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І. УНИВЕРСИТЕТТІҢ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ, 

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ, УНИВЕРСИТЕТ РЕЙТИНГІСІ 

 
Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті (бұдан әрі - Университет) – бұл 

оқытудың кредиттік технологиясына негізделген кәсіби оқытудың төрт сатылы моделі 

бойынша (колледж - бакалавриат – магистратура - PhD докторантура) болашақ мұғалімдерді, 

өнер, қызмет көрсету, экономика және бизнес саласындағы кәсіби мамандарды даярлауды 

жүзеге асыратын озық, белсенді дамып келе жатқан жоғары оқу орны. 

Университеттің стратегиялық дамуы Қазақстан Республикасы Үкіметінің, ҚР Білім және 

ғылым министрлігінің нормативтік-құқықтық актілеріне, университеттің жарғысы мен 

академиялық саясатына, сондай-ақ басқа да ішкі құжаттарға негізделеді. 

Университет миссиясы: үздік әлемдік тәжірибелер негізінде адами капиталды 

қалыптастыруға үлес қосу 

Пайымдауы: Инновациялық ғылыми білім беру орталығы болу 

Құндылықтар: 

- Парасаттылық 

- Кәсібилік 

- Әлеуметтік жауапкершілік 

- Академиялық еркіндік 

- Ашық болу 

- Жаһандық азаматтық. 

Университет түлегі: 

 Зерттеу саласы бойынша кәсіби терең білімі мен түсінігі бар;  

 Эмоционалдық және әлеуметтік ақыл-ойға ие; 

 Жаһандық сын-қатерлерге бейімделген; 

 Көшбасшылық қасиеттерге ие; 

 Кәсіпкерлік дағдыларға ие, проблемаларды анықтап шеше алады; 

 Инновациялық ойлауды көрсетеді. 

Стратегиялық мақсаты: инновациялық идеяларды тарататын зияткер көшбасшыларды 

дайындау. 

Университеттің негізгі міндеті - отандық және халықаралық еңбек нарығында жоғары 

білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау және заманауи ғылым мен 

инновациялық педагогикалық тәжірибенің жетістіктерін біріктіру негізінде университеттің 

білім беру кеңістігін дамытуды қамтамасыз ету. 

Жоғарыда көрсетілген міндетті шешу жоғары оқу орнына білім беру үдерісінің 

субъектілеріне білім және ғылым саласындағы ғылыми зерттеулер мен халықаралық 

бағдарламаларға қатысуға мүмкіндік беретін өңірлік және республикалық деңгейдегі беделді 

ғылыми  білім беру орталығы болуға мүмкіндік береді. 

 

1.1  Бақылау кеңесі 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 7 шілдедегі 

№445 бұйрығы негізінде Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде Бақылау 

кеңесі құрылды. 

2018 жылы бекітілген жоспарға сәйкес Бақылау кеңесінің 4 отырысының өткізілуі 

барысында университеттің даму бағыттарының негізгі стратегиялары қарастырылды.  
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2018 жылдың 25 желтоқсанында Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығымен Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университетіне Ұлттық мәртебе беріліп, ғылыми-педагогикалық кадрлар даярлайтын бағыты 

расталды.  

Университет қызметінің басым бағыттарының бірі білім алушылардың әлеуметтік 

қорғалуын қамтамасыз ету болып табылады. Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқитын 

студенттер ашылған сәттен бастап қазіргі уақытқа дейін тегін үш мезгіл тамақпен қамтамасыз 

етілген. 

 

1.2 Рейтингтер және аккредитация 
2018 жылы Университет 9 білім беру бағдарламасы бойынша аккредиттеу және 

рейтингтің тәуелсіз агенттігінің (бұдан әрі - АРТА) мамандандырылған аккредиттеуден сәтті 

өтті. 2019 жылдың мамыр айында 46 білім беру бағдарламасы аккредиттеуден өтті. 

Қазіргі уақытта ACQUIN неміс аккредиттеу агенттігімен қалған 10 білім беру 

бағдарламасы бойынша қайта аккредиттеуден өту үшін келіссөздер жүргізілуде. Осылайша, 

2020 жылға қарай университеттің білім беру бағдарламаларының 100% - ы аккредиттелетін 

болады. 

Дайындық деңгейі Мамандықтар саны 

Бакалавриат 32 

Магистратура 19 

Докторантура 4 

Барлығы 55 

 

 

2016 жылы Университет QS Stars University Ratings халықаралық рейтингісінде «3 

жұлдыз» марапатына лайық алғашқы педагогикалық жоғары оқу орны болды.  

Еуропалық Стандарт (ARES-2017) әлем университеттерінің академиялық рейтингісінде 

(Academic Ranking of World Universities-European Standard (ARES-2017) Университет 

Қазақстанның 95 ЖОО-ның ішінде 33 орында. 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті оқытудың кредиттік технологиясы 

бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары 

(магистратура, PhD докторантура, екінші жоғары білім) бойынша мамандар даярлауды жүзеге 

асырады. Оның негізгі міндеті білім алушылардың оқу үдерісін регламенттеу және кредит 

түрінде білім көлемін есепке алу шеңберінде білім траекториясының таңдаулылығы негізінде 

өзін-өзі ұйымдастыру және өздігінен білім алу қабілетін дамытудан тұрады. 

2018 жылы ҚР ЖОО-ның ТОП-20 бас рейтингісінде АРТА нұсқасы бойынша  
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университет 7-ші орынға ие болды. «Білім беру» мамандарын даярлау бағыты бойынша 2018 

жылы – 2 орын (2015 жылы – 1 орын, 2016 жылы – 3, 2017 жылы – 2) 

2018 жылы білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша Тәуелсіз агенттігінің үздік 

педагогикалық жоғары оқу орындарының ұлттық (бас) рейтингісінде Университет 2-ші 

орынға ие болды. (2015 ж. – 1 орын, 2016 ж. – 2, 2017 ж. – 1). 

40 білім беру бағдарламасы АРТА агенттік рейтингісінің алғашқы 10-дығына, 

«Атамекен» ҰКП рейтингісі бойынша 5 Білім беру бағдарламасына енді. 

 

 
Агенттіктің атауы 

 
2018 

 
2017 

 
2016 

АРТА-дағы білім беру бағдарламаларының 

рейтингісінде 
 

40 

 
59 

 
46 

«Атамекен» ҚР ҰКП Білім беру 

бағдарламаларының рейтингісінде 

 
5 

 
- 

 
- 

Webometrics Ranking of World Universities (2018) – 13 314 орын, ҚР ЖОО арасында-31 

орын, Web of Universities рейтингі. 

 

 

1.3 Ашық жаңа орталықтар 
 

Психологиялық-педагогикалық түзету орталығының ашылуы (маусым, 2018) 

 
Инклюзивті білім беруді дамытуды қолдау мақсатында 2018 жылдың маусым айында 

университет базасында психологиялық-педагогикалық түзету орталығы ашылды. Орталық 

«Дара» Қайырымдылық қорының қолдауымен және Алматы қаласы Білім басқармасының 

қолдауымен ашылды. Салтанатты ашылу рәсімі ҚР Мемлекеттік қайраткері Гүлшара 

Әбдіқалықованың қатысуымен өтті. Бүгінгі күні Орталықта жеке және топтық сабақтар үшін 

10 кабинет, Монтессори бөлмесі, емдік дене шынықтыру және музыкалық-ырғақтық сабақтар 

залдары бар. Онда университет студенттері кәсіби дәрігерлермен бірге балалар мен олардың 

отбасыларына дефектологтардың, логопедтердің, психологтардың кәсіби қызметтерін 

көрсетеді, әлеуметтік-тұрмыстық дағдыларға, оңалтуға, әлеуметтенуге және әлеуметтік-

тұрмыстық дағдыларға үйретеді. 

  



  7  

 

 

 

Латын графикасы орталығының ашылуы (сәуір, 2018) 
Мемлекеттік тілді латын әліпбиіне көшіру жобасын жүзеге асыру аясында университет 

базасында 2018 жылдың сәуір айында латын графикасының орталығы ашылды. Сондай-ақ 

орталық базасында ҚР БҒМ қаржыландыратын «Латын графикасына көшуге байланысты 

интерактивті оқыту бағдарламаларын жасаудың лингвистикалық негіздері және 

мультимедиялық технологиялары» жобасы бойынша жұмыс жүргізілуде (жоба жетекшісі -

Г.Салғараева). 

Орталық латын графикасын оқыту әдістемесі бойынша семинарлар мен мастер-класстар 

өткізеді. Бүгінгі күні орталықта: 

- университет ПОҚ үшін 5 семинар-тренинг; 

- әр түрлі ұйымдардан 70 тыңдаушы үшін біліктілікті арттыру курстары; 

- мектепке дейінгі жастағы балаларды латын графикасына оқыту үшін мультимедиялық 

бағдарлама әзірленуде. 

 
Лингвоорталықтың ашылуы (сәуір, 2018) 

Көптілді білім беру бойынша мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру аясында 2018 

жылдың сәуір айында Лингвоорталық ашылды. Лингвоорталық шет тілдерін оқыту қызметін 

көрсетеді, сондай-ақ ҰБТ, ТКТ (шет тілі, Қазақ тілі, Орыс тілі) емтихандарын, IELTS, TOEFL, 

HSK (қытай тілі) халықаралық емтихандарын тапсыруға дайындық жүргізеді.  

 

 
 «ART-Дара» галереясының ашылуы (сәуір, 2018) 

2018 жылдың басында «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру, сондай-ақ 

студенттердің шығармашылық бастамаларын қолдау және студенттік жұмыстарды кеңінен 

насихаттау мақсатында «ART-Дара» галереясы ашылды. 

2018-2019 оқу жылының соңында галереяда 40-тан астам студенттердің жұмысы 

қойылды. Жоба бірінші кезекте білім алушыларды қолдауға бағытталған және жыл сайын 

үздік жұмыстармен толықтырылады.  

Галереяға университеттің шетелдік қонақтары, сондай-ақ ҚР Парламенті Сенатының 

депутаттары Б.Т. Жұмағұлов пен Д. Ж. Нөкетаева қатысып, студенттердің шығармашылығын 

жоғары бағалады.  
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II. БІЛІМ БЕРУ 

ҚЫЗМЕТІ 

2.1 Дайындық бағыттары 

Есеп беру кезеңінде Университет 43 бакалавриат, 23 магистратура және 4 докторантура 

бағдарламалары бойынша лицензия негізінде дайындықты жүзеге асырды. Университетте 6 

факультет және 27 кафедра жұмыс істейді. 
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Университеттің білім беру бағдарламалары  

Факультет Кафедра Білім беру бғдарламалары 

  
Бакалавриат Магистратура Докторантура 

Өнер және 
мәдениет 
факультеті  

«Музыкалық білімнің 
теориясы мен 
әдістемесі» 

5В010600 Музыкалық 
білім  

6М010600- 
 

    
   Музыкалық білім  

  
  

«Хор 5В040400 Дәстүрлі   

 дирижерлау және музыкалық өнер 

 ән айту»  

 «Мәдени ойын-сауық 
жұмыстарының 
теориясы мен 
әдістемесі»  

5В090600- Мәдени 
ойын-сауық жұмыстары 

  

   

   

 
«Хореография» 5В040900- 

  

  Хореография 

 
«Кітапханатану және 5В091000- 

  

 библиография» Кітапхана ісі 

 

Педагогика 

және 

психология 

факультеті 

«Дене шынықтыру 

және спорт» 

5В010800-Дене 

шынықтыру және спорт 

  

«Общая педагогика» 
 

6М010300- 

Педагогика 

және 

психология 

 

 
6М012400 

Педагогикалық 

өлшем  

 

«Теориялық 

және 

практикалық 

психология» 

5В050300- 

Психология 

6М050300- 

Психология 

 

5В010300-Педагогика 

және психология 

  

«Арнайы және 

әлеуметтік 

педагогика» 

5В010500- 

Дефектология 

6М010500- 

Дефектология 

 

5В012300 Әлеуметтік 

педагогика және 

өзін-өзі тану 
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«Мектепке 

дейінгі және 

бастауыш 

білім» 

5В010100 Мектепке 

дейінгі тәрбие және 

оқыту 

 

6М010100- 

Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

 

5В010200Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

  

Қазақ 
филологиясы 
және әлем 
тілдері 
факультеті 

«Орыс тілі мен 
әдебиеті» 

5В011800 – Орыс тілі 
мен әдебиеті 

6М012200 –Орыс 
тілінде оқытпайтын 
мектептердегі орыс 
тілі мен әдебиеті 

 

 

    

  5В012200 – Орыс 

тілінде оқытпайтын 

мектептердегі 

 

  орыс тілі мен әдебиеті  

    

    

 
«Шетел тілдерін оқыту 
әдістемесі»  

5В011900 – 6М011900 – 
 

  Штел тілдері: Штел тілдері: 
  екі шет тілі екі шет тілі 

 «Шетел тілдері» 
  

5В020700- 
  

  Аударма ісі 

 
«Қазақ тіл білімінің 
теориясы мен 
әдістемесі» 

5В012100 – 6М012100 – 
 

  Қазақ тілінде 
оқыпайтын 
мектептердегі қазақ 
тілі мен әдебиеті  

Қазақ тілінде 
оқыпайтын 
мектептердегі қазақ 
тілі мен әдебиеті  
 

    
    
    
    

    

  
5В020500 – 6М020500 – 6D020500 – 

  Филология Филология Филология 

 
«Қазақ әдебиеті» 5В011700 – 6М011700 – 6D011700 – 

  Қазақ тілі мен 

әдебиеті 

Қазақ тілі мен 
әдебиеті  

 

Қазақ тілі мен 
әдебиеті  
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Физика-математика 

факультеті 

«Ақпараттық 

технологиялар» 

5В070300 Ақпараттық 

жүйелер 

  

«Физика» 5В011000-Физика 6М011000-Физика 
 

«Математика» 5В010900- 

Математика 

6М010900- 

Математика 

 

«Информатик 

а и 

5В011100- 

Информатика 

6М011100- 

Информатика 
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«Қолданбалы

математика» 

5В060200- 

Информатика 

6М060200- 

Информатика 

 

Әлеуметтік-

гуманитарлық  

факультет 

«Тарих» 5В020300- Тарих 

5В011400- Тарих 

6М020300- 

Тарих 

 

 
«Құқық және 
экономика негіздері» 

   

  5В011500- Құқық және 
экономика негіздері  

   
  5В051000 Мемлекеттік 

  жергілікті басқару 

 
«Қазақстан тарихы» 

   

  

 
«Қоғамдық 

гуманитарлық 

пәнде» 

5В050100-

Әлеуметтану 

5В090500- 

Әлеуметтік жұмыс 

6М050100- 

Әлеуметтану 
6М090500- 

 

   Әлеуметтік жұмыс 
    
 

«Экономика және 
   

 бизнес» 5В050600-Экономика 

  5В050700Менеджмент 

5В050800-Есеп және 

аудит 

 5В012000 Кәсіптік 
5В010700-Бейнелеу өнері 
және сызу 

6М012000- 
 

 білім беру 5В012000 Кәсіптік Кәсіптік 

   білім беру  білім беру 

Жаратылыстану «Химия» 5В011200-Химия 6М011200-Химия - 

факультеті  
   

  5В060600-Химия 6М060600-Химия 6D060600 

    - 

    Химия 

 
«Биология» 5В011300-Биология 6М011300- 6D011300 

   Биология - 

    Биология 

  
5В060700-Биология - - 

  
5В060800-Экология - - 

 
«География және 5В011600-География - - 

 туризм» 
   

  5В060900- География 6М060900- - 
   География  

  
5В090200-Туризм - - 
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                                               Барлығы 

 

 

6 

 

27 

 

43 

 

23 

 

4 

 

 

Есепті кезеңде білім алушылардың контингенті: 

- бакалавриатта - 5917 адам; 

- магистратурада - 498 адам; 

- докторантурада - 52 адам. 

Соңғы үш жыл ішінде білім алушылардың контингенті тұрақты өскенін көрсетеді: 

Университет контингенті 

 
2016 2017 2018 

Бакалавриат 5910 5871 5917 

Магистратура 360 462 498 

Докторантура 16 28 52 

Барлығы  6286 6361 6467 

 
 

2.2 Оқу үдерісін ұйымдастыру  
 

ЖОО-да оқу үдерісін ұйымдастыру жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік ережелері, МЖМБС, «Оқытудың кредиттік 

технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру туралы ереже» және басқа да нормативтік-

құқықтық құжаттар негізінде жүзеге асырылады. 

Білім берудің барлық деңгейлері бойынша білім беру бағдарламалары университет 

миссиясы мен көзқарасына сәйкес әзірленеді. Күтілетін нәтижелер бәсекеге қабілетті, кәсіби 

және психологиялық тұрғыдан дайындалған мамандарды қалыптастыруға бағытталған. 

Жыл сайын білім беру бағдарламалары еңбек нарығының қазіргі заманғы талаптарына 

сәйкестігі мен сәйкестігіне тексеріледі. Осы мақсатта жұмыс комиссиялары құрылады, оның 

құрамына: жұмыс берушілер, оқытушылар құрамы, студенттер кіреді, сондықтан 2018 жылы 

мұндай комиссия 10 желтоқсандағы № 433 бұйрық негізінде жұмыс істейді. 

2019-2020 оқу жылына арналған білім беру бағдарламаларының жобасын талқылау 

бойынша жұмыс берушілермен кеңес өткізілді. Кеңеске Алматы қаласы әкімдігінің, Алмалы 

ауданы әкімдігінің өкілдері, жоғары оқу орындарының, колледждердің, «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ педагогтары, Алматы қ. ҚР БҒМ Ұлттық түзету педагогикасы ғылыми-

тәжірибелік орталығының мамандары, Сырдария ауданы №37 мектеп-лицейінің мұғалімдері 

қатысты. «Ақпараттық білім беру технологиялары» ЖШС, «Altyn Chemical» ЖШС, «SMZ 

Invest Group» ЖШС және басқа да ұйымдардың өкілдері қатысты. Талқылау қорытындысы 

бойынша университеттің білім беру бағдарламаларының мазмұны орта есеппен 50% - ға 

жаңартылды. 
 

 

Жұмыс берушілердің студенттердің құзыреттілігін арттыру жөніндегі ұсыныстары 
  

Жұмыс беруші 

 
Жұмыс берушінің ұсынысы  
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1 

 

«Өрлеу»  БАҰО 

АҚ Алматы 

облысы бойынша 

педагогикалық 

қызметкерлердің 

біліктілігін 

арттыру 

институты 

Информатика мамандығының студенттеріне пәндер: 

Компьютерлік графика және анимация 

Компьютерлік ойындарды бағдарламалау 

Компьютерлік математикалық жүйе 

 

2 

 
Мемлекеттік тілді 

дамыту 

институты 

5В020500 - "Филология" және "Қазақ тілінде оқытпайтын 

мектептердегі  қазақ тілі» мамандығының студенттеріне 

жаңа пәндерді енгізу: «Латын графикасы және қазақ жазуы» 

 
3 

 
№ 18 МҚКК (Сәбилер 
бақшасы) 

 
Мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім беру 

 
4 

 
№15 гимназия  

 
Бастауыш мектептегі критериалды бағалау әдістемесі  

5 «Тәжірибелік 

дизайн 

мектебі»  

ЖШС 

«АЖ» мамандығының студенттерінің пәннің жұмыс оқу 

жоспарына  «Web - интерфейстердің дизайны», 

«Компьютерлік графика және модельдеу», «3D үлгілеу» жаңа 

пәндерін енгізу. 

6 «Келешек» Физика-

математика мектебі 

 

5В01100 – «Физика» мамандығының жұмыс оқу жоспарына 
«Бейсызық физика және синергетика» жаңа пәнін енгізу 

7 Қоғамдық пікірді 

зерттеу орталығы 

(ҚПЗО) 

«Әлеуметтану» мамандығының студенттеріне «Әлеуметтік 

ақпаратты талдау және өңдеу әдістері» пәнін тереңірек оқу 

(SPSS негізінде)» 

 

Жаратылыстану-ғылыми бағыттағы мұғалімдерді ағылшын тілінде даярлау бойынша 

мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру үшін университетте 1 курстың (5 адам) келесі 

білім беру бағдарламалары бойынша шет тілінде дайындық жүргізіледі: 

- Физика; 

- Биология; 

- Химия. 

Көптілді оқыту бағдарламасы 2,3 және 4 курстардың (148 адам) білім беру 

бағдарламалары бойынша жүзеге асырылады 

- Информатика; 

- Физика; 

- Химия; 

- Биология; 

- Математика.
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Көптілді білім беру бағдарламасы бойынша оқыған студенттердің саны 

Кадрларды даярлау бағыттары Студенттердің саны 

«В009-математика мұғалімдерін даярлау» білім беру бағдарламасы тобы 

бойынша 

20 

 

«В010-физика мұғалімдерін даярлау» білім беру бағдарламасының тобы 

бойынша 

 

30 

«В011-Информатика мұғалімдерін даярлау» білім беру 

бағдарламасы тобы бойынша 

63 

«В012-химия мұғалімдерін даярлау»  білім беру бағдарламасы тобы бойынша  16 

«В 2013-биология мұғалімдерін даярлау» білім беру бағдарламасы тобы 

бойынша 

19 

Барлығы 148 

 

Ағылшын тілін меңгерген профессор-оқытушылар құрамы 

(«В010-физика мұғалімдерін даярлау») 

№ Аты-Жөні Ғылыми / 

академиялық 

дәрежесі 

Ағылшын тілін 

меңгеру деңгейі 

 

1. 
 

Ташев Бекболат Аханович 
 

Доктор PhD 
 

Pre-intermediate 

2. Қаптағай Гүлбану Әлібекқызы PhD, Intermediate (IELTS 5) 

3. Татенов Адамбек Махсутович ф/м.ғ,к., доцент Elementary 

4. Сандибаева Назира Абдикадировна П.ғ.к. Elementary 

5. Сугуров Сагдат Сырымович 
 

Pre-intermediate 

6. Байкадамова Лаура Сериковна 
 

Elementary 

7. Маханбетова Сандугаш Ерболатовна 
 

Pre-intermediate 

8. Байсапарова Айжан Қорғанбекқызы 
 

Elementary 

9. Утебаева Ардақ Аскаровна 
 

Pre-intermediate 

Ағылшын тілін меңгерген профессор-оқытушылар құрамы 

 («В011-информатика мұғалімдерін даярлау) 
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№ Аты-

Жөні 

Ғылыми / 

академиялық 

дәрежесі 

Ағылшын тілін меңгеру 

деңгейі 

1. Дьячков Владимир Васильевич  Т.ғ.к Intermediate 

2. Куламбаев Бахытжан Оразалиевич Т.ғ.к Upper-Intermediate IELTS 3,5 

3. Катаев Назбек Сейсенбаевич п.ғ.к Intermediate 

4. Ауелбеков Омирлан Ауелбекович ф/м. ғ. к  Intermediate 

5. Суранчиева Зинагуль Тургановна магистр Upper-Intermediate IELTS 4,5 

6. Акжолова Акмарал Алимахуновна магистр Intermediate 

7. Сабраев Канат Жакыпбаевич магистр Pre-Intermediate 

8. Илиясова Гулайым Болатбековна магистр Upper-Intermediate IELTS 5,5 

9. Базаева Жулдыз Болатхановна магистр Upper-Intermediate 

10. Маметжанова Назгуль Хаюмовна магистр Elementary 

Ағылшын тілін меңгерген профессор-оқытушылар құрамы 

 («В012-химия мұғалімдерін даярлау») 

№ Аты-Жөні 
Ғылыми / 

академиялық 

дәрежесі 

Ағылшын тілін меңгеру 

деңгейі 

1. Аканова Гулсара Жакашовна магистр Upper-Intermediate IELTS 

5,5 

2. Ибраева Жанар Ершатовна Х.ғ.к., доцент Upper-Intermediate IELTS 

5,5 

3. Жуманова Нургул Арипжановна Х.ғ.к . Lower Intermediate B1 

4. Малмакова Айгул Ербосыновна PhD доктор Upper-Intermediate 

Ағылшын тілін меңгерген профессор-оқытушылар құрамы 

 («В013- биология мұғалімдерін даярлау») 

№ Аты-Жөні Ғылыми / 

академиялық 

дәрежесі  

Ағылшын тілін меңгеру 

деңгейі 

1. Калиева Анар Нургаиповна PhD  доктор Pre Intermediate 

2. Нармуратова Гульжан Худретовна Магистр Upper Intermediate IELTS 6 

3. Койбасова Лаура Улановна б.ғ к. Lower Intermediate B1 
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4. Берік Нұржамал Туреханқызы Магистр Upper Intermediate 

5. Омарова Гулнур Кайратовна Магистр Upper Intermediate 

6. Махмудова Карина Хамидовна б.ғ к. Upper Intermediate 

7. Ерназарова Гулзира Измухановна б.ғ к.., доцент Upper Intermediate 

 

Оқу-әдістемелік қызметтің негізгі бағыты Республикалық оқу-әдістемелік кеңес 

(РОӘК) өткізу болып табылады. РОӘК-тің басты мақсаты – «Әлемдік білім беру стандартына 

сәйкес кәсіби біліктілігі жоғары кадрларды даярлау». Отырысқа  Ы.Алтынсарин атындағы 

Ұлттық білім академиясының өкілдері, «Бөбек» Ұлттық ғылыми-практикалық, білім беру 

және сауықтыру орталығы;  «Алматы кітап» баспасы ЖШС; №15 гимназия және 

республиканың жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамы қатысты. Жоғары 

педагогикалық білім беруді жетілдірудің заманауи трендтерін қарау мәселелері бойынша 

төмендегідей шешімдер қабылданды: 

- педагогикалық жоғары оқу орындарының бәсекеге қабілеттілігі мен жұмыс 

берушілердің талаптарына сәйкес бастауыш мектепте мамандандырылмаған пәндік бағыт 

бойынша білім беру бағдарламаларын дайындау; 

- жаңартылған білім беру бағдарламасы негізінде пәндік оқытудың теориялық және 

практикалық кәсіби дайындығының тәжірибесін енгізуді қамтамасыз ету; 

- бастауыш мектептерге арналған мамандандырылмаған пәндік бағыт бойынша білім 

беру бағдарламаларын әзірлеу мәселелері; 

- ЖОО-ның оқу үдерісіне латын графикасын енгізу; 

- «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында 

жоғары оқу орындарында мамандар даярлауды жетілдіру. 

Бастауыш мектепте мамандандырылмаған пәндік бағыт бойынша ағымдағы өзекті 

мәселелермен қатар РОӘК ОӘК ОӘБ грифін беруге ұсынылған оқу-әдістемелік әдебиетке 

сараптама жүргізеді. Соңғы отырыстың қорытындысы бойынша 5 оқу құралы ұсынылды. 

Жыл сайын университет білім алушылары оқу жетістіктерін сырттай бағалаудан 

өтеді. - 2017 жылы – 83 балл; - 2018 жылы – 81 балл. 

Университет бойынша ОЖСБ нәтижелері  

ЖЫЛ Жалпы  Қатысушылар 

саны 

50 балдан 

жоғары 

жинағанда

р  

50 балдан 

төмен 

жинағанд

ар 

Орташа 

балл 

max min 

2017 852 814 780 34 83 149 26 

2018 876 831 808 23 81 145 26 

Осылайша, білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау сапасының аздап жоғарылауы 

байқалады. 

Жыл сайын қысқы емтихан сессиясы алдында оқу-әдістемелік бөлімінің қызметкерлері 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар орталығымен бірлесе отырып, университеттің 

күндізгі және сырттай бөлімінің студенттері арасында педагог кадрлар мен білім беру 

қызметінің сапасын жақсарту және жетілдіру үшін білім беру процесінің жағдайын бағалау 

мақсатында сауалнама жүргізеді. Бұл зерттеу анонимді түрде өтеді. Соңғы екі жылда оқытуға 

орташа қанағаттанушылық  92% құрады. 

ҰБТ бойынша түсетін орташа балл: 

2017 жылы - 90 балл; 
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2018 жылы - 96 балл 

 

Қашықтықтан білім беру технологиялары 
Қазіргі білім беру кеңістігінде білім берудің қажетті және өзекті технологиясының бірі 

қашықтықтан білім беру технологиясын (бұдан әрі - ҚББТ) қолдану арқылы оқыту болып 

табылады. Есеп беру жылында университетте ҚББТ қолдану арқылы оқыту физика - 

математика, әлеуметтік-гуманитарлық, педагогика және психология, жаратылыстану, өнер 

және мәдениет факультеттерінің 22 білім беру бағдарламасы бойынша жүзеге асырылды. 

ҚББТ таңдаған білім алушылар контингенті 2018 жылы 856 адамды, 2017 жылы – 767 

адамды құрады, осылайша студенттер санының өсуі 89 адамды құрады. 
ҚББТ таңдаған студенттер саны 

Университетте қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру үшін Moodle жүйесі орнатылған. Бұл 

жүйе оқу процесінің міндеттерін жалпы шешуге және білім алмасуға мүмкіндік береді. 

Қарым-қатынас үшін шексіз мүмкіндіктер жасау-Moodle жүйесінің ең тиімді жақтарының бірі. 

Moodle жүйесі оқытушы мен студенттің, студенттер мен оқытушылардың кез келген 

форматындағы ақпараттық файлдармен алмасуды жүзеге асырады. 

ПОҚ «Moodle» арқылы dl.kazmkpu.kz 10 апта ішінде теориялық оқытуды жүзеге асырады, 

ағымдық және аралық бақылауды жүргізеді. Қорытынды бақылау тікелей университетте 

жазбаша түрде жүзеге асырылады. 

Электрондық дәрістер 10 аптаға бөлінген және тиісті тақырып бойынша курс 

материалдарын қамтиды. Оқулықтар мен оқу құралдары әр дәріс үшін қолданылады. 

Шектік бақылау тест түрінде әзірленген және студент теориялық оқытудың 10 аптасында 

өтеді. Аралық тест 30 сұрақтан тұрады және оқытылатын пәннің барлық тақырыптарын 

қамтиды.
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Оқу-әдістемелік кешеннің электронды нұсқасы тікелей Moodle жүйесіне теориялық 

оқуға дейін 2 апта бұрын енгізіледі. Ал емтихан сұрақтары Moodle жүйесіне 5 апта ішінде 

енгізіледі. 

Студенттер үшін MOODLE мобильді нұсқасы қосылды. Мобильді қосымшаның 

көмегімен студенттердің мынандай мүмкіндігі бар: 

1. тек оқуға арналған оқу материалдарына (файлдар, кітаптар, беттер және басқа 

ресурстар), сондай-ақ алдыңғы курстың материалдарына жылдам қол жеткізу; 

2. SCORM қосымшаларын және тест пакеттерін жіберу (форумдар, глоссарийлер, 

сауалнамалар, тапсырмалар, чаттармен, вики және т. б. жұмысты қоса алғанда); 

3. курстар бойынша іздеуді жүзеге асыру; 

4. пәндер бойынша курстың аясында басқа студенттермен жылдам іздеу және жеке 

хабарламалармен алмасу; 

5. оқу үдерісіндегі өзгерістер туралы жедел хабарлама алу; 

6. күнтізбе оқиғаларын қарау және күнтізбе оқиғалары туралы ескертулерді шығару 

(сондай-ақ оффлайн режимінде); 

7. курс қатысушысын телефон кітабына енгізу және т. б. 

Қашықтықтан білім беру аясында бейне-лекцияны қолдану қарастырылған, олардың 

саны қазіргі уақытта 119 дәрісті құрайды. Алдағы уақытта тағы да 1008 минутқа 

бейнелекцияны түсіру жоспарланған.

 

 

 
2.3 Университеттің профессор-оқытушылар құрамы  

 
Кафедралардың кадрлық әлеуеті көп жылдық педагогикалық өтілі бар тәжірибелі 

оқытушылардан тұрады. Дәріс сабақтарға кафедралардың ғылыми құрамы, оқытылатын 

пәннің жетекші мамандары, сондай-ақ еңбек сіңірген өнер және мәдениет қайраткерлері 

жіберіледі. Ғылыми-оқытушы мамандарды іріктеу және орналастыру олардың біліктілігіне, 

педагогикалық және өндірістік қызметтің практикалық дағдыларына сәйкес жүзеге 

асырылады. 
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 Университеттің ПОҚ. 
 

Барлығ

ы 

 

 

 

Сонымен 
бірге 

 

Ғылым 

докторы 

 

Ғылым 

кандидаты, 

доцент   

 

 
 

 

ҚР 

еңбек 

сіңірге
н 

тренер  

 

ҚР 

еңбек 

сіңірген 

қайратк

ер  

 

 

 

барл

ығы 

 
 

 

 

барлы

ғы 

 
 

 

 

барлы

ғы 

 
 

 

 

барлығы 
 
 

 

 

 
555 

 

 
485 

 

 
57 

 

 
45 

 

 
215 

 

 
197 

 

 
23 

 

 
19 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
184 

 

 
167 

Штаттық кесте бойынша ПОҚ-ның 

жалпы саны, жинақталғандағы және орта жасы 

 

 

 

 
Оқу жылы 

 

Штаттық 

кесте бойынша 

ПОҚ жалпы 

саны 
адам. 

 

 
Оның ішінде 

штат. оқыт. 

адам (%) 

 

 
Оның 

ішінде 

қосымша. 

адам (%) 

 

 
Ғылыми 
дәрежесі 

барлар % 

 

 

Орта жас  

 

 
2016-2017 

 

 
584 

 

 
530 (90,7%) 

 

 
54 (9,3%) 

 

 
54,1 

 

 
47,5 

 
 

2017-2018 

 
 

566 

 
 

521 (92%) 

 
 

45 (8%) 

 
 

46,8 

 
 

48,5 

 

 

 
2018-2019 

 

 

 
555 

 

 

 
485 (87,4%) 

 

 

 
70 (12,6%) 

 

 

 
53,8 

 

 

 
48,1 

2017-2018 оқу жылында университет ПОҚ-ның ғылыми әлеуеті 46,8%, ал 2018-2019 оқу 

жылында 53,8% құрайды. Университеттің ғылыми дәрежелерінің өсуі байқалады. 

Университет ПОҚ ғылыми дәрежесі  
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ӘБП-ның штат кестесі бойынша жалпы саны, жинақталуы және орташа жасы 

Штат Өлшем бірл.. 2017 2018 

 

ӘБП 

 
адам / штаттан 

үлесі % 

 

158/13,8% 

 

102/9,15% 

 

Басқалар 

 
адам / штаттан 

үлесі % 

 

306/ 26,7% 

 

308/ 27,62% 

 
 

2.4 Қосарлы оқыту жүйесі 

Оқытудың қосарлы жүйесін жүзеге асыру мақсатында Қазақ ұлттық қыздар 

педагогикалық университеті 2018-2019 оқу жылында 5В010500 Дефектология мамандығының 

3 курс студенттеріне «Логопсихология» пәнін, сондай-ақ 4 курс студенттеріне арналған 

қосарлы білім беру элементтері ретінде психологиялық-педагогикалық түзету орталығында 

өткізді. «Құжаттарды аналитикалық-синтетикалық өңдеу» пәнінен Кітапхана ісі бойынша 2 

курс студенттеріне, «Электрондық кітапханалар мен ресурстар» пәнінен  3 курс студенттеріне 

практикалық сабақтар Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасында өткізілді. Оқу 

жылының басында университетпен және дуалды оқыту базаларымен оқу жұмыс жоспары 

жасалып, келісім-шартқа қол қойылды. 

 

2.5 Түлектерді жұмысқа орналастыру 

Университеттің даму стратегиясында жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізу үшін 2015 

жылдан бастап жұмыспен қамту орталықтарымен (бос орындар туралы) байланысып,  

ақпарат алмасу және университет түлектеріне жұмыс беруші ретінде саналатын 

Республиканың ұйымдары мен кәсіпорындарымен ынтымақтастық жүзеге асырылады. 

Осылайша ұйымдар мен кәсіпорындар университетке бос орындар туралы маңызды 

ақпаратты жібереді.  

Білім алушылардың дайындық сапасы түлектердің 2018 жылы жұмысқа орналасу деңгейін 

растайды - (95%). Білім беру гранты бойынша білім алушылар 96,7% жұмысқа 

орналастырылды. 

Түлектерді жұмысқа орналастыру тиімділігін жоғары оқу орнына дейінгі білім беру және 

мансап бөлімі бақылайды және ЗТМО деректерімен расталады. Студенттерді қолдау 
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мақсатында жыл сайын ҚазҰҚызПУ-дың түлектеріне арналған «Бүгінгі студент - ертеңгі 

маман» бос орындар жәрмеңкесі өткізіледі. Жәрмеңкенің мақсаты бітірушілердің кәсіби 

қызметін бағалауға мүмкіндік беретін жұмыс берушілердің түлектермен кездесуін 

ұйымдастыру және білім беру бағдарламаларының базалық және бейінді пәндері циклінің 

элективті бөлігіне толықтырулар мен өзгерістер енгізу болып табылады. 

Бос жұмыс орындар жәрмеңкесіне Алматы қаласындағы, Қапшағай (Алмалы ауданы, 

Наурызбай ауданы, Әуезов ауданы, Түрксіб ауданы, Медеу ауданы, Бостандық ауданы, 

Жетісу ауданы) және облыстағы (Алматы облысы, Жамбыл облысы, Атырау облысы, 

Қарағанды облысы) т.б. кәсіпорындар мен мекемелердің өкілдері қатысады. Университет 

жәрмеңкесіне әр түрлі компаниялар мен ұйымдар, білім бөлімдері, жалпы білім беретін 

мектептер, балабақшалар, кітапханалар, мәдениет мекемелері қатысады. 
 

Жәрмеңкелер бағдарламасы аясында жұмыс берушілердің бос орындарға қатысты 

ұсыныстары, жұмысқа орналасуға жәрдемдесу және курстарға жіберу, «Жұмыспен қамту-

2020» бағдарламасы бойынша әлеуметтік жұмыс орындары мен жастар тәжірибесі туралы 

ақпарат таныстырылады. Жастар практикасы бітірушілердің алған мамандығы бойынша 

алғашқы тәжірибе жинақтауы үшін мемлекеттік қолдаудың қосымша шаралары болып 

табылады. Жәрмеңке кезінде жоғары оқу орнына дейінгі білім беру және мансап бөлімінің 

қызметкерлері білім алушыларға түйіндеме құрастыруға көмектеседі және тегін басып 

шығаруға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар Жұмыспен қамту, Еңбек кодексінің нормалары және халықты 

әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша тегін кеңестер, сондай-ақ мансаптың дамуына ықпал 

ететін «Мансапты дамытудың психологиялық ерекшеліктері», «Түйіндемені қалай құру 

керек?», «Mock interview», «Әңгімелесуде өзін қалай ұстау керек?" және т.б. тақырыптарда 

тегін мастер-класстар өткізіледі. Жоғары оқу орны жоғарғы курс студенттерінің Алматыда 

өткізілетін жұмысқа орналастыру жәрмеңкесіне қатысуын ұйымдастырады. 

2018 жылғы түлектер саны 1548 құрады, оның ішінде 1020 түлек ақылы негізде, 528 

түлек - мемлекеттік білім грантында оқыды. Жұмысқа орналасқан түлектер саны – 1462, оның 

ішінде 169 түлек магистратурада оқуын жалғастыруда, 97 бала күтімі бойынша демалыста, 5 - 

шетелдік азаматтар. Жұмысқа орналаспаған түлектердің саны 86 құрайды, оның ішінде: 

мемлекеттік тапсырыс бойынша 17 түлек белсенді жұмыс іздеуде. Жоғары оқу орнына дейінгі 

білім беру және мансап бөлімі түлектерді кәсіби жұмыспен қамту туралы ақпарат жинау 

арқылы университет түлектерінің жұмыспен қамтылуына тұрақты түрде мониторинг 

жүргізеді. 

2017 және 2018 жылдары бакалавриат түлектерін жұмысқа орналастыру динамикасы 8-

кестеде көрсетілген (жұмысқа орналастыру туралы мәліметтер жұмыс берушілер мен ЗТМО 

анықтамалары бойынша алынды).  
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2017 және 2018 жылдардағы түлектерді жұмысқа орналастыру статистикасы 

№ Жылдар  Барлық 

бітірушілер 

 
 

Жұмысқа 

орналастырылғандардың саны 

барлығы мем.тапс. ақылы барлығы мем.тапс. ақылы 

1 2017 1440 539 901 1019 467 558 

2 2018 1548 528 1020 1462 511 951 

Түлектерді жұмысқа орналастыру мемлекеттік тапсырыс пен тапсырыс берушілердің 

өтінімдері бойынша шарттарға сәйкес жүргізіледі. Жоғары оқу орнына дейінгі және мансап 

бөлімімен алдын ала бітірушілерге сауалнамалық мәліметтер жасалып, олар аймақтық 

облыстық орталықтарға жіберіледі. 15 наурыздан кешіктірмейді. Сауалнамалық деректер 

негізінде ЖОО шақыру алады, соған орай түлектердің біразын тарату жүзеге асырылады.  

Көптеген түлектер ҚазҰҚызПУ-да, басқа да қазақстандық және шетелдік жоғары оқу 

орындарында магистратура мен докторантура шеңберінде оқуын жалғастыруда. Елімізде 

байқалып отырған педагог кадрлардың тапшылығына байланысты ҚазҰҚызПУ түлектеріне 

деген сұраныс бітіретін түлектердің санынан асып түсетінін атап өту қажет. Жыл сайын 

еліміздің барлық өңірлерінен білім департаменттері мен білім беру мекемелерінен жұмысқа 

шақыру-өтінімдері келіп түседі. Бұл түлектердің жұмысқа орналасуының жоғары пайызына 

ықпал етеді. 

Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде ауыл жастары арасынан шыққан 

азаматтарға берілетін квота шегінде педагогикалық мамандықтар бойынша оқуға түскен 

студенттер дербес бөлу жөніндегі жұмысқа жіб   еріледі және университетті бітіргеннен кейін 

кемінде үш жыл бойы ауылдық жерде орналасқан мемлекеттік білім беру ұйымдарында 

жұмыс істейді. 
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 ІІІ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ 

  
Университеттегі ғылыми-зерттеу қызметі ғылым мен білімнің интеграциясын, ғылыми 

және білім беру процесінің негізінде дамуын, бәсекеге қабілетті ғылыми-зерттеу және 

инновациялық қызметті тиімді және тиімді ұлттық инновациялық жүйенің маңызды элементі 

ретінде қамтамасыз етуге бағытталған. Университеттің штаттық ғылыми және педагогикалық 

қызметкерлерінің саны 2018 жылдың соңында 480 адамды құрады, оның ішінде ғылыми 

дәрежесі бар - 28, ғылым кандидаты - 193, PhD - 19.  

Мамандандырылған ғылыми бөлімдер жұмыс істейді: 

- Кешенді химиялық және биологиялық орталық; 

- «Жаңартылатын энергия көздері» зертханасы 

- Агробиостанция (Қаскелең) - докторанттардың және ПОҚ-тың ғылыми және 

эксперименттік жұмысының негізі; 

- Оқу орталығы (Қапшағай) – студенттердің оқу практикасының негізі. 

 
 

 

3.1 Диссертациялық кеңес 

 

        Университеттің 2018 жылғы маңызды ғылыми жетістіктерінің бірі - 6D011700 қазақ тілі 

мен әдебиеті, 6D020500 - Филология мамандықтары бойынша диссертациялық кеңестің 

ашылуы. (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 14 

наурыздағы № 456 бұйрығы) 

       Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде жаңа диссертациялық кеңестің 

ашылуы біздің университеттің осы бағыттардағы көшбасшылық ұстанымдарының 

мойындалғанын білдіреді. 

       Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Сүлейменова Жарқынбике Нуаевна 

Диссертациялық кеңестің төрағасы болып тағайындалды. 

2018 жылғы 18 сәуір мен 28 желтоқсан аралығында диссертациялық кеңестің 5 отырысы өтті. 

Кездесулер нәтижесінде 5 докторанттың барлығы ҚР БҒМ ККСОН бұйрығына сәйкес растама 

алды. 

 

Қорғаған және ҚР БҒМ БҒСБК  

бекіткен докторанттар мәліметтері 

 

 

Қорғау 

күні 

Диссертанттың аты-

жөні 

ЖОО Мамандық ҚР БҒМ БҒСБК  

бекітуі 

28.06.2018 Ермекбаева Айсулу 

Шериевна 

 Қ.А.Ясауи 

атындағы 

Халықаралық 

қазақ-түрік 

университеті 

6D011700 – 

Қазақ тілі мен 

әдебиеті 

«Философия докторы 

(PhD) ғылыми 

дәрежесін беру 

туралы» ҚР БҒМ 2018 

жылғы 26 қазандағы 

№ 1755 бұйрығы. 
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 28.06.2018 Чукенаева Гулим 

Толеуовна 

І. 

Жансүгіров атындағы 

Жетісу мемлекеттік 

университеті 

 

 

6D011700

 

– 

Қазақ тілі мен 

әдебиеті 

«Философия докторы 

(PhD) ғылыми 

дәрежесін беру 

туралы» ҚР БҒМ 2018 

жылғы 6 қыркүйектегі 

№ 1466 бұйрығы. 

 

30.11.2018 Сулеймено

ва 

Карлыгаш 

Канатбеко

в- на 

Абай атындағы қазақ 
ұлттық 
педагогикалық 

университеті 

6D011700

 
– 

Қазақ тілі мен 

әдебиеті  

«Философия докторы 

(PhD) ғылыми 

дәрежесін беру 

туралы» ҚР БҒМ 2019 

жылғы 5 сәуірдегі № 

380 бұйрығы. 

 

 

28.12.2018 Мейирбеков 

Асылбек 

Кайратбекулы 

 Қ.А.Ясауи 

Халықаралық қазақ-

түрік университеті 

6D011700

 

– 

Қазақ тілі мен 

әдебиеті 

«Философия докторы 

(PhD) ғылыми 

дәрежесін беру 

туралы» ҚР БҒМ 2019 

жылғы 8 сәуірдегі № 

385 бұйрығы. 

 

28.12.2018 Акбулатов 

Айдарбек 

Ахметович 

Абай атындағы 

қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университеті 

6D011700

 
– 

Қазақ тілі мен 

әдебиеті 

«Философия докторы 

(PhD) ғылыми 

дәрежесін беру 

туралы» ҚР БҒМ 2019 

жылғы 8 сәуірдегі № 

385 бұйрығы. 

 

3.2 Жас ғалымдар қауымдастығы 
2018 жылдың сәуірінде университеттің базасында ғылыми әлеуетті дамыту және 

нығайту мақсатында Қазақстанның жас ғалымдары мен оқытушыларының қауымдастығы 

құрылды. Қауымдастықтың мақсаты - Қазақстанның жас ғалымдары мен оқытушылары үшін 

диалог алаңын құру. 

Қауымдастық еліміздің 18 университетін біріктіреді.  

Ассоциация өзінің жұмыс барысында бірқатар бастамаларды жүзеге асырды, соның ішінде: 

- «Мұғалімнің мәртебесі туралы» заң жобасы бойынша ұсыныстарды талқылау және әзірлеу 

- Абай атындағы мемлекеттік мектеп-гимназиямен бірге «Жаратылыстану ғылымдарын үш 

тілде оқытуды дамыту» тақырыбында республикалық семинар өткізілді 

- «T2T Networking» (мұғалімге мұғалімге арналған желі - мұғалімнен мұғалімге желі) жобасы 

іске қосылды 

- Рухани Жангыру бағдарламасы аясында университеттің жас ғалымдары «Ұлтық Аударма 

Бюросы» ҚҚ-мен бірлесіп «Қазақстанның ашық университеті» білім беру платформасында 

орналастыру үшін онлайн дәрістер сериясын дайындады - OpenU.kz 

- Global Challenges Summit 2018 аясында ұйымдастырылған «Мен АЭФ-2018-ге барамын» 

байқауының қорытындысы бойынша XI Астана экономикалық форумына қатысу.  

- Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Қоры ұйымдастырған «Ғылыми 

жобаларды басқарудың және коммерциализацияның өзекті мәселелері» жазғы мектебіне 

қатысу. 

- Халықаралық ғылымдағы әйелдер мен әйелдер күніне орай, 2019 жылғы 11 ақпанда Алматы, 

Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстандағы ЮНЕСКО-ның кластерлік кеңсесімен бірлесе 
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отырып, 11-12 жас аралығындағы қыздар мен мектеп мұғалімдерінің қатысуымен ғылыми 

зияткерлік турнир өтті. 2018 жылдың сәуір айынан бастап еліміздің 18 университетін 

біріктіретін Қазақстанның жас ғалымдары мен оқытушыларының қауымдастығы 

КазГосЖэнПУ Жас ғалымдар кеңесінің бастамасымен белсенді жұмыс істеуде. 

 
 

3.3 «Хабаршы» журналы 

       «Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің хабаршысы» журналы 2006 

жылы құрылды. 13 жылдың ішінде 76-дан астам басылым жарық көрді. Журнал жылына 4 рет 

шығады. 2018 жылдың мамыр айында журнал ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін 

жариялауға ұсынылған басылымдар тізіміне енгізілді (ҚР БҒМ журналының № 768 бұйрығы 

(ISSN 2306-5079), Педагогикалық ғылымдар бөлімі). 

 

Университеттің профессорлық-оқытушылық құрамының журналдардың 

редакциялық алқаларына кіруі 

40 оқытушы Қазақстан Республикасының және шет елдердің ғылыми 

басылымдарының редакциялық алқасының мүшелері. Олардың ішінде: Санкт-Петербург 

мемлекеттік психология және әлеуметтік жұмыс институтының ғылыми жазбалары" 

«Дефектология», «Қызықты психология», «Бала тәрбиесі», «Қазақ әдебиеті және 

мемлекеттілік тіл», «Қазақ және әлем», «Қазмемқызпу Хабаршысы», «Бастауыш мектеп», 

«Қазіргі Қазақстан мектебі», «Millî Kültür Araştırmaları Dergisi» (MİKAD) и др. 

 

3.4 Жобаларды гранттық қаржыландыру 

 

 

 
№ 

 

Жобаның тақырыбы / жетекшісі 

2018-2020 жылдар 

 

2018-2020 

жылдарға 

жоба қаржысы, 

мың.тг 

 
 

1. 

 
«Мультиферроциялар класындағы жаңа кристалды жүйелердің дамуы және 

физикалық негіздері» * 

Матаев М.М., химия ғылымдарының докторы, профессор 

33 220,00 

 
 

2. 

««Азоттың кобальт оксидінің 

каталитикалық белсенділігіне әсерін модельдеу» 

Қаптағай Г.А., PhD, аға оқытушы 
 

14 966,95 

 

 
3. 

«Латын графикасына өтуге байланысты интерактивті үйретуші 
бағдарламалар жасаудың лингвистикалық негіздері мен мультимедиялық 
технологиялары»  
Салғараева Г.И., ф.ғ.д., профессор 

16 104, 94 
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4. 

 

«Жаһандану жағдайындағы Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдары 
және олардың қоғамдық сананы жаңғыртуға әсері (лингвистикалық аспект)» 

Жұмағұлова В.И., философия ғылымдарының докторы, профессор 
 

 
16 853,50 

 

Барлық жобалар бойынша жұмыс жоспарға сәйкес жүргізілуде, артта қалу немесе 

тапсырмаларды орындамау фактілері жоқ. 

 

3.1 Патенттер 
2018 жылдың екінші жартысында университеттің ғылыми-педагогикалық құрамы: 

1 өнеркәсіптік үлгінің патенті; Өнертабысқа 1 патент; Өнертабысқа 4 өтінім; 9 авторлық 

куәлік. Профессор М.Матаевтың жобасына сәйкес («Мультиферроциялар класындағы жаңа 

кристалдық жүйелердің дамуы және физикалық негіздері») 2019 жылдың шілдесінде Ұлттық 

зияткерлік меншік институтының шешімімен «Bi0.1Dy0.9mno3 құрамындағы висмутпен 

доппроститпен диспозициялық манганит алу әдісі» өнертабысына патент алынды. 

Авторлары: Матаев М.М., Турсинова Ж.И., Абдраимова М.Р., Кездикбаева А.Т. 

 

2018 жылдың екінші жартысында алынған қорғау патенттері мен 

сертификаттары  

 

№ Автор

ы 
Құқық 

иесі 

Құжат атауы  Тіркелген 

күні 

1 Мырзахметова 

Н.О. 

Химия (ЭЕМ-ге арналған бағдарлама – 

электрондық оқулық) Элементтер 

химиясы. Авторлық куәліктер 

№ 2587, 

09.08.2018 

2 Азимбаева Г. 

Е., Изтлеу Б, 

Кудайбергенова Г 

Химия Топинамбур мен георгин – 

өсімдіктерінен инулин алу әдісі. 

Өнертабысқа өтінім 

№ 316408, 

08.08.2018 

3 Азимбаева 

Г.Е., Изтлеу Б, 

Кудайбергенова 

Г., Бакибаев А. 

Химия Топинамбур мен георгин – 

өсімдіктерінен пектинді алу әдісі. 

Заявка на изобретение. 

№35081, 

08.08.2018 

4 Журсинбаев 

Б.И., Заурбеков 

Н.С., Толеп К.Б., 

Заурбекова Н.Д., 

Избасаров Е.Ж., 

Заурбекова Г.Н. 

Физика Манипулятордың қармауышы, 

өнертабысқа берілген патентінің 

шешімі. 

Республикалық әділет министрлігінің 

«Ұлттық зияткерлік меншік 

институты» ШЖҚ РМК 

Қазақстан 

№ 1174, 

30.07.2018 

5 Журсинбаев Б.И., 

Заурбеков Н.С., 

Заурбекова Н.Д., 

Заурбекова Г.Н. 

Физика Механикаландырылған мінбе, пайдалы 

модельге патент. 

Республикалық әділет министрлігінің 

«Ұлттық зияткерлік меншік 

институты» ШЖҚ РМК 

Қазақстан 

№ 39701, 

31.10.2018 
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 Альдибекова Ш.Н География Алматы облысының оңтүстік-шығыс 

биофизикалық мониторингінің 

географиялық анамалды картасы. 

Нысанға құқықтарды мемлекеттік 

тіркеу туралы куәлік 

авторлық құқық 

№ 2322, 

16.06.2018 

 

7 Матаев М.М., 

Турсинова Ж.И., 

Абдраймова М.Р, 

Кездикбаева А.Т. 

Химия Висмут допроспирациялық манганит 

алу әдісіBi0,1Dy0,9MnO3 Өнертабысқа 

патент 

№24779, 

30.05.2018 

8 Мамирова Кулаш 

Нурбергеновна 

География және 

туризм 

 «Физическая  география 

Казахстана» (ЭЕМ-ге  арналған 

бағдарлама – электрондық оқулық) 

№1068, 

13.04.2018 
 

9 Журсинбаев 

Б.И., Заурбеков 

Н.С., Толеп К.Б., 

Заурбекова Н.Д., 

Избасаров Е.Ж., 

Заурбекова Г.Н. 

Физика Манипулятордың қармауышы, 

өнертабысқа берілген патентінің 

шешімі. 

Республикалық әділет министрлігінің 

«Ұлттық зияткерлік меншік институты» 

ШЖҚ РМК 

Қазақстан 

№ 1174, 

30.07.2018 

 10 Малмакова А.Е. 

Пралиев К.Д. 

Ю В.К. 

Кан В.М. 

Химия  Комплекс 1-[3-(1H-имидазол1- 

ил)пропил]пиперидина с β- 

циклодестрином обладающий 

ростстимулирущей активностью и его 

полупродукты 

№2018/0011.2 

05.01.2018 

11 Нұрғабыл Д.Н. Математика 

кафедрасы 

Авторские свидетельства № 0103, 

10.01.2018 

12 Тымболова А., 

Ибраймова Л.Ә. 

Қазақ тіл 

білімінің 

теориясы мен 

әдістемесі 

Лингвомәдениеттану негіздері № 239, 

19.10.2018 

13 Ибраймова Л.Ә., 

Шормакова А.Б. 

Қазақ тіл 

білімінің 

теориясы мен 

әдістемесі 

Тіл білімінің өзекті мәселелері № 368, 

31.10.2018 

14 Оналбаева А.Т. Русский язык и 

литература 

 «Қазақ тілін үйренейік» Свидетельство 

о внесении сведений в 

государственный реестр прав на 

объекты, охраняемые авторским 

правом 

№ 99, 

08.10.2018 

15 Алашабаева Ұ.Н. Кәсіптік білім 

кафедрасы 

Этникалық дизайнмен 

безендірілген техникасындағы 

әйел көйлегі. 

Патент 

№2849 

11.09.2018 

 

3.6 Ғылыми басылымдар 
Scopus, Web of Science халықаралық ғылымиометриялық деректер қорымен 

индекстелген жарияланымдарда жарияланған мақалалардың саны тұрақты өсуде. 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің филиалымен Scopus 

деректер қорында 130 мақала индекстелген, олардың авторлары - біздің университеттің 161 

оқытушылары мен студенттері. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 

құрамына енуімен - 38 мақала, басқа емлемен жазғандарды ескергенде - 209 мақала. 
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2018 жылы 23 мақала Web of Science индекстелген журналдарда, 49 мақала Scopus-та 

жарияланды. 

2018 жылы Web of Science және Scopus индекстеген жарияланымдар 

Scopus негізіндегі Web of Science 

№ База Web of Science Scopus 

1 мақала, барлығы 10.09.2019 жылға 67 207 

2 Оның ішінде 2018 жылы жарияланғаны 23 49 

 

 

В изданиях, рекомендованных ККСОН, в 2018 году опубликовано 241 статья. 

Монографии. В 2018 учебном году учеными Университета опубликовано 14 научных 

монографий. 

Мақалалар. 2018 жылы БҒСБК ұсынған басылымдарда 241 мақала жарияланды. 

Монографиялар. 2018 оқу жылында университет ғалымдары 14 ғылыми монография 

шығарды. 

 

3.7 СҒЗЖ 

2018 жылы студенттер 106 ғылыми мақала жариялады. Республикалық конкурстарда, 

сонымен қатар университеттің Startup TOMIRIS конкурсында  студенттер мен 

магистранттардың  11 жобасы жеңіп алып, дипломдармен және ақшалай сыйлықтармен 

марапатталды. 

              Журналдың ғылыми деңгейін жақсарту, Scopus мәліметтер базасында индекстеуге 

өтініш беру бойынша тұрақты түрде мақсатты жұмыстар жүргізілуде. Осы мақсатта 2018 

жылдың 26 маусымында университетіміздің бастамасымен Clarivate Analytics халықаралық 

компаниясымен бірлесіп «Қазақстанның ғылыми журналдары: шындық және даму 

перспективалары» тақырыбында семинар өтті. 

Семинардп Clarivate Analytics компаниясының ақпараттық-аналитикалық қорлары бойынша 

халықаралық сарапшысы - м.ғ.д. Ирина Тихонкова (Украина) сөз алды. Семинарға 50 адам 

қатысты - Қазақстандағы ғылыми журналдардың редакциялық алқасының өкілдері, сонымен 

қатар Алматы, Ақтөбе, Тараз және т.б. университеттердің ғылыми бөлімдері мен 

оқытушылары. 

Семинардың жалғасында дөңгелек үстел өткізу жоспарлануда, онда Қазақстанның 

ғылыми журналдарының редакторлар кеңесін құру, ғылыми журналдардың Этикалық кодексі, 

ғылыми жұмыстардағы плагиатпен күресу мәселелері талқыланады. Қазақ ұлттық қыздар 

педагогикалық университетінде бакалавриат, магистратура және докторантураның оқу 

процесіне «Академиялық жазу», «Шетелдік басылымдарға ғылыми басылымдарды дайындау 

бойынша практикумы», «Саентометрия негіздері» пәндерін енгізу жоспарлануда. 

Ғылыми жұмыстағы есептік кезеңнің маңызды жетістігі ғылыми зерттеулерді 

үйлестіру саласында осындай құжаттардың қабылдануы болып табылады 

•Зерттеу нәтижелері бойынша профессорлық-оқытушылық құрам мен қызметкерлерді 

көтермелеу туралы ереже »(Ғылыми кеңестің 2015 жылғы 25 қазандағы № 2 шешімімен 

бекітілген) 

• «Монографиялар дайындау» (25.10.2018 ж. №2 Ғылыми кеңестің шешімімен бекітілген) 

• «Плагиатқа арналған жазбаша жұмыстарды тексеру туралы ереже» (19.11.2018 ж.) 

• «Академиялық тұтастық туралы ереже» (Ғылыми кеңестің 2019 жылғы 28 наурыздағы № 7 

шешімімен бекітілген) 

Университет оқытушыларын ғылыми жұмыстардың нәтижелерін рейтингтік 

халықаралық журналдарда жариялауға ынталандыру мақсатында критерийлер жүйесі енгізілді 

бюджеттен тыс қаражат есебінен оқытушылар құрамын материалдық ынталандыру. Науқан 
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жылына 2 рет жасалады. 

«Монографияларды дайындау» ережесінің міндеті - монографияның қолжазбасын 

автормен бірге ғылыми аппараттың тақырыбы, презентация логикасы, мәтін құрылымы, 

әдебиет көздерінің өзектілігі, шет тіліне аудару сапасы (бар болса), плагиат, зерттеу 

нәтижелерін жалған талқылауды ұйымдастыру. Қабылданған ережелер университетте 

академиялық адалдық саясатын жүзеге асыруға бағытталған. Профессор-оқытушылар құрамы 

мен студенттер арасында кеңейтілген түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Университеттің 

барлық профессорлық-оқытушылық құрамы және студенттер академиялық адалдық туралы 

ережемен танысты. 

 

Ғылыми бейсенбі 
 

Алаң 2018 жылдың ақпан айынан бастап жұмыс істейді, онда:  

- университет ғалымдары «шабуыл» форматында әріптестерімен ғылыми конференцияларға, 

симпозиумдарға, форумдар мен тағылымдамаларға қатысу нәтижелерін талқылайды, идеялар 

мен ұсыныстармен бөліседі, өздерінің ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін ұсынады; 

- сарапшылар университеттің профессорлық-оқытушылық құрамының, ғылым мен 

техниканың әртүрлі салаларынан, шетелдік баспалардың, халықаралық ғылыми мәліметтер 

базасының, инноваторлардың сұранысы бойынша шақырылады. 

 

Ғылыми семинарлардың күнтізбесі-2018 

 

Күні Семинар тақырыбы 

 

 

13.12.18 

«Авторлық құқықты тіркеу» семинары, 
 Бекзат Назаров «Ұлттық зияткерлік меншік 

институты» РМК филиалының Оқу орталығының бас 

маманы 

 

06.12.18 

 «Мың келбетті жастық шақ» атты әлеуметтік зерттеу 

нәтижелері (Алматы қаласындағы ЖОО студенттерінің 

әлеуметтік-психологиялық портреті) семинары  

Берік Аташ, Жанар Тлеукенова, ҚазГосЖэнПУ жанындағы 

Әлеуметтік және гендерлік зерттеулер ҒЗИ 
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22. 11.18 

«Зияткерлік меншік объектілері туралы 

түсінік, оларды қорғау және қызмет көрсету» 

семинары 

 «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК 

филиалының Оқу орталығы  
 

 

 

 

10.10.2018 

«Ғылыми мақаланы дайындауда және оны 

жариялау үшін журналды таңдауда ScienceDirect 

және Scopus қолдану» семинары. 

Андрей Локтев, негізгі ақпараттық шешімдер бойынша 

кеңесші, Эльсевиер, Мәскеу 
 

 
 

24.09.2018 

«Ғылыми жұмыстың сапасын арттыру» тренингі 

Дина Шайхислам, Elsevierдің Қазақстан 

Республикасындағы өкілі 
 

 

 

13.09.2018 

«PhD докторантурадағы ғылыми-зерттеу 

жұмысының міндеттері, тәртібі және мазмұны» 

семинары 

Гаухар Байташева, ҚазМҚПУ-дың ғылым бөлімінің 

бастығы 
 

 

 

 

23.05.2018 

Web of Science ақпараттық-аналитикалық платформасының 

жоғары сапалы ғылыми зерттеулерге арналған мүмкіндіктері: 

педагогикалық мамандықтар 

Ирина Тихонкова, Clarivate Analytics (Украина)) 

 

 

 

 

18.05.2018 

1. Бизнес-инкубаторды қалай ұйымдастыруға болады? 

Ботакөз Сәбит, «Ақпараттық технологиялар» кафедрасының 
оқытушысы, 
Ботакөз Сабит, преп. кафедры «Информационные технологии», 

ҚазМҚПУ 2. Польша ғылым академиясының Биорганикалық 

химия институтында ғылыми тағылымдама туралы, 

Познань қ. 

Маржан Ахтаева, PhD  докторант, ҚазМҚПУ 

 

 

 

 

05.04.2018 

«Интерактивті тақта. Оқу процесінде Promethean 

интерактивті технологияларын қолдану» 

Динара Әкімжанова, № 105 орта мектептің мұғалімі, Алматы, 

«Казинтерсервис» компаниясы 
 

 
 

29.03.2018 

«Білім беруге арналған сандық ресурстар» 

Нартай Ашим, Білім Инжиниринг компаниясының 

директоры (Астана) 

«Цифровые ресурсы для образования» 

Нартай Ашим, директор компании Knowledge Engineering (г.Астана) 

 

 

 

 

22.02.2018 

1. «Springerlink платформасын ғылыми зерттеулерге 

пайдалану» 

2. «Зерттеу тақырыбы бойынша рейтингтік журналдар мен 

мақалаларды таңдау. Жыртқыш журналдардан қалай аулақ 

болуға болады». 

Ирина Александрова, Springer Nature компаниясының 
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лицензияланған менеджері 

 

Түркі симпозиумы 
 

11-13 Қазан 2018 Университетте V Халықаралық «Түркі әлемін зерттеулері» симпозиумы өтті 

http://kazmkpu.kz/symposium/). 

 

 
Симпозиумға әлемнің 28 елінің ғалымдары, Түркияның вице-консулы Алтай Альпер, Омер 

Халесдемир атындағы университеттің ректоры профессор Мұхсин Кар, Баку Еуразия 

институтының ректоры профессор Назим Хусейнли,  

Түркі академиясы (Астана), түркітанушылар, тарихшылар, лингвистер және басқа сала 

ғалымдары мен өкілдері қатысты. 

 

Негізгі шетелдік серіктестер 

 
Университеттің ғылым саласындағы негізгі шетелдік серіктестері барлық 

факультеттердің маңызды ғылыми бағыттарын ескере отырып, мыналарды қамтиды: 

• Миссисипи штатының Valley Valley университеті / АҚШ биоинформатика бөлімі 

• Кавендиш зертханасы, Кембридж университеті / Ұлыбритания 

• Томск ұлттық зерттеу университеті, химия кафедрасы 

• Вавилов атындағы Ресей ғылым академиясының жалпы генетика институты  

• Ресей халықтар достығы университеті, 

• Санкт-Петербург мемлекеттік психология және әлеуметтік жұмыс институты 

• Қазан (Еділ аймағы) федералды университеті. 

• 

3.8 Ғылыми кітапхана 

 
Ғылыми кітапхана - университеттің білім беру бағдарламаларына сәйкес кеңейтілген 

кітапхана қоры мен заманауи электрондық ақпараттық ресурстармен қамтамасыз ететін, 

сапалы білім мен жоғары білікті мамандарды даярлауды белсенді түрде жүзеге асыратын 

университеттің зияткерлік және ақпараттық орталығы. 

Ғылыми кітапхананың негізгі бағыттары: 

- кітап қорын оқу процесіне қажетті әдебиеттермен толықтыру; 

- кітап қорын тексеру, инвентаризация кезең-кезеңімен жүргізу, Rabis 

автоматтандырылған бағдарламасын мәліметтер базасына енгізу және нақты санын 

анықтау; 

- кітап қорын қалыптастыру және сақтау; 

- оқырмандардың ақпаратқа еркін қол жетімділігін қамтамасыз ету және сапалы қызмет 

көрсету; 

университеттің оқу процесін кітаптармен қамтамасыз ету; 

http://kazmkpu.kz/symposium/
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- заманауи талаптарға жауап беретін кітапханашылардың біліктілігін арттыру. 

Университеттің ғылыми кітапханасы 5 бөлімнен тұрады: кітап қорын жинақтау және 

құжаттарды ғылыми өңдеу бөлімі, ақпараттық-библиографиялық бөлім, оқырмандарға қызмет 

көрсету бөлімі, кітап қорын сақтау бөлімі және электрондық ресурстар орталығы. 

Жалпы, кітап қорында 1 097 379 дана басылым бар, оның 952 295 данасы мемлекеттік 

тілде. 

Кітап қорын толықтыру 

Показатели 2017-2018 2018-2019 

 

Жалпы кітап қоры 

 

1087030 
 

1 097 379 

Оның ішінде: 

Қазақ тілінде 

944388 952295 

Орыс тілінде 135445 137421 

Шет тілінде 7197 7663 

Оқу құралы 491101 498159 

Оқу-әдістемелік  құралдар 177660 180117 

Ғылыми әдебиеттер 217982 218651 

Көркем әдебиеттер 145753 145770 

Қосымша әдебиеттер

 (сөздіктер, 

анықтамалықтар, энциклопедиялар) 

54534 54682 

 

Кітап қорын толықтырудың тағы бір маңызды түрі - мерзімді басылымдарға жазылу. 

2018 жылы университет 275 мерзімді басылымдарда 199 мерзімді басылымға дейін қол қойды. 

Оның 129-ы қазақ тілінде. 

Ғылыми кітапхананың электронды кітапханасы 85 компьютермен, 28 дана (сканермен), 

17 дана «Qidenus» көшірмесі және сканермен жабдықталған. Интерактивті тақтаны көп 

мақсатты оқу залына орнату кітапхананың инновациялық дамуының көрсеткіші болып 

табылады. 

Электрондық ресурстар орталығында Lib.kazmkpu.kz сайтына жергілікті жүйе арқылы 

кіруге, оқулықтарды кітапхананың электрондық кітапханасынан жүктеуге және т.б. ақпаратқа 

қол жетімді. 

Оқырмандарды толығырақ ақпараттандыру мақсатында кітапханалармен келісімшарттар 

жасалды. 

 

1. Республикалық ЖОО аралық электронды кітапхана 

2. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. 

3. Республикалық ғылыми-техникалық кітапхана 

4. Республикалық ғылыми-педагогикалық кітапхана 

5.   Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. 

6. Т. К. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы 

7. «Тұран» университеті 

Осы келісімдерге сәйкес университет оқытушылары мен студенттері осы 

кітапханалардың ресурстарына толық қол жеткізе алады. Сондай-ақ, кітапхана оқырмандары -

 www.rmeb.kz жергілікті жүйесіндегі ЖОО аралық электронды кітапхана туралы ақпарат және 

http://www.rmeb.kz/
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Tomson Reuters және Springerlink веб-сайтында сонымен қатар, ресейлік Polpred.com және IPR 

кітаптары уақытша қол жетімділікті қамтамасыз етті. 

Кітапхананы жандандыру үшін Bookcrossing кітап клубы және «Руханият» кітап клубы 

ұйымдастырылды. Университет студенттері мен оқырмандарының қатысуымен кітаптарды 

насихаттау бойынша көптеген іс-шаралар өткізілді. 

Қазіргі уақытта кітапхана «Атамұра» баспаларымен тікелей келісімге ие.  

«Фолиант», «Мектеп», «Жазушы», «Бастау», «Елорда», «Таймс», «Академкнига», «Қазақ 

университеті», «Эдустрим», «Педагогикалық шелілік орталыгы», «Айнұр», «Медет» , 

«Экономика», «Қарасай», «Эрудит», «Рауан», «Интерпресс», «Макмиллан», «Тіл білімі 

институттары», «Алматыкітап» және басқалары. Мемлекеттік сатып алу жүйесіне сәйкес 

кітап, сыйға тартылған және білім беретін кітап қоры университет баспасы шығарған 

оқытушылардың оқу құралдарымен толықтырылды. Биылғы оқу жылында кітап қорына сыйға 

тартылған кітаптардың саны –  2406 дана. 

Кітап қорының жағдайы және  

толықтырылуы 

 
 

Оқу жылы 

 

 
Жалпы кітап қоры, 

дана. 

 
 

Алынғаны, дана. 

Қаражат 

шығыны, тг. 

2017/2018 1087030 7363 5 838 

2018/2019 1097379 10349 26 250 

Әр түрлі білім салалары туралы ең өзекті және өзекті ақпараттардан тұратын мерзімді 

басылымдар оқу процесінде үлкен көмек көрсетеді. Жыл сайын кітапханаға 260 атаудан астам 

газет-журналдар келіп түседі, олардың көпшілігі университеттің бейініне сәйкес келетін 

мемлекеттік тілде шығады. 

Мерзімді басылымдар туралы мәліметтер 

Жыл Өорыты

нды саны 

Тіл бойнша бөлінуі  Бөлінген қаржы,  

тг 

Қазақ 

тілінде 

Орыс 

тілінде 

Шетел 

тілінде 

 

2017 337 254 71 12 7 848 087 

2018 354 259 83 12 4 556 638 

 

Анықтамалық, библиографиялық және ақпараттық бөлімде газеттер мен 

журналдардағы мақалалар каталогы, сондай-ақ дәстүрлі және электронды деректер базасында 

2035 мақалалар жиынтығы бар. 

Ұзақ уақыт бойы ғылыми кітапхана кітап қорын тексермеген. Ол үшін қаңтар-ақпанда 

1961 жылдан бері толық тексерілмеген кітап қорын тексеру бойынша ауқымды жұмыс 

жүргізілді. Ескі және ескірген кітаптарды есептен шығару үшін кітапхана  "Ұзақ мерзімді 

активтерді жою" жөніндегі комиссия құру туралы» 2018 жылғы 4 маусымдағы комиссия 

мүшелерімен мақұлданды. 

Осыған байланысты, 2018 жылдың 22 қазанынан 22 қарашасына дейін ғылыми 

кітапхана қорын жаңарту және университет профиліндегі оқу процесін қамтамасыз ететін 

қажетті оқулықтардың нақты санын анықтау мақсатында түгендеу жүргізілуде. 

Сондай-ақ, университеттің студенттері мен оқу клубы мүшелерінің қатысуымен кітап оқуды 

насихаттауға арналған көптеген іс-шаралар өткізілді: 
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№ Іс-шара атауы 

1 
– Тұрақты көрмелер: (ұйымдастыру, толықтыру, жаңғырту)  

– «Жаңа келіп түскен кітаптар»; 

– «Елін сүйген, елі сүйген Елбасы»; 

– «ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы»; 

– «Стратегия- 2050»; 

– «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік»; – «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» 

– «Сапалы білім - тәуелсіздік тұғыры» 

– «Шетелде білім алу» 

– «Профессор-оқытушылар құрамының ғылыми еңбектері» 

– «Ұмытылған кітаптар» көрмесі, 

2 «Bookcrossing» -ті жыл бойына ұйымдастыру және өткізу (кітаптың 

таралымы, өзіңіз оқыңыз, басқасына өткізіңіз)  

 Білім беру саласында айтулы даталарға арналған іс-шаралар 

3 «Жас толқын» кітап сүйер клубын ұйымдастыру және басқару 

4 Ахмет Байтұрсыновтың туғанына 145 жыл толуына арналған «Ахмет 

Байтұрсынов - қазақ халқының ұлы көсемі» атты дөңгелек үстел, сондай-ақ 

Қазақ КСР халық ағартушысы, А.Байтұрсыновтың үй-музейіне экскурсия 

5 Кафедра күнін ұйымдастыру: (28 кафедра үшін) 

Қазақ филологиясы және әлем тілдері факультеті үшін: 

- Шет тілдерін және шет тілдерін оқыту әдістемесі кафедрасы 

- қазақ тіл білімінің теориясы мен әдістемесі кафедрасы 

- орыс тілі мен әдебиеті кафедрасы 

- қазақ әдебиеті кафедрасы 

 

6 Жаратылыстану факультеті 

-Биология кафедрасы 

- химия, география кафедрасы 

 

7 Физика-математика факультеті: 

- Физика кафедрасы 

- Математика кафедрасы 

- Информатика және қолданбалы математика кафедрасы 

- Ақпараттық жүйелер кафедрасы 

 

8 9 ақпанда, М. Мақатаевтың туғанына 86 жыл толуына 

арналған «Есіңе мені алғайсың» атты әдеби-сазды кеш.  

9 - Қазақ тілі профессоры, филология ғылымдарының докторы 

А. А. Болғанбаев шығармаларына арналған көрме. 

10 Исаев Сейілбек Мұхамеджарұлының 80 жылдығына 

арналған кітап көрмесін ұйымдастыру. 

11 «Әз Наурыз, хош келдің!» Наурыз мейрамын өткізуге қатысу 

және кітап көрмесін ұйымдастыру. 

 

12 «Қыз тәрбиесі - ұлт болашағы» дөңгелек үстелін 

ұйымдастыру 

13 Дүниежүзілік кітап және авторлық құқық күніне арналған 

«Кітап жансыз, бір сәт шынайы дос» тақырыбында әңгіме өткізу. (3-4 курс 
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студенттерімен)  

14 Ұстаз, ғалым, журналист, қазақстандық дәрігер, қоғам 

қайраткері Халел Досмұхамедовтың туғанына 135 жыл толуына арналған 

кітап көрмесі. 

15 Әдебиеттанушы, филология ғылымдарының докторы, 

профессор Заки Ахметовтың туғанына 90 жыл толуына арналған кітап 

көрмесін ұйымдастыру.  

16 

 

Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс күніне арналған «Еңсесі биік - 

Ұлы Жеңіс!» кітап көрмесі 

17 31 мамыр Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық 

құрбандарын еске алу күніне арналған «Тарихтан тағылым-өткенге 

тағзым» көрмесін ұйымдастыру.  

18 6 шілде - Астана күніне арналған «Астана-Отанымыздың 

жүрегі» атты кітап көрмесі.  

19 «Жаңа гуманитарлық білім» жобасы бойынша алғашқы 18 

кітапқа арналған 19 кітап көрмесі. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.  

20 «Әжемнің әңгімесі...» литературный вечер, в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» 

21 Литературный вечер «Ел тірегі - Елбасы», организованный членами клуба поэтов «Ақ 

қауырсын» ақындар клубының ұйымдастыруымен 1-желтоқсан Тұңғыш Президент күніне 

арналған «Ел тірегі 

- Елбасы» атты әдеби-сазды кеш 

22 Қазақстанда «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» атты жоба 

Президент Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы аясында 

жүзеге асырылуда. №4 жатақханада жаңа 17 оқулыққа арналған шолу, таныстыру шарасы 

 

23 1 желтоқсан - Тұңғыш Президент күніне арналған «Елбасы елдің тірегі» атты мерекелік іс- 

шара 

24 2018 жылы 11 желтоқсан күні ҚР Тәуелсіздігінің 27 жыл толуына орай «Рухани жаңғыру» аясында 

«Тәуелсіздік деп соғады жүрегіміз» атты іс-шара 

25 13 желтоқсан күні Республикалық «Бір ел-бір кітап-2018» акциясы аясында Қаһарман жазушы, 

Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» атты кітабы бойынша «Ұлт намысы болған ұлы тұлға» 

атты іс-шара 
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II. ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ 

 

«Біріншіден, қыздарымыздың тәрбиесіне көп көңіл бөлу керек. 

Олар - болашақ әйелдер, болашақ аналар, отбасын сақтаушы». 

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Н.А. Назарбаев 

 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің құндылықтарына сәйкес 

университетте студент жастарды тәрбиелеу адамгершілік, патриотизм, өзара көмектесу, 

қайырымдылық сияқты дәстүрлі құндылықтарға, сондай-ақ жаңа уақыт құндылықтарына 

негізделген: бастамашылық, шығармашылық, толеранттылық, көшбасшылық, шығармашылық 

өзін-өзі көрсете білу. салауатты өмір салты мен мәдени құндылықтарды ұстану және басқалар. 

Тәрбие жұмысының негізгі бағыттары 

 азаматтық-патриоттық және құқықтық тәрбие; 

 рухани, адамгершілік және эстетикалық тәрбие; 

 студенттік өзін-өзі басқаруды дамыту; студенттерге әлеуметтік қолдау; 

 салауатты өмір салтын насихаттау. 

       Университетте түрлі жастар ұйымдары, студенттік өзін-өзі басқару органдары қызмет 

атқарады. 

Жастар ұйымдарының тізімі: 

 Жастар комитеті; 

 «Қыз Жібек» клубы; 

 «Умай Ана» клубы; 

 «Парасатта UFO» пікірсайыс клубы; 

 «Жас Отан» жастар қанаты; 
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 Студенттік одақ; 

 «Жасыл Ел» еңбек жасағы;\ 

 «Достық» жастар ұйымы; 

 «Ақ қауырсын» жас ақындар клубы; 

 Алмалы ауданындағы SOPP (полиция көмекшілерінің студенттік отряды) 

«SERT»; 

 «Саналы Ұрпақ» клубы; 

 Еріктілер лигасы; 

 «Enactus» ұйымы. 

 
 

Студенттердің спорттық жетістіктері 

  

             Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің құрама 

командаларының студенттері спорттағы Қазақстан Республикасының ұлттық 

ұлттық құрамаларының мүшелері, сонымен қатар Рио-де-Жанейродағы ХХХІ 

жазғы Олимпиада ойындарының жеңімпаздары мен қатысушылары, 

Пхенчханда өткен ХХІІІ қысқы Олимпиада ойындары, XXVIII қысқы 

дүниежүзілік студенттік универсиада 2017 жылы Алматыда, 2019 жылы 

Красноярскіде XXIX Қысқы Универсиадада, Қазақстан Республикасының 39 

жоғары оқу орындары арасындағы VII Қысқы Универсиада жеңімпаздары, 

баскетболдан Ұлттық студенттік лиганың чемпиондары 2017, 2018, 2019, футзал 

бойынша Ұлттық студенттік лиганың күміс жүлдегерлері, 2018 жылы 

стритболдан Қазақстан Республикасының чемпиондары. Біздің студенттер 

самбо, қазақша күрес, дзюдо, ММА нұсқасындағы ақтық жекпе-жек, тау 

шаңғысы, ауыр атлетика, батуттан секіру, үстел теннисі, тоғызқұмалақ, 

фристайл, таэквондо, жеңіл атлетика, черлидинг сияқты жекелеген жарыстарда 

жеңімпаз атанды , жүзу, дзюцу. 

Дене шынықтыру және спорт кафедрасында Қазақстан Республикасының 4 

еңбек сіңірген жаттықтырушысы волейбол, баскетбол, жеңіл атлетика, тоғыз 

құмалақ, 3 КСРО спорт шебері, 2 КСРО спорт шеберіне үміткер, 4 Қазақстан 

Республикасының спорт шебері, Ұлттық жоғары санаттағы 1 жаттықтырушы 

жұмыс істейді. 

 

        Университеттің ұлттық құрамалары республикалық және халықаралық 

деңгейдегі жарыстарда сәтті өнер көрсетуде. 

Дене шынықтыруды дамыту, студенттердің денсаулығын жақсарту, 

университеттің бар материалдық-техникалық базасын нығайту және жаңа 

материалдық-техникалық базаны құру үшін барлық жағдай жасалған. 

Университеттің бюджетінде жыл сайын спортшылардың жарыстарға 
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дайындалуы мен қатысуы, спорттық құрал-жабдықтар, спорттық жабдықтар 

сатып алуға қаражат қарастырылған. 

Университетте: 
Спорт залы - 550 шаршы метр, онда баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол 

және бадминтон алаңдары бар; 

• шағын спорт залы - 320 шаршы метр, жаттығу жабдықтарымен, дзюдо, татами 

және теннис үстелдерімен жабдықталған; 

• гимназия - 250 ш.м. айналы қабырғалары бар; 

•  жүзу бассейні «Аққу» - 25 метр (4 жолақ); 

Барлық жатақханалар спорт залдарымен жабдықталған. 

 

 
Халықаралық, республикалық, қалалық жарыстардың жеңімпаздарының саны жыл 

сайын артып келеді. Тек 2018 жылғы VII Қысқы Универсиадада Қазақстан Республикасының 

39 жоғары оқу орындарының ішінде 78 студент түрлі спорт түрлерінен жүлдегер атанды. 

Баскетболдан Ұлттық студенттік лиганың чемпиондары - 20 студент, футболдан Ұлттық 

студенттік лиганың күміс жүлдегерлері - 22, стритболдан Қазақстан Республикасының 

чемпиондары - 4. 2018 жылы жеке жарыста 40-тан астам студент келесі спорт түрлері 

бойынша жеңімпаз атанды: самбо, қазақша күрес, дзюдо, ММА нұсқасында ережесіз жекпе-

жек (қол күрес), тау шаңғысы, ауыр атлетика, батутта секіру, үстел теннисі, тоғызқұмалақ, 

фристайл, таэквондо, жеңіл атлетика, черлидинг, жүзу, джиу-джитсу. 

Бүгінгі таңда университетте 14 спорт секциясы жұмыс істейді: 

1. Баскетбол 

2. Футбол 

3. Волейбол 

4. Үстел теннисі 

5. Жүзу 

6. Бадминтон 

7. Шахмат 

8. Тоғызқұмалақ 

9. Черлидинг 

10. Каратэ-до 

11. Самбо 

12. Қазақша күрес 

13. Дзюдо 

14. Жеңіл атлетика 

Секциялармен 2000-нан астам студент айналысады. Бөлімдердегі сабақтардың 

нәтижесі студенттердің әртүрлі дәрежедегі жарыстардағы жетістіктерінің көрсеткіштері 

болып табылады. 

Халықаралық, республикалық, қалалық 

 жарыстардағы жүлделі орындар  саны 
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Атауы 

Жылдар 

2016 2017 2018 

 

Спорттық 

жетістіктер  

90 221 230 

 

1 орын Григорова Мария, 04-07.2018, Иран, тау шаңғысы спортынан Әлем 

чемпионаты, халықаралық дәрежедегі спорт шебері. 

- Тау шаңғысы спортынан Оңтүстік Кореяның Пхенчхан қаласында өткен ХХІІІ қысқы 

Олимпиада ойындарының қатысушысы, 3 курс студенті Мария Григорова. 02.02-16.02.18. 

- стритболдан 1 орын. 27.02-06.03.2018 Ст. VII Қысқы Универсиада. 

Павлодар. 

- футзал бойынша 1 орын. 27.02-08.03.2018 Ст. VII Қысқы Универсиада. 

Павлодар. 

ММА сәйкес 8-12 мамырда Астана қаласында 2018 жылғы жекпе-жектен Қазақстан 

Республикасының чемпионатында -1 орын, халықаралық дәрежедегі спорт шебері 2-курс 

студенті Тұрсын Аян. 

- Садвакасова Алия - 2018 жылы Қазақстан Республикасының футбол бойынша «Ең үздік 

шабуылшы» номинациясында танылды, Қазақстан Республикасының спорт шебері. 

- «ККТЕМ-КУЗ» студенттік футзалдың ұлттық лигасында 1-орын, 2018 жылғы 21-27 мамыр, 

Алматы қ. 

- Айдосова - Халықаралық марафонға қатысушы. Испания, Валенсия, 24.03.2018, 

халықаралық дәрежедегі спорт шебері. 

- Еркін Күлімшат, самбодан Азия чемпионы, 3 курс студенті, Қазақстан Республикасының 

спорт шебері. 

- 1 орын Ауелбекова Дамира, баскетболдан Қазақстан Республикасының чемпионы, Қазақстан 

Республикасының студенттік лигасының чемпионы, спорт шебері. 

- Ұлттық волейбол командасы кәсіподақтардың қалалық сайысында 1 орын. Парасат 2018 

- Қайырбек Фариза 3 курс студенті 03.06.13/03/2018 VII Қысқы Универсиада 48 кг. Қазақша 

күрес 1 орын; 

- Родионова Ксения, 16-20 курс 2 курс студенті. 03.2018 S6-да 2 орын (санат) 

V21-V18) Қазақстан Республикасының жастар арасындағы чемпионаты; 

-Родионова Ксения, 2 курс студенті 27.03.08 3 орын Ашық чемпионат 

SKI бойынша - крест; 

-Терещенко Олеся, 1 курс студенті, 2 орынға ие болды. Ташкент 2018 Ескек есу мен каноэде 

есуден Қазақстан Республикасының Чемпионатында; 

-Григорова Мария 3 курс студенті (S6) 02/26/18, Алматы қ. Тау шаңғысы спортынан 

Қазақстан Республикасының Чемпионаты; 

- Айдосова Дана, 2 курс студенті, 22.04.18ж. Алматыда 42 км қашықтықта әйелдер 

арасындағы абсолюттік марафонда 1 орын. 195 м 3:04:51 нәтижесімен; - Ұлттық баскетбол 

құрамасы - 2018 студенттер лигасының чемпиондары. 

-"Черлидеров" командасы 25.03. 2018 жылы Алматы қаласында «Достық» спорт 

кешенінде Черлидингтен 10-шы ашық Қазақстан Республикасының ашық чемпионаты, «CHIR 

DANCE SHOW» номинациясы бойынша - 3 орын. 

- "Черлидеров" тобы 25.03. 2018 «ХИП-ХОП», Алматы университетіндегі «Достық» 

спорттық кешенінде «ХИП-ХОП» номинациясы бойынша 3-орын алды 
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Рухани жаңғыру 
Рухани Жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру аясында университет келесі 

ұйымдармен ынтымақтасады: 

1. Алматы қаласының жастар саясаты жөніндегі басқармасы; 

2. «Алматы қаласындағы» Рухани Жағыры «жобалық кеңсесі» ЖШС 

3. Алматы қаласының ішкі саясат басқармасы 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласын жүзеге асыру мақсатында 2018 жылы «Туған 

жерге тағзым» атты ауқымды жоба жасалып, жүзеге асырылды. 

Жоба аясында Тәрбие жұмысы департаментінің қызметкерлері Жас ғалымдар мен мұғалімдер 

қауымдастығының мүшелерімен бірге Сарканд ауданының Черкассы ауданында (Алматы 

облысы) ауыл мектептерінің мұғалімдеріне семинарлар ұйымдастырды. «Әлемдегі қазақ 

тіліндегі 100 үздік оқулық» жобасы аясында аударылған кітаптар бойынша жергілікті 

тұрғындармен тақырыптық пікірталастар циклы өтті. 

 

«Рухани жаңғыру» аясында өткізілген іс-шаралар тізімі» 

 

Список мероприятий, проведенных  в рамках реализации программы «Рухани 

жаңғыру» 
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№ Атауы Форматы Күні Өткізілу 

орны 

Қатысу

шылар 

саны 

1 «Хореографиялық 
білім: 

ынтымақтастық және 

даму 

перспективалары»  
 

халықаралық 

ONLINE 

конференциясы 

17.01.2018 ҚазҰҚызПУ 100 

2 «Құрышжанов оқулары» халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференция 

31.01.2018 ҚазҰҚызПУ 100 

3 «IQ-АЛАМАН» Интеллектуальды 
сайыс 

16.02.2018 ҚазҰҚызПУ 100 

4 Алматы қаласы «U38» 

университеттер 

альянсымен бірлескен 

жас ғалымдар конвенті 

Конвент 20.02.2018 ҚазҰҚызПУ 50 

5 «Білімді ұрпақ – ел 

ертеңі» 

V. ғылыми-практикалық конференция 28.02.2018 ҚазҰҚызПУ 144 

6 «Латын графикасының 

жаңаша тетіктері» 

Семинар-тренинг 01.03.2018 ҚазҰҚызПУ 55 

7 «Қазіргі заманауи 

қоғамдағы әйел 

тұлғасының рөлі: отбасы, 

қоғам, 

қарым-қатынас» 

ғылыми семинар 01.03.2018 ҚазҰҚызПУ 50 

8 «М.Әуезов еңбектеріндегі 

рухани құндылықтар 

прагматизмі» 

ONLINE конференция 14.03.2018 ҚазҰҚызПУ 50 

9 5В010500- Дефектология

 мамандығы 

студенттері арасында 

шешендік өнерден 

республикалық 

конкурс  

Республикалық 

конкурс 

16.03.2018 ҚазҰҚызПУ 63 
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10 «Таным мен тағылым» Дөңгелек үстел 16.03.2018 ҚазҰҚызПУ 100 

11 «Ұлы Даланың тілдік 

және рухани кеңістігі: 

өткені мен бүгіні» 

ғылыми-

практикалық 

конференция 

29.03.2018 ҚазҰҚызПУ 500 

12 «Туған жерім – Қазақстан» Студенттік 

жобалар конкурсы  

 
ҚазҰҚызПУ 30 

13 «Зәки мұрагерлері»  Зияткерлік 

олимпиада 

 
ҚазҰҚызПУ 60 

14 Ғылыми 

марафон «SMART 

NATION.KZ». «Жастар және 

ғылым:бүгіні мен болашағы»  

ғылыми-

практикалық 

конференция 

12.04.2018 ҚазҰҚызПУ 216 

15 «Ұлттық тәрбие – ұлттық 

құндылықтың негізі» 

Дөңгелек үстел 20.04.2018 ҚазҰҚызПУ 25 

18 «Бір университет - бір кітап» 

акциясы аясында Елбасының 

кітабына негізделген «ХХІ 

ғасырдың адами капиталы» 

флэшбугі 

Флешбук, 

Инфографика 

03.04.2018 ҚазҰҚызПУ 100+1000 

19 
 «Білім, ғылым  және ақпарат 
және коммуникация 
технологиялар» 

халықаралық 

ғылыми-

практикалық 

конференция 

16.05.2018 ҚазҰҚызПУ 74 

20 «Язык есть исповедь народа» Республикал

ық 

конкурс 

02.05.2018 ҚазҰҚызПУ 200 

21 «Ы. Алтынсарин-2018» 

халықаралық пәндік олимпиада 
Олимпиада 03.04.2018 ҚазҰҚызПУ 3000 

22 
Жас ғалым-педагогтардың 
Республикалық слеті 

Слет 2018 ҚазҰҚызПУ 1000 

23 Халықаралық 

суретшілер мен 

қолөнершілер 

жәрмеңкесі 

Жәрмеңке 2018  А б у - Д а б и , 

БАӘ 

 

3+500 

24 ҚазҰҚызПУбұрышын ашу ҚазҰҚызПУбұрышы 2018 Миссисипи 

университеті, АҚШ 

 

 500 

25 Тарихи этнографиялық 

«Ақтұмар»  мұражайы 
халықаралық әйелдер 

мұражайлары 

қауымдастығына  кірді 

қауымдастыққа  

кіру 

2018 Мерано, 

Италия 

 

 

5 

26 Байқауға қатысу 

«NEXT ұрпағы» (жеңіл және 
тоқыма саласының сәні 

өнеркәсіп) 

Халықаралық 

жәрмеңке 

2018 Ресей  

 

4+400 

27  « «Ұлттық 

салт-дәстүр: бүгіні және 

болашағы »- 

Ғылыми-

әдістемелік 
семинар 

26.10.2018 

 

 

ҚазҰҚызПУ 

60 
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Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламаны іске асыру мақсатында университет 

бірқатар шараларды жүзеге асырды, соның ішінде 2017-2018 оқу жылынан бастап «Таза 

сессия» акциясы енгізілді, оның барысында сенім ұялары орнатылып, бақылауды ішкі тәуелсіз 

аудитор - Бақылау кеңесінің өкілі жүзеге асырады. 

Сонымен қатар университеттің барлық ақпараттық тақталарында 

және http://ac.kazmkpu.kz веб-сайтында сенім телефоны көрсетілген, оны шақыру арқылы сіз 

университет қабырғасында студенттер кез келген жемқорлық фактілері туралы хабарлауға 

болады. 

Сондай-ақ, қазіргі уақытта университетте тәртіптік комиссия және полиция көмекшілері 

"Серт" бар, оған белсенді студенттер кіреді. Бұл ұйымның негізгі мақсаттарының бірі - 

студенттер арасындағы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының алдын алу, қоғамдық 

тәртіпті сақтау. 

 

Еріктілер (вологтерлік) іс-әрекет 
Университет студенттердің еріктілік қызметін белсенді түрде дамытады. Еріктілер 

клубы балалар үйі мен қарттар үйіне белсенді түрде көмектеседі. Жаңа жылдық мерекелер 

қарсаңында «Жанұя» балалар үйінде жаңа жылдық мереке өтті. Студенттер балаларға 

сыйлықтар берді, жаңа жылдық қойылым өткізді. Сондай-ақ, 2018 жылдың мамыр айында 

Алмалы ауданында тұратын 36 соғыс ардагерлеріне атаулы көмек көрсетілді.  

Сонымен қатар студенттер Алматыдағы театрларда, алаңдарда, спорт кешендерінде және т.б. 

өткізілетін барлық іс-шараларға белсенді қатысады. Сонымен қатар студенттер спорттық-

сауықтыру залдарына және "Аққу" бассейніне ақысыз барады.  2018 жылы қыркүйек айында 

Концерттік бағдарламаға және Красноярск-2019 Дүниежүзілік қысқы универсиадасының Алау 

эстафетасының салтанатты бөлігіне біздің 200 студент қатысты. 2018 жылғы 19-26 тамызда 

Алматы Арена мұз сарайында өткен футзал бойынша студенттер арасындағы FIFA әлем 

чемпионатына 1500 студентіміз қатысты. 

Студенттердің бос уақытын тиімді ұйымдастыру, театрдың мәдениетімен таныстыру 

мақсатында «Сахна сыры» акциясы аясында студенттер М.Әуезов атындағы академиялық 

драма театрының, Ғ.Мүсірепов атындағы жас көрермендер театрының спектакльдерінің 

премьераларын тегін тамашалайды. Сондай-ақ, университетте студенттердің шығармашылық 

қабілеттерін ашу бойынша іс-шаралар өткізіледі, мысалы: жыл сайын дебат турнирлеріне, 

жастар Дельфий ойындарына қатысу; КВН студенттер командасының қолдауы; жыл сайынғы 

университеттік, қалалық, республикалық олимпиадаларға қатысу; түрлі конкурстар, форумдар 

мен конкурстар қатысу. 

Университеттің шығармашылық студенттері республикалық, облыстық байқаулар мен 

фестивальдерге қатысады, облыстың және қаланың мәдени өміріне өз үлестерін қосады, 

орындаушылық шеберліктерін шыңдап, жетістіктерімен қуантады. 

- Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл агенттігі өткізген «Жақсы ұстаз» атты үздік бейнематериалға арналған қалалық 

байқауда университет құрамасы 38 жоғары оқу орындары арасында 2-орынға ие болды. 

Университет дайындаған "Қыздар университеті сыбайлас жемқорлыққа қарсы!" 

бейнебаяны үздік деп танылды. 

- «Достық жастары» командасы Алмалы ауданының «Абаев оқулары» байқауында 1 орын 

алды; 

Университеттің «Парасатты НЛО (Нағыз лидерлер одағы)» пікірсайыс клубы 

еліміздің жетекші жоғары оқу орындарының студенттері қатысқан республикалық 

сайыста бірнеше «Үздік түркі», «Үздік спикер» номинациялары бойынша жеңімпаз атанды. 

- «Қыз Жібек» клубының қыздары әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де өткен дәстүрлі «Наурыз 

http://ac.kazmkpu.kz/
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квесті» зияткерлік ойындарына қатысып, 2-орын алды. 

- Демирель университетінде өткен университеттер арасындағы ең жақсы спектакльдер 

байқауында «Ақ қауырсын» жас ақындар клубының мүшесі Айдарбекова Ақгүл «Үздік 

актриса» номинациясының иегері атанды. 

- «Ақ қауырсын» ақындар клубының төрағасы «Студенттік көктем» қалалық 

жастар фестиваліне, V қалалық «Музэнерджи-2018» фестиваліне қатысып, 2 орынға ие 

болды. 

- «Қыз Жібек» клубының мүшесі Жасипбекова Айкенна Талдықорған қаласының студенттік 

фестивалінде 3 орынға ие болды. 

- «Ақ қауырсын» жас ақындар клубының төрағасы Есентаева Салтанат Республикалық жас 

ақындар сайысына қатысып, 1 орын алды, 2018 жылы университеттің үздік студенті деп 

танылды. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Ү ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 

 

 

  

III. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ҚЫЗМЕТ  

Серіктес ЖОО-лар 
 

Университет 78 шетелдік серіктес ЖОО-мен ынытымақтастығын дамытуда. 

Университет 78 шетелдік серіктес ЖОО-мен ынытымақтастығын дамытуда. 2017-2018 оқу 

жылында 26 меморандум жасалды, соның ішінде. Дебрецен университетімен (Венгрия), 

Халықаралық West College London (Ұлыбритания), Сангшин мемлекеттік әйелдер 

университетімен (Оңтүстік Корея), Нииде Омер Халисдемир университетімен (Түркия), 
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Хубэй университетімен (Қытай), Ресей халықтар достығы университетінің «Орыс тілі және 

мәдениетаралық коммуникация» департаменті, Өзбекстан ғылым академиясының физика-

техникалық институты және т.б. 2018-2019 оқу жылының бірінші семестрінде Польша, 

Түркия, Корея, Әзірбайжан және Қырғызстанның шетелдік университеттерімен 5 

халықаралық келісімге қол қойылды. Бұл келісімдер студенттер мен оқытушылар 

құрамының академиялық ұтқырлығын, жетекші ғалымдардың қонақ дәрістерін, бірлескен 

ғылыми зерттеулерді, докторанттардың ғылыми тағылымдамаларын және т.б. мәселелерін 

реттейді. 

 

 
Шетелдік студенттер 

 

2017-2018 оқу жылында университетте тұрақты негізде оқитын шетелдік студенттердің 

 саны 45 адамды құрады (Өзбекстан азаматтары - 19 адам, Қытай - 17, Моңғолия - 4,  

 Түрікменстан - 4, Тәжікстан - 1). 
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Шетелден шақыртылған ғалымдар 
 

Университет студенттеріне дәріс оқу үшін Миссисипи алқабының мемлекеттік 

университетінің (АҚШ) 1 оқытушысы және Мугла университетінің (Түркия) 1 оқытушысы 

шақырылды. 

 

Қос дипломды білім 
 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде қос дипломды білім беру – 

қазақстандық  жоғары білімнің халықаралық білім кеңістігіне кірігуінің басым бағыттарының 

бірі.  

Салыстырмалы түрде қысқа мерзім ішінде біздің университет Миссисипи алқабының 

мемлекеттік университетімен (MVSU, Америка Құрама Штаттары) қос дипломды білім беру 

бағдарламасы туралы келісім жасалды. 

Қос дипломды білім беру бағдарламасы бойынша оқуды сәтті аяқтаған студенттер екі 

дипломға ие болады, яғни, біздің және серіктес университет дипломы. 2013 жылдан 2018 

жылға дейін қос дипломды білім беру бағдарламасы бойынша 27 студент білім алды. 

 

                               Қос дипломды білім бағдарламасы бойынша диплом алған студенттер тізімі  

 

№    Студенттің  

   аты-жөні 

Бағдарлама ЖОО атауы Бітірген жылы 

1 Губайдуллина 

Шынар 

5В011900 Шет тілі: екі 

шет тілі 

Миссисипи 

мемлекеттік 

университеті 

(АҚШ) 

  2017-2018 

2 Сатилханова 

Зулхумор 
5В011900 

Шет тілі: екі шет тілі 

 
Миссисипи 

мемлекеттік 

университеті 

(АҚШ) 

 2017-2018 

3 Бекешева Аида 5В010300 – Педагогика 

және психология 

Миссисипи 

мемлекеттік 
университеті 

(АҚШ) 

 2017-2018 

4 Дё Элина 6М010100 –

Мектепке дейінгі 

оқыту және тәрбиелеу 

Миссисипи 

мемлекеттік 

университеті 

(АҚШ) 

 2017-2018 

5 Тынышкали 

Айдана 

6М010900 – 

Математика 

Миссисипи 
мемлекеттік 

университеті 

(АҚШ) 

 2017-2018 

6 Ахметгалиева 

Алтынзер 

6М011300 – Биология 
Миссисипи 
мемлекеттік 

университеті 

(АҚШ) 

 2018-2019 
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7 Болтабекова 

Акерке 

5В011900 

Шет тілі: екі шет тілі 

Миссисипи 

мемлекеттік 

университеті 

(АҚШ) 

 2018-2019 

8 Тажиддинова 

Зухра 

5В011900 

Шет тілі: екі шет тілі 

 
Миссисипи 

мемлекеттік 

университеті 

(АҚШ) 

 2018-2019 

9 Ахмадуллина 

Карина 

5В011900 

 

Шет тілі: екі шет 

тілі  

Силезия 

университе

ті Катовице 

(Польша) 

 

10 Бейсекенова 

Гульдана 

5В011900 

 

Шет тілі: екі шет 

тілі 
Силезия 

университ

еті 

Катовице 

(Польша) 

2018-2019 
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Студенттердің академиялық ұтқырлығы 
 

Академиялық ұтқырлық жоғары білім сапасын арттыруға, сыртқы және ішкі 

интеграциялық процестер мен байланыстарды орнатуға ықпал етеді. Академиялық ұтқырлық 

бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында университет келесі шетелдік серіктес 

университеттермен ынтымақтасады: Миссисипи алқабы мемлекеттік университеті (Mississippi 

Valley State University, АҚШ), Хубэй университеті (Hubei University, ҚХР), Перпиньян 

университеті(University Perpignan Via Domitia, Франция), Нигде университеті (Нигде Омер 

Халисдемир Университеті, Түркия), Лондонның Батыс халықаралық колледжі (Western 

International College of London, Великобритания), Силезия университеті (University of Silesia, 

Польша) және Әйелдерге арналған Сангшин университеті(Sungshin University, Южная Корея). 

 

I. 2018 жылы сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында 72 студент шетелдік 

серіктес жоғары оқу орындарына оқуға жіберілді.                                                        

Олардың ішінде:  

- Миссисипи алқабының мемлекеттік университетіне 7 студент жіберілді, оның ішінде «Шет 

тілі: екі шет тілі» және «Педагогика және психология» мамандықтары бойынша 4 

магистрант, мамандықтар бойынша 3 магистрант. «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту», 

«Математика» және «Биология»; 

- Хубэя университетіне «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша бакалавриаттың 32 

студенті жіберілді.
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- Перпиньян университетіне “Erasmus+”бағдарламасы бойынша 4 білім алушы, 

оның ішінде, «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығының 3 бакалавриат студенті мен 1 

магистранты жіберілді; 

- Нийде Омер Халисдемир университетіне 10 білім алушы, оның ішінде, «Химия», 

«География», «Тарих» мамандықтары бойынша 3 бакалавриат студенті, «Қазақ тілі мен 

әдебиеті», «Филология» мамандықтары бойынша 7 магистрант жіберілді; 

- Лондонның Батыс халықаралық колледжіне «Информатика» мамандығы бойынша 

10 бакалавриат студенті жіберілді; 

- Силезия университетіне «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша 5 

бакалавриат студенті жіберілді. 

- Сунгшин мемлекеттік қыздар университетіне «Шет тілі: екі шет тілі» 

мамандығының 4 бакалавриат студенті жіберілді. 

 
 

2018 жылғы академиялық ұтқырлық 

бағдарламасына қатысқан студенттер 

саны 

 

 
 

 

 

 

 
Серіктес ЖОО-лар 

бакалавриаттар магистранттар 

4 3 Миссисипи алқабы мемлекеттік университеті, АҚШ 

 

32  Хубэя университеті, 

ҚХР 

3 1 Перпиньян университеті, 

Франция 

3 7 Нийде Омер Халисдемир университеті, Туркия  
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10  Лондонның Батыс халықаралық колледжі, 

Ұлыбритания 

5  Силезия университеті, 

Польша 

4  Сунгшин мемлекеттік қыздар университеті, 

Оңтүстік Корея 

Жалпы саны 72 (бакалавриат студенттері – 61, магистранттар – 11) 

 

 

2016-2018 жылдар аралығында академиялық ұтқырлық бағдарламасы 

 аясында шетелге шыққан студенттер саны 

 

Год 2016 2017 2018 

Шетелге шыққан 

студенттер саны 

49 55 72 

Жалпы саны 176 

II. 2018 жылы кіретін сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасын іске асыру мақсатында, 

2017-2018 оқу жылының екінші семестрінде университетте «Қазақ тілі мен әдебиеті» 

мамандығы бойынша Нииде Омер Халисдемир университетінің (Түркия Республикасы) 3 

магистранты оқыды. 

 

 

 

VI. Қоғаммен байланыс 
                     2017 жылдың қараша айында университеттің коммуникациялық саясатын жүзеге асыру 

                     мақсатында университетте БАҚ жанынан қоғаммен байланыс бөлімі құрылды. 
 

 
 

Ақпараттық және имидждік жұмыстың негізгі көрсеткіштері 

№ Атауы                2018 жыл 

1 Халықаралық, республикалық және аймақтық телеарналардың 

экранында жарық көрген бірнеше телесюжеттер мен 

телебағдарламалар саны 

46 

2 Халықаралық, республикалық және аймақтық басылымдарда 

жарияланған имидждік мақалалар мен сұхбаттар саны 

159 
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3 Халықаралық, республикалық және аймақтық сайттар мен интернет-

порталдарда жарияланған имидждік мақалалар мен сұхбаттар саны 

211 
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4 Радиода жарияланған жаңалықтар бағдарламаларының саны 11 

5 Профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлерінің халықаралық, 

республикалық және аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарында 

жарияланған мақалаларының саны 

57 

 
Жалпы саны 484 

Ақпараттық-имидждік бағыттың жұмысы бүгінде 35-тен астам отандық және шетелдік 

бұқаралық ақпарат құралдарында тұрақты түрде жарияланып отырады. Соның ішінде 

«Хабар», «24KZ» телеарналарында, «Qazaqstan», «AstanaTV», «Алматы», «Егемен Qazaqstan», 

«Айқын», «Литер» газеттерінде, «Tengrinews.kz», «Zakon.kz» ақпараттық агенттіктері сияқты 

бұқаралық ақпарат құралдарында және ҚазАқпарат жарияланымдардың жоғары деңгейінде. 

Университет ректоры Г. Т. Алдамбергенованың шетелдік және республикалық 

бұқаралық ақпарат құралдарында жариялаған 

мақалаларының көрсеткіштері 

 
№ 

 
Атауы 

 
2018 

жыл 

 

1 
Ректордың қатысуымен халықаралық, республикалық және аймақтық 

телеарналарда таратылған телесюжеттер мен телебағдарламалардың саны 

 

27 

 
2 

Халықаралық, республикалық және аймақтық басылымдарда жарияланған 

имидждік мақалалар мен сұхбаттар саны 

 
16 

 
3 

Халықаралық, республикалық және аймақтық сайттарда және интернет 

порталдарда жарияланған имидждік мақалалар мен сұхбаттар саны 
 

       14 

 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің ақпараттық серіктестері 
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Ресми интернет-ресурста және и www.kazmkpu.kz сайтында «Жаңалықтар» санатына 

орналастырылған ақпараттық жарияланымдар көрсеткіші 

 

 

 
№ 

 
Год 

 
Общее количество 

1 2018 222 

 
 Университеттің www.kazmkpu.kz ресми интернет-ресурсының «Жаңалықтар» санатындағы  

ақпарат күн сайын толықтырылып отырады. Бүгінде жаңалықтар қазақ және орыс тілдерінде  

жарияланады. Есептік жылы сайтта 421 ақпарат жарияланды, бұл өткен жылмен салыстырғанда 

 әлдеқайда жоғары. 

  

 

http://www.kazmkpu.kz/
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Университеттің әлеуметтік желілердегі ресми парақтары туралы ақпарат 

№ Әлеуметтік желі атауы  
Жазылушы-

лар саны 

 
Жарияланымдар 2019 

(қаңтар-шілде) 

1 
 

Facebook 

(qyzdaryniversiteti) 

 
508 

 
671 

 

 
  

2 Instagram 

(qyzdar_yniversiteti) 

 
3 728 

 
552 

3 ВКонтакте 

(Qyzdar Ýniversiteti) 

 
51 

 
671 

4 YouTube 

(Qyzdar Ýniversiteti) 

 
157 

 
42 

 

 



  53  

 

 

 

Университеттің Facebook, Instagram, ВКонтакте және YouTube әлеуметтік желілерінде 

өзінің ресми парақтары бар. Бүгінгі күні тіркелген жазылушылардың жалпы саны 4444 

адамды құрайды. 2018 жылы жарияланған материалдардың жалпы саны 1936 

 

 

VII. ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 
                            Университетте келесі қаржыландыру көздері бар: республикалық бюджеттен бөлінетін қаражат,                 

                             ақылы білім беру қызметтері және басқалар. 

 
 

КІРІС 

2018 жылға нақты кірістер 4 млрд 514 млн 390 мың тенге болды. 

 
1) 1) 2018 жылға арналған мемлекеттік тапсырысты орындау үшін республикалық 

бюджеттен 2 млрд 268 млн 207 мың теңге бөлінді. 

 

Оның ішінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға 2 

миллиард 197 миллион 089 мың теңге. 

 

2) Ақылы білім беру қызметтерінен түскен кіріс 1 миллиард 418 миллион 577 мың теңгені (ақылы 

негізде) құрады: 

 

3) Зерттеу гранты бойынша екі ғылыми жоба үшін 26 миллион 781 мың теңге. 

 

4) басқа кірістер - 274 миллион 977 мың теңге, оның ішінде: 

- жатақханада тұру - 15 миллион 189 мың теңге 

- академиялық ұтқырлыққа - 31 миллион 111 мың теңге 

- басқа да қызметтерден кіріс – 259 миллион 351 теңге 
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ШЫҒЫС 

2018 жылға арналған шығыстар 4 миллиард 569 миллион 498 мың теңгені құрады. 

Сатылған өнімнің құны - 3 миллиард 953 миллион 781 мың теңге.  

Әкімшілік шығындар 446 миллион 242 мың теңгені құрады. 

Басқа шығындар - 169 млн 475 мың теңге 

Университет бюджетінің шығыс бөлігінің негізгі баптары: 

 - жалақы қоры - 1 млрд 743 млн 077 мың теңге  

- салық төлемдері - 180 млн 163 мың теңге. 

- материалдарды сатып алуға шығындар - 1 миллиард 132 миллион 484 мың теңге 

- негізгі құралдар - 333 млн 453 мың теңге, оның ішінде 52 млн 844 мың теңге зертханалық 

жабдыққа. 

- коммуналдық қызметтерге ақы төлеу - 121 миллион 468 мың теңге, 

 университеттің шығыны 55 миллион 108 мың теңгені құрады. 

Үш жылға есептен шығаруға салыстырмалы талдау жасалды: 

 2015 жыл 647 миллион 764 мың 807 теңгені құрады 

 2016 жылы 708 миллион 233 мың 302 теңге 

 2017 жылы 1 миллиард 64 миллион 509 мың 417 теңгені құрады. 

Осы салыстырмалы талдаудан есептен шығарудың негізгі сомасы 2017 жылдың бірінші 

жартыжылдығында 356 млн 276 мың 115 теңге сомасында жүзеге асырылғанын көруге болады, 

бұл 2017 жылы шығынға әкеліп соқты, ал 2018 жылы өткізілмеген шығын болды. 2019 жылы 5 

миллион 898 мың теңге пайда көруді жоспарлап отырмыз. 
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