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МАЗМҰНЫ 

Кіріспе 
1. Ағымдағы ахуалды талдау, даму перспективалары және 

тәуекелдерді басқару 

  Университеттің дамуының негізгі өлшемдері 

  Негізгі мәселелерді талдау (SWOT) 

2. Жаһандық сын-қатерлер мен заманауи трендтер 

3. Миссиясы  мен бағдары, стратегиялық мақсаттары мен міндеттері 

4. Стратегиялық бағыттар, күтілетін нәтижелер және нысаналы 

индикаторлар 

4.1 «Тиімді менеджмент және корпоративтік басқару»  басым бағыты 

4.2 «Педагогикадағы, оқу мен оқытудың әдістемесі 

технологияларындағы Инноватор» стратегиялық бағыты 

 4.3 «Дағдыларды қалыптастыру және дамыту орталығы 21К» 

стратегиялық бағыты 

4.4 «Қолданбалы зерттеулер, халықаралық ынтымақтастық және 

сараптамалық қоғамдастықпен өзара әрекеттестік негізінде жаңа 

білімді генерациялау орталығы» стратегиялық бағыты. 

4.5 «Әлеуметтік жауаптылық, қалыптасып келе жатқан белгісіз ортаға  

көшбасшыларды даярлауды жүзеге асыратын ұйым» басым бағыты 

4.6 «Студенттерге, түлектерге, ата-аналарға,  30 жастан 55 жасқа 

дейінгі ересектерге, Күміс ұрпақ 65+ арналған Life Long Learning 

бағдарламалары» Стратегиялық бағыты. 

4.7 «Жаңа экожүйе мен инфрақұрылым Креаторы» стратегиялық 

бағыты 

5 Ресурстар 

6 Бағдарламалық және нормативтік құқықтық актілердің тізбесі 

  



КІРІСПЕ 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 2021-2025 

жылдарға арналған стратегиялық даму жоспары әзірленді және білім 

мен ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасының мақсаттары мен міндеттерімен үйлестірілді. 

Университеттің стратегиялық даму жоспарына Қазақстанда білім 

беруді дамытудың міндеттері белгіленген мемлекеттік және 

бағдарламалық құжаттар негізге алынды: 

- "Қазақстан-2050" Стратегиясы 

- Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму 

жоспары 

- 2018-2022 жылдарға арналған "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік 

бағдарламасы 

- Тілдерді қолданудың 2020-2024 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы 

- Елбасының "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру", "Ұлы даланың жеті 

қыры" бағдарламалық мақалалары 

- Болон үдерісі Білім министрлерінің коммюникесі 2015 ж., 2018 ж. 

- ЭЫДҰ жобасы: Білім беру – 2030, ЭЫДҰ ұсыныстары 

Бұл құжат жаһандану үдерістерінің, сын-тегеуріндер мен қазіргі 

заманғы трендтердің даму жағдайында университеттің таяудағы бес 

жылға арналған трансформациясын айқындайды. 

 

1. АҒЫМДАҒЫ АХУАЛДЫ ТАЛДАУ, ДАМУ 

ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ ЖӘНЕ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті педагогикалық 

білім беру нарығында өзіндік орны мен беделі бар, Қазақстанның 60 

мыңнан астам педагогі үшін альма-матерге айналған Қазақстанның ең 

көне классикалық педагогикалық жоғары оқу орындарының бірі бола 

отырып, жаңа 2020-2021 оқу жылының басынан бастап 

трансформацияға бағыт алды. 

  Жоғары оқу орындары арасында бәсекелестік дамыған кезеңде, 

оның ішінде академиялық артықшылық үшін жаһандық сын-

тегеуріндер мен білім беру трендтері жағдайында,  Қазұқпу-нің одан 

әрі даму бағыты  университеттің білім беру, зерттеу, сараптама 

қызметіндегі, инновациялық идеялар мен ғылыми білімдерді 

трансляциялаудағы көшбасшылық рөлін айқындау тұрғысынан 

қаралады. Академиялық саясаттағы өзгерістер, ғылыми-зерттеу 

қызметіндегі жаңа тәсілдер, университет құндылықтарын қайта қарау, 



жұмыс берушілермен, стейкхолдерлермен, жергілікті қоғамдастықпен, 

халықаралық ұйымдармен және серіктестермен өзара ынтымақтастық 

пен әлеуметтік-мәдени және кәсіби байланыстарды қалыптастырудың 

жаңа нысандарымен ұштасатын жүйелі шараларды қайта ойластыру, 

трансформациялау және қабылдау, инфрақұрылымды жаңғырту т.б. –  

осы мәселелердің барлығы университет үшін өзекті әрі маңызды 

болып табылады және жаңа оқу жылында басталған қайта құруларға 

негіз болды.  

 Университетті трансформациялауға бағытталған жаңа стратегия  

соңғы 3 жылда бұрынғы Даму Стратегиясында белгіленген 

институционалдық, сондай-ақ функционалдық, әлеуметтік-мәдени 

өзгерістерден өткен университет үшін одан әрі дамудың маңызды 

сатысы болып табылады. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті – Елбасының Жарлығымен 2018 жылдың 25 

желтоқсанында университетке ерекше мәртебе берілді. Осылайша, 

Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті Қазақстанның 11 

ұлттық жоғары оқу орындарының қатарына енді. Ұйымдық-құқықтық 

нысанның ШЖҚ РМК-дан коммерциялық емес акционерлік қоғамға 

өзгеруі және 2020 жылдың 02 шілдесінде ЖОО жарғысында бекітілген 

заңды мәртебеге ие болуы университетке қаржылық дербестігін 

әртараптандыруға және кеңейтуге мүмкіндік береді. 

Корпоративтік басқарудың орнықты жүйесі қалыптасты, 

корпоративтік басқарудың барлық қағидаттары: орталықтандыру, есеп 

беру, ашықтықты сақтауға мүмкіндік беретін барлық қажетті 

институттар сақталған: Директорлар кеңесі, Ректорат, Ғылыми кеңес, 

академиялық және ғылыми комитеттер бар.  

Кеңесетін алқалық органдар желісі: кәсіподақ, жұмыс берушілер 

қауымдастығы, түлектер қауымдастығы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл жөніндегі кеңес, еңбек дауларын қарау жөніндегі Комиссия 

құрылды. 

 Классикалық дәстүрлі академиялық корпоративтік мәдениет 

қалыптастырылды, қызметкерлер қағидаларды, қағидаттарды 

сақтайды және қатаң иерархия бойынша әрекет етеді.  

Тәртіптік Кеңес туралы ережелер мен Әдеп кодексі әзірленді.  

2019 жылы университет алғаш рет QS EECA Шығыс Еуропа және 

Орталық Азия елдерінің 301-350 халықаралық рейтингісіне енді. 

ҚР - АРТА сұранысқа ие ЖОО-ның Ұлттық рейтингісінде үздік 10 

ЖОО-ның қатарына кірді және Қазақстанның 130 ЖОО арасынан 7-

орынды иеленді.  



АРТА - 2019 Білім беру бағдарламаларының рейтингісінде 17 

білім беру бағдарламасы жетекші орындар қатарына кірді (1-кесте): 

  

 

БББ 
шифры 

БББ атауы Орын 

6В01101 Педагогика және психология 1 орын 

6В01506 Информатика  1 орын 

6В03201 Кітапхана ісі 1 орын 

6В01301 Бастауыш білім беру педагогикасы мен 

әдістемесі 

2 орын 

6В01507 Химия 2 орын 

6В01901 Дефектология 2 орын 

6В01509 Биология 2 орын 

6В01403 Дене шынықтыру және спорт 2 орын 

6В03101 Әлеуметтану 2 орын 

6В01504 Физика 3 орын 

7М01102 Педагогикалық өлшемдер 1 орын 

7М01201 Мектепке дейінгі білім және тәрбие 1 орын 

7М01401 Музыкалық білім  1 орын 

7М01701 Қазақ тілі мен әдебиеті 1 орын 

7М01901 Дефектология 1 орын 

8D01501 Биология 1 орын 

8D01701 Қазақ тілі мен әдебиеті 2 орын 

 

№ 1 кесте: БББ АРТА-2019ж. рейтинг нәтижесі  

 

БСҚА-2020 институционалдық рейтингісінде «Педагогикалық 

ғылымдар»  бағыты бойынша Университет 2 орынға ие болды. 

13 білім беру бағдарламасы бойынша университет "Атамекен" 

ҰКП рейтингісінде жоғары оқу орындарының алғашқы ондығына енді 

№  БББ шифры  БББ атауы Орын 

1 5В011400 Тарих 1 

2 5В050100 Әлеуметтану 1 

3 5В090600 Мәдени-тынығу жұмыстары 3 

4 5В011800 Орыс тілі мен әдебиеті 4 

5 5В050300 Психология 4 

6 5В011600 География 5 

7 5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті 5 



8 5В060600 Химия 7 

9 5В020500 Филология 8 

10 5В010300 Педагогика және психология 9 

11 5В011300 Биология 9 

12 5В012000 Кәсіптік білім 10 

13 5В050800 Есеп және аудит 10 

 

№ 2 кесте: ҰКП "Атамекен" рейтингісінің нәтижесі (2019 ж.) 

  

Университет 2024 жылға дейін бес жылға аккредиттеу және 

рейтинг тәуелсіз агенттігінің (бұдан әрі - АРТА) институционалдық 

және мамандандырылған аккредиттеуінен сәтті өтті. 2021 жылы 

ACQUIN халықаралық аккредиттеу агенттігінде (Германия) қайта 

аккредиттеуден өту жоспарлануда. 

  

Аккредиттеу Аккредиттеу мерзімі  Аккредиттеуші 
орган атауы 

Институционалды
қ  

24.05.2019 - 23.05.2024 (5 
жыл)  

Аккредиттеу және 
рейтингтің тәуелсіз 
агенттігі (АРТА) 

Мамандандырылғ
ан 

21.12.2018 - 20.12.2021 (3 
жыл) - 4 БББ; 
24.05.2019 - 23.05.2024 (5 
жыл) - 34 БББ; 
24.05.2019 - 23.05.2026 (7 
жыл) - 17 БББ. 

 Аккредиттеу және 
рейтингтің тәуелсіз 
агенттігі (АРТА) 

Мамандандырылғ
ан 

24.09.2019 - 30.09.2020 ж. - 
10 БББ                           

ACQUIN 
халықаралық 
мамандандырылға
н аккредиттеу 
(Германия) 

 

№ 3 кесте: Университеттің институционалдық және мамандандырылған  

аккредиттеуі  

 

 

 

2019 жылдың тамыз айында университет техникалық және 

кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша білім беру қызметін 



жүргізуге лицензия алды: ағылшын тілін білетін бастауыш білім беру 

мұғалімі және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі. 

Осылайша, университет техникалық және кәсіптік білім берудің 2 

білім беру бағдарламасын, сондай-ақ 6 факультет пен колледжде 46 

бакалавриат білім беру бағдарламасын, 27 магистратура мен 14 

докторантура білім беру бағдарламаларын іске асырады. (№1 сурет). 

Барлық білім беру бағдарламалары 120-дан астам жұмыс 

берушілердің - білім беру ұйымдарының (НЗМ, мектептер, мектепке 

дейінгі мекемелер, колледждер) қатысуымен әзірленеді. 

Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларында major, minor  енгізілді, 

БББ-ның практикаға бағдарлануы күшейтілді және практикаға бөлінген 

кредиттер саны 2011 жылғы 6-дан 2020 жылы 26-ға дейін ұлғайтылды. 

 

 
1-сурет: Білім беру бағдарламалары 

 

Білім алушылар контингенті 6151 адамды құрайды (2019-2020 

жылдары – 5962 адам, 2018-2019 жылдары-6467 адам, 2017-2018 

жылдары - 6361 адам) (2-сурет). 2019-2020 оқу жылында 

педагогикалық мамандықтарға қабылдау контингентінің төмендеуі 

педагогикалық мамандықтар үшін ҰБТ балының шекті деңгейінің 50-

ден 70 балға дейін ұлғаюына және педагогикалық мамандықтарға 

квотаның жойылуына   байланысты екенін атап өту қажет. Сонымен 

қатар, студенттердің сапалық құрамының өзгеруі байқалады. Мәселен, 



ағымдағы жылы мемлекеттік грантқа 533 студент түсті, бұл өткен 

жылдан 21% - ға жоғары; "Алтын белгі" иегерлерінің саны 2 есеге өсіп, 

109 студентті құрады; ерекше үлгідегі аттестат иегерлерінің саны 61% 

- ға өсіп, 50 оқушыны құрады. Ағымдағы оқу жылында колледжде 

оқитындар саны да өсіп, 199-ды құрады. 

Жалпы, кәсіптік бағдар беру жұмысын, имидждік іс-шараларды 

күшейту, студенттерді тарту, сондай-ақ өткен жылдардағы 

университет түлектерін университеттің ғылыми-білім беру және 

әлеуметтік өміріне, түрлі іс-шараларға, конкурстарға, ғылыми 

конференцияларға тарту, университеттің біліктілікті арттыру және 

білім беру бөлімдерімен және ұйымдарымен тығыз ынтымақтастықта 

қызмет көрсетуі академиялық бағдарламаларға да, колледждің 

бағдарламаларына да қабылдауды ұлғайтуға мүмкіндік берді. 

2020-2021 оқу жылына колледжге 153 білім алушы оқуға 

қабылданды (2019-2020 оқу жылында 46 білім алушы болды). (№2 

сурет) 

 

 
 

2-сурет: Білім алушылар контингенті (08.10.2020 жылғы жағдай бойынша) 

 

2020 жылдың 16 наурызынан бастап елімізде төтенше 

жағдайдың енгізілуіне байланысты Университеттің барлық деңгейдегі 

білім алушылары қашықтықтан оқуға көшті. 

 Ол үшін пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің электрондық 

контенті қалыптастырылды, ПОҚ үшін білім беру семинарлары, 

онлайн-оқыту үшін түрлі ақпараттық платформаларды пайдалану 

бойынша білім алушыларға семинарлар ұйымдастырылды. 

Университетте қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру 2012 жылдан 

бастап "UNIVER" және "Moodle" жүйелері арқылы іске асырылуда. 

6381

білім алушы

5814 студент 275 магистрант 62 докторант

31 дайындық бөлімінің 
тыңдаушысы

199 колледж 
студенттері



Бұл жүйелер оқу процесінің, білім алмасудың міндеттерін 

шешуге, оқытушы мен студенттің кез-келген форматтағы ақпараттық 

файлдармен алмасуын жүзеге асыруға мүмкіндік береді, ПОҚ-ның 

бейне контентін орналастыруға бірыңғай қолжетімділік, электрондық 

әдебиетке сілтемелер, виртуалды зертханалар және т. б. қамтамасыз 

етілген. 

Қашықтықтан оқыту режиміне жаппай көшуді ұйымдастыру үшін 

университет тарапынан қосымша төмендегілер ұйымдастырылды: 

- «Академиялық сағат», онда қалыптастырылған кесте бойынша 

білім алушылар үшін академиялық мәселелер бойынша ПОҚ 

тарапынан консультациялар өткізілді. 

- «Цифрлық волонтер» жобасы аясында цифрлық дағдылар мен 

құзыреттерге ие ПОҚ университеттің оқытушылар құрамы мен мектеп 

мұғалімдеріне қашықтықтан оқытуды жүзеге асыруда ақпараттық және 

практикалық көмек көрсетті. «Цифрлық волонтер» жобасына 

университет студенттері мектептерге әдістемелік көмек көрсету және 

мектеп мұғалімдеріне атаулы қолдау көрсету үшін қатысты.  

- «Психологиялық көмек» - ата-аналарға, оқушыларға, студенттер 

мен оқытушыларға оқшаулап оқытуға бейімдеу және қашықтықтан 

оқыту жағдайында білімді игеру бойынша психологиялық көмек 

көрсету мақсатында ұйымдастырылған жоба. 

Қазіргі уақытта қашықтықтан оқыту форматында жұмысты тиімді 

ұйымдастыру үшін Университет тарапынан виртуалды офис-тіркеуші, 

студенттерге қызмет көрсету орталығы және қашықтықтан оқыту 

технологиясы ұйымдастырылды, құрылымдық бөлімшелермен: 

институттармен және кафедралармен жедел байланыс орнату үшін 

чат-бот іске қосылды. 

2019 жылы түлектердің жұмысқа орналасуы 91% (бакалавриат 

бойынша 80%, магистратурада 94%, докторантурада 100%) құрады. 

(№3 сурет) 



 
 

3-сурет: Түлектерді жұмысқа орналастыру % 

 

2020 жылы профессор-оқытушылар құрамының саны 346 

адамды құрады (2019 ж. – 499, 2018 ж. – 556, 2017 ж. - 584). 

Қызметкерлер санының азаюы 70-75+ жас аралығындағы ғылыми-

зерттеу өнімділігі төмен зейнеткерлер санының қысқаруына 

байланысты. Ғылыми дәрежесінің көрсеткіші 49,70% құрайды. 2019 

жылға арналған "Үздік оқытушы" грантының иегерлері 5 адам. 2018 

жылы 7 адам болды. 

Ағылшын тілі оқытушыларының әлеуетін арттыру мақсатында 23 

ПОҚ АҚШ елшілігімен бірлесіп, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 

жобасы шеңберінде оқытудан өтті. Ағылшын тілінде сабақ жүргізетін 

ПОҚ үшін халықаралық сертификаттардың болуы туралы талап 

енгізілді. «Шет тілі» және «Шет тілдерін оқыту әдістемесі» 

кафедраларының 48 ПОҚ шет тілін меңгерудің халықаралық 

сертификаттарына ие. 

Интернационалдандыру стратегиясы шеңберінде Академиялық 

ұтқырлық бағдарламалары, шетелдік жоғары оқу орындарымен қос 

дипломды білім беру бағдарламалары кеңейтілді, магистранттар мен 

докторанттарға дәрістер оқу және ғылыми жетекшілік ету үшін 

шетелдік ғалымдар мен профессорлар тартылды. 

Университеттегі халықаралық ынтымақтастық әлемнің 20 елімен 

60-тан астам халықаралық келісімдер мен шарттар негізінде жүзеге 

асырылады. 

2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл

89%

92% 80%

89%

92%

94%
89%

100%
100%

Бакалавр Магистратура Докторантура



Академиялық ұтқырлық бағдарламасын іске асыру мақсатында 

Университет келесі шетелдік серіктес жоғары оқу орындарымен 

ынтымақтастық жасайды: 

 

Логотип Шетелдік әріптес ЖОО-
ның атауы 

Орналасқан жері 

 

Миссисипи Алқабы 
Мемлекеттік Университеті 

АҚШ 

 

Катовицадағы Силезия 
университеті 

Польша 

 

Нийде Өмер Халисдемир 
Университеті 

Түркия 

 

Хубэя университеті  
Қытай Халық 

Республикасы 

 

Лондонның Батыс 
Халықаралық Колледжі 

Ұлыбритания 

 

Сунгшин университеті Оңтүстік Корея  

 

Перпиньян университеті Франция 

 

№ 4 кесте: Шетелдік жоғары оқу орындарымен академиялық ұтқырлық 

 

 

 

 

 

 

 

 



Университетте 2012 жылдан бастап сыртқы академиялық 

ұтқырлық бағдарламасы жүзеге асырылуда. Әріптес-шетелдік ЖОО-на 

оқуға кеткендердің саны бойынша деректер № 4 суретте көрсетілген. 

 
 

4-сурет: Соңғы 3 жылда халықаралық ынтымақтастық аясында шетелде сыртқы 

шығыс академиялық ұтқырлық шеңберінде білім алғандар саны елдер бөлінісінде 

 

2013 жылдан бастап Университет сыртқы кіріс академиялық 
ұтқырлық бағдарламасы аясында шетелдік білім алушыларды 

қабылдай бастады, бүгінгі күні олардың саны 24 білім алушыны 
құрады. Сыртқы кіріс академиялық ұтқырлық бойынша соңғы 3 жылда 
11 адам білім алды.                                                                                   

2013 жылдан бастап университетте қос дипломды білім беру 
бағдарламасы бойынша кадрлар даярлау жүзеге асырылуда. 

 

ЖОО-ң  
атауы 

Білім беру 
 жүйесі 

ББ-ң 
атауы 

Білім 
алушының 
саны 

Миссисипи 
мемлекеттік 
университеті, 
АҚШ 

Бакалариат: 

 ҚазҰлтҚызПУ-
да 3 жыл + 1 
жыл  MVSU 
= ДД 

Шет тілі: екі шет 
тілі, 

Әлеуметтік жұмыс, 
Педагогика және 

психология, 

26 

17

4

1

10

5

10
12

19

5

16
14

32

19

4

9

6
4

США Великобритания Турция Польша КНР Франция Корея

2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 



Магистратура: 
 ҚазҰлтҚызПУ-
да 1 жыл + 1 
жыл  MVSU-да 

= ДД 

Информатика, 
Биология, 

Мектепке дейінгі 
оқыту және 

тәрбиелеу, 
Математика 

Польша 
Республикасы, 
Катовице 
қаласындағы 
Силезия 
университеті 

Бакалариат: 
 ҚҰҚПУ-де  
2.5 жыл + 1.5 
жыл СУ-де = ДД 
Магистратура: 
 ҚазҰлтҚызПУ-
да 1 жыл + 1 
жыл SU = ДД 

Шет тілі: екі шет 
тілі 

 

12 

Лондонның 
батыс 
халықаралық 
колледжі, 
Ұлыбритания 

Бакалавриат: 
Қашықтан / 
аралас оқыту 

Информатика, 

Ақпараттық 
жүйелер 

 

Нийде Өмер 
Халисдемир 
Университеті, 
Түркия 
Республикасы 

Магистратура: 
ҚазҰлтҚызПУ-да 
1 жыл +  
Нийдеде 1 жыл 

Биология, 
Тарих, 
Химия, 

Әлеуметтану 

 

 

 

№ 5 Кесте: Қос дипломды білім бағдарламасы 

 

2020 жылғы ақпарат бойынша университетте 142 шетелдік білім 

алушы оқиды: 62 бакалавр және 2 магистрант, 36 студент 

қашықтықтан білім алды. Сондай-ақ, 2019 оқу жылынан бастап 

мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша дайындық курсына 42 

тыңдаушы қабылданды. ТМД, Ресей, ҚХР және Моңғолия елдерінен 

келген студенттер контингенті. (№6 сурет) 



 

5-cурет: Шет елдік білім алушылардың саны 

 

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында соңғы 3 жылда 

шетелдік ЖОО-нан 18 ПОҚ тартылды ( №6 кесте). 

Жылы Саны Аты-жөні Елі Бағыттардың 
атауы 

2020  1 Cahit Tağı 
ÇELİK 
Кахит Таги 
Челик 

Түркия Ғылым 

2019 7 Sefa ERTÜRK
  
Сефа Ертурк 

Түркия Ақпараттық 
жүйелер 

Adam 
Wojtaszek 
Адам 
Войташек 

Польша Шет тілі: екі шет 
тілі 

Abdullah Kök  
Абдуллах Кок 

Түркия Қазақ тілі мен 
әдебиеті,  

Филология 

Fikret Türkmen 
Фикрет 
Туркмен 

Түркия Қазақ тілі мен 
әдебиеті,  

Филология 

Abigail Sophia 
Newsome 

АҚШ Биология 

85 107 142

2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 



Jelena Caiko  Латвия Информатика 

Melek 
Altiparmak 
Karakus 

Түркия Биология 

2018 10 Макашева 
Салтанат 
Жолдасбековн
а 

Тюмен 
университеті  

Орыс тілі мен 
әдебиеті 

Бегер Генрих Берлин, 
Германия 

Физика-
математика,  
Математика 

Ахмет Аксой Ақдениз 
университеті, 
Түркия 

Биология 

Бакибаев 
Әбдіғали 
Әбдіманапович 
 

Ресей,  
Томск 

Жаратылыстану, 
Химия 

Челышкова 
Марина 
Борисовна  

Ресей,  
Москва  

Жалпы педагогика  
 

Звонников 
Виктор 
Иванович  

Ресей, 
 Москва 

Жалпы педагогика  
 

Фатих Южель Түркия Әлеуметтік-
гуманитарлық,  
құқық және басқару 
негіздері 

Хиодо 
Масаюки 

Япония, Убе Физика-
математика, 
Информатика 

Абигейл 
Ньюсам 

АҚШ, 
Миссисипи 

Жаратылыстану, 
Биология 

Кэти Голден АҚШ, 
Миссисипи 

Әлеуметтік-
гуманитарлық 
факультет,  
әлеуметтік-
гуманитарлық 
пәндер кафедрасы 

 

 № 6 кесте: Шетелдік ПОҚ 

 



10 оқытушы ғылыми тағылымдамадан Ходжа Теппе 
университетінде (Түркия), Бонн университетінде (Бонн қ., Германия), 
Томск политехникалық университетінде (Томск қ., Ресей), Гумбольт 
университетінің славистика институтында (Берлин қ., Германия), 

Хаджи Бекташ Вели университетінде (Невшехир қ., Түркия), Карлов 
университетінде (Прага қ., Чехия) өтті. 

Университетте 2018-2020 жылдарға арналған ҚР БҒМ ҒК 
гранттық қаржыландыру бойынша 4 ғылыми жоба орындалуда. Web of 
Science және Scopus деректер базасында 2020 жылы 33 ғылыми 
мақала жарияланды. 2019-2020 оқу жылында 12 қорғау куәлігі, оның 
ішінде 2 пайдалы модельге патент, 3 өнертабысқа патент және 7 
авторлық куәлік алынды. 

ПОҚ жариялау белсенділігін ынталандыру мақсатында Scopus 
ДБ және Web of Science ДБ журналдарында жариялағаны үшін ПОҚ-қа 
материалдық ынталандыру енгізілді. Сонымен қатар барлық ПОҚ 
Google Scholar платформаларында профайлдар жасады.  

"Хабаршы" ғылыми журналы (ISSN2306-5079) 2018 жылғы 16 
мамырда ҚР БҒМ №768 Бұйрығымен ғылыми қызметтің негізгі 
нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі ұсынатын басылымдар тізбесіне енгізілді 
(педагогикалық ғылымдар бөлімі). 

2018 жылы 6D011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті және 6D020500-
Филология, 2020 жылы 6D060600 – Химия және 6D011300 – Биология 
мамандықтары бойынша диссертациялық кеңестер ашылды. 

Ғылыми-зерттеу қызметі 14 оқу-ғылыми зертханалар мен 
орталықтар базасында жүргізіледі. Олардың қатарында кешенді 
химия-биологиялық ҒЗО, биохимия және биотехнология зертханасы, 
полимеразды тізбекті реакция зертханасы, геоақпараттық жүйелер 
зертханасы, сондай-ақ соңғы 3 жылда ашылған латын графикасы 
орталығы, Робототехника орталығы, "Дара" психологиялық-
педагогикалық түзету орталығы, инклюзивті білім беруді дамытудың 
ресурстық-консультативтік орталығы, "Жан Шуағы" психологиялық 
қолдау орталығы, Bilim Media Group кабинеті бар. 

Әлеуметтік және гендерлік зерттеулер ғылыми-зерттеу 
институтының базасында Нидерланды елшілігінің (Wiki Gap 
Kazakhstan студенттерді тарту арқылы) қатысуымен зерттеу және 
әлеуметтік жобалар орындалды, Алматы қаласындағы ЮНЕСКО 
Кластерлік Бюросымен бірлесіп, Алматы облысының ауыл 
мектептерінің 5-7 сынып оқушыларының қатысуымен ғылымдағы 
халықаралық қыздар мен әйелдер күні таныстырылымы өтті. Қазіргі 
уақытта ЮНЕСКО Кластерлік Бюросының қолдауымен мектеп 
мұғалімдері мен ЖОО педагогтері арасында «COVID-19 мәнмәтінінде 
қашықтықтан оқыту жағдайында оқытушы әйелдер арасындағы стресс 
факторларын анықтау» тақырыбы бойынша зерттеу жүргізілуде. 



Қазақстанның жас ғалым-педагогтарының диалог алаңын құру, 

оқытудың, тәрбиелеудің тиімді технологияларымен алмасу, ғылыми 

зерттеулер жүргізу үшін Қазақстанның жас ғалым-педагогтерінің 

қауымдастығы құрылды (бірінші слет 2018 жылғы 26 сәуірде өтті), 

оның құрамына Қазақстанның 20 жоғары оқу орнының жас ғалымдары 

кірді. Соңғы жылдары Жас ғалым-педагогтар қауымдастығының слеті 

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті базасында өтті. (2-ші 

слет), онлайн форматта ағымдағы жылы "Болашақ" университетінде 

(Қызылорда). 

Мемлекет басшысы жариялаған Жастар жылы аясында 

университетте 2018 жылдың желтоқсан айында Қазақстанның жас 

ғалым – педагогтер қауымдастығының бастамасымен "t2tNetworking" 

(teacher to teacher Networking-мұғалімнен мұғалімге Нетворкинг) Жас 

ғалым-педагогтердің жобасы басталды. Өткен уақыт ішінде 

университет түлектері ТОП-менеджерлер болып табылатын 

мектептермен ынтымақтастық орнатылды. 

Университеттің Ғылыми кітапханасы ғылыми-білім беру 

қызметіне ақпараттық қолдау көрсетеді. Кітапхана қоры 1 067 778 

дананы құрайды, оның ішінде мемлекеттік тілде 936 512. 10 487 

басылым электронды тасығыштарда ұсынылған. "РАКАЖ" 

(Республикалық автоматтандырылған кітапханалық-ақпараттық жүйе) 

бағдарламасының көмегімен кітапты іздеу және тапсырыс беру, 

кітапхананың кітап қорын есепке алу және келушілер статистикасын 

жүргізу сияқты процестер автоматтандырылған. Электрондық 

ресурстарға тұрақты қол жетімділік РМЭБ, IPRbooks, Polpred.com, 

Album book, Lantar-trade арқылы жүзеге асырылады. 

Университеттегі тәрбие және әлеуметтік жұмыс 12 студенттік 

клубтың жұмысына студенттерді тарту арқылы жүзеге асырылады, бұл 

студенттердің жеке қабілеттерін жүзеге асыруға және студенттік 

өмірде белсенді әлеуметтенуге мүмкіндік береді. Тәрбие жұмысының 

әрбір бағыты бойынша тәлімгерлікті әр түрлі жастар ұйымдары жүзеге 

асырады, олардың ішінде "Парасатты НЛО" дебат клубы; "Жас Отан" 

Жастар қанаты; Студенттік альянс; "Саналы ұрпақ" клубы; Еріктілер 

лигасы; "Enactus"ұйымы. "Жасыл ел" еңбек жасағы; "Достық" жастар 

ұйымы; "Ақ қауырсын" жас ақындар клубы»; Алмалы ауданы бойынша 

"СЕРТ" полиция көмекшілерінің студенттік отряды, университет 

жанынан құрылған студенттік өзін-өзі басқару органдары және т.б., 

олардың құрамына 3000-нан астам белсенді студент кіреді. 



Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың 2020 жылды Жастар жылы деп 

жариялауы университет студенттеріне "Qazvolunteer" 

платформасындағы әлеуметтік Студенттік Несие жобасына қатысуға 

мүмкіндік берді. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 

мақсатында университетте "Саналы ұрпақ" клубы құрылды, оған 4000 

студент кірді. "Саналы ұрпақ" клубының негізгі мақсаты білім беру 

саласында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, 

білім алушыларда да, университет қызметкерлері мен оқытушылары 

арасында да сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыру 

болып табылады. 

Кәсіби қылқылым шеберлерін танымал ету мақсатында 

университетте "Дара" арт-галереясы ашылды, онда университеттің 

кәсіптік білім беру факультетінің оқытушылары мен студенттерінің 30-

дан астам суреттері ұсынылған. 

Студенттік және педагогикалық қауым арасында ай сайынғы 

"Қыздар университеті" газеті үлкен танымалдыққа ие. Университеттің 5 

мыңнан астам студенті "Рухани жаңғыру" бағдарламасын жүзеге асыру 

шеңберіндегі іс-шараларға қатысады. Университет қыздары көптеген 

республикалық пәндік, ғылыми, шығармашылық және спорттық 

жарыстар мен байқаулардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері. 

Дарынды студенттерге, сондай-ақ әлеуметтік осал санаттағы 

студенттерге қолдау көрсету үшін университет оқу жеңілдіктерін 

ұсынады.ан 

Бірінші курсқа жаңа қабылданған студенттер үшін" бейімделу 

апталығы" өткізіледі, оның барысында жаңадан келгендерге 

университеттің бүкіл кампусы бойынша тур ұйымдастырылады, 

университеттің барлық қызметтерінің жұмысымен танысады, 

университеттің корпоративтік мәдениеті туралы түсіндіреді, 

студенттермен кездесу кезінде университет жұмысының әр бағыты 

бойынша ректор, проректорлар, университеттің барлық 

бөлімшелерінің басшылары кездеседі. 

         Оқу үдерісінің ашықтығы және білім алушылардың білімін 

бағалаудың объективтілігі үшін "Универ" жүйесі, ARTA SYNERGY 

электрондық құжат айналымы бағдарламасы енгізілді. 

          2019 жылы Деректерді талдаудың ахуалдық-мониторингтік 

орталығы (бұдан әрі – СМО) іске қосылды. СМО оқу процесінің 

бейнемониторингін және ЖОО-ның IT-инфрақұрылымын 



бейнебақылау жүйесін орталықтандырылған басқаруды қамтамасыз 

ету мақсатында құрылды. 

       ПОҚ әлеуетін арттыру, сондай-ақ қосымша кәсіптік білім беру 

бойынша қызмет көрсету мақсатында біліктілікті арттыру және 

қосымша білім беру институты құрылды, ол ағымдағы оқу жылында 

педагогикалық артықшылық орталығы болып қайта құрылды. Бүгінгі 

таңда біліктілікті арттыру курстарынан 2,5 мыңға жуық тыңдаушы өтті. 

Сонымен қатар, университет студенттері мен ПОҚ тілдік даярлау 

мақсатында 2018 жылдың қыркүйек айында лингвоорталық ашылып, 

онда ағылшын, түрік, қытай, француз, қазақ, неміс және орыс тілдері 

оқытылады, бүгінгі күні 334 адам тілдік курстан өтті. 

        Инфрақұрылым: университет білім алушылары мен 

қызметкерлерінің тұруы үшін 3 оқу корпусы және 7 студенттік үй бар. 

Студенттерге қызмет көрсету орталығы, медициналық денсаулық 

орталығы, "Аққу" жүзу бассейні жұмыс істейді. Мемлекеттік білім беру 

гранты негізінде оқитын студенттер үш мезгіл тамақпен және 

жатақханадағы орындармен қамтамасыз етілген. 

 

ҚАЗҰҚПУ SWOT ТАЛДАУ  

 

Университет күшті жақтар мен мүмкіндіктер есебінен өсу әлеуетін 

анықтау, сондай-ақ қауіпті азайту және әлсіз жақтарды жою үшін ішкі 

және сыртқы факторларға талдау жүргізді. 

 

Күшті жақтары (S):  Әлсіз жақтары (W): 

 Қазақстан өңірлерінде брендтің 
танылуы 

 Еңбек нарығында түлектердің талап 
етілуі (бакалавриат бойынша 80%, 
магистратурада 94%, докторантурада 
100%) 

 Жұмыс берушілерді тарта отырып, 
білім беру бағдарламаларын әзірлеу 

 Бірінші курстан бастап тәжірибені 
арттыру 

 Білім беру бағдарламалары 
бойынша институционалдық және 
мамандандырылған аккредиттеудің 
болуы 

 Оқу-ғылыми зертханалар мен 

   Факультеттердегі басқару моделі 
уақыт талаптарына сай келмейді 

   БББ мазмұнының ISТЕ 
халықаралық стандартына сәйкес 
келмеуі 

   Оқыту әдістемесі Z және альфа 
ұрпақтарының мүдделеріне сай 
келмейді 

     Университеттер мен мектеп 
педагогтерінің арасындағы сапалы 
өзара іс-қимылдың жеткіліксіз деңгейі 

   Қартайған педагогикалық құрам, 
жас педагогтардың үлесі төмен  

   Халықаралық жұмыс тәжірибесі 
және халықаралық ғылыми 



орталықтардың болуы: Полимерлік 
тізбекті реакция білім беру 
бағдарламалары бойынша кешенді 
химиялық-биологиялық ғылыми-
зерттеу орталығы Химия, Биология, 
робототехника орталықтары, түзету, 
инклюзивті білім беруді дамыту, 
ситуациялық-мониторингтік орталық 

 Әлеуметтік және гендерлік 
зерттеулер ғылыми-зерттеу 
институтының жұмыс істеуі, 

 Шетел университеттерімен 
қосдипломды білім беру 
бағдарламаларының болуы 

 Материалдық-техникалық база оқу 
үдерісін сәтті ұйымдастыруға мүмкіндік 
береді 

 Дайындық бөлімінде тілдік 
дайындық, сондай-ақ шет тілдер 

курстары 

 Әр түрлі студенттік ұйымдар 

 Әлеуметтік жауапты ұйым 

журналдарда жарияланымдары бар 
оқытушылар мен зерттеушілердің 
үлесі төмен (шет тілін меңгерген ПОҚ 
12% құрайды). 

   Түлектердің университетпен 
ынтымақтастыққа жеткіліксіз тартылуы 

   Педагогика, цифрлық педагогика, 
инклюзивті білім беру және психология 
саласындағы әлсіз қолданбалы 
зерттеулер мен аналитика, өзекті де 
жаңа педагогикалық зерттеу 
тақырыптарының болмауы 

   ПОҚ мен білім алушылар 
арасында академиялық ұтқырлықтың 
әлсіздігі. 

  Заманауи зертханалармен, 

симуляциялық бөлмелермен және 

тренажерлармен жеткіліксіз 

жабдықталу 

Мүмкіндіктер (O): Қауіптер (T): 

 Педагог кадрларды даярлауға 

сұраныстың артуы (МДБ–11530, ОБ - 

4113) 

 Бейресми білімге деген 

қажеттілік-LIFE LONG LEARNING 

 Ваучерлік жүйе есебінен 

студенттер контингентін кеңейту 

 Мамандыққа "бүйірлік кіру" 

шарттары 

 PhD және тағылымдамаларға 

гранттар санын ұлғайту, жас 

ғалымдарға ғылыми гранттар бөлу, 

 Қазақстандық жобаларды іске 

асыру үшін шетелдік ғалымдарды 

тарту. 

 Ғылыми гранттарды 

әртараптандыру, ғылыми жобалардың 

  Өңірлердегі ПОҚ мен 
талапкерлерді тарту бойынша 
бәсекелестердің белсенді саясаты 

  Ауылдық жерлердегі 
талапкерлердің дайындық деңгейінің 
төмендігі, оның ішінде ағылшын тілін 
нашар білуі 

  Өңірлердегі білім басқармалары 
мен бөлімдерінің педагогикалық 
жоғары оқу орындарымен 
ынтымақтастыққа, оның ішінде 
зерттеулерге, бірлескен жобаларға 
қызығушылығының жеткіліксіздігі 

  Халықтың әлеуметтік-
экономикалық деңгейі мен төлем 
қабілеттілігінің төмендеуі, әсіресе 

ауылдық жерлерде 

  Шетелдік студенттер үшін 

қазақстандық педагогикалық білімнің 

тартымсыздығы 



түрлі конкурстарына қатысу мүмкіндігі 

 ҚР БҒМ "академиялық 

артықшылық орталықтарын" құру 

конкурсына қатысу. 

 Қазақстанның жоғары оқу 

орындарын ранжирлеуге және 

халықаралық рейтингтерге қатысу 

 Желілік серіктестік мүмкіндігі, 

бизнеспен өзара әрекеттесу 

 Институционалдық даму 

мүмкіндіктері 

 ҚР педагогикалық білім берудің 

Ресурстық әдістемелік орталығының 

ашылуы 

 Балалардың ерте дамуын 

зерттеу институтын құру 

 "Зере" Орталығының Ашылуы. 

Тәрбие құндылықтарын өсіру, ана мен 

отбасы мәртебесін құрметтеу. 

 ҚР әйелдер көшбасшылығын 

қолдау бойынша ресурстық орталық 

құру 

 Орнықты даму мақсаттары, оның 

ішінде гендерлік теңдік жөніндегі 

орталықты құру мүмкіндігі. 

 Университеттің EUA (еуропалық 

ЖОО қауымдастығы), AAU (Азия 

университеттері қауымдастығы) 

жобалары мен ғылыми 

конференцияларына қатысуы) 

 Шетелдік студенттерді ҚР БҒМ 

стипендиялық бағдарламаларына 

тарту / университеттің ішкі гранттары 

  Университеттің ПОҚ, әкімшілік-
басқару персоналының әлеуетін 
арттыру бойынша елшіліктердің, 
шетелдік жоғары оқу орындарының, 
ҮЕҰ, "Болашақ" ХБО тренингтері мен 
біліктілігін арттыру бағдарламаларына 

интернационалдандырудың тежеуші 

факторы болып табылады. 



қатысуы 
 

1.ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРЛЕР МЕН ЗАМАНАУИ ТРЕНДТЕР 

 

Әлемдегі сарапшылар қауымдастығы адами капиталды дамыту 

қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының басты факторы ретінде 

білім беруді жаһандық сын-қатерлер мен заманауи трендтерге басты 

жауап ретінде жаңаша түсінуді қажет ететіндігін мойындайды. 

ЮНЕСКО, ЭЫДҰ, Дүниежүзілік банк, Дүниежүзілік экономикалық 

форум, Ұлттық экономикалық зерттеулер бюросы сияқты жетекші 

халықаралық ұйымдардың есептері мен зерттеулеріне сәйкес бес 

негізгі жаһандық сын-қатерлер анықталды1: 

- Экономикалық, оны анықтайтын:  экономикалық өсу 

қарқынының төмендігі, еңбек өнімділігінің төмендігі және 

жұмыссыздық. 

- Технологиялық: технологиялық кешеуілдеу, жаңа 

технологияларға қол жетімділіктің шектеулері және оларды 

қолданудағы қиындықтар, қауіпсіздікке қатерлер, соның ішінде 

деректерді қорғауды жатқызуға болады. 

- Білім беру саласындағы қиындықтар, оның ішінде теңсіздіктің 

сақталуы, материалдық және зияткерлік ресурстардың жетіспеушілігі, 

жеке білім беру траекториясын ұсынудағы қиындықтар. 

- Кедейлердің жоғары үлесі, ресурстар мен дағдылардағы 

теңсіздік пен теңгерімсіздіктің артуынан туындаған әлеуметтік 

мәселелер. 

- Саяси қиындықтар: қоғамдық өнімді, оның ішінде білім беруді 

жекешелендіру проблемаларымен және аумақтық шекаралардың 

тұрақсыздығымен сипатталады. 

Жаһандық сын-қатерлердің сипаты жаһандық және ұлттық 

тенденцияларды айқындады, олардың негізгі белгілері: жаңа 

мамандықтардың пайда болуы, тіркелмеген сектордың өсуі, атап 

айтқанда, жалдамалы және электронды несиенің дамуы, 

экономикалық көрсеткіштердің төмендеуі, еңбек нарығында жетістікке 

жету үшін нақты дағдыларға деген сұраныс емес, мамандықтар, 

цифрландыру, роботтандыру, ақпараттық технологиялар саласын 

кеңейту, жасанды интеллектті кеңінен қолдану, өмір салтын өзгерту, 

оқытудың жаңа технологиялары (виртуалды және  шынайы), онлайн-

                                                             
1 БІЛІМ БЕРУ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ.   27- шығарылым, 2020.  P.S. 

Сорокин, Ю.А. Матюненко, Т.А. Попова 



білім беру, қосымша сабақтарға арналған интернет-ресурстар, 

мұғалімнің рөлін трансформациялау - білімнің жалғыз акторы рөлінен 

тәлімгер рөліне көшу, депрессиялық көңіл-күйдің өсуі, өмірдегі 

тәртіпсіздік, радикалды көзқарастардың өсуі, әлеуметтік теңсіздік, 

экологиялық қауіп-қатерлер, ғаламшар ресурстарының қауіпсіздігі үшін 

халықтың жалпы жауапкершілігі, ресурстардың азаюы, қалдықтарды 

қайта өңдеумен байланысты экономиканың жаңа секторының пайда 

болуы және т.б. 

            Осылайша, әлемнің жаһандық көрінісі және негізгі үш білім беру 

тенденциясы - дараландыру, цифрландыру және өзгермелі 

сұраныстар - бүкіл әлемде және Қазақстанда жоғары білім  беру 

саясатының шұғыл күн тәртібіне айналуда. 

 

 3. МИССИЯ ЖӘНЕ БАҒДАР, ҚҰНДЫЛЫҚТАР МЕН СТРАТЕГИЯЛЫҚ 

МАҚСАТТАР 

 

МІНДЕТ 

Оқыту мен оқудағы көшбасшыларды даярлау арқылы Қазақстандағы 

адами капиталдың сапасын арттыруға үлес қосу2  

БАҒДАР 

1. Тиімді менеджмент және корпоративті басқару 

2. Педагогика, оқыту және оқыту әдістері мен технологияларындағы 

жаңашылдық 

3. 21К  дағдыларын қалыптастыру және дамыту орталығы 

4. Қолданбалы зерттеулерге, халықаралық ынтымақтастыққа және 

сарапшылар қауымдастығымен өзара әрекеттесуге негізделген жаңа 

білімді қалыптастыру орталығы 

5. Белгісіздіктер күшейетін ортаға көшбасшыларды дайындайтын 

әлеуметтік жауапты ұйым 

6. Студенттерге, оқушыларға, түлектерге, ата-аналарға, 30-дан 55 

жасқа дейінгі ересектерге, 65 жастан асқан күміс буынға арналған life 

long learning бағдарламалары 

7. Жаңа экожүйе мен инфрақұрылым креаторы 

 

ҚҰНДЫЛЫҚТАР 
                                                             
2  «Негізгі үлес ұлттық-адами капиталға - ХХІ ғасырдағы дамудың шешуші факторына» 

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары, Қазақстан 

Республикасы Президентінің Жарлығы №№636 от 15.02.2018 

 

 



 Қамқорлық пен жанашырлық 

 Адалдық 

 Кәсіби шеберлік 

 Әлеуметтік жауапкершілік 

 Ашықтық. 

Университет аталған құндылықтарды корпоративті мәдениеттің 

маңызды компоненттері ретінде анықтады, оны ұстану  академиялық 

саясатта білім беру бағдарламаларының мазмұны арқылы, ғылыми-

зерттеу қызметінде, халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруда, 

эксперттік іс-шараларда, мүдделі тараптармен серіктестікте, 

әлеуметтік миссияны жүзеге асыруда, қызметкерлер, оқытушылар 

құрамы, студенттер, университет басшылығымен өзара іс-қимылда 

көрінеді. 

 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР: 

 2025 жылға қарай университет Қазақстандағы педагогиканың 

академиялық көшбасшысына айналады. 

 QS Subject (Education & Training) халықаралық пәндік 

рейтингіде  100  жетекші университет қатарында болады. 

 

4. УНИВЕРСИТЕТТІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН СТРАТЕГИЯЛЫҚ 

БАҒЫТТАР, МАҚСАТТЫ ИНДИКАТОРЛАР ЖӘНЕ КҮТІЛЕТІН 

НӘТИЖЕЛЕР 

Әртүрлі жағдайлар мен сыртқы және ішкі факторлардың 

университеттің одан әрі өсуіне ықпалын бағалай отырып, университет 

дамуының келесі басым бағыттары анықталды. 

 

1. Тиімді менеджмент және корпоративті басқару 

2. Педагогика, оқыту және оқыту әдістері мен технологияларындағы 

жаңашылдық 

3. 21 К. дағдыларын қалыптастыру және дамыту орталығы 

4. Қолданбалы зерттеулерге, халықаралық ынтымақтастыққа және 

сарапшылар қауымдастығымен өзара әрекеттесуге негізделген жаңа 

білімді қалыптастыру орталығы 

5. Белсенділіктің жоғарылауы үшін көшбасшыларды дайындайтын 

әлеуметтік жауапты ұйым 

6. Оқушыларға, студенттерге, түлектерге, ата-аналарға, 30-дан 55 

жасқа дейінгі ересектерге, 65 жастан асқан күміс буынға арналған Life 

long learning бағдарламалары 



7. Жаңа экожүйе мен инфрақұрылым креаторы 

 

«Тиімді менеджмент және корпоративті басқару» стратегиялық 

бағыты. 

Мақсат. Корпоративтік басқару және тиімді менеджмент жүйесін құру 

Міндеттер: 

 стратегия нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған корпоративті 

мәдениетті, корпоративті этиканы қалыптастыру; 

 HR, PR арқылы университеттің ребрендингі және 

тартымдылығын арттыру; 

 маркетингтік саясатты күшейту; 

 талант-менеджментті енгізу; 

 университеттің әкімшілік және басқарушылық құрамының 

құзыреттілігін арттыру; 

 ынталандыру жүйесін және қызметкерлерді ынталандыруды 

жетілдіру. 

 

Мақсатты индикаторлар: 

№ Индикаторлар 
Өлш. 

бірлігі 

Есеп 
беру 

кезеңі 
Жоспарланған кезең 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Менеджмент бойынша 
біліктілікті арттыру 
курстарын аяқтаған 
әкімшілік-басқару 
кадрларының үлесі 

% 16,81 21,51 32,26 43,01 53,76 64,52 

2 

Университеттің жалпы 
кірісінен эндаумент 
қорындағы қаражаттың 
үлесі  

% 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

3 

Әкімшілік-
басқарушылық 
құрамның жалпы 
санына тартылған 
шетелдік топ-
менеджерлердің үлесі  

% 0,00 0,50 0,50 1,07 1,07 1,60 

4 
Университеттің ERP 
жүйесін қолданатын 
әкімшілік персонал үлесі  

% 0,00 30,00 40,00 50,00 50,00 50,00 

5 
Ұлттық рейтингтегі 
университеттің орны  

орын 2 2 1 1 1 1 



6 

QS (Education & 
Training) халықаралық 
пәндік рейтингіндегі 
университеттің орны. 

орын 0 0 0 0 0 100 

 

Күтілетін нәтижелер 
 стратегияның нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған 

қалыптасқан корпоративтік мәдениет 
 университеттің жаңа бренді; 
 университеттің ұйымдық сәулетінің жаңа моделі; 
 таланттарды тартуға және сақтауға бағытталған HR жүйесі; 
 ӘБҚ үшін KPI жүйесі енгізілді 
 университетті ілгерілету бойынша белсенді маркетингтік саясат 

 
Мәселелер / тәуекелдер 

 Университеттің жаңа даму бағыттарына сәйкес жарғыны 
жетілдіру қажет 

 Күшті маркетингтік саясаттың болмауы 
 Ресурстарды басқару жүйесінің болмауы 
 Енгізу кезеңіндегі жобалық менеджмент 

 
Мүмкіндіктер / қабылданатын әрекеттер 

 Университеттің жаңа даму бағыттарына сәйкес жарғыны тіркеу 
 Университетті алға жылжыту үшін маркетинг бөлімін құру 
 Директорлар Кеңесінде университет қызметінің перспективалық 

бағыттары бойынша шешім қабылдау; 
 Ресурстарды басқару жүйесін енгізу 
 "Айдың үздік қызметкері"конкурсын өткізу. 
 ЖОО-ның КеАҚ-қа трансформациясы университеттің қаржылық 

кірістерін арттыру үшін қолайлы жағдай жасайды, бұл ПОҚ үшін 
әлеуметтік пакеттерді ұсынуға, оқытушылар мен 
қызметкерлердің кәсіби дамуы үшін қаражатты жоспарлауға 
мүмкіндік береді. 

 Жеке жоспарлар негізінде қызметкерлердің тұрақты кәсіби 
дамуы; 

 Басқарушы персонал үшін кәсіби талаптарды арттыру; 
 Жас кадрларды тарту және еңбек сіңірген қызметкерлер үшін 

кәсіби қызметін нәтижелі аяқтауды қамтамасыз ету; 
 

"Педагогикадағы, оқыту мен оқытудың әдістемесі мен 
технологияларындағы Инноватор" стратегиялық бағыты. 

Білім беру сапасын арттыру - қазіргі заманғы білімді, 
технологияларды және оқыту әдістерін меңгерген жоғары білікті 
педагогтарсыз мүмкін емес. Болашақ педагогтарды тарту және оқыту, 



бүгінгі педагогикалық құрамның біліктілігін арттыру, оқытушы кәсібінің 
беделін арттыру тәсілдерін қайта қарау қажет. 

Мақсаты. Педагогикада, оқытудың әдістемесі мен 
технологияларында инноваторларды қалыптастыру.  

 
Міндеттері 

 сауаттылықтың жаңа түрін, атап айтқанда цифрлық 
сауаттылықты игеру; деректермен жұмыс істеу дағдылары мен 
мәдениеті, цифрлық ортамен де, медиа сауаттылық 
негіздерімен де қарым-қатынас дағдыларын дамыту және 
цифрлық контент құру; 

 кәсіби қызмет негіздерін түсіну және алған білімдерін 
тәжірибеде қолдана білу; 

 цифрлық құралдармен толықтырылатын әрбір студент үшін 
жеке білім беру траекторияларын құру мүмкіндігі; 

 оқытушылардың педагогикалық және ғылыми жетістіктерін 
түпкілікті ынталандыра отырып, университеттің оқытушылар 
құрамын саралауды өзектендіру; 

 Педагогикалық шеберлік деңгейін олардың ішкі уәждемесі мен 
мүмкіндіктері негізінде арттыру;  

 Зерттеу құзыреттерін қалыптастыру үшін оқу процесінің 
зерттеу компонентін кеңейту; 

 Студенттерге командада жұмыс істеу дағдыларын 
қалыптастыратын топтық жобаларға қатысу мүмкіндігі 
берілетін оқытудың жобалық нысандарын енгізу; 

 Инновациялық технологияларды дамыту. 
 

Аталған басымдықтың табыстылығы мынадай негізгі факторлармен 
байланысты болады: контингенті 6151 адамды құрайтын білім 
алушылардың сапасы және 6 факультет пен колледжде сабақ беретін 
346 ПОҚ сапасы. 

Соңғы 3 жылда білім алушылар контингенті ҰБТ балының 50-ден 
70-ке дейін ұлғаюына байланысты объективті себептерге байланысты 
біршама қысқарды, бұл сонымен бірге білім алушылардың сапалық 
құрамына оң әсерін тигізді. ҚР Білім және ғылым министрлігі педагог 
мәртебесін арттыру бойынша қабылдаған шаралар, жыл бойы және 
ағымдағы жылдың 24/7 Қабылдау компаниясы кезінде белсенді және 
сапалы кәсіби бағдар беру жұмысын күшейту университетте 
мамандарды даярлаудың барлық деңгейіне қабылдауды ұлғайтуға 
мүмкіндік берді. 

Басым бағыттың орындалуын қамтамасыз ету үшін біз сыртқы 
ортаның мүмкіндіктері негізінде шешуді талап ететін бірқатар 
мәселелерді атап өттік. 

 
 



Нысаналы индикаторлар: 
 

№ Индикаторлар 
Бір. 
өзг. 

Есеп 
кезеңі 

Жылдар бойынша жоспарлы кезең 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

ПОҚ жалпы санынан 
ПОҚ - 
модераторлардың 
үлесі 

% 25,00 70,00 60,00 30,00 30,00 30,00 

2 
ПОҚ жалпы санынан 
ПОҚ - коуч үлесі 

% 11,00 20,00 15,00 20,00 20,00 20,00 

3 

ПОҚ жалпы санынан 
ПОҚ - 
сарапшылардың, 
зерттеушілердің және 
шеберлердің үлесі 

% 5,00 7,00 20,00 33,00 40,00 40,00 

4 

ПОҚ жалпы санынан 
білім беру процесіне 
тартылған практик-
мамандардың үлесі 

% 0,00 3,00 5,00 7,00 10,00 10,00 

5 

Грейдерлеу жүйесі 
бойынша ПОҚ-ны 
ынталандыруға 
арналған бюджеттен 
тыс қаражаттан 
шығыстардың үлесі 

% 0,09 0,12 0,15 0,14 0,13 0,13 

6 
35 жасқа дейінгі жас 
ғалымдардың үлесі 

% 17,00 20,00 25,00 30,00 35,00 35,00 

7 

Шетелдік жоғары оқу 
орындарында және 
ғылыми-зерттеу 
ұйымдарында 
тағылымдамадан, 
біліктілігін арттырудан 
және қайта 
даярлаудан өткен 
ПОҚ үлесі 

% 0,00 10,00 15,00 20,00 20,00 20,00 

8 

ПОҚ жалпы санынан 
ағылшын тілінде 
оқытатын тілдік емес 
кафедралардың ПОҚ 
үлесі 

% 13,01 13,51 12,44 12,42 12,79 13,08 



9 

Шет тілін меңгерудің 
жалпыеуропалық 
құзыреттеріне 
(стандарттарына) 
сәйкес шет тілін 
меңгергенін растайтын 
халықаралық 
сертификаттары бар 
ПОҚ үлесі 

% 14,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

10 

ПОҚ жалпы санынан 
шетелден тартылған 
ПОҚ үлесі 

% 0,29 2,97 2,87 4,97 4,90 4,83 

11 

Білім беру процесінде 
жобалық және зерттеу 
әдістерін қолданатын 
ПОҚ үлесі 

% 5,00 7,00 20,00 33,00 40,00 40,00 

12 

Бакалавриаттың 
жалпы контингентінен 
бірінші курсқа 
қабылданған грант-
студенттердің үлесі 

% 9,17 10,71 11,19 11,85 12,41 14,29 

13 

Магистранттардың 
жалпы контингентінен 
бірінші курсқа 
қабылданған гранттық-
магистранттардың 
үлесі 

% 23,39 18,46 17,46 18,81 20,00 20,29 

14 

Магистранттардың 
жалпы контингентінен 
бірінші курсқа 
қабылданған гранттық-
магистранттардың 
үлесі 

% 53,82 40,40 40,96 40,91 41,30 41,67 

15 

Докторанттардың 
жалпы контингентінен 
бірінші курсқа 
қабылданған ратник-
докторанттардың 
үлесі 

% 33,87 32,73 33,33 34,29 34,67 36,36 

16 

"Алтын белгі" 
белгілері, ерекше 
үлгідегі аттестаттары 
бар университетке 
түскендердің, соңғы 
үш жылдағы 
халықаралық 
олимпиадалар мен 
ғылыми жобалар 

% 5,64 7,66 10,05 11,96 13,67 13,97 



конкурстарының 
жеңімпаздарының, 
ағымдағы оқу 
жылындағы 
президенттік, 
республикалық 
олимпиадалар мен 
ғылыми жобалар 
конкурстарының 
жеңімпаздарының 
(бірінші, екінші және 
үшінші дәрежелі 
дипломдармен 
марапатталған) жалпы 
санынан үлесі. 

17 

Білім алушылардың 
жалпы санынан 
колледж студенттері 
үшін 

% 3,20 3,20 3,40 3,70 4,00 4,00 

18 

Білім алушылардың 
жалпы санынан 
бакалавриаттағы білім 
алушылардың үлесі 

% 94,52 93,50 93,30 92,98 92,76 92,63 

19 

Білім алушылардың 
жалпы санынан 
магистратурада білім 
алушылардың үлесі 

% 4,47 5,70 5,78 6,06 6,23 6,35 

20 

Білім алушылардың 
жалпы санынан 
докторантурада білім 
алушылардың үлесі 

% 1,01 0,92 0,92 0,96 1,02 1,02 

21 

Білім алушылардың 
жалпы санынан 
ерекше білім берілуіне 
қажеттілігі бар білім 
алушылардың үлесі 

% 0,42 0,40 0,42 0,44 0,47 0,50 

22 

Студенттердің жалпы 
санынан ағылшын 
тілінде оқитын 
студенттердің үлесі 

% 1,71 1,58 1,67 1,72 1,76 1,98 

23 

Білім алушылардың 
жалпы санынан 
Шығыс академиялық 
ұтқырлық шеңберінде 
білім алатын 
студенттердің үлесі 

% 0,80 0,72 0,71 0,72 0,72 0,71 



24 

Білім алушылардың 
жалпы санынан 
академиялық 
ұтқырлық шеңберінде 
оқитын студенттердің 
үлесі 

% 0,20 0,19 0,19 0,21 0,22 0,22 

25 
Студенттердің жалпы 
санынан шетелдік 
студенттердің үлесі 

% 2,31 2,09 2,09 2,13 2,17 2,18 

26 

Мемлекеттік тапсырыс 
бойынша оқыған, 
ЖОО-ны бітіргеннен 
кейін бірінші жылы 
жұмысқа орналасқан 
бакалавриат 
түлектерінің үлесі 

% 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

27 

ЖОО түлегі 
жалақысының орташа 
деңгейінің ҚР 
бойынша орташа 
айлық жалақысына 
арақатынасы 

% 48,38 55,80 65,50 70,00 75,00 80,00 

28 

Студенттердің 
өндірістік практикадан 
өтуі үшін тартылған 
жұмыс берушілердің 
өсімі 

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

29 
Білім алушылардың 
білім беру процесіне 
қанағаттануы 

% 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 

 

Мәселелер / тәуекелдер 

 Талантты оқытушылар құрамы үшін жоғары бәсекелестік 

 ‘Цифрлық емес’ ПОҚ 

 Ағылшын тілінде білім беретін мамандардың жетіспеушілігі 

 Академиялық саясат пен басқару моделін сапалы қайта құру 

қажеттілігі 

 Оқыту әдістемесінің бағыттары Z және альфа ұрпақтарының   

мүдделеріне сәйкес келмейді 

 Жоғары оқу орындары мен мектеп педагогтары арасындағы 

сапалы өзара іс-қимылдың жеткіліксіз деңгейі 



 Университеттің ынтымақтастығына түлектердің жеткіліксіз 

қатысуы 

 Өңірлердегі талапкерлер үшін жоғары бәсекелестік 

 Талапкердің дайындық деңгейі төмен 

 

Мүмкіндіктер / қабылданатын әрекеттер 

 6 факультетті  кезең-кезеңмен Жоғары мектептерге 

айналдыру. Жаңа 2020-2021 оқу жылынан бастап 2 факультет – 

Педагогика және психология,  Физика, математика және цифрлық 

технологиялар жоғары мектептері болып қайта құрылды. Бұл 

факультеттердің бірінші кезекте таңдалу себебі мынада:  

құзыреттіліктер бейіні өзгеретін (цифрлық, өмірлік жеке дағдылар 

және т. б.) жаңа білім беруге, білім беру қызметінің икемділігіне, 

оқу жоспарларына эксперименттер жасауға, әлемдік курстарды 

таңдау мүмкіндігіне деген қажеттілік артып келеді; білім берудегі 

жаңа пәнаралық навигациялық мамандықтардың: білім беру 

платформаларының цифрлық әдіснамасы, академиялық 

бағдарламалар дизайнерлері, тьюторлар, цифрлық еріктілер 

және т. б. Мамандықтардың қажеттілігі артып келеді. 

 Факультеттерді жоғары мектептерге трансформациялау оларда 

академиялық және басқарушылық дербестікті, декандардың, 

декандардың орынбасарлары, ПОҚ және көшбасшылар 

бағдарламаларының білім беру бағдарламаларының сапасы, 

білім алушылар контингентін қалыптастыру, қаржылық 

тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін жауапкершілікті күшейтуге 

мүмкіндік береді. 

 Педагогикалық шеберлік пен KPI бонустық бағдарламасы 

негізінде ПОҚ-ны грейдерлеу жүйесін енгізу оқытушылардың ішкі 

ынтасын көтеруді, басқа университеттерден дарынды 

оқытушыларды, "Болашақ" халықаралық стипендиялық 

бағдарламасының түлектерін тартуды және зерттеу, білім беру 

өнімділігі төмен оқытушыларды біртіндеп босатуды көздейді. 

Креативті идеялармен, ағылшын тілін білумен, авторлық 

курстармен, цифрлық дағдыларды оқытудағы инновациялық 

тәсілдемелермен дарынды кадрларды тарту үшін грейдерлеу 

жүйесін енгізу төмендегілерді кеңейтуге мүмкіндік береді: ПОҚ 

арасында да, білім алушылар арасында да жобалық және 

зерттеу қызметі, оқу процесін ұйымдастыруда сандық 

технологияларды енгізу. 



 Аталған мүмкіндік оқытушылардың құзыреттіліктерін кеңейтуге, 

Педагогикалық шеберлік деңгейін арттыруға, жаңа дағдыларды 

игеруге мүмкіндік береді. Білім алушылар үшін ЖАОК-да 

сертификатталған курстардан өту ғылымның басқа 

салаларындағы білімдерін кеңейтеді, жеке және кәсіби өсу 

деңгейін арттырады, бұл жұмысқа орналасу кезінде артықшылық 

болады. Сондықтан университет технологиялық компаниялар 

ұсынатын онлайн ашық курстарға студенттерді барынша тарту 

үшін мүмкіндіктер жасауы керек. 

 Білім беру үдерісіне практик-мұғалімдерді, шетелдік және 

отандық сарапшылар мен ғалымдарды тарту. Ағымдағы жылы 

Білім және ғылым министрлігі дәрістер оқуға университет 

оқытушылары арасында ынтымақтастық орнатуға және кәсіби 

нетворкинг құруға мүмкіндік беретін тәжірибелі мамандарды 

тартуға рұқсат берді. Шетелдік және отандық сарапшылармен 

және жетекші ғалымдармен ынтымақтастықты кеңейту пәндердің, 

білім беру бағдарламаларының сипатына, мазмұнына, 

форматына, сапасына, зерттеулердің өзектілігіне оң әсер ететіні 

сөзсіз. 

 Қазақстанның білім беру ұйымдары үшін педагогикалық 

артықшылық орталығының ашылуы педагогикалық білім берудің 

өзекті мәселелерін шешуге, тәжірибе және үздік практикалармен 

алмасуға педагогикалық және сараптамалық қоғамдастықты 

тартудың кеңеюіне байланысты болды. Шеберлік сыныптарын 

өткізу, педагогикалық ЖОО оқытушыларының мектептердің, 

мектепке дейінгі мекемелердің, колледждердің оқу процесін 

ұйымдастыру, әдістемелерді, технологияларды бейімдеу, 

басқару және менеджмент бойынша кейстерін қарауы 

педагогикалық артықшылық орталығы қызметінің басты 

назарында болады 

 Университетті брендтеу жобаларын жүзеге асыру.Университеттің 

беделі білім беру бағдарламаларының сапасымен ғана емес, 

сондай-ақ ПОҚ да, сондай-ақ білім алушылар да қатысуы тиіс 

skillfolio, Н.Назарбаевтың "цифрлық ментор" жобасының қоры/ 

Birgeoqý Елбасы академиясы, АХҚО BCPD сияқты түрлі білім 

беру жобаларындағы жетекші ұйымдармен және технологиялық 

науқандармен белсенді ынтымақтастық деңгейімен және 

технологиялық компаниялармен қалыптасатын болады. 



 Ағымдағы жылы оқыту мен оқытудың цифрлық технологияларын 

енгізу қашықтықтан оқыту форматы ғана емес, оқытушылар мен 

білім алушылардың құзыреттілігі мен дағдыларына қойылатын 

талаптарды түбегейлі қайта қарады. Жаңа әдістемелерді игеру, 

оқыту материалдарын дайындау, цифрлық платформалар мен 

стримингтік онлайн платформаларды пайдалана отырып, оқу 

процесін ұйымдастыру қажеттіліктері пайда болды, цифрлық 

платформалар мен Ағындық онлайн платформаларды 

пайдалана отырып, бағалау форматы қайта қаралуы тиіс. 

 1-курстан бастап практикаға бағытталған оқытудың 

басымдылығы университеттің академиялық күн тәртібінде өзекті 

болып қала береді. 5 жыл бойы қор басшыларының бірлескен 

жобасы аясында алдымен факультатив ретінде, содан кейін пән 

ретінде Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 

жоғарғы курс студенттеріне арналған "Социум мектеп – 

орталығы" курсын енгізу жоспарлануда. Біздің студенттерді 

халықаралық жобаға тарту Ресейдің педагогикалық жоғары оқу 

орындарының студенттерімен кәсіби байланыс орнатуға және 

Ресей мектептерінің мұғалімдерімен тәжірибе алмасуға мүмкіндік 

береді. 

 ҚР БҒМ ведомстволық бағынышты ұйымдарымен (ҰБА) оқу-

әдістемелік коллаборация; Алтынсарин орталығы, «Оқулық» 

орталығы, Педагогика ғылыми-практикалық коррекциялық 

орталығы және т.б.) оқу-әдістемелік коллабарация. Ағымдағы 

жылы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті Ы. 

Алтынсарин Ұлттық білім академиясы ұйымдастырған "Тұрақты 

даму мүддесіндегі үздіксіз білім: жаңа сын-қатерлер" атты 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда "күміс 

университет" жобасын таныстырды., ол ағымдағы жылдың 4-5 

маусымында Нұр-сұлтан қаласында онлайн форматта өтті. 

Университеттің ПОҚ-ы сарапшылар және оқулықтардың 

әзірлеушілері болып табылады. 

 Global Teaching Excellence Award сыйлығына қатысу, 

университетте дәрістер оқу, шеберлік сыныптарын ұйымдастыру 

үшін "Қазақстан мұғалімі" ұлттық сыйлығының лауреаттарын 

тарту 

 

 



Күтілетін нәтижелер: 

6 Жоғары мектепте енгізілген 100% академиялық және 

басқарушылық дербестік 

 Бағдарламалық көшбасшылар институты  

 Желілік өзара әрекеттесу. 

 Аралас оқыту форматы. 

 Қазақстанның білім беру ұйымдарымен өзара әрекеттестікті 

нығайту. 

 Бюджеттен тыс қаражатты тарту есебінен қаржылық тұрақтылық 

көрсеткіштері. 

12 стратегиялық халықаралық серіктестермен ынтымақтастық 

орнатылады: Skillfolio, Microsoft, Google, Cisco, Amazon, AliBaba, 

Сколково әйелдер көшбасшылығы, университетті брендтеудің 6 

нәтижелі жобасы аясында шетелдік жоғары оқу орындары. ПОҚ 

педшеберлігінің 6 жаңа деңгейі енгізіледі: 

 Модератор 

 Коуч   

 Сарапшы 

 Зерттеуші 

 Шебер 

 Professor of Emeritus 

 50% ағылшын тілінде оқиды. 

 ПОҚ-ның 40%-ы білім беру үдерісінде жобалық және зерттеу 

әдістерін қолданады. 

Соңғы нәтиже: Білім беру мен оқытудың сапасы мен тиімділігі 

 

 

"21К Дағдыларды қалыптастыру және дамыту орталығы" 

стратегиялық бағыты. 

 

Мақсаты. 21 ғасырдың талап етілетін дағдыларын ескере 

отырып, білім беру өнімдерін жетілдіру және кеңейту. 

Міндеттері 

 ISTE халықаралық стандартын және жұмыс берушілердің 

сұраныстарын ескере отырып, білім беру бағдарламаларын қайта 

жобалау; 



 бакалавриат білім беру бағдарламаларының мазмұнына 21к 

дағдыларын қалыптастыратын 7 жаңа тректі имплементациялау. Біз 

болашақ педагогтарды дайындаудағы екпінді пәндік оқытудан 

педагогикалық мазмұндағы метапредметке көшіруді жүзеге асырамыз. 

Осыған байланысты білім философиясы, эмоционалды 

интеллект, білім беру эксперименттері мен реформалар теориясы, 

білім беру инноватикасы, білім беру психологиясы, білім беру 

әлеуметтануы және экономикасы, білім беру этикасы мен эстетикасы, 

білім беру эргономикасы, білім беру жүйелерін басқару, әлемдегі білім 

беру жүйелерінің тарихы, білім берудегі өзгерістерді басқару, 

педагогикалық квалиметрия, білім беру этнолологиясы, андрогогика, 

оқытудағы сыни ойлау, ғылыми зерттеуге кіріспе, білім берудегі 

көшбасшылық және т. б. пәндер енгізіледі.  

 ағылшын тілінде бірлескен және қос дипломды 

бағдарламаларды, білім беру бағдарламаларын әзірлеу және енгізу; 

 цифрлық білім беру ресурстарын, жаппай ашық онлайн-

курстардың (MOOCs) желілері мен платформаларын дамыту); 

 консалтинг, сараптама негізінде жаңа білім беру өнімдерін жасау. 

 

Нысаналы индикаторлар 

№ Индикаторлар 
Өлшем.

бірл. 

Есеп. 
кезең 

Жылдар бойынша жоспарлы кезең 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Кәсіптік стандарт 
негізінде 
әзірленген 
педагогикалық 
мамандықтар 
бойынша білім 
беру 
бағдарламалары
ның үлесі 

% 100,00 100,00 100,00 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 

2 

Пәнаралық білім 
беру 
бағдарламалары
ның үлесі 

% 11,49 12,64 13,79 14,94 16,09 17,24 

3 

Бірлескен және 
қос дипломды 
білім беру 
бағдарламалары
ның үлесі 

% 13,79 19,54 22,99 25,29 27,59 28,74 



4 

Үш тілде және 
ағылшын тілінде 
білім беру 
бағдарламалары 
негізінде 
әзірленген ББ 
үлесі 

% 4,60 5,75 8,05 9,20 10,34 11,49 

5 

Білім беру 
бағдарламалары
ның 
мазмұнындағы 
ғылыми-зерттеу 
және жобалық 
құрамының үлесі 

% 4,60 5,75 6,90 8,05 9,20 10,34 

6 

Қашықтықтан 
оқыту 
технологияларын 
пайдалана 
отырып іске 
асырылатын ББ 
үлесі 

% 100,00 100,00 48,28 49,43 50,57 51,72 

7 

Мамандандырыл
ған 
аккредиттеуден 
өткен білім беру 
бағдарламалары
ның үлесі 

% 74,71 94,25 94,25 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 

8 

QS рейтингісінің 
Тор-1000 
қатарына кіретін 
серіктес жоғары 
оқу орындарымен 
қос дипломды 
білім беру 
шеңберіндегі 
білім беру 
бағдарламалары
ның үлесі 

% 2,30 3,45 3,45 4,60 5,75 6,90 

 

Проблемалар / тәуекелдер 

 Бб мазмұнының ISTE халықаралық стандартына сәйкес келмеуі 

 Бб-дағы пәндердің өзекті еместігі 

 ББ 5,7% ағылшын тілінде 

 12 бірлескен және қос дипломды ББ 

 Студенттердің сыртқы академиялық ұтқырлығының төмен үлесі 

(жалпы контингенттің 1%) 

 Бб жобалауға стейкхолдерлердің қатысуының төмен болуы (7,5 

мың мектептің 120-сы + 10 мыңы ҚО) 



 ББ өзекті болмауы 15% ОП («Атамекен» рейтингісі бойынша) 

 

Мүмкіндіктер / әрекеттер 

 Жұмыс берушілер мен білім алушыларды тартумен Академиялық 

кеңестер мен комитеттердің жұмысын жылдамдату; 

 Әлеуметтік және кросс-кәсіби (әмбебап) құзыреттілік, білім 

берудің жаңартылған мазмұны, инклюзивті оқыту негізінде түлектің 

жаңа моделін ескере отырып, білім беру бағдарламаларын қайта 

жобалау; 

 Инновациялық ББ әзірлеу және енгізу; 

 Сколково, Гонконг білім беруді дамыту университеті, Жаңа 

Зеландия Вайкато Университеті және т. б. шетелдік оқытушыларды/ 

сарапшыларды тарту; 

 Онлайн педагогика және т. б. бойынша Edcrunch University 

(Ресей), Teach&Learn@университеттерімен желілік әрекеттестік; 

 Университеттің EUA (еуропалық ЖОО қауымдастығы), AAU (Азия 

университеттері қауымдастығы) жобаларына қатысуы; 

 ҚР БҒМ стипендиялық бағдарламаларына шетелдік студенттерді 

тарту / университеттің ішкі гранттары. 

 

Күтілетін нәтижелер 

 Білім беру бағдарламаларын қайта құру: 

ББ 100% мүдделі және стратегиялық серіктестердің, 

стейкхолдерлердің қатысуымен әзірленді. 

100% озық soft-, hard - және digital skills қалыптастырады. 

 ББ-да оқу нәтижелерінің 4 негізгі аспектісі: 

STEM-оқыту негіздері; зерттеу дағдылары және жобалау, сандық 

құзыреттілік, эмоциялық интеллект. 

 Бакалавриаттың ББ 7 негізгі трегі бар: іргелі дайындық, әмбебап 

құзыреттер, білім берудегі жаһандық трендтер. 

жаңа педагогика, цифрлық құзыреттілік, коммуникация және жаңа 

сауаттылық, инновациялық-басқарушылық құзыреттер. 

 20 инновациялық (ойын педагогикасы, коучинг, білім беру күні 

инженері және т.б.) "ББ тізілімі" АЖ, консалтинг, сараптама. 

ББ мазмұнын интернационалдандыру: шетелдік серіктестердің 

қатысуымен 25 бірлескен және қос дипломды ББ; 

 100% аккредиттелген ББ. 

 3% шетелдік білім алушылар. 



 Түлектердің 80% - ы ұлттық біліктілік тестін сәтті тапсырады және 

университетте оқуын аяқтағаннан кейінгі бірінші жылы жұмысқа 

орналасады. 

 

"Қолданбалы зерттеулер, халықаралық ынтымақтастық 

және сараптамалық қоғамдастықпен өзара әрекеттестік негізінде 

жаңа білімді генерациялау орталығы" стратегиялық бағыты. 

Мақсаты. Жаңа педагогикадағы, цифрлық технологиялардағы, 

әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары 

саласындағы өзекті мәселелерді шешу үшін зерттеулер, 

сараптамалық-талдау қызметі, халықаралық коллаборация негізінде 

жаңа білімді жинақтау. 

Міндеттері 

 Ғылыми-зерттеу, сараптамалық-талдау қызметін дамыту.  

 Магистранттарды, докторанттарды, шетелдік серіктестерді 

ғылыми-зерттеу қызметіне белсенді тарту.  

 Ғылыми кластерлер, зәкірлік зерттеулер құру.  

 Заманауи ғылыми зертханалар мен орталықтармен қамтамасыз 

ету. 

Нысаналы индикаторлар 

№ Индикаторлар 
Өлш
ем.бі
рл. 

Есеп. 
кезең 

Жылдар бойынша жоспарлы кезең 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Университетті 
қаржыландырудың 
жалпы көлемінен ҒЗЖ 
қаржыландыру үлесі 

% 
0,18 0,77 1,65 2,13 2,53 2,96 

2 

ҒЗЖ-ны жалпы 
қаржыландырудан 
гранттық 
қаржыландыру үлесі 

% 
79,57 85,11 93,46 88,14 85,11 85,11 

3 

ҒЗЖ-ны жалпы 
қаржыландырудан 
бюджеттен тыс 
қаржыландыру үлесі 

% 
20,43 14,89 6,54 11,86 14,89 14,89 

4 

Қызметкерлер мен 
білім алушылар жүзеге 
асырған start-up 
жобалардың өсімі 

коэф. 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,00 



5 

Ғылыми қызметтен, 
инновациялық 
әзірлемелерден және 
коммерцияландырылғ
ан жобалардан (ЖОО-
ның жалпы 
бюджетінен) алынған 
кірістердің үлесі 

% 0,00 0,08 0,08 0,14 0,15 0,15 

6 

Бизнестің, білім 
басқармаларының 
және басқа да білім 
беру ұйымдарының 
тапсырысы бойынша 
орындалған зерттеу 
және ғылыми 
қызметтен алынған 
кірістердің үлесі 

%   60,00 60,00 60,00 63,64 66,67 

7 
Алынған патенттердің 
өсуі: 

              

  - халықаралық коэф. 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 1,10 

  - қазақстандық коэф. 2,00 1,00 1,25 1,00 1,20 1,10 

8 
Авторлық куәліктердің 
өсуі 

коэф. 2,71 1,05 1,00 1,05 1,00 1,10 

9 

Университеттің 
ғылыми-зерттеу 
жобаларына 
қатысатын ПОҚ үлесі 

% 18,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 

10 
Зерттеу құзыреттерін 
меңгерген білім 
алушылардың үлесі 

% 0,16 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 

11 

Білім алушылардың 
жалпы санынан СҒЗЖ 
халықаралық, 
республикалық 
конкурстары 
жүлдегерлерінің үлесі 

% 0,00 0,43 1,00 1,50 2,00 2,50 

12 

Жобалардың жалпы 
санынан шетелдік 
университеттермен 
және ғылыми 
орталықтармен 
бірлесіп орындалатын 
ҒЗЖ өсімі 

% 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 



13 

Web of Science 
(Clarivate Analytics) 
және Scopus (Elsevier) 
платформасындағы 
ақпараттық 
ресурстардың 
деректері бойынша 
2018 жылғы (80 бірлік) 
жарияланымдардың 
жалпы санынан 
рейтингтік 
басылымдардағы 
жарияланымдардың 
үлесі 

% 50,00 60,00 75,00 87,50 125,00 125,00 

14 

Жалпы кірістен қазіргі 
заманғы 
зертханалармен және 
орталықтармен 
жарақтандыруға 
тартылған 
инвестициялардың 
үлесі 

% 0,00 0,49 0,54 0,58 0,61 0,63 

15 

Кітапхана қорын жаңа 
өзекті 
басылымдармен, 
ғылыми 
әдебиеттермен және 
жаңа буын 
оқулықтарымен, оның 
ішінде электрондық 
форматта толықтыру 
өсімі 

% 0,27 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 

16 
Шетелдік ақпараттық 
ресурстардың 
(дерекқорлар) үлесі 

% 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

17 

Ғалымдардың жалпы 
санынан ғылыми-
зерттеу қызметіне 
ЖОО грантын алған 
жас ғалымдардың 
үлесі 

% 0,84 1,68 2,52 3,36 4,20 5,04 

 

Мәселелер / тәуекелдер 

 Халықаралық жұмыс тәжірибесі бар оқытушылар мен 

зерттеушілердің төмен үлесі – 12 ПОҚ; 



 Халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдардағы ғылыми 

жарияланым белсенділігінің төмен деңгейі - 10%, қазақстандық 

журналдарда – 43,9%; 

 Цифрлық педагогика, инклюзивті білім беру және психология 

саласындағы қолданбалы зерттеулердің төмен үлесі, өзекті де жаңа 

педагогикалық тақырыптардың болмауы; 

 Халықаралық бірлескен зерттеулердің төмен деңгейі-62 PhD; 

 Қазіргі заманғы зертханалармен, симуляциялық бөлмелермен 

және тренажерлармен жеткіліксіз жарақтандырылуы; 

  Профессор-оқытушылар құрамының қаржыландырылатын 

халықаралық бағдарламаларға, гранттық жобаларға қатысу 

белсенділігінің төмендігі. 

 

Мүмкіндіктер / әрекеттер 

 Зерттеу кластерлерін, ғылыми мектептерді, зертханаларды, 

орталықтар мен өзекті де жаңа ізденістерді қалыптастыру арқылы 

зерттеулердің мазмұнын жаңарту;  

 Бюджеттен тыс қаражат және Эндаумент-қор қаражаты есебінен 

жас ғалымдарға ғылыми мақсатты гранттар беру; 

 Студенттік ғылым-стартаптарды, оның ішінде жұмыс орындарын 

құрумен жобаларды қаржыландыру; 

 Халықаралық серіктестермен зерттеулер жүргізу және олардың 

нәтижелерін жариялау, бірлескен "ашық зертханалар" ашу; 

 Постдокторантура бағдарламасын ашу; 

 Институционалдық зерттеулер жүргізу; 

  ОПҚ-ның Горизонт-Еуропа, leru (еуропалық зерттеу 

университеттерінің Лигасы), Erasmus+гранттық бағдарламаларына 

қатысуы; 

 ПОҚ мен докторанттардың EERA конференцияларына қатысуы 

(Білім берудегі зерттеушілердің Еуропалық қауымдастығы). 

 

Күтілетін нәтижелер 

 5 зерттеу кластерін құру: 

Жаңа педагогика 

Педагогика мен тәрбиедегі ұлттық код 

Цифрлық педагогика 

Қазіргі ұрпақтың психологиялық саулығы  

Балалардың ерте дамуы 

 20 ғылыми-зерттеу жобасы 



 6 халықаралық ғылыми-зерттеу жобасы 

 20 патент пен авторлық куәлік 

 Импакт- факторы жоғары 20 ғылыми жарияланым 

 Бюджеттен тыс қаражат және эндаумент-қорының есебінен ғылыми 

зертетулерді 10% қаржыландыру 

 7 қазіргі заманғы зертханалар мен орталықтар 

 

Виртуалды педагогикалық зертхана 

"ЗЕРЕ" отбасы мәселелерін зерттеу және ананың рөлін дәріптеу 

орталығы 

"DL" технопаркі» 

Тиімді және сұранысқа ие ғылыми зерттеулер жүргізуге арналған CLP, 

CSP стандарттары бойынша steam зертханалары 

Цифрлық міндеттерді басқару зертханасы 

Өмір дизайнының орталығы (адам өмірінің әртүрлі кезеңдеріндегі 

дамудың жас ерекшеліктері) 

Балаларды ерте дамыту орталығы 

2022 ж. - Scopus деректер базасында "ҚазҰҚПУ хабаршысы". 

2 жаңа ғылыми журнал - "Жоғары педагогикалық білім" және "Үздіксіз 

педагогикалық білім берудің өзекті мәселелері" ҚР БҒМ ұсынған 

басылымдар тізіміне енеді. 

 

"Әлеуметтік жауаптылық, қалыптасып келе жатқан белгісіз 

ортаға  көшбасшыларды даярлауды жүзеге асыратын ұйым» 

басым бағыты 

Мақсаты: білім алушылардың азаматтық жауапкершілігі мен 

әлеуметтік белсенділігін арттыру, мемлекеттік жастар саясатына, 

"Рухани жаңғыру"бағдарламасына сәйкес рухани-адамгершілік 

құндылықтарды, зияткерлік және дене дамуын нығайту. 

 

Міндеттері: 

 жастардың өзін-өзі танытуына жағдай жасау және оның бәсекеге 

қабілеттілігін қалыптастыру; 

 оқушылардың табысты тұлғалармен, мемлекеттік, бизнес, 

үкіметтік емес ұйымдар басшыларымен кездесулерін 

ұйымдастыру арқылы көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру; 

 мәдениет, спорт, өнер, ғылым және инновация саласындағы 

жастар жобалары мен бастамаларына қаржылық қолдау көрсету; 



 мүмкіндігі шектеулі студенттерді, жетім студенттерді және ата-

анасының қамқорлығынсыз қалған, көп балалы отбасылардан 

шыққан студенттерді, сондай-ақ талантты және дарынды 

студенттерді материалдық және моральдық ынталандыру жүйесі 

негізінде білім алушыларды қолдау; 

 студенттер арасында еріктілер қозғалысын кеңейту. 

 

Нысаналы индикаторлар 

 
Көрсеткіштер 

Бір
лік 

өлш
еу 

Есеп. 
кезең 

Жылдар бойынша жоспарлы кезең 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Студенттердің, 
халықаралық, 
республикалық, 
пәндік және 
спорттық 
олимпиадалардың
, конкурстардың, 
фестивальдердің 
жүлдегерлерінің 
үлесі 

% 5,64 6,99 8,03 9,21 10,03 11,29 

2 

Бакалавриат 
бағдарламалары 
бойынша білім 
алушылардың 
жалпы санынан 
волонтерлік 
қызметпен 
айналысатын 
студенттердің 
үлесі 

% 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

3 

Рухани жаңғыру 
бағдарламасының 
"Тәрбие және 
білім" кіші 
бағдарламасын 
іске асыру 
шеңберіндегі іс-
шараларға 
қатысатын білім 
алушылардың 
үлесі" 

% 70,00 83,00 89,00 95,00 100,00 
100,0

0 

4 

Студенттердің 
жалпы санынан 
спорт 
секцияларында 
шұғылданатын 
студенттердің 

% 25,00 30,00 35,00 38,00 40,00 42,00 



үлесі 

5 

Студенттердің 
жалпы санынан 
университеттің, 
ауданның, 
қаланың қоғамдық 
өміріне белсенді 
қатысатын 
студенттердің 
үлесі 

% 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 

6 

ЖОО 
студенттерінің 
жалпы санынан 
студенттік 
ұйымдардың, 
студенттік 
клубтардың, 
Жастар ісі 
жөніндегі 
комитеттердің 
қызметіне 
тартылған 
студенттердің 
үлесі 

% 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 

7 

Әлеуметтік қолдау 
алатын 
студенттердің 
үлесі 

% 1,10 1,23 1,49 1,63 1,75 1,71 

 

МӘСЕЛЕЛЕР / ТӘУЕКЕЛДЕР 

 Әлеуметтік осал санаттағы студенттердің материалдық 

жағдайының төмен деңгейі 

 Студенттердің көшбасшылық қасиеттерін қалыптастырудың, 

өмірлік құндылықтарды түсінудің және белсенді азаматтық 

ұстанымның төмен деңгейі 

 Жаңа студенттерді бейімдеу және әлеуметтендіру мәселесі 

 Әлеуметтік инфрақұрылымның нашар дамыған объектілері 

  Development Day-де ПОҚ көпшілік дәрістер тәжірибесінің 

болмауы 

 

 

 



МҮМКІНДІКТЕР / ӘРЕКЕТТЕР 

 Әлеуметтік осал санаттағы студенттер үшін оқуға жеңілдіктердің 

икемді жүйесін ұсыну  

 Студенттік клубтар мен бірлестіктердің білім беру ұйымдары 

және ҮЕҰ-мен өзара белсенді әрекеттестігі  

 YouTube - те танымал спикерлермен "өзіңді ашу" әлеуметтік 

жобасын іске асыру 

 Психологиялық қолдау қызметінің "Жан шуағы" әлеуметтік-

психологиялық ахуалын бақылау 

 Ауылдық мектептер үшін "цифрлық ментор" және «Ел Үміті» 

цифрлық волонтерлік жобасын одан әрі кеңейту  

 Еріктілер қозғалысын дамыту 

 Бюджет бөле отырып, студенттік өзін-өзі басқаруды дамыту 

 Дарынды балалар мен жастарға арналған аймақтық кешенмен 

серіктестікте Unischool университеттік мектебін құру 

 Медицина қызметкерлерінің оқушыларға білім беруде қолдау 

көрсетуі 

 Қалалық / республикалық пікірсайыс конкурстарына қатысу 

 «Тәрбие және білім»  кіші бағдарламасын іске асыру шеңберінде 

шалғайдағы ауылдық мектептерде Рухани жаңғыру жобасын 

танымал ету 

 Алматы қаласының тұрғындары үшін Development Day 

насихаттау 

 

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР 

 Әлеуметтік осал санаттағы 100 студент, сондай-ақ талантты 

студенттер жеңілдікпен білім алуда  

 Студенттердің 65% ЖОО мен қаланың қоғамдық өміріне белсенді 

қатысады 

 Студенттердің 65%-ы студенттік ұйымдар мен клубтардың 

жұмысына қатысады     

 Білім алушылардың 100% "Рухани жаңғыру" бағдарламасының 

жобаларына қатысады 

 

  «Студенттерге, түлектерге, ата-аналарға,  30 жастан 55 жасқа 

дейінгі ересектерге, Күміс ұрпақ 65+ арналған "Life Long Learning" 

бағдарламалары» Стратегиялық бағыты. 

 



МАҚСАТ: қазіргі заманғы еңбек нарығының талаптарын және 

оның даму перспективаларын ескере отырып, кәсіби, мансаптық және 

жеке өсу үшін жеке білім беру траекториясын қалыптастыру мүмкіндігін 

қамтамасыз ету 

  

МІНДЕТТЕР: 

 Қазақстандық және шетелдік студенттер үшін сапалы білімге қол 

жеткізу мүмкіндіктерін кеңейту мақсатында Foundation 

бағдарламаларына білім алушыларды тарту; 

 Балаларға арналған қосымша білім беру және ересектерге 

арналған қосымша кәсіптік білім беру бағдарламалары арқылы 

бейресми білім беруді кеңейту  

 Зейнеткерлік жастағы адамдарды білім беру және тұлғалық өсу 

бағдарламалары, оқу-танымдық іс-шаралар мен волонтерліктің 

кең спектріне тарту арқылы олардың өмір сүру сапасын арттыру; 

 Педагогикалық емес білімі бар тұлғалар үшін кадрларды қайта 

даярлау бағдарламалары негізінде педагогикалық білім алуға 

мүмкіндік беру  

 

№ Индикаторлар Бірл. 

Кезең 
бойын

ша 
есеп 

Жылдар бойынша жоспарлы 
кезең 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 
"Unischool" университет 
мектебіндегі оқушылар 
саны (20 адам) 

коэфф 0,00 5,00 7,50 10,00 12,50 15,00 

2 

Бакалавриатқа жалпы 
қабылдау бойынша 
Foundation бағдарламасы 
тыңдаушыларының үлесі 

% 1,64 2,38 2,60 2,66 2,70 2,89 

3 

Білім беру ұйымдары 
мұғалімдерінің, 
педагогтерінің және топ-
менеджерлерінің жалпы 
санынан біліктілікті 
арттыру курстары 
тыңдаушыларының үлесі 

% 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

4 
Кадрларды қайта даярлау 
курстарының өсімі 

коэфф 1,00 1,00 1,50 1,33 1,25 1,00 



5 

Алматы қаласы 

зейнеткерлері бойынша 

«Күміс университет» 

тыңдаушыларының үлесі 

коэфф 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,11 

 

МӘСЕЛЕЛЕР / ТӘУЕКЕЛДЕР 

• Дайындық бөлімінің форматы қазіргі заманғы Foundation 

бағдарламасының талаптарына жауап бермейді 

• Оқушылар мен ересектерге арналған қосымша білім беру 

бағдарламаларының шектеулілігі 

• "Үшінші жас" буынына арналған бағдарламаның болмауы 

• Қосымша білім беру бойынша жеке онлайн платформаңыздың 

болмауы 

•  Педагогикалық қайта даярлау бағдарламасының қорытындысы 

бойынша сертификат 100% жұмысқа орналасуға кепілдік 

бермейді 

• Күміс буын деп аталатын біліктілікті арттыруға өз қаражаты мен 

күш-жігерін инвестициялау үшін ынталандырудың болмауы 

 

МҮМКІНДІКТЕР / ӘРЕКЕТТЕР  

 Педагогикалық қайта даярлаудың білім беру бағдарламасын, 

оның ішінде онлайн форматта іске асыру  

 Тыңдаушылардың сұраныстарына сәйкес біліктілікті арттыру 

бағдарламасын бейімдеу 

 Қосымша білім беру педагогтері үшін біліктілікті арттыру 

бағдарламаларын іске асыру 

 «Күміс университет» жобасын іске асыру 

 Бейресми білім беру сертификаттары мен курстарын тану 

негізінде магистратура бағдарламаларына қабылдау 

 Серіктестердің қатысуымен қосымша білім беру бағдарламалары 

бойынша сертификаттау (АХҚО BCPD, Гарвард Университетінің 

жоғары білім беру мектебінің жанындағы Zaents Academy кәсіптік 

білім академиясы және т. б.). 

 Үздіксіз білім беру курстарын кеңейту үшін академиялық 

бағдарламаларды жеке модульдерге "тарқату" 

 ҚР БҒМ "Қосымша білім беру навигаторы" бағдарламасына 

қатысу 



 Bilim Media Group, EdCrunch компанияларымен әріптестікте 

цифрлық технологиялар бойынша курстарды іске асыру 

 

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР 

 Жыл сайын қосымша кәсіптік білім беру бағдарламаларымен 

2000 педагог қамтылатын болады. 

 7 жастан 18 жасқа дейінгі 300 оқушы Unischool университеттік 

мектебі аясында қосымша білім берумен қамтылған. 

 Алматы қаласының 250 зейнеткері "Күміс университет" 

жобасында білім алды. 

 Университет түлектерінің 50% жыл сайын Педагогикалық 

артықшылық орталығының іс-шараларына қатысады. 

 Қайта даярлау бағдарламасы бойынша 200 тыңдаушы өтті. 

 Қосымша білім беру педагогтарының 10% - ы біліктілікті 

арттырудан өтті (2500 адамнан 200 адам). 

 2025 жылға қарай университет "Қосымша білім беру навигаторы" 

жүйесінің қатысушысы болып табылады. 

 

"Жаңа экожүйе және инфрақұрылым Креаторы" Стратегиялық 

бағыты. 

 

МАҚСАТ: ПОҚ жұмысы мен студенттерді оқыту үшін заманауи экожүйе 

мен қолайлы жағдай жасау. 

МІНДЕТТЕР: 

 Университеттің материалдық-техникалық базасын жаңарту (қала 

үшін кафе, Digital студенттер орталығы, дәріс залдары, 

конференц-залдар, заманауи конференц-зал, ашық спорт 

алаңдары); 

 Университет қызметін одан әрі цифрландыру; 

 Коворкингтерді құру (студенттердің топтық жұмысы мен жеке 

дайындығына арналған); 

 Аудиторияларды, коворкингтерді онлайн форматында 

сабақтар/іс-шаралар өткізуге мүмкіндік беретін жабдықпен 

жарақтандыру; 

 Бос уақыт/релаксация кеңістігін құру; 

 Мүмкіндігі шектеулі адамдарға жағдай жасау. 

 

 

 



 Мақсатты индикаторлар: 

№ Индикаторлар Бірл. 

Кезең 
бойынша 

есеп 
Жылдар бойынша жоспарлы кезең 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Мультимедиялық 
оқыту құралдарымен 
жабдықталған оқу 
аудиторияларының 
үлесі 

% 46,50 54,20 62,00 69,70 77,50 93,00 

2 

Оқу және ғылыми 
зертханалар мен 
орталықтардың 
жалпы санынан 
виртуалды 
зертханалардың үлесі 

% 0,00 0,00 0,00 21,40 28,50 35,00 

3 

Жалпы кірістен (оның 
ішінде нейминг 
есебінен) креативті 
кеңістікті оқу 
корпустарында 
кеңейтуге тартылған 
инвестициялардың 
үлесі 

% 0,00 0,20 0,20 0,30 0,40 0,50 

4 
Жатақханалардағы 
төсек-орындарының 
үлесі 

% 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 0,00 

 

МӘСЕЛЕЛЕР / ТӘУЕКЕЛДЕР 

 Оқу кабинеттерінің төмен жабдықталуы - 60 интерактивті тақта 

 Ескі компьютерлік парк-700 бірлік. 

 Бағдарламалық жасақтаманы жаңартудың төмен деңгейі 

(бағдарламалық жасақтама). 

 Шығармашылық коворкинг кеңістіктерінің жеткіліксіздігі. 

 Жатақханалардың физикалық және моральдық тозуы (1960 

жылдан бастап салынған). 

 Жатақханалардағы төсек-орын тапшылығы (1000 бірл.). 

 

МҮМКІНДІКТЕР/ӘРЕКЕТТЕР 

 МТБ-ны жаңалау (АКТ паркі, интерактивті құрылғылар жиынтығы, 

проекторларды ауыстыру)  

 мемлекеттік-жеке серіктестік арқылы жаңа 2 жатақхананың 

құрылысы  

 мемлекеттік-жеке серіктестік арқылы жатақханалар мен оқу 

ғимараттарын күрделі жөндеуден өткізу 



 1000 Мбит/с-қа дейін интернет жылдамдығын арттыру және 

жылдамдығы жоғары Wi-Fi нүктелерін  100-ге арттыру 

 “DL” технопаркін құру / білім алушылардың старт-ап идеяларын 

коммерциаландыру 

 open-spaces, co-working алаңдарын және creative spaces, 

individual spaces, relax spaces т.б. оқу корпустарында кеңейту 

 Коммерциялық негізде аудитория нейминг жүйесін дамыту 

 Онлайн курстарды жазу үшін продакшн студиялар құру 

 Шешендік өнер студиясының ашылуы  

 Университет және қала үшін инвестордың Starbucks 

кофеханансын ашуы 

 

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР 

 Жаңартылған АҚТ-ның 1000 бірлігі   

 Интерактивті құрлығылардың 20 жиынтығы 

 60 жаңа проектор  

 1000 орындық 2 жаңа жатақхана  

 Нейминг есебінен оқу ғимараттарында 3 жаңа, креативті кеңістік 

5. РЕСУРСТАР 

Университеттің стратегиялық жоспарын іске асыруды қамтамасыз 
етудің негізгі көздері: 

- мемлекеттік білім беру гранты негізінде, сондай-ақ ақылы білім 
беру қызметтерін көрсету есебінен білім беру қызметінен түсетін 
қаражат; 

- мемлекеттік-жеке меншік әріптестік құралдары; 
- шарттар бойынша ұйымдардан, кәсіпорындардан және 

мекемелерден түскен қаражат; 
- халықаралық ғылыми және білім беру қорлары мен ұйымдары 

бөлетін қаражат; 
- университеттің өз қаражаты; 
- демеушілердің қайырымдылық жарналары, заңды және жеке 

тұлғалардың ерікті қайырымдылықтары; 
- ғылыми жұмыстардың нәтижелерін іске асырудан түсетін 

кірістер; 
- ақылы қызмет көрсетуден түскен кірістер; 
- эндаумент қорының қаражаты; 
- Инвестициялар. 
 

 



Дамудың стратегиялық жоспарын іске асыру үшін қажет 
қаражат көздері: 

(мың теңге) 

№ Кіріс түрлері жылдар  

2021 2022 2023 2024 2025 

 Бюджеттік 
қаражат 

     

1 Жоғары, жоғары 
оқу орнынан 
кейінгі білімі бар 
мамандар 
даярлау 

2 840 845,

73 

3 075 58

7,24 

3 244 52

3,03 

3 458 425

,09 

3 658 147

,76 

2 Білім 
алушылардың 
академиялық 
ұтқырлығы  

88 000,00 89 

760,00 

91 

520,00 

93 280,00 95 040,00 

3 Ғылыми 
зерттеулерді 
гранттық 
қаржыландыру 

40 000,00 100 

000,00 

130 

000,00 

160 

000,00 

200 

000,00 

4 Университет топ-
менеджментіне 
шетелдік 
мамандарды 
тарту  

17 000,00 17 000,0

0 

34 000,0

0 

34 000,00 51 000,00 

5 Оқытушылық 
қызметке 
шетелдік 
мамандарды 
тарту  

15 400,00 16 800,0

0 

30 800,0

0 

32 200,00 33 600,00 

6 Жергілікті 
бюджеттен 
қаржыландыру  

62 546,25 67 

357,50 

67 357,5

0 

72 168,75 81 791,25 

 Бюджет 
қаражатының 
жалпы жиыны  

3 163 791 

,98 

3 366 50

4,74 

3 598 20

0,53  

3 850 073

,84 

4 119 579

,01 

 Бюджеттен тыс 
қаражат жиыны  

     

7 Ғылыми 
зерттеулер 

     

8 Ақылы білім 
қызметтерін 
көрсету  

2 739 

361,93 

2 931 

117,26 

3 136 

295,47 

3 355 

836,16 

3 590 

744,69 

9 Өзге де ақылы 
білім беру 
қызметтерін 
көрсету 

52 858,00 56 621,0

0 

60 584,0

0 

64 825,00 69 362,75 

10 Жанама 
қызметтерден 
түсетін кіріс 

120 412,00 128 840,

00 

137 857,

00 

147 507,0

0 

157 832,4

9 



 Бюджеттен тыс 
қаражат жиыны 

2 912 631,

93 

3 116 57

8,26 

3 334 73

6,47 

3 568 168

,16 

3 817 939

,93 

 БАРЛЫҒЫ: 6 076 423,

91 

6 483 08

3,00 

6 932 93

7,00 

7 418 242

,00 

7 937 518

,94 

 

2021-2025 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспарын 
жасауда негізге алынған бағдарламалық және нормативтік 

құқықтық актілердің тізбесі: 
 
1. "Қазақстан-2050" стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 

саяси бағыты. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - 
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, Астана қ., 
2012 жылғы 14 желтоқсан; 

2. Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік. 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Н.Ә. 
Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы// Казахстанская правда. 
2017 жылғы 31 қаңтар; 

3. Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: Өсім, реформалар, 
даму. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Н.Ә. 
Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, Астана қ., 2015 жылғы 30 
қараша; 

4. Нұрлы жол-болашаққа бастар жол. Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті - Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 
Жолдауы, Астана қ., 2014 жылғы 11 қараша; 

5. Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - 
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, Астана қ., 
2018 жылғы 10 қаңтар; 

6. Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс 
сапасын арттыру. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - 
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, Астана қ., 
2018 жылғы 5 қазан;  
7. Сындарлы қоғамдық диалог-Қазақстанның тұрақтылығы мен 

өркендеуінің негізі. Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

2019 жылғы 2 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауы; 

8. Қазақстан Жаңа шындықта: әрекет ету уақыты. Мемлекет Басшысы 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан 

халқына Жолдауы; 

9. ҚР Тұңғыш Президентінің 2015 жылғы 20 мамырдағы "Ұлт жоспары - 

100 нақты қадам" бағдарламасы; 



10. ҚР Тұңғыш Президентінің "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" 

атты мақаласы. 2017 жылғы 12 сәуір; 

11.ҚР Тұңғыш Президентінің "Ұлы даланың жеті қыры" мақаласы. 2018 

жылғы 21 қараша; 

12. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III "ҚР 

Білім туралы" Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді; 

13. "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты 

туралы" 2015 жылғы 9 ақпандағы №285-V Қазақстан Республикасының 

Заңы; 

14. "Ғылым туралы" 2011 жылғы 18 ақпандағы №407-IV Қазақстан 

Республикасының Заңы өзгерістер мен толықтырулармен; 

15. "Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін 

коммерцияландыру туралы" 2015 жылғы 31 қазандағы №381-V 

Қазақстан Республикасының Заңы; 

16.Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 4 шілдедегі №171 - VI 

"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жоғары оқу 

орындарының академиялық және басқарушылық дербестігін кеңейту 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 

Заңы; 

17.ҚР Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы №636 Жарлығымен 

бекітілген Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі 

Стратегиялық даму жоспары; 

19.ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №827 қаулысымен 

бекітілген "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасы; 

22.ҚР Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы №1045 қаулысымен 

бекітілген ҚР-да тіл саясатын іске асыру жөніндегі 2020-2025 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарлама; 

23. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы 

№ 988 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді 

және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы; 

25. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020-

2024 жылдарға арналған стратегиялық жоспары. 

 


