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РЕСЕЙДІҢ ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АҒЫМДАҒЫ АХУАЛЫ 

Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін Ресей 
жоғары білім беру жүйесінің кеңестік 
мұрасы мен батыстық үлгідегі жоғары 
білім беру арасында тепе-теңдікті қам-
тамасыз ету үшін бірнеше білім беру ре-
формаларын қабылдады. 1992 жылдан 
бастап жаңа нарықтық жүйенің қажетті-
ліктерін қанағаттандыру үшін жоғары 
білім беру жүйесін неғұрлым икемді, өз-
гермелі және аз дәрежеде орталықтан-
дырылған қылу мақсатында Ресейдің 
жоғары білім беру жүйесінде көптеген 
реформалар жүргізілді. Дегенмен, 1990-
шы жылдары мемлекеттік бюджеттің ай-
тарлықтай қысқартылуы, ғұламалардың 
жылыстауы және нашар басқару жүй-
есіне байланысты ресейлік жоғары білім 
беру жүйесі сапалық және сандық көр-
сеткіштердің күрт төмендеуіне тап бол-
ды. 
Алайда, 2000-шы жылдардың басында 
жоғары білімге бөлінген бюджет үлесі 
экспоненталық түрде өсе бастаған кезде 
ахуал өзгерді. Жоғары білім беру жүй-
есіне бөлінген бюджет үлесі 2000 жылы 
37,6 млрд. рубль болса, 2012 жылы 603,8 
млрд. рубльге жетті. Сонымен қатар, 
2003 жылы Ресей Бірыңғай мемлекеттік 
емтихан жүйесін енгізу арқылы білім бе-
ру реформаларының екінші толқынын 
бастап, Болон үдерісіне қосылды. Алай-
да, Ресейдегі білім беру жүйесінің жүй-
елі сыбайлас жемқорлық сияқты кейбір 
маңызды мәселелері әлі де шешімін 
таппады. 
2012 жылы Ресей үкіметі университет-
тердің көрсеткіштеріне сәйкес тиімділік 
шегін 50 индикатор бойынша анықтай-
тын Жоғары оқу орындарының монито-
рингі бағдарламасын қабылдады. Бағ-
дарламаға сәйкес, тиімсіз деп танылған 
университеттер жабылады немесе басқа 
да табысты университеттермен бірікті-
ріледі. Білім министрлігі жүргізген мо-
ниторинг нәтижесінде Ресейдегі универ-
ситеттер мен олардың филиалдарының 
саны 2014 жылы 2486 болса, 2017 жылы 
1256-ға дейін қысқарды. Бұл азаю үрді-
сінің негізінен жеке білім беру саласына 
әсер еткенін атап өткен жөн. Әзірге бұл 
үрдістің қашанға дейін жалғасатыны 
белгісіз. Демек, 2012 жылы басталған 
және 2014 жылы шикі мұнай бағалары-
ның күрт төмендеуі мен батыс елдері 
салған экономикалық санкциялар нәти-
жесінде білім беру бюджетінің айтар-
лықтай төмендеу үрдісі мен бұл бағдар-
лама Ресейдегі университеттер санының 
азаюына себеп болды.  

Батыс елдерімен салыстырғанда жоғары 
білім беру мақсаттарын айқындауда жә-
не іске асыруда әлсіз жақтардың бар 
екенін түсіне отырып, Ресей үкіметі 
2014 жылы Ресей азаматтарына 288 шет-
елдік жоғары оқу орнында білім алуға 
мүмкіндік беретін Жаһандық білім беру 
бағдарламасын (ЖБББ) бастады. ЖБББ 
негізінен ғылым, инжиниринг, медици-
на, білім беру және әлеуметтік салалар-
да жоғары оқу орнынан кейінгі білім бе-
руді қаржыландыруға бағытталған. Үкі-
мет магистратура мен PhD докторанту-
раға түсуге ниет білдірген 100 мыңға 
жуық ресейлік студентке қаржылай қол-
дау көрсетуді жоспарлап отыр. Бұған 
қоса, барлық грант алушылар оқуды бі-
тіргеннен кейін бірқатар лауазымдарда 
жұмыс істеу үшін Ресейге оралуға мін-
детті. ЮНЕСКО-ның статистика инсти-
туты (UIS) деректері бойынша, шетелде 
оқитын ресейліктердің саны 2008 жылы 
44,913 болса, 2017 жылы 22%-ға өсіп, 
56,328 адамға дейін артты. 2016-2017 
жылдары ресейлік студенттер арасында 
ең танымал ел Германия болып табыла-
ды (9,953 студент). Чехия, АҚШ, Ұлыб-
ритания және Францияда тиісінше 5,305, 
5,203, 3,933 және 3,599 ресейлік студент 
білім алуда. 
Ресейдің білім беру жүйесінің сапасына 
қатысты әлі де алаңдаушылық бар. Бұл 
білім реформаларын жалғастыруды жә-
не нашар жұмыс істейтін жоғары оқу 
орындарын жабуды талап етеді. 2012 
жылы Ресей 2020 жылға дейін кем де-
генде бес ресейлік жоғары оқу орнының 
әлемнің 100 үздік университеті қатарына 
енуіне қолдау көрсетуге бағытталған Ре-
сейлік академиялық жетілдіру жобасын 
(5/100 жобасы) енгізді. Алайда, Әлемдік 
университеттердің академиялық рейтин-
гі (ARWU) бойынша, әлемнің ең үздік 
500 университеті қатарына тек үш ре-
сейлік университет енген. Мәскеу мем-
лекеттік университеті 87-орынды иелен-
се, Санкт-Петербург мемлекеттік уни-
верситеті мен Новосибирск мемлекеттік 
университеті тиісінше 301-400 және 401-
500 топтарына енді. Сондай-ақ, QS Дү-
ниежүзілік университеттер рейтингі 
бойынша, әлемнің үздік 400 университе-
ті арасында сегіз ресейлік жоғары оқу 
орны бар: Мәскеу мемлекеттік универ-
ситеті (108), Санкт-Петербург мемлекет-
тік университеті (258), Новосибирск 
мемлекеттік университеті (291), Бауман 
Мәскеу мемлекеттік техникалық уни-
верситеті (306) және МГИМО универси-
теті / Мәскеу физика-техникалық инсти-

туты (350), Томск мемлекеттік универ-
ситеті (377) және Ұлттық зерттеу Томск 
политехникалық университеті (400). Бұл 
көрсеткіштер Ресейдің жақсы қаржы-
ландырылған институттарының өзі же-
текші батыс университеттерінен артта 
қалғанын көрсетеді. 
Ресейдегі жоғары білімге байланысты 
тағы бір мәселе – студенттер санының 
айтарлықтай төмендеуі. Біріккен Ұлттар 
Ұйымының болжамы бойынша, алдағы 
35 жылда Ресей халқының саны 10%-ға 
төмендейді, яғни 2015 жылы халық саны 
143,4 миллион адамды құраса, 2050 жы-
лы 128,6 миллион адамға дейін азаяды. 
Бұл білім саласына да кері әсерін тигізе-
ді. Ресейдегі студенттер саны 2008 жы-
лы 7,5 миллион адамға жетті, бірақ со-
дан бері үнемі төмендей бастады. 2015 
жылы бұл көрсеткіш 5,2 миллионға же-
тіп, содан бері төмендей берді.  Болжам-
дарға сәйкес, 2020 жылға қарай бұл көр-
сеткіш 4,2 миллион адамға дейін азаюы 
мүмкін. Бұл мәселені шешу үшін ресей-
лік билік халықаралық студенттердің са-
нын көбейтуге тырысуда. Бүгінгі таңда 
Ресей шетелдік студенттер үшін әлемде-
гі ең тартымды елдердің бірі болып та-
былады. ЮНЕСКО-ның статистика ин-
ституты деректеріне сәйкес, Ресейдегі 
шетел студенттерінің саны 2004 жылы 
75,786 адам болса, 2016 жылы 282,921-
ге жетті. Шетелдік студенттердің шама-
мен 85%-ы Ресейге бұрынғы кеңестік 
елдерден келсе, 13%-ы – Қытай, Оңтүс-
тік және Оңтүстік-Шығыс Азиядан ке-
леді. Қалған 2%-ы Америка Құрама 
Штаттары, Еуропа және Африкадан ке-
луде. 2015 жылы Ресейге студенттер жі-
берген алғашқы бес ел арасында Қазақ-
стан (24,9%), Беларусь (7,8%), Украина 
(7,2%), Қытай (7,1%) және Өзбекстан 
(6,5%) бар. 
Қорытындылай келе, 5/100 жобасы ая-
сында әлемнің жетекші университеттері 
рейтингіне ену үшін таңдап алынған 
университеттерден басқа жоғары оқу 
орындарын қаржыландырудың одан әрі 
төмендеуі және ресейлік студенттер 
санына қатысты жағдайдың белгісіз бо-
луы орта мерзімді кезеңде Ресейдің жо-
ғары білім беру жүйесіндегі ең негізгі 
мәселелер болып табылатыны туралы 
қорытынды жасауға болады. Бұған қа-
рамастан, ресейлік билік батыстық және 
азиялық университеттердің озық тәжі-
рибелерін пайдалана отырып, жоғары бі-
лім беру жүйесі менеджменті мен сту-
денттерді оқытудағы үздік практиканы 
енгізуге күш салуда.        



 

 

Саясат, сыртқы қатынастар және 

қауіпсіздік 

 

 

 

 

 Қазақстан Республикасының Прези-

денті Нұрсұлтан Назарбаев алты жыл 

мерзімге парламент сенаторларын та-

ғайындады. Сәуле Айтпаева, Влади-

мир Волков, Бақытжан Жұмағұлов пен 

Талғат Мұсабаев Президент тарапынан 

сенатор болып тағайындалды. 

 Бакуге ресми сапар барысында Өзбек-

станның Министрлер кабинеті жанын-

дағы Дін істері жөніндегі комитеттің 

төрағасы Артукбек Юсупов және 

Әзірбайжан Президенті Ильхам Әлиев 

екі елдің діни ұйымдары арасында тә-

жірибе алмасу және ынтымақтастық 

туралы мәселелерді талқылады. 

 Минскіге ресми сапармен келген Қа-

зақстан Республикасының Мемлекет-

тік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова 

және Беларусь Республикасы Прези-

денті Әкімшілігінің басшысы Наталья 

Кочанова аймақаралық және мәдени-

гуманитарлық байланыстарды нығай-

туға бағыттала отырып, екіжақты сау-

да-экономикалық ынтымақтастықты 

талқылады. 

 Ташкентке ресми сапары барысында 

Түрікменстанның Сыртқы істер ми-

нистрі Рашид Мередов және Өзбек-

станның Сыртқы істер министрі Абду-

лазиз Камилов түрлі салалардағы екі-

жақты қарым-қатынастарды одан әрі 

дамыту келешегін талқылап, халықа-

ралық және аймақтық күн тәртібіндегі 

мәселелер бойынша пікір алмасты. 

 Ташкентке ресми сапары барысында 

Қытай Халық Республикасының Ауыл 

шаруашылығы министрі Хан Чанфу 

және Өзбекстан Премьер-Министрі 

Абдулла Арипов агроөнеркәсіптік пар-

ктерді салу мен халықаралық үлгілік 

мал шаруашылығы аймағын бірлесіп 

құруды қоса алғанда ауыл шаруашы-

лығына инвестиция салу саласындағы 

ынтымақтастықты талқылады. 

 Ресейдің Орталық әскери округі қол-

басшысының көмекшісі, полковник 

Ярослав Рощупкин Тәжікстанда бас-

талған алғашқы бірлескен жауынгерлік 

дайындық қызметіне 3000-нан астам 

ресейлік және тәжік әскери қызметке-

рінің қатысқанын хабарлады. Ресейлік 

жедел-тактикалық және армиялық ави-

ациясының тактикаларын қолданған 

екі әскердің жауынгерлері Лаур мен 

Харб-майдонның таулы атыс алаңда-

рында оқу-жаттығулар өткізді. 

 Әзірбайжан қорғаныс министрі Закир 

Хасанов ресейлік танктерді, БМ-30 

«Смерч» зымыран тасығыштарын жә-

не «Мста-С» өздігінен жүретін артил-

лериялық құрылғыларды Әзірбайжанға 

жеткізу туралы келісім-шарттың аяқ-

талғанын хабарлады. Келісім-шарттың 

шамамен 90%-ы жүзеге асырылып, то-

лық төленгені атап өтілді. 

 Ресейдің Оңтүстік әскери округі мәлі-

меттеріне сәйкес, Каспий флотының 

«Град Свияжск», «Углич» және «Ве-

ликий Устюг» шағын зымыран кеме-

лері теңіз және әуе нысандарын бейта-

раптандыру үшін артиллерия мен зы-

мырандарды пайдалана отырып өткіз-

ген әскери жаттығуларды аяқтады.  
 

Экономика, қаржы және энергия 
 

 Ресейдің Федералдық монополияға 

қарсы қызметінің басшысы Игорь Ар-

темьев ресейлік «Газпром» энергети-

калық компаниясының  еншілес ком-

паниясы «Севернефтегазпром»-ның 

24,99%-дық акциясын австриялық 

OMV компаниясының сатып алуы ту-

ралы 1,8 млрд. еуролық келісімнің 

Шетелдік инвестициялар жөніндегі 

үкіметтік комиссия тарапынан мақұл-

данғанын хабарлады. «Севернефтегаз-

пром» компаниясы 1,1 триллион текше 

метр газды бақылайды. 

 «Қазақстан темір жолы» компаниясы 

2017 жылдың қаңтар-маусым айла-

рында Қазақстан мен Әзірбайжан ара-

сындағы жүк тасымалдау көлемі 2016 

жылдың дәл сол кезеңімен салыстыр-

ғанда 164%-ға артып, шамамен 1,05 

миллион тоннаға жеткенін мәлімдеді. 

бұл 2016 жылдың сәйкес кезеңімен са-

лыстырғанда. Бұл өсім қазақстандық 

өндірушілердің мұнай өнімдерінің 

Әзірбайжан аумағы арқылы экспорт-

тың ұлғаюы есебінен қол жеткізілді. 

Сондай-ақ, транзиттік трафик көлемі 

9,800 тоннаға (екі есе), ал импорт кө-

лемі 100,500 тоннаға артты. 

 Еуропалық қайта құру және даму бан-

кінің (ЕҚДБ) Директорлар кеңесі Қа-

зақстан үшін жаңа ел стратегиясын бе-

кітті. Стратегия ЕҚДБ-нің алдағы төрт 

жылдағы елдің негізгі инвестициялық 

салалары мен саясатқа қатысудың не-

гізгі бағыттарын айқындайды. 

 Ресейдің Орталық банкі 2017 жылдың 

қаңтар-маусым айларында елдің сыр-

тқы қарызы 3%-ға артып, 529,62 млрд. 

долларға дейін өскенін мәлімдеді. 

Есепті кезеңде елдің сыртқы борышы-

ның негізгі үлесі 2,43%-ға артып, 

351,58 млрд. долларға дейін өскен эко-

номиканың жеке және банктік емес 

секторларына тиесілі болды. 

 Әзірбайжанның Қаржы нарықтарын 

қадағалау органы елдің банк секторы 

капиталының жалпы көлемі 2017 жыл-

дың қаңтар-мамыр айларында 44,5%-ға 

артып, шамамен 1,63 млрд. теңгені құ-

рағанын хабарлады. Сондай-ақ, сек-

тордың жиынтық активтері 2016 жыл-

дың соңында 18,64 млрд. доллар болса, 

2017 жылдың мамырына қарай 17,85 

млрд. долларға жетті. Әзірбайжан бан-

ктерінің несиелік қоржыны 2016 жыл-

дың соңында 9,45 млрд. долларды құ-

раса, 2017 жылдың қаңтар-мамыр ай-

ларында 8,53 млрд. долларға жетті. 

 Өзбекстан Республикасының Прези-

денті Шавкат Мирзияев Халыққа қа-

жетті азық-түліктердің негізгі түрлері-

нің халыққа сенімді жолмен жеткізі-

луіне байланысты шұғыл шаралар ту-

ралы қаулыға қол қойды. Оған сәйкес 

Ішкі тұтынушылар нарығында баға-

ларды тұрақтандыруға жәрдемдесу қо-

ры құрылды. Бұл Қордың азық-түлік 

өнімдеріне сұраныс пен ұсыныстың 

маусымдық ауытқуын тұрақтандыру 

үшін құрылғаны атап өтілді. Қорға Өз-

бекстанның Қаржы министрлігінен 100 

миллион доллар бөлінеді. 
  

Қоғам және мәдениет 
 

 Түркия президенті Режеп Тайып Ердо-

ған 15 шілде күнін Демократия мен 

ұлттық бірлік мерекесі деп жариялады. 

Түркияда 15 шілде күнгі опасыз төң-

керіс әрекетінің жылдығына орай бір-

қатар іс-шаралар өткізілді, соның ішін-

де Ыстамбұлда 15 шілде көпірінің ма-

ңында құрбандардың есімдері жазыл-

ған ескерткіш ашылды. 

 Өзбекстан Республикасының Прези-

денті Шавкат Мирзияев қол қойған 

Көші-қон үдерістері және азаматтықты 

тіркеу саласындағы ішкі істер орган-

дарының қызметін түбегейлі жақсарту 

жөніндегі іс-шаралар туралы жарлыққа 

сәйкес, елде мемлекеттік қызметтерді 

ұсыну, азаматтарды қабылдауды рет-

теу, биометриялық құжаттарды ресім-

деуді жеңілдету, шетелге шығуға құ-

жаттарды қарау және өңдеу, тұрақты 

және уақытша тұруға рұқсат алу, қалу 

орнында тіркелу және мекен-жай мен 

анықтамалық ақпаратты ұсынуға ар-

налған электрондық жүйе құрылады. 

 Ю.А.Гагарин атындағы ғарышкерлер 

дайындау орталығының хабарлауын-

ша, Халықаралық ғарыш станциясына 

(ХҒС) ұшу үшін тағайындалған негізгі 

және резервтік экипаждар бекітілді. 

«Союз МС-05» ғарыш кемесінің негізгі 

экипажы ресейлік ғарышкер Сергей 

Рязанский, NASA астронавты Рэн-

дольф Брезник және Еуропалық ғарыш 

агенттігінің (ЕҒА) ғарышкері Паоло 

Несполиден тұрады. Резервтік экипаж 

құрамында ресейлік ғарышкер Алек-

сандр Мисуркин, NASA астронавты 

Марк Ванде Хей және жапондық ас-

тронавт Норишиге Канай бар. Рязан-

ский мен Бресник ХҒС-ға екінші рет 

ұшса, Несполи ғарышқа үшінші рет 

аттанбақ. 

 Қазақстан Республикасы Қаржы ми-

нистрлігінің Мемлекеттік кіріс коми-

теті 2017 жылдың шілдесінде Өзбек-

станмен шекарада орналасқан  бақы-

лау бекеттерінің («Сырдария» мен 

«Целинный») ашылғанын хабарлады. 

Бақылау бекеттері жеке тұлғалар мен 

автомобильдердің жеңілдетілген тәр-

тіп бойынша өтуін қамтамасыз етеді. 

Осы пункттер арқылы коммерциялық 

жүк тасуға тыйым салынады. 
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