасына сәйкес 

білім алушылардың жалпы контингенті 5128 адамды құрады, оның ішінде 

2802-сі қорытынды аттестаттауға жіберілді, 2403-і бакалавр, 399-ы 

магистранттар. 

Өзіндік үлгідегі құжаттардың нөмірлерін генерациялау (бұдан әрі-

дипломдар) веб-ресурста орналасқан арнайы сервисті пайдалана отырып 

жүзеге асырылады.  

Биыл мемлекеттік білім гранты бойынша 8 студент және 11 магистрант 

бітіреді. Бітірушілердің бұл санатын бекітілген Қағидаларға сәйкес ХТИИ-

дің жас мамандарын бөлу жөніндегі комиссия қарастырды. 2020 жылғы 

түлектерді жұмысқа орналастыру көрсеткіші  76% - ды құрады. 

ХТИИ өз дамуында бейіндеудің басым бағытын – елдің ауыл 

шаруашылығы секторы үшін кадрлар даярлауды айқындады. Осы бағытта 

«Балық шаруашылығы» білім беру бағдарламасы әзірленуде, «Орман 

шаруашылығы» ББ Реестрде мақұлданды.  

Бүгінгі таңда ББ-ны қажетті ОПҚ-мен қамтамасыз етуде проблемалар 

бар. Жақын шетел ЖОО-мен келіссөздер жүргізілуде. 



Халықаралық Тараз инновациялық институтының Ақпараттық-

кітапханалық орталығы ақылы келісім шарт негізінде сатып алынған сандық 

коллекция қатарында Қазақстанның «Қазақ университеті», «Фолиант», 

«Нұрпрес» т.с.с. баспалар өнімдерінің ресурстар қоры жинақталған және 

Ресейдің бірнеше оқу орындарының оқулықтарынан құралған «ЭБС IPR 

BOOKS.RU» Ресейлік электронды-кітапхана жүйесі бағдарламасын іске қосу 

бағытында келісім шартқа тұру жұмыстары жүргізіліп 140 мыңнан астам 

толық мәтінді коллекцияларын оқырмандардың оқу үрдісінде пайдалануына 

мүмкіндік жасалынды.   

 Сонымен қатар Қазақстандық «Ақнұр» баспасы өнімдерінің цифрлы 

кітапхана коллекциясына тестік мүмкіндіктер қойылып, оқытушылар мен 

студенттердің цифрлы кітапхана қорын пайдалануға қолжетімділік 

жасалынды.  

2020-2021 оқу жылы кітапхана қорына 17 476 828 теңге қаражат 

бөлініп 4161 дана басылымдар сатып алынды, 6008 дана кітаптар ПОҚ 

еңбектері, Ұлттық аударма бюросы және т.б. тұлғалардан тегін келіп түскен 

басылымдар. Оқу жылының соңында барлық кітапханалық қоры 425 943 

дананы құрады.  

Қазіргі кезеңде ХТИИ-нің материалдық базасында 418 компьютер 

(оның 261-і оқу кабинеттері мен компьютер кластарында), 7 сервер, 

39принтер, 4 ксерокс, 54 көпфункциялы құрылғы (МФУ), 4 сканер, 36 

проектор, 32 интерактивті тақта бар. 

2020-2021 оқу жылы институт мөлдір шыны тақталы видеостудия 

сатып алып, видеолекциялар мен видеокурстарды онлайн сабақтарда 

пайдалану мүмкіндігіне ие болды.   

Институттың Байзақ ауданы Қостөбе ауылындағы Агробиологиялық 

ғылыми-зерттеу орталығының арнайы екі кабинетіне интерактивті 

құрылғылары мен компьютерлер орнатылып, телефон, интернет (16 Мбит/с), 

локальді желісі іске қосылды. 

Қазіргі кезде институттың білім платформасы «portal.tigu.kz» 

студенттер мен профессор-оқытушылар құрамына қызмет етуде. 2020-2021 

оқу жылында институт автоматтандырылған ақпараттық жүйе ААЖ 

«Platonus» жүйесінің модульдарын толыққанды пайдалана бастады. Бүкіл 

әлемдік пандемия кезеңінде министрлік талабы бойынша   институтқа 

талапкерлер құжаттарын онлайн түрде  тапсырғандықтан «Абитуриент» 

бағдарламалық кешені жасалды.  

Халықаралық Тараз инновациялық институтының WEB-сайты 

ұйымның атауы өзгеруіне байланысты www.htii.edu.kz  домендік есіммен 

жаңа сайт іске қосылды.  

Еліміздің «Цифрлі Қазақстан» бағдарламасын, институттың «smart- 

институты» моделіне сәйкес IT-cтратегиясын жоспарларды орындау 

бойынша жұмыстар жалғасуда.    

Институтқа талапкерлерді тарту жұмыстары  Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №600 бұйрығымен 

бекітілген, 2019 жылғы 14 маусымдағы №269, 2020 жылғы 8 маусымдағы 

http://www.htii.edu.kz/


№237 және 2021 жылғы 24 мамырдағы №241 бұйрықтарымен өзгерістер 

енгізілген «Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына» және Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 2 мамырдағы № 

204 бұйрығымен бекітілген және Қазақстан Республикасы білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №658, 2020 жылғы 5 маусымдағы 

№230 және 2021 жылғы 13 сәуірдегі №162 бұйрықтарымен өзгерістер 

енгізілген «Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу және «Ұлттық бірыңғай 

тестілеу тапсырғаны туралы сертификат беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет қағидаларына» сәйкес жүзеге асырылды.   

2020-2021 оқу жылына бакалавриатқа оқуға қабылданған студенттердің 

жалпы саны – 1443. Оның ішінде 916 студент (13 –і шартты) күндізгі бөлімге, 

527 студент күндізгі бөлімнің қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша 

қабылданды. 

Күндізгі бөлімдегі 916 студенттің 526 –ы жалпы орта білім, 377 -і орта 

кәсіптік білім, 13 –і жоғары білім негізінде, оның 854 –і қазақ бөліміне, 62 -і 

орыс бөліміне қабылданды. 

Күндізгі бөлімнің қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша 527 

студенттің 332 -і жоғары білім, 195 -і орта кәсіптік білім негізінде 

қабылданғандар, оның 381 -і қазақ, 146 -і орыс бөлімінде. 

Жоғарғы білімнен кейінгі білімге тек ақылы негізде барлығы 46 

магистрант қабылданды. Оның 36 –ы ғылыми-педагогикалық бағытта, 10 -ы 

бейіндік бағытта. 

Ақылы негізде қабылданған студенттердің кейбір санаттарына 

әлеуметтік жәрдем көрсету туралы ережеге сәйкес, 2020-2021 оқу жылына 

оқуға қабылданған ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 5 студентке ректор 

гранты берілді. «Алтын белгі» иегері мен спорт саласындағы жетістігі бар 3 

студентке бірінші оқу жылына - 50%, маусым айындағы ҰБТ –дан 90 және 

одан жоғары балл алған 6 студентке - 30%, 80-89 балл алған 4 студентке -

20%, 70 -79 балл алған 9 студентке -10% жеңілдік берілді. 

Ұлттық тестілеу орталығының 26.11.2020 ж. күнгі №15-10-7-2-2759 

«2021 жылғы 15-20 қаңтар аралығында өткізілетін Ұлттық бірыңғай 

тестілеуге (бұдан әрі - ҰБТ) қатысушылардың деректер базасын 

қалыптастыру» бойынша нұсқаулық хатына сәйкес, ҰБТ нәтижесі бойынша 

шекті балл алмаған, ҰБТ нәтижелері жойылған, бейінді пәндер 

комбинациясы сәйкес келмейтін ҰБТ нәтижелері бар және жоғары оқу 

орындарына (бұдан әрі –ЖОО) күндізгі оқу бөліміне ағымдағы жылы ақылы 

негізде қабылданған тұлғалардан (ҰБТ сертификаты жоқ) және - ЖОО-да 

ақылы негізде шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру 

бағдарламалары тобы бойынша білім алушы және басқа білім беру 

бағдарламалары тобына ауысуға ниет білдірген тұлғалардан ҰБТ-ға қатысуға 

өтініштер 2020 жылдың 1 –15 желтоқсан аралығында, ҰТО сайты арқылы 

онлайн режимде қабылданды. 

Аталған ҰБТ -ға университеттен 124 адам тіркелді. Оның 10-ы шартты, 

114 -і шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары 



тобы бойынша білім алушы және басқа білім беру бағдарламалары тобына 

ауысуға ниет білдірген тұлғалар. Талапкерлер мен білім алушылардың 

рұқсатнама қағазында көрсетілген мерзім және ҰТО жоспары бойынша 

университеттен қатысатын 107 адам 31 қаңтар -2 ақпан аралығында ҰБТ 

тапсырды.  

Талапкерлермен әлеуметтік желілер арқылы ақпараттар алмасу үшін 

Telegram желісінде институт бағдарламашысы А.Дауталиевтің «Абитуриент-

ХТИИ» ботының бағдарламасы құрастырылып, іске қосылды. 

Сондай-ақ бұқаралық ақпараттық құралдар беттерінде мақалалар 

жарияланды. атап айтқанда, Байзақ аудандық «ауыл жаңалығы» газетінің 24 

сәуірдегі №34 санында «мамандық таңдау - өміріңіздің бір кірпішін қалау», 

Меркі аудандық «Меркі тынысы» газетінің 28 сәуірдегі №33 санында 

«Білімді ұрпақ - болашақтың кілті», «Сарысу» аудандық «Сарысу таңы» 

газетінің 14 сәуірдегі №42-43 санында «Заманауи білім ордасы», «Жамбыл-

Тараз» қалалық қоғамдық-саяси газетінің 19 мамырдағы №20 санында 

«Халықаралық Тараз инновациялық институты - табысты болашақ кепілі», 

Талас аудандық «Талас тынысы» газетінің 21 мамырдағы №36 санында 

«Цифрландыру заманының мамандары» және Жамбыл аудандық «Шұғыла» 

газетінің 22 мамырдағы №38 санында «Бәсекеге қабілетті жастар - ұлт 

болашағы» атты институт жайлы мақалалар жарық көрді. 

 

Институт профессор-оқытушылар құрамы мен студенттердің 

ғылыми-зерттеу жұмыстары. 

 

Білімді ғылыммен ұштастыру мақсатында институтта  оқу, ғылыми-

зерттеу орталықтары, студенттік ғылыми зертханалары мен үйірмелер 

жұмысы ұйымдастырылған. 

2020-2021 оқу жылында  ғылыми-зерттеу орталықтары мен үйірмелер 

бекітілген жоспар негізінде жұмыстар жүргізді.  

«Рухани жаңғыру және Шерхантану» орталығында «Қазақтың 

Шерағасы» көптомдық жинағының 11 кітабы даярланып, баспаға жолданған.   

2020 жылдың 12-қарашасында Тараз инновациялық-гуманитарлық 

университетінің «Рухани жаңғыру және Шерхантану» орталығының 

ұйымдастыруымен «Ұлтымыздың рухани жаңғыруы және Шерхан 

Мұртаза мұрасы» атты республикалық ғылыми-практикалық  

конференциясы,  10-желтоқсанда  «Адалдықты жырлайды, тәуелсіз елдің 

ақыны!» атты облыстық ақындар айтысы,  2021 жылдың  25-27 ақпаны  

аралығында «Авторлық бағдарламаларды оқытудың өзекті мәселелері» 

тақырыбында республикалық ғылыми-әдістемелік семинар, Жамбыл 

Жабаевтың 175 жылдық мерейтойының аясында «Мен – қырағы 

сұңқармын, мен – елімнің әуені...» атты облыстық жас ақындар мүшәйрасы,  

тұңғыш рет  дәстүрлі өткізілетін «Шерхан оқулары» байқауы республикалық 

деңгейде өткізілді.  

«Агробиологиялық ғылыми-зерттеу орталығы» Жамбыл облысында 

резервтік қордағы және жергілікті маңызы бар бекітілмеген балық 



шаруашылығы су айдындарына био-экологиялық зерттеулер жүргізу, балық 

қырылу қаупі бар су айдындары жағдайын бағалау, құжаттандыру, аулаудың 

шекті көлеміне биологиялық негіздеме жасау мақсатында жұмыс істейді. 

2020 жылы Жамбыл облысы, Байзақ ауданында 6 гектар жерге 

«Богдан» жүгері сорты  егілді. Сумен қамтамасыз етудегі үзілістерге 

байланысты өнім гектарына 25 центнерді ғана құрады. 2 гектар аумаққа 

бақша дақылдары ашық жерге егілді. 

Ашық далада «Конкурент» сортының қияры, «Бобкат», «Новичок», 

«Қызғылт гигант» сорттарының қызанақтары, «Алмаз» сортының 

баклажаны, «Слава» сортының қырыққабаты, болгар бұрышының 

«Калифорния ғажайыбы» және «Қарлығаш» сорттары егілді. Алынған өнім 

бөлім қызметкерлерінің күшімен қысқа сақталады. 

Агробиологиялық ғылыми-зерттеу орталығында  оқу сабақтарының 

кестесіне сәйкес биология және ауылшаруашылық мамандықтары 

кафедрасының 1-4 курс студенттері онлайн режимінде тәжірибеден өтті.  

«Ветеринария және мал шаруашылығы ғылыми-зерттеу орталығының» 

жұмысын ұйымдастыруға байланысты талаптар орындалып, 2021-2022 оқу 

жылында    толыққанды  іске қосылады. 

2020-2021 оқу жылында институт кафедраларындағы 18 ғылыми үйірме 

креативті идеяларға, ұжымдық жұмысқа, өз мамандығы бойынша нақты 

проблемалық жағдайларды шешуге бағытталып, жұмыс атқарады. 

Үйірмелерге тартылған студенттер қалалық, республикалық, халықаралық 

ғылыми конференцияларға, конкурстар мен олимпиадаларға қатысады.   

Дәстүрлі өткізілетін  студенттердің «Ғылым мен инновация – жастар 

болашағы» атты ХІІІ Республикалық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясына 93 мақала қабылданды. Конференция онлайн түрде 

өткізілді.  

Қаржыландырылатын зерттеу жұмыстары 

Институтта  2020-2021 оқу жылы ғылыми ізденістер негізінен 

инициативті жобалар бағытында жасалған 14 тақырып тіркелген (қосымша 

1). Оның 2-уі ұлттық ғылыми –техникалық ақпараттар орталығында тіркелсе, 

12-і қолданбалы тақырыптар.  

Институт ғалымдары ҚР БҒМ тарапынан жарияланған конкурстарға 

қатысуға мүмкіндік алып, оны оңтайлы пайдалануға кірісті. Осылайша, 2020 

есепті жылы бірнеше конкурстарға қатысуға 5 өтінім жіберілді жалпы 

сомасы: 175 086,79 мын. тенге. Олар:  

1. Мерзімі 12 ай болатын 2021-2022 жылдарға арналған ғылыми және 

ғылыми-техникалық жобаларды гранттық қаржыландыру конкурсына: 

- Қолданбалы зерттеулер - «Жастарды дамытудағы әлеуметтік 

лифтілер жүйесінің рөлін зерттеу (Жамбыл облысы мысалында): білім, 

кәсіпкерлік, саясат» (сұралған сома – 4 000 мың. Теңге), автор – Абдуалы 

А.Б.; 

- Қолданбалы зерттеулер – «Разработка инновационной технологии 

рационального использований, цифровизации природных кормовых 



ресурсов и формирования базы данных пастбищ Республики Казахстан» 

(сұралған сома – 61 500 мың теңге), автор - Қарынбаев А.Қ.; 

2. 2021-2023 жылдарға арналған ғылыми және ғылыми-техникалық 

жобаларға жас ғалымдарды гранттық қаржыландыру конкурсына: 

- Қолданбалы зерттеулер - «Мемлекеттік орган қызметінің 

тиімділігін арттыруда мемлекеттік қызметшілердің еңбегін 

ынталандыру тетігін жетілдіру»  (сұралған сома – 40 009,4 мың теңге), 

автор – Куатбеков Ж.; 

- Қолданбалы зерттеулер – «Совершенствование механизма 

функционирования труда и повышение эффективности трудовых 

ресурсов региона (на материале Жамбылской области)» (сұралған сома – 

69 586,39 мың теңге, автор –Тажибаев С.Д. 

- Қолданбалы зерттеулер – «исследование и разработка 

автоматизиролванной системы прокторинга для контроля знаний 

студентов в условиях ДО» - Онгарбаева М.Б. совмество с Казаграрный 

университет им. Сейфулина сумма 54 608,8 тыс. тенге. 

Ғылыми-техникалық бағдарламалар мен кешенді зерттеулер аясында 

институтымызда  бірқатар шаруашылық келісім-шарттар жасалды. ТИГУ мен 

«Жамбыл облысы Табиғи ресурстары және табиғатты пайдалануды реттеу 

басқармасы» арасында 2020 жылы жасалған келісім-шарт негізінде 

Б.Бектұрғановтың жетекшілігімен жүргізілген «Резервтік қордағы, 

бекітілмеген, балық қырылу қаупі бар су айдындарының жағдайын бағалауды 

және биолого-экономикалық зерттеулерді, құжаттандыруды, аулаудың 

шектелуі көлеміне биологиялық негіздеме жасау» тақырыбы аясында есепті 

жылы  Б. Бектурғанов жеке кәсіпкерлермен жалпы сомасы 2  030,0 мың. 

теңгені құрайтын  52 шаруашылық келісім-шарт  жасады.  

2020-2021 оқу жылында «Агробиология» ғылыми-зерттеу орталығының 

аға ғылыми қызметкері а.ш.-ғ.д. А. Қ. Қарынбаев жетекшілігімен «Мал 

тұқымын асылдандыру» жұмысы бойынша ғылыми қолдау және 

кеңесшілік ісін жүргізу бойынша 18 (он сегіз) шаруашылық қожалықтарымен 

жалпы сомасы 1 760 000 (бір миллион жеті жүз алпыс мың) теңгені құрайтын 

келісім-шартқа тұрып, жұмыс жүргізілді.  

2019-2020 оқу жылымен салыстырмалы алғандағы ғылыми-зерттеулерді 

коммерциализациялау бойынша жұмыстардың деңгейі  төмендегі 

диагараммада көрсетілген.  

 



 
Институтымызда өз бетімен ғылыми жұмыс жасау дағдыларын дамыту, 

ғылыми зерттеулер мен әдістемелерді игеру және келелі мәселелерді шешу 

мақсатында тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар былтырғы жылмен 

салыстырғанда біршама дамып, нәтижесінде институтта оқытылатын 

мамандықтардың басым бөлігі бойынша 10 ҒЗжТК жұмыс жүргізілді, жалпы 

сомасы 4 750 000 (төрт миллион жетіжүз елу мың) теңгені құрайтын келісім-

шарт жасалды. Оны 4- қосымшадан көруге болады. 

 
«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан 

Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы Заңының 9-бабына сәйкес 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне өтінімдер беру арқылы 

авторлық куәлікті алу бойынша кафедралардың ПО құрамымен біраз 

түсіндірме жұмыстарын жүргізу, оларға жеке кеңес беру мен көмек 

көрсетілді. Мұндай атқарылған белсенді жұмыс өз нәтижесін берді, 

осылайша, университетіміздің профессор-оқытушылары өздерінің 

монографиялар, оқулықтар, оқу құралдары және электрондық 

оқулықтары үшін зияткерлік меншігін қорғау мақсатында зияткерлік 



меншік пен зерттеушілер мен әзірлеушілердің авторлық құқығын қорғау 

мекемесіне 12 өтініш жіберіп, оның 9-ы (тоғызы) авторлық құқық алды.   
 2020-2021 оқу  жылында институт ПОҚ  авторлығымен 10 монография, 

2 оқулық, 15 оқу құралы, 13-әдістемелік құрал, 17 импакт көрсеткішке ие 

басылымдардағы жарияланымдар, Комитет ұсынған басылымдарда  -6, 

шетелдік журналдарда – 30, Халықаралық конференцияларда – 79, Қазақстан 

ғылыми журналдарында -26, республикалық конференцияларда – 96, ХТИИ 

жаршысында – 49, облыстық басылымдарда – 18 (барлығы- 361)  жарық 

көрген.  Институт магистранттарының 189 ғылыми мақаласы жарияланды.  

Есеп беру жылындағы МҒЗЖ, МЭЗЖ институттың 2020-2025 жылдарға 

арналған даму стратегиясына сәйкес жүзеге асырылды.  

Антиплагиат туралы Ережеге өзгерістер енгізіліп, магистрлік 

диссертациялар үшін 65% нормативтік көлемі  бекітілді.  

Есепті жылы магистранттардың ғылыми зерттеулерінің нәтижелері 

өндіріске, сондай-ақ оқу процесіне енгізілді. Ғылыми зерттеулер нәтижелерін 

енгізу туралы анықтамалардың барлығы 85 құрады, оның ішінде: өндіріске – 

35, оқу процесіне-50. 

Барлық магистрлік диссертациялар/жобалар «Антиплагиат» жүйесі 

бойынша тексерілді. 

4.1 Студентердің олимпиада және конкурстарға қатысуы 

 
№ Байқаудың атауы Қатысқан студенттер, 

орны 

Ғылыми жетекшісі 

1 ХІІІ Республикалық студенттік 

пән олимпиадасы 

Тилеушова А. Т., 

Көшекбаева А. Т., 

Жаңабаева Қ. Ғ. 

3 орын,Алматы 

Саржаев О. 

2 «ALEMDI OZGERT» атты үздік 

жобалар байқауы 

Жақсылық Ш. 

Тараз,2 орын 

Газаев А.И. 

Ералиева Ж. Д. 

3 Қарағанды техникалық 

институты ұйымдастырған 

ғылыми-зерттеу жұмыстарының  

байқауы 

Аруенова А. Әбу А Маликтаева П 

4  «Бизнес-инкубатор» Терриконов 

алқабы, Astana Hub және 

Қазақстанның цифрлық даму, 

инновация және аэроғарыш 

өнеркәсібі министрлігі 

Шырақбай Қазыбек 

Абайұлы 

Шырақбаев А.Б. 

5 Қазақстан Республикасының 

жоғары оқу орындары 

арасындағы зияткерлік сайыс, 

ұялы ұсыныстар жасау 

Шарапов Н, Адилбек 

Ф. , 

ЖенПИ,2орын 

Оңғарбаева М.Б. 

6 М.Х.Дулати атындағы Тараз 

өңірлік институтінде өткен 

облыстық робототехника 

бойынша ғылыми-техникалық 

жобалар байқауы   

Шарапов Нұрғиса 

ІІІ орын 

Оңғарбаева М.Б. 

7 Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Райхан М. С, Пертаева Э.К. 



мемлекеттік институті мен әл-

Фараби атындағы Қазақ 

мемлекеттік Ұлттық 

институтінің ұйымдастыруымен 

Абай Құнанбайұлының 175 

жылдық мерей тойына 

байланысты «А.Құнанбаевтың 

әлемі мен шығармашылығы 

жастардың көзімен» атты 

байқауы 

2 орын, Балғабайқызы 

П. 3 орын 

8 «Мирас» институтінде 

«Студенттік ғылым-2020» атты 

Халықаралық студенттік 

ғылыми-практикалық 

конференциясы 

Мәлік Б. С.   

3 орын 

Пертаева Э.К. 

9 «Мирас» институтінде 

«Студенттік ғылым-2020» атты 

Халықаралық студенттік 

ғылыми-практикалық 

конференциясы 

Райхан М.С, 

Жарылқасын А. Б 

Пертаева Э.К. 

10 Әл Фараби атындағы ҚазҰУжәне 

Л.Гумилев атындағы ЕҰУ 

ұйымдастыруымен өткізілген 

«Абай Құнанбаевтың әлемі мен 

шығармашылығына жастардың 

көзқарасы» атты Халықаралық 

ғылыми онлайн конференциясы 

Садубаева Ж, 

Низатулла А. және  

Ким Т.  ІІІ дәрежелі 

диплом  

Ли-Минджа 

11 Корея Республикасының 

Алматыдағы Бас консулдығы 

ұйымдастырған «Корей тіліндегі 

шешендік сөздер» байқауы 

Югай Е. А  

 1 орын  

 

Ли-Минджа 

12 «Тіл –тұтастықтың туы» 

фестивалінің женімпазы,  

Пак А., Хан М., 

Абенова А., Югай Е. 

ІІІдәрежелі диплом 

 

Ли-Минджа 

13 ХТИИ.«Ғылым мен инновация- жастар 

болашағы» атты студенттердің 

ХІІІ-ші Республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференция 

Ғылым,білім және бизнес 

интеграциясы 

Аруенова  Ақнұр,  

Әбу Айзат,  

1 дәрежелі 

диплом 

Маликтаева П 

14 Мәлік  Б.C             «Ғылым мен инновация- жастар 

болашағы» атты студенттердің ХІІІ-ші Республикалық 

ғылыми-тәжірибелік конференция Диплом 

Мәлік  Б.C. 

ІІ дәрежелі 

диплом 

Пертаева Э.К. 

15 «Ғылым мен инновация- жастар 

болашағы» атты студенттердің 

ХІІІ-ші Республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференция 

Маханова Л.Е.., 

Орынбекова Ә.М.., 

Тұраров Ә.Т.. 1 

дәрежелі диплом 

 

Даулетбекова А.Т. 

16 «Ғылым мен инновация- жастар 

болашағы» атты студенттердің 

ХІІІ-ші Республикалық ғылыми-

Мирзабекова Ж.  ІІ 

дәрежелі Диплом 

Фатикова Н.А.  

 



тәжірибелік конференция 

17 .«Ғылым мен инновация- жастар 

болашағы» атты студенттердің 

ХІІІ-ші Республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференция ІТ 

технология –білім мен 

ғылымның дамуында 

Түртбаев М 

І дәрежелі 

Диплом 

Оңғарбаева М.Б. 

18 «Ғылым мен инновация- жастар 

болашағы» атты студенттердің 

ХІІІ-ші Республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференция Кәсіби 

және тілдік құзіреттілік –

бәсекеге қабілетті маманның 

негізі 

Арпабек М. 

І дәрежелі 

Диплом 

Таджикова А.Д. 

 

19 «Кәсіби және тілдік құзіреттілік - 

бәсекеге қабілетті маманның 

негізі» тақырыбы бойынша  

іріктеу барысында   иегері 

атанды.    

Сәменқұлова Д.Ж.,  

ІІ дәрежелі Диплом 

Керімбай А.С  

 

20 Инклюзивті және креативті    

экономика және құқық 

Курманбекова Д.А, 

 І дәрежелі 

Диплом 

Мусаева А. Я  

 

 

 

Халықаралық байланыс және академиялық ұтқырлық 

Халықаралық байланыстарды дамыту барысында ХТИИ отандық және 

халықаралық жоғарғы орындармен ынтымақтастықты жоғарғы деңгейде 

ұйымдастырып келеді. Ғылым және білім ынтымақтастығын арттыруда, 

ХТИИ толық өзінің потенцалын жүзеге асырған жоқ, сондықтан алыс және 

жақын шет ел жоғарғы оқу орындары мен ұйымдар арасында қарым-

қатынастарды кеңейтуге ізденістер жүргізілуде.  

    2020-2021 оқу жылында ХТИИ 6 халықаралық келісімшарт жасады, олар: 

Лодзин университеті (Польша), Могилев мемлекеттік облыстық білім беруді 

дамыту институты (Беларусь),  Халықаралық Кувейт  университеті 

(Қырғызстан), Ресей жаңа университеті, Сивас Джумхуриет университеті 

(Туркия), Болгар-Қазақстан білім беру форумы (Болгария)  

ХТИИ-ға шет ел ғалымдарын тарту бағдарламасы аясында 2020-2021 

оқу жылында Болгария мемлекетінің профессоры Буюклиев Николай 

студенттер мен оқытушыларға өз тәжірибесін бөлісу, алмасу мақсатында 

семинар және шеберлік класстар жүргізді. 

ПОҚ тілді дамыту шеңберінде мамандандырылған , тереңдетілген шет 

тілдерін меңгеру курстары жұмыс жүргізуде. Мұндай кешенді жұмыс 

халықарлық алмасу бағдарламаларының қатысушылар санының өсуіне , тіл 

білімінің сапасының артуына оңтайлы әсерін тигізеді. 

2021 жылдың 1 ақпаны мен 30 мамыры аралығында Каир Бекболат 

Ағылшын тілі бойынша дайындық курстарын өткізді.  Өткізілген курстардың 



нәтижелері бойынша қатысушыларға  А1 және А2 екі деңгейлі 

сертификаттар берілді. 

 Академиялық ұтқырлық бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында 

ХТИИ 68 шетелдік серіктес университеттермен ынтымақтастық шарттар 

жасалған. 2020-2021 оқу жылында  Польша мемлекетіндегі Лодз 

университетінде  «5В011900 – Шетел тілі: екі шет тілі» білім беру 

бағдарламасының студенті З.Х.Парпиева,   «6В070400 - Есептеу техникасы 

және бағдарлық қамтамасыз ету» ББ студенті М.Е.Туртбаев  онлайн білім 

алды.  

  Қос дипломды білім беру бағдарламасы - қазақстандық жоғарғы оқу 

орындардың халықаралық аренаға енуінің басым бағыты. Қос дипломды 

білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған студенттер екі дипломға 

ие болады, яғни, біздің және серіктес университет дипломын алуға 

мүмкіндігі бар. Қос дипломды білім алу бойынша Экономика және қаржы 

институты(Қырғызстан), «Чернеризец Храбрый»Варна еркін университеті 

(Болгария)  жоғары оқу орындарымен келісімшарттар жасалған:  

 

Тәрбие және әлеуметтік қолдау жұмыстары. 

Халықаралық Тараз инновациялық институтының бәсекеге қабілетті 

жаңа ғасыр мамандарын даярлаудағы миссиясына сәйкес 2020-2021 оқу 

жылында тәрбие жұмыстары, әлеуметтік қолдау және сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алуға байланысты ауқымды жұмыстар атқарылды. 

Ағымдағы жылы бүкіләлемдік пандемия жағдайы көптеген іс-

шараларды ұйымдастыруға шектеулер қойғанымен, институтта рухани-

адамгершілік тәрбиесі, студент жастардың азаматтық қалыптасуы және 

әлеуметтік қолдау бағытындағы жұмыстар өз деңгейінде  жүргізілді. 

Аталған бағыттағы жұмыстарға қысқаша тоқталып өтейік. 

 І. Студенттердің адамгершілік, парасаттылық және 

отансүйгіштік қасиеттерін дамыту бағытында  Елбасы Н.Ә. 

Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» және Қазақстан 

Республикасының Президенті Қ.К.Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 

атты мақалаларын студенттер арасында насихаттау мақсатында  «Рухани 

жаңғыру – табысты ел болудың басты кепілі» тақырыбында 1 курс 

студенттерімен кездесу, тақырыптық тәрбие сағаттары, профессор-

оқытушылар құрамының бейне-лекциялары,  «Рухани жаңғыру – ой сананың 

кемелденуі», «Қыз тәрбиесі – ар-намысымыздың өлшемі» атты дөңгелек 

үстелдер, оқу залдарында саяхат сағаттары мен дайджестер 

ұйымдастырылды.  

Ағымдағы жылы институтта Бағдарлама мен «Ұлы даланың жеті қыры» 

жобасы аясында барлығы 3 жоба, 107 іс-шара ұйымдастырылып, профессор-

оқытушылар құрамы мен магистранттар және студенттер толығымен  

қамтылды. Сонымен қатар, институт ұжымы жобаны ақпараттық таратуға 

байланысты облыс бойынша 309 мақала жариялаған (оның ішінде: 

телеарналарда – 32, баспасөз басылымдарында – 25, әлеуметтік желілерде 

(посттар, пікірлер) – 216, ақпараттық агенттіктер мен ресми сайттарда – 36).  



Студент жастардың бойында адамгершілік, парасаттылық, ұлттық 

құндылықтарға құрмет сезімін және отансүйгіштік қасиеттерін дамытуда 

ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында және ұлтымыздың ұлы 

тұлғаларының мерейлі даталарына байланысты жүргізілген жұмыстардың 

маңызы зор. Осы бағыттағы іс-шараларға қатысу арқылы студенттер 

жауапкершілікке, топпен бірлесіп жұмыс істеуге, өз ойларын ашық айтуға 

дағдыланды.      Институтта «Тәуелсіздік толғауы – жастардың жарқын 

қолдауы!» aтты оқушылар мен студенттер арасында республикалық Jambyl 

CUP I пікірсайыс турнирі,  «Мен – қырағы сұңқармын, мен – елімнің әуені...» 

атты облыстық жас ақындар мүшәйрасы, «Жыр алыбы – Жамбыл» атты ақын 

жырларын жатқа оқу челленджі,  «Ақиық ақын – Мұқағали» атты әдеби кеш, 

«Ыбырай Алтынсарин – балалар әдебиетінің атасы» дөңгелек үстел, Сарысу 

аудандық Төкен Мақашев атындағы тарихи-өлкетану мұражайына «Мұражай 

– тарих, мұражай – шежіре» тақырыбында онлайн саяхат, «Шерхан 

мұрағатына саяхат», «Шерхан Мұртазаның мұрасы – адалдықтың 

жебесіндей» тақырыбындағы жалпыреспубликалық бірыңғай «адалдық 

сағаты», «Шежіре күніне» орай факультеттердегі «Жеті атаңды білесің бе?» 

атты онлайн эстафета, «Қазақстан – достық мекені» атты достық фестивалі, 

Жамбыл Жабаевтың 175-жылдық мерей тойына арналған ІІ-дәстүрлі 

облыстық «Өлке өркениеті» тақырыбында жас суретші-шеберлер байқауы, 

Ауған соғысы ардагерлерінің қатысуымен «Ауғанстан жаңғырығы» 

тақырыбындағы кездесу кеші, «Отан үшін – отқа түс, күймейсің!» 

тақырыбындағы саптық тәрбие сағаты, «Шақырады көктем» атты дөңгелек 

үстел басындағы кездесу, спартакиадалар мен кіші футболдан турнирлер, 

пікірсайыс турнирлері мен байқаулар және т.б. жоғары деңгейде өткізілді. 

Жүргізілген жұмыстардың нәтижелерін ХТИИ студенттерінің облыс, 

республика және халықаралық деңгейде өткен іс-шараларға қатысу 

белсенділігі мен жеткен жетістіктерінен көруге болады.  Атап айтар болсақ,  

  Халықаралық жас ғалымдар ассоциясының ұйымдастыруымен  және 

«Бөбек» жалпыұлттық қозғалысы заңды  тұлғалар бірлестігінің қолдауымен 

өткен ТМД  «Үздік жас ғалым-2021» атты талантты жас ғалымдар 

байқауында Бөпә-19-1 тобның студенті Әмірбек Ұлданай жүлделі 1 орынды 

иеленді; 

  облыстық «Тіл – тұтастықтың туы» атты фестивалінде институт 

оқытушысы Ли Минджаның жетекшілігімен «Шетел тілі» мамандығының 

студенттері  жүлделі  3 орынды иеленсе, Оңтүстік Корея Республикасының 

Алматыдағы Бас консулдығы ұйымдастырған корей тіліндегі шешендік өнер 

байқауында Югай Екатерина 1 орынды жеңіп алды; 

  облыстық «Өлке өркениеті» тақырыбында өткен жас суретші-

шеберлер байқауында «Көркем еңбек және сызу» мамандығының 1 курс 

студенттері: «Живопись» номинациясы бойынша Қуатбаева Г., «Графика»  

номинациясы бойынша Әбумансұр,  «Көркем фото» номинациясы бойынша 

Пернебай Ж.  І-дәрежелі диплом иегерлері атанды; 



  Жамбыл облысы жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен 

өткен облыстық «Әулиеата аруы-2020» байқауында «Қаржы» мамандығының 

студенті Бұтақбаева Манат жүлделі 1 орынды иеленді;  

  Спортшы студенттердің жетістіктеріне ерекше тоқталуға болады. 

Карантин жағдайына қарамастан жүйелі дайындық жұмыстарының 

нәтижесінде спортшы студенттер жоғары жетістіктерге қол жеткізді. Атап 

айтқанда,    

- волейболдан ұлдар арасындағы республикалық қысқы ІІ ашық 

турнирде ХТИИ командасы 3 орынды иеленсе, облыстық «Jambyl CUP-

2020» кіші футболдан өткен турнирде «Бейбарыс ТИГУ» командасы 

жеңімпаз атанды; 

- спорттың жеке түрлері бойынша: Ташкентте самбодан өткен Азия 

чемпионатында Талғат Нұртілеу 3 орын, қол күрестен Литвада  

(Вильнюс қаласында) өткен халықаралық түрнирде Сағатіллә Арайлым 

1 орын, Семей қаласында самбодан өткен републикалық чемпионатта 

Ынтықбай Жансая 3 орын, Біріккен Араб Әмірлігі Дубай қаласында 

армлестингтен өткен Әлем чемпионатында Орынбасар Мейірім 1 

орынға ие болды; 

- ХІ жазғы универсиада ойындарында ерлер арасында кикбоксингтен 

Баймұратов Дінмұхаммед, Уралбаев Талант, Шазинда Ерсайын 1-орын, 

Тойшат Бәйкен 2-орын, Бөктөре Ернар, Бауыржанұлы Бекарыс 3 

орынға ие болып, командалық есепте ХТИИ студенттері 2 орынға ие 

болды. Ал каратэ-додан ерлер арасында Гафуров Рамазан, Гафуров 

Нурсултан, Азизов Рамазан 1-орын, Шарап Айбек, Бижанов Дамир 2-

орын, Сапарғалиев Асқар 3-орын, қыздар арасында Турсынбекова 

Айгерім 1-орын, Төреғали  Самал 2-орын, Мухамеджан  Аиша, 

Алимхан Асель, Курмантаева  Альнура - 3 орынды иеленді. Жалпы 

есепте 4 алтын, 3 күміс, 4 қола медальға ие болған спортшыларымыз 

командалық есепте ерлер арасында 2-орын және қыздар арасында 2-

орынды иеленді; 

- «Дене шынықтыру және спорт» мамандығының студенті 

кикбоксингтен спорт шебері Баймұратов Дінмұхаммед Жамбыл 

облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері Халықаралық 

студенттер күні мерекесіне орай ұйымдастырған байқауында «Үздік 

спортшы» номинациясының жеңімпазы атанса, Әлем кубогының үш 

дүркін және ҚР  чемпионаттарының бірнеше дүркін чемпионы, Каратэ-

Додан халықаралық дәрежедегі спорт шебері Байарыстан Зейтуна 

Қазақстан спортшыларының «Алтын кітабына» енгізілді.  

Десек те, студент жастарды бұқаралық спортқа тарту бағытында 

ХТИИ-дың 2020-2025 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспарында 

көрсетілген индикаторлары бойынша жұмыстың жеткілікті деңгейде 

орындалмағаны байқалады. Атап айтар болсақ,  бұқаралық спортпен 

студенттердің 30 %-ы айналысуы қажет болса, бұл көрсеткіш ағымдағы 

жылы 18%-ды көрсетеді. Бұл пандемия жағдайында аталған бағыт  бойынша 

спорттық іс-шараладың аз ұйымдастырылуымен және спорттық секцияларға 



студенттердің аз тартылуымен түсіндіріледі. Демек, алдағы уақытта карантин 

жағдайында бұқаралық спортқа студенттерді тартудың басқа да жолдарын 

қарастыру қажет.  

 Волонтерлік қозғалыс 

 Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылды «Еріктілер 

жылы» деп жариялауы елімізде еріктілер қозғалысына мемлекет деңгейінде 

көңіл бөлініп, барша қазақстандықтардың бұл жұмысқа жаңа көзқараспен 

қарап, атсалысуына мүмкіндік жасады.  

Қаңтар айында институтымызда еріктілер жылының ресми ашылуы өтіп, 

«BIRGEMIZ» жалпыұлттық жобасының  7 бағыты, яғни «Білім», «Саулық», 

«Сабақтастық», «Таза әлем», «Асыл мұра», «Қамқор», «Үміт» бойынша 

институттың қайырымдылық кампаниясының жұмысы: әлеуметтік көмек 

көрсету, эко қайырымдылық, ҰОС ардагерлері мен қарттар үйіне  көмек 

көрсету, балалар үйі мен балаларды оңалту орталығына бару, психолог 

оқытушылардың тарпынан психологиялық қолдау бағыттарында жүргізілді. 

Еріктілер қозғалысының маңыздылығы мен өзектілігін ескере отырып, 

институт ұжымы жастар бастамаларына жан-жақты қолдау көрсетті.  

Төмендегідей жоспарланған жұмыстар жүйелі түрде жүргізілді, атап 

айтқанда:  

 «Біз біргеміз ТИГУ» еріктілер ұйымы өз қатарына жаңа мүшелерді 

тартып, жұмысын жұргізді.  «Кәсіптік білім» мамандығының студенттері мен 

оқытушылары қолда бар мүмкіндіктерді ұтымды пайдаланып,  медициналық 

бетперделр тікті. 325 500 теңге қаржыға 2 180 бетперде тігілді. Бұл 

бетперделер институт еріктілерінің көмегімен ұжым мүшелеріне және қала 

тұрғындарына тегін таратылды; 100 000 теңгеге 356 дана медициналық 

бахилалар тігілді;  141 000 теңгеге дәрі-дәрмектер алынып, еріктілермен 

бірге Байзақ ауданының орталық ауруханасына тапсырылды.  

Сонымен қатар, факультеттердің волонтер студенттері  Гродеков ауылы, 

Тараз қаласы, 5-мөлтек ауданындағы әлеуметтік жағынан аз қамтылған 

азаматтарға (зейнеткер Мадиярова Зияткүл, 1-топ мүгедегі Танатбай Мадина, 

көп балалы ана Үсіпбаева Гүлмира) қайырымдылық көмек көрсетіп, азық-

түлік, бетперделер және күнделікті қолданатын дәрі-дәрмектерді табыстады. 

Қаламыздағы №1 және №2 ардагерлер мен мүгедектер үйінде 

ұйымдастырылған қайырымдылық акциясы, қарттармен әңгімелесу, сый-

сыяпат жасау шаралары ардагерлердің көңілінен шықты. Сонымен қатар, 

сақтық шаралары ескеріліп, балалар үйі мен мүгедек балаларды оңалту 

орталығында қайырымдылық акциялары ұйымдастырылды.  

       Сонымен қатар, «Таза су айдындары» акциясы аясында дәстүрлі түрде 

университетке қарасты «Тас көл» көлінің жағалауын маусым, тамыз 

айларында қоқыстан тазарту жұмыстары жүргізіліп, 56 студент тартылса, 26-

қыркүйек, 10-қазанда Меркі тауының аумағында еріктілер тазалық акциясын 

ұйымдастырып, табиғатты қорғауға шақырды.  

Ардагерлерге құрмет көрсету – еріктілер жұмысының маңызды 

бағытының бірі. Студенттер Ұлы Отан соғысының ардагері Белгібаев 



Бегасыл ақсақалды қамқорлыққа алып, әрбір мерекеде дәстүрлі түрде 

құттықтау шаралары ұйымдастырылды. 

Институт еріктілері «Өмір сыйла!» қан тапсыру акциясына, «Зербұлақ» 

жағалауындағы адамдарға карантин тәртібі туралы парақшалар тарату, 

әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға азық-түлік жеткізу, Ұлы жеңістің 75 

жылдығына орай ардагерлердің үйлеріне мерекелік медальдерін апару сынды 

қала, облыс көлеміндегі жұмыстарға да белсенді қатысып отырды.  

«Туризм» мамандығының 2 курс студенті Қыпшақова Нұриза «Біз 

біргеміз!» жалпыұлттық акциясы аясында белсенді ерікті ретінде Елбасы 

Н.Назарбаевтың Алғыс хатына ие болды. 

Инстиуттың 200-ден астам студенті жыл бойында еріктілер қатарында 

жұмыс жасады.  

 Сыбайлас жемқорлықтың алдын-алуға байланысты іс-шаралар 

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың мемлекеттік деңгейдегі 

маңыздылығы ескеріліп, институтта ауқымды іс-шаралар жүргізіліп келеді: 

1.Тәрбиелік, білімдік бағыттағы іс-шаралар 

 университетте сыбайлас жемқорлықтан азат, саналы, бәсекеге 

қабілетті жастарды тәрбиелеу мақсатында «Саналы ұрпақ» жобалық кеңсесі 

ашылып (2019ж.), жұмысы ұйымдастырылған; 

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облысы 

бойынша департаментімен екі жақты ынтымақтастық меморандумына қол 

қойылған (2020ж.);  

 Барлық білім бағдарламаларына «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері» элективті курсы енгізілген (3 кредит); 

 сыбайлас жемқорлыққа қарсы департамент басшыларымен, құқық 

қорғау органдарының өкілдерімен кездесулер, университет ректорының 

белсенді студенттермен еркін форматтағы «Ректор сағаты», «Таза сессия» 

акциясы  ұйымдастырылады, ректор блогы,  университет сайты жұмыс 

істейді;  

 оқу процесінде ашықтықты арттыру үшін университеттің басқару  

органы – Ғылыми кеңес құрамына студенттік ректор Берді Ерасыл мүше 

болса, факультет кеңестерінің құрамына студенттік  декандар кіреді; 

 университеттің қызметі жайлы ректор Е.Саурықовтың ұжым, облыс 

жұртшылығы алдындағы есеп беруі жүйелі түрде ұйымдастырылып, ол 

туралы мәлімет университет сайтына қойылған; 

 «Антикор лайв» алаңында университет ректоры Е.Саурықовтың  

«Адалдық сағаты» жобасы бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті басшысының бірінші 

орынбасары Равиль Төлебаевпен тікелей эфирде сұхбаты өткізілді; 

 3.12.2020ж. «Саналы ұрпақ» клубы мүшелерінің «Жемқорлықсыз 

болашақ үшін!» атты кездесу-семинары өтсе, 1-30 сәуір аралығында 

инстиутта тұңғыш рет «АDAL BOL QUEST» ойыны ұйымдастырылды. Квест 

ойынының барлық кезеңдеріне Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 



агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті басшысының бірінші 

орынбасары Равиль Төлебаев қатысты; 

 Студенттер үйінің тұрғындары үшін «Адалдық дүкенінің» қызметі 

ұйымдастырылды.  

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясат қағидаттарына сәйкес 

қолданыстағы заңнама шеңберінде гранттарды бөлудің ашықтығы 

қамтамасыз етілген. 

Университетте мемлекеттік білім гранты иегерлері - 55 адам (44 студент, 

11 магистрант), Жергілікті бюджет қаражаты грантының иегерлері – 39 адам, 

Ректор грантының иегерлері – 36 адам білім алуда. Әлеуметтік жеңілдіктер 

алған студенттер саны – 323.   

Студенттер үйіне орналасу «Білім беру ұйымдарының 

жатақханаларындағы орындарды бөлу қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 

министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №66 бұйрығына сай бекітілген 

«Студенттер үйі туралы» ішкі тәртіп Ережесі негізінде ашық түрде өткізіледі. 

Студенттер кеңесі мен Студенттік өзін-өзі басқару құрылымының 

қатысуымен өтініштер қабылданады. Ағымдағы жылы Көктемгі семестр 

ерекшелігі ескеріліп, Студенттер үйіне 50% орналасу мүмкіндігі 

қарастырылды.  

Ғылыми кеңес шешімі негізінде Студенттер үйінде тұру үшін бір айға 5 

мың теңге көлеміндегі жарна бекітілген. Студенттер үйінде жалпы саны 151 

жатын бөлмесі бар. 1 қабатта – 1, 2 қабатта – 32, 3 қабатта – 38, 4 қабатта – 39 

және 5 қабатта – 41 бөлме бар. Оның ішінде 2 люкс бөлмелері және 1- 

қабаттан арнайы 1 инклюзивті бөлме жасақталған. Ағымдағы оқу жылында 

188 студент Студенттер үйіне орналастырылды. 

Студенттер үйінің тұрғындары үшін түрлі нысандардың қызметі жоғары 

деңгейде ұйымдастырылған. Атап айтқанда, тәулік бойы жұмыс істейтін 

Электрондық оқу залы, әр түрлі мамандықта оқитын студенттердің бір 

кеңістікте еркін форматта пікір алысып, бизнес-тренингтер мен шеберлік 

кластарын, интеллектуалды ойындар мен пікірсайыстар өткізуге, ағылшын 

тілін меңгеруге арналған Коворкинг орталығы, заманауи үлгідегі кинозал, 

Оn-line семинарлар мен вебинарлар өткізуге арналған видео студия, 

кездесулер мен жиындар өткізуге арналған конференция залы, дәрігерлік 

пункті мен изолятор, душ бөлмесі, Студенттік асхананың (кешенді тамақтану 

400-450 теңге) жұмысы ұйымдастырылған.  

Студенттер кәсіпкерлігін дамыту, бастамаларын қолдау мақсатында 

кофейня мен сұлулық салонының жұмысы да жолға қойылуда. Мұнда 

студенттердің жұмыс істеп, бизнеспен айналысуға үйренуге мүмкіндіктер 

жасалады. Сонымен қатар, Студенттер үйіндегі «Адалдық дүкенінің» 

жұмысын жүргізу студенттердің өздеріне тапсырылды (жет. Қожамұрат 

Ұлту, БӘД-20-1). Студенттер қажетті тұтыну заттары мен тамақ өнімдерін 

сатып, түскен қаржысына қайта заттар алады. Бұл бір жағынан олардың 

бизнес жүргізуге машықтануына ықпал етсе, екіншіден жауапкершілікке 

үйретеді. 



Ағымдағы жылдың 26 сәуірінде ҚР Білім және ғылым министрлігі 

«Қаржы орталығы» Акционерлік қоғамы тарпынан Студенттер үйінде 

тексеру комиссиясы жұмыс жасады. Тексеру нәтижесінде ХТИИ Студенттер 

үйінің жұмысы өте жоғары бағаланып, комиссия оң шешімін берді. Бұл 

үлкен жетістік.   

Студенттерді әлеуметтік қолдау жұмыстары 

Институт түрлі әлеуметтік санаттағы студенттерге қолдау көрсету 

жұмыстарында үнемі ашықтық принципін қолданып келеді. Оқу жылы 

барысында әр сала бойынша жоғары жетістіктерге жеткен және әлеуметтік 

жағынан аз қорғалған студенттерге әлеуметтік қолдау шаралары көрсетілді. 

Институтта «Әр түрлі санаттағы студенттерге әлеуметтік жеңілдік беру» 

Ережесіне сәйкес ағымдағы оқу жылында 369 студентке жеңілдіктер 

тағайындалды. Атап айтқанда, ғылым, спорт және өнер саласында жоғары 

жетістіктерге жеткен студенттердің, ата-аналарынан айрылған және ата-

аналарының қамқорлығынсыз қалған студенттердің, көп балалы отбасынан 

келген және ата-аналары мүгедек, өздері мүгедек студенттердің оқу төлем 

ақыларына жеңілдіктер көрсетілді. Бұл шараға 35 миллион 994 мың 250 

теңге бөлінді. Ата-аналарынан айрылған 22 студентке ай сайын 2000  

теңгеден жол жүруге қаржы бөлінді.   

Сонымен қатар, 10 студентке ректор гранты тағайындалды.  

Студенттерге берілген жеңілдіктер бойынша соңғы 3 жылда бөлінген 

қаржы көлемі төмендегідей: 

2018-2019 оқу жылы (434 студент) – 36 млн. 188 мың 625 тг. 

2019-2020 оқу жылы (437 студент) – 36 млн. 033 мың 850 тг. 

2020-2021 оқу жылы (423 студент) – 35 млн. 500 мың 000 тг.   

Институтта мүмкіндігі шектеулі студенттер үшін қолдау шаралары 

жасалған. Атап айтар болсақ,  

- Барлық оқу ғимараттарында пандустар орнатылған; 

- Бір оқу ғимараты жүк көтергішпен қамтамасыз етілген; 

- Инклюзивті білім беру үшін Сәтпаев 1А мекенжайындағы оқу 

ғимаратында арнайы кабинет жасақталған. Ерекше қажеттіліктері 

бар студенттерді психологиялық қолдау үшін ПОҚ-тан штат бірлігі 

бөлінген (п.ғ.к., Ускенбаева Ж.); 

- Оқу ғимараттары ауласында мүгедектерге арналған автотұрақтар, 

оқу ғимаратының 1 қабатында арнайы санитарлық орындар 

(әжетхана), демалыс орындары бар; 

- Барлық білім беру бағдарламалары қашықтықтан білім беру 

технологияларымен қамтамасыз етілген. Педагогикалық бағыттағы 

білім беру бағдарламаларына инклюзивті білім беру бойынша 

арнайы курстар енгізілген; 

- «Инклюзивті білім беру туралы Ереже», «Ерекше қажеттіліктері бар 

студенттерді академиялық қолдау бойынша нұсқаулық», 

Инклюзивті білім беруді психологиялық-педагогикалық қолдау 

бағдарламасы жасалды; 



- Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған облыстық 

кітапханамен келісім-шарт (Тараз қ.), зағип жандарға арналған 

кітапханамен меморандум (Алматы қ.) жасалған. Тараз қаласындағы 

«Зағиптар қорымен» меморандумға қол қойылды. Институттың 

инклюзивті кабинетінде Брайль дисплейі бар тифлон компьютер 

жиынтығы орнатылған; 

- Спорт кешенінде пандустары және тактильді жолдары бар жеке кіру 

есігі бар. Дене шынықтырумен айналысу үшін арнайы спорттық 

тренажерлер сатып алынды. 

«Өркен-Ниет» қоғамдық қорымен бірлескен «Жарқын болашақ» 

жобасы бойынша мектеп оқушыларын қолдау жұмыстары 

ХТИИ «Өркен-Ниет» қоғамдық қорымен бірлесе отырып «Жарқын 

болашақ» жобасы аясында әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларынан 

шыққан оқушыларға қолдау көрсетіп келеді. Институт қазан-маусым айлары 

аралығында «Достық» білім беру орталығында дарынды 10 оқушының білім 

алуына жағдай жасады. ХТИИ қаржысының есебінен әр оқушыға ай сайын 

32 000тг. қаржы бөлініп, жалпы оқу жылында 2 млн. 880 мың теңге 

жұмсалды. 

Институтта магистранттар мен 29 жасқа дейінгі  жас мамандардың 

ізденуіне, қоғамдық іс-шараларға қатысуына, спорт секцияларына, тіл 

курстарына тегін бару жағы қарастырылған. Ұжымдағы 392 профессор-

оқытушылар құрамы мен қызметкерлердің 62-сі, яғни 16%-ы 29 жасқа 

дейінгілер.  

Жас мамандардың да институттағы жастар мәселелерін көтеру, жаңа 

идеялар ұсыну, қоғамдық іс-шараларға қатысудағы белсенділіктерін 

арттырудың қажет екендігін атап өтуге болады. Сондықтан институттағы 

жастар санатына енетін оқытушылар мен қызметкерлердің және 

магистранттардың оқу орнында өтетін түрлі іс-шараларға қатысу мәселесін 

қолға алу керек деп есептейміз.   

Жалпы алғанда институтта тәрбие және әлеуметтік қолдау бағытындағы 

жұмыстарды қанағаттанарлық деп есептеуге болады.  

«Инклюзивті білім беру және психологиялық қолдау» орталығы әрбір 

студенттің оқу қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ғана емес, сонымен 

қатар ЖОО-да оқу жүйесіне сәтті бейімделіп сапалы білім алу мақсатында 

жабдықталған, оның ішінде, мысалы,  зағип студенттер үшін арнайы  «SARA 

CE» компьютерлік  тифлокомплекс (жеке компьютер, пернетақта, 

тышқан, колонкалар, принтер, Брайілдік дисплей, операциялық жүйе 

бағдарламалық жасақтама), мұғалімдерге арналған тренингтік сабақтар 

жинақтары, арт-терапияға арналған жиынтықтар, фитбол, эспандер, 

массаж шарлары сияқты арнайы ресурстар, ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар студенттер мен мүгедектердің өзін-өзі қабылдауын 

дамытуға («мен» оң бейнесін жасау) бағытталған психотехникалық 

тәсілдерді меңгеруге, тұлғаның күшті және әлсіз жақтарын талдауға, өзін-өзі 

сенімді ұстау және өзін-өзі реттеу дағдыларын пысықтауға бағытталған 

тренингтер жинақтары, ерекше назарға мұқтаж адамдардың психологиясын 



түсінуге бағытталған кинофильмдер тізбесі әзірленіп, Студенттер үйіндегі 

кинотеатрда көрсетілім жасалынды.  

Орталықта барлық педагогикалық мамандықтар үшін міндетті ретінде 

енгізілген «Инклюзивті білім беру» пәні бойынша практикалық студенттер 

практикалық жұмыстарын жүргізеді. Бұл пән негізінде болашақ мектеп 

мұғалімдерінің мүмкіндігі шектеулі балалардың білім алуына, ортаны соған 

қалыптасуына, өздерінің ортаға бейімделуіне педагогикалық – 

психологиялық тұрғыда қолдауға бағытталған.   

Институт инклюзивті білім беру мәселесі бойынша Тараз қаласының 

№25 орта мектеп базасында орналасқан  «Дара» қорының қолдауымен 

ашылған  инклюзивті білім беру кабинеті; Тараз қаласының №38, №35 орта 

мектептері;  «Соқыр және нашар көретін азаматтарға арналған 

республикалық кітапхана», «Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз 

көретін азаматтар кітапханасы», Бүкілресейлік мүгедектер қоғамдық 

ұйымының қызметкерлерді кәсіби оңалту және оқыту институтымен ортақ 

әріптестік негізде жұмыс жүргізеді.  

Орталықта «ПИК» еріктілер клубы құрылды (арнайы форма, логотип 

әзірленді), мүшелері педагогикалық мамандықтарда оқитын 1-2 курс 

студенттері, жалпы саны- 9.  

Институттың 2020-2021 оқу жылындағы қаржылық жағдайына келетін 

болсақ,  материалдық-техникалық базасын нығайту және оқу, ғылым, тәрбие 

бағыттарындағы жұмыстарды жүргізу үшін 2020-2021 оқу жылында 

1166978,0 қаражат жұмсалған. Ал институттың жалпы кірісі – 1773181,6 

қаржыны құрады, оның ішінде коммерциялық – 1688206,8,  республикалық 

бюджеттен – 53928,7, ЖО бюджеттен – 31046,1 қаржы келіп түскен.  

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Халықаралық Тараз инновациялық институты 2020-2021 оқу жылын 

әлемдік пандемияның білім беру жүйесіне тигізген елеулі қиындықтарына 

қарамастан, табысты аяқтады. Оқу, ғылым, тәрбие, материалдық-техникалық 

базаны нығайту бағыттарындағы өзіндік миссиясын сақтай отырып, 

Стратегиялық даму жоспарында белгіленген межелі  көрсеткіштерге қол 

жеткізді. Ағымдық оқу жылында халықаралық мәртебеге ие болған институт 

ҚР БжҒСК тарапынан бес жылда жүргізілетін профилактикалық бақылаудан 

нәтижелі өтіп, үлгілік қағидаттарға сәйкестік бойынша ауқымды жұмыстар 

жүргізілді: 

- Құрылымдық өзгерістер жасалды; 

- ПОҚ  ғылыми әлеуетін арттыру мақсатында шарттық негізде басқа 

отандық ЖОО-дан  оқытушылар тартылды; 

- Шетелдік ЖОО-мен өзара ынтымақтастық келісімшарттар жасалды; 

- ББ өзектілендіру жұмыстары жүргізілді, ЖОЖ   бөліктері бойынша 

өзгерістер енгізілді; 

- Заманауи үлгідегі Ақпараттық-кітапханалық орталығы қайта 

жасақталды; 



- «Инклюзивті білім беру және психологиялық қолдау», «Медиация» 

орталықтары ашылды; 

- Жаратылыстану бағытындағы білім беру бағдарламалары бойынша 

зертханаларға қажетті құрал-жабдықтар сатып алынды.  

 

ҰСЫНЫСТАР: 

 

- жетекші шетелдік университеттердің  білім беру бағдарламаларындағы 

халықаралық сапа деңгейіне жетуге ұмтылу; 

-  Қаржыландырылатын ғылыми-зерттеу конкурстары мен халықаралық 

рецензияланған журналдарда, Комитет ұсынған басылымдарда мақалалар  

жариялау,  ғылыми зерттеулердің нәтижелерін оқу үрдісі мен өндіріске енгізу 

бойынша ПОҚ-тың  белсенділіктерін арттыру; 

- Шетелдік университеттермен байланысты дамыту; 

- Институттың веб-сайтын  тұрақты жаңарту; 

- Тәжірибе алмасу мақсатында шетелдік әріптес жоғары оқу орындары 

еріктілерімен бірлескен жобалар жасау; 

- Институтта Еріктілер күнін ресми белгілеу; 

- Еріктілерді ынталандыру мақсатында арнаулы стипендия тағайындау, 

үздік еріктілік тәжірибені тарту мен тәжірибе алмасу мақсатында шетелдерге 

жіберу практикасын енгізу;  

- Институтта жұмыс істейтін шетелдік оқытушылар санын көбейту; 

- Оқытушылар мен институт қызметкерлеріне ұтқырлық 

бағдарламаларына қатысу үшін тілдерді оқыту жүйесін дамыту; 

- Шетелдік және отандық ЖОО-дың  жетекші профессорларының қонақ 

дәрістерін ұйымдастыру; 

 - «Стартап» жобаларына қатысуға студенттер мен жас мамандарды 

тарту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	Сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың мемлекеттік деңгейдегі маңыздылығы ескеріліп, институтта ауқымды іс-шаралар жүргізіліп келеді:
	1.Тәрбиелік, білімдік бағыттағы іс-шаралар

