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Ж.А.Тәшенев атындағы университетті цифрлық трансформациясы және 
дамыту мақсатында 2022-2023 оқу жылына Білім беру қызметін 
цифрландыру орталығы келесі бағыттар бойынша іс-шараларды 
жоспарлады: 

1. Техникалық жабдықталу және компьютерлік техникаға қызмет 
көрсету 

2. Университеттің ресми сайтын басқару 
3. Университеттің электронды кітапханасын дамыту 
4. Электрондық құжат айналымы жүйесін және корпоративтік 

поштаны пайдалану 
5. Платон, НОБД, Антиплагиат, «Zan» мәліметтер базасы және 

Coursera ақпараттық платформаларымен жұмыс жасау 
6. Қосымша әрекеттер. 
 
Төменде орындалған жұмыстар туралы толық есеп берілген. 
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3 1. Техникалық жабдықтау және компьютерлік техникаға қызмет көрсету 
 

1.1 Университеттің 
барлық құрылымдық 
бөлімшелерін 
компьютерлік 
техникамен 
қамтамасыз ету 

Жетісайдан келесі заттар жеткізілді: 1 сервер, 88 компьютер, 13 
моноблок, 4 ноутбук, 13 MFP және 9 принтер. 
Сатып алынды: 4 компьютер, 12 MFP, 8 желілік хаб, 1 кабель ұясы және 
1 TP-Link маршрутизаторы. 
Сонымен қатар, жалға беруші (арендодатель) ұсынған жабдық: 39 
компьютер, 2 MFP, 2 принтер, 1 сканер, экраны бар 5 проектор, 
интерактивті тақтасы бар 4 проектор, 1 LED экран және 6 желілік хаб 
қолданылады. Сондай-ақ, жалға беруші 6 бейнерегистратор және 6 Wi-
Fi маршрутизаторы бар 86 камерадан тұратын бейнебақылау жүйесін 
пайдалануға берді. 

1.2 Компьютерлік 
техниканың жұмыс 
қабілеттілігін 
қамтамасыз ету, 
уақытылы жөндеу 
және алдын алу  
(компьютерлер, MFP, 
картридждерді 
толтыру және т.б.) 

Оқу жылының басынан барлық құрал-жабдықтардың өнімділігі 
қамтамасыз етілген. Компьютерлер мен принтерлерді жөндеу тіркеу 
журналына сәйкес 54 компьютер мен 11 принтер жөнделді. Картриджді 
толтыру журналына сәйкес 2022 жылдың тамыз айынан бастап 110 
картридж толтырылған. 
Кіріс хаттарға сәйкес компьютерлерде бағдарламалық қамтамасыз етуді 
орнату (операциялық жүйелер, офистік бағдарламалары, антивирустар 
және т.б.) жүзеге асырылады. Турникет (қол жеткізуді басқару жүйесі) 
қалпына келтіру бойынша жұмыстар жүргізілді. 
Қысқы сессияда компьютерлік тестілеуге 4 компьютерлік сыныптар 
дайындалды: 218, 314, 413, 421. Барлығы 55 компьютер.  
Студенттердің көрсетілген аудиториядан тыс тестілеу мүмкіндігі алынып 
тасталды. 7 тіркеуші 86 камерадан тұратын бейнебақылау жүйесін 
басқаруды қамтамасыз етеді. Бүкіл бейне ағыны 211-бөлмедегі үлкен 
экрандарда көрсетіледі. 
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1.3 Сымды және сымсыз 
(Wi-Fi) қосылымдар 
арқылы барлық 
құрылғылар үшін 
Интернетке қол 
жеткізуді қамтамасыз 
ету 

Барлық 145 компьютер жергілікті желіге қосылған 
және Интернетке шығу мүмкіндігі бар. Ноутбуктер мен 
смартфондар үшін Интернетке қосылу үш Wi-Fi желісі 
(Student, Prepodavatel, IT-Valley) арқылы қамтамасыз 
етіледі. 2022 жылдың 13 маусымынан бастап өткізу 
қабілеті 200 Мбит/с болатын екі бөлінген Интернет 
желісі блоктан шығарылды. 2022 жылдың 14 
қыркүйегінен бастап тарифті Unlim Power 200-ден 
тиімдірек TOP Unlim 120-ге өзгертті (айына 168 мың 
теңге арзан). 

1.4 Барлық компьютерлік 
техниканың 
қозғалысын және 
есебін жүргізуді 
бақылау (түгендеу, 
инвентарь, қабылдау-
тапсыру актілері) 

Қолданылатын құрал-жабдықтардың толық 
тізімдемесі жасалды. Орталық барлық жабдықтардың 
қозғалысын есепке алып, бақылайды. Тағайындалған 
жауапты қызметкерлермен 33 компьютерлік 
техниканы қабылдау-тапсыру актісі жасалды. Барлық 
ақпарат материалдық есепшіге беріледі. 



Техника жағдайының ағымдағы көрсеткіштері 
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6 2. Университеттің ресми сайтын басқару 
 

• 2.1. 11 тамызда https://reg.gov.kz сайтында заңды тұлғаға https://tashenov.edu.kz 
доменін тіркеу аяқталды. 2022 жылғы 23 тамызда «Ұлттық ақпараттық 
технологиялар» АҚ-мен 1 жыл мерзімге tashenov.edu.kz домендік атауын тіркеу 
қызметтерін көрсету туралы № 250/2022 шарт жасалды. 
 

• 2.2. 2022 жылдың 13 қыркүйегінде 1 жыл мерзімге 15 ГБ дискілік орыны бар Turbo-1 
(v-4094) тарифі бойынша хостингті жаңарту үшін шот-фактура төленді. Орталық 
дискілік кеңістікті оңтайландыруды жүзеге асырды. 
 

• 2.3. Қауіпсіз қосылымды қамтамасыз ету үшін университет веб-сайтына SSL 
сертификаты орнатылды. 
 

• 2.4. Сайттағы контентті (мәтіндер, фотосуреттер, Youtube арнасына арналған 
бейнематериалдар) дайындау және жариялау уақытылы жүзеге асырылады. 2022 
жылдың шілдесінен бастап университет сайтын дайындау жұмыстары басталды. 
Сырдария университетінің веб-сайты негізге алынды, себебі онда негізгі бөлімдер 
(Оқиғалар – 5 бөлімше, Университет туралы – 12 бөлімше, 
Факультеттер/кафедралар – 13 бөлімшелер, Бөлімдер – 16 бөлімшелер, Жастар – 4 
бөлімшелер, Талапкер - 3 бөлімше, Түлектер - 3 бөлімше, Оқу және Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясат). Сайттың барлық веб-беттері үш тілде: қазақ, орыс және 
ағылшын тілдерінде қолжетімді.  
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№ Веб-беттері Ескерту Сілтемелер 

1 Университетінің президенті Серік Оналбайұлы  https://tashenov.edu.kz/kk/president 

2 Ректор Байболов К.С. http://tashenov.edu.kz/rector 

3 Бірінші проректор Байнеева П.Т. http://tashenov.edu.kz/kk/rector/vice-rector-academic 

4 Ғылым және зерттеу жұмыстары жөніндегі 
проректоры 

Арзымбетова Ш.Ж. 
https://tashenov.edu.kz/kk/rector/vice-rector-research 

5 Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор Битұрсын  Ғ. Ш. https://tashenov.edu.kz/kk/rector/vice-rector-tarb 

6 Ғылыми кеңес Әбенова Л.У. http://tashenov.edu.kz/kk/academic-council 

7 Университетінің құрылымы http://tashenov.edu.kz/kk/structure 

8 Университет туралы https://tashenov.edu.kz/kk/about 

9 Университеттің миссиясы https://tashenov.edu.kz/kk/mission 

10 Халықаралық институционалдық және 
бағдарламалық аккредитация https://tashenov.edu.kz/kk/accreditation 

11 Академиялық саясат 

Абдуллаева Ж.Д. 

https://tashenov.edu.kz/docs/academ-sayasat.pdf 

12 Стратегиялық даму жоспары https://tashenov.edu.kz/docs/strateg-2025.pdf 

13 Сапа саласындағы саясат https://tashenov.edu.kz/docs/sayasat.pdf 

14 Сапа саласындағы мақсаттары https://tashenov.edu.kz/docs/maxat.pdf 

15 Сапа менеджменті, аккредиттеу және 
мониторинг бөлімі 

https://tashenov.edu.kz/kk/departments/quality-
management 

16 Персоналды басқару департаменті 
Конкурс жариялау мұрағаты (7) 

Шералиева Ж.И. 
https://tashenov.edu.kz/kk/departments/staff 
https://tashenov.edu.kz/kk/vacancy 

17 Оқу процесін жоспарлау және 
ұйымдастыру бөлімі 

Нурмаганбетова Ж.А. 
https://tashenov.edu.kz/kk/departments/plan-edu 

18 Білім беру бағдарламаларын әдістемелік 
қамтамасыз ету бөлімі 

Оралова З.М. 
https://tashenov.edu.kz/kk/departments/educational-
methodical-management 

19 Тіркеу және студенттік кеңсе бөлімі Жунисова А.А. https://tashenov.edu.kz/kk/departments/office-registrar 

20 Студенттік кеңсе Тагаева А.А. https://tashenov.edu.kz/kk/student-service-center 

21 Білім беру қызметін цифрландыру 
орталығы 

Шпенглер С.А. 
https://tashenov.edu.kz/kk/departments/information-
technologies 

22 "ЖОО кейінгі білім беру" бөлімі Абдуллаева Ж.Д. https://tashenov.edu.kz/kk/departments/postgraduate-education 

23 Шетелдік студенттермен жұмыс жөніндегі 
департаменті 

Наралиева Ш.Д. 
https://tashenov.edu.kz/kk/departments/shetel-student 

Төмендегі кестеде университеттің барлық бөлімдерін көрсететін дайындалған веб-беттер көрсетілген. 7 
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24 Жастармен жұмыс атқару бөлімі 
Студенттің анықтама жол-сілтеушісі 

Төлеген Д.П. 
https://tashenov.edu.kz/kk/departments/jastar 
https://tashenov.edu.kz/docs/putevod.pdf 

25 Студенттер жатақхана Аяпов А.С. https://tashenov.edu.kz/kk/student-house 

26 Кітапхана Тастыбаева Р.К. https://tashenov.edu.kz/kk/departments/library 

27 Заңгер Анефияев Д.А. https://tashenov.edu.kz/kk/departments/lawyer 

28 Қаржы департаменті Турбекова У.У. https://tashenov.edu.kz/kk/departments/accounting 

29 Медициналық қызмет https://tashenov.edu.kz/kk/departments/med 

30 Талапкер Исмайлова А.Е. https://tashenov.edu.kz/kk/talapker 

31 

ОҚУ ПРОЦЕСІ 
Сабақ кестесі, 
академиялық күнтізбе http://tashenov.edu.kz/kk/OKU 

32 Білім беру бағдарламалар және элективті 
пәндер каталогтар 48 құжат https://tashenov.edu.kz/kk/edu-programs 

33 Факультеттер/кафедралар Меңгерушілер http://tashenov.edu.kz/kk/faculties 

34 "IT және экономика" факультеті Бесбаев Г.А. http://tashenov.edu.kz/kk/faculties/IT-econom 

35  «Математика және информатика» 
кафедрасы Сәрсенбі Ә.Ә. http://tashenov.edu.kz/kk/faculties/IT-econom/mat-inf 

36 «Ақпараттық коммуникациялық 
технологиялар» кафедрасы Ботаева С.Б. 

http://tashenov.edu.kz/kk/kk/faculties/IT-econom/akparat-
tehnolog 

37 «Экономика және құқық» кафедра Бакиров Е.А. http://tashenov.edu.kz/kk/faculties/IT-econom/econ 

38 "Педагогика және филология" факультеті Ергешбаева Ш.Н. http://tashenov.edu.kz/kk/faculties/human 

39 «Тарих және география» Апашева С. Н. http://tashenov.edu.kz/kk/faculties/human/history 

40 «Филология және шет тілдер» Ботабаева Ж.Н. http://tashenov.edu.kz/kk/faculties/human/filology 

41  «Педагогика және психология» Байбекова М. М. http://tashenov.edu.kz/kk/faculties/human/ped-psih 

42 "Технология және дизайн" факультеті Артыкбаев Д.Ж. http://tashenov.edu.kz/kk/faculties/teh-design 

43  «Химия және биология» кафедрасы Муминова Ш.С. http://tashenov.edu.kz/kk/faculties/sport-oner/him-bio 

44  «Өнер және дизайн» кафедрасы Ким И.С. http://tashenov.edu.kz/faculties/sport-oner/oner 

45 "Дене тәрбиесі және дизайн"факульт Мырзабек Л.Ә. http://tashenov.edu.kz/kk/faculties/sport-oner 

46 «Дене шыңыктыру және спорт» кафедрасы Туребеков Б. А. http://tashenov.edu.kz/kk/faculties/sport-oner/dene 
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2022 жылдың 12 шілдесінен бастап «Оқиғалар» бөлімі 82 жаңа веб-парақпен 
толықтырылды, оның ішінде:  
55 оқиға, 12 құттықтау, біз туралы 7 БАҚ мақаласы, 3 хабарландыру және  
4 жұмыс туралы хабарландыру. 
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10 

№ Күні Іс-шараларының тақырыптар Сілтемелер 

1 14.02.2023 Проректор ұсынысы назарға алынды 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/14-02-2023 

2 13.02.2023 Ашық сабақ өткізді 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/13-02-2023 

3 10.02.2023 Эмпатия-способность к сопереживанию 
https://tashenov.edu.kz/kk/bak/10-02-2023 

4 10.02.2023 “ЖАСТАРДЫ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ МӘСЕЛЕСІ” Форумы https://tashenov.edu.kz/kk/news/10-02-2023 

5 09.02.2023 Студенттер IT Hub мамандарынан дәріс алды 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/09-02-2023 

6 08.02.2023 Проректорлар студенттермен кездесті 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/08-02-2023 

7 07.02.2023 Эмпатия орталығы ашылды 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/07-02-2023 

8 03.02.2023 Ұлы ойшылдар мадақталған күн! 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/03-02-2023 

9 
31.01.2023 Ontustik QAZAQSTAN. Жаңа Қазақстанның жарқын 

болашағы - талантты жастардың қолында https://tashenov.edu.kz/kk/bak/31-01-2023 

10 28.01.2023 Ж. Тәшенев университетіндегі алғашқы PhD докторы https://tashenov.edu.kz/kk/kuttyktaular/30-01-2023 
11 28.01.2023 Министр Шымкентте  https://tashenov.edu.kz/kk/news/28-01-2023 

12 27.01.2023 Тәшеневті танисыз ба? https://tashenov.edu.kz/kk/news/27-01-2023 

13 20.01.2023 Ташенев талантты жастары https://tashenov.edu.kz/kk/announcements/20-01-2023 

14 19.01.2023 Проректор студенттермен онлайн кездесті https://tashenov.edu.kz/kk/news/18-01-2023 

15 11.01.2023 “Tazalike” акциясы өтті 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/11-01-2023 

16 10.01.2023 “Ontustik” телеарнасында арнайы сұқбат 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/10-01-2023 

17 
10.01.2023 Студенттермен онлайн кездесу https://tashenov.edu.kz/kk/announcements/10-01-

2023 

18 05.01.2023 «Жылдың үздік педагогы» біздің Университетте! 
https://tashenov.edu.kz/kk/kuttyktaular/05-01-2023 

19 
24.12.2022 Білікті маман даярлауда теория мен тәжірибені 

ұштастыру маңызды https://tashenov.edu.kz/kk/bak/24-12-2022 

20 22.12.2022 Халықаралық байланыс нығайды 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/22-12-2022 

Төмендегі кестеде университетте ұйымдастырылған барлық іс-шаралардың тізімі берілген. 
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21 21.12.2022 Бір мақсат, бір мүдде төңірегіндегі басқосу 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/21-12-2022 

22 16.12.2022 Желтоқсан оқиғасы – Тәуелсіздік жаршысы 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/16-12-2022 

23 15.12.2022 Ұлық мереке аталып өтті 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/15-12-2022 

24 12.12.2022 Халықаралық стандарттарға сай сертификаты берілді 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/12-12-2022 

25 10.12.2022 Құттықтаймыз! 
https://tashenov.edu.kz/kk/kuttyktaular/10-12-2022 

26 05.12.2022 Үміт сәулесі 
https://tashenov.edu.kz/kk/bak/05-12-2022 

27 
04.12.2022 Ташенев университеті шетелдіктермен байланысты 

нығайтты  https://tashenov.edu.kz/kk/news/04-12-2022 

28 02.12.2022 «ҚР ҮЗДІК СТУДЕНТІ - 2022» байқаудың жеңімпазы 
https://tashenov.edu.kz/kk/kuttyktaular/02-12-2022 

29 25.11.2022 Біздің электронды кітапхана үздіктердің қатарында 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/25-11-2022 

30 22.11.2022 Жүлдегерлер –біздің мақтанышымыз! 
https://tashenov.edu.kz/kk/kuttyktaular/22-11-2022 

31 22.11.2022 Сабақты жоспарлауда басшылыққа алатын қағидаттар 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/22-11-2022 

32 21.11.2022 «Анкара – Шымкент: Достастық диалогы» 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/21-11-2022a 

33 21.11.2022 Саусақ бірікпей ине ілікпейді 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/21-11-2022s 

34 21.11.2022 Студенттер салық пәні бойынша практикалық білім алды 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/21-11-2022 

35 17.11.2022 Студенттеріміз жүлделі оралды 
https://tashenov.edu.kz/kk/kuttyktaular/17-11-2022 

36 17.11.2022 Тазалыққа үлес қосты 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/17-11-2022 

37 16.11.2022 Теңге-мемлекет келбеті 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/16-11-2022 

38 16.11.2022 Теңге күні аталып өтті 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/15-11-2022t 

39 15.11.2022 Сыбайластықтың жат әдет екені түсіндірілді 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/15-11-2022 

40 14.11.2022 Қолөнер туындылары ұсынылды 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/14-11-2022 
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41 
12.11.2022 Ашық сабақ «Көркем шығарманың тақырыбы мен 

идеясы» https://tashenov.edu.kz/kk/news/12-11-2022a 

42 12.11.2022 Халықаралық ынтымақтастық кеңістігі жалғасуда! 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/12-11-2022h 

43 12.11.2022 Мектеп директорларымен маңызды басқосу өтті 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/12-11-2022 

44 11.11.2022 “Эко - Пикник” акциясы 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/11-11-2022 

45 10.11.2022 Балалар үйіне барып қайтты 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/10-11-2022 

46 09.11.2022 Отан тарихының оқытылуы талқыланды 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/09-11-2022 

47 08.11.2022 Біздің студенттер жеңімпаз! https://tashenov.edu.kz/kk/kuttyktaular/08-11-2022 

48 07.11.2022 
Ынтымақтастық меморандумы түзілді https://tashenov.edu.kz/kk/news/07-11-2022 

49 07.11.2022 Жағымды жаңалық! Боксшы https://tashenov.edu.kz/kk/kuttyktaular/07-11-2022 

50 06.11.2022 Біздің болашақ дизайнерлер топ жарды 
https://tashenov.edu.kz/kk/kuttyktaular/06-11-2022 

51 05.11.2022 
IT Hub ашылды https://tashenov.edu.kz/kk/news/05-11-2022 

52 
04.11.2022 «Ұлыбританияның әдет-ғұрыптары мен дәстүрлері» атты 

ашық сабақ https://tashenov.edu.kz/kk/news/04-11-2022o 

53 04.11.2022 
"Әліппе" авторы бізде қонақта! https://tashenov.edu.kz/kk/news/04-11-2022 

54 02.11.2022 
Бағдарлама тілін қазақша сөйлеткен Шпенглер https://tashenov.edu.kz/kk/bak/02-11-2022 

55 28.10.2022 
Өзара ынтымақтастық меморандуына қол қойды https://tashenov.edu.kz/kk/news/28-10-2022 

56 27.10.2022 Бізде қонақта https://tashenov.edu.kz/kk/news/27-10-2022k 

57 27.10.2022 
Пушкин атындағы кітапханаға бару 

https://tashenov.edu.kz/kk/news/27-10-2022 

58 26.10.2022 
Ұлттық мерекені атап өтті  

https://tashenov.edu.kz/kk/news/26-10-2022 

59 26.10.2022 
Қасиетті орындар сыр шертеді... 

https://tashenov.edu.kz/kk/bak/26-10-2022 

60 14.10.2022 
Тіл - өлшеусіз қазына, өрісі кең әлем 

https://tashenov.edu.kz/kk/news/17-10-2022 
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61 14.10.2022 
Спорт мінезді қалыптастырады!  

https://tashenov.edu.kz/kk/news/14-10-2022 

62 13.10.2022 
Иерусалимдегі Еврей университетімен ынтымақтастық   

https://tashenov.edu.kz/kk/news/13-10-2022 

63 12.10.2022 Береке бастауы https://tashenov.edu.kz/kk/bak/12-10-2022 

64 10.10.2022 
«Тайбурылмен арманға бір қадам!»  

https://tashenov.edu.kz/kk/kuttyktaular/10-10-2022 

65 07.10.2022 Университетімізде қонақта!  https://tashenov.edu.kz/kk/news/07-10-2022 

66 
04.10.2022 

ЭССЕ БАЙҚАУЫ ЖАРИЯЛАНДЫ  
https://tashenov.edu.kz/kk/announcements/04-10-
2022 

67 
03.10.2022 

«ЖАСҒАЛЫМ» ЖОБАСЫ 

https://tashenov.edu.kz/kk/announcements/03-10-
2022 

68 03.10.2022 
«Ұстаздар күні»  

https://tashenov.edu.kz/kk/news/03-10-2022 

69 26.09.2022 "Жаңару мен жаңғыру жолы" https://tashenov.edu.kz/kk/news/26-09-2022 

70 25.09.2022 
"Жаңа Қазақстан" семинар-тренингі 

https://tashenov.edu.kz/kk/news/25-09-2022 

71 23.09.2022 
Университетінде ”Әлшекей Күйші“ Өнері Дәріптелді 

https://tashenov.edu.kz/kk/news/23-09-2022 

72 21.09.2022 
Халықаралық байқаудың жеңімпазы  

https://tashenov.edu.kz/kk/kuttyktaular/21-09-2022 

73 16.09.2022 Ұлт ұстазы-Ахмет https://tashenov.edu.kz/kk/news/16-09-2022 

74 01.09.2022 
Студенттік қатарға қабылдау  

https://tashenov.edu.kz/kk/news/01-09-2022 

75 25.08.2022 ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ-2022" ФОРУМЫ  https://tashenov.edu.kz/kk/news/25-08-2022 

76 19.08.2022 
Орта-Азиялық еріктілер форумы  

https://tashenov.edu.kz/kk/news/19-08-2022 

77 17.08.2022 
"BIR TOLQYNDA" атты диалог алаңы  

https://tashenov.edu.kz/kk/news/17-08-2022 

78 08.08.2022 
УНИВЕРСИТЕТ РЕКТОРЫ ҰЖЫММЕН КЕЗДЕСТІ 

https://tashenov.edu.kz/kk/news/08-08-2022 

79 
27.07.2022 Сырдария университеті Жұмабек Ташенов атындағы 

университет болып өзгерді 
https://tashenov.edu.kz/kk/news/25-07-2022 

80 12.07.2022 
Шығармашылық емтихан 

https://tashenov.edu.kz/kk/news/12-07-2022 
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• Сайтта өткен жылдардағы оқиғалардың мұрағаты бар, олардың саны 
800-ден асады. Сонымен қатар әлеуметтік желідегі парақшаларға 
(Facebook, Instagram, Youtube) сілтемелері бар блок бар. 

• Сайттың негізгі бетінде сайтқа кірушілер ректорға сұрақ қойып, 
бірден жауап ала алатын ректор блогы орналасқан.  

      Қазір блогта 100-ден астам сұрақтар мен жауаптар орналастырылған. 
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• 2.5. Сайттағы техникалық жұмыс: аналитика, файлдар мен мәліметтер базасының 
сақтық көшірмесін жасау, HOSTER.kz хостингімен жұмыс, FTP арқылы жұмыс. 

• Сайтта сіз белгілі бір оқиғаны қанша адам көргенін біле аласыз. Веб-бетке кіру 
есептегіші орнатылды. Yandex Metrica-ның аналитикалық деректеріне сәйкес, соңғы 
5 айда университет сайтына 4200 қолданушы кірген. Орташа алғанда, әрбір 
қолданушы сайтта үш минуттан астам уақыт жұмсайды. Барлық қолданушылардың 
60%-ға жуығы 18 бен 24 жас аралығындағы жастар. Пайдаланушылардың 60% -дан 
астамы сайтқа іздеу жүйелерінен кірді және 30% -дан астамы тікелей сілтеме 
арқылы өтті. Сайтқа пайдаланушылардың 62 пайызы планшеттен, 38 пайызы 
компьютер арқылы кірген. 

• Ауа-райы, күн және уақыт виджеттері, сайт іздеу жүйесі, веб-беттерді автоматты 
айналдыру виджеті және веб-сайттың көру қабілеті нашарларға арналған нұсқасы 
орнатылған. 
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Ақпараттық қауіпсіздік мақсатында деректер қорының (MySQL) және бүкіл сайт 
мазмұнының (ZIP мұрағаты) сақтық көшірмесі ай сайын жасалады.  
Сайтқа келіп түскен пікірлер бақыланады, барлық өтініштер адресатқа (ректор, 
декандар, т.б.) жеткізіледі. 
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• 2023 жылдың қаңтарында Қоғамдық игілік және саясат институтының 
(Мадрид, Испания) киберметрия зертханасына Ташенев университетін 
халықаралық университеттер рейтингіне енгізу туралы сұраныс жіберілді. 
2012 жылдан бастап «Сырдария» университетінің сайты Webometrics 
(http://www.webometrics.info) веб-негізіндегі университеттердің 
халықаралық рейтинг жүйесіне енгізіліп, 130-дан 90-шы орынға ие болды. 
Жоғары оқу орындарының рейтингі to Webometrics әлемдегі ең 
беделділердің бірі болып саналады. Webometrics World University Ranking 
Испанияның Ұлттық зерттеу кеңесінің (CSIC) бөлігі болып табылатын 
Cybermetrics Research Group арқылы есептеледі. 
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2.6. Халықаралық рейтингке қатысу 
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3. Университеттің электронды кітапханасын дамыту 

Білім беру қызметін цифрландыру орталығы жүзеге асырады: электронды 
кітапхана қорын толықтыру (Excel-де каталогтар), сканерленген 
басылымдарды дайындау (PDF форматы), Интернетте электронды 
ресурстардың болуы. 

 
3.1. Сұраныс ресурстарын цифрландыру және білім беру бағдарламалары 

үшін электрондық ресурстар каталогын қалыптастыру. 
• Оқу жылының басынан бері электронды кітапхана қоры 80 жаңа 

электронды басылымдармен толықтырылды: 56 кітап сканерленді және 
РЖООАЭК-да жоқ 24 танымал кітап сатып алынды. 

• Бұл ресурстардың барлығы студенттердің оқу үдерісінде сұранысқа ие және 
электронды кітапхананың сайтында онлайн режимінде 
(https://lib.tashenov.edu.kz/80.pdf) қолжетімді.  

• Қазіргі уақытта университеттің электронды кітапханасының жалпы қоры 
9581 ресурсты құрайды, оның 4969-ы (52%) қазақ тілінде, 3979-ы (42%) орыс 
тілінде және 633-і (7%) ағылшын тілінде. Барлық ресурстар білім беру 
бағдарламаларына сәйкес жіктеледі және университеттің веб-серверінде 
сақталады. 
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• Әрбір білім беру бағдарламасы бойынша 2012 жылдан кейін 
жарияланған ресурстар анықталды. Мұндай ресурстардың 
жалпы саны 1449, бұл жалпы қордың 15% құрайды. Бұл 
туралы ақпарат https://lib.tashenov.edu.kz/info.html сайтында 
жарияланған. 

• Алынған сұранысқа сәйкес (2022 жылдың 28 қазаны) бұрын 
дерекқорымызда болған 407 электрондық ресурстар 
Университеттер қауымдастығынан жаңартылды, атап айтқанда 
ресурстарға сыртқы сілтемелер түзетілді. 

• Ақпараттық-білім беру орталығына электронды ресурстары 
бар 85 CD берілді. 
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3.2. Электрондық кітапхана сайтын басқару 
 • Электронды кітапхана сайтында университеттің қолжетімді электронды 

ресурстары туралы толық ақпарат бар. Әр жартыжылдықта электронды 
кітапхана қорының даму динамикасы жаңартылып отырады, кестелер, 
диаграммалар жаңартылып отырады, веб-сайттың келесі веб-беттеріне 
жаңа файлдар жүктеледі: 

• - Жалпы ақпарат - https://lib.tashenov.edu.kz/about.html 
• - Білім беру бағдарламалары бойынша қор туралы ақпарат - 

https://lib.tashenov.edu.kz/info.html 
• - РЖООАЭК-мен ынтымақтастық - https://lib.tashenov.edu.kz/rmeb.html 
• - Инклюзивті білім беруге арналған мультимедиялық ресурстар - 

https://lib.tashenov.edu.kz/inklusiv.html 
• - Электрондық қор мұрағаты (барлық Excel файлдары жаңартылды) - 

https://lib.tashenov.edu.kz/kory.html, т.б. 
• Сайттың негізгі бетінде ұлттық және халықаралық кітапхана қорларына 

сілтемелер бар баннерлер орналастырылған. 
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• 3.3. ҚР ЖООАЭК-мен ынтымақтастық. Ресурстарға қолжетімділікті қамтамасыз ету. 
• Университет 12 жылдан бері университеттер қауымдастығымен келісім-шарт негізінде жұмыс істеп 

келеді және Қазақстан Республикасындағы электронды басылымдардың саны мен сапасы бойынша 
көшбасшылардың бірі болып табылады. 2022 жылдың қорытындысы бойынша біздің университет 
кітаптарды жүктеп алу бойынша төртінші, электронды ресурстардың жалпы саны бойынша бесінші 
орында. 2022 жылы университеттің электронды ресурстары 16 000-нан астам рет жүктелді! Бұған 
РЖООАЭК статистикасы (http://rmebrk.kz/statistics) дәлел. Университетіміздің барлық білім беру 
ресурстары Университеттер қауымдастығының барлық мүшелеріне қолжетімді және белсенді түрде 
пайдаланылады. Бұл ретте біздің студенттер мен оқытушылар университеттер қауымдастығының 
rmebrk.kz сайты арқылы басқа ЖОО-ның электронды кітаптарын еркін пайдалана алады. 

• Ж.А.Ташенев атындағы университет «Сырдария» университетінің мұрагері болғандықтан және сол 
шарттармен жұмыс істеуге дайын болғандықтан, РЖООАЭК-мен 04.01.2023 ж. №67 жаңа келісім-шарт 
жасалды. Келісімге сәйкес, біздің университетке РЖООАЭК деректер базасына кіру рұқсаты берілді, өз 
кезегінде біздің университет 80.241.36.162 сыртқы IP мекенжайы және серверлік бағдарламалық 
қамтамасыз ету арқылы оның 9580 ресурстарына қол жеткізуді қамтамасыз етеді. 

• 2022 жылдың 27 желтоқсанында «РНТБ» КЕАҚ (Республикалық ғылыми-техникалық кітапхана) 
кітапханалық-ақпараттық қызмет көрсету туралы келісімге қол қойылды. 
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4. Электрондық құжат айналымы жүйесін және 
корпоративтік поштаны пайдалану 

• Оқу жылының басынан бастап университетте Documentov (1.8.5.2 нұсқасы) бағдарламалық 
қамтамасыз ету  негізіндегі ішкі құжат айналымы жүйесі енгізілді, ол компьютермен бірге 
Жетісайдан жеткізілді. 

• Documentov жүйесі академиялық бизнес-процестерді автоматтандыруға арналған.  

        Ол университеттің ішкі құжаттамасын электронды түрде жүргізуге, тапсырмаларды тапсыру 
және орындау уақытын қысқартуға мүмкіндік береді. Documentov жүйесі дизайн платформасы 
ретінде электронды құжат айналымының барлық артықшылықтарын сақтай отырып, 
құжаттамалық шығындарды айтарлықтай төмендетеді. Documentov ақпаратты жинақтайтын 
құжаттарды құру және басқару құралдарының жиынтығын ұсынады. Әрбір құжатта жазылған 
ақпаратты толықтыратын немесе өзгертетін бір немесе бірнеше әрекеттерді орындауға 
болады. 

• Университеттің ішкі желісіне жүйеге кіру сілтемесі:http://192.168.58.208.  

• Интернетке кіру сілтемесі: https://tashenov.edu.kz/kk/departments/information-technologies/documentov  
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• Қазіргі басқару құрылымына сәйкес университеттің негізгі бөлімшелерін 
(Анықтамалар-Құрылым мәзірі) қостық, содан кейін негізгі 35 акаунт қостық. 
Олар жүйеге кіруге міндетті. Университеттің корпоративтік поштасында 
(https://webmail.tashenov.edu.kz) әрбір қызметкердің жеке электрондық 
поштасы болады. Осылайша, әрбір қызметкер құжат айналымы жүйесін және 
корпоративтік поштаны пайдалану үшін өзінің E-mail/паролін пайдалана 
алады. Қажет болса, әкімші жаңа тіркелгіні қосады немесе бұрыннан бар 
тіркелгіні өзгертеді. Documentov және корпоративтік поштаны пайдалану 
бойынша көрнекі нұсқаулар дайындалды.  

 

 

 

• 2022 жылдың 10 қарашасында 
университетте ішкі құжат айналымы 
жүйесін енгізуге арналған барлық 
кафедра меңгерушілері, факультет 
декандары мен кафедра 
меңгерушілері үшін оқыту семинары 
ұйымдастырылды.  

      Семинарда Documentov-тың 
мүмкіндіктері көрсетіліп, мысалдар 
көрсетіліп, қолдану бойынша 
нұсқаулықтар берілді. 
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5. Платон, НОБД, Антиплагиат, «Zan», Coursera ақпараттық 
платформаларымен жұмыс жасау 

• 2022 жылдың тамыз айынан бастап Платон жүйесінің жұмыс істеуі бойынша 
техникалық жұмыстар басталды. Сервер іске қосылды және желіге қосылды. 
Университетті оқу процесіне дайындау бойынша көптеген жұмыстар жүргізілді: 
студенттер контингентін, профессорлық-оқытушылық құрамды, академиялық 
күнтізбелерді, жеке оқу жоспарларын, оқу ағымдарын, студенттер топтарын және 
т.б. қалыптастыру. Студенттер мен оқытушыларға техникалық қолдау, 
логиндер/парольдерді генерациялау уақытылы көрсетілді. Оқу-әдістемелік 
бөліммен бірлесе отырып, оқытушылар құрамы үшін оқыту семинары 
ұйымдастырылып, онда бірқатар мәселелер қарастырылды: оқу-әдістемелік 
кешенмен жұмыс істеу, студенттердің білімін бақылау, тест сұрақтарын құру, 
тестілеуді өткізу және т.б. MySQL дерекқорының сақтық көшірмесі мерзімді түрде 
жасалады. 

• 22.09.2022 «Платонус» ЖШС-мен 3 500 000 теңге сомасында 1 жыл мерзімге 
«Платон» ААЖ-ны техникалық қолдау және жаңарту бойынша қызметтерді 
көрсету туралы №Д-30 келісім шартқа қол қойылды. 

• 2022 жылдың қараша айынан бастап «Платон» ААЖ бойынша барлық 
өкілеттіктер әкімші Таспулатов Болатқа берілді. 
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• 2022 жылдың желтоқсан айынан бастап студенттердің 
дипломдық жұмысын тексерудің антиплагиат жүйесін 
енгізу бойынша жұмыс басталды. Осы қызметтерді 
көрсететін үш компаниямен байланыс орнатылды. 
Ұсынылған антиплагиат жүйелерінің ішінде ең тиімдісі 
Сырдария университетінде 2019 жылдан бері 
қолданылып жүрген ресейлік «Антиплагиат.ВУЗ 4.0» 
бағдарламалық жүйесі болды.  

     Осылайша, 27.12.2022 ж. «Антиплагиат» АҚ-мен № 5494 
лицензиялық келісімге қол қойылды, оған сәйкес 
университет «Антиплагиат.ВУЗ 4.0 оқу және ғылыми 
жұмыстардағы мәтіндік қарыздарды анықтауға 
арналған бағдарламалық қамтамасыз ету жүйесі» 
бағдарламалық қамтамасыз етумен қамтамасыз етілген, 
тексеру лимиті 3500 мерзімге 1 жыл. Келісімшарт 
бағасы 310 427,35 рубльді құрайды, яғни ағымдағы 
бағам бойынша бұл 2 421 334 теңге. 
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• 2022 жылдың 20 желтоқсанынан бастап 
https://nobd.iac.kz сайтындағы НОБД (Ұлттық білім 
беру деректер базасы) деректерін жаңарту бойынша 
жұмыс басталды.  

     Келесі 7 бөлімдегі жаңартылған деректер: Тіркеу 
ақпараты, Оқу процесі туралы негізгі ақпарат, 
Жатақхана, Бөлімге жауапты, Материалдық-
техникалық база, Білім беру нысаны туралы негізгі 
ақпарат, Қосымша ақпарат. Жалпы толтыру деңгейі 
70% құрайды, өйткені Контингент және Персонал 
бөлімдерін тиісті қызметкерлер реттеуі керек 
(студенттік кеңсе және кадрлар бөлімі). 
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• 2022 жылдың 1 қарашасында «Қазақстан Республикасының Заңнама және 
құқықтық ақпарат институты» РМК-мен 2023 жылдың 7 қарашасына дейінгі 
мерзімде университетке «Заң» деректер қорының онлайн нұсқасына 
қолжетімділікті қамтамасыз ету туралы келісімге қол қойылды. Университет 
қызметкерлері мен студенттері үшін 2 шот ашылып, оның көмегімен 725 000 
құжатқа қол жеткізу қамтамасыз етілген: заңдар, анықтамалықтар, сөздіктер, 
құқықтық құжаттар. Мұнда да заңгерлік көмек, заңгерлік кеңес және т.б. 
Ақпараттық ресурсқа сілтеме университеттің https://tashenov.edu.kz және 
https://lib.tashenov.edu.kz сайттарында жарияланған. 

• Мемлекет басшысының әлемдік электронды кітапханаларға қолжетімділікті 
қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмасын орындау мақсатында 2023 жылғы 9 
қаңтарда халықаралық MOOC платформасы – Coursera (https://www.coursera.org) 
жазылу жүргізілді. Университет оқытушылары үшін сертификатталған курстарда 
онлайн оқыту мүмкіндігі ашылды. 

       2023 жылдың қаңтары әлемдік электронды кітапханаларға (Coursera) 
қолжетімділікті қамтамасыз ету туралы ақпарат дайындалып, ЖБҒМ-ға жіберілді. 
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6. Қосымша әрекеттер 
6.1. Түрлі түсті бұйымдарды дайындау және басып шығару. 
• 2022 жылдың маусым айынан бастап түрлі түсті материалдарды дайындау және 

басып шығару бойынша күнделікті жұмыстар жүргізілуде: қабылдау 
комиссиясына жарнамалық буклеттер (5000 дана), флайер (500 дана), 
бейджиктер мен визиткалар (200 дана), ресми бланкілер (2000 дана), 
брошюралар, логотиптер, брендбук, сертификаттар мен дипломдар, құттықтау 
хаттары, презентациялар, стендке арналған фотосуреттер және т.б. Түсті ресми 
бланкілерді тіркеу тізілімі жүргізіледі. 
 

6.2. Бұлтты сақтауды жүзеге асыру 
• Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында университеттің ішкі 

құжаттамасы үшін виртуалды бұлттық қойманы пайдалану дайындалды.  
       Бұл құнды құжаттарды жинап, сақтауға ғана емес, оларды университет 

қызметкерлеріне интернет арқылы беруге мүмкіндік береді.  
      Осылайша, оқу жылы бойы 130 ГБ виртуалды жадта файлдарды жинау және 

сақтау жұмыстары жүргізілуде.  
      Cloud Mail.ru (көлемі 100 ГБ),  
      Google Disk (көлемі 15 ГБ) және  
      Hoster.kz 3 сервисі пайдаланылады. Бұлтты сақтау ресурстарына сілтемелер: 

https://cloud.mail.ru/public/bgP7/A4n38CeKg, 
       https://drive.google.com/drive/folders/12rm7rezWY4__uDadcd_t_T6qqLZl9U1b?usp=sharing 
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Бұлтты сақтаудың пайдалануы 
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6.3. Ректораттың тапсырмалар 
• Профилактикалық бақылау талаптарына сәйкес университеттің оқу үдерісін 

материалдық-техникалық қамтамасыз ету туралы ақпарат дайындалды (6-
қосымша), барлық білім беру бағдарламалары бойынша қағаз және цифрлық 
тасымалдағыштағы әдебиет қорының болуы туралы ақпарат сканерленді 
(Қосымшалар 2 және 8). Басқа да ақпарат дайындалды және ұсынылды (8,12,46-
тармақтар). 

• 2023 жылдың қаңтары https://infomap.testcenter.kz сайтында мемлекеттік 
тапсырыс конкурсына қатысуға өтінім беріліп, сауалнама және университеттің 
ақпараттық картасы жолданды. 
 

6.4. HeadHunter 
• Университет басшылығының тапсырмасы бойынша HeadHunter платформасында 

келесі бос орындар мерзімді түрде орналастырылды: 
• • Ағылшын тілі мұғалімі (қазан) – 14 жауап 
• • Жүйелік әкімші (қараша) – 57 жауап 
• • Кітапханашы (желтоқсан) – 28 жауап 
• • Жүргізуші (қаңтар) – 165 жауап 
• • PR менеджер (ақпан) – 20 жауап. 
• Өтініш берушілер туралы барлық ақпарат кадр бөліміне берілді. 
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SWOT-талдау 
Күшті жақтары: 
- интернет желісінің TOPUnlim 120 Мбит/с 
жылдамдығымен жұмыс жасауы; 
- университетте оқытудың барлық нысандары үшін 

Platonus автоматтандырылған ақпараттық жүйесін 
тиімді пайдалануы (Linux Ubuntu Server 2004 енгізу); 

- республикалық жоғары оқу орны аралық электронды 
кітапхана (РМЭБ) қорын толықтыруда алдыңғы 
орында болуы (4 орын) және басқа мүшелерінің 
жүктеп алу саны бойынша (6-орын); 

- SSL қауіпсіздік сертификатымен қамтамасыз етілуі. 
 
 
Қолайлы мүмкіндіктер: 
- өз ресурстарының 5 000 шегін еңсеру арқылы 
университеттер бірлестігінің 80 000 білім беру 
ресурстарына еркін қол жеткізуді қамтамасыз еттуі; 
- электронды кітапхананы жаңа ресурстармен жүйелі 
түрде толықтыру; 
- «Zan» деректер қорының онлайн нұсқасына 
қолжетімділікті қамтамасыз еттуі (725 000-нан астам 
құқықтық құжат); 
- университет сайты ашықтық пен кері байланысты 
қамтамасыз етеді (ректор блогы, проректорлардың, 
декандардың және кафедра меңгерушілерінің беттері); 
- Webometrics веб-университеттерінің халықаралық 
рейтинг жүйесіне қатысуы. 

Әлсіз жақтары: 
- компьютерлік техниканың тозуы (компьютерлер, 
MFP); 
- компьютерлік сыныптардың жеткілікті санының 
болмауы; 
- университет қызметкерлерінің электрондық құжат 
айналымы жүйесін пайдалануға қызығушылықтың 
төмендігі; 
- медиаконтент дайындайтын студияның жоқтығы: 
оқытушылардың бейнероликтеры мен 
бейнедәрістеры (жабдық пен маман қажет). 
 
 
 
Қауіптер: 
- соңғы 10 жылда жарияланған электронды 
басылымдардың үлесі 15% (9580 ресурстың 1450-і); 
- Platonus және НОБД дерекқорларының 
синхронизациясы 70% аяқталды; 
- компьютерлік өндірістің тез дамуына байланысты 
университеттің компьютерлік техника базасының 
уақыт талабына сай келмеуі. 
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1. «Университеттің сандық трансформациясы: қазіргі жағдайы, дамыту жолдары» туралы  орталықтың 2022-2023 оқу жылына 
арналған  есебі қанағаттанарлық деп  табылсын. 

 2. №218, №314, №413 және №421 компьютерлік сыныптар жаңа заманауи техникалармен жаңартылсын.  

• Жауапты: Шпенглер С.А., Аскаров Е.Т. 

• Орындалу мерзімі: қыркүйек 2023 жыл.  

 3. Университеттің ресми сайттарын басқару өзектендірілсін. 

• Жауапты: бөлім басшысы Шпенглер С.А. 

• Орындау мерзімі: жыл бойы. 

4. Университеттің электронды кітапханасы ақпараттық-техникалық қамтамасыз етілсіну: жаңа электронды ресурстар  қосылсын 
(РЖЭК-ке жіберу, кітапхана қорын цифландыру (PDF). 

• Жауапты: бөлім басшысы Шпенглер С.А., Рысқұл Т.А. 

• Орындау мерзімі: жоспары сәйкес. 

5. «Антиплагиат.ВУЗ 4.0» бағдарламалық құралын пайдалана отырып, университет түлектерінің дипломдық және магистрлік 
диссертацияларын тексеру жұмысы қамтамасыз етілсін. 

• Жауапты: Рысқұл Т.А. 

• Орындау мерзімі: наурыз-мамыр 2023 ж. 

6. Университеттің корпоративтік электрондық поштасын және электрондық құжат айналымы жүйесінің жұмыс қабілеттілігі 
қамтамасыз етілсін. 

• Жауапты: бөлім басшысы Шпенглер С.А., Рысқұл Т.А. 

• Орындау мерзімі: жыл бойы. 

7. Университетімізде заман талабына сай медиаконтент (бейнефильмдер мен оқытушылардың бейнедәрістері) дайындайтын жаңа 
студия құрылсын. 

• Жауапты: Аскаров Е.Т. 

• Орындалу мерзімі: қыркүйек 2023 жыл.  

8. Платон, НОБД және ЕСУВО ақпараттық платформаларындағы деректерді жаңарту жұмысы осы жұмысқа тікелей қатысатын Тіркеу 
және студенттер кеңсесіне жүктелсін. 

• Жауапты: Тіркеу және студенттер кеңсесі бөлімінің бас администраторы Таспулатов Б. 

• Орындау мерзімі: жыл бойы. 
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