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КІРІСПЕ.  

 

Түлекті жұмысқа орналастыру – бұл кәсіптік білім беру сапасының, студенттердің дайындық 

деңгейінің және әлеуетті жұмыс берушілердің талаптарына сәйкестігінің индикаторы. Осы талдау 

2020 жылдың желтоқсан айында «Нархоз Университеті» КЕАҚ 2018, 2019, 2020 жылы бітірген 

түлектерінің арасында Нархоз университетінің Мансапты дамыту және түлектермен байланыс 

тобымен жүргізілген сауалнама нәтижелерін зерттеу болып табылады.  

Талдаудың нәтижелері мен қорытындылары түлектерді жұмысқа орналасу мәселелері 

бойынша көмек көрсету және оқу бағдарламаларының сапасын жетілдіру бойынша ұсынымдар 

әзірлеу бөлігінде Университет жұмысын жақсарту үшін пайдаланылатын болады. 

 

Талдаудың мақсаты: 

1. Университетте білім алушылардың даярлығы мен практиканы ұйымдастыру сапасына 

қанағаттану деңгейін бағалау; 

2. түлектердің жұмысқа орналасу мониторингі; 

3. түлектерге қолдау көрсету бойынша ұсыныстар қалыптастыру. 

 

Сауалнама жүргізу қағидаттары: 

- нақтылық – біз сауалнама деректері жоғары деңгейде  нақты болуы керек деп санаймыз; 

- тұрақтылық – сауалнама тұрақты негізде жүргізіледі; 

- тиімділік – сауалнама нәтижелерімен  жұмыс жасалып және оның қорытындылары бойынша 

шешімдер қабылдау үшін пайдаланылуы тиіс.  

 

Сауалнама жүргізу техникасы:  

Сауалнама 2020 жылдың желтоқсан айында WhatsAppBot негізінде тарату арқылы жүргізілді. 

Бакалавриат және магистратура бағдарламаларының түлектеріне (2018, 2019, 2020 жж.) 50 сұраққа 

жауап беру ұсынылды. Сауалнама қазақ және орыс тілдерінде жасалды.   

Респонденттердің саны (сұрақтарға жауап бергендер) - 543 адам. 

Сауалнаманы Нархоз университетінің Мансапты дамыту және түлектермен байланыс тобы 

жүргізді.  

Дерекқорды Тіркеуші офис және Бағдарламалық әзірлемелер және АЖ сүйемелдеу бөлімі ұсынды. 

 

 

I. ТҮЛЕКТЕР ТУРАЛЫ СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР:  

 
1-Кесте - Түлектерді қамту 

 2018 2019 2020  

  Барлығы  Барлығы  Барлығы 

Барлық 

түлектер 

бакалавриат 1326 1523 1624 1750 1659 1756 

магистратура 197 126 

 

97 

Базадағы 

нөмірлер саны 

Бакалавриат 1127 1321 1294 1412 1283 1355 

Магистратура 194 118 72 

 

Жауап 

бергендердің 

барлығы 

543 

Үш жыл Байланыс 

базасынан 

түлектердің жалпы 

санынан 13,28% 

бакалавриат 488 - Барлық үш жылдың байланыс базасынан 

түлектердің жалпы санынан 13,2% 

магистратура 55 - Үш жыл Байланыс базасынан түлектердің 

жалпы санынан 14,3% 

 



Сауалнама нәтижелерінің есебі 

Мансапты дамыту және түлектермен жұмыс орталығы 
 

 
4 

 

1-кестеде жылдар бойынша бакалавриат және магистратура бағдарламаларын бітірген 

түлектердің саны көрсетілген. Сауалнамаға 543 түлек қатысты, бұл үш жылдағы барлық түлектердің 

13,28% құрайды. Сауалнамаға қатысушылар санының төмен пайызы бірнеше себептерге 

байланысты: 

- түлектер сауалнамаға қызығушылық танытпайды және алынған хабарламаларды елемеді; 

- кейбір телефон нөмірлері дұрыс болмады,  

– сауалнама-хат спамға түсті және оны сұхбат алушылар байқамады. 

Бакалавриат бағдарламасының түлектері арасында сауалнамаға 2020 жылғы түлектер 

белсенді қатысты, олардың саны барлық үш жыл ішінде сұралған бакалавриат түлектерінің жалпы 

санының 51,4% – ын құрады, ал магистранттар арасында 2018 жылғы түлектер белсенділік танытты-

барлық үш жыл ішіндегі бакалавриат түлектерінің жалпы санының 42% - ы. (2,3 қосымша) 

 

Гендерлік арақатынас мынадай цифрларда көрініс тапты: 

- сауалнамаға қатысқан әйелдер саны 66% болды; 

- ер адамдар белсенділігі төмен болды – олардың пайызы –  34% (4-қосымша)  

 

Сол жылдардағы университетке білім алушыларды қабылдау келесідей мәліметтермен ұсынылған: 

Нархоз студенттерінің 73%-ы мектептен кейін университетке түсті, 19% -ы колледжден кейін оқуға 

келді, ал 8% -ы өз уақытында басқа ЖОО-дан ауысты. (5-қосымша). 

Күндізгі оқу нысанын студенттердің 74% -ы таңдады, 20% -ы ҚОТ қолдана отырып күндізгі оқу 

нысанын таңдады және кешкі оқу нысанында тыңдаушылардың 6% -ы оқудан өтті. (6-қосымша). 

 

Оқыту тілі. 2018, 2019, 2020 жылдардың түлектері арасында білім алушылардың 53% -ы қазақ 

тілінде, 44% -ы орыс тілінде және 3% -ы ағылшын тілінде оқыды. (7-қосымша) 

  

 
5-Диаграмма. Шет тілдерін меңгеру деңгейі 

 

 
 

 

5-Диаграмма түлектердің шет тілдерін меңгеру деңгейін көрсетеді.  

Сауалнамаға қатысқан 543 студенттің 90% -ы ағылшын тілін оқып, оны меңгерудің жоғары деңгейін 

көрсетті. 186 адам ағылшын тілін жоғары деңгейде немесе еркін меңгерген, 235 адам орта деңгейге 

ие, ал 68 адам оқуды бітіргеннен кейін тілді ұмытқан немесе ары қарай оқымаған. 

 

Ағылшын тілінің жоғары деңгейі бар студенттер үшін университетте екінші шет тілін үйрену 

ұсынылды, түлектердің белгілі бір бөлігі осы мүмкіндікті пайдаланып, неміс, француз, корей және 

қытай тілдерін үйренді. Респонденттердің көпшілігінде екінші шет тілін білудің бастапқы деңгейі 

бар.   

Түлектер оқыған мамандықтар бойынша бөлу 6 және 7-диаграммаларында ұсынылған,  тиісінше 

бакалавриат және магистратура бағдарламалары бойынша: 
 

 

6-Диаграмма. Бакалавриат түлектерін мамандықтар бойынша бөлу: 

68
29 33 30 23 42 25

235

7 10 15 19

146

3 1640
5 11

ангийский немецкий французский испанский китайский корейский другой

Шет тілдерін меңгеру деңгейі

начальный средний выше среднего свободный
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7-Диаграмма. Магистратура түлектерін мамандықтар бойынша бөлу 

 
 

Ақылы негізде оқыған респонденттердің саны 78%-ды құрады, ал 22%-ы немесе 543 

сұралғандардың 120-ы грантта оқыды (8-қосымша) және оларды бөлу келесідей болады: 

- мемлекеттік грантты респонденттердің 66,6% алды; 

- түлектердің 27,5% «Narxoz challenge» университетінің грантына ие болды; 

- Оқушылардың 1,6%-ы «Алтын белгі» иегерлеріне грант алды, сонымен қатар Жылдың үздік 

студенттері сондай пайызды құрады; 

0,40%

0,40%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

4%

5%

9%

10%

20%

27%

5B051200 – Статистика

5B030400 - Таможенное дело

5B090800 - Бағалау/ Оценка

5B090400 - Социально-культурный сервис

5В051300 - Әлемдік экономика/ Мировая экономика

5B070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық …

5B070300 - Ақпаратты жүйелер/ Информационные …

5В051900 - Еңбекті ұйымдастыру және реттеу/ …

5B051100 - Маркетинг

5В051000 - Мемлекеттіқ және жергілікті басқару/ …

5B060800 - Экология

5В090500 - Қоғамдық жұмыс/ Социальная работа

5B090200 - Туризм

5B091200 - Мейрамхана және қонақ үй бизнесі/ …

5B073200 - Стандарттау және сертификаттау (салалар …

5В020200 - Халқаралық қатынастар/ Международные …

5В050700 - Менеджмент

5В050600 - Экономика

5В030100 - Қуқықтану/ Юриспруденция

5B050800 - Есеп және аудит/ Учет и аудит

5В050900 – Қаржы/ Финансы

БАКАЛАВРИАТ

2%

2%

4%

7%

7%

11%

11%

16%

20%

21%

6M070400 - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ПО

6M090200 - ТУРИЗМ

6M073200 - СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ (ПО …

6M051100 - МАРКЕТИНГ

6М052000 - БИЗНЕС ӘКІМШІЛІГІ/ ДЕЛОВОЕ …

6М050600 - ЭКОНОМИКА

6М050700 - МЕНЕДЖМЕНТ

6M070300 - АҚПАРАТТЫ ЖҮЙЕЛЕР/ …

6М050900 - ҚАРЖЫ/ ФИНАНСЫ

6М050800 - ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ/ УЧЕТ И АУДИТ

Магистратура
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- 0,8%-дан - Тұңғыш Президент стипендиясы, Kazenergy гранты және қоғамдық қорлар 

жобаларынан стипендиясы; (9-қосымша) 

 

 

II. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ДАЙЫНДЫҚ САПАСЫНА ҚАНАҒАТТАНУ ДЕҢГЕЙІН 

БАҒАЛАУ 

 

Білім алушылардың теориялық және практикалық дайындығының сапасына қанағаттанушылық 

/қанағаттанбаушылық дәрежесін түсіну үшін респонденттерге келесідей сұрақтарға жауап беру 

ұсынылды: 

1. Теориялық дайындық деңгейін қалай бағалайсыз?  

Жалпы, түлектер университеттегі теориялық дайындық деңгейін жоғары бағалады. Түлектердің 

53,3% -ы оны жоғары, 42,4%-ы орташа деп атап өтті, түлектердің 3%-ы дайындық деңгейіне 

қанағаттанбады және респонденттердің бір пайызынан астамы жауап беру қиынға соқты. 

 
10-Диаграмма. Нархоздағы теориялық дайындығының деңгейі 

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

тыңдаушылардың 16,2%-ы «қанағаттанарлықсыз» деп жауап берсе, 43%-ы университеттегі практикалық 

дайындық деңгейі орташа екенін, ал түлектердің 37,5 пайызы Нархозда практикаға бағдарланған оқуды 

атап өтті. (11-диаграмма) 

 

Деректер сәйкесінше № 8 және 9 диаграммаларда көрсетілген. 
11-Диаграмма. Нархоздағы практикалық дайындықтың деңгейі  

 

 

Студенттерді даярлау сапасы Университеттің профессорлық-оқытушылық құрамының кәсіби 

шеберлік деңгейімен тығыз байланысты. ПОҚ-ның 54% деңгейіне толық қанағаттанған және 

сауалнамаға қатысқандардың 27,2%-ы риза, бұл университеттегі оқытушылардың жоғары 

кәсібилігін көрсетеді. Респонденттердің 9 -ы ішінара қанағаттанған және 2,02%-ы мүлдем риза 

емес. (12-диаграмма) 

1,3%

53.3%

3,03%

42,4%

Затрудняюсь 
ответить

Высокий Низкий Средний

Нархоздағы теориялық дайындығының деңгейі

3,3%

37,5%

16,2%

42,9%

Затрудняюсь 
ответить

Высокий Низкий Средний

Нархоздағы практикалық дайындықтың деңгейі 
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Сондай-ақ, түлектерге өз мамандықтары бойынша бағдарламалар мен пәндердің сапасы туралы 

сұраққа жауап беру ұсынылды. Көрініс жалпы ПОҚ деректері мен Нархоздағы дайындық 

деңгейімен байланысты. Респонденттердің жартысынан азы университетте оқыған пәндерінің 

мазмұнына қанағаттанған. Қанағаттанбаған және ішінара қанағаттанған контингент шамамен 14% 

құрады, бұл университетте оқытылатын курстар мен бағдарламалардың мазмұнын жақсарту үшін 

ойлау мен қызмет өрісі үшін негіз болып табылады. (13-диаграмма) 

 
12-Диаграммалар. ПОҚ сапасына қанағаттану                            13-Диаграмма. Бағдарламалар мен пәндердің сапасы 

  

 
1. Кітапхана қызметінің сапасы: бүгінде 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 59%-ы оң жауап алғанын, бірақ респонденттердің 3,1%-ы кітапхана қызметтерінің 

сапасына мүлдем қанағаттанбағанын дәлелдеді. Кітапхана бойынша мәліметтермен № 14 диаграммада 

толығырақ танысуға болады. 

 
14-Диаграмма. Кітапхана қызметінің 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 мәселелерінде көмек 

көрсету болды. 2020 жылы Мансап орталығы Мансапты дамыту және түлектермен байланыс тобына 

айналды. Түлектерге сұрақтарға жауап бере отырып, осы бөлімнің жұмысын бағалау ұсынылды, 

атап айтқанда:  

7,3% 9,2% 2,02%

54,1%

27,2%

Мамандығы бойынша оқытқан профессорлық-
оқытушылық құрамының сапасы

10,68% 10,68%
3,49%

46,4%

28,7%

отношусь 
нейтрально

частично 
доволен

абсолютно 
не доволен

полностью 
доволен

почти 
доволен

Мамандық бойынша бағдарламалар мен 
пәндердің сапасы

13,2%
4,4% 3,1%

58,9%

2,25%

отношусь 
нейтрально

частично 
доволен

абсолютно не 
доволен

полностью 
доволен

почти доволен

Кітапхана қызметінің сапасы
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Түлектер университеттің көмегін практиканы ұйымдастыруда пайдалы деп санай ма? 

Респонденттердің 73%-ы бұл сұраққа оң жауап берді, түлектердің 27%-ы университеттің көмегін 

пайдалы деп санамайды.(15-диаграмма) 
15 –Диаграмма. Практиканы ұйымдастыруда университет көмегінің пайдасы 

 
 
16-Диаграмма. Нархоз университетінде студенттердің практикасын ұйымдастыру деңгейі 

 
 

Тәжірибені ұйымдастыру деңгейін респонденттердің 34%-ы жоғары бағалады (16-диаграмма), ал 

түлектердің 14%-ы оны төмен бағалады.  

 

Түлектердің көпшілігі университеттің құрылымдық бөлімшесінің жұмысына оң баға береді, бірақ 

студенттерге практика базасының пулын кеңейту арқылы, әсіресе, ХБ және ӘЭ мамандықтары үшін 

жұмысқа орналасу мәселелерінде белсенді көмек көрсетуді ұсынады. Респонденттердің барлығы 

дерлік оқу жоспарларында практикалық сағаттардың санын көбейтуді, нақты жағдайларды шешуге 

назар аударғысы келеді. Түлектердің өздері практиканы ұйымдастыру бойынша дайындық 

жұмыстарын 4 курстың екінші жартыжылдығынан емес, 2 және 3 курстардан бастауды сұрайды.  

 

Сабақтарға экономика мен бизнестің нақты секторынан адамдарды шақыруды, университет 

тарапынан өндірістік практикадан өту сапасы бойынша бақылауды күшейтуді сұрайды. (10-

қосымша)   

 

72,74%

27,25%

Практиканы ұйымдастыруда университеттің көмегі 
пайдалы ма

Да/ Иә

Жауап беру 
қиын
10%

Жоғары 
34%

Төмен 
14%

Орташа 
42%

Нархоз университетінде студенттердің практикасын 
ұйымдастыру деңгейі
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Сіз практика өткен ұйымда жұмысты жалғастырдыңыз ба деген сұраққа сұралғандардың тек 20% – 

ы ғана оң жауап берді. Өкінішке орай, түлектердің 80%-ы кәсіби практикадан өткен компанияларда 

қалмайды.  

 
17-Диаграмма. Практика өткен ұйымда жұмысқа орналасу  

 

 
 

Жалпы, жұмысқа орналасуға көмек түлектердің 33,33%-ын жоғары бағалады, 28%-ы Мансапты 

дамыту тобының көмегіне ішінара немесе «дерлік» риза болды, бірақ, өкінішке орай, түлектердің 

20%-ы топтың жұмысына риза болмады және оның жұмысқа орналасуына көмектеспей қалды.  

18-Диаграмма. «Мансапты дамыту және түлектермен байланыс тобы» бөлімінің жұмысқа 

орналасуына көмек көрсету 

 

 
 

ПОҚ көмегі мен оқытушылардың мансап құруға қатысуын респонденттердің 51%-ы жоғары 

бағалады, 23%-ы дерлік риза және 6,6%-ы ПОҚ тарапынан өзінің кәсіби өмірінде қолдауды 

сезінбеді. 

 

Ескерту: Мансапты дамыту және түлектермен байланыс тобы 2020 жылдың тамызына дейін 

«Мансап орталығы» деп аталды. 

 
19-Диаграмма. Мансапты дамытуда оқытушы профессорлық-оқытушылық құрамының көмегі 

79,7%

20,2%

Практика өткен ұйымда жұмысқа орналасу 

Нет Да

18,96%

8,2%

19,88%

33,33%

19,5%

отношусь 
нейтрально

частично доволен абсолютно не 
доволен

полностью 
доволен

почти доволен

«Мансапты дамыту және түлектермен байланыс тобы» бөлімінің 
жұмысқа орналасуына көмек көрсету
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Жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу мәселесі бойынша университет жұмысын жақсарту бойынша 

түлектердің ұсыныстары (10-қосымша) 
 

IV. ТҮЛЕКТЕРДІҢ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСУ БОЙЫНША МОНИТОРИНГІ  

 

Мансапты дамыту және түлектермен байланыс тобы оқуын аяқтағаннан кейін түлектермен 

байланыс орнатуға тырысады, 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 түсіну үшін жоспарлары туралы білуге тиіс. Бізге 

мансапқа қажетті дағдылардың өзгеруін бақылау маңызды. Біз түлектердің мансабын құрылымдық 

және саналы өмірлік және кәсіби жоба ретінде қарастырамыз.  

 

Сауалнамаға қатысқан респонденттердің жасы 22-27 жас аралығында болғандықтан, біздің 

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

Сұралғандардың төрттен бірі өз бизнесін ашуды жоспарлады, 21% - өз жұмысына риза болды және 

қалуды жоспарлады, ал 14,36%-ы жұмыс орнын ауыстырғысы келеді және 11,1%-ы кетіп, шетелде 

оқуын жалғастыруды жоспарлады. (20-диаграмма) 

 
20-Диаграмма. Алдағы 3 жылға жоспарлар. 

13,5%

6% 6,6%

51,01%

23,02%

отношусь 
нейтрально

частично доволен абсолютно не 
доволен

полностью доволен почти доволен

Мансапты дамытуда оқытушы профессорлық-оқытушылық құрамының 
көмегі
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Сауалнама жүргізу кезінде сұралғандардың 69%-ы жұмысқа орналастырылды және 29%-ы 

жұмысқа орналаспады. Респонденттердің 2% -ы декреттік демалыста болған. 

 
21-Диаграмма. Жұмысқа орналастыру 

 

 
 

 

Түлектердің таралу географиясы мынадай үлгіде ұсынылған: сауалнамаға қатысушылардың 

басым бөлігі Алматы қаласында – 229 адам, Алматы облысы мен Ақтау қаласында – 17 адамнан, 

Нұр-сұлтан қаласында – 15, Атырау қаласында – 12, Қызылорда қаласында-11 адам тұрады және 

жұмыс істейді. Қазақстанның қалған өңірлерін Нархоз университетінің 1-5 түлегі ұсынады. (11- 

қосымша) 

 

Сауалнама деректері Нархоз түлектерінің көбі қаржы, аудит, консалтинг, банк саласында 

жұмыс істейтіндігін көрсетті. Сұралғандардың 74,7%-ы жеке компанияларда, 24 -ы банктерде 

жұмыс істейді, 17,7%-ы мемлекеттік қызметте, ал 7,4%-ы халықаралық компанияларда жұмыс 

істейді. Нархоз түлектері қандай салаларда жұмыс істейді, оны 12, 13 қосымшалардан табуға 

болады. 

 

0,5%

0,3%

7,6%

9%

0,6%

24,9%

14,36%

21,01%

11,1%

5,7%

4,5%

другое

искать работу

Стать фрилансером и путешествовать

Выйти замуж/ жениться

Не планирую работать или учиться

Создать свой бизнес

Сменить место работы

Продолжить работать в организации

Продолжить обучение за рубежом

Продолжить обучение в другом казахстанском …

Продолжить обучение в Университете Нархоз

Алдағы 3 жылға жоспарлар

29%

69%

2%

Сіз қазіргі уақытта жұмыс істеп жатырсыз ба?

Нет Да Декретный отпуск
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Біздің респонденттер – соңғы үш жылдың түлектері, олардың компаниялардағы 

позициялары келесідей: 

- 11%-ы компаниялардың топ менеджерлері болып табылады; 

- Түлектердің 49%-ы орта буын басқарушылары болып табылады,  

- 40% / бастауыш буын басқарушылары. (22-диаграмма) 

 
22-Диаграмма. Компаниядағы позициясы

 
 

Жұмысқа орналасудың алған даярлық бейініне сәйкестігі 23-диаграммада көрсетілген. 

Респонденттердің 36%-ы мамандық бойынша жұмыс істейді, сұралғандардың 43%-ы жұмысқа 

орналасу университеттегі оқумен ішінара сәйкес келеді және сұралғандардың 19%-ы мамандық 

бойынша жұмыс істемейді. (23-диаграмма) 

 

23-Диаграмма. Жұмыстың алынған даярлық бағытына/бейініне сәйкестік деңгейі 

 

 
 
Сауалнамаға қатысқан түлектердің жас мөлшері 22-27 жасты құрайды. Жас мамандардың 

жалақы деңгейі 20-диаграммада келтірілген, төменде. Түлектердің сауалнамасы көрсеткендей, 

543 түлектің 113-інде жалақы деңгейі төмен, ол 100 000 теңгеден аз. 142 адам немесе 

респонденттердің 41%-ы олардың жалақы деңгейі шамамен 200 000 теңгені құрайды деп жауап 

берді. Сауалнамаға қатысушылардың жасына қарамастан, олардың 27%-ы лайықты жалақы 

алады, ол 250 000 теңге және одан жоғары. 6 адам 800 000 теңгеге дейін табыс табады. (24-

диаграмма) 

40%

49%

11%

Компаниядағы позициясы

Управленец 
начального звена

Управленец среднего 
звена

Управленец высшего 
звена (топ 
менеджмент)

36%
131

43%
158

19%
68

2%
6

Жұмыстың алынған даярлық бағытына/бейініне сәйкестік 
деңгейі

Соответствует

Частично соответствует

Не соответствует

Затрудняюсь ответить
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24-Диаграмма. Түлектер жалақысының орташа деңгейі 

 

 
 

Жүргізілген сауалнама түлектердің басымдылығын 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, Facebook, Mars, Coca-cola, 

Amazon, Jti, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, Halyk Bank, ҚР Ұлттық банкі, 

Procter and Gamble, Samruk Qazyna, The Ritz Carlton, Marriot, Яндекс, Казмунайгаз, Air Astana, 

Елшілікте,  ІІМ-де. Bi group, Astana Motors, Bazis, Chocolife, Efes, RG Brands, Freedom finance, 

Mercedes-Benz, Qatar airways, Sinooil, мемлекеттік мекемелерде. Сондай-ақ, көпшілік өз бизнесін 

ашуды армандайды. 

 

Сондай-ақ, сауалнама көрсеткендей, жұмыс орнын ауыстырғысы немесе жаңасын тапқысы 

келетін респонденттердің 42% (228 адам) Мансапты дамыту тобының қызметкерлеріне жұмыс 

іздеуді сеніп тапсырады және түйіндемесін Мансапты дамыту тобы арқылы жылжыту үшін 

жібереді. Жұмыс іздеуге көмек туралы мұндай сұраныстарды ауыстыруды немесе жаңа жұмыс 

табуды жоспарлап отырған түлектердің 67% - дан алуға болады. 

 

  Сауалнаманы жасаушылар үшін университетте оқу кезінде қандай алған дағдылардың 

түлектерге жұмысқа орналасу кезінде пайдалы екенін білу маңызды болды. Сауалнамаға қатысқан 

517 адамның әрқайсысына таңдау бойынша 3 дағдыны белгілеу ұсынылды. Төмендегі кестеде осы 

зерттеудің нәтижелері көрсетілген. Топ дағдылар: 1. Қаржыны басқару; 2. Ұйымдастыру 

дағдылары 3. Коммуникациялық дағдылар.  

 

 25-Диаграмма. Жұмысқа орналасу кезінде пайдалы дағдылар 

113
32%
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41%

54
15%
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6
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до 100 000 тенге
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свыше 800 000 тенге



Сауалнама нәтижелерінің есебі 

Мансапты дамыту және түлектермен жұмыс орталығы 
 

 
14 

 

 
Сауалнама нәтижелері университетте өткен, жұмысқа орналасу кезінде қажетті және 

пайдалы пәндердің тізімін анықтады. (215 қатысушы) басқалары арасында: 

 

Результаты опроса выявили перечень дисциплин, пройденных в Университете, которые были 

необходимы и полезны при трудоустройстве. (215 участников) Среди прочих: 
«Бухгалтерлік есеп» - 20%, 

«Қаржы» - 10,7%,  

«Ағылшын тілі» - 9,7%,  

«Маркетинг» - 9,7%,   

«Экономика» - 8,8%,   

«Менеджмент» - 7,4%,  

«Салықтар және салық салу» - 7,4%, 

құқықтың барлық салалары – 5,1%,   

«1 С» - 4,6%,  

«Корпоративтік қаржы» - 4,2%,  

«Статистика» - 4,2%,  

«Қаржылық есеп» - 4,2%,  

«Кәсіпкерлік негіздері» - 4,2%,  

«Биржалық іс» - 2,8%,  

«Аудит» - 2,8%,  

«Сыни ойлау» - 2,8,  

«Банк ісі» - 2,3%, 

 «Макроэкономика» - 2,3%,  

«ICT» - 1,9% «Біріктірілген Маркетингтік коммуникациялар» «Информатика» - 1,9%,  

«Тайм менеджмент» - 1,9%,  

87
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Жұмысқа орналасу кезінде пайдалы болатын оқу кезінде алған 
дағдылар
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«Психология» - 1,9%,  

«Эконом теория» - 1,9%   

8,8% респонденттер барлық пәндер өзінше пайдалы болды деп санайды. 

 
Университеттегі қандай пәндер сіздің әрі қарай жұмыс жасауыңызда және өміріңізде пайдасы аз 

болды?(197 қатысушы) 

 
 «Философия» - 16,2%,  

«Дене шынықтыру» - 7,1%,  

«Тарих» - 5,6%,  

 «1 курстың көптеген пәндері» - 3,04% 

«Әлеуметтану» - 3,04%  

 

Пәндердің сапасын жақсарту бойынша түлектердің комментариилерін 14-қосымшадан көруге 

болады 

 

2020 жылдың желтоқсан айында Нархоз университеті өз студенттері үшін менторлық 

/тәлімгерлік бағдарламасын іске қосады. Кәсіби қызметі мен жұмыс тәжірибесі Нархоз 

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

қайсысы ментор бола алады деген сұраққа респонденттердің 35-ы оң жауап берді – сұра,андардың 

әрбір үшіншісі. Бұл біздің түлектеріміздің әлеуметтік жауапкершілігінің жоғары дәрежесін 

көрсетеді. 

 

 

26-Диаграмма. Түлектердің менторлық бағдарламасына қатысуға ниет білдірушілердің 

үлесі  
 

 
 

Мансапты дамыту және түлектермен байланыс тобы үшін респонденттерге келесідей сұрақ 

қойылған, яғни олар Нархоз университетін өз достарыңыз бен таныстарыңызға ұсына алар ме едіңіз 

деген сұрақ маңызды болды. Бұл сұраққа жауаптардың нәтижелері төменде келтірілген. 

 

 

 

35%

65%

Сіз біздің студенттер үшін менторлық (тәлімгерлік) бағдарламасына 
қатысқыңыз келе ме?

Иә/ Да

Жоқ/ Нет
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27-Диаграмма. Нархоз университетінде оқу тәжірибесіне қанағаттану диаграммасы 

 
 

Бес балдық шкала бойынша, 1 – «нақты ұсынбаймын» және 5 – «нақты ұсынамын» білім алған 

түлектердің 2% - ы 1 баллды, 4%-ы 2 баллды, 17%-ы 3 баллды, 27 -ы 4 баллды, 50%-ы 5 баллды 

таңдады. Орташа баға-4,19 балл. 

 

28-Диаграмма. Түлектердің Нархоз университетінен жаңалықтар алуға деген ұмтылысы   

 

 
 

     Респонденттердің 59% университетте болып жатқан оқиғалар туралы хабардар болғымыз 

келеді және респонденттердің 41% бізді спам таратамыз деп санаймыз. (28-диаграмма) 

       2018-2020 жж. Нархоз университетінің бакалавриат түлектері магистратураға қайда түсті 

және 2018-2020 жж. магистратура түлектері бакалавриатты қайда оқыды, 15,16 қосымшасынан 

көруге болады. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 4%
17%

27%

50%

Точно не 
порекомендую 

- 1

2 3 4 Точно 
порекомендую 

- 5

Сіз Нархоз университетін таныстарыңызға және 
достарыңызға ұсынар ма едіңіз?

59%

41%

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

жаңалықтар жіберілгенін қалайтын бе едіңіз?

Да

Нет
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ҚОСЫМША 
1-Қосымша 

Сауалнама сұрақтары 

* Міндетті түрде 

 

1) Тегі/ Фамилия * 

2)Аты/ Имя * 

3) Әкеңіздің аты/ Отчество * 

4) Жынысы/ Пол * 

 Ер/ Мужской 

 Әйел/ Женский 

5) Туған күніңіз/ Дата рождения *  

6) Ұялы телефон/ Мобильный телефон * 

7) Жеке электрондық пошта/ Ваша личная электронная почта* 

БІЛІМ/ ОБРАЗОВАНИЕ - Бакалавриат 

8) Білім беру нысаны/ Форма обучения 

 Күндізгі/ Очная 

 ҚОТ/ ДОТ 

 Кешкі/ Вечерняя 

9) Оқү тілі/ Язык обучения * 

 Казахский 

 Русский 

 Английский 

10) Мамандық/ Специальность *. 

 5В020200 - Халқаралық қатынастар/ Международные отношения 

 5В030100 - Қуқықтану/ Юриспруденция 

 5В050600 - Экономика 

 5В050700 - Менеджмент 

 5B050800 - Есеп және аудит/ Учет и аудит 

 5В050900 – Қаржы/ Финансы 

 5В051000 - Мемлекеттіқ және жергілікті басқару/ Государственное и местное управление 

 5B051100 - Маркетинг 

 5B051200 – Статистика 

 5В051300 - Әлемдік экономика/ Мировая экономика 

 5В051900 - Еңбекті ұйымдастыру және реттеу/ Организация и нормирование труда 

 5B060800 - Экология 

 5B070300 - Ақпаратты жүйелер/ Информационные системы 

 5B070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету/ Вычислительная 

 техника и программное обеспечение 

 5B073200 - Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)/ Стандартизация и 

 сертификация (по отраслям) 

 5B090200 - Туризм 

 5В090500 - Қоғамдық жұмыс/ Социальная работа 

 5B090800 - Бағалау/ Оценка 

 5B091200 - Мейрамхана және қонақ үй бизнесі/ Ресторанное дело и гостиничный бизнес 

 Другое 

11) Нархозға қай оқу орыннан кейін тустіңіз?/ После какого учебного заведения вы 

поступили в Нархоз? 

 Мектеп/ Школа 

 Колледж 

12) Қабылдау жылы/ Год поступления *. 

13) Бітіру жылы/ Год окончания * 

14) Сіз грант немесе стипендия бағдарламасы бойынша оқыдыңыз ба?/ Обучались ли 

Вы по грантовой или стипендиальной программе? * 

 Иә/ Да 
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 Жоқ/ Нет 

15) Қай грант немесе стипендиялық бағдарлама бойынша оқығаныңызды көрсетіңіз 

(егер сіз оқымаған болсаңыз, өткізіп жібере аласыз)/ Укажите по какой грантовой или 

стипендиальной программе Вы обучались (если не обучались, то можете пропустить) 

 Narxoz Challenge 

 Мемлекеттік/ Государственный грант 

 "Алтын белгі" иегерлеріне арналған ішкі грант/ Внутренний грант для обладателей "Алтын белгі" 

 Mitsubishi компаниясынан грант/ Грант от компании Mitsubishi 

 ШЫҰУ атынан грант/ грант от УШОС 

 Kazenergy гранты/ Грант от Kazenergy 

 Другое: 

САУАЛНАМАНЫҢ ЖАЛПЫ СҰРАҚТАРЫ/ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АНКЕТЫ 

16) Нархоздағы теориялық дайындық деңгейін қалай бағалайсыз?/ Как Вы оцениваете 

 уровень теоретической подготовки в Нархозе? *  

 Жоғары/ Высокий 

 Орташа/ Средний 

 Нашар/ Низкий 

 Жауап беру қиындық тудырып тұр/ Затрудняюсь ответить 

17) Сіз Нархоздағы практикалық дайындық деңгейін қалай бағалайсыз?/ Как Вы 

оцениваете уровень практической подготовки в Нархозе? * 

 Жоғары/ Высокий 

 Орташа/ Средний 

 Нашар/ Низкий 

 Жауап беру қиындық тудырып тұр/ Затрудняюсь ответить 

18) Сізді Нархоз Университетінде жинақталған тәжірибе қаншалықты 

қанағаттандырады? (әр пункт үшін белгілеп шығыңыз):/ Насколько Вы довольны 

приобретенным опытом в Университете Нархоз? (отметьте вашу удовлетворенность 

по каждому пункту): * 

 толығымен ұнайды/ полностью доволен 

 ұнайды деуге болады/ почти доволен 

 бейтарап қараймын/ отношусь нейтрально 

 ішінара ұнайды/ частично доволен 

 мүлдем ұнамайды/ абсолютно не доволен 

По каждым из пунктов отдельная диаграмма: 

Качеством профессорско-преподавательского состава, обучавшего вас по вашей специальности Качеством 

библиотечных услуг; 

Качеством программ и дисциплин по вашей специальности;  

Помощью профессорско-преподавательского состава, обучавшего вас, в продолжении вашей карьеры;  

Помощью в трудоустройстве отдела «Центра развития карьеры и связей с выпускниками». 

19) Жоғарыда аталған барлық пункттер бойынша жұмысты жақсарту бойынша қандай ұсыныстарыңыз 

бар? (жоқ болса өткізіп жіберіңіз)/ Ваши предложения по улучшению работы по всем перечисленным 

пунктам? (если нет, то можете пропустить). 

20) Сіздің тәжірибеңізді ұйымдастыру жағынан университеттің көмегін пайдалы деп санайсыз ба?/ Считаете 

ли Вы полезной помощь университета в организации вашей практики? * 

 Да/ Иә 

 Нет/ Жоқ 

21) Сіз Нархоз Университетіндегі студенттердің тәжірибесін ұйымдастыру деңгейін қалай бағалайсыз?/ Как 

Вы оцениваете уровень организации практики студентов в Университете Нархоз? *  

 Жоғары/ Высокий 

 Орташа/ Средний 

 Нашар/ Низкий 

Жауап беру қиындық тудырып тұр/ Затрудняюсь ответить 

22) Сіз тәжірибе өткен компанияда жұмысыңызды жалғастырдыңыз ба?/Продолжили ли Вы работать в 

организации, в которой проходили практику? * 

 Иә/ Да 

 Жоқ/ Нет 
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23) Нархоз Университетінде студенттердің теориялық және практикалық дайындық сапасын арттыру 

бойынша сіздің ұсыныстарыңыз:/ Ваши предложения для улучшения качества теоретической и 

практической подготовки студентов Университета Нархоз: 

24) Алдағы 3 жылға не жоспарлап отырсыз? (бірнеше таңдау жасауға болады)/ Что вы планируете в 

ближайшие 3 года? (можно выбрать несколько)* 

 Нархоз Университетінде оқуды жалғастыру/ Продолжить обучение в Университете Нархоз 

 Басқа Казахстандық ЖОО-да оқуды жалғастыру/ Продолжить обучение в другом казахстанском ВУЗе 

 Шет елде оқу/ Продолжить обучение за рубежом 

 Мекемеде жумыс істеуді жалғастыру/ Продолжить работать в организации 

 Жұмыс орнын ауыстыру/ Сменить место работы 

 Жеке бизнесті бастау/ Создать свой бизнес 

 Жұмысқа немесе оқуға баратын жоспарым жоқ/ Не собираюсь работать или учиться 

 Куйеуге шығү (уйлену)/ Выйти замуж(жениться) 

 Фрилансер болып саяхаттау/ Стать фрилансером и путешествовать 

 Другое: 

25) Шет тілдерін меңгеру/ Владение иностранными языками 

Бастапқы/ Начальный Орташа/ Средний Орташадан жоғары/ Выше среднего Еркін/ Свободный 

Английский Немецкий Французский Испанский Китайский Корейский Другой  

26) Қазіргі таңда жұмыс істейсіз бе? (жоқ болса №35 сұраққа көшүіңізді сұраймыз)/ Работаете ли Вы в 

настоящее время?(если Вы ответили «нет», то перейдите к вопросу №34) * 

 Иә/ Да 

 Жоқ/ Нет 

Другое: 

27) Қай қалада жұмыс істейсіз?/ В каком городе вы работаете? 

28) Жұмыстың басталу мен аяқталу кезеңі/ Период работы "с" и "по" (дата) 

29) Сіз жұмыс істейтін мекеменің толық аталуы/ Полное наименование организации, в которой Вы 

работаете 

30) Мекеменің қызмет саласы:/ Сфера деятельности Вашей организации: 

31) Сіздің лауазымыңыз басқару деңгейінің қайсысына жатады?/ К какому уровню 

управления относится ваша должность? 

 Бастапқы кезең басқаруы/ Управление начального звена 

 Орта басқару/ Управление среднего звена 

 Аға менеджмент/ Управление высшего звена (топ менеджмент) 

 Другое: 

32) Бөлім/ Департамент(Управление/Отдел) 

33) Сіздің жұмысыңыздың алынған бағыт/ оқыту профиліне сәйкестігін бағалаңыз:/ 

Оцените уровень соответствия Вашей работы полученному направлению/профилю подготовки:  

 Сәйкес/ Соответствует 

 Ішінара сәйкес/ Частично соответствует 

 Сәйкес келмейді/ Не соответствует 

 Жауап беру қиындық тудырып тұр/ Затрудняюсь ответить 

34) Ағымдағы жұмыс орны бойынша орташа жалақыңызды белгілеңіз:/ Укажите, пожалуйста, средний 

уровень заработной платы на текущем месте работы: 

 до 100 000 тенге/ 100 000 тенгеге дейін  

 до 200 000 тенге/ 200 000 тенгеге дейін  

 до 300 000 тенге/ 300 000 тенгеге дейін  

 до 500 000 тенге/ 500 000 тенгеге дейін  

 до 800 000 тенге/ 800 000 тенгеге дейін  

 свыше 800 000 тенге/ 800 000 тенгеден жоғары 

35) Нархозда оқу нәтижесінде алынған қандай дағдылар, тәжірибелер, білімдер сіздің болашақ 

жұмысыңызда ең пайдалы болды? (бірнеше пункт таңдауыңызға болады)/ Какие навыки, опыт и знания, 

приобретенные в Нархозе были наиболее полезны в вашем дальнейшем трудоустройстве и в жизни? (можно 

выбрать несколько)  

 Қаржылық басқару/ Управление финансами 

 Бухгалтерлік және салық есебі/ Ведения бухгалтерского и налогового учета 

 Экономико - математикалық модельдеу/ Экономико - математическое моделирование 

 Бағдарламалау тілдерін білу/ Знание языков программирования 
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 Сату дағдылары/ Навыки продаж 

 Нарықты талдау/ Анализ рынка 

 Факторлық талдау және болжау/ Факторный анализ и прогнозирование 

 Статистикалық мәліметтер жинақтау/ Составление статистических данных 

 Шет тілдерін білу/ Знание иностранных языков 

 Ұйымдастырушылық/ Организационные навыки 

 Тайм-менеджмент 

 Күрделі мәселелер мен жағдайларды жылдам шешу/ Быстрое решение сложных задач и кейсов 

 Коммуникациалық дағдылары/ Коммуникационные навыки 

 Комплекесті мәселелерді шеше білу/ Способность решать комплексные проблемы 

 Аудитория алдында сөлеу/ Выступление перед аудиторией 

 Сыни тұрғыдан ойлау/ Критическое мышление 

 Креативтілік/ Креативность 

 Эмоционалды интеллект/ Эмоциональный интеллект 

 Электрондық поштамен жұмыс/ Работа с электронной почтой 

 Дұрыс түйіндемені жазу/ Составление правильных резюме 

 Другое: 

36) Сіздің болашақ жұмысыңыз бен өміріңізде университеттегі қандай пәндер 

пайдалырақ болды?/ Какие дисциплины в университете были наиболее полезными в 

вашем дальнейшем трудоустройстве и в жизни? 

37) Сіздің болашақ жұмысыңызда және өміріңізде университеттегі қандай пәндер ең аз пайда келтірді?/ 

Какие дисциплины в университете были наименее полезными в вашем дальнейшем трудоустройстве и 

жизни? 

  38) Қолданыстағы бағдарламалар мен пәндердің сапасын жақсарту бойынша қандай ұсыныстарыңыз 

болады?/ Какие у вас будут рекомендации по улучшению качества действующих программ и дисциплин? 

39) Сіз қазір жұмыс іздеп жүрсіз бе?/ Вы сейчас находитесь в поиске работы? * 

 Иә/ Да 

 Жоқ/ Нет 

40) Сіз қай компанияларда жұмыс жасағыңыз келеді (армандайсыз)? (3-тен көп емес)/ В каких компаниях 

Вы хотели бы (мечтаете) работать? (не более 3)  

41) Сіз жұмыс іздеуді жоспарлап отырсаңыз немесе мансаптың жаңа мүмкіндіктерін қарастырған болсаңыз, 

Мансапты дамыту және түлектермен байланыс Тобы сізге көмектесуге дайын! Сіз cc@narxoz.kz эл. мекен 

жайға туйіндемеңізді жібере аласыз. :/ Если Вы планируете приступить к поиску работы или 

рассматриваете новые карьерные возможности, Группа развития карьеры и связей с выпускниками готова 

помочь вам! Вы можете отправить свое резюме по эл. адресу cc@narxoz.kz  

 Жіберемін/ Отправлю 

 Жиберүді әлі жоспарламаймын/ Пока не планирую отправлять 

 Другое: 

42) Сіз спикер болып, студенттерге қызықты дәрістер өткізгіңіз келеді ме? Егер жоқ болса - бұл сұрақты 

өткізіп жіберүіңізге болады, иә болса - сізге жақын тақырыпты астына жаза аласыз/ Хотели бы вы стать 

спикером и выступать с интересными лекциями для студентов? Если нет - пропустите этот вопрос, если да 

- то вы можете внизу написать близкую для вас тему выступления. 

43) Біздің студенттерге арналған тәлімгерлік бағдарламасына қатысқыңыз келе ме?*/ Хотели бы вы 

участвовать в программе менторства (наставничества) для наших студентов?*  

 Иә/ Да 

 Жоқ/ Нет 

44) Мансап мүмкіндіктері / Нархоздағы іс-шаралар туралы жаңалықтарды бюллетень арқылы білгіңіз келе 

ме?/ Хотели бы вы получать рассылку новостей о карьерных возможностях/событиях/мероприятиях от 

Университета Нархоз? * 

 Иә/ Да 

 Жоқ/ Нет 

45) Достарыңыз бен таныстарыңызға Нархоз Университетін ұсынар ма едіңіз? Рекомендовали бы Вы 

Университет Нархоз своим знакомым и друзьям? 

       1 - Точно не порекомендую 

1 2 3 4 5 

5 - Точно порекомендую 
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ҚОСЫМША БІЛІМ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - Магистратура (жоқ болса өткізіп жіберіңіз)/ 

(пропустите, если не поступали) 

46) Магистратура оқуына түскен ЖОО-ның аталуы мен орналасқан қала?/ Название ВУЗа и город, куда вы 

поступили в магистратуру? 

 Narxoz University 

 Nazarbayev University 

 KIMEP University 

 Әл-Фараби атындағы ҚАЗҰУ/ КазНУ им. Аль-Фараби 

 Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ/ ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

 KBTU 

 Suleyman Demirel University 

 AlmaU 

 M. Narikbayev KAZGUU University 

 UIB 

 Kazakh Ablai Khan University of International relations and world languages 

 IT University 

 М.Әуезов атындағы ОҚУ/ ЮКГУ им. М.Ауэзова 

 Е.А.Букетов атындағы КарМУ/ КарГУ им. Е.А.Букетова 

 С.Торайгыров атындағы ПМУ/ ПГУ им. С.Торайгырова 

 С.Аманжолов атындағы ШҚУ/ КГУ им. С.Аманжолова 

 Другое: 

47) Мамандық/ Специальность 

 6М050600 - Экономика 

 6М050700 - Менеджмент 

 6М050800 - Есеп және аудит/ Учет и аудит 

 6М050900 - Қаржы/ Финансы 

 6M051000 - Мемлекеттіқ және жергілікті басқару/ Государственное и местное управление 

 6M051100 - Маркетинг 

 6M060800 - Экология 

 6M070300 - Ақпаратты жүйелер/ Информационные системы 

 6М052000 - Бизнес әкімшілігі/ Деловое администрирование 

 Другое 

48) Қабылдау мен бітіру жылы/ Год поступления и окончания 

49) Сіз грант немесе стипендия бағдарламасы бойынша оқыдыңыз ба?/ Поступили ли Вы по грантовой или 

стипендиальной программе? 

 Иә/ Да 

 Жоқ/ Нет 

50) Қай грант немесе стипендиялық бағдарлама бойынша оқығаныңызды көрсетіңіз (егер сіз оқымаған 

болсаңыз, өткізіп жібере аласыз)/ Укажите по какой грантовой или стипендиальной программе Вы 

обучались (если нет, то можете пропустить) 

 Отметьте все подходящие варианты. 

 Мемлекеттік/ Государственный грант 

 ШЫҰУ атынан грант/ грант от УШОС 

 Kazenergy гранты/ Грант от Kazenergy 

 Ішкі грант/ Внутренний грант 

 Другое: 
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2-Қосымша 

1-Диаграмма. Жауап берген бакалавриат түлектерінің саны 

 
3-Қосымша 

2-Диаграмма. Жауап берген магистратура түлектерінің саны 
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4-Қосымша 

3-Диаграмма. Респонденттердің жынысы 

 
5-Қосымша 

4-Диаграмма. Нархозға мектептен/ колледжден/басқа ЖОО-дан кейін түскендердің үлесі  

 
6-Қосымша 

2-Кесте. Оқу нысаны 

Кешкі/ 

Вечерняя 

Күндізгі/ 

Очная 

ҚОТ/ 

ДОТ 

30 362 96 

6% 20% 74% 

 
 7-Қосымша 

3-Кесте. 3-Диаграмма. Оқу тілі 

Ағылшын Казақша Орысша 

13 259 216 

3% 53% 44% 
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МУЖЧИНЫ

ЖЫНЫСЫ

8%

19%

73%

Сіз қандай оқу орнынан кейін Нархозға 
түстіңіз?

После другого  ВУЗ/ Перевод

Колледж

Школа
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8-Қосымша 

8-Диаграмма. Стипендиялық бағдарламалар 

 
 

9-Қосымша 

 
9- Диаграмма. Сіз Нархозға қандай гранттық бағдарлама бойынша оқуға түстіңіз 

3%

53%

44%

Оқу тілі

Английский

Казахский

Русский

78%

22%

Сіз оқуға гранттық немесе стипендиялық бағдарлама 
бойынша  түстіңіз бе?

Нет Да
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Государственный грант

Narxoz Challenge

Внутренний грант для обладателей "Алтын белгі"

Студент года

Грант от Kazenergy

Стипендию от проектов общественных фондов

Стипендия первого президента

Сіз Нархозға қандай гранттық бағдарлама бойынша оқуға түстіңіз
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10-Қосымша 

Студенттердің теориялық және практикалық дайындығын жақсарту бойынша түлектердің 

ұсыныстары  

оқу кезінде сұхбатқа көбірек барыңыз 

бейінді мамандықтар бойынша практика 

Практикалық сабақтар көбірек қажет, тәжірибелі дәріскерлерді көбірек шақыру керек, олар қазіргі 

заманғы кәсіби Маркетолог білуі қажет кейстермен бөлісе алады 

Практикадан өтетін  ұйымды студенттерге құжаттарды тігу бойынша емес, мәні бар жұмыс, материал 

беруге міндеттеу. Университет тарапынан практикадан өту сапасы бойынша бақылауды күшейту 

Көбірек тәжірибе, бұл қажет. Нақты сандармен және жобалармен жұмыс жасау. Барлық теорияларды 

практикалық жұмыстар кезінде алуға болады. 

Талапкерді қабылдау алдында таңдайтын мамандық жайлы көбірек мағлұмат беру арқылы дұрыс 

таңдау жасауға көмектесу 

Мен көп тәжірибе алғым келеді және студенттерге стандарттау саласындағы тәжірибе қызықты 

болатын еді, Алматыда көптеген зертханалық зауыттар бар, менің ойымша, бұл қызықты болады. 

1. Бұрынғы Big 4 қызметкерлерін және инвестицияны банктерді жалдаңыз. 

2. Экономика мен қаржы туралы аз түсінетіндерді емес, Эконометрика бойынша мықты 

оқытушыларды жалдаңыз  

 

Жас және креативті оқытушылар көп болса жақсы болар еді 

Қосымша бейне дәрістер, презентациялар көп болса. 

зерделеу үшін көп материалдар болса 

Практиканың көп болғаны жақсы 

Компьютерлік бағдарламалармен көбірек тәжірибе 

Нақты жағдайларда жұмыс уақытына көп көңіл бөлуіміз керек. Туризмде теория тек 20-30% ғана 

қажет 

теория тұрғысынан бәрі жақсы болды 

Әр курс сайын практика ұйымдастыру 

Дауыстық презентациямен жазу соншалықты тиімді емес. Кәсіби бейне материалдарын жасау керек. 

Студенттерге электронды кітаптарға сілтемелер беру керек. 

Компьютерлер ескы болган бирак жанартып жаткансыздар 

бухгалтер, атап айтқанда 1С базасымен практикалық жұмыс 3 курста 1 семестр ғана болмауы керек, 

бұл қисынды емес, өйткені университеттен шыққан бухгалтер бұл базаны біліп, түсініп, онымен 

жұмыс істей алуы керек. 

МО-да кем дегенде екінші тілді енгізу керек, 3 курс мүлдем бәсекеге қабілетті емес 

қажетсіз пәндерді азайту керек  

Қызықты және білікті оқытушыларды жалдау 

Көптеген оқытушылар сияқты оларды мәжбүрлемеңіз 

Жабық, тұйық студенттерді аша алатын басқа ашық оқытушылар қажет 

Қазіргі педагогикалық құрамды өзекті деректер алу үшін туризмнің дамушы бағыттарына практикаға 

жіберу 

Қонақ дәрістерін көбірек өткізу үшін бизнестен адамдарды жиі шақырыңыз 

Оқытушы өз пәнін білуі және қызықты сөйлеуі керек, ең бастысы түсінікті және слайдтағы 

проектордан 11 қаріпті оқымаса. Есеп және аудит үшін 1С бағдарламасы 1 семестр  ғана емес, одан 

әрі өтсе. 
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 Мен "есеп және аудит" мамандығын бітірдім. Егер 1С Бағдарламасы 1 семестрден ғана емес, 3 курста 

да өтсе жақсы болар еді. Өйткені 1С бағдарламасы бухгалтердің ең негізгі жұмысы, сол үшін 1 

семестрде теорияны ғана өтпей,  практиканы білетін оқытушыны ақысын төлеп жалдағауға тура 

келеді.   

Барлығы жоғарғы деңгейде 

Бәрі жақсы 

Тақырыпты кезең-кезеңімен ашылуы. Оқытушылардың жоспарының сәйкестігі мен өзектілігін 

тексеру. 

Жас және креативті оқытушылар көп болса 

Көп тәжірибе мен білім өмірде қажет болады, менің ойымша ол үшін оқытушыларды мерзімді түрде 

жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарға практикаға жіберу керек 

Студентпен көбірек жұмыс істеу және оқуға қатысу . 

Оқуға көбірек практиканы қосқан дұрыс болар еді. 

Студенттеріңізге жақын болу, жаңа көкжиектер ашу, немқұрайлы қарамау 

Теория жағынан барлығы жақсы 

Белгілі бір саладағы жұмыс жасайтын практиктерді шақыру 

Барлығы жоғары деңгейде 

Сіздер ең кереметсіздер 

Дайындықтың практикалық бөлігіне көбірек көңіл бөлу 

Мен теориялық және практикалық дайындықтың сапасына ризамын 

Әр курс сайын практика ұйымдастыру 

Жаксы 

100% ПОҚ ауыстырыңыз, қалыпты практиктерді тартыңыз 

Дауыстық презентациямен экранды жазу соншалықты тиімді емес. Кәсіби бейне материалдарын 

жасау керек. Студенттерге электронды кітаптарға сілтемелер беріңіз. 

Оқыту сапасының жақсы болғанын қалайды. Оқытушылар құрамы өте әлсіз болғандықтан. Пәндер 

өте қызықты болды, бірақ мұғалімдер... 

Комек, студентпен коп санасу керек 

Компьютерлер ескы болган бирак жанартып жаткансыздар 

Көбірек практика ұйымдастыру 

Тәжірибеден өту орнын өзім таптым. Студенттердің теориялық дайындығы жоғары деңгейде емес, 

өйткені мамандыққа байланысты емес көптеген қосымша пәндер бар. Бухгалтерге тікелей қажет 

пәндер көп болса жақсы болар еді, атап айтқанда 1С базасымен практикалық жұмыс 3 курста тек 1 

семестр ғана болмауы керек, бұл қисынды емес, өйткені университеттен шыққан бухгалтер бұл 

базаны біліп, түсініп, онымен жұмыс істей алуы керек. 

Маған тәжірибе өтетін жерден университетке келісімшарт тапсыру өте қиын болды. Мен Эйр 

Астанаға 2019 жылы тағылымдамадан өтуіме тура келді, сол кезде бізді үш айдың ішінде (сәуірде, 

егер қателеспесем) шартты тапсыруға мәжбүр етті, дегенмен практика тек жазда басталады. Мен Эйр 

Астана Департаментінің HR Вице-президентін практика келісімшартына қол қоюға асықтыра 

алмадым. Сонда мені жазғы семестрге қаласың деп қорқытты. Маған ЖШС-тен тәжірибе табуға тура 

келді. Содан кейін Мансап орталығы жеңілдіктерге бармады, бірақ мен мамыр айында АО-мен 

келісімшарт жасауым керек еді. Маған өте жағымсыз болды. Бірақ "бәрі студент үшін" ғой. Рахмет! 

МО-да кем дегенде екінші тілді енгізу керек, 3 курс мүлдем бәсекеге қабілетті емес 

қажетсіз пәндерді азайту керек  

Қызықты және білікті оқытушыларды жалдау 

Көптеген оқытушылар сияқты оларды мәжбүрлемеңіз 

Жабық, тұйық студенттерді аша алатын басқа ашық оқытушылар қажет 

ДК жаңасына ауыстыру 



Сауалнама нәтижелерінің есебі 

Мансапты дамыту және түлектермен жұмыс орталығы 
 

 
28 

 

Пайдалы тәжірибе болғаны дұрыс 

Жұмысқа тұруға көмектесу 

Практика өтетін жерді нақты белгілеп сол студенттің жақсы тәжірибе алғанына көз жеткізу және 

болашақ тада дипломның арқасында неше жылдар бойы оқыған еңбек ақысын ақтауына көңіл бөлсе 

Практика уакытында толығымен сол мекемеде практика өтілген дұрыс. Ал біздің окыған кезімізде 

практика өтілетін орынды тек кана таныстырумен ғана шектелді 

практикалық жұмыста көбірек  практикалық таңдау жасау. 

Шет тіліндегі пәндер 

Студенттерге практикалық дағдыларды ұсыну 

Тәжірибемен бөлісу үшін, университетте не нәрсеге көбірек көңіл бөлу керек екендігін, қандай 

пәндерді тереңдетіп  оқу үшін студенттерге арналған қонақ дәрістерге табысты түлектерді 

шақырыңыз 

Қонақ дәрістерін көбірек өткізу үшін бизнестен адамдарды жиі шақырыңыз 

Нақты мысалдарды талдап, олардың шешімін түсіндіру керек. Қаржылық талдау бойынша есепті 

шешуден кері байланыс болған жоқ, мен мысалды дұрыс шешкенімді түсінбедім. Қате қайда екенін 

көрсетпеді 

Студенттерге талапшыл болу және оларға жоғары баға қоймау 

Теориялық сабақтар кезінде студенттер санын азайту. 

Қажет емес пәндерді алып тастау 

Техникалық және бағдарламалық қамтамасыз етуді жақсарту 

Оқытушы өз пәнін білуі және қызықты сөйлеуі керек, ең бастысы түсінікті және слайдтағы 

проектордан 11 қаріпті оқымаса. Есеп және аудит үшін 1С бағдарламасы 1 семестр  ғана емес, одан 

әрі өтсе. 

 Мен "есеп және аудит" мамандығын бітірдім. Егер 1С Бағдарламасы 1 семестрден ғана емес, 3 курста 

да өтсе жақсы болар еді. Өйткені 1С бағдарламасы бухгалтердің ең негізгі жұмысы, сол үшін 1 

семестрде теорияны ғана өтпей,  практиканы білетін оқытушыны ақысын төлеп жалдағауға тура 

келеді.   

Практика орнын мен өзім таптым, Университет көмектесудің орнына талап етті 

оқу кезінде сұхбатқа көбірек барыңыз 

Мамандыққа байланысты практикалық жұмыстар санын/уақытын арттыру керек деп санаймын. Бір 

мамандықты тереңнен оқытуды ұсынамын. Студенттердің сабақтары мамандығының төңіренде 

болса қызығушылығы артады деп санаймын. 

Практикалық сабақтар көбірек қажет, тәжірибелі дәріскерлерді көбірек шақыру керек, олар қазіргі 

заманғы кәсіби Маркетолог білуі қажет кейстермен бөлісе алады 

Практикадан өтетін  ұйымды студенттерге құжаттарды тігу бойынша емес, мәні бар жұмыс, 

материал беруге міндеттеу. Университет тарапынан практикадан өту сапасы бойынша бақылауды 

күшейту 

Көбірек тәжірибе, бұл қажет. Нақты сандармен және жобалармен жұмыс жасау. Барлық теорияларды 

практикалық жұмыстар кезінде алуға болады. 

Семинарларда теорияны тексеру және бекіту 

Кйс стадиді көбірек өткізу 

Талапкерді қабылдау алдында таңдайтын мамандық жайлы көбірек мағлұмат беру арқылы дұрыс 

таңдау жасауға көмектесу 

ұзақ мерізімдегі тәжірибеден өтіуге жеке компаниялармен келісім жасау керек 

Мен көп тәжірибе алғым келеді және студенттерге стандарттау саласындағы тәжірибе қызықты 

болатын еді, Алматыда көптеген зертханалық зауыттар бар, менің ойымша, бұл қызықты болады. 
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4-Кесте. Түлектерді тарату географиясы 

Ақтау 17 

Ақтөбе 2 

Алматы 229 

Алматы облысы 17 

Арыс 4 

Атырау 12 

ШҚО, Ақтоғай ГОК 1 

Есік қаласы 4 

Жаңаөзен 5 

Жаңатас қаласы 1 

Жаркент 3 

Жезказган 2 

Қарағанда 1 

Құлсары 2 

Қызылорда 11 

Нұр-Сұлтан 15 

Семей 3 

Талдықорған 5 

Тараз 4 

Текелі 1 

Томск 1 

Түркістан 3 

Өзбекістан, Кунград 1 

Орал 3 

Шымкент 6 
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 5-Кесте. Түлектер жұмыс істейтін компаниялар  

Банктер 23,90% 

Мемлекеттік мекемелер 17,70% 

Халықаралық компаниялар 7,40% 

Жеке 50,80% 

 
 

13-Қосымша 

 6-Кесте. Түлектердің қызмет саласы  

 қаржы, бухгалтерия, есеп, консалтинг бағалау және банктер, инвестиции 42% 

мемлекеттік қызмет 10% 
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білім 6% 

сату және сатып алу 6% 

қызмет көрсету, сервис 4% 

өнеркәсіп 4% 

медицина 3% 

қоғамдық тамақтандыру 3% 

сауда 3% 

қонақ үй бизнесі және мейрамхана ісі 2% 

құқық 2% 

өндіріс 2% 

фрилансер 2% 

құрылыс 1% 

IT 1% 

транспорт 1% 

Сұлулық және денсаулық 1% 

қайырымдылық 1% 

байланыс, ұялы байланыс, телекоммуникация 1% 

туризм 1% 

логистика 1% 

машина жасау 1% 

ауыл шаруашылығы 1% 

Маркетинг жарнама PR 1% 

қауіпсіздік 1% 

ғылым 1% 

 

 
 

 

 

 

14-Қосымша 

Пәндердің сапасын жақсарту бойынша түлектердің ұсыныстары 

Көбірек шет тілдер болса 

Әр тақырыптың мәніне тереңірек және қызықты ену және оның қайда және қалай 

қолданылатыны туралы нақты мысалдар беру 

Оқытушыларды мұқият іріктеу 

Қосымша практикалар көп болса 

Барлық мамандықтар үшін көбірек тәжірибе 

Тәжірибе немесе теория және бірден тәжірибе , тәжірибе кітаптардан емес, нақты 

өмірден алынуы керек 

Теориядан гөрі көп практика болса, іс жүзінде теория пайдасыз, өйткені ол өмірлік 

жағдайларға сәйкес келмейді 

Мәселелерді шешуді көбірек қаралса. Олар маған тапсырмалар берді, бірақ мен оларды 

теориядан да және ұсынылған әдебиеттен де қалай шешуге болатынын білмедім 
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Жаңа стандарттарға сәйкес оқытушыларға оларды оқытуға және дамытуға көбірек 

уақыт бөлу 

Студент оқуға болатын бірнеше пәнді ғана таңдап оқыса керемет болар еді 

Осы салаларда белсенді жұмыс істейтін мамандардың қонақ дәрістері 

ICT пәні өте жақсы, бірақ бізге ең қарапайым нәрселерді үйретті. Мен программалау 

тілдерін үйренгім келіп еді. Немесе тар мамандық бойынша жұмыспен байланысты 

бағдарламаларды зерттеп үйренсек дұрыс болар еді. Мысалы, мен бухгалтер оқуын 

бітірсем, 1С, excel және т. б. ооқыса жақсы болар еді. 

 

Бағдарламалауға байланысты пәндерді қосса 

Мүмкін болса, студенттерге өз пәндерін жоспарлауға және мұғалімді таңдауға 

мүмкіндік беріңіз 

Жасы үлкен, сабағы қызықсыз, ең бастысы жастарды түсінбейтін апайлар мен 

ағайлардың орнына жас, сабақты қызықты және әр студентті ынталандыра алатын 

ұстаздарды толықтыру. 

Жасыл экономика экономикамен бірге оқылса 

Викториналық ойындар арқылы пәндерді оқу 

Теориялық базаны практикада қолдану, көп кейстер шешу 

Компанияларда практика өту 

  Оқу бағдарламасын кешенді жаңарту, қажет емес пәндерді алып тастау  

Алдымен қажетті пәндерге назар аударған дұрыс 

Мамандық бойынша окыту 

мектептен кейінгі қайталау пәндері керексіз, студенттің 1 жыл уақыты босқа кетеді. 

Студентті бірден өз саласы бойынша оқыту қажет!!! 

Көптеген қайталанатын пәндер, тек атауы өзгерген. Олар сіз пәндерді таңдай аласыз 

деп ойлады, бірақ таңдау болған жоқ. Мен Корпоративтік қаржыны таңдай алмадым 

және оның орнына "мектеп мұғалімін" алдым, ол өзін өте оғаш ұстады да, Қазақстан 

экономикасы туралы мектеп презентациялар сериясын дайындап, біздің уақытымызды 

алды. Біз, топ студенттері сабақта отыруға мәжбүр болдық, өйткені бұл пәнсіз (ол 3-

курста болған) біз диплом ала алмас едік. Көптеген студенттер 4-курста сабаққа 

қатысуға мәжбүр болды. Барлық элементтер қайталанды. Бізге олар күрделене түсті 

деп айтылды, бірақ мазмұны бірдей болды. Іс жүзінде соңғы курста сабаққа қатыспаса 

да болар еді. Бұл түзетіліп, студенттер шынымен білім алады деп үмыттенемін.Мен не 

ұсынатынымды білмеймін. Қазір мұндай жағдай бүкіл Қазақстан бойынша байқалуда 

және Нархоз да ерекшелік емес. Мүмкін АССА пәндерді (қағаздарын) оқытуға 

көмектесер. Олар практикалық дағдыларды береді. Әрбір студент университеттік (ең 

тиімді емес) және ASSA бағдарламаларына ақы төлей алмайды. Менің ойымша,оларды 

қол жетімді ету жақсы болар еді. АССА-дағы барлық жоғары оқу орындары пәндерін 

ауыстыру қажет сияқты. Үлкен төрттікте (мен онда бір жылға жуық жұмыс істедім) 

адамдар АССА-ға байланысты Нархозға қызығушылық танытады. Нархоз-менің алма-

матерім, сондықтан сізге сәттілік тілеймін ! 

Қазіргі дамып келе жатқан туристік орындарға тәжірибеге оқытушылық құрамын 

жіберіңіз 

оқу жүйесін толығымен өзгертіңіздер 

Білімді бөлу. Оқытушылар жоспарының өзектілігін тексеру. 

Практика 

Практика практика және тағы да практика 
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Практикалық бағытта көбірек дайындау, студенттерді жұмыс істеу саласына 

байланысты оқыту 

Практикалық тұрғыдан сапасын 

Пәндер ағылшын тілінде жүргізілсе 

Білім үрдісіне практиктерді тартсаңыздар, ПОҚ құрамын жаңарту керек 

Психология 

Сапасын жақсарту мақсатында ең алдымен ұстазтардың мемлекеттік қызметткердің 

қандай іс шараларды ұйымдастыратының анық немесе нақты( формальды түрде емес 

әрине(олар хатқа жауап береді немесе қоғамның әлеуметтік - экономикалық жағдайын 

жақсарту деген жалпылама банально ) көз алдына елесте алатын ұстаздардың болуы 

Нархоз университетінің түлектерінің жұмысқа орналасуын арттыратын еді. кафедра да 

ұстазтардың мемлекеттік қызмет те тәжірибенің болмауы ол білімнің болмауы. Нархоз 

унивверситетінің студенттерге жасаған ішкі жағдайы 💯 балға. Лайықты . Ең бастысы 

менің пікірімше ұстаздар өз пәндерін сағат жинауға емес , өз кәсібилігін арттыруға 

жиберсе мен ойлаймын сол кезде білімнің сапасы жоғарылайды 

Теория мен практикада байлынас болса 

оқу процесін қызықты ету/студенттерді зияткерлік ойындар процесіне тарту 

Студент мұны не үшін және қайда қолдана алатындығын түсінуі керек 

Артық және қажет емес пәндерді алып тастаңыз, олардың орнын практикалық 

сабақтармен алмастырыңыз, мысалы, 1С бір семестрді емес, бір жыл бойы үйреніңіздер 

. Бірінші семестрде барлығын үйрету, ал екінші семестрде ЖК және ЖШС-мен қалай 

жұмыс істеу керектігін көрсету. 

1 курстағы тарих, орыс тілі пәндері сияқты пәндерді алып тастау... (Мектеп пәндері) 

Ұлтшылдықты жою және субъективті бағалау 

Қажет емес пәндерді алып тастау және негізгі пәндерге көңіл бөлі 

Ұқсас пәндерді алып тастаңыз. Қызықты және жаңа пәндер қосылса жақсы болады 

Ұстаздардың білімін тексеру 

Студенттерді моральдық тұрғыдан әлсірету үшін мұғалімдерді жақсы бақылау 
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Синергия 1 

Тигу Тараз 1 

Томский политехнический университет 1 

Университет имени Шакарима города 

Семей 

1 

Университет Мармара (Турция, Стамбул) 1 

Уральский государственный экономический 
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1 
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технология университеті 
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