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УНИВЕРСИТЕТ   

МИССИЯСЫ:

БІЛІМ БЕРУ,  ҒЫЛЫМ МЕН ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ҚЫЗМЕТТІ  ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ ИНТЕГРАЦИЯЛАУ 

ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДАМУ 

СТРАТЕГИЯСЫНА СӘЙКЕС ЖАҢАШЫЛ МАМАНДАР 

ДАЯРЛАУ



УНИВЕРСИТЕТ   

МАҚСАТЫ:

БІЛІМ БЕРУ САПАСЫ САЛАСЫНДАҒЫ УНИВЕРСИТЕТ 

САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ – ЖОҒАРЫ  БІЛІКТІ, 

БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ, ЕҢБЕК НАРЫҒЫНА ҚАЖЕТТІ 

МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУ



№ Кафедралар
Ғылым

докторы

Ғылым

кандидаты
PhD

Ғылым 

магистрі

Аға 

оқытуш

ы

Барлығы

1 Педагогика және психология 2 3 2 4 11

2 Білім беру технологиялары 2 2 1 4 1 10

3 Отан және шетел тарихы 1 7 1 5 2 16

4 Қазақ тілі мен әдебиеті 1 3 2 4 10

5 Шетел тілдері 7 7 2 16

6 Бағдарламалық қамтамасыз ету 1 6 6 1 14

7
Жоғары математика және 

фиизка
1 6 3 10

8 Құқық және экономика 3 7 9 19

9 Жаратылыстану  ғылымдары 9 1 7 1 18

10 Дене шынықтыру және спорт 7 7 14

11 Өнер 1 7 1 7 3 19

Барлығы 12 64 8 63 10 157



2020-2021 оқу жылының сағаттар есебі

Барлығы 

140 987 сағат

192,5 штат

115754,25 сағат

күндізгі бөлім

25232,75 сағат

сыртқы бөлім

82 % 18 %Орташа жүктеме – 732,4 сағат



2020-2021 оқу жылының студенттер 

контингенті



ФАКУЛЬТЕТТЕР БОЙЫНША СТУДЕНТТЕР 

КОНТИНГЕНТІ 

“Филологи
я және 

гуманитар
лық білім"

866

37 
грант

"Жаратыл
ыстану"

421

11 
грант

"Дене 
тәрбиесі 

және 
спорт"

445

7 

грант

“Дизайн 
және 
өнер"

159

3 грант

“Экономи
ка және 
заңтану”

330

-

“Қашықты
қтан 

оқыту"

1295

-



2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫНДА ОҚИТЫН 

ШЕТЕЛДІК  БІЛІМ АЛУШЫЛАР

Күндізгі бөлім және 
қашықтықтан 

оқыту бөлімінде

568
студент

Сырттай оқу, және 
кешкі бөлімінде

12 студент

Жалпы саны

580

студент



«Сырдария» университетіне  2020-2021 оқу 

жылында қабылданған талапкерлер 

контингенті



Студенттердің статистикалық мәліметі

Жалпы 

студент 

саны

(күндізгі 

бөлім)

Грант 

иегерлер

і 

Президентті

к стипендия 

Жеңілдікп

ен оқитын 

студенттер

Жолдама

мен 

оқитын 

студентте

р

Универси

тет 

гранты

Тұл 

жетім

Жартыл

ай жетім

Мүгед

ек 

3516 58 5 22 6 4 6 15 6

Ұлттық құрамы

Қазақ Неміс Татар Өзбек Тәжік Орыс  Кәріс Армян Ұйғыр 

2760 1 - 538 214 1 2 - -



Студенттерге оқу төлем ақысына 

берілген жеңілдіктер туралы мәлімет

20%

12

50%

6

Жолдама

6

Университет 
гранты

4

Барлығы

28



«Сырдария» университетінде короновирус инфекциясына 

байланысты қауіпсіздік шаралары мен санитарлық талаптар 

сақталған. Қызметкерлерді таңертеңгілік сүзгіден өткізіледі.









Оқу залдары 

негізінде 

кітапханалардағы 

орындар саны

(300 орын)

Электронды оқу 

залы 

(“Жаратылыстану”  

факультеті.)

(64орын)

“Өнер” 

факультеті

(70)

Бас оқу 

ғимараты 

(80 орын)

Анықтамал

ық –

ақпараттық 

сектор

(8 орын)

“Жаратылыс

тану және 

математика” 

факультеті 

(22 орын)

“Сыртқы бөлім” 

және “Студенттер 

үйі”

(24)

Электронд

ы оқу залы 

(бас оқу 

ғим.)

(44орын)

Инновациял

ық іс-әрекет 

(бас оқу 

ғим.) 

(18 орын)

Дене 

шынықтыру 

және спорт

(12 орын)

Құқық 

және 

экономика 

факультеті

(24орын)



Бітірушілерді жұмысқа орналастыру 

бағыттары

Бос жұмыс орындар жәрмеңкесін өткізу 

Еңбек нарығындағы сұраныстар мен ұсыныстар туралы ақпараттарды ұсыну, 

мемлекеттік бағдарламалармен таныстыру

Бітіруші  түлектер мен студенттерді жұмыспен қамтылуына көмек көрсету

Бітіруші түлектер туралы деректерді құрастыру, бітірушілердің кәсіппен 

қамтылуы туралы мәліметтерді жинақтап, мониторинг жасау;



Бітірушілерге арналған  мемлекеттік 

бағдарламалар



Бітірушілерге бос жұмыс орындар туралы ақпарат 

беру жұмыстары



«Сырдария» университетінің түлектер 

қауымдастығы

ТҮЛЕКТЕР ҚАУЫМДАСТЫҒЫНЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТТАРЫ: 

- ЖОО-ның әр түрлі мерзімде бітіріп кеткен түлектермен байланысты 

дамыту және жақсарту;

- ЖОО-ның материалдық-техникалық базасын нығайту мақсатында 

қауымдастық мүшелерінің күш-жігерін бірлестіру;

- Қауымдастық мүшелері мен студенттердің іс-тәжірибелерін 

ұйымдастыру жас кәсіби мамандардың жұмысқа орналасуына ықпал 

жасау; 

- Жоғары оқу орнындағы кадр дайындау мәселесі мен жастар 

арасында кәсіби бағдар беру жұмыстарын жүргізу.

Қауымдастық 

төрағасы: Сапаров 

Жандос 

Султанбайұлы

Алпамыс батыр 

атындағы №8 

ЖОМ директоры



1 қыркүйек – Білім 

күніне арналған 

салтанатты жиын

COVID-19 туралы 

түсіндіру жұмыстары

Тәуелсіздік күніне 

арналған 

«Тәуелсіздік ел мұраты 

– бабалар аманаты» 

атты 

іс-шара

Жетісай қаласындағы 

мүмкіндігі шектеулі 

балаларға арналған 

қайырымдылық акциясы

ТӘРБИЕ 

ЖҰМЫСЫ 
Әбу Насыр әл-

Фарабидің 1150 

жылдығына арналған 

«фарабитанушы 

Ақжан әл-Машани 

мұрасын дәріптеу» 

атты пікір алмасу 

алаңы 

«Дені сау ұрпақ -

жарқын болашақ» атты 

тәрбие сағаттары

“Сән мен ән шеруі” 

дәстүрлі кеш

А.Құнанбаевтың 175 

жылдығына арналған

іс-шара

Тәрбие жұмысында атқарылған іс-шаралар



GUEST SPEAKER

Тақырыбы: 

Тәрбие – ұлт 

қазынасы

Спикер: 

Торғай Игенқызы -

п,ғ,к., доцент Үздік 

өлкетанушымен 

кездесу 

Спикер: Ерлан 

Сыздықов «Turan TV» 

арнасының  редакторы, 

тарихшы - мұражайшы

GUEST SPEAKER

Тақырыбы:

Әлихан Бөкейханның 

тарихтағы рөлі

Спикер: Нұрлан 

Қойлыбаев - Syrdariya 

university түлегі, 

тарихшы

Абайдың әдеби-мемориалдық 

мұражайына және “Сырдария” 

университетінің мұражайына

виртуалды саяхат



Халықаралық қарттар күніне 

арналған қайырымдылық акциясы

“Жақсылықты бірге жасайық”

“Рамазанда бір жақсылық”

қайырымдылық акциялары

Жетісай қосалқы мектеп-интернат



Жастар ұйымдарын құру және студенттердің  өзін-өзі 

басқаруды ұйымдастыру

Студенттік кеңес отырысы

SU Debate 



“SU Кубогы”

кіші футбол 

турнирі  

Волейбол 

турнирі

Кездесу:

“COVID-19 

короновирустық 

инфекцияға қарсы тұрудың 

тиімді әдістерінің бірі 

вакцинация”, 

“Канго-қырым канго безгегі 

ауруының алдын алу”

Байзакова Қ.М.

Дүйсенова К.К.

Семинар

“Пандемияға байланысты 

сақтық шараларын сақтау”

Дүниежүзілік СПИД-ке 

қарсы тәлімгерлік сағаттар

“Салауатты ұрпақ -

ертеңгі болашақ”

баскетбол турнирі



Тренинг

“Коммуникативтік 

дағдылар

- кәсіптік табыстың 

негізі”

Спикер: Сламбекова З.А. 

Онлайн-семинар

“Женімпаз көшбасшысы”

Спикер: Сейткалиев Ж. -

тұлға дамыту орталығының 

қалаушысы, бизнес-тренер, 

психология ғылымының 

магистрі, қарым-қатынас 

коучы

яПсихологиялық 

тренингтер:

• “Бәрі сенің қолында”

• “Мен және менің 

ортам”

Өткізген: Психологиялық 

көмек және инклюзивті 

қолдау орталығы 



“Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл – әрбір 

азаматтың міндеті” пікір алмасу алаңы

Қатысқандар: Шындалиев Арман Жабайұлы - Жетісай

ауданы сотының төрағасы, Әлжанов Мұхтар Сауытұлы 

- Жетісай ауданы прокуратурасының прокуроры

“Адалдық сағаты”

атты 

бейне-ролик: Таштауова

Ж.Х., Файзиев Н.С., 

Ахынова У. С., 

Орманова З. Қ.

Жетісай аудандық 

“Адалдық алаңы” 

жобалық кеңсесінің 

жетекшісі 

М. Бейсенбаевпен

онлайн-кездесу

«Сыбайлас

жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл стандарт 

нормалары» 

• “Патриотизм - ұлттық рухтың белгісі“ тәрбие 

сағаты

• Cыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие 

сағаттары



Қатысқан: Жетісай аудандық 

“Адалдық алаңы” жобалық 

кеңсесінің жетекшісі Мутаев Н.С.  



Келісімшарттар

"Қаршыға" 
фермерлік 
қожалығы

"Аужан-Ата" 
шаруашылық 

қожалығы

Экогидроконтроль 
ЖШС мен 

келісімшарт
ТОО «Eco-product»

"Ұлттық сараптама
және 

сертификаттау
орталығы" АҚ



Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінен

«Прекурсорларға айналамымен байланысты, және оларды

пайдалануға, жоюға, сақтауға, сатып алуға» лицензия алынды





№ Кафедра ҒЗЖ бағыттары

1
Педагогика және 

психология

Кәсіби білім беруді жаңғырту жағдайында бәсекеге қабілетті маман даярлаудың өзекті 

мәселелері 

2 Филология Қазіргі қазақ тілбілімі мен әдебиеттанудың өзекті мәселелері

3 Музыкалық білім
Музыка мұғалімдерінің даярлауда қазіргі заман талабына сай оқытумен тәрбиелеудің кейбір 

мәселелері 

4
Бeйнeлeу өнeрі жәнe

дизайн

Көркем еңбек және сызу,  дизайн мамандарын даярлауда қазіргі заман талабына сай оқыту 

мен тәрбиелеудің кейбір мәлеселері

5
Жаратылыстану 

ғылымдары  

Жаңа инновациялық технологияларды қолданып, болашақ мұғалімдердің кәсіби

құзыреттілігін қалыптастыру

Мырзашөл өңірінің топырақ пен ағынды суын химиялық, микробиологиялық, географиялық 

ерекшеліктерін зерттеу.

6
Жоғары математика 

және физика

Жазықтықтағы және кеністіктегі жоғары класты механизмдердің динамикасының 

математикалық моделін құру

Физика пәнін оқытатын болашақ мүғалімдерде педагогикалық қызметтің базалық 

құзіреттерін қалыптастыру

7 Шетел тілдер

Педагогикалық, әлеуметтік және инновациялық технологияларды жүзеге асырудағы 

стратегиялық басымдықтар мен қолданбалы зерттеулер

Көп тілдік аясында студенттердің кәсіби коммуникативтік компетенциясын 

қалыптастырудағы лингвистикалық негіздер

8
Отан және шетел 

тарихы

Қазақстан тарихының тарихи-мәдени, әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси өзекті 

мәселелері Орта ғасырлық Күлтөбе қаласының тарихы 



9
Құқық және 

экономика

Әлемдік экономикалық жаһандануы және интеграциялануына байланысты 

экономикалық білімнің жаңа, ұлттық моделіне негізделген бағытын жүзеге асыру

Мақта кешенінің бәсекелестікке қабілеттілігін арттыру проблемаларын зертеу және 

тұжырымдар ұсыну

10
Дене шынықтыру 

және спорт

Бұқаралық спортты дамытудың жаңа ғылыми бағыттары мен жолдары, спортшыларды 

психологиялық даярлаудың технологияларын жетілдіру

Бұқаралық спортты дамытудың тиімді жолдарын іске асыру 

11
Бағдарламалық 

қамтамасыз ету

Математикалық және комьпютерлік модельдеу

Ғылыми зерттеулермен білм берудегі ақпараттық технологиялардың әдістері

12
Білім беру 

технологиялары

Білім беру мазмұнын жаңғырту жағдайында болашақ педагогтардың креактивтік 

қөзқарастарын дамыту



№ Жоба тақырыптарының атаулары
Тапсырыс беруші және 

қаржыландыру көзі
Жетекшінің аты-жөні, тегі

Келісім-шарттың 

жалпы сомасы мен 

мерзімі

Есептің 

тапсырылуы 

туралы мәлімет

1

Исследование влияния

удоьрений и фитогормонов на

физиолого-биохимические

показатели

сельскохозяйственных растений.

Фермерское хозяйство 

«Қаршыға»

(Аяқталу мерзімі 

30.12.2020)

Ғылыми-зерттеу 

орталығының директоры 

Қобланова О.Н

500 мың теңге
орындалды

2

Развитие познаввтельных

способностей детей

дошкольного возраста Детский сад «Айқыз-Ана»
«Педагогика және 

психология кафедрасы» 
300 мың теңге

орындалды

3

«Создание Комплекса по

повышению урожайности

сельскохозяйственных культур

для решения продовольственной

безопасности РК»

ТОО «Eco-product»

(Аяқталу мерзімі 

30.12.2020)

Ғылыми-зерттеу 

орталығының директоры 

Қобланова О.Н

2 млн тенге

орындалды

4

Тыңайтқыштар мен

фитогормондардың ауыл

шарушылығы өсімдіктерінің

физиологиялық-биохимиялық

көрсеткіштеріне әсерін зерттеу

«Аужан-Ата» шаруа 

қожалығы

(Аяқталу мерзімі 

30.12.2020)

Ғылыми-зерттеу 

орталығының директоры 

Қобланова О.Н

500мың тенге

орындалды

Барлығы 3 млн 300 мың



№ Аты-жөні Уақыты

Дәріс, курс 

атауы

Елі Жұмыс орны

1

Javier Rodrigo 

Illari

07.02.2020-

14.02.2020

Химиялық 

экология, 

Топырақтану 

негіздері Испания

Валенсия 

политехникалық 

университеті

2

Суходубова 

Наталья 

Алексеевна

03.02.2020-

14.02.2020.

Білім беру 

сапасын 

басқару

Қырғызстан 

республикас

ы

И.Арабаева 

атындағы Қырғыз 

мемлекеттік 

университеті



№ Аты-жөні Уақыты Серіктес ЖОО

1

Абенова Лаззат 

Усманқызы
14.09.2020-

16.10.2020

И.Арабаева 

атындағы Қырғыз 

мемлекеттік 

университеті

2

Токмурзаев Бакыт 

Салманұлы
14.09.2020-

16.10.2020

И.Арабаева 

атындағы Қырғыз 

мемлекеттік 

университеті



№ Аты-жөні Уақыты
Ашық онлайн курстар 

платформасы

1

Абенова Лаззат 

Усманқызы
05.12.20

20

Coursera 

FutureLearn

сертификат

2

Токмурзаев Бакыт 

Салманұлы
24.11.20

20
FutureLearn

сертификат



Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

№ Аты-жөні БББ курс

ы

семес

тр 

1 Есімхан Ұлдықыз 

Орынханқызы
5В011900 – Шетел тілі: 

екі шетел тілі
2 4

2 Панза Гаухар 

Нұрланқызы

5В010600 – Музыкалық 

білім
2 4

3 Шалабай Айдана 

Ержанқызы
5В012500 – Химия-

биология
2 4



Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

1 Төрехан Бибарыс
5В010600 –

Музыкалық білім 
2

4

Silkway халықаралық университеті

2 Халниязова Динара 

Алимжановна
5В010600 –

Музыкалық білім 

3 6

3 Жораханова Шахзода 

Равшанбекқызы
5В010600 –

Музыкалық білім

3 6



№ Аты-жөні Патенттер Өнертабыстар Авторлық куәліктер

1 Абдуразова П Патент Пайдалы модельге патент. №5088. 

2020/0079.2. 26.06.2020. 

Химиялық металданудың алдында

диэлектриктердің бетін белсендіру тәсілі

2 Абдуразова П Патент Пайдалы модельге патент. №5441. 

2020/0232.2. 16.10.2020.

Көміртекті шикізаттардан түрлендірілген

гуматтарды алу тәсілі

3 Абдукадирова Г

Қозыбай М

Тасыбай Р

ЭЕМ-ге 

арналған 

бағдарлама

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды 

мемлекеттік тіркеу куәлігі №13435, 

23.11.2020

Электронды оқулық. Биология оқыту 

әдістемесі

4 Небесаева Ж.О. Құрамдас 

туынды

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды 

мемлекеттік тіркеу куәлігі №12856, 

27.10.2020

Көркемөнерден білім алуға арналған

терминологиялық сөздік (қазақ, орыс,

ағылшын, түрік тілдерінде)

5 Небесаева Ж.О. Ғылыми 

туынды

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды 

мемлекеттік тіркеу куәлігі №12800, 

23.10.2020

Көркем білім берудегі ұлттық сана мен

мәдени құндылықтардың өркендеуі

6 Абдуразова П Әдеби туынды Авторлық құқық объектісіне құқықтарды 

мемлекеттік тіркеу куәлігі №12650, 

16.10.2020

Study book. Modern aspects of inorganic

chemistry

7 Абдуразова П Әдеби туынды Авторлық құқық объектісіне құқықтарды 

мемлекеттік тіркеу куәлігі №12692, 

20.10.2020

Study book. Theoretical Foundations of 

Organic Chemistry

8 Абдуразова П Әдеби туынды Авторлық құқық объектісіне құқықтарды 

мемлекеттік тіркеу куәлігі №12695, 

20.10.2020

Study book. Organic Chemistry

Барлығы 8



№ Факультеттер Жас ғалымдар 

саны

Жас ғалымдармен 

жарияланған 

мақалалар саны

1ОПҚ-на 

шаққанда саны

1 Филология және

гуманитарлық білім

12 21 2,8

2 Жаратылыстану 19 26 2,2

3 Дене тәрбиесі және

спорт

6 16 1,9

4 Дизайн және өнер 5 7 1,2

5 Заңтану, экономика

және қашықтықтан

оқыту

3 4

Барлығы 45 74 2,4



№ Студент саны БББ Өткен орны Уақыты Жетекшісі Жетістігі

1

Сали Қуаныш, 

Қадір Шолпан, 

Нартай Тойсұлу, 

Құрмаш 

Құрбанкүл

6В01601-

Тарих

мұғалімдерін 

даярлау

Семей қаласының 

Шәкәрім атындағы 

университеті

05.12.202

0

Апашева 

С.Н.
Сертификат

2 Құлан А.А.

6В01403-

Көркем еңбек  

және сызу 

мұғалімдерін 

даярлау

«Ұстаз тілегі» 

Республикалық 

ғылыми 

әдістемелік 

орталығы

25.12.202

0

Сапарбаева 

У.А.

1-дәрежелі 

диплом



И. Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік

университетімен бірлесіп әзірленген пәннің оқу 

бағдарламасы



Университеттің ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының негізгі бағыттары

Қазақстан тарихының 

тарихи-мәдени, әлеуметтік-

экономикалық және қоғамдық 

саяси мәселелері

Білім беруде студенттердің 

дене шынықтыру 

қабілеттерін дамыту 

барысында практикалық 

тәсілдерін қолдану

Болашақ педагогтардың 

креативті қөзқарастарын 

қалыптастыру

Математиканы оқытудың 

педагогикалық әдістерін 

қалыптастыру

Мырзашөл өңірі  елді 

мекендерінің ауыз суының 

микробиологиялық 

көрсеткіштерін бақылау

Көп тілдік аясында 

студенттердің 

коммуникативтік 

компетенциясын 

қалыптастырудағы 

лингвистикалық негіздер

Қазіргі қазақ тіл білімі мен 

әдебиеттанудың өзекті 

мәселелері

Түркістан облысының 

физикалық, әлеуметтік-

экономикалық 

географиясының өзекті 

мәселелері

Физиканы оқытудың 

әдістемелік негіздері

Әлеуметтік инфрақұрылым 

өңірдің еңбек ресурстарын 

қалыптастыру факторы 

ретінде

Жоғары оқу орнындағы 

психологиялық даярлау 

үдерісінде қызметтің  іс-

әрекетін қалыптастырудың 

өзекті мәселелері

Болашақ мамандарға 

инновациялық бағдарламалар 

негізінде  креативті және 

мәдени білім берудің іргелі 

және қолданбалы негіздері

Ақпараттандыру 

жүйелеріндегі қолданбалы  

есептерді алгоритмдеу

Болашақ химия-биология 

мұғалімдерінің әдістемелік 

дайындығын жетілдіру

Қазақстанның құқық 

жүйесінің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру



Іргелі және қолданбалы ғылыми-зерттеу 

жұмыстары

Орта мектептегі (7-8) сынып 

оқушыларының химия пәнін 

оқытудағы артпедагогиканы 

қолдану әдісі

Көркем-технологиялық іс-

әрекет процесінде болашақ

мұғалімнің шығармашылық

тұлғасын қалыптастырудың

тарихи және логикалық

тәсілдері

Артпедагогикадағы қазақ

музыкасының эстетикалық

көрінісін ғылыми айқындау

Әдебиетті жаңартылған білім

беру бағдарламасы аясында

оқыту

Химияны жаңартылған білім

беру бағдарламасы негізінде

оқыту

Жоғары оқу орындарындағы

дайындық үдерісінде болашақ

мұғалімнің инновациялық іс-

әрекетін қалыптастырудың

тиімді жолдарын жасау



Ғылыми-зерттеу және тәжірбиелік-

конструкторлық жұмыстарын орындауға 

арналған келісімшарт
«Археолог» халықаралық 

ғылыми-зерттеу орталығы ЖШС

2017 жылы қаржы көлемі 3 000 

000 теңге

2018 жылы қаржы көлемі 4 000 

000 теңге

«Мақтарал сервис» КММ

2017 жылы қаржы көлемі 2 250 

090 теңге

«Аужан-Ата» шаруа қожалығы 

2019 жылы қаржы көлемі  500 000 

теңге

«Нұрдаулет-Бақ» балабақшасы

2017 жылы қаржы көлемі 300 000 

теңге

«Eco-Product» ғылыми-зерттеу 

орталығы

2019 жылы қаржы көлемі 2 000 

000 теңге

«Эталон-услуг» мекемесі

2020-2022 жылы қаржы көлемі 

3 000 000 теңге

«Қаршыға» фермерлік қожалығы

2019 жылы қаржы көлемі 500 000 

теңге

«Айқыз-Ана» балабақшасы

2019 жылы қаржы көлемі 300 000 

теңге



Гранттық жобалар туралы мәліметтер

№ Жоба тақырыптарының атаулары
Жетекшінің 

аты-жөні, тегі

Гранттық 

жобалар

Қаржыланд

ыру көлемі

(млн. тенге)

Мерзімі

1

Эволюция экодизайна в традиционном и 

современном национальном искусстве 

художественного образования.

РhD Небесаева Ж.О.

(аға ғылыми 

қызметкер)

AP08053283

84 708 595 2020-2022

2

Возрождение национального сознания и 

культурных ценностей в контексте идеи 

«Мәңгілік ел» в высшем 

художественном образовании

РhD Небесаева Ж.О.

(аға ғылыми 

қызметкер)

AP08052997

3

Разработка инновационной технологии

получения органоминерального

удобрения качества двойного

суперфосфата пролонгированного

действия из техногенных отходов для

почв закрытого грунта

РhD Абдуразова П.А

(жетекші ғылыми

қызметкер)

АР09057884 33 322 360 2021-2023

Ескерту: Қазіргі таңда 217 «Ғылымды дамыту» бағдарламасының 101 «Ғылыми және/немесе ғылыми-

техникалық қызмет субъектілерін нысаналы-бағдарламалық қаржыландыру» және 102 «Ғылыми

зерттеулерді гранттық қаржыландыру» бағдарлама ішілік бағыттары бойынша Жас ғалымдар

Кеңесінің мүшелері П.А. Абдуразова мен Ж.О. Небесаева ғылыми қызметкер болып қосалқы жұмыс

атқарады.



Ғылыми-зерттеу орталықтары

Психологиялық көмек және 
инклюзивті қолдау

Инновациялық ғылыми-зерттеу 
орталығы 



Ғылыми-зерттеу орталықтары

Абайтану ғылыми-зерттеу 
орталығы 

Лингва-тіл орталығы

АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ 



2020-2021 оқу жылындағы ғылыми үйірмелері 

туралы мәлімет
№ Үйірме атауы Жетекші БББ атауы Кафедра атауы

1 Табиғат қамқоршылары
Ибраимов Ч 6В01504-Химия  мұғалімдерін даярлау

Жаратылыстану  ғылымдары
Исабеков Р 6В01505-Биология мұғалімдерін даярлау

2 «Өркениет» Тұрманов А
6В01509-География-Тарих мұғалімдерін  

даярлау
Отан және шетел тарихы

3 «English club» Рәшева М.И.
6В01702-Шет тілі: екі шет тілі мұғалімдерін 

даярлау
Шетел тілдер

4 «Тіл таным» Раеева Г.А.
6В01701-Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін 

даярлау
Қазақ тілі мен әдебиеті

5 «Жас бағдарламашы» Сарайбаев М.Ш. 6В06102-«Информатика» Бағдарламалык қамтамасыз ету

6 «Кәсіби спортшы» Сапарбеков Н.С.
6В01401-Дене шынықтыру мұғалімдерін 

даярлау
Дене шынықтыру және спорт

7 «Ізденіс» Тенизбаева Г.
6В01301-«Бастауышта оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі»
Білім беру технологиялары

8 «Жас педагог-психолог» Тулебаева У 6В01101-«Педагогика және психология»
Педагогика және

психология

9 «Фемида» Райхан А 6В04201-«Құқықтану»
Кұқық жәнеэкономика

10 «Болашақ экономист» Адамбекова М.Т. 6В04102-«Қаржы»

11 «Палитра» Мусабаев Б.
6В01403-Көркем еңбек  және сызу мұғалімдерін 

даярлау
Өнер12 Инновация және сәндік өнер Кенжебек Ж.Б. 6В02101-«Дизайн»

13 Музыкатану Мамиров Қ. 6В01402-Музыка мұғалімдерін даярлау

14 «Интеграл» Жолдасов С 6В01501-Математика мұғалімдерін даярлау
Жоғары математика және физика

15 «Болашақ физик» Бердалиева Т.Д., 6В01502-Физика мұғалімдерін даярлау



89,7%

10,3%

309 білім алушы

сессиядан қарыз

болған

2687 білім алушы

сессияны толық

тапсырған

Университет бойынша 2996 білім алушы

сессияны тапсыруы тиіс



Факультеттер бойынша үлгерім

Филология 

және 

гуманитарл

ық білім

Жаратылыст

ану

Экономика 

және заңтану
Өнер

Дене 

тәрбиесі 

және спорт

Студент саны 1219 597 444 206 530

Тапсырған студент саны 1110 545 395 185 452

Үлгерім көрсеткіші 91% 91% 89% 90% 85%

1219

597

444

206

530

1110

545

395

185

452

0

200

400

600

800

1000

1200

1400



89,2% 88,0% 86,6%

98,4% 100,0%
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Білім беру бағдарламалары 

Барлық

студент 

саны

Сессиясын

толық

тапсырған

студент 

саны

Үлгерімнің 

сапалық 

көрсеткіші

, %

6В01504-Химия мұғалімдерін даярлау 11 11 100,0%

6В01201-Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы 89 86 96,6%

6В05101-Биология 19 18 94,7%

6В01509-География-Тарих мұғалімдерін даярлау 38 36 94,7%

6В03201-Кітапхана ісі 46 43 93,5%

6В01502-Физика мұғалімдерін даярлау 42 39 92,9%

6В01403-Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау (КО) 13 12 92,3%

6В01701-Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 102 94 92,2%

6В06101-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 61 56 91,8%

6В01507-Химия-Биология мұғалімдерін даярлау 48 44 91,7%

6В01301-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 428 392 91,6%

6В01506-География мұғалімдерін даярлау 23 21 91,3%

6В01505-Биология мұғалімдерін даярлау 87 79 90,8%

6В01101-Педагогика және психология 84 76 90,5%

6В04201-Құқықтану 209 189 90,4%

6В06102-Информатика 81 73 90,1%



Білім беру бағдарламалары 

Барлық

студент 

саны

Сессиясын

толық

тапсырған

студент 

саны

Үлгерімнің 

сапалық 

көрсеткіші

, %

6В01403-Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау (БӨС) 81 73 90,1%

6В01702-Шет тілі мұғалімдерін даярлау 283 255 90,1%

6В01503-Информатика мұғалімдерін даярлау 70 63 90,0%

6В01501-Математика мұғалімдерін даярлау 117 105 89,7%

6В01402-Музыка мұғалімдерін даярлау 75 67 89,3%

6В02101-Дизайн 37 33 89,2%

6В01601-Тарих мұғалімдерін даярлау 80 71 88,8%

6В04101-Есеп және аудит 99 87 87,9%

6В04102-Қаржы 136 119 87,5%

6В01703-Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 107 93 86,9%

6В01401-Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 530 452 85,3%

Университет бойынша
2996 2687 89,7%



Білім беру бағдарламалары 

Барлық

студент саны

Сессиясын

толық

тапсырған

студент саны

Үлгерімнің 

сапалық 

көрсеткіші, 

%

6В01201-Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы 89 86 93%

6В01403-Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау (КО) 13 12 92%

6В03201-Кітапхана ісі 46 43 91%

6В01504-Химия мұғалімдерін даярлау 11 11 91%

6В01701-Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 102 94 86%

6В05101-Биология 19 18 84%

6В01507-Химия-Биология мұғалімдерін даярлау 48 44 83%

6В01501-Математика мұғалімдерін даярлау 117 105 82%

6В01509-География-Тарих мұғалімдерін даярлау 38 36 82%

6В01502-Физика мұғалімдерін даярлау 42 39 81%

6В06102-Информатика 81 73 80%

6В01402-Музыка мұғалімдерін даярлау 75 67 79%

6В01503-Информатика мұғалімдерін даярлау 70 63 79%

6В02101-Дизайн 37 33 76%

6В04201-Құқықтану 209 189 71%

6В01401-Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 530 452 71%



Білім беру бағдарламалары 

Барлық

студент 

саны

Сессиясын

толық

тапсырған

студент 

саны

Үлгерімнің 

сапалық 

көрсеткіші

, %

6В01702-Шет тілі мұғалімдерін даярлау 283 255 71%

6В06101-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 61 56 70%

6В01601-Тарих мұғалімдерін даярлау 80 71 70%

6В01506-География мұғалімдерін даярлау 23 21 70%

6В01301-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 428 392 67%

6В01703-Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 107 93 63%

6В01505-Биология мұғалімдерін даярлау 87 79 62%

6В01101-Педагогика және психология 84 76 62%

6В04101-Есеп және аудит 99 87 62%

6В04102-Қаржы 136 119 60%

6В01403-Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау (БӨС) 81 73 59%

Университет бойынша
2996 2687 72%



Академиялық қарызы бар студенттер үлесі
Барлығы: 309

F алғаны

58%

Төлемақы

39%

Аралық 

бақылау

1%

Келмегені

2%

178 студент

122
студент



82%

72 %

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

2019-2020 2020-2021

Абсолютті үлгерім Сапалық көрсеткіш

90 89,7



«Сырдария» университетінің стратегиялық даму жоспарында ХХІ ғасыр басындағы

жоғары кәсіби білім беру перспективалары талданып, білім беру жүйесінің жаһандану

және интеграциялану жағдайларындағы жоғары білім беруді дамыту, ондағы қазіргі

әлемдік үрдістердің қолданылуы қарастырылады.

Университет дамуының басты білім беру концептуалдық принциптері ретінде

білім беру мен ғылымды іргелендіру, ізгілендіру, ақпараттандыру және

интеграцияландыру мәселелері көрсетілген және соған негізделген.

«Сырдария» университетінің маңызды бағыттарына білім беру қызметінің

сапасын жақсарту, оқыту мен тәрбиелеу интеграциясын қамтамасыз ету, білім беру

үдерісінде субъектіде патриоттық сезімді қалыптастыру, бәсекеге қабілетті салауатты

ортада жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуы, әлемдік еңбек нарығында жас ұрпақтан

бәсекеге қабілетті кадрлар даярлау жатады.



Атауы Өлшем бірлігі. Жоспарлы кезеңде күтілетін 

нәтиже, жыл

2020/2021

1 стратегиялық бағыт. Сапалы білім беру қызметтерін және бәсекеге қабілетті мамандар даярлауды қамтамасыз ету

1.1 мақсат Біліктілігінің деңгейі бойынша дамып отырған ішкі нарық

мұқтаждықтарына және халықаралық стандарттар мен

талаптарына жауап бере алатын кәсіби кадрларды дайындау

Мақсатты индикаторлар:

Еңбек нарығындағы біліктілік талаптарын ескере отырып,

жұмыс берушілердің қатысуымен әзірленген және іске

асырылатын білім беру бағдарламаларының үлесі

% 100

Кәсіби стандарттар негізінде әзірленген білім беру 

бағдарламаларының үлесі 

Бакалавр 26

Магистр 6

Білім беру бағдарламаларына бірінші курстан бастап оқу 

пәндерін қазақ тілінде оқыту (6В01503-Информатика 

мұғалімдерін даярлау , 6В01504-Химия мұғалімдерін 

даярлау, 6В01505-Биология мұғалімдерін даярлау, 6В01502-

Физика мұғалімдерін даярлау)

% 50



Білім беру бағдарламаларына бірінші курстан бастап оқу 

пәндерін орыс тілінде оқытуды ендіру (6В01503-

Информатика мұғалімдерін даярлау , 6В01504-Химия 

мұғалімдерін даярлау, 6В01505-Биология мұғалімдерін 

даярлау, 6В01502-Физика мұғалімдерін даярлау)

% 20

Білім  беру бағдарламаларының бейінді пәндер циклын 

ағылшын тілінде оқытуды ендіру (6В01503-Информатика 

мұғалімдерін даярлау , 6В01504-Химия мұғалімдерін 

даярлау, 6В01505-Биология мұғалімдерін даярлау, 

6В01502-Физика мұғалімдерін даярлау)

% 30

Пән мұғалімдерінің аудандық қауымдастығын құру және 

оның жұмыс істеуі:

саны 1

Пән мұғалімдерінің форумын ұйымдастыру саны 1

Заңтану саласында кадрлар даярлаудың сапасын күшейту:

+

Жұмыс берушілермен  бірлесе отырып білім беру 

бағдарламаларының мазмұны мен кәсіптік практика 

бойынша әдістемелік семинарларды ұйымдастыру

саны 1

Жоғары оқу орнын бітіргеннен кейінгі бірінші жылы 

жұмысқа орналастырылған бітірушілердің үлесі

% 71



Жұмыс берушілердің талаптары есепке алынып әзірленген білім 

беру бағдарламалары бойынша таңдау  компонентінің үлесі 

(элективті пәндер үлесі әр бір БББ бойынша)

саны 

4

Отандық  ЖОО бірлесіп әзірленген білім беру, оқу бағдарламалары 

(саны)

саны 4

Шетелдік ЖОО бірлесіп әзірленген білім беру, оқу бағдарламалары 

(саны)

саны 1

Алған мамандығы бойынша 1 жыл бойында жұмысқа орналасқан 

бітірушілер үлесі
%

50

1“English club”  үйірме жұмыстарын дамыту:

2. Ағылшын тілді елдердің ЖОО  студеттерімен online кездесулер  

өткізу
саны

1

1

Университеттің ғылыми әлеуетін арттыру % 50

Менеджмент саласында біліктілігін арттырған университет 

басшылары 

саны 2

Біліктілікті арттырған ПОҚ  үлесі (кафедра бойынша) % 20

Университетке  тартылатын шетелдік жетекші ғалымдар, 

оқытушылар мен кеңесшілердің  саны

саны 1

Шетелдік білім алушылар үлесі % 1

Кадрлық резерв жасақтау

(университеттің ғылыми -педагогикалық қызметкерлерінің бос 

лауазымдарға конкурс жүргізу)

саны 1

Оқу үдерісінде ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысу 

барысында және іс-тәжірибе кезінде оқу өндірістерінің және 

ғылыми-зерттеу мекемелерінің ғылыми-өндірістік базаларын 

пайдалану

саны 1

Университет корпустарын

а) бейнебақылаумен (ішкі және сыртқы)

б) турникеттермен қамтамасыз етілу үлесі

+



Ұлттық институционалдық аккредиттеудің өткізілуі: 1-

кезең - АО талдап алу, 2- кезең – өзі-өзін бағалау, 3- кезең  

- сыртқы бағалау

мерзімі +

Білім беру бағдарламасын  бағдарламалық аккредиттеуден 

өткізу

мерзімі +

ХС ИСО 9001:2015 талаптарына сәйкес ішкі және сыртқы 

аудит өткізу

саны 1/1

ЖОО арасындағы  рейтінгіге қатысу (отандық/шетелдік)

НАОКО 13 орын

мерзімі +

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

қызметіне қанағаттанушылық: (сауалнама жүргізу) саны

Талапкерлердің құжаттарын қабылдауды цифрландыру  

(online admission):

Талапкерлердің университеттік электронды базасын 

жасақтау

адам +

ЖОО-дан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау:

Магистратура -

Докторантура (PhD) -

адам

190

2

Академиялық ұтқырлық бағдарламалардың негізінде 

студенттерді қатыстыру:

Ішкі АҰ-

Сыртқы АҰ-

адам

35

10



Антиплагиаттың танылған халықаралық ақпараттық 

жүйелерін қолдана отырып, академиялық адалдық 

қағидаттарын енгізу

+

Оқу өндірістерінде келісімшарт негізінде орындалатын 

ғылыми-зерттеу жұмыстарының саны

саны 1

Кәсіптік практика базаларын арттыру саны 30

Шетелдік және отандық жетекші ғылыми орталықтармен 

бірлесіп жүргізетін ғылыми зерттеулердің саны

саны 1

Жас ғалымдарды ғылым саласындағы мемлекеттік 

саясатты қалыптастыруға тарту

+

«Ғылыми тәлімгер» институтын ендіру +

Университет корпустарын ерекше білім беруді қажет 

ететін білім  алушыларды оқытуға қажетті құрал-

жабдықтар мен арнайы жиhазбен қамтамасыз ету

+

Университет кітапханасын ерекше білім берілуіне 

қажеттіліктері бар білім алушылар сұранысына қарай  

арнайы әдебиетпен, аудио, видеолекциялармен  

қамтамасыз ету

+

Ерекше білім беруді қажет ететін білім  алушыларды 

оқыту, бейімдеу және әлеуметтендіру мәселелері бойынша 

семинарларға, ғылыми-практикалық конференцияларға, 

вебинарларға қатысу

саны 1



Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылармен 

білім беру, оқу және оқу-әдістемелік жұмыстарды жүргізу 

процестерін жүзеге асыратын ОПҚ  біліктілігін арттыру саны

1

Инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс істейтін 

педагогтер  үшін біліктілік талаптарын жаңарту

+

Ерекше білім берілуіне қажеттіліктері бар балаларға 

арналған оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу

+

Іске асырылатын ғылыми жобалар саны (гранттық 

қаржыландырылатын)
саны

1

Кәсіпорындармен, ұйымдармен және бизнес-

құрылымдармен шартқа сәйкес бірлесіп орындалатын 

ғылыми жобалардың саны
саны

2

Ынталы ғылыми-зерттеу жобалар саны саны 1

Коммерцияланған әзірлемелер мен инновациялар саны саны -

Зерттеушілердің жалпы санындағы 40 жасты қоса алғанға 

дейінгі жас ғалымдар санының өсімі
%

30

Университет базасында студенттік стартаптар құру саны 1

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысу 

үлесін арттыру
%

30

Бір штаттық ПОҚ-қа шаққандағы есепте ҒЗЖ 

қаржыландыру көлемін ұлғайту

қаржы көлемі

мың тг

44,2



Тиісті ғылыми талаптарды сақтай отырып 

сертификатталған зертханалар мен лицензияға ие болған 

қызметкерлердің саны

Бірл./адам 1/3

Зертханалар, кабинеттер  мен шеберханаларды қазiргi 

заманғы соңғы талаптарға сай зертханалық құрал-

жабдықтармен қамтамамасыз ету

Қаржы көлемі млн.тг 4,0

Интернет жүйесіне қосылу жылдамдығын арттыру МВ/

сек

100

«Цифрлы сауаттылық» курсын ұйымдастыру +

Жетекші ғалымдар мен мамандарды тарта отырып, 

ғылыми зерттеулердің халықаралық әдістерін пайдалану 

бойынша тренингтер өткізу

саны 1

Шетелдерде кәсіби немесе ғылыми біліктілігін 

жоғарылататын ОПҚ

саны 2

«ЖОО Үздік оқытушысы» грантына үміткер саны 1

Web of Science (Clarivate Analytics) и Scopus (Elsevier) 

платформаларында ғылыми жарияланымдар санын 

арттыру

мақала саны 4

ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған ҚР ғылыми басылымдарындағы 

жарияланымдар саны

мақала саны 25

Алыс -жақын шетел және отандық басылымдардағы 

жарияланымдар

мақала саны 15

Өткізілген халықаралық конференциялар, симпозиумдар, 

дөңгелек үстелдер, ғылыми семинарлар саны

саны

5

Өнертабыстар туралы алынған куәліктер, авторлық 

куәліктер, патенттер мен лицензиялар алған ПОҚ үлесі

саны 10



Алыс -жақын шетел және отандық басылымдарда

жарияланған монографиялар

саны 1

Оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар дайындау саны 3

Университеттің профессор-оқытушы құрамының ҒЗЖ 

нәтижелерін оқу үдерісіне ендіру (ендіру актілері)

саны 10

Ғылыми мекемелер, жоғары оқу орындары мен білім беру 

мекемелері, өндiрiс орындары арасында бірлесе зерттеу 

жұмыстарын жүргізуге бағытталған келiсiмдер жасау

саны 1

Шетелдік және отандық әріптес ұйымдармен 

ынтымақтастық келісімдер мен шарттар саны

саны 1

Халықаралық жобаларға, бірлескен ғылыми зерттеулерге, 

білім беру жобаларына қатысу

саны 1

Халықаралық ғылыми конгрестер, симпозиумдар, 

конференцияларға қатысу

саны 250

Кітапханалық қорды жаңа ғылыми әдебиетпен толықтыру, 

қаржы

қаржы

көлемі млн. тг

8.0

Әлемдік жетекші ғылыми орталықтардың мәліметтер 

базасы мен ақпараттық қорларына қосылу

саны 1



Жастар ұйымдары қызметіне, жергілікті 

өзін-өзі басқару мен студенттік өзін-өзі 

басқаруды ұйымдастыруға қатысатын 

студенттер үлесі

% 22

Әлеуметтік маңызды жобаларды және 

бағдарламаларды әзірлеуге және іске 

асыруға қатысатын студенттер үлесі

% 21

Қайырымдылық, отансүйгіштік, ғылыми-

техникалық, мәдени, спорттық және басқа 

акцияларға қатысатын студенттер үлесі

% 26

Мемлекеттiк жастар саясаты және 

патриоттық тәрбие саласының iс-

шараларына жастарды қатыстыру

іс-шара +

Жастар арасында салауатты өмір салтын 

қалыптастыру

+

Салауатты өмір салтын қалыптастыру 

мақсатында спорттық іс-шаралар мен 

спорттық секцияларды арттыру

саны 4/3



Әлеуметтік басқару және жастар саясаты 

мәселелері бойынша жетекші мектептер, 

тренингтер мен шеберлік сыныптарды 

ұйымдастыру

саны 2

Аймақтық, республикалық, түрлі  

конкурстар, спорттық сайыстардың  

жеңімпаз студенттері  санын арттыру

саны 10

Студент жастардың отансүйгіштік 

деңгейінің өсуіне ықпал ететін іс-

шараларды арттыру

% 21

Cыбайлас жемқорлықтың, нашақорлықтың, 

діни экстремизмнің алдын алуға 

бағытталған ұйымдастыру

іс-шаралар 4

Әлеуметтік жағдайы төмен студенттерге 

материалдық және әлеуметтік қолдау 

көрсету (мемлекет тарапынан көрсетілетін 

көмекке қосымша)

% 10



• Университет құрылымын реформалау және соған байланысты басқару мәдениетін жетілдіру 

және дамыту.

• Білім беру үдерісі мен ғылыми  зерттеудің жүйелі мониторингі негізінде университет 

менеджментін барлық деңгейі мен барлық формада тұрақты түрде жақсартып отыру.

• Қоғамның әлеуметтік сұранысына жауап бере алатын жоғары білікті маман даярлау 

мақсатында  жаңа ақпараттық  технологияларды енгізу, білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін 

және әлеуметтік жауапкершілігін қалыптастыру, инновацияларды пайдалану.

• Университеттің  және басқа білім беру ұйымдарының профессор-оқытушы құрамы 

кадрларын даярлауды  және қайта даярлауды ұйымдастыру, олардың біліктілігін арттыру.

• Іргелі және қолданбалы ғылым саласында, оның ішінде педогогикалық цикл пәндері 

бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу және оқу үдерісіне осы өзекті зерттеулер нәтижесін енгізу. 

• Академиялық ұтқырлықты және Халықаралық ғылыми алмасуларды, білім берудің бірлескен  

бағдарламаларын кеңінен дамыту.

• Өзгермелі жағдайларда білім беру сапасын қамтамасыз ету.

• Ұжымда жұмыс істей  білетін, азаматтық, патриоттық, рухани жағынан пісіп-жетілген 

студент бойында бәсекеге қабілеттілікті, әлеуметтік жауапкершілікті дамыту.

• Мемлекеттік, қоғамдық және   басқа да оқу орындарында өздігінен білім алу үдерісінде 

педагогтың сана-сезімін,  іс-әрекетін дамытудағы  тәсілдер мен амалдар жиынтығы ретіндегі 

үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесін құру.



«Сырдария» университетінің функционалдық мүмкіндіктері:

• жұмыстарды үйлестіру негізінде университетті дамыту;

• қоғамдық әлеуметтік сұранысқа бейімделу;

• білім сапасын арттыру;

• аймақтың рухани өміріндегі мәдени-ағарту жұмыстарын кеңейту;

• ғылыми және ғылыми-техникалық жұмыстардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру;

• халықаралық білім беру және ғылыми ықпалдастықты дамыту;

• бірлескен білім беру бағдарламаларын іске асыру;

• университеттің бәсекелестік бренді және оның танымдылығын қалыптастыру;

• университеттің, қоғамдастықтың корпоративті идеологиясын насихаттау;

• ПОҚ еңбегін ынталандырудың тиімділігін арттыру;

• университеттің инфрақұрылымын сапалық тұрғыдан өзгерту; 

• үздіксіз  білім берудің аймақтық жүйесінің  нормативтік-құқықтық базасын ұдайы жетілдіру;

• үздіксіз  білім беру жүйесінде сабақтастықты қамтамасыз ететін инновациялық әдістемелер 

мен технологияларды оқу үдерісіне енгізу;

• үздіксіз  білім беру жүйесіне арналған даярлаудың тиімді жүйесін құру және білім беру 

қызметкерлерінің біліктілігін көтеру;

автономиялық білім беру мекемесі болу.



Осы Стратегияда қойылған міндеттер мен механизмдерді жүзеге асыру мақсатында 

университет қызметіндегі негізгі функционалды бағыттар бойынша стартегиялық 

жоспарлаудың тиісті құжаттарын, факультеттер мен кафедралардың даму стратегиясын, 

оларды жүзеге асыру мен орындаудағы іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бекіту қолға 

алынады. 

Іс-шаралар жоспарының өзектілігіне байланысты университет бағалау критерийінің 

жүйесін, мониторинг және орындауға бақылау жасауды енгізе алады, қажетіне қарай 

стратегия мен іс-шаралар жоспарына тиісті өзгертулер енгізіліп отырады.

Стратегияның жүзеге асырылуы Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың, Қазақстан 

Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаевтың алға қойған міндеттерінің университетте 

орындалуын, еңбек нарығы жағдайында қажет болып табылатын жоғары білікті 

мамандар даярлауды, университеттің әлемдік білім беру ортасына интеграциялануын, 

ғылыми зерттеулер мен инновациялық жұмыстардың сапалы және нәтижелі болуын, 

жоғары оқу орындарының рейтингісінде университеттің лайықты орын алуын 

қамтамасыз етеді. 



«Сырдария» университетінің сыртқы ортасы

S – күшті жақтары

•университеттің облыс пен аймақтағы жоғары  имиджі ;

•институционалды және бағдарламалық аккредиттеуден өтуі;

•білім беру бағдарламаларының келісілу саласында жұмыс берушілермен дамыған 

байланыстары;

•ТМД және алыс шетел жоғары оқу орындарымен белсенді ынтымақтастығы;

W – әлсіз жақтары

•Университет ғалымдарының халықаралық ғылыми-зерттеу жобаларына, біріккен ғылыми-

зерттеулерге, шетелдік халықаралық ғылыми конференцияларға  қатысу үлесінің төмендігі, 

шетелдік ғылыми журналдар мен басылымдарда ПОҚ-ң ғылыми мақалаларының жеткіліксіздігі; 

•O – қолайлы мүмкіндіктер

•мемлекеттің білім беру саласын қолдауы;

•жоғары білімге  қоғамдық қызығушылықтың артуы;

•аймақтағы қолайлы демографиялық ахуал;

•аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының қолайлы факторлары;

•аймақтың қолайлы геосаяси орналасуы;

•білім беру саласында жас мамандарға сұраныстың артуы;

•сапалы маман дайындығына жұмыс берушілер қызығушылығының артуы;

•біріккен білім беру бағдарламаларын енгізу;

T – қауіп-қатерлер

•мектеп түлектерінің дайындық сапасының төмендеуі;

•әлемдік қаржылық дағдарыс.



«Сырдария» университетінің ішкі ортасы

S – күшті жақтары

• жоғары басшылық белсенділігі;

• дамыған оқу-зертханалық, материалдық базасы;

• инновациялық режимде жұмыс жасауға арналған университеттің кадрлық әлеуеті;

• университеттің стратегиялық даму жоспарын дайындауға және жүзеге асыруға профессор-оқытушылар құрамының, 

әкімшілік-басқару қызметкерлерінің, студенттердің тартылуы;

• ақпараттық технологиялар дамуының жоғары деңгейі (Интернеттің корпоративтік желісі, қашықтықтан білім беру, 

университеттің автоматтандырылған  ақпараттық жүйесі);

• студенттік өзін-өзі басқарудың іске асырылуы;

• тұрақты негізде университеттің профессор-оқытушылар құрамының біліктілігінің арттырылуы;

• жүйелі түрде профессор-оқытушыларды жаңа ақпараттық және коммуникациялық технологияларды игеруге үйрету;

• заманауи білім беру бағдарламалары;

• ауыл жағдайына тез бейімделетін, студенттер контингентінің болуы.

W – әлсіз жақтары

• шетелдік ғылыми бағдарламаларға ғылыми-педагогикалық кадрлардың қатысуының жеткіліксіздігі;

• іргелі және қолданбалы зерттеулер үлесінің төмендігі;

• инновацияның коммерциализациялануының жеткіліксіздігі;

• студенттердің қаржыландырылатын ҒЗЖ қатысу үлесінің төмендігі;

• импакт-факторлы ғылыми басылымдарда, ғылыми мақалалардың жеткіліксіздігі;

• академиялық ұтқырлықтың жүзеге асырылуына кедергі болатын профессор-оқытушылар құрамы мен студенттердің 

шетел тілдерін толық меңгермегені;

O – қолайлы мүмкіндіктер

• қосымша электронды оқу залдарының ашылуы;

• материалдық-техникалық базаның  одан әрі нығайтылуы;

• шетелдік және отандық жоғары оқу орындары ғалымдарының кеңінен тартылуы

T – қауіп-қатерлер

• ғылыми дәрежелі профессор-оқытушылар құрамының орта жасының ұлғаюы.



1. Білім алушылардың академиялық қарыздарын уақтылы тапсыруын қадағалау факультет декандары мен 

топ тәлімгерлеріне жүктелсін (жауапты: факультет декандары; орындалу мерзімі: 2021жыл, жазғы 

семестр). 

2. ОПҚ мен студенттерді ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында тәжірибе 

алмасу жұмысы жандандырылсын (жауапты: кафедра меңгерушілері, факультет декандары, академиялық 

ұтқырлық бөлімі; орындау мерзімі: қыркүйек, 2021 жыл).

3. Оқытушылар сабақтарын жаңа инновациялық әдістерді, мультимедиялық құрылғыларды қолдана 

отырып өту мәселесі қолға алынсын. Орындау мерзімі:  желтоқсан, 2021

4. ОПҚ және студенттерге арналған тіл үйрету курстарының жұмыстары жандандырылсын (жауапты: 

«Шетел тілдері» кафедрасы, факультет декандары; орындалу мерзімі: қыркүйек, 2021 жыл). 

5. Профессор-оқытушылардың импакт-факторлы басылымдарға мақала жазуы жолға қойылсын (жауапты: 

кафедра меңгерушілері; орындау мерзімі: мамыр, 2022 жыл).  

6. ҚР БҒМ жыл сайын өткізетін «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» конкурсына қатысушылардың 

үлесі арттырылсын (жауапты: кафедра меңгерушілері; орындау мерзімі: желтоқсан, 2021 жыл).

7. ҒЗЖ нәтижелерін  өндіріске енгізу және енгізу актісін алу жұмыстары ұлғайтылсын (жауапты: кафедра 

меңгерушілері, факультет декандары;  орындау мерзімі: сәуір, 2022 жыл).

8. Барлық факультеттерде «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында тәрбиелік маңызы бар іс-шаралар 

ұйымдастыру қолға алынсын (жауапты: факультет декандары, кафедра меңгерушілері; орындау мерзімі: 

қазан, 2021 жыл).

9. 2020-2021оқу жылының жарты жылдық есебі бекітілсін.



Зейін қойып тыңдағандарыңызға

рақмет!


