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INTEGRATION OF EDUCATION, SCIENCE AND BUSINESS: 
FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE 

 
Abstract. The system of higher education plays an important role for the innovation economy in the sense that 

it is this field of economic life that forms the frame of the new economy. Therefore, creation of an innovative 
environment causes significant changes in the education system aimed at improving the quality of the educational 
services provided, the formation of various forms of training and further training, as well as the development of both 
practical and research competencies of graduates capable of creating innovative products. In Kazakhstan, the 
foundation of an innovative environment is being created. In his Message to the people of Kazakhstan, 
N.A. Nazarbayev outlined the task of developing mechanisms for the transition of the country’s universities to 
innovative activities. [3] To date, there is an urgent need to develop mutual integration of education with science and 
business, since it is cooperation through which knowledge, technology and innovative developments can be 
effectively exchanged, and ideas can be translated into real products. Today, the requirements for the results of the 
education system are changing; the demand for massiveness of creative competences and readiness for retraining is 
growing. These new requirements can be implemented, as the practice of foreign universities in research universities 
demonstrates. Research universities have proved their effectiveness not only as a successful model of training 
specialists, but also as a channel for introducing innovations into the economy, which contributes to the development 
of regions and various industries. 

Key words: high education, business, innovative, university, research, integration. 
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БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖƏНЕ БИЗНЕСТІҢ ИНТЕГРАЦИЯСЫ: 
ШЕТЕЛДІК ЖƏНЕ ОТАНДЫҚ ТƏЖІРИБЕ 

 
Аңдатпа. Жоғары білім беру жүйесі инновациялық экономика үшін маңызды рөл атқарады, себебі 

экономикалық өмірдің осы саласы жаңа экономиканың кадрлық негізін қалыптастырады. Осыған 
байланысты білім беру жүйесіндегі интеграциялық үдерістер көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасын 
арттыруға, даярлау мен біліктілікті арттырудың түрлі нысандарын қалыптастыруға, сондай-ақ инновациялық 
өнімдерді жасауға қабілетті түлектердің кəсіби, сонымен бірге зерттеушілік құзыреттерін қалыптастыруға 
бағытталған ерекше өзгерістерге негіз болады. Бүгін білім беру жүйесінің нəтижелеріне қойылатын талаптар 
өзгеруде, өйткені креативті құзыреттердің көпшілікке ортақтығы жəне оның қажеттілігіне байланысты қайта 
оқытуға дайын болуына деген сұраныс артуда. Мақалада шет елдік университеттердің тəжірибесін зерделеу 
негізінде отандық тəжірибеде оның озық тұстарын қолданылу мүмкіншіліктеріне назар аударылған. Зерттеу 
университеттері мамандарды даярлаудың сəтті моделі болуымен қатар, сонымен бірге инновацияларды 
экономика саласына енгізу каналы ретінде де өздерінің тиімділігін дəлелдей отырып, зерттеу университеттер 
өңірлердің жəне өндірістің түрлі салаларының дамуына ықпал ететіндігі айқын байқалатындығын дəлелдеп 
отыр. Мақалада отандық зерттеу университеттерінің алғашқы қадамдары мен жетістіктеріне тоқтала отырып 
зерттеу университеттерінің шетелдік тəжірибесін пайдалану маңыздылығы артып отырғандығы негізделеді.  

Түйін сөздер: университет, бизнес, зерттеу, инновация, интеграция, жоғары оқу орны. 
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Қазақстанда инновациялық ортаны құрудың негізі қалыптасуда. Н.Ə. Назарбаев өзінің 
Қазақстан халқына Жолдауында еліміздің жоғары оқу орындарының инновациялық қызметке көшу 
тетіктерін əзірлеу міндетін белгіледі. [3] Бүгінгі күні білімнің ғылыммен жəне бизнеспен өзара 
интеграциялануын дамыту мəселесіне ерекше көңіл аударылып отыр, себебі ынтымақтастық 
арқылы біліммен, технологиялармен жəне инновациялық зерттемелермен тиімді алмасуға, 
сонымен бірге идеяларды нақты өнімдерге айналдыруға болады. 

Зерттеу университеттерінің шетелдік тəжірибесі 
Шетелдік университеттерде білім, зерттеу мен өндірістің интеграциясы ХІХ ғасырдың екінші 

жартысында – ХХ ғасырдың басында қалыптасты. Интеграцияның модельдері өзінің қабілеттілігін 
көрсете отырып, болашағы бар екенін дəлелдеді. Мысалы, интеграцияның американдық моделі ең 
өнімді модельдердің бірі бола отырып, мұндай жоғары оқу орындарының түлектері Нобель 
сыйлығының лауреаттары болатындығы тұрғысынан өнеге тұтарлық. Нақ осылардың пилоттық 
зерттемелері бір мезгілде ғылыми-техникалық дамуды жəне көптеген миллиондаған табысты 
қамтамасыз ететін технологиялық компаниялардағы конвейерлік ағымға дейін өсті[1]. Мысалы: 
Gatorade энергетикалық сусыны (Флорида университеті), адамның өсу гормоны (Калифорния 
университеті, Сан-Франциско), «Б» гепатитіне қарсы вакцина (Калифорния, Сан-Франциско), 
Таксол химия терапевтік препараты (Флорида штатының университеті) секілді университеттер 
технологияларына табысы жоғары лицензиялар, сондай-ақ Cisco, Google, Yahoo (Стэнфорд 
университеті) жəне Facebook (Гарвард университеті) секілді университеттер əлемдік деңгейдегі 
табысты компанияларға айналды[4]. Силикон алқабы компанияларының қызметі (Стэнфорд 
университеті) үш рет дүниежүзілік инновациялық серпінге алып келді. Бұл 70-ші жылдардағы 
жартылай өткізгіштік, 80-ші жылдардағы компьютерлік техникадағы жəне 90-шы жылдардағы 
желілік технологиялар мен Интернеттегі жаңалықтар. Бірнеше он жылдықта Силикон алқабы 
батыл тəжірибеден табысты кəсіпорынға айналды: алқапта орналасқан төрт мың компанияның 
жылдық жиынтық табысы қазіргі кезде екі жүз миллард долларға дейін жетті. Білімді жасау мен 
сақтаудағы ерекше рөл зерттеу университеттеріне тиесілі. Джонатан Коул: «олар дүниежүзінде 
жүргізіліп жатқан тəжірибе түріндегі жаңалықтар мен маңызды іргелі білімдердің едəуір бөлігін 
қамтамасыз етуге қабілетті» деп атап өтті[2]. Зерттеу университетінің негізгі қағидаты «зерттеу 
арқылы оқыту», жаңа білімдер мен инновацияларды шоғырландыру болып табылады.  

Əлемнің жетекші университеттеріндегі білім, ғылым мен өндірістің интеграциялану үдерісінің 
маңызды кезеңін атап өтетін болсақ:  

а) ХІХ ғасырдың соңынан бастап ХХ ғасырдың 50-ші жылдарының басына дейін - 
университеттердің рөлі мен функцияларын анықтаудың түбегейлі жаңа тəсілдерін қолдану кезеңі: 
білімді шоғырландырып (бұрынғы еуропалық модель) жаңа білімдерді өндіру. 

б) ХХ ғасырдың 50-ші — 70-ші жылдары – дифференциялық кезең – зерттеу 
университеттерінің жəне технологиялық парктердің құрылуы жəне қызмет етуі. Ғылыми-
техникалық жетістіктердің дамуы ғылыми жетістіктерді енгізу жөніндегі тікелей алаң ретінде 
шағын бизнестің рөлін күшейтті.  

в) 1980-ші жылдар – ХХІ ғасырдың басы – экстраполяциялық кезең – жаңа білімдер 
шоғырланатын университеттерден, ұлттық зерттеу зертханалары мен институттарынан тұратын ірі 
ғылыми-зерттеу алаңдарының, технополистердің құрылуы жəне қызмет етуі.  

Əрбір елде, оның ішінде жеке алынған университетте интеграция нысандары айрықша жүзеге 
асырылады, бұл американдық, жапондық жəне еуропалық модельді мысалға келтіре отырып, 
интеграция нысандарының алуан түрлілігін зерттеу қажеттігін білдіреді. Интеграция 
нысандарының алуан түрлілігін келесі кестеден көруге болады.  
 

1 кесте - Зерттеу университеттері интеграциясының түрлері мен нысандары 
 
Интеграция түрлері Елдер Басты рөлі Интеграция нысандары 
Американдық АҚШ, Ұлыбритания, Канада, 

Австралия 
Университет Зерттеу парктері, бизнес-

инкубаторлар 
Жапондық  Жапония, Қытай, Гонконг, Оңтүстік 

Корея, Бразилия, Үндістан  
Мемлекет  Технополис 

Еуропалық  Германия, Франция, Бельгия, 
Нидерланд, Финляндия 

Технопарктік 
құрылымдар  

Технологиялық ғылыми-
зерттеу парктері  
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Автор ақпарат көздерінің негізінде жасаған: [4,6,10,11] 
Əлемдік деңгейдегі университттердің əлемдік тəжірибесі мен дамуын зерттеулерге [4,6,10,11] 

жəне кестеде берілген деректерге сүйене отырып, зерттеу университетіне келесілер тəн деп 
пайымдауға болады:  

- білім беру үдерісінің барлық сатысында оқыту мен зерттеудің тығыз интеграциясы;  
- магистрлар мен PhD докторанттар бағдарламалары бойынша студенттердің жоғары үлесі 

жəне оқытудың бірінші сатысындағы студенттер үлесінің аз болуы;  
- жоғары оқу орнынан кейінгі даярлықтың арнайы бағарламаларының өте көп болуы;  
- қарапайым жоғары оқу орындарына қарағанда бір оқытушыға келетін студенттердің едəуір аз 

саны жəне оқу жүктемесінің аз болуы;  
- негізінен бюджеттен жəне коммерциялық емес негіздегі түрлі қорлардан 

қаржыландырылатын ірі іргелі зерттеулер жүргізу; 
- бизнеспен тығыз байланыс жəне университет кеңістігінде, негізінен зерттеу парктерінде 

жүзеге асырылатын ғылыми зерттеулердің нəтижелерін коммерцияландырудың жақсы жолға 
қойылуы;  

- əлемдік ғылыми-зерттеу орталықтарымен тығыз интеграция;  
- өңірлік ғылыми-техникалық жəне арнайы-экономикалық дамуға айқындаушы ықпал ету. 
АҚШ-та барлық универсиеттер зерттеу университеттері болып табылмайды. 3300 

американдық университеттердің ішінде тек 100-і ғана зерттеу университеттеріне жатады. Осыларға 
жоғары оқу орындарында жүзеге асырылатын ғылыми зерттеулерге бөлінетін федералдық 
қаражаттың ең үлкен үлесі жəне берілетін докторлық дəрежелердің басым көпшілігі тиесілі. 
Зерттеу университеттері мен технологиялардың негізінде жаңа бизнестерді құру тек шамалы 
үлесті, жаңа компаниялардың жалпы санының шамамен 3%-ын құрайды.[4] Патенттік 
белсенділікке келетін болсақ, университеттердің ғылыми жəне инновациялық қызметі бойынша 
əлемдік көшбасшы 225 мың тіркелген патенттердің тек 13 мыңын ғана университеттер рəсімдеген 
екен.  

Осы айтылған деректерге сүйене отырып зерттеу университеттеріне төмендегідей анықтама 
беруге болады: Зерттеу университеттері дегеніміз білім мен ғылымның өзара тығыз байланыс 
жүргізетін құрылымы күрделі жоғарғы оқу орынының түрі. Осы университеттерге мемлекет 
тарапынан қолдау көрсетіліп отырады. Жоғары деңгейде мамандарды дайындау осы 
университеттерде жүзеге асады. Осы университеттерде студенттердің саны басқа университеттерге 
қарағанда көп жəне 6 студентке бір оқытушыдан келеді, ал жай университеттерде осы қатынас екі 
есе төмен. Зерттеу университеттерінің өнеркəсіппен тығыз жəне тұрақты байланыс жолға 
қойылған. Зерттеу университеттері қосымша университетке табыс алып келетін іс-шаралар мен 
бағдарламаларға қатысып əрдайым өздерінің жұмыс аясын кеңітіп отырады. Қорытындылай келе 
зерттеу университеттері тек оқу процесімен айналысып қана қоймай, зерттеумен жəне білімді 
кəсіпорынға тасымалдау қызметімен айналысып жан-жақты өзін-өзі қаржыландыруға бағытталғын 
жұмыс жүргізіп отыратын жоғарғы оқу орыны.  

ҚР-дағы зерттеу университеттерінің дамуы. 
Қазақстан үшін зерттеу университетінің форматы іс жүзінде белгісіз əрі жаңа болып келеді. 

Алайда, зерттеу университетін құру идеясы Назарбаев Университетінің негізінде іске асырыла 
бастады. Мұнда жетекші қазақстандық ғалымдармен бірге АҚШ-тан, Канададан, Ұлыбританиядан, 
Италиядан, Қытайдан, Оңтүстік Кореядан жəне басқа да елдерден халықаралық профессорлар 
оқытушылық қызметті жүргізеді. 3 мыңнан астам студенттер университет алдындағы даярлық, 
бакалавриат, магистратура жəне докторантура бағдарламалары бойынша білім алады. 2015 жыл 
университеттің алғашқы бакалаврлары болып 380 адам оқуды аяқтады. Оқуды аяқтаған магистрлар 
саны 142 адамды құрады. Назарбаев Университетінің деректері бойынша университет түлектерінің 
шамамен 2/3 бөлігі Массачусетс технологиялар институтында, Стэнфорд университетінде, 
Лондонның Университеттік колледжінде, Дьюк университетінде, Сингапурдың ұлттық 
университетінде, Берклидегі Калифорния университетінде, Колумбия университетінде, Лондон 
экономика жəне саяси ғылымдар мектебінде оқуын жалғастыруда. Бұл орайда, түлектердің 42%-ы 
шетелдік жоғары оқу орындарының гранттары бойынша білім алуда. Назарбаев Университетіндегі 
жалпы үйлестіру жəне негізінен басқарушылық сипаттағы функцияларды орындайтын 
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университетті құруды, оның академиялық бөлімшелерін əріптестер - жетекші шетелдік жоғары оқу 
орындарымен бірлесіп басқаруға беруді көздейтін əріптестік моделі келесілерге бағытталған:  

- мектептердің (институттардың) əрқайсысы үшін шетелдік академиялық əріптес-жоғары оқу 
орындарымен бірлесіп, басым қазақстандық бағыттар мен мамандықтар бойынша университеттің 
бірегей академиялық бағдарламаларын əзірлеу;  

- университетті корпоративтік басқару жүйелерін, оқу үдерісін бағалау жəне сапасын бақылау 
жүйелерін бірлесіп əзірлеу;  

- университет мектептерінің декандарын жəне олардағы негізгі шетелдік профессорлар-
оқытушылар құрамын (ПОҚ) іріктеу жəне тағайындау;  

- нəтижесінде шетелдік ПОҚ алмастыратын қазақстандық профессорлар мен оқытушыларды 
PhD бағдарламалары бойынша даярлау;  

- университеттің зертханалары мен ғылыми орталықтарында бірлескен ғылыми зерттеулер 
жүргізу. 

Зерттеу университеттерін құру жəне олардың мəртебесін ресми түрде бекіту – жоғары білімнің 
отандық жүйесін жаңғырту бағыты бойынша маңызды əрі қажетті қадам. Алайда мұндай болашақ 
пен нақты мүмкіндіктер кейбір республикалық жоғары оқу орындарында ғана бар. Зерттеу 
университетінің мəртебесі жоғары оқу орындарының басым көпшілігі үшін орындау қиын болатын 
бірқатар шарттар:  

- күшті қаржылық қолдау, оның ішінде мемлекет тарапынан қолдау; 
-магистрлық жəне докторлық бағдарламалардың бакалавриат бағдарламаларынан басым 

болуы;  
-ғылыми-зерттеу секторында жұмыс істейтін ПОҚ үшін педагогикалық жүктемені күрт азайту. 

Айта кететін тағы бір жағдай америкалық зерттеу университеттерінде профессор-оқытушылар 
құрамының жүктемесі зерттеу жұмыстарын жүргізуге бағытталған: 57 сағат (43%) оқытуға, 
зерттеуге 31%, əкімшілік жəне қоғамдық жұмысқа 26% бөлінген екен. [12] 

Білім, ғылым мен өндірістің үштұғырлығы қағидатын іске асыру елдің жоғары мектебінің 
инфрақұрылымдық түрленуі үдерісінің басталуына ықпал етті. Еңбек нарығының білікті 
кадрларды даярлауға қоятын жоғары талаптары жоғары оқу орындарының материалдық 
техникалық базасын (МТБ) күшейтуді көздейді.  

 
2 кесте - ҚР жоғары оқу орындарының базасындағы бизнес-инкубаторлардың қызмет сипаттамалары 

 
ЖОО атауы Бизнес-инкубаторлар көрсететін қызметтер 

 
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 

жастардың арасында кəсіпкерлік пен инновацияларды дамыту, университеттегі 
кəсіпкерлік бағыты бойынша ғылыми, инновациялық жəне білім беру үдерісін 
жетілдіру, студенттердің бизнес жобаларды əзірлеуге жəне коммерцияландыруға іс 
жүзінде қатысуымен оқытуға жүйелі тренингтерді енгізу есебінен жас мамандарды 
даярлау сапасын арттыру 

М. Өтемісов атындағы БҚМУ студенттер ұжымдарының ғылыми жəне шығармашылық жобаларын нақты нарыққа 
ілгерілету жəне түлектердің кəсіби қызметтегі бəсекеге қабілеттілігін арттыру 

С. Сейфуллин атындағы 
ҚазАТУ 

студенттердің кəсіпкерлермен бизнес-идеяларын дамыту 

Əл-Фараби атындағы ҚазҰМУ 
 

жетекші инновациялық бизнес-идеялардың жəне ғылыми-зерттеу əзірлемелерінің 
мониторингі, инновациялық жобалау қызметіне қабілетін көрсеткен талантты 
магистранттар мен докторанттарды анықтау 

А. Мырзахметов атындағы 
Көкшетау университеті  

инновациялық жобаларды іске асыруға көмектесу, бизнестің түрлі салаларының 
кəсіби мамандарымен консультациялар мен тренингтер өткізу 

М.Х. Дулати атындағы ТарМУ инкубация үшін тиімді (жылыжай) жағдайларын жасау жəне барлық сатыда жаңа 
кəсіпорындарды қалыптастыру арқылы (идея пайда болған кезден бастап оларды 
өнім ретінде шығарған кезге дейін) шағын жəне орта бизнесті дамыту (негізінен 
инновациялық салада)  

«Мирас» университеті студенттер кəсіпкерлігін қолдау 

 
Қазақсанда 37 мемлекеттік жоғары оқу орнының инновациялық құрылымдары 541 ғылыми-

зерттеу бөлімшелерінен, 16 коммерцияландыру кеңселерінен жəне 7 бизнес-инкубатордан тұрады. 
Елдің 10 технопаркінің үшеуі Əл-Фараби атындағы ҚазҰМУ, Қ. Сəтбаев атындағы ҚазҰТЗУ жəне 
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Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ университеттері базасының негізінде жұмыс жасауда. Бұл жоғары 
технологияларды құруға жəне инновациялық мəдениетті ілгерілетуге, жоғары оқу орындары, 
ғылыми-зерттеу институтатары мен бизнес-құрылымдар арасындағы білім мен технологиялар 
ағымын басқаруға ықпал етеді (2 кесте). 

Ақпарат көзі: ЭЫДҰ жоғары білім беру саясатын шолу. 2015 жылғы қорытынды есеп.  
Экономиканың басым бағыттары бойынша біліктілігі жоғары мамандар даярлау елдегі 

жетекші университеттердің жанындағы инженерлік бейіндегі жəне ашық түрдегі 15 ұлттық 
ғылыми зертханалар базасында жүзеге асырылады.  

2013 жылдан бастап еліміздің жоғары оқу орындарының материалдық техникалық базасының 
зерттеу жобаларын іске асыру үшін инновациялық зертханалармен нығайтылды. Мысалы: «Отын-
энергетика кешенінің проблемаларын зерттеу», «Энергетикалық мониторинг жəне сараптама», 
«Өнеркəсіптік экология», «Энергия», «Наноэлектроника», «Технологиялық үдерістерді автомат-
тандыруды басқару жүйелері», «Ақпаратты жəне ақпараттық қауіпсіздікті криптографиялық қорғау 
құралдары» атты бағыттарда жұмыс жасалынып жатыр.  

Осы айтылған Назарбаев университетінің аясында жүргізіліп келе жатқан ғылыми-зерттеу 
бағытындағы бастамалар Қазақстанның жоғары оқу орындарына таратылмақшы.  

2014 жылы «Қ.И. Сəтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» жетекші 
зерттеу университеті мəртебесі берілді. Университеттің жетекші ғылыми орталықтармен жəне 
жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық жасау қызметі еуропалық кеңістікпен интеграциялануға 
ықпал етеді. Бұл кадрларды даярлауды жəне техника мен технологиялар саласындағы ғылыми 
зерттеулерді халықаралық стандарттарға жəне Индустриалдық инновациялық даму мемлекеттік 
бағдарламаның (ИИДМБ) қажеттіліктеріне сəйкестендіруге мүмкіндік береді. Халықаралық қайта 
құру жəне даму банкімен жасалған Қарыз туралы келісімнің шеңберінде «Технологияларды 
коммерцияландыру» жобасы табысты іске асырылғаны атап өту қажет (2008 жылдан 2015 жылға 
дейін). Ғалымдар мен зерттеушілерге ғылыми зерттеулер жүргізу жəне олардың зерттемелерін 
коммерцияландыру кезінде көмек көрсетілді. Қолдау көрсетілген 65 жобаның 40-ы жалпы сомасы 
900 млн. теңгеге дайын өнімді сату деңгейіне жетті.  

Сонымен бірге, «Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерция-
ландыру туралы» ҚР Заңының қабылдануы «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын іске асыру 
шеңберінде коммерцияландыру жүйесін əрі қарай дамытудың маңызды кезеңіне айналды (64 
қадам). Заңнама деңгейінде ғылым мен бизнестің байланысын қолдау тетіктері қарастырылған. Бұл 
– технологияларға лицензияларды сатып алушыларға жеңілдіктер беру, технологияларды 
коммерцияландыру кеңселерінің қызметін қаржыландыруды қамтамасыз ету жəне технология-
ларды коммерцияландыруға гранттың жаңа түрін енгізу инновациялық экономиканы дамытуға 
серпін беретіні сөзсіз.  

«Технологияларды коммерцияландыру бойынша кəсіби мамандар альянсы» қоғамдық 
бірлестігінің қызметі технологияларды коммерцияландыру кеңселерінің, жоғары оқу орында-
рының, технопарктердің, технологиялық кəсіпорындардың жəне басқа да мүдделі тараптар 
қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға көмек көрсетуге бағытталған. Бірлестік кеңесінің 
құрамына елдегі ірі жоғары оқу орындарының коммерцияландыру кеңселерінің өкілдері кірген.  

Елдің жоғары оқу орындарының зерттеу қызметіне бағыт алғанына қарамастан Жахандық 
бəсекелестік есебінің «Жоғары оқу орындары мен бизнестің ынтымақтастығы» сауалнама 
көрсеткіші бойынша Қазақстанның позициясы 2016 жылы тұрақты төмен 66 орында қалып 
отырғанын, бірақ 2015 жылмен салыстырғанда +22 тармаққа көтерілгені (2014 ж. - 88, 2015 ж. – 88 
орын, 2016 ж.- 66) «Кəсіпорындар деңгейінде технологияларды енгізу» көрсеткіші 71 орында 
тіркелгені жəне «Ғылыми-зерттеу ұйымдарының сапасы» көрсеткіші 18 позицияға жақсара 
түскенін көруге болады [13]. Бұл Қазақстанның жоғары оқу орындары жүйесінің үлкен 
мүмкндіктері бар екенін көрсетеді. 

Зерттеулер көрсеткендей Қазақстандағы білім, ғылым жəне бизнестің интеграциясы аясында 
елеулі ғылыми бастамалар жоғары білім беру саласының ілгері дамуының айғағы сіпетті. Бұл 
ілгерілеулер – білімді дамытуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың қосқан үлесі. Осыдан 
мемлекеттің бəсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудегі еліміздің зерттеу университеттерін 
дамытудың маңыздылығы айқын байқалады.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И БИЗНЕСА: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

 
Аннотация. Система высшего образования играет важную роль для инновационной экономики в том 

смысле, что именно эта сфера экономической жизни формирует кадровый каркас новой экономики. В силу 
этого создание инновационной среды обусловливает значительные изменения в системе образования, 
направленные на повышение качества предоставляемых образовательных услуг, формирование различных 
форм подготовки и повышения квалификации, также выработку как практических, так и исследовательских 
компетенций выпускников, способных создавать инновационные продукты. В Казахстане создается основа 
инновационной среды. В своем Послании народу Казахстана Н.А. Назарбаев обозначил задачу выработки 
механизмов перехода вузов страны к инновационной деятельности.[3] На сегодняшний день остро стоит 
необходимость развития взаимной интеграции образования с наукой и бизнесом, поскольку именно через 
сотрудничество возможен эффективный обмен знаниями, технологиями и инновационными разработками, а 
также воплощение идей в реальные продукты. Сегодня изменяются требования к результатам системы 
образования, растет запрос на массовость креативных компетенции и готовность к переобучению. Эти новые 
требования возможно реализовать, как показывает практика зарубежных университетов в исследовательских 
университетах. Исследовательские университеты доказали свою эффективность не только как удачная 
модель подготовки специалистов, но и как канал внедрения инноваций в сферу экономики, что способствует 
развитию регионов и различных отраслей производства. 

Ключевые слова: университет, бизнес, исследование, инновация, интеграция, высшее образование. 
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