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• Мамандығы: «Жоғары білім саласындағы менеджмент және саясат» 

• Магистрлік жұмыс тақырыбы: «Шетелдік студенттерді Қазақстанда 
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ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Назарбаев Университетінің Жоғары білім беру мектебі 

 

(2017 ж. шілде - 2021 ж. маусым) 

 

Докторантура бағдарламаларының директоры / аға оқытушы 

 

Жоғары білім беру мектебінде докторлық бағдарламалардың оқу процесін 

ұйымдастыру, оның ішінде ғылыми жетекшілік жүктемесін бөлу, 

аспиранттарды оқытушылардың ассистенті ретінде жұмысқа орналастыру, 

диссертациялар мен олардың тақырыптарын қорғауға қатысу, біліктілік 

емтиханын ұйымдастыру, PhD докторантура істері жөніндегі комитетке 

төрағалық ету. Магистратура мен PhD докторантура бағдарламаларын 



көшбасшылыққа, мектеп пен жоғары білім беруді реформалауға және 

зерттеудің цифрлық әдістеріне баса назар аудару арқылы оқыту. Докторанттар 

мен магистранттардың диссертацияларына ғылыми жетекшілік. 

 

Тартылған гранттар аясында қаржыландырылатын ғылыми жобаларды 

басқару. Жобалар: а) «Посткеңестік кеңістіктегі жетекші жоғары оқу 

орындарының профессор-оқытушылар құрамының институционалдық 

қызметі мен сыртқы қызметі мәселелері бойынша халықаралық 

салыстырмалы зерттеу»; б) «Білім қоғамындағы академиялық мамандық» 

(әлемнің 25-тен астам елінде жүргізілген мұғалімдерге арналған ауқымды 

сауалнама); в) Пенсильвания университетінің ғалымдарымен бірлесіп 

жүргізілген «Қазақстандағы жоғары білім беру саласындағы көшбасшылық 

және басқару мәселелерін зерттеу» жобасы; г) «Өзгерістерге дайын болу, 

жұмысқа қанағаттану және Нұр-Сұлтан қаласы орта мектептерінің 

мұғалімдері арасында мұғалімдік мамандықтан бас тартуға ниет білдіру 

мәселелері»; д) «Алматыдағы колледждердің педагогикалық 

қызметкерлерінің кәсіби қызметі мен мәртебесін зерттеу». 

 

Факультет пен университет деңгейіндегі институционалдық қызмет, әр түрлі 

комитеттерге төрағалық мен мүшелік, оның ішінде екі жыл бойы – профессор-

оқытушылар құрамын қабылдау жөніндегі комитет және мектептің қабылдау 

комиссиясы. 

 

Пенсильвания мемлекеттік университетінің Жоғары білім беру 

орталығы 

 

(2015 ж. тамыз - 2017 ж. шілде) 

 

Кіші ғылыми қызметкер (доцент Лилиана М. Гарсестің 

жетекшілігімен) 

 

Оқуға түсу үшін нәсілдің қолданыстағы құқықтық ортасы үлкен мемлекеттік 

университеттің қолжетімділік мәселелері мен саясатына қалай әсер ететінін 

түсінуге бағытталған Пенсильвания штатының университеті 

қаржыландыратын ғылыми жобаларға қатысу. Әдеби шолулар жазу, сапалы 

мәліметтерді жинау және талдау, мақалалар, қысқаша нұсқаулар, гранттық 

ұсыныстар жазу және басқа ғылыми қызметтер.  

 

 

Пенсильвания мемлекеттік университетінің Студенттермен жұмыс 

жөніндегі департаменті 

 

(2014 ж. маусым - 2017 ж. шілде) 

 



Жатақхана студент-резиденттерімен жұмыс жөніндегі үйлестірушінің 

орынбасары 

 

White Course кешенінің студенттік жатақханаларында тұратын студенттермен 

тәрбие жұмысы (1500-ге жуық отбасылы студенттер мен бакалавр 

студенттерімен). Алты көмекшіге басшылық (resident assistants): оларды 

оқыту, бағалау, кеңес беру және қолдау. Іс-шараларға өтінімдер жасау және 

оларды басшылық алдында қорғау. Оқушылар арасында достық атмосфера 

қалыптастыру мақсатында тәрбие іс-шараларын өткізу. Студенттер 

арасындағы дауларды шешу, жанжалдарды медиациялау, тұру ережелері мен 

мінез-құлықты түсіндіру және оларды бұзған жағдайда шара қолдану. 

 

 

Назарбаев Университетінің Жоғары білім беру мектебі 

 

(2011 ж. қыркүйек - 2013 ж. тамыз) 

 

Үздіксіз білім беру және жобалар департаментінің директоры (2013 жылдың 

сәуірінен бастап), аға менеджер 

 

Пенсильвания университетімен және Кембридж университетімен 

серіктестікте Жоғары білім мектебін құруға және дамытуға қолдау көрсету. 

Мұғалімдерді іріктеу, инфрақұрылымды дамыту, студенттерді қабылдау, 

серіктестермен келіссөздер жүргізу, мектеп құру үшін техникалық-

экономикалық негіздеме жасау сияқты басқа да жұмыстарды ұйымдастыру 

және т.б. іс-шаралар. 2015 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңдегі 

Қазақстандағы білім беруді реформалаудың стратегиялық бағыттарын дамыту 

жөніндегі жобаны үйлестіру («Білім беруді дамытудың жол картасы» жобасы). 

Мұғалімдердің біліктілігін арттыру бағдарламасын (100-ден астам оқытушы), 

сондай-ақ қазақстандық жоғары оқу орындарының басшылығының 

біліктілігін арттыру бағдарламасын (НУ және Пенсильвания университеті 

негізінде) жүзеге асыру. 

 

 

Назарбаев Университетінің ғылым және технологиялар мектебі 

 

(Маусым - қыркүйек 2011 ж.) 

 

Жоба менеджері 

 

Карнеги-Меллон Университетінің еншілес компаниясы iCarnegie-мен 

серіктестікте Ғылым және технологиялар мектебін құруға қолдау көрсету. Оқу 

жоспарлау, материалдық-техникалық базаны дайындау, серіктеспен үнемі 

байланыста болу, сабақ кестесін құру, кабинеттер бөлу, кітаптарға тапсырыс 



беру, оқытушылар мен студенттердің бағыттылығына байланысты 

мәселелерді шешуге қатысу. 

 

 

Біріккен ұлттар ұйымының Даму бағдарламасы 

 

(2009 ж. қараша - 2011ж. наурыз) 

 

Іскерлік серіктестікті дамыту жөніндегі маман / жоба менеджері 

 

Қазақстандық компаниялар арасында БҰҰ-ның Жаһандық келісімі мен оның 

он қағидасын насихаттау; компанияларға осы жаһандық бастамаға қосылудың 

маңызын түсіндіру және оларды қолдау. Қазақстанда «Шығыс Еуропа мен 

ТМД-да инклюзивті нарықтарды дамыту» аймақтық жобасын жүзеге асыру. 

Инклюзивті жобаларды іздеу және әлеуметтік-бағдарланған бизнес-

жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін жүргізу үшін 

техникалық сипаттамаларды әзірлеу. Мүмкін болатын инвестициялық 

жобаларды анықтау үшін жеке сектор, ұлттық компаниялар, бизнес-

қауымдастықтар, донорлық ұйымдар мен ҮЕҰ өкілдерімен кездесу. 

 

 

Дүниежүзілік банк 

 

(2008 ж. тамыз - 2009 ж. тамыз) 

 

Адами даму мәселелері бойынша кеңесші 

 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банк 

қаржыландыратын және жүзеге асыратын жыл сайынғы Бірлескен 

экономикалық зерттеулер бағдарламасы (БЭЗБ) аясында адам дамуы 

мәселелеріне байланысты іс-шараларды талдамалық қолдау. 

Бенефициарлармен (ең алдымен мемлекеттік органдар және ҮЕҰ) өзара іс-

қимыл жасау, техникалық тапсырмаларды әзірлеу, Дүниежүзілік банктің 

саясатын түсіндіру және техникалық және кәсіптік білім беруді жаңғырту 

жобасын дайындау бойынша іс-шаралар жүргізу. Қазақстандағы кедейлік, 

статистика және білім берудің барлық деңгейлерін дамыту мәселелері 

бойынша кеңес беру. Кейс-сабақтарды өткізу (мысалы, ТжКБ түлектерінің 

жұмыспен қамтылуы және олардың еңбек нарығына өтуі, колледждердегі 

сыбайлас жемқорлыққа қатысты сауалнама) және ақпараттық анықтама жазу. 
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finance for sustainable funding of VET sector in Kazakhstan. Vocational education 

and training linked to the development of SMEs project (funded by European 

Commission).   

 

ЗЕРТТЕУ ГРАНТТАРЫ 

Посткеңестік кезеңдегі жетекші университеттердің профессор-

оқытушылар құрамының сыртқы қызметі және институционалдық 

қызмет мәселелері бойынша халықаралық салыстырмалы зерттеу. (2020-

2022 жылдарға ПОҚ-ты дамытуға арналған конкурстық зерттеу гранттарының 

бағдарламасы). Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстанның 

жоғары оқу орындары қатысатын зерттеудің ғылыми жетекшісі. Грант 

сомасы: 56 850 АҚШ доллары.   

Инновациялар және Қазақстандағы жоғары білім беру сапасын арттыру 

үшін университеттер мен өнеркәсіп арасындағы серіктестік (2020-2022 

жылдарға арналған бірлескен зерттеулер бағдарламасы). Зерттеу тобының 

мүшесі. Грант сомасы: 168 000 АҚШ доллары. 

Қазақстандағы мемлекеттік және жеке мектептердегі жан басына 

шаққандағы қаржыландыру моделі және жеткіліктілік, теңдік және есеп 

беру мәселелері (2021-2023 жылдарға арналған «Білім және ғылым 

саласындағы зерттеулер» басым бағыты бойынша Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің гранты). Грант сомасы: 39 234 733 теңге. 

Азия университеттері Альянсының оқытушыларына арналған 2019-2020 

жылдарға арналған сыйақы (Asian Universities Alliance Faculty Award). 2019 

жылдың қазан айында Малайзиядағы жетекші университет - Малая 

университетіне қонақ дәріскер ретінде барды. Семинарларда дәріскер ретінде 



қызмет етті, сонымен қатар салыстырмалы ғылыми жоба үшін мәліметтер 

жинады. Грант сомасы: 2000 АҚШ доллары. 

Қазақстандағы техникалық және кәсіптік білім беру педагогикалық 

қызметкерлерінің кәсіби қызметі мен мәртебесі (Назарбаев университетінің 

әлеуметтік саясат гранты, 2018-2019 жж.). Ғылыми жетекші. Алматы 

қаласының (Қазақстан) техникалық және кәсіптік колледждерінің 300-ден 

астам мұғалімін қамтыған сауалнамалық зерттеу. Грант сомасы: 10 000 АҚШ 

доллары. 

Білім қоғамындағы академиялық мамандық (Жоғары білім мектебі, 

Назарбаев Университеті, 2018-2020). Әлемнің 25-тен астам елінде өткізілген 

оқытушылардың ауқымды халықаралық сауалнамасының зерттеу тобының 

жетекшісі. Қазақстанның 17 облысынан 1000-нан астам мұғалімге жүргізілген 

сауалнамадан мәліметтер жиналды. Баяндамалар мен мақалалардың жобалары 

дайындалды. Грант сомасы: 153 000 АҚШ доллары. 

ЖОБАЛАР ЖӘНЕ КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 

 

KIX1 оқыту циклі «Инновацияларды масштабтаудың техникалық-

экономикалық негіздемесі» (Білім беру және оқыту саласындағы халықаралық 

саясат пен ынтымақтастық желісі (NORRAG), 2020-2021 жж. екі жылдық). 

Өзбекстан мен Қырғызстаннан келген ел командасының жаттықтырушысы. 

Бірлескен оқыту курсы масштабтау бойынша профессор Гита Штайнер-Хамси 

бастаған халықаралық топпен Тәжікстандағы, Грузиядағы, Молдовадағы, 

Монғолиядағы, Қырғызстан, Қазақстан және Өзбекстандағы білім берудегі 

инновациялар. 

 

Азияның жоғары білім беруді дамыту перспективалары (Азия 

университеттерінің Альянсы, 2019 ж.). Басылымды дамыту жөніндегі 

халықаралық топтың мүшесі. Талқылауға қатысып, Innovation in Asian High 

Education басылымының қалыптасуына үлес қосты. 2020 жылы Routledge 

баспасынан шыққан AHEO сериясы. 

 

Есенов университетінің стратегиялық дамуын қолдау (Назарбаев 

Университеті, 2020 ж.). Жұмыс тобының мүшесі. Есенов университеті білім 

беру факультетінің әлеуетін көтеру және институционалдық дамуын қолдау 

(Маңғыстау облысы, ҚР). 

Қазақстандағы жоғары білім беру секторын талдау (Дүниежүзілік банк, 

2015 ж.). Автор. Қазақстандық жоғары білімнің қазіргі жағдайына, оның 

проблемаларына, реформалау бағыттарына және ықтимал даму жолдарына 

шолу жасалған. Статистикалық деректер, стратегиялық құжаттар, НҚА, 

ғылыми және ғылыми-практикалық әдебиеттер негізінде зерделенетін 

аспектілер қаржыландыру жүйесіне шолу жасауды, сапаны қамтамасыз етуді, 



интернационалдандыруды, ғылымды дамытуды, еңбек нарығымен байланыс 

пен келісуді, жұмыспен қамтуды және басқа да аспектілерді қамтыды. 

Білім беруді дамытудың жол картасы. Жоба үйлестірушісі (2013 ж.) және 

аға ғылыми қызметкер (2015 ж.). Жоба бойынша қызметті үйлестіру және 

елдегі жоғары білімді басқару жүйесінің әділдігі, қолжетімділігі, 

қаржыландырылуы және реформасы мәселелері бойынша кеңес беру. Жобаға 

жиырмадан астам топ мүшелері қатысты, олардың көпшілігі көрнекті 

ғалымдар. Жобаның ұсынымдары елдің білім беруді дамытудың стратегиялық 

бағыттарын әзірлеуде назарға алынды. 

 

Қазақстандағы академиялық басқару мен менеджменттегі озық тәжірибе 

модельдерін ілгерілету. Аға ғылыми қызметкер (2014-2017 жж.) және 

ғылыми жетекші (2018-2019 жж.). Зерттеу құралдарын әзірлеу және тестілеу, 

деректерді жинау және талдау, зерттеу нәтижелерін жариялау, аналитикалық 

есептер, әдеби шолулар жазу.  

 

Қазақстандық білім беру бастамасы (Н.Ә. Назарбаев қоры, 2009), 

кеңесші. Педагогтарды, әдіскерлерді және ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің өкілдерін, алдын ала тұжырымдаманы, басқару құрылымын, 

академиялық саясат жоспарын және Тұңғыш Президент мектептерін (қазіргі 

Назарбаев Зияткерлік мектептері) қаржыландыру құрылымын қамтитын 

жұмыс тобымен бірлесіп жобалау командасының мүшесі ретінде қатысу. 

 

Қазақстандағы кедейлік деңгейін бағалау (Дүниежүзілік банк, 2008-2009), 

Адами даму жөніндегі кеңесші. Техникалық тапсырманы, жоба бюджетін 

әзірлеуді қоса алғанда, жоба бойынша дайындық жұмыстарын ұйымдастыру, 

Дүниежүзілік банк пен бенефициар арасындағы байланысты қамтамасыз ету 

(Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі және ҚР Еңбек және әлеуметтік 

қорғау министрлігі), миссиялар мен кездесулерді ұйымдастыру. Кедейлікті 

бағалау құралдарын әзірлеу және қайта қарау (үй шаруашылығындағы 

сауалнамалар және интервьюерлерге арналған нұсқаулар); қаржылық 

дағдарыстың халықтың әл-ауқатына әсерін бағалау бойынша сұрақтарды қосу, 

сонымен қатар сауалнамалардың соңғы халық санағының сауалнамаларымен 

салыстырылуын қамтамасыз ету (2009 ж.). Түркияға оқу сапары аясында 

Агенттік пен Министрліктің тобын ұйымдастыру және қолдау. 

Кәсіптік және техникалық білім беруді модернизациялау (Дүниежүзілік 

банк, 2009 ж.), кеңесші. Осы инвестициялық жобаның техникалық-

экономикалық негіздемесін әзірлеуге қатысу.  Екі қысқа мерзімді зерттеулер 

жүргізу: А) ТжКБ түлектерін жұмыспен қамтуы және еңбек нарығына көшуі 

Б) қазақстандық ТжКБ-дағы сыбайлас жемқорлық және басқару 

проблемалары. Екі зерттеуге де статистикалық деректерді кабинеттік шолу, 

зерттеу құралдарын (цифрлық және сапалық) әзірлеу және тестілеу, 

сауалнамаларды тарату, оқушылармен, оқу орындарының басшы 



қызметкерлерімен, мұғалімдермен сұхбат жүргізу, сондай-ақ сауалнама 

нәтижелерін талдау және ұсынымдар әзірлеу кірді. 

Қазақстандағы американдық студенттерге арналған оқу бағдарламасы 

(Солтүстік-Батыс университетінің шетелде оқытуды ұйымдастыру 

департаменті, АҚШ, 2007 ж.), стажер. Америкалық студенттер үшін 

қазақстандық жоғары оқу орындарында қысқа мерзімді оқу бағдарламасын 

құру мен жүзеге асырылуын бағалау. Оқыту үшін қолайлы бағыттарды, 

бағдарламаларды әзірлеу мен олардың маркетингіне тұжырымдамалық 

тәсілдерді айқындау, сондай-ақ осындай бағдарламалар үшін неғұрлым 

перспективалы қалалар мен өңірлерді айқындау. Департамент мамандарымен, 

студенттермен сұхбат, деректерді талдау және аналитикалық жазба жазу. 

Нәтижелері бойынша 2007 жылы International Educator-да мақала жарияланды. 

 

Қазақстандағы шағын және орта кәсіпкерліктің кәсіптік біліммен және 

оқумен байланысы (Еуропалық комиссия, 2005 ж.); Еуропалық комиссияның 

қысқа мерзімді сарапшысы. Қазақстандағы ТжКБ жүйесін тұрақты 

қаржыландырудың стратегиясы, саясаты және схемалары бойынша есеп жазу. 

Өмір бойы оқыту тұжырымдамасын енгізу, әлеуметтік серіктестікке арналған 

тәсілдерді әзірлеу, нәтижеге бағытталған қаржыландыру тәжірибесін және 

басқа да озық тәсілдерді ұсыну. Оқу орындарының директорлары мен 

жергілікті мемлекеттік басқару органдарының өкілдерінен сұхбат алу. Білім 

беруді дамытуға бағытталған мемлекеттік, секторлық бағдарламалар мен 

бағдарламалардың түйіндемесі мен сыни талдауы; олардың Қазақстандағы 

техникалық және кәсіптік білім беруді дамытуға ықтимал әсерін бағалау. 
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