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Миссия:

«Біз озық әдістемелер, ұлттық мұра 

және әлемдік тәсілдер негізінде 

заманауи білім беру қажеттіліктерін 

алдын ала болжайтын педагогтерді 

дайындаймыз. Біз мұғалім 

мамандығының беделін арттырамыз 

және адами капиталды дамытудың 

драйвері боламыз».

Пайымдау – 2025

Abai University – Орталық 

Азиядағы педагогикалық 

білім беру көшбасшысы, 

жаңа формациядағы 

педагогтар шеберханасы. 

Кәсібилік

Жауапкершілік

Адалдық

Жұмылдандыру

Студенттік центризм 

Көшбасшылық 

Abai University құндылықтары :

Педагог-ғалымдар, қызметкерлер 

мен студенттер. Abai University

ұжымның әрбір мүшесінің 

дамуына жағдай жасайтын 

құндылықтармен бөліседі. 

«ABAI UNIVERSITY»

2022-2025 жж.

ДАМУ 

СТРАТЕГИЯСЫ

«ABAI UNIVERSITY» 2022-2025 жж. ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ
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16492

Қосдимломды білім 

беру бағдарламасы

95%

209

ABAI UNIVERSITY - БҮГІН
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11

Басқарма

Директорлар 

кеңесі

Жалғыз

акционер

(ҚР ҒЖБМ)

Білім алушы

Білім беру

бағдарламалары

1060
Оқытушы

Институт

7

Жұмысқа 

орналастыру



ABAI UNIVERSITY – ДАЙЫНДЫҚ БАҒЫТТАРЫ 

Бизнес, басқару және 

құқық

Жаратылыстану 

ғылымдары,

математика және статистика

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

Педагогикалық 

ғылымдар

Өнер және 

гуманитарлық 

ғылымдар

Әлеуметтік ғылымдар, 

журналистика және 

ақпарат 

Халықаралық деңгейдегі білім беру стандарттары

Тәжірибеге бағытталған білім беру 

Білім алушылардың ғылыми-зерттеу және жобалау қызметі 

Болашақтың құзыреті

БІЛІМ БЕРУ 

МОДЕЛІ 
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ABAI UNIVERSITY – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ РЕЙТИНГТЕР

Әлемде Қазақстанда Жыл

511-520 6 2023

551-560 5 2022

601-650

70

82

5

4

4

2021

2022

2021

105 6 2020

601-800 1 2022

801-1000 2 2021

297 3 2022

Лингвистика 3

Білім беру және оқыту 1

501+ 2 2022
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Rated for Excellence

Abai Kazakh National Pedagogical University

2022

Білім беру

Педагогика және 

психология

Интернационализация

Жұмысқа

орналастыру
Ғылым

Онлайн-білім беру

Әлеуметтік жауапкершілік

Инклюзивтілік

VERY GOOD

ABAI UNIVERSITY – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ РЕЙТИНГТЕР 
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ABAI UNIVERSITY – ҰЛТТЫҚ РЕЙТИНГТЕР 

НАОКО
1

орын

Қазақстанның 

педагогикалық ЖОО 

Ұлттық рейтингісінде

2022 жыл

НААР
1

орын 

Сұранысқа ие ҚР ЖОО 

Тәуелсіз рейтингісінде, 

2022 жыл
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НААР
1

орын

«Педагогикалық 

ғылымдар» бағыты 

бойынша 

бакалавриаттың білім 

беру 

бағдарламаларының 

салалары бойынша 

институтционалдық 

рейтингте 

НААР
2

орын

«Педагогикалық 

ғылымдар» бағыты 

бойынша 

магистратураның білім 

беру 

бағдарламаларының 

салалары бойынша 

институтционалдық 

рейтингте 

НААР
1

орын

«Педагогикалық ғылымдар» 

бағыты бойынша 

докторантураның білім беру 

бағдарламаларының 

салалары бойынша 

институтционалдық 

рейтингте 



ПОҚ құзыреттері 

ПОҚ сандық құзыреттерін көтеру 

Электронды кітапхана  

Электронды кітахананы толыққанды 

пайдалануға мүмкіндік жасау

Білім алу платформалары 

«Univer», Moodle, Zoom, Google Meet, 

Microsoft Teams, Discord АЖ-і арқылы.

Бітіру жұмыстарын бақылау 

«ASAP», «Антиплагиат» бітіру 

жұмыстарын бақылау жүйелері 

Call-орталық

Call-орталық жұмысы, ПОҚ және білім 

алушыларға қашықтықтан кеңес беру 

Білімді бақылау

АИ-мен прокторингті (open book, 

Close book, практикалық, жобалық) 

қолдана отырып, онлайн форматтағы

білімді бақылау

Сабақ режимі 

Синхронды және асихронды режимде

қашықтықтан оқыту сабақтарын

ұйымдастыру

Еріктілер 

Сандық еріктілердің қозғалысы

Қызметі нәтижелері және даму мүмкіндіктері 
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ABAI UNIVERSITY – АКАДЕМИЯЛЫҚ ШЕБЕРЛІК ОРТАЛЫҒЫ, 

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ 



ABAI UNIVERSITY – АКАДЕМИЯЛЫҚ ШЕБЕРЛІК ОРТАЛЫҒЫ, БІЛІМ 
БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ БОЙЫНША КӨШБАСШЫ 

Қазақстан Республикасының 

үкіметі 
ҚР Ғылым және жоғары 

білім министрлігі 

География

Физика

Математика 

Информатика

Сандық педагогика (Магистратура)

Еңбек және кәсіпкерлік негіздері

Өнертапқыштық өнер

Музыкалық білім беру

Арнайы білім беру (Магистратура)

Қайта даярлау бағдарламасы – Педагог-

профориентатор 

«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ӘЛЕУЕТІН КҮШЕЙТУ» ЖОБАСЫ

Қызметі нәтижелері және даму мүмкіндіктері
9

Халықаралық Қайта Құру және даму банкі (Дүниежүзілік банк), Қазақстан

Үкіметі мен ғылым және жоғары білім министрлігі (ҒЖБМ) арасындағы

ынтымақтастық шеңберінде жүзеге асырылатын жоба.

ҚазҰПУ жалпы 30 білім беру бағдарламасынан 11 білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу бойынша көшбасшы. Оның ішінде 9 

бакалавриат ББ, 2 магистратура ББ және 1 қайта даярлау ББ.



ABAI UNIVERSITY – АКАДЕМИЯЛЫҚ ШЕБЕРЛІК ОРТАЛЫҒЫ,  
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ

Инклюзивті білім берудің оқу-зерттеу зертханасы

"Дара" қайырымдылық қорымен бірлесіп Абай атындағы ҚазҰПУ университетінде инклюзивті білім берудің оқу-зерттеу 

зертханасы ашылды.

МІНДЕТТЕРІ

Инклюзивті және 

арнайы білім беру 

саласында зерттеу 

қызметін жүзеге асыру

Оқытушыларды, 

студенттерді, 

магистранттарды, 

докторанттарды 

зерттеу жұмысына 

тарту

«Арнайы педагогика» 

мамандығы бойынша 

студенттерге білім 

беруді ұйымдастыру 

Жалпы және арнайы 

білім беру 

мекемелерімен 

ынтымақтастықты 

дамыту

ЗЕРТХАНА 5 АЙМАҚТАН ТҰРАДЫ 

Сурдопедагогика Тифлопедагогика Олигофренопедагогика Логопедия Диагностикалық және түзету-дамыту 

жұмыстарына негізделген 

Қызметі нәтижелері және даму мүмкіндіктері 10

Инклюзивті және арнайы білім беру саласындағы зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу, 

студенттерді оқыту мен педагогтарды даярлауда зертхана ресурстарын пайдалану.

МАҚСАТЫ



ABAI UNIVERSITY – ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ 

Еліміздегі педагогика саласындағы өзгерістерді түсіндіру, сұранысқа ие мамандықтың қыр-

сырымен алмасу, болашақ мұғалімдерге бағдар беру

Білім беру саласындағы инклюзивті білім берудің маңыздылығы және мемлекет қабылдаған 

бастамалар мүмкіндігі шектеулі жандарға білім берудің қолжетімділігін қамтамасыз ету

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқыту үшін мектептерді жоғары кәсіби

мамандармен қамтамасыз ету. 

Жалпы және арнайы білім беру мекемелерімен ынтымақтастықты дамыту 

ҚР Ғылым және Білім Министрлігінің "арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың Ұлттық ғылыми-

практикалық орталығы" РММ директоры Кудеринова Әйкерімнің 

Абай университетінің студенттерімен кездесуі.

Әйгерім Кудеринова студенттерге инклюзивті білім берудің ерекшеліктері мен мүмкіндіктері 

туралы егжей-тегжейлі айтып, өз тәжірибесімен бөлісті

Қызметі нәтижелері және даму мүмкіндіктері 11



ABAI UNIVERSITY – АКАДЕМИЯЛЫҚ ШЕБЕРЛІК ОРТАЛЫҒЫ 

4

12
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Білім беру бағдарламаларының саны 

Бакалавриат 95

Магистратура 79

Докторантура 43

Барлығы 217

STEM курсы

11

9

Қосдипломды

Ағылшын тілінде Қашықтықтан

Minor

Major

25

93

98

Білім беру 

бағдарламалары



ABAI UNIVERSITY – АКАДЕМИЯЛЫҚ ШЕБЕРЛІК ОРТАЛЫҒЫ

13473

11866

1194 1444
413 245

2020-2022 жж Білім алушы контингенті

16670

14981

2020/2021 2021/2022

Барлығы Бакалавриат Магистратура Докторантура

Қызметі нәтижелері және даму мүмкіндіктері  
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ҚАБЫЛДАУ Барлығы Бакалавриат Магистратура

2020/2021 5441 4650 685

2021/2022 6659 5772 831

ТҮЛЕК Бакалавриат Магистратура Докторантура

2021 2182 508 220

2022 2106 631 85



ABAI UNIVERSITY – 2022 ЖЫЛҒЫ ТҮЛЕКТЕРДІ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ 

3477

1716

3308

1635

Түлектер Мемлекеттік 

тарсырыс бойынша 
түлектер 

Жұмысқа 

орналасқандар 
Мемлекеттік тапсырыс 
бойынша жұмысқа 

орналасқандар 

Қызметі нәтижелері және даму мүмкіндіктері 14

2020 2021 2022

Түлектер 1954 2910 3477

Үздік диплом 266 321 364

Жұмысқа орналасу 95% 95% 95%

Түлек
Мемл.тапсырыс 

бойынша 
түлектер 

Жұмысқа 

орналасқандар

Мемл.тапсырыс 

бойынша 
жұмысқа 

орналасқандар 

Бакалавриат 2761 1097 2623 1043

Магистратура 631 541 600 514

Докторантура 85 78 85 78

95%

95,2%



ABAI UNIVERSITY – 2022 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ 

2835

455

3020

2380

807

Бакалавриат
840

240

624
600

75
65

78 77

1

Докторантура

«Abai University 2022-2025 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жоспарына» сәйкес білім алушыларды қабылдау 

көрсеткіштері және 2022-2023 оқу жылындағы  нақты көрсеткіштері 

Білім алушыларды қабылдау – 3722

Қызметі нәтижелері және даму мүмкіндіктері  
15

2022-2023 оқу жылына қабылдау жоспарын 

орындау пайызы 

Бакалавриат 106,5

Магистратура 74,3

Докторантура 104

Магистратура

2213

602

10

Нақты қабылдау

Барлығы Ақылы түрде

Қабылдау

жоспары

ГрантБарлығы Грант Ақылы түрдеАқылы түрдеГрантБарлығы

Қабылдау

жоспары

Нақты қабылдауНақты қабылдауҚабылдау

жоспары



ABAI UNIVERSITY – БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ САПАСЫ 

3722 14,7%

11,1%

77,7%

Қабылдау 2022

Мемлекеттік білім 

беру гранты 

«Алтын белгі»

Үздік аттестат 

Қабылдау 2021

66597,2%

7%

42%

Мемлекеттік білім 

беру гранты 

«Алтын белгі»

Үздік аттестат 

Қызметі нәтижелері және даму мүмкіндіктері 
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ABAI UNIVERSITY – ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ УНИВЕРСИТЕТ 

Шетел журналдарындағы ПОҚ жалпы мақалалар саны 

(докторантарды қоспағанда), Scopus және WoS

журналдарында индекстелетін – 187. 

Абишева С.Д.

Сафронова Л.В.

Мусатаева М.Ш.

2021-22 оқу жылында жалпы соммасы

338 215 301,27 тг қаржыландырылатын 42

ғылыми-зерттеу жобалары

17
Қызметі нәтижелері және даму мүмкіндіктері

2021 ж. ПОҚ жариялау белсенділігі 2874
БАҚ жарияланған ғылыми-көпшілік жұмыстар 181

350 Оқытушыда Хирша индексі бар 

6
Профессор шетелдік ғылыми журналдардың редакциялық
алқаларының мүшелері және сарапшылар

Бурибаев Е.А. 

Косов В.Н.

Баймолда Д.

WoS және Scopus журналдарындағы мақалалар 187   

Алыс шетелдердегі журналдардағы мақалалар 173

Жақын шет елдердегі журналдағы мақалалар 161 

КОКСОН журналындағы мақалалар 339 

ҚР басқа да журналдарындағы мақалалар 438 

Алыс шетел конференцияларының тезистері 139 

Жақын шетел конференцияларының тезистері 207 

ҚР  конференциялардың тезистері 785 

ТВ және радиолардағы шығарылымдар 102 

Газеттердегі мақалалар 79 

ПОҚ ЖАРИЯЛАУ БЕЛСЕНДІЛІГІ 

Монографиялар 42 

Жалпы білім беретін мектептерге арналған кітаптар 84 

ЖОО арналған кітаптар 38 

Электронды кітаптар 3

Оқу-әдістемелік және оқу құралы 97

ШЕТЕЛДІК ЖАРИЯЛАНЫМДАР

Журналдағы мақалалар 0-25% аралығында        24

Журналдағы мақалалар 25-35% аралығында       31

Журналдағы мақалалар 50-75% аралығында 66

Журналдағы мақалалар 75% жоғары                  33

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

ЖОБАЛАРДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ 

Республикалық бюджеттен жалпы сомасы 271 559 

899 тг ҒЖБМ гранттары бойынша 12 жоба

Университеттің қаражаты есебінен 28 500 000 тг жас

ғалымдардың 12 жобасына бөлінді. 

Университеттің ПОҚ-ның ғылыми орталықтары мен 

зертханаларына 28 млн. 865 мың.тг 7 жобаға
бөлінді.

Журналдағы мақалалар 35-50% аралығында  32
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРТТАР 

150 халықаралық келісім шарттар
28 әлем елдері

әлем университеттері академиялық

рейтингісінің үздік 500 кіретін 
университеттермен 20 келісімшарттар

ШЕТЕЛ СТУДЕНТТЕРІНІҢ КОНТИНГЕНТІ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҚТАРЫ 

6 Абай атындағы білім беру
орталықтары Қытай, Вьетнам (2),
Түркия, Ресей, Польшада бар. Египет
және Өзбекстанда 2 орталық
жоспарланған

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖОБАЛАРЫ 

«Erasmus»+ CBHE KAZDUAL жобасы

US –Kazakhstan University Partnership Program
«GEKAVOC» Неміс-Қазақ жобасы

«American Councils» жобасы

«UNESCO» Ғылыми жобасы 

DAAD «Білім беруді 

интернализациялау» жобасы

Дүниежүзілік банк жобасы 

524 адам (3,14%)

Әлемнің 18 елінен 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

«Erasmus»+

Болашақ
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16
ҚР ҒЖБМ

Ұлы Витаутас университеті (Литва)

Поморск Академиясы Слупск қаласы (Польша)

7

4

3

ERASMUS+

Лиль университеті (Франция)

«Абай-Верн» Франко-қазақстандық
стипендиялық бағдарламасы

Лотаринг университеті (Франция)  

Пуатье университеті (Франция)

DAAD Германияның академиялық
алмасу қызметі

Гейдельберг университеті (Германия)

2
«Exchange with State Scholarship student» 
халықаралық Литва Республикасының гранты  

Миколас Ромирис университеті (Литва)

2

7

73

Қосдипломды бағдарлама

Пуатье университеті (Франция) 

Қосдипломды бағдарлама

Поморск Академиясы Слупск қ. (Польша)

Шетелдік университеттермен екі жақты

келісімдер негізінде

Лотарингия университеті (Франция) 

Лиль университеті (Франция)

Адам Мицкевич университеті (Польша)

Поморск Академиясы Слупск қ. (Польша)

Вильнюс университеті және т.б. 

114 білім алушы академиялық ұтқырлық
бағдарламасы бойынша серіктес жоғары оқу

орындарынан оқудан өтті

Білім алушылардың сыртқы (шығыс) академиялық ұтқырлығы

Сыртқы (кіріс) академиялық ұтқырлық

60 студент Абай атындағы ҚазҰПУ-де білім алды

17
Мәскеу мемлекеттік педагогикалық
университеті (РФ)

1

42

Варминь-Мазур университеті Олштына

қ. (Польша)

Юесю атындағы Чжецзян халықаралық
тілдер университеті (Қытай)

Білім алушылардың ішкі (кіріс) академиялық ұтқырлығы

Өңірлік Қазақстандық серіктес жоғары оқу

орындарынан 15 бакалавриат студенті
қабылданды

4

5

2

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік

университеті

Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік

университеті

Павлодар педагогикалық университеті

4 Д.А.Қонаев атындағы Еуразиялық Заң академиясы

Шетелдік ғалымдар
дәрістер оқуға, шеберлік сыныптарын өткізуге, оқу
курстары мен білім беру бағдарламаларын
бірлесіп әзірлеуге, оқу процесін ұйымдастыру,
ғылыми жобаларды іске асыру мәселелері
бойынша консультацияларға шақыртылды.

ПОҚ мен қызметкерлер
Абай атындағы ҚазҰПУ шетелдік іс-сапарларға
(семинарларға қатысу, халықаралық
конференциялар, форумдар, дөңгелек үстелдер және

т.б.) қатысты.

17

40

Магистранттар мен докторанттардың ғылыми

тағылымдамасы

934 Магистрант Беларусия, Эстония, РФ, Түркия

елдерінің университеттерінен ғылыми

тағылымдамадан өтті.

Докторант Түркия, Ресей, Болгария, Германия,

Польша, Франция, Өзбекстан және Қызғызстан

елдеріндегі серіктес-университеттерден ғылыми

тағылымдамадан өтті.

45

ПОҚ академиялық ұтқырлығы



44

4

Жеңілдік

Әлеуметтік көмекке 

мұқтаж бірінші курс 

студенттеріне 

жеңілдіктердің 

тағайындалуы

Тегін білім 

беру 

1

8

Жетім 

студенттерге 

тегін оқу 

тағайындау

134

4

Жеңілдік 

Ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар 

22 с студент және 

әлеуметтік осал 

санаттағы 1322 

студентке оқу 

ақысының 10%-нан 

50%-на дейін 

жеңілдіктер беріледі. 

30

%

Қызметкерлердің 

балаларына 

Ұзақ жылдар бойы білім 

беру жүйесінде жұмыс 

істеген профессор-

оқытушылар құрамы мен 

қызметкерлерінің 

балаларына оқу ақысына 

30% жеңілдік беріледі.

ABAI UNIVERSITY – ӘЛЕУМЕТТІК-ЖАУАПТЫ УНИВЕРСИТЕТ 
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ABAI UNIVERSITY – СПОРТ ЖӘНЕ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

55 СПОРТТЫҚ ІС-ШАРАЛАР 

ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ 

Футболдан М.Әуезов атындағы халықаралық 

турнир,  футболдан Т.Садыков атындағы 

Республикалық турнир, мектеп оқушылары 

арасында волейболдан турнир, Шахматтан 

онлайн-турнир, 

«ДЕНСАУЛЫҚ КҮНІ» спартакиадасы

ABAI UNIVETSITY

СПОРТТЫҚ ЖЕТІСТІКТЕРІ

ABAI UNIVERSITY АЛТЫН 

МЕДАЛЬ ЖЕҢІП АЛДЫ 

Волейболдан республикалық ұлттық студенттер лигасында 

еліміздің жоғары оқу орындары арасында Абай атындағы 

ҚазҰПУ жасөспірімдер командасы алтын медаль жеңіп алды. 

Жаттықтырушы – аға оқытушы, спорт шебері АДЕЛИНА 

СҮЛЕЙМЕНОВА 

АЗИЯ ЧЕМПИОНАТЫНДА АЛТЫН МЕДАЛЬ 

Тарих және құқық институтының «Құқықтану»

мамандығының 2 курс студенті Бақбергенова 

Жәмилә еркін күрестен Азия чемпионатында 

алтын медаль жеңіп алды. 

ABAI UNIVERSITY

СТУДЕНТІ БЕЛБЕУ КҮРЕСІ БОЙЫНША ӘЛЕМ 

ЧЕМПИОНЫ 

ҚР спорт шебері, күрес бойынша Қазақстан чемпионы 

дене шынықтыру және спорт кафедрасының 2 курс 

студенті Нұрпейісов Нұрсұлтан 62 кг салмақ дәрежесінде 

жеңімпаз атанды. 

ҚызметІ нәтижелері және даму мүмкіндіктері 
21

60 1838
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Университетте 4 волонтерлік клуб және «Сандық еріктілік»,

«Ардагерлерді ардақтайық» жобалары, «Қарттарым-Қазынам» акциялары,

білім алушылардың азаматтық санасы мен әлеуметтік белсенділігін арттыруға

бағытталған. Абай атындағы ҚазҰПУ «Ізгілік елшісі-Жақсылық

акселераторы» жобасы 2019 жылдан бастап жұмыс істейді және

жалпыұлттық еріктілер қозғалыс мәртебесіне ие болды. Республикадағы

еріктілер хабына айналды және 17 ЖОО-да белсенді іске асырылуда.

2021/2022 оқу жылында «Жасыл ел» университеттік еңбек жасағының қызметі

еңбекті ұйымдастыруды ашуға бағытталды және қазіргі заманғы еңбекші жастар

үшін маңызды ынталандыру болды, университеттің 230-дан астам студенті

өткізілетін іс-шараларға белсенді қатысты.
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«Honors College»

Жоғары білім алуда табандылықпен өз кәсібін меңгерген

дарынды студенттерге арналған қосымша білім беру 

жобасы

Студенттердің білімін жан-жақты жетілдіру, академиялық

білімнің жаңа аспектілерімен танысу, студенттердің

көшбасшылық қасиеттері мен жаңашылдық дағдыларын

қалыптастыру

100 үздік студент және ауылдық квота бойынша қабылданған

студенттер

«Honors College» студенттеріне дәрістер

Пән мұғалімдері мен 2,3 курс ерікті студенттерінің бірлескен жұмысы

№19 және №40 жалпы білім беретін мектептермен меморандум

Мектептердің әлеуметтік осал және артта қалған оқушылар үшін

«Web tuter» еріктілер қозғалысын іске асыру басталды, ШЖМ қоса

алғанда

«Сандық еріктілік»

80 ерікті-студент 

«WEB Tuter»

23
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«Жаңа Ұрпақ Мектебі NGS»

NGS жаңа буын мектебі мен Abai University ынтымақтастығы

жаңа педагогикалық тәсілдерді әзірлеу арқылы білім

алушыларды кәсіби ынталандыруға және белсенді оқу

қызметін қалыптастыруға бағытталған.

«В003-Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»

БББТ бойынша дуальды білім беру

24
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Erasmus + бағдарламасы бойынша, KazDual «Қазақстанда

дуальды жүйені енгізу» жобасы аясында
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Сандық инфрақұрылым

Кең жолақты интернет

Оқу-үдерісін ақпараттық-техникалық

жарақтандыру

Core I5 компьютерлері, оныншы ұрпақ

Бакалаврлардың дипломдық жұмыстары мен 

магистранттардың диссертацияларын плагиатқа

қарсы тексеру «Univer 2.0» АЖ-ға біріктірілген. 

Емтихандық тестілеуді өткізу үшін белсенді

желілік жабдықтар ауыстырылды, университеттің

барлық бөлімшелерінде жергілікті желінің жұмысы

жолға қойылды. 

«UNIVER 2.0» АЖ

▪ қабылдау комиссиясының жұмысы, 

оқуға қабылдау туралы бұйрық, 

мониторинг;

▪ Білім алушылар контингентін басқару;

▪ Оқу қызметін басқару;

▪ Білім алушыларды тестілеу;

▪ Емтихан билеттерін қалыптастыру;

▪ Емтихан және сабақ кестесі;

▪ Оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді

басқару;

▪ мониторинг, есептер;

▪ Жүйені сүйемелдеу, әкімшілендіру

қызметі;

▪ ЖБББОЖ, ҰББДҚ интеграцияланған

модулі;

▪ бакалаврлардың дипломдық

жұмыстарын және магистранттардың

плагиатқа қарсы диссертацияларын

тексеру жүйесі;

▪ жатақханада орындарды бөлуді және

беруді автоматтандыру;

▪ Анықтамалар беруді автоматтандыру;

▪ Aero прокторинг жүйесін интеграциялау;

▪ Oqylyk АЖ интеграциялау.

Желілік және серверлік жабдық

Компьютерлік техника және

перифериялық жабдықтар паркі

Сандық қызметтер және ресурстар

Бұлтты сервер

HP laserjet-2055 принтерлері

Canon MF4410 сканерлері

Epson мультимедиялық проекторлар

Оқу аудиториялары – интерактивті

панельдермен – Smart, IQ Board – заманауи

оқу-зертханалық жабдықтармен жабдықталған.
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81

PhD

ПОҚ

Барлығы 

1130

Штат 970

298

Ғылым

кандидаты

127

Ғылым 

докторы

Дәрежелік 52%

ПОҚ құрамын тұтастай және оның

ішінде ғылыми дәрежелері мен атақтары

бар оқытушыларды жасарту бойынша

жоспарлы жұмыс жүргізілуде. Абай

атындағы ҚазҰПУ кадр резерві

қалыптастырылуда.

Университеттің профессорлық–

оқытушылық құрамын жасақтау ерекшелігі

академиялық сабақтастық. Ғылым

магистрлері мен PhD докторларын тарту

арқылы ғылыми-педагогикалық қызметке

кадрларды даярлау болып табылады.

Соңғы үш жыл ішінде PhD

докторларының саны артып келеді:

2019 ж. – 55 адам

2020 ж. – 67 адам

2021 ж. – 81 адам.
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15 оқу корпусында (374 Оқу аудиториясы, 65 

оқу-ғылыми зертханалар мен шеберханалар, 

52 мамандандырылған кабинет, 37 

компьютерлік сыныбы, 9 лингафондық кабинет) 

Тұрғын және тұрмыстық

бөлмелермен, демалыс

бөлмелерімен, оқу

залдарымен, компьютерлік

сыныптармен, душ 

бөлмелерімен жабдықталған, 

жалпы ауданы 17 159,6 ш.м. 1 

397 төсек-орынға арналған 5 

жатақхана бар. Барлық

жатақханаларда Wi-Fi желісі

қосылған.

М.Әуезов атындағы оқу-спорт кешені (спорт залдары, футбол алаңы, 

жүгіру жолдары, әскери дайындыққа арналған плац) бар. 

Шығармашылық идеялары мен жобаларын жүзеге

асыру үшін "Coffee Notes" кофеханасы мен "Жасампаз" 

галереясы ашылды.  

Корпустарда төлем терминалдары, 

заманауи Кофе машиналары және су, 

сусындар мен тамақ сатуға арналған

құрылғылар бар. Университет 

аумағында көшірме қызметтерін

көрсету және кеңсе тауарларын сату

орталықтары да қарастырылған. 

М.Әуезов атындағы оқу-спорт кешенінде, №5 

оқу ғимараттарында, №10, № 1 алғашқы

медициналық көмек көрсету бойынша

медициналық пункттер жұмыс істейді. 

Студенттік тамақтануды ұйымдастыру

мақсатында оқу ғимараттарында асханалар

мен буфеттер жұмыс жасайды. 

Қапшағай су қоймасындағы "Ұстаз" оқу-

өндірістік кешенінде практиканың

әртүрлі түрлерінен өту, сондай-ақ білім

алушылардың демалысы

ұйымдастырылады. 
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Мұғалімдерді даярлау бойынша білім беру бағдарламаларының
20% ағылшын тілінде

Білім беру бағдарламалары ағылшын тілінде

20 қосдипломды бағдарламалар

Қосдипломды бағдарламалар

Бағдарламалар легін Major – Minor және Double Major схемасы бойынша

кеңейту, олардың үлесі тиісінше 15% және 25% құрайды, оның ішінде

шағын жинақталған мектептердің мұғалімдерін даярлау үшін. 

Major – Minor 

Педагогикалық кадрларды даярлауда 20-дан аса  жаңа білім беру 

бағдарламасы

Жаңа білім беру бағдарламалары

психологиялық-педагогикалық цикл пәндері бойынша 120 онлайн-курс (ЖАОК)

Онлайн-курстар

Аккредиттелген бағдарламалар санын 35 бірлікке өсіру: 

бакалавриат – 20, магистратура – 10, PhD – 5.

Аккредитациялау

8 инновациялық ББ: STEM Biology, STEM Math, STEM Physics, STEM Chemistry, 

STEM Geography, Special Pedagogy: work with children with autism, Special 

Education and Inclusion, Digital Instructional Design.

Инновациялық білім беру бағдарламалары

Ең табысты шетелдік жоғары оқу орындарының үлгісі бойынша шағын (seed)

гранттар бағдарламасын енгізу.

Гранттар

Abai University бюджетінің 1%-на дейіні, оның ішінде бюджеттен тыс және

тартылған қаражатты (республикалық бюджеттен, халықаралық

көздерден, эндаумент-қордан, жеке әріптестердің, бизнес-серіктестердің

қаражатынан, фандрайзинг арқылы және т. б.) ғылыми-зерттеу қызметін

қаржыландыруға бөлінетін болады.

Ғылымды қаржыландыру

Ішкі гранттық қаржыландыру көлемінің 10% табысын құрайтын Abai

University ғылыми және ғылыми-педагогикалық өнімдерін

коммерцияландырудың Жол картасын құру және оны іске асыру.

Ғылымды коммерциализациялау
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Университетте

өткізілетін

конференциялардың

30% халықаралық

деңгейде өткізу

30%
Scopus базасында

индекстелетін жыл

сайын бір

конференция өткізу

1
Халықаралық ғылыми

конференцияларға

қатысқан ПОҚ, 

қызметкерлердің үлесін

30%-ға дейін арттыру

30%

ПОҚ-ның 20%-дан 

астамында Web of Science 

және Scopus базаларында

индекстелетін журналдарда

жарияланымдары болады

20%

Abai University 

журналының біреуі

Scopus базасына

енеді

1
Зерттеуші профессорлар

мен постдокторанттар

пулын 30 қызметкерге

дейін, кемінде 10 

халықаралық сарапшыға

жеткізу

30

Шетелдік университеттер

мен ғылыми

орталықтармен бірлесіп

7 халықаралық ғылыми

жобаны іске асыру.

7

Халықаралық ғылыми

жобаларға қатысқан

ПОҚ, қызметкерлердің

үлесі 3% құрайды

3%
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15%

Студенттер

Білім

алушылардың

15%-ы (ағылшын

/француз) шет

тілдерін меңгеретін

болады

25

Келісім-шарт
Ғылыми-білім беру 

ынтымақтастығы

бойынша кемінде 25 

шарт пен келісім

жасалатын болады, 

оның ішінде топ-500 QS 

WUR 

университеттерімен

30%

ПОҚ

ПОҚ штат санының

30%-ы

ағылшын/француз 

тілдерінде сабақ 

берітін болады

∞

Сертификациялау

Сертификаттау

және тілдік

меңгеру деңгейін

арттыру тұрақты

негізде жүргізіледі

2

Серіктестік

2 Әлемдік

педагогикалық зерттеу

орталықтарымен

стратегиялық

серіктестік құру

30
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Ағылшын тілінде
сабақ беретін

ПОҚ үлесі,  

25%

Француз тілінде
сабақ беретін ПОҚ

үлесі

5%

Шетел
университеттерінен
тағылымдамадан
өткен ПОҚ үлесі

3%

Шетел
университеттерінен
тағылымдамадан

өткен білім
алушылар үлесі

10%

Қосдипломды/ 
ортақ білім беру 

бағдарламаларым
ен оқытылатын
білім алушылар

үлесі

5%

Erasmus+ бағдарламасының KAZDUAL жобасы шеңберінде дуальды білім берудің халықаралық ғылыми-

зерттеу орталығын (озық практика обсерваториясын) ашу

Халықаралық бағдарламалар шеңберіндегі бірлескен халықаралық зерттеу жобаларының санын (Американдық

Кеңес, Erasmus+, DAAD және т. б.) 8 бірлікке дейін арттыру

31
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Ұлы Абайдың

«Толық адам» 

(«Целостного человека»)  

концепциясы Abai University

ұлттық тәрбиесінің негізі

болмақ. 

Таланттарды оқыту және

дамыту бағдарламасын

әзірлеу, коучинг, ментерлік

және тәлімгерлік әдістері

әзірленеді, әлеуметтік-

психологиялық көмек қызметі

ашылады.

Студенттерде Soft SKILLS дамыту: 

Коворкинг орталығында Студенттік

кәсіпкерлік хабы ашылады. 

Студенттер кәсіби репетиторлыққа, 

балаларды олимпиадаларға

дайындау, жалпы мектептік тәрбие

іс-шараларын ұйымдастыру, қиын

жасөспірімдермен жұмыс істеу, 

Speaking Club-та қазақ, орыс, 

ағылшын тілдерінде қарым-қатынас

дағдыларын дамытуға бағытталатын

болады. 
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«Менің пірім – Сүйінбай» халықаралық айтысы

«Университет – Мектеп»
Ынтымақтастық туралы меморандумдар жасалынды

«Қатысушылардың функционалдық оқу

сауаттылығын дамыту сапасының мониторингі

(PISA)»

NGS Жаңа Ұрпақ Мектебі

Tamos education бастауыш мектебі

№185 Жалпы білім беретін мектеп

№22 Мектеп-гимназия

Алматы облысы Жамбыл ауданы Жамбыл 
Жабаев атындағы мектеп

Алматы облысы Жамбыл ауданы, Наурызбай
батыр атындағы мектеп

Біздің күшіміз - бірлікте!

Қайырымдылық акциялары

«Университет – Қоғамдастық»
Іске асырылған жобалар

«Менің Қазақстаным» Республикалық байқауы

Ректор кубогына арналған республикалық пікірсайыс турнирі

Студенттік апта, «Жайдарман» қалалық лигасы

Қайырымдылық керуені

Ардагерлерді ардақтайық

Зағиптар арасында голболдан облыстық жарыстар

Жасөспірімдер және ардагерлер арасында футболдан

халықаралық турнир 

«Еліміздің болашағы - Сіздердің қолыңызда»

«Біздің Жеңіс» 

Қонақ дәрістері

«Функционалдық оқу сауаттылығын дамытудың
қазіргі заманғы әдістерінің аспектілері»
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Open-Book, Open-Paper, Critical Thinking, Take-Home exam әдістерге негізделген бақылау және бағалау 
жүйесі 

Әлемдік және отандық ЖАОК-платформаларда кредиттерді есепке алу және оқыту нәтижелерін
тану тетіктерін әзірлеу

Білім беру бағдарламаларын цифрландыру және әртараптандыру

Инновациялық білім беру цифрлік технологиялар орталығы

Виртуалды кітапхана

Цифрлік білім беру ресурстарын әзірлеу шеберханасы

Педагогикалық STEАM-паркі

Сандық

оқыту

экожүйесі

34
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Бюджет және экономикалық даму:

▪ Қаржыландыру көздерін әртараптандыру

▪ Бюджетті жетілдіру. Шығындарды азайту

▪ Іс-шараларды цифрландыру

▪ Тәуекелдерді кешенді бағалау

Кадрлық саясат:

▪ Бизнес-процестерді оңтайландыру және лауазымдық

нұсқаулықтарды өзектендіру

▪ HR-Digital енгізу

▪ Каскадты модельді қолдана отырып, персоналды

ішкі тәртіпке бейімдеу

▪ Ішкі және сыртқы кадрлық резервты қалыптастыру

▪ KPI (Key Performance Indicators) жүйесін кезең-

кезеңімен енгізу

▪ Тәуекел-менеджментін енгізу

▪ Мониторинг және аудит

Университет инфраструктурасы:

▪ User Friendly, Green Campus және Co-learning space 

тұжырымдамалары мен принциптеріне сәйкес

инфрақұрылымды жаңарту

▪ Коворкинг алаңдарын дамыту

▪ Сервистік қызметтерді автоматтандыру. Кері байланысты

дамыту.

▪ Үнемді өндіріс жүйесін енгізу, қолдау және қолдану
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Тәуекелдерді басқару саясаты

«Абай атындағы Қазақ Ұлттық

Университеті» КеАҚ Директорлар

кеңесінің 2022 жылғы 15 шілдедегі №5 

хаттамасымен бекітілген

Тәуекелдерді басқару комитеті туралы ереже

«Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық

университеті» КеАҚ Басқарма Төрағасы –

ректорының 2022 жылдың 6 қыркүйегі №04-

04/355   бұйрығымен бекітілген
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ABAI UNIVERSITY

2020

2021

2022

2023 ары қарай



Назарларыңызға рақмет!


