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ANALYSIS OF INNOVATIVE PROJECTS OF INTEGRATION  
OF SCIENCE, EDUCATION AND INDUSTRY 

 
Abstract. In recent years, in the Republic of Kazakhstan were taken certain steps towards the integration of 

science, education and industry. However, analysis of scientific organizations in the Republic of Kazakhstan shows 
that most of the projects on the development of innovative products and developments are proactive rather than re-
gional or scientific and technical orders, ie, the developers invent a product and subsequently forced to seek and find 
a use for buyers of these inventions. 

Integration of education, science and industry is one of the main tasks of the Concept of Education Develop-
ment of the Republic of Kazakhstan till 2015. President of the Republic of Kazakhstan NA Nazarbayev in his 
Address to the Nation on 28 January 2011 instructed the Government to work out a mechanism of transition of uni-
versities to innovation and to create a National Council for the preparation of professional and technical personnel 
with the participation of representatives of business associations and employers. [1] Science and education should be 
seen as a national asset that determines the level of development and future of the country and government support in 
this area is a strategic objective. 

The purpose of this study - the systematization of the existing approaches to defining the essence and necessity 
of integration of education, science and industry. The results of finnsirovaniya analysis by type of research in the 
Republic of Kazakhstan and the need for state support for the integration of education, science and industry. 

Key words: integration, education, science, research funding, analysis. 
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ҒЫЛЫМ, БІЛІМ ЖƏНЕ ӨНДІРІСТІ ИНТЕГРАЦИЯЛАУДА 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ ТАЛДАУ 

 
Абстракт. Сонғы оңғы жылдары Қазақстан Республикасында ғылым, білім жəне өндірісті біріктіру ба-

ғытында белгілі бір қадамдар қолға алынды. Алайда, Қазақстан Республикасының ғылыми ұйымдарының 
талдауы бойынша, инновациялық өнімдер мен əзірлемелерді дамыту жөніндегі жобалар ең белсенді болып 
табылатын аймақтық немесе ғылыми-техникалық тапсырыстар көрсеткендей, əзірлеушілер өнімді ойлап 
тауып жəне кейіннен осы өнертабыстың сатып алушылар үшін пайдасы болуын қадағалау қажет. 

Білім беру интеграциясы, ғылым жəне өндірістің 2015 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының білім 
беруді дамытудың кешенді тұжырымдамасының негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Жыл сайын 
мемлекеттік бюджеттен ғылымға жұмсалатын шығынның артып отырғанын диаграммадан көруге болады. 

Мұнымен бірге, мемлекеттік тапсырыс, өз кезегінде бизнес талаптарымен тікелей байланысты жəне 
мемлекеттік органдармен өздігінен анықталады. Бұл ғылым мен кəсіпорны арасында байланыстың жоқтығын 
айтады.  

Ғылым жəне білім беру осы саладағы еліміздегі мемлекеттік қолдау, дамыту жəне болашақта страте-
гиялық мақсаты ретінде ұлттық активті қарастырған жөн. 
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Осы зерттеудің мақсаты – білім, ғылым жəне өнеркəсіп интеграциясының мəні мен қажеттілігін анық-
тайтын қолданыстағы тəсілдерді жүйелендіру. Қазақстан Республикасының ғылыми-зерттеу түріне жəне біл-
ім, ғылым мен өндіріс интеграциясы бойынша мемлекеттік қолдаумен қатар, қаржылық талдау нəтижелері-
нің қажеттілігі туындайды. 

Түйін сөздер: интеграция, білім, ғылым, ғылыми зерттеулерді қаржыландыру, талдау. 
 

Кіріспе. Білім, ғылым жəне өндірісті интеграциялау Қазақстан Республикасының 2015 жылға 
дейінгі білім беруді дамыту Тұжырымдамасының негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. 
Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ə. Назарбаев Қазақстан халқына жолдаған 28 қаңтар 
2011 жылғы өз Жолдауында Үкіметке Ұлттық кеңес құру бойынша кəсіби-техникалық кадрларды 
даярлау өкілдерінің қатысуымен бизнес-қауымдастықтар мен жұмыс берушілер жəне жоғары оқу 
орындарының инновациялық қызметке тетігін көшін қалыптастыруды толықтыру қажет екенін 
айтты [1]. Ғылым мен білімді ұлттық игілікретінде қарап, оны айқындайтын даму деңгейі мен 
елдің болашағын жəне осы бағыттағы мемлекеттік қолдауды қарастыру стратегиялық міндеті 
болып табылады.  

Зерттеу нəтижелері. Білім, ғылым жəне өндірісті интеграциялау шешуші факторды дамыту 
жəне ұлттық экономиканың бəсекеге қабілеттілігінің өсуі. Бүгінгі таңда ғылымды қажетсінетін 
технологиялардың даму деңгейінің сипаттамасы экономикалық даму жəне ғылыми-елдің өндірістік 
əлеуеті болып табылады. Озық əлемдік тəжірибе көрсеткендей бірлескен ғылыми-білім беру 
құрылымын дайындауды еңбек нарығында сұранысқа ие, сапалы жаңа мамандар, ал өндірісте қол-
дануға негізделген технологиялық өзгерістердегі жаңа білім елдің экономикалық өсуіне қамта-
масыз етілуіне ықпал етеді. 

Нəтижелерді талқылау. Экономиканы инновациялық дамытудың жəне қалыптастырудың 
білімге негізделуін қоғам талап етеді. Осындай институттардың интегративті өзара іс-қимылы 
мультипликациялық тиімділікті береді, атап айтқанда, АҚШ-та университеттер тəжірибесін куə-
ландырады, (Техас университеті, Стэндфорд университеті, Манчестер метрополитен университеті 
жəне т.б.). Мысалы, Массачусетс технологиялық институтының шамамен 300 корпорациямен 
байланысы бар (оның жартысынан көбі – АҚШ-ның ірі корпорациялары), шағын инновациялық 
кəсіпорындардың дамуын ынталандыру, мемлекеттің қолдауымен экономикалық өсу фактор-
ларының бірі болды. Зерттеу университеттеріне қаржыландыру көздерінің көптігі тəн: федералды 
жəне жергілікті бюджеттер, гранттар, қайырымдылық жəне қамқоршылық қорлар, бизнес, кірістер 
оқу, зерттеу, өндірістік жəне консультациялық қызмет. Осылай, АҚШ-та федералдық үкіметке 
барлық қаржылық ресурстың 13,3%, штаттар өкіметтеріне – 30,3%, жергілікті билік органдарына – 
2,7%, жеке секторға – 4,9%, студенттерге – 33,1% келеді. Жоғары мектеп бюджетіне құралдың тағы 
15% ЖОО өздері өз қорлары мен кірістерінен жеткізеді [2]. 

Қазақстан Республикасында соңғы жылдары ғылымды интеграциялау мен өндірістік білім 
беруде айтарлықтай қадамдар жасалды. Алайда, Қазақстан Республикасында ғылыми ұйымдардың 
талдаулары көрсеткендей, көптеген жобаларды əзірлеу бойынша инновациялық өнім ынталы 
əзірлемелермен емес, өңірлік немесе ғылыми-техникалық тапсырыстарына, яғни əзірлеушілердің 
өздері ойлап тапқан қандай да бір өнім жəне кейіннен табуға мəжбүр оған қолдану жəне табу, са-
тып алушылардың осы өнертабыстары болып табылады.  

Ғылыми-техникалық жетістіктерді технологиялық дамыту факторы ретінде интенсивті 
пайдалану, кəсіпорындардың бəсекеге қабілеттілігін жəне жалпы елдің, Қазақстанның экспорттық-
шикізат үлгісінің инновациялық моделі экономикалық дамуға көшуін туындатты. 

Осыған байланысты, Қазақстанда инновацияны дамыту мəселесіне бүгінде назар аударылды. 
Статистикалық деректерді талдауды келтірейік (1-кесте) [3]. 
 

1-кесте – Ғылыми-техникалық жұмыс түрлері бойынша зерттеулердің ішкі ағымдағы шығындары, млн теңге 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Іргелі зерттеулер 3846,5 4107,5 4490,4 7475,9 8125,6 9221,5 

Қолданбалы зерттеулер 13320,2 17373,5 18088 20864,3 22553,2 22959,2 

Ғылыми-техникалық əзірлемелер 6704,9 6009,4 9536,4 9867,3 1120,5 1259,9 

Ғылыми-техникалық қызметтер 9814,3 7599,6 8299,7 6305,7 7450,9 8542,8 

Ішкі ағымдағы шығындар, барлығы 33685,9 38538 40414,5 44513,3 44960,4 52400,2 
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Бүгінгі таңда мемлекеттік бюджеттен ғылымға шыққан шығын 2008 жылмен салыстырғанда 
2,5 есеге жуық артты (1-кесте). 2008 жылдың соңында шығын 33685,9 млн. теңгені құраса, ал 2013 
жылы 52400,2 млн. теңгеге жетті. 

Жыл сайын мемлекеттік бюджеттен ғылымға жұмсалатын шығынның артып отырғанын диа-
граммадан көруге болады. 

Мұнымен бірге, мемлекеттік тапсырыс, өз кезегінде бизнес талаптарымен тікелей байланысты 
жəне мемлекеттік органдармен өздігінен анықталады. Бұл ғылым мен кəсіпорны арасында бай-
ланыстың жоқтығын айтады.  

Мұнда институционалдық олқылықтардың бірі болып коммерцияландыру кеңселері ретінде 
қалыптастырылған базасының желісін құру жəне дамыту, байланыстырушы буын арасындағы 
инноваторлар мен инновацияларды тұтынушылар жоқтығы болып табылады. Коммерциялан-
дыруды қолдау коммерцияландыру кеңселері компоненттерінің бірі болып табылады, ғылыми-
зерттеу институттары, жоғары оқу орындарымен бірлесе отырып құрылады.  

 

 
 

Диаграмма – Мемлекеттік бюджеттен ғылымды қаржыландыру динамикасы (млн теңге). 
 

Құрылған кеңселер келесі қызметтерді атқарады:  
– коммерциялық əлеуеті бар өнертабыстар мен технологиялар анықтау бизнес-идеялар; 
– бизнес-идеялар коммерцияландыру үрдісін басқару; 
– нарыққа оңтайлы жолдарды анықтауға жəрдемдесу: зерттеу ұйымының ішіндегі бизнес-

жоба, бөлінген компания немесе лицензияны сату; 
– зерттеу қызметі аумағында бизнес идеяны анықтау жəне алға жылжыту;  
 техникалық кеңес беру, аналитикалық жəне сараптамалық қызметтер; 
 лицензиялау кезінде лайықты серіктестер іздеу – сатып алушылардың лицензиялары жəне 

лицензиялық келісімдер үшін; 
 коммерцияландырудың барлық салаларында басқа сарапшылармен жұмыстар; 
  əлеуетті жобалар үшін маркетингтік зерттеулер жүргізу жəне іс-шараларды қолдау; 
 əлеуетті бизнес серіктестермен байланыстарды анықтау жəне белгілеу. 
Маңызды əлеуметтік мəні инновациялық үрдісті кадрлық қамтамасыз ету шаруашылық жүр-

гізуші субъектілердің инновациялық белсенділікті арттыру шарттарының бірі ретінде қарасты-
рылады. 
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Қазіргі жағдайда іргелі білімі бар жəне креативті ойлайтын, инновациялық үдерістердің ерек-
шеліктерін жəне қабілетті бейімделу жұмысы қарқынды ғылыми-технологиялық дамуын білетін 
мамандар мен қызметкерлер қажет етіледі.  

Осыған байланысты, мамандар даярлауды дамыту мəселелері бойынша инновациялық үрдіс-
тердің жоғары оқу орындарында, үздіксіз жетілдіру жəне инновациялық үрдістерді басқарудың 
жəне ғылыми-зерттеу əлеуеті бар барлық деңгейлерінде күшейтуді əкеледі.  

Бұл ретте белгілі бір даярлаудың оқу бағдарламаларын қайта қарау талап етіледі, мамандарды 
даярлау жəне қайта бөлумен арнайы бөлімдерін дамыту жөніндегі инновациялық үрдістердің бар-
лық салаларында экономиканы дамыту бойынша қосымша кəсіби білім беру менеджерлерін даяр-
лау, іскерлік əкімшілік ету (МВА), кəсіби мамандардың халықаралық білім беру стандарттарына 
сəйкес жəне зерттеумен соңғы жетістіктері ғылым мен техника саласындағы басқару, ЖОО-на 
бағытталуы тиіс нəтижесі (сурет).  

 

 
 

Университеттің инновациялық қызметінің даму көрсеткіші 
 

Осылайша, ғылымды қажет ететін экономиканы қалыптастырудың негізгі қағидасы ғылым, 
білім жəне өндіріс байланысы болып табылады, мынадай: 

– Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасын құру;  

– ғылыми-техникалық саясатты дамыту кезінде ірі корпорацияларды қолдау жəне белсенді 
қызметін жүзеге асыру, венчурлік бизнесті дамыту;  

– қолданбалы ғылыми зерттеулер мен əзірлемелерді ынталандыру;  

Мемлекеттік қолдау 

  ұйымдастыру-басқару 
блогы-үйлестіруші нарығы 
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  бағалау механизмі 
  несие-қаржылық 
механизм 
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субсидия 
  лизингтік қор 

  құқықтық блок 
  заңдар 
  жарлықтар 
  қаулылар 
  бұйрықтар 
  өкімдер 

Инновациялық университеттің ұйымдастыру-экономикалық механизмі  
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– ұзақ мерзімді мемлекеттік саясат; инновациялық үрдісті таратуға бағытталған басым 
кадрлық қамтамасыз етуді іске асыру. 

Қортынды. Ғалымдардың қызығушылығын арттырып, əзірлеушілердің инновацияны олардың 
жылдам қолдану жəне игеру, өндіруін ерекше атап өткен жөн. Рəсімдеу, құқықтарын қорғау жəне 
белгіленген зерттеулерді ынталандыру не үшін қажет?  

Инновациялық саясат шараларын табысты іске асыру үшін ықпал ететін инвесторларды ынта-
ландыру ғылымды қажетсінетін өнімнің, инновациялық үрдістерді бизнесте дамытуды жеделдетуге 
мүмкіндік береді. Бұл қолдау арқылы инвесторлар, сондай-ақ, қандай да бір ірі инновациялық жоба 
құру арқылы уақытша ұжымдар жұмыстарын іске асыруы мүмкін. 

Бұл ретте жаңа модельдерін іздеу, біріктіру, қаржыландыру көздерін əртараптандыру, ғылыми 
зерттеулер, əзірлемелер, білім беру технологияларын, ҒЗТКЖ өзекті. Ғылым, білім беруді интегра-
циялау жəне бизнес міндеттерін шешуді қаржыландырудың аса маңызды рөлі əртараптандыруда, 
инновациялық экономиканы дамытудың маңызды екі жағдайы бар:  

– техникалық жəне технологиялық инновацияларға сұранысты арттыру; 
– мемлекетпен бірлесе қаржы институттарының, қорлар, коммерцияландыру үрдістерін ынта-

ландыруды құру. 
Қазақстан Республикасында маңызды инновациялық міндеттерді шешу жүктелген Ұлттық 

инновациялық қор, Венчурлық инновациялық қор құрылған.  
Қоғамда білім мен білік, мақсаттар мен құндылықтарға жету үшін, инновациялық əлеует өсі-

мін молайту жəне үдетумен байланысты білім, ғылым, өндіріс рөлін түсінуге инновациялық даму, 
олардың интеграциялық өзара іс-əрекетін осы бағыттағы мəселелерін шешуде ғылым, білім жəне 
өндірісті қажетті жəне əлеуметтік интеграциялаудың маңызды шарттары жасалады. 
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНТЕГРАЦИЕЙ НАУКИ,  
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация. За последние годы в Республике Казахстан были сделаны определенные шаги в направ-

лении интеграции науки, образования и производства. Однако, анализ деятельности научных организаций в 
Республике Казахстан показывает, что большинство проектов по разработке инновационной продукции 
являются инициативными разработками, а не региональными или научно-техническими заказами, т.е. разра-
ботчики сами изобретают какой-либо продукт и в последующем вынуждены искать ему применение и нахо-
дить покупателей этих изобретений. 

Интеграция образования, науки и производства является одной из основных задач Концепции развития 
образования Республики Казахстан до 2015 года. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев в своем 
Послании народу Казахстана от 28 января 2011 года поручил Правительству выработать механизм перехода 
вузов к инновационной деятельности и создать Национальный совет по подготовке профессионально-
технических кадров с участием представителей бизнес-ассоциаций и работодателей. Науку и образование 
необходимо рассматривать как национальное достояние, определяющее уровень развития и будущее страны 
и государственная поддержка в данном направлении является стратегической задачей. 

Цель данного исследования – систематизация сложившихся подходов к определению сущности и необ-
ходимости интеграция образования, науки и производства. В статье приведены результаты анализа финнси-
рования по видам исследования в РК и необходимости государственной поддержки интеграция образования, 
науки и производства. 

Ключевые слова: интеграция, образования, наука, финасирование иследований,анализ. 
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