ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ
ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«ABAI UNIVERSITY» КеАҚ
2022-2025 жж. арналған

ДАМУ
СТРАТЕГИЯСЫ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ РЕЙТИНГТЕР
Университет QS World University Rankings 2022 әлемдік рейтингінде
551-560 орын (қазақстандық жоғары оқу орындары арасында 5-ші
орын); QS EECA (Emerging Europe & Central Asia) рейтингінде 82орынды (қазақстандық жоғары оқу орындары арасында 4-ші орын)
иеленді; QS by Subject рейтингі бойынша «Білім беру» және
«Ағылшын тілі мен әдебиеті» пәндік тобы 201-250-ге енді.
THE Impact Rankings - 801-1000, QS Graduate Employability
Rankings

-

Webometrics

501

(қазақстандық

Ranking

of

ЖОО

World

арасында
Universities

2-ші

орын),

университет

сайттарының рейтингінде (маусым 2021) – қазақстандық ЖОО
арасында 10-шы орын және ҚР педагогикалық ЖОО арасында 1-ші
орын

иеленген.

Web

of

Science

деректер

қоры

бойынша

университет импакт-факторы бар жарияланымдар саны бойынша
республиканың педагогикалық жоғары оқу орындары арасында
көшбасшы болып табылады.

Біз туралы
Abai University – білім, ғылым және мәдениет саласының ірі
орталығы, Қазақстанның жетекші университеттерінің бірі және
педагогикалық білім беру көшбасшысы.

217

БІЛІМ БЕРУ
БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

16685

СТУДЕНТТЕР
КОНТИНГЕНТІ
15006 - бакалавриат студенті

95 -бакалавриат

1436 - магистрант студенті

79 -магистратура

243 - докторант студенті

43 - PhD бағдарламалары

91

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
51- бакалавриат
26 - магистратура
14 - PhD бағдарламалары

76

АККРЕДИТТЕЛГЕН
БІЛІМ БЕРУ
БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
57 ББ ASIIN, ACQUIN
(Германия); НААР, БСҚБТА
(Қазақстан) сынды
аккредиттеу агенттіктерінде
аккредиттелген

7953

БІЛІМ БЕРУ
ГРАНТТАРЫ
Соңғы үш жыл ішінде білім
алушылар саны 39%-ға (2017
жылы – 6633 адам) өсті

524

524 ШЕТЕЛДІК

СТУДЕНТТЕР
жалпы білім алушылар санының
3%-ын

құрайды.

ұтқырлық
бойынша

Академиялық
бағдарламасы

серіктес

ЖОО-да

75

білім алушы оқыды, оның 39-ы
Франция, Польша, Литва, Түркия,
Қытай, Ресей университеттерінде
білім алды.

ПРОФЕССОР ОҚЫТУШЛАР ҚҰРАМЫ

2021/2022 оқу жылында ПОҚ штат саны
970 оқытушыны құрады:
127 ғылым докторы, профессорлар,
298 ғылым кандидаты, доцент,
81 Ph.D докторы, олардың үлесі 55%-ды құрайды.
Шетелдік серіктес жоғары оқу орындарынан дәріс оқуға 53 профессор,
оның ішінде Франция университеттерінен 18 профессор шақырылды.
2021 жылы 14 жоба республикалық бюджет қаражаты және басқа да
көздер есебінен
университет

208 874 450 теңгеге қаржыландырылды, сондай-ақ,

бюджетінен

176

365

000

теңгеге

38

жоба

қаржыландырылды. Ғылыми зерттеулердің жалпы бюджеті 385 239 000
теңгені құрады.

ҒЫЛЫМ
2021 жылы жарық көрген 3255 мақаланың
165 мақаласы шетелдік импакт-факторлы
журналында (Web of Science – 15 мақала,
Scopus – 150) жарық көрген, 500-дей
оқытушы мен ғалымдарда Хирш индексі бар.

Абай университетінің
ғалымдары педагогикалық
зерттеулер жүргізіп,
жаңашылдық, талдау және
ынтымақтастық арқылы
адамдардың білімін кеңейтуге
ұмтылады.
14 ғылыми журнал шығарылады, оның 5-і ҚР
БжҒМ БжҒСҚК ұсынған тізбеге кіреді және олар
қазақстандық дәйексөз алу базасына енгізілген.
2021 жылы инновациялық әзірлемелерге 4
патент және 70 авторлық куәлік берілді. PhD
дәрежесін алу үшін жас ғалымдар кеңесі мен 13
диссертациялық кеңес жұмыс істейді. Сондайақ, студенттер ғылымы қарқынды дамуда: 2021
жылы 154 білім алушы халықаралық және
республикалық
олимпиадалар
мен
конкурстардың жеңімпаздары болды.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
ABAI UNIVERSIY 2022-2025

Университет 11 халықаралық ұйымдар мен қауымдастықтардың
ұжымдық мүшесі болып табылады. Университет әлемнің 33 елінің 140+
университетімен, оның ішінде – әлем университеттерінің ТОП-500
академиялық рейтингіне енетін 20 университетпен (The Academic
Ranking of World Universities, ARWU) ынтымақтастық жасайды. Abai
University 10 халықаралық ғылыми-білім беру жобасын жүзеге асыруда:
Erasmus+, DAAD, GEKAVOC, Mevlana және т.б.

6 АБАЙ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ
ОРТАЛЫҚТАРЫ
4 MЕVLANA БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Қытай, Вьетнам, Түркия,
Ресей, Польша
университеттерінде
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР

Франция, Литва, Румыния,
Германия, Словакия, Польша
және Түркия
университеттерімен 11 Erasmus
+ ХНҰ бағдарламасы
2 DAAD БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Гейдельберг педагогикалық
университетімен

Нииде, Ахи Эвран, Мармара,
Мугла университеттерімен

АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ

17 серіктес университетте
150+ студент

43+

Франция, Германия,
Польша, Түркия, Қытайдан
келген студент

ТАҒЫЛЫМДАМА
Шетелдік университеттерде 750+
магистранттар мен докторанттар
тағылмдамадан өтті

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

СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАРКЕРІ

адами капиталды дамытудың драйвері боламыз.

ПАЙЫМДАУ
Абай

университеті

педагогикалық

2025

білім

жылы

беру

Орталық

Азиядағы

көшбасшысы,

жаңа

формациядағы педагогтар шеберханасына айналады.

ИНДИКАТОРЛАР
Ғылыми зерттеулерге қатысатын ПОҚ штаттық үлесі, %
33

(25%)
Рецензияланатын басылымдарда жарияланымдары бар
штаттық

ПОҚ

үлесі

индекстелетін

халықаралық

журналдарда Web of Science және Scopus базаларында,
20

% (16%)
Магистратурада

және

докторантурада

білім

алушылардың үлесі, % (10%)

15

Бірлескен халықаралық зерттеулердің саны, дана
(5 дана)

7

Шетелдік студенттердің үлесі, % (3%)

5

Шетелдік оқытушылардың саны, адам (10)

10

Қос дипломдық білім беру бағдарламаларының саны (15)

20

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ

академиялық шеберлік орталығы

ABAI UNIVERSITY

педагогикалық зерттеу университеті

ашық университет

әлеуметтік жауапты университет

жұмылдырылған университет

сандық университет

тиімді университет

friendly campus

БІЗДІҢ
ҚҰНДЫЛЫҚТАР

Abai University педагогғалымдары,
қызметкерлері
мен
студенттері
ұжымның
әрбір мүшесінің дамуы
үшін жағдай жасайтын
төмендегі құндылықтарды
қабылдайды:

кәсібилік
жауапкершілік
адалдық
жұмылдырушылық
студенторталықтық
көшбасшылық

«ABAI UNIVERSITY» КеАҚ 2022-2025 жж. арналған

ДАМУ
СТРАТЕГИЯСЫ
1928 жылы құрылған

050010, Қазақстан Республикасы
Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13
email: rector@abaiuniversity.edu.kz
Қабылдау комиссиясы:
8(727)291-57-68
Call-орталығы:
8(727)221-85-14

Азаматтарды

жеке

мәселелері

бойынша қабылдау
Жоғары
кейінгі

және
білім

жоғары
беру

оқу

орнынан

мәселелері

бойынша байланыс арналары:
Жұмыс телефоны - 8 (7172) 74 23 52,
WhatsApp - 8 708 664 10 40,
Telegram - 8 708 664 10 40.

