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 Мансапты дамыту және түлектермен байланыс орталығы  
 

КІРІСПЕ 

 

Түлекті жұмысқа орналастыру – бұл кәсіптік білім беру сапасы, студенттердің 

дайындық деңгейі мен потенциалды жұмыс берушілердің талаптарына сәйкестігінің 

индикаторы. Осы талдау 2020 жылғы маусым айында жүргізілген сауалнама нәтижелерін 

зерттеу болып табылады, сауалнаманы «Нархоз университеті» КЕАҚ-ның 2021 жылғы 

түлектері арасында Нархоз университетінің Мансапты дамыту және түлектермен байланыс 

орталығы жүргізді. 

Талдаудың нәтижелері мен тұжырымдары түлектерге жұмысқа орналасу мәселелері 

бойынша көмек көрсету және оқу бағдарламаларының сапасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар 

әзірлеу бөлігінде Университет жұмысын жақсарту үшін пайдаланылатын болады.   

 

Талдаудың мақсаты: 

1. Білім алушылардың дайындау сапасына қанағаттану және Университетте практиканы 

ұйымдастыру деңгейін бағалау; 

2. Түлектердің жұмысқа орналасуына мониторинг жүргізу; 

3. Түлектерге қолдау көрсету бойынша ұсыныстар қалыптастыру. 

 

Сауалнама жүргізудің принциптері: 

- сенімділік – біз сауалнама деректері жоғары дәрежеде болуы керек деп санаймыз; 

- тұрақтылық – сауалнама тұрақты негізде жүргізіледі; 

- тиімділік – сауалнама нәтижелері жұмысқа қабылдануы және оның қорытындылары бойынша 

шешімдер қабылдау үшін пайдаланылуы тиіс. 

 

Сауалнама жүргізудің техникасы:   

 

Сауалнама 2021 жылдың мамыр айының соңынан маусымның басына дейін бакалавриат 

және магистратура бағдарламаларының 2021 жылы бітіретін түлектеріне корпоративтік пошта 

арқылы жіберу негізінде жүргізілді, 33 сұраққа жауап беру ұсынылды (1-қосымша). Сауалнама 

орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде әзірленді.   

Респонденттердің саны (сұрақтарға жауап бергендер) – 734 адам. 

Сауалнаманы Нархоз университетінің Мансапты дамыту және түлектермен байланыс 

орталығы жүргізді. 

  

I. ТҮЛЕКТЕР ТУРАЛЫ СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР: 
1-кесте. Түлектердің қамтылуы 

 

 Бакалавриат Магистратура Барлығы 

2021 жылы оқу бітірген 

түлектер, барлығы 

1163 42 1205 

Жауап бергендер 620 (1163 адамның 53,3%-ы) 38 658 

 

 

1-кестеде бакалавриат және магистратура бағдарламаларының 2021 жылғы түлектерінің 

саны көрсетілген. Сауалнамаға 658 адам қатысты, бұл 2021 жылғы түлектер жалпы санының 

54,6%-ын, оның ішінде 620-сы (1163 адамның 53,3%-ы) бакалавриат, ал 38-і (42 адамның 

90,5%-ы) магистратура бағдарламаларының түлектерін құрады. Бакалавриат бағдарламасының 

620 түлегінің 2-уі ДОТ, яғни қашықтан оқыту түрінде, қалған 618-і күндізгі бөлімде оқыды. 
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Оқыту тілі 

2021 жылғы түлектердің арасында қазақ тілінде 52%-ы – 376 адам, орыс тілінде 42%-ы – 309 

адам, ал ағылшын тілінде 6%-ы – 44 адам оқыды.  

 
1-диаграмма. Оқыту тілі. 

 

 

 
 

2-диаграмма. Шет тілдерін игеру деңгейлері. 

 
 

 

2-диаграмма түлектердің шет тілдерін игеру деңгейлерін бейнелейді.  

Сұралған 658 адамның 353-і ағылшын тілін жоғары деңгейде біледі және еркін  сөйлейді, ал 224 

адам орташа деңгейде білсе, 70 адам бастауыш деңгейге ие.  

Ағылшын тілінің жоғары деңгейіне ие студенттер үшін Университетте екінші шет тілін 

оқып-үйрену ұсынылды. Түлектердің белгілі бір бөлігі осы мүмкіндікті пайдаланды, сөйтіп 

тыңдаушылар неміс, француз, корей және қытай тілдерін игерді. Респонденттердің басым 

көпшілігінің екінші шет тілін білудің бастапқы деңгейі бар.   

 

Ағылшын тілі
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Түлектерді оқыған мамандықтар бойынша бөлу 3 және 4-диаграммаларда, бакалавриат 

және магистратура бағдарламалары бойынша тиісінше ұсынылған:   
 

3-диаграмма. Бакалавриат түлектерін мамандықтар бойынша бөлу: 

 

 
 

 

4-диаграмма. Магистратура түлектерін мамандықтар бойынша бөлу: 

 

 
 

 

 

II. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ДАЙЫНДАУ САПАСЫНА ҚАНАҒАТТАНУ 

ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ. 

Білім алушылардың теориялық және практикалық дайындықтың сапасына 

қанағаттануқанағаттанбау дәрежесін түсіну үшін респонденттерге келесі сұрақтарға жауап беру 

ұсынылды: 
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1. Теориялық дайындық деңгейін қалай бағалайсыз?  

Жалпы, түлектер Университеттегі теориялық тұрғыдан дайындау деңгейін жоғары 

бағалады. Түлектердің 62%-ы оны жоғары, ал 34%-ы орташа деп атап өтті. Түлектердің тек 2%-

ы ғана дайындық деңгейіне қанағаттанбаса, респонденттердің 2%-ы жауап беруге қиналды (4-

диаграмма). 

4-диаграмма. Нархоздағы теориялық тұрғыдан дайындау деңгейі. 

 

 

1.  Нархоздағы практикалық дайындық деңгейін қалай бағалайсыз? - бұл сұраққа 

тыңдаушылардың 8%-ы «қанағаттанарлықсыз» деп жауап берсе, 3%-ы жауап беруге 

қиналды; 45%-ы Университеттегі практикалық тұрғыдан дайындау деңгейі орташа екенін, 

ал түлектердің 44%-ы Нархозда практикаға бағдарланған оқыту орын алатынын атап өтті (5-

диаграмма). 

5-диаграмма. Нархоздағы практикалық дайындық деңгейі 

 

 

 

Студенттерді даярлау сапасы Университеттің профессор-оқытушылар құрамының 

кәсіби шеберлік деңгейімен тығыз байланысты. ПОҚ-ның деңгейіне 56%-ы толық риза және 

сауалнамаға қатысқандардың 29%-ы риза, бұл Университет оқытушыларының жоғары 

кәсіпқойлығын көрсетеді. Респонденттердің 5%-ы ішінара қанағаттанған, ал 2%-ы мүлдем 

қанағаттанбаған (6-диаграмма). 
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Сонымен қатар түлектерге өз мамандықтары бойынша бағдарламалар мен пәндердің 

сапасы туралы сұраққа жауап беру ұсынылды. Картина жалпы ПОҚ деректері және 

Нархоздағы дайындық деңгейімен сәйкес келеді. Респонденттердің 52%-ы Университетте 

оқыған пәндерінің мазмұнына толығымен риза. Қанағаттанған контингент шамамен 29%-ды 

құраса, ішінара қанағаттанған 6%-ды, ал мүлдем қанағаттанбаған 3%-ды құрады. Бұл 

Университетте оқытылатын курстар мен бағдарламалардың мазмұнын жақсарту үшін ойлану 

мен қызмет өрісін кеңейтуге негіз болып саналады (7-диаграмма). 

              6-диаграмма. ПОҚ-ның сапасына қанағаттану.           

 
 

 
 
7-диаграмма. Бағдарламалар мен пәндердің сапасы. 

 
  

1. Кітапхана қызметінің сапасы: қазіргі таңда Университет кітапхананы оқу жұмысы мен 

зерттеулерге елеулі қолдау көрсететін құрылым ретінде қарастырады. Сауалнамада 

кітапхана қызметтерінің сапасын ашатын бір жабық сұрақ болды. Жүргізілген сауалнама 

студенттердің кітапханаға жүгінуіне тыңдаушылардың 62%-ы оң жауап алғанын, бірақ 

респонденттердің 2%-ы кітапхана қызметтерінің сапасына мүлдем риза еместігін 

дәлелдеді. Кітапхана бойынша мәліметтермен №8 диаграммада толығырақ танысуға 

болады.   
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8-диаграмма. Кітапхана қызметтерінің сапасы 

 

 

III. УНИВЕРСИТЕТТЕ ПРАКТИКАНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ 

Университетте 2005 жылдан бастап Мансап орталығы белсенді жұмыс істеді, оның 

негізгі міндеті бітіруші курс студенттеріне жұмысқа орналасу және кәсіптік практикадан өту 

мәселелері бойынша көмек көрсету болды. 2021 жылы Мансап орталығы «Мансапты дамыту 

және түлектермен байланыс орталығы» деп аталды. Түлектерге сұрақтарға жауап бере отырып, 

осы бөлімнің жұмысын бағалау ұсынылды, атап айтқанда:  

Түлектер Университеттің көмегін практиканы ұйымдастыруда пайдалы деп санай ма? 

 Респонденттердің 49%-ы бұл сұраққа оң жауап берді және 26%-ы көмекке риза, 

түлектердің 6%-ы Университеттің көмегін пайдалы деп санамайды, ал 4%-ы ішінара 

қанағаттанады (9-диаграмма). 

9-диаграмма. Университеттің практиканы ұйымдастырудағы көмегінің пайдасы 

 

 

Түлектердің көпшілігі Университеттің құрылымдық бөлімшесінің жұмысына оң баға береді, 

бірақ тәжірибе базасының пулын кеңейту арқылы студенттердің жұмысқа орналасу мәселелері 

бойынша белсенді көмек көрсетуді ұсынады. Респонденттердің барлығы дерлік оқу жоспарларында 

практикалық сағаттардың санын көбейтуге және нақты кейстердің шешімін табуға назар аударады. 

Түлектердің өздері практиканы ұйымдастыру бойынша дайындық жұмыстарын 4 курстың екінші 

жартыжылдығынан емес, 2 және 3 курстардан бастауды, әрі сабақтарға экономика мен бизнестің 

нақты секторынан адамдар шақыру мен Университет тарапынан өндірістік практикадан өту сапасы 

бойынша бақылаудың күшеюін өтінеді. 
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«Мансапты дамыту және түлектермен байланыс орталығы» 
бөлімнің жұмысқа орналасуына көмегі
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         «Сіз практика өткен ұйымда жұмысты жалғастырасыз ба?» деген сұраққа сұралғандардың 

тек 24%-ы ғана оң жауап берді. Өкінішке орай, түлектердің 76%-ы кәсіби практикадан өткен 

компанияларда қалғысы келмейтінін айтты. 

10-диаграмма. Практикадан өткен ұйымда жұмысқа орналасу.  

 

 

ПОҚ көмегі мен оқытушылардың мансап құруға қатысуын респонденттердің 58%-ы жоғары 

бағалады, 24%-ы түгелдей дерлік риза, тек 3%-ы ғана ПОҚ тарапынан өзінің кәсіби өміріне қатысты 

қолдауды сезінбеді. Толығырақ 11-диаграммадан қараңыз. 

11-диаграмма. Сабақ жүргізген профессор-оқытушылар құрамының мансапты дамытуға көмегі. 

 

 

Жұмысқа орналасуға жәрдемдесу мәселесі бойынша Университет жұмысын 

жақсарту жөніндеғі түлектердің ұсыныстары (2-кесте, 2-қосымша). 

 
12-диаграмма. Магистратураға оқуға түсуді жоспарлап отырған түлектер үлесі. 
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Жауап берген түлектердің 354-і (58%) магистратураға оқуға түсіп, оқуын жалғастыруды жоспарлап отыр, ал 260-ы (42%) 

сауалнама кезінде оқуын жалғастыруды жоспарлап отырмағанын айтты.  

 

 

IV. ТҮЛЕКТЕРДІҢ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСУЫНА МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗУ 

«Мансапты дамыту және түлектермен байланыс» тобы оқуын аяқтағаннан кейін 

түлектермен байланыс орнатуға арналған, бұл ынтымақтастық екі тарап үшін де өзара тиімді 

болуы мүмкін. Университет өз қамқорлығындағы адамдардың тағдыры, олардың мансаптық 

өсуі және түлектердің мансап сатысында қалай ілгерілеп келе жатқанын түсінуі үшін, әрі 

олардың жоспарларын білуі қажет. Бізге мансапқа керекті дағдылардың өзгеруін бақылау 

маңызды. Біз түлектердің мансабын құрылымдық және саналы өмірлік пен кәсіби жоба ретінде 

қарастырамыз.  

Сауалнамаға қатысқан респонденттердің жасы 22-27 жас аралығында болғандықтан, 

оқуды аяқтағаннан кейін біздің түлектер қандай жоспарлар құрғанын түсіну қисынды болар еді. 

Сұралғандардың төрттен бір бөлігі (26%) ұйымда жұмыс істеуді жоспарласа, 19%-ы өз бизнесін 

бастауды, 17%-ы оқуын шетелде, ал 11%-ы Нархоз университетінде оқуын әрі қарай 

жалғастыруды жоспарлады. 10%-ы жұмыс орнын ауыстыруды, 10%-ы басқа қазақстандық 

ЖОО-да оқуын жалғастыруды, 5%-ы фрилансер болу мен саяхаттауды қаласа, 2%-ы жұмыс 

істеуге немесе оқуын жалғастыруға ниет білдірмеді (11-диаграмма).   

13-диаграмма. Алдағы 3 жылға арналған жоспар. 

 

 

Сауалнама жүргізу кезінде сұралғандардың ішінен 33%-ы (100%-дан 24%-ы 

практикадан өткен ұйымда жұмысын жалғастырды, демек, 9% - ы жұмысты өздері тапты немесе 

оларды шақырды) жұмысқа орналастырылды және 67%-ы жалақының төмен болуымен 

байланысты жұмысқа орналаспады, олардың 10%-ы – декреттік демалыстағылар.  

14-диаграмма. Жұмысқа орналасу.  
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Түлектердің таралу географиясы мынадай үлгіде ұсынылған: сауалнамаға 

қатысушылардың басым көпшілігі Алматы қаласында тұрады және жұмыс істейді – 196, ал 

қалған өңірлердің әрқайсысында Нархоз университетінің 1-6 түлегі ғана қызмет атқарады.  

 

Сауалнама деректері Нархоз түлектерінің көп жағдайда қаржы, аудит, консалтинг, банк 

саласы мен жеке компанияларда жұмыс істейтінін көрсетті, сол сияқты мемлекеттік қызмет пен 

халықаралық компанияларда қызмет атқаратындар да бар. Түлектер жұмыс істейтін 

ұйымдардың толық атауын 3-қосымшаның 3-кестесінен көруге болады. 

Жұмыс істейтін түлектер келесідей лауазымдарды атқарады: бухгалтер, жоба 

менеджері, сату бөлімінің даму жөніндегі менеджері, оқытушы және т.б. Олардың арасында 

директорлар мен менеджерлер де бар. Жұмыс істейтін түлектер лауазымдарының толық 

атауларын 4-қосымшаның 4-кестесінен көруге болады. 
 

Жұмысқа орналасудың алған даярлық профиліне сәйкестігі 15-диаграммада 

көрсетілген. Респонденттердің 37%-ы мамандық бойынша жұмыс істесе, сұралғандардың 

36%-ының орналасқан жұмысы Университетте алған біліммен ішінара сәйкес келеді, ал 20%-

ы мамандық бойынша жұмыс істемейді (15-диаграмма).   

15-диаграмма. Жұмыстың алынған бағыт/дайындау профиліне сәйкестігі. 
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Сауалнамаға қатысқан түлектердің жас диапазоны 22-27 жасты құрайды. Жас 

мамандардың жалақы деңгейі төмендегі 16-диаграммада келтірілген. Түлектер сауалнамасы 

көрсеткендей, жұмыс істейтін түлектердің 34%-ның жалақы деңгейі төмен, ол 100 000 теңгеге 

жетпейді. Респонденттердің 41%-ы олардың еңбекақы деңгейі шамамен 200 000 теңгені 

құрайды деп жауап берді. Сауалнамаға қатысушылардың жас болуына қарамастан, олардың 

16%-ы лайықты жалақы алады, ол шамамен 300 000 теңгені құрайды, 7%-ы 500 000 теңге 

жалақы алса, 3%-ы 800 000 теңгеден астам, яғни жоғары табыс табады (16-диаграмма). 

16-диаграмма. Түлектер еңбекақысының орташа деңгейі. 

 

Жүргізілген сауалнама түлектердің басымдылықтарын (приоритет) анықтады. 

Төменде Нархоз университетінің түлектері жұмысқа орналасқысы келетін компаниялардың 

тізімі берілген. Түлектердің бір бөлігі өздерінің Альма-матерін жұмысқа орналасуды 

армандайтын ұйым ретінде атап өткені қуантады.  

Компаниялар тізімі:  

  Google, McKinsey&Co, Apple, Microsoft, Mars, Disney, Big 4 (KPMG, Deloitte, PwC, 

Ernst&young), SpaceX, Coca-cola, Amazon, Jti, Halyk Bank, Chocofamily, Versace Сән үйі, ҚР 

Ұлттық банкі, Carslberg, EFES, KASE, Kazatomprom, Sanofi, DAMU, BDO, Samruk Qazyna, 

Rixos, Plaza, Marriot, Air Astana, Jusan Bank, Kaspi bank, Сбербанк, Елшілікте, Bi group, Astana 

Motors, Bazis, Chocolife, Efes, RG Brands, Freedom finance, мемлекеттік мекемелер. Сонымен 

қатар басым көпшілігі жеке бизнесін ашуды армандайды. 

 Сауалнаманы жасаушылар үшін Университетте оқу кезінде алған дағдылардың 

түлектерге жұмысқа орналасу кезінде қандай пайда тигізгенін білу маңызды болды. 

Сауалнамаға қатысқан 658 адамның әрқайсысына таңдау бойынша бірнеше дағдыларды 

белгілеу ұсынылды. Төмендегі 17-кестеде осы зерттеудің нәтижелері көрсетілген. 

Дағдылардың үздіктері: 1. Шет тілдерін білу; 2. Коммуникациялық дағдылар; 3. Аудитория 

алдында еркін сөз сөйлей алу.   
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17-диаграмма. Жұмысқа орналасу кезіндегі пайдалы дағдылар. 

 

 

Сауалнама нәтижелері Университетте өтілген, әрі жұмысқа орналасу барысында 

қажетті және пайдалы болған пәндердің тізімін анықтады (337 қатысушы). Атап айтқанда 

(18-диаграмма): 

18-диаграмма. Сауалнама нәтижелері бойынша неғұрлым пайдалы пәндер:  
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Университеттегі қандай пәндер Сіздің әрі қарайғы жұмысыңыз бен өміріңізде 

неғұрлым пайдасыз болды? (283 қатысушы). Түлектер жауаптарының нәтижелері төменде, 

19-диаграммада келтірілген. 

19-диаграмма. Сауалнама нәтижелері бойынша неғұрлым пайдасыздау пәндер:  

 

 
 
20-диаграмма. Жұмыс іздеудің өзектілігі. 

 
 

 

 

Сауалнамаға қатысқандардың 48%-ы жұмыс іздемейді, өйткені кейбіреулері 

жұмысқа орналасты, бір бөлігі декреттік демалыста, ал бір бөлігі әлі жұмыс іздеуге кіріскісі 
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Жоқ Иә
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келмейді, өйткені сауалнама бітірмей жатып, мамыр айында өткізілді. 52%-ы жұмыс іздеуге 

кірісті.  

 

2020 жылдың желтоқсан айында Нархоз университеті өз студенттері үшін 

менторлық/тәлімгерлік бағдарламасын іске қосты. Кәсіби қызметі мен жұмыс тәжірибесі 

Нархоз студенттері үшін пайдалы болуы мүмкін кез келген адам ментор бола алады. 

Түлектерге қойылған «Қайсысы ментор бола алады» деген сұраққа респонденттердің әрбір 

үшінші дерлігі, яғни 29%-ы оң жауап берді, бұл біздің түлектеріміздің әлеуметтік 

жауапкершілігінің жоғары дәрежесін көрсетеді.  

 
21-диаграмма. Менторлық бағдарламасына қатысуға тілек білдірген түлектердің үлесі. 

 
 

 

 

 

«Мансапты дамыту және түлектермен байланыс» тобы үшін «Нархоз университетін 

достарыңыз бен таныстарыңызға ұсынар ма едіңіз?» деген сұрақ респонденттерге қатысты 

маңызды болды. Осы сұраққа жауаптардың нәтижелері төменде келтірілген.  

22-диаграмма. Нархоз университетінде оқыту тәжірибесіне қанағаттану диаграммасы. 

71%

29%

Менторлық бағдарламасына қатысуға тілек 
білдірушілер

Жоқ Иә
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Бес баллдық шкала бойынша, онда 1 – «нақты ұсынбаймын» және 5 – «нақты ұсынамын» 

деп жауап берген бітірушілер жалпы санының, 2%-ы 1-баллды, 4%-ы 2-баллды, 17%-ы 3-

баллды, 33%-ы 4-баллды таңдаса, 44%-ы 5-баллды таңдады. Демек, орташа баға – 4,15 балл. 

23-диаграмма. Түлектердің Нархоз университетінен жаңалықтар алу мен таратуға деген ұмтылысы.   

 

 

Респонденттердің 63%-ы Университетте болып жатқан оқиғалар туралы хабардар 

болғымыз келеді десе, сұралғандардың 37%-ы біз спам таратамыз деп есептейді (21-

диаграмма). 
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37%

63%

Түлектердің Нархоздың жаңалықтарынан хабардар 
болу ниеті

Жоқ Иә
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1-қосымша 

 

2021 жылғы түлектер арасында жүргізілетін сауалнаманың сұрақтары:  

1) Аты-жөні; 

2) Туған күні, айы, жылы; 

3) Мобильдік телефон және What's App-тағы телефон; 

4) Сіздің жеке электрондық поштаңыз. 

 

5) Сіз оқуды аяқтағаннан кейін, яғни болашақта сауалнама жүргізе аламыз ба? 

 Иә 

 Жоқ 

6) Оқыту түрі 

 Күндізгі; 

 ДОТ; 

 Кешкі. 

 

7) Оқыту тілі 

 Қазақ 

 Орыс 

 Ағылшын  

8) Мамандық: 

 5В020200 – Халықаралық қатынастар; 

 5В030100 – Құқықтану; 

 5В050600 – Экономика;  

 5В050700 – Менеджмент; 

 5B050800 – Есеп және аудит; 

 5В050900 – Қаржы; 

 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару; 

 5B051100 – Маркетинг; 

 5B051200 – Статистика; 

 5В051300 – Әлемдік экономика; 

 5В051900 – Еңбекті ұйымдастыру және нормалау; 

 5B060800 – Экология; 

 5B070300 – Ақпараттық жүйелер; 

 5B070400 – Есептеу техникасы және программалық қамтамасыз ету; 

 5B073200 – Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша); 

 5B090200 – Туризм; 

 5В090500 – Әлеуметтік жұмыс; 

 5B090800 – Бағалау; 

 5B091200 – Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі; 

 Тағы да басқалары. 

 

9) Сіз магистратурада оқуды жоспарлап отырсыз ба? 

 Иә 

 Жоқ 
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АНКЕТАНЫҢ ЖАЛПЫ СҰРАҚТАРЫ 

 

10) Нархоздағы теориялық дайындық деңгейін қалай бағалайсыз? 

 Жоғары 

 Орташа 

 Төмен 

 Жауап беруге қиналамын 

 Басқасы 

 

11) Сіз Нархоздағы практикалық дайындық деңгейін қалай бағалайсыз? 

 Жоғары 

 Орташа 

 Төмен 

 Жауап беруге қиналамын 

 Басқасы 

 

12) Әрбір пункт бойынша қанағаттану деңгейін атап көрсетіңіз: 

 

 Толығымен 

ризамын 

Ризамын 

дерлік 

Бейтарап 

көзқарастамын 

Ішінара 

ризамын 

Мүлдем 

риза 

емеспін 

Сізге өз 

мамандығыңыз 

бойынша сабақ 

берген 

профессор-

оқытушылар 

құрамының 

сапалық 

дәрежесіне 

     

Кітапханалық 

қызметтің 

сапасына 

     

Сізге сабақ 

берген 

профессор-

оқытушылар 

құрамының 

Сіздің мансап 

жолында 

өрлеуіңізге 

көмегіне 

     

«Мансапты 

дамыту және 

түлектермер 

байланыс 

орталығы» 
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бөлімінің 

жұмысқа 

орналасудағы 

көмегіне 

 

13) Барлық санамаланған пункттер бойынша жұмысты жақсарту жөніндегі Сіздің 

ұсыныстарыңыз? (егер жоқ болса, онда өткізіп жіберіңіз). 

 

14) Өзіңіз практикадан өткен ұйымда жұмыс істеуді жалғастырасыз ба? 

 Иә  

 Жоқ 

15) Сіз алдағы 3 жылға не жоспарлап отырсыз? (бірнешеуін таңдауға болады) 

 Нархоз университетінде оқуымды жалғастырамын; 

 Қазақстандық басқа ЖОО-да оқуымды жалғастырамын; 

 Шетелде оқуымды жалғастырамын; 

 Ұйымда жұмыс істеуді жалғастырамын; 

 Жұмыс орнын ауыстырамын; 

 Өз бизнесімді бастаймын; 

 Жұмыс істеу немесе оқуды жалғастыру жоспарымда жоқ;  

 Фрилансер болу; 

 Басқасы. 

 

16) Шет тілдерін игеру 

 

 Бастауыш Орташа Ортадан 

жоғары 

Еркін 

Ағылшын тілі     

Неміс тілі     

Француз тілі     

Испан тілі     

Қытай тілі     

Корей тілі     

Басқасы     

     

 

17) Сіз қазіргі таңда жұмыс істейсіз бе?(егер Сіз «жоқ» деп жауап берсеңіз, онда №23 

сұраққа көшіңіз) 

 Иә 

 Жоқ 

 

18) Сіз қай қалада жұмыс істейсіз? 

19) Өзіңіз жұмыс істейтін ұйымның толық атауы  

20) Алып отырған лауазымыңыз 

 

21) Өз жұмысыңыздың алынған дайындау бағыты мен профильге сәйкестік деңгейін 

бағалаңыз: 
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 Сәйкес келеді; 

 Ішінара  сәйкес келеді; 

 Сәйкес келмейді; 

 Жауап беруге қиналамын. 

 

22) Қазіргі жұмыс орныңыздағы еңбекақының орташа деңгейін көрсетуіңізді өтінеміз: 

 100 000 теңгеге дейін; 

 200 000 теңгеге дейін; 

 300 000 теңгеге дейін; 

 500 000 теңгеге дейін; 

 800 000 теңгеге дейін; 

 800 000 теңгеден астам; 

 Басқасы. 

 

23) Нархозда алған қандай дағдылар, тәжірибе мен білім Сіздің әрі қарай жұмысқа 

орналасуыңыз бен өміріңізде аса пайдалы болды? (бірнешеуін таңдауға болады) 

 

 Қаржыны басқару 

 Бухгалтерлік және салық есебін жүргізу 

 Экономикалық-математикалық модельдеу 

 Программалау тілдерін білу 

 Сату дағдылары 

 Нарықты талдау 

 Факторлық талдау және болжау 

 Статистикалық мәліметтерді құрастыру 

 Шет тілдерін білу 

 Ұйымдастырушылық дағдылар 

 Күрделі мәселелер мен кейстердің шешімін жылдам табу 

 Коммуникациялық дағдылар 

 Кешенді мәселелерді шеше білу қабілеті 

 Аудитория алдында сөйлей білу 

 Сыни тұрғыдан ойлау білу қабілеті 

 Креативтік 

 Эмоционалды интеллект 

 Электрондық поштамен жұмыс істей білу 

 Түйіндемені дұрыс жасау 

 Басқасы 

 

24) Университетте қандай пәндер Сіздің әрі қарай жұмысқа орналасуыңыз бен өміріңізде 

аса пайдалы болды? 

25) Университетте қандай пәндер Сіздің әрі қарай жұмысқа орналасуыңыз бен өміріңізге 

аса пайда әкелмеді? 

26) Қолданыстағы бағдарламалар мен пәндердің сапасын жақсарту бойынша қандай 

ұсыныстарыңыз болады? 
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27) Сіз қазіргі таңда жұмыс іздеп жүрсіз бе? 

 Иә 

 Жоқ 

 

28) Сіз қандай компанияларда жұмыс істегіңіз келеді (армандайсыз)? (3-тен артық емес) 

 

  29) Сіз спикер болып, студенттер алдында қызықты дәрістер оқығыңыз келе ме? Егер 

«жоқ» десеңіз, онда осы сұрақты өткізіп жіберіңіз, ал егер «иә» десеңіз, онда Сіз өзіңізге 

етене сөйлеу тақырыбын төменде жаза аласыз. 

 

  30) Сіз біздің студенттерге арналған менторлық (тәлімгерлік) бағдарламасына қатысқыңыз 

келеді ме?*  

 Иә 

 Жоқ 

    31) Сіз Нархоз университетінен мансаптық мүмкіндіктер/оқиғалар/іс-шаралар туралы 

жаңалықтар жіберілімін алғыңыз келеді ме? 

 Иә 

 Жоқ 

 

    32) Нархоз университетін таныстарыңыз бен достарыңызға ұсынар ма едіңіз? 

 1 мен 5аралығындағы шкала, онда 1  –  нақты ұсынбаймын, ал 5 – нақты 

ұсынамын. 

    33) Сіз Нархоз университетінің Түлектер қауымдастығына кірдіңіз бе? (Егер «жоқ» 

десеңіз, онда Сіз alumni.narxoz.kz сайтына кіре аласыз) 

 Иә 

 Жоқ 

 

 

2-қосымша 

 

 

2-кесте. Барлық санамаланған пункттер бойынша жұмысты жақсарту жөніндегі түлектердің ұсыныстары 

(өзгеріссіз түсініктеме, яғни комментарий). 

 

Барлық санамаланған пункттер бойынша жұмысты жақсарту жөніндегі Сіздің 

ұсыныстарыңыз? (егер жоқ болса, онда өткізіп жіберіңіз) 

Бәрі жақсы 

Бәрі жақсы 

Барлығы жаксы 

Барлығы жақсы 

Барлығы жоғары талапта жасалған 

Барлығы жоғары талапта жасалған 

Барлығы көңілімнен шығады 

Барлығы қанағаттандырады 

Барлығы ұнайды 

Бейтарап  
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Бәрі керемет 

Практика көбірек болса 

Практика көбірек болса 

Практика көбірек болса!!!! 

Практикалық кейстер мен міндеттер, әсіресе процедуралық пәндер көп болғаны жөн. Үй 

тапсырмаларын орындау кезінде плагиат пен көшіріп алуға қатаң бақылау енгізіңіз. 

"Талап арызды құру" тапсырмасын толығымен және т.б. алып тастаңыз, өйткені шаблон 

Интернеттен көшірілетіні айдан анық. Білім беруді практикаға бағытталған білімге 

айналдыру, сол сияқты студенттердің практикадан өтуін тиісті тәртіп бойынша 

бақылауды күшейту керек. Түлектер жұмыс істеуге мүлдем дайын емес және бәсекеге 

қабілетті де емес. 

Практик оқытушылар көбірек болса 

Оқытудың практикалық бөлігі үшін кәсіпкерлік бойынша тәжірибесі мол қызметкерлерді 

оқытушылар құрамына енгізу 

Бәрі де өте жақсы  

Бәрі де супер 

Бәрі де супер  

Бәрі де көңілден шығады 

Бәрі де көңілден шығады  

Бәрі де жақсы 

Көбірек аналитикалық тапсырмалар беріңіз, сонымен қатар статистика құруды жақсарту 

үшін әр түрлі бағдарламаларды енгізіңіз. Мысалы: power bi немесе сол сияқты 

бағдарламалар.  

Пәндердің дұрыс ретпен жүруі. Мысалы: "Академиялық жазу" сабағы 1-ші курстықтар 

үшін өте ауыр, себебі олар не жазарын да білмейді, ал идея және толық түсінік тек 3-4 

курста ғана қалыпқа келеді. Сол себепті "Академиялық жазу" мен "Эконометрика" 

пәндері 3-4 курстар жоспарына енгізілгені жөн.  

Менің мамандығым бойынша практиканың да, жұмыста өз тәжірибесіне ие 

оқытушылардың да көбірек болғаны дұрыс.  

Көбірек тәжірибе қосу және студенттердің белгілі бір пәндерді игеруге деген тілектерін 

ескеру 

Жұмыс істеу керек нәрсе бар 

Жаксарту кажет 

Университет экономикалық бағытта болғандықтан, басқа мамандықтарға көңіл аз 

бөлінеді  

Қазақ тіліндегі ақпараттар мен әдебиеттерді көбірек қосар едім 

Мамандыққа байланысты сабақтардың, яғни Managerial Finance, Project Management, 

Financial Accounting, 1C, Python, and etc жетіспеушілігі. 

Манызды қазақша кітаптарды орналастыру  

Біз бүкіл үдерісті қарап, оны бір жүйеге келтіруіміз керек, өйткені кейбір форс-мажорлық 

жағдайларда Университет жүйесі икемділікті қарастырмайды. 

Материалдық пайда туралы емес, студенттер жайында ойлануды бастаңыз 

Біздің мамандықтың өсу болашағы бар, демек, практиктер көбірек қажет және Гуглден 

алынған ақпаратқа құрылған әдеттегі презентациялардан аулақ болған жөн.  

Университетті дұрыс басқара алатын Ректор керек 

Есеп және аудит пәндері бойынша қазақ тіліндегі кітаптарды  жаңарту 

ПОҚ құрамын қайта қарау 

Негізгі де кәсіби пәндер бойынша сағат санын көбейту. Оқытудың практикалық бөлігіне 

көбірек назар аудару.  
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Профессорлардың аулада 21 ғасыр тұрғандығын және 90 жылдарғы сабақ жүргізу 

әдістері осы таңда қолайлы емес екенін түсінуіне көмектесу. Сонымен қатар дипломдық 

жұмыстарға қол қою үдерісін цифрландыру қажет (мен Университетке осы үшін 5 рет 

босқа бардым). 

Кітапханадағы кітап қорын толықтыру 

Бірінші қабатта интерактивті һәм виртуалды сұхбаттасушыға ие куб қою қажет.  

Пәндердің неғұрлым кең таңдалуын қамтамасыз ету 

Практикалық тәжірибеге ие оқытушылар 

ЦК таңдап алған өндірістік практика, онда практиканттар архивтік мәселелерді шешумен 

айналыспай, шын мәніндегі практикалық білімге ие болады.  

Нархоз білімі ең жақсы болуы үшін жұмысты істей беріңіз, істей беріңіз.  

Әр түрлі электронды кітапханаларда қолжетімді презентацияларды көбірек әзірлеу  

Мен Сізге жыл сайын ағылшын бөліміндегі оқытушылар құрамын өзгерте бермеуге кеңес 

беремін. 

Мен бюрократияны шектеуге кеңес беремін. Процедураларды жақсылап қамту. 

Есептерді толтыру бойынша нақты нұсқаулар беру және т.б. 

Артық пәндерді алып тастау  

Білім беру пәндерінің санын көбейту және "Құқық" кафедрасында азаматтық және жария 

құқық саласына бейімділікпен байланысты екі құрылымдық бөлімше құру. 

Практик оқытушылар санын арттыру  

Практикалық сабақтар сапасын жақсарту 

Студенттерге қызмет көрсету және Мансап орталықтары қызметкерлерінің студенттерге 

бағдарлануын жақсарту. Мұқият және көпшіл, яғни коммуникабелді бола білу.  

Студенттер пікірін ести білу 

Офлайн оқыту 

Студенттермен бірлескен Фитбек  

Оқытушылар қызықты практикалық сабақтар жүргізуге басты назар аударса екен деймін 

Барлығы 

Менің ойымша, кейбір оқытушыларды, олардың қадір-қасиетін ескеру арқылы, қайта 

қарау керек  

Өзгертуге тұрарлық нәрсе көп  

 

 

 

3-қосымша 

 

3-кесте. Түлектер жұмыс істейтін ұйымның толық атауы (өзгеріссіз түсініктеме, яғни 

комментарий) 

 

Өзіңіз жұмыс істейтін ұйымның толық атауы 

«Hightower» ЖШС 

«Келет» АҚ 

«Тәтті тіл» логопедиялық орталығы 

«RG Processing» (РГ Процессинг) 

Almanzh 

Almaty brands service 

A-lux 

Еуразиялық банк АҚ  
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Apple City Distributors  

BBS Trade 

BBS Trade 

Big 4 

Bosher Холдинг 

Chocoholding 

Citi bank Kazakhstan  

City Cleaning 

Dand M Investments Marrone Rosso 

DAR 

Dasm Group 

DASMART 

Del Papa 

Ernst & Young Kazakhstan  

Ernst&Young 

Ernst&young  

FoodSolution 

Forte bank 

Forte bank тағылымдама 

Freedom finance insurance  

H&M 

KAIZEN DIGITAL AGENCY 

Kaspi.kz  

Kazakhfilm 

Kex brands 

Khan beer 

Koreanshop 

Moore  

NURMEDINVEST 

Ocean Basket 

OQUDA 

PEGASLOGISTICS  

Pricewaterhouse Coopers 

Profit Leads 

Rams real estate  

Rixos Almaty 

RR POST EXPRESS  

STADA 

Stival 

TMF-Group  

«TEMA RETAIL» ЖШС 

«Bestokna» ЖШС 

«Mega media» ЖШС 

«Central city properties Рахат палас» ЖШС  

«Dand M Investments» ЖШС 

«DEFACTO RETAIL STORE KZ» ЖШС 

«DRILLING SOLUTIONS» ЖШС 

«KazAgroFeed» ЖШС 

http://kaspi.kz/
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“Partner Inter Freight» ЖШС 

«TL-Consulting» ЖШС 

TS Property Management  

Whoopie cakes 

Working and Traveling 

Әкімдік  

Ақтау 1-қалалық емханасы  

Алакөл аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі 

Қазақстан Қызыл Жартыайының Алматы қалалық 

филиалы 

Альфа банк 

«Каспи Банк» АҚ 

«Kaspi bank» АҚ 

«Technodom Operator» АҚ 

«Еуразиялық банк» АҚ 

Алтын Банк АҚ 

Эфес Қазақстан ЖК АҚ  

Каспи банк АҚ 

«Халық сақтандыру компаниясы» АҚ 

Халық банк АҚ 

Қазақстанның Халық банкі АҚФ 

АТФ Банк 

Белгісіз 

Сбербанк АҚ-ның ЕБ (еншілес банкі) 

СБЕРБАНК АҚ-ның ЕБ 

Қазақстан ВТБ Банкі АҚ-ның ЕҰ (еншілес ұйымы) 

24-ші келісім-шарт 

Әзірге жоқ 

Жеке кәсіп 

«Орхидея» ЖШС 

«Alma Tau» ЖК 

«САНКУР» ЖК 

«Қуанышев» ЖК 

«Дауров» ЖК 

«Шамуров» ЖК 

Қазақстан ипотекалық компаниясы  

Келет 

Леруа Мерлен Қазақстан 

«Нархоз университеті» КЕАҚ 

«Прогресс» білім беру орталықтары 

«Вижу Сердцем» қоғамдық бірлестігі 

«Тұрақты дамудың жобалар инкубаторы» АҚ  

«Bigdayco”, шоурум Ashley Furniture HomeStore» ООО 

«Рахат Палас» отелі 

«Nur Otan» партиясы 

«Еуразия» қорының өкілдігі 

Прокуратура  

Простретчинг 
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«ЗАГС» мейрамханасы 

Өз бизнесі 

Созақ ауданы Шолаққорған ауылдық округі әкімінің 

аппараты 

Спэниш Ритейл Казахстан Страдивариус 

«JUGGERNAUT» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

«DASM/MS» ЖШС 

«Gulser computers» ЖШС 

«Диалог-Сервис» ЖШС 

«КапРемСервис» ЖШС 

«Эвбика» ЖШС 

 «Сраилов и Партнеры» заң фирмасы» ЖШС 

«Baby Center» ЖШС 

«Sultan-ai» ЖШС 

«Спутник Кинопаркі» ЖШС 

«Алтын Сапа НС» ЖШС 

«АТКЭ» ЖШС 

«МедМедиа Казахстан» ЖШС 

««Neft БК» ЖШС 

     «Центр витилиго и здоровья кожи» ЖШС  

«Центр витилиго и здоровья кожи» ЖШС  

«Шнейдер Электрик» ЖШС 

«ChocoFamily Holding» ЖШС 

«Import Oils/ фриланс/ бариста» ЖШС 

«Kaspi Магазин» ЖШС 

«KazAgroFeed» ЖШС 

«MedTranslate» ЖШС 

«Moore Stephens Kazakhstan» ЖШС 

«Partner Inter Freight» ЖШС 

«Rocket S» ЖШС 

«Unicom» ЖШС 

«АЛИ СПЕЦТЕХ ГРУПП» ЖШС 

«Боранбай, Тигрёнок дүкені» ЖШС  

«Алина Компаниялар Тобы» ЖШС  

«ДЕЛОЙТ» ЖШС 

«Дефакто» ЖШС 

«Конте Шоп Казахстан» ЖШС 

«Меридиан капитал» ЖШС 

«MyCar Finance КҚМ (МФО)» ЖШС 

«Робокэш КҚМ (МФО)» ЖШС 

«ОэлИкс Групп (OLX Group)» ЖШС 

«Робокэш.кз» ЖШС 

«Алғабас мектепке дейінгі дамыту орталығы» ЖШС  

«Эвбика» ЖШС 

«Самғау баспасы» ЖШС 

Сауда орталығы  

«Форум» СОСО 

 «Prostretching» фитнесс студиясы 
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«Еуразия» қоры 

Фриланс 

Фрилансер 

Хоум Кредит Банк 

«Тұрақты дамуға жәрдемдесу» орталығы 

ЧСИ 

Шолаққорған ауылдық округі әкімінің аппараты 

«Democrat» заң компаниясы 

Мен ағылшын тілінің оқытушысымын  

Almaty brand service ЖШС 

Ernst&Young 

Kaspi.kz  

KEREY COMPANY 

«Qunan_Avto» автобөлшектер дүкені  

«Ernst & Young» ЖШС 

«BDO Kazakhstan» ЖШС 

«Tema Retail KZ» ЖШС 

ZMood  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

«Kaspi bank» АҚ 

Жеке бизнес 

«Жанахметов» ЖК 

 

 

 

 

 

 

 

4-қосымша 

 

4-кесте. Түлектердің қызмет лауазымы (өзгеріссіз түсініктеме, яғни комментарий) 

 

Қызмет лауазымы 

 

Қайталану 

саны 

Assistant Media Planner   

Associate   

Focus puller   

Head Cashier   

Head of Back Office    

HR Projects Specialist   

HR-менеджер   

Intern TTS   

Junior Data Engineer    

Manager   

Office coordinator of department F&B    

SMM- маркетолог 3 

Staff    

http://kaspi.kz/
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Store Commercial Responsible    

Web әзірлеуші   

А1   

Әкімші 9 

Әкімші, ағылшын тілінің оқытушысы   

Аналитик   

Аналитик   

Аудитордың ассистенті   

Деканның ассистенті   

«МжМ» ҒББД директорының ассистенті   

Жобалар жөніндегі директордың ассистенті    

Кредиттің менеджердің ассистенті   

Менеджердің ассистенті   

Программалық және әкімшілік мәселелер бойынша ассистент   

Қаржы директорының ассистенті   

Қаржылық директордың ассистенті   

Аудитор   

Байер   

Бизнес аналитик    

Бухгалтер  12 

Кіші Бухгалтер    

Бас маман   

Директор/ жетекші 5 

Сату бөлімінің директоры   

Жеке бизнесмен   

Заңгердің көмекшісі лауазымын атқарды    

Мемлекеттік сатып алулар бойынша атқарушы менеджер    

Мемлекеттік объектілер бойынша атқарушы менеджер   

Каси Гид   

Кассир 2 

Кеңесші-консультант,    

Менеджердің кеңесшісі    

Контакт-Орталық    

Жобалардың үйлестірушісі    

Көмекші   

Курьер 3 

Маркетинг 5 

Менеджер 10 

NPS менеджері   

Автокредиттеу менеджері 2 

Телемаркетинг департаментінің менеджері    

Интернеттегі медиажоспарлау бойынша менеджер   

Персонал бойынша менеджер    

Сатулар бойынша менеджер  3 

Жобалар бойынша менеджер   

Сату бөлімін дамыту жөніндегі менеджер    

Сату менеджері. Төлемдерді дамыту басқармасы    

Аймақтарды дамыту басқармасының менеджері    
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Сату бөлімін дамыту бойынша менеджмент    

НR-manager    

Нақты лауазымның атауы жоқ   

Оператор    

Мәліметтер базасының операторы    

ПЭВМ операторы   

Оператор-монтадер   

Нөмірлік қордың офис тіркеушісі   

Офис-менеджер 4 

Пиццамейкер   

Аспаз   

Адвокаттың көмекшісі   

Бухгалтердің көмекшісі 10 

Қаржы директорының көмекшісі   

Заңгердің көмекшісі  2 

Практикант   

Сатушы    

Сатушы-кеңесші    

Сатушы-кассир 2 

Сатушы-кеңесші   

Жұмыскер   

Әзірлеуші   

Тіркеуші    

Ресепшионист   

смм-бөлімнің жетекшісі   

Сату менеджері   

Қызметкер   

Маман    

Аудит бөліміндегі маман    

Сату дирекциясының маманы   

ДРБ маманы   

Кадрлық әкімшілік бөлімінің маманы    

ОУЗ маманы   

ОУЗ маманы   

Бизнес клиенттермен өзара әрекеттесу жөніндегі маман    

Жобалар бойынша маман   

Келісім-шарттарды ұзарту жөніндегі маман   

Клиенттермен жұмыс бойынша жобалар маманы    

Стажер    

Тағылымдама   

Универсал, яки әмбебап банкир   

Мұғалім-репетитор    

Фандрайзинг    

Қаржыгер   

Қаржылық кеңесші    

Фриланс   

Хостес   

Ағылшын тілінің жеке оқытушысы   



2021 жылғы түлектер арасында жүргізілген сауалнама нәтижелерінің есебі 
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 Мансапты дамыту және түлектермен байланыс орталығы  
 

Экономист 5 

Жоспарлау бөлімінің экономисі   

 

 

 

 

 

 


