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Шымкент қаласы  



       Шымкент университетінің 2020-2025 жылдарға арналған даму 
бағдарламасы бойынша 2021 жылға арналған жоспар бойынша жұмыстар 
атқарылды.  
      Даму бағдарламасының 2021 жылға жоспарланған стратегиялық бағыттары 
мен нысаналы индикаторлары бойынша жұмыстар атқарылды.  
1.Білім берудегі менеджменті жетілдіру стратегиялық бағыты  бойынша:  
1.1 Тәуелсіз агенттіктерден институционалдық  аккредитациядан қайта  
өту  жұмыстар жүргізілді.  
 Институциоанлдық аккредитация бойынша  тәуелсіз агенттіктерден өту Білім 
және ғылым министрлігі тарапынан жүргізілген тексеру нәтижесіне 
байланысты басқа уақытқа ауыстырылды.  
  1.2 Тәуелсіз агенттіктерден аккредитациядан өткен білім беру 
бағдарламалар үлесін арттыру  бойынша «Білім сапасын қамтамасыздандыру 
бойынша тәуелсіз агенттігі»  мемлекеттік емес мекемесімен  келісім шарт 
жасалды. Жұмыс топтары құрылды. 20 білім беру бағдарламасы бойынша өзін-
өзі бағалау есебі жасалды. Қажетті қосымшаларды толтырылды. Аккредиттеу 
агенттігіне жіберілді.  
 1.3 Университет іс-әрекетін регламенттейтін нормативті құжаттарды 

жаңарту бойынша қажетті  ішкі нормативтік ережелер жоспар бойынша 12%  
жасалып, орындалды.  Сапа менеджмент жүйесінің талаптарына сәйкес 10-ден аса 
оқу үрдісінде қажетті ережелер толықтырылып жасалып, бекітілді.  
 1.4 Қызметкерлердің университетті басқару жүйесіне ризашылық деңгейі 
82% құрады. Қызметкерлер мен оқытушылардан сауалнамалар алынды.    



     2.Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру сапасының 
деңгейін арттыру стратегиялық бағыты бойынша:  
 
2.1 Жаңа білім беру бағдарламалары - 2. Жаңадан  6В04104- Мемлекеттік 
және жергілікті басқару және 6В01405- Көркем еңбек және жобалау  білім 
беру бағдарламаларының құжаттары  дайындалып, Реестрге тіркелді. 
Жаңа білім беру бағдарламаларын жасау үшін жұмыс тобы құрылып, 
дайындалған білім беру бағдарламалары кафедра мәжілісінде, факультеттің 
әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, университеттің Ғылыми кеңеске 
ұсынылды. Сарапшылардың пікірін ескере отырып, Ғылыми кеңес 
мәжілісінде 6В04104- Мемлекеттік және жергілікті басқару және 6В01405- 
Көркем еңбек және жобалау  білім беру бағдарламаларын бекітілді.   
Реестрге тіркелген соң 6В04104- Мемлекеттік және жергілікті басқару және 
6В01405- Көркем еңбек және жобалау  білім беру бағдарламалары бойынша 
жаңа оқу жылына талапкерлерді оқуға қабылдау рұқсат етілді.  
  
  



2.2 Бір академиялық кезең ішінде шетелдік/ республикалық жоғары оқу 
орындарында білім алған білім алушылар саны жоспарлағаны 26. Ішкі 
академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша  26 білім алушы қатысты. 
Сырдария университеті- 9, Мирас университеті-4, Орталық Азия инновациялық 
университетіне 3, М.Сапарбаев институтына 10. 
 
2.3 Бір академиялық кезең ішінде шетелдік/ республикалық жоғары оқу 
орындарында білім алған магистранттардың саны-3.Орталық азиялық-
инновациялық университетімен келісім шарт негізде  бір академиялық кезеңге 3  
магистрант жіберілді. 



2.4 Шет ел/республика университеттерінде дәріс беріп қайтқан 
оқытушылардың саны 4.  

№ ПОҚ-ның аты-жөні Кафедра  атауы ЖОО-ны Мерзімі  
1 Сарсенбай Ұлмекен 

Нұрлыбайқызы  
Педагогика  Халықаралық 

гуманитарлық-
техникалық 
университет 

03.02.2021ж.-
31.05.2021ж. 

2 Серимбетов Жанболат 
Шегебаевич 

Дене шынықтыру және 
спорт  

М.Сапарбаев 
атындағы институты  

03.02.2021ж.-
31.05.2021ж. 

3 Нармухамедова Алима 
Данияровна 

Бизнес және басқару М.Сапарбаев 
атындағы институты 

03.02.2021 ж 
31.05.2021 ж 

4 Қазыбаева Алима Тасболатовна  Химия және биология Мирас университеті  01.03.2021ж-
31.03.2021ж 

5 Султанбаева Гульжан 
Қасымхановна  

Химия және биология Мирас университеті  01.03.2021 ж 
31.03.2021 ж 



2.5 Шет елден/ республикадан келіп университетте дәріс беріп қайтқан 
профессорлардың саны - 4.  

1 Жұмабай Малика Әшірханқызы  Педагогика Халықаралық 
гуманитарлық-
техникалық 
университет 

03.02.2021ж.-
31.05.2021ж. 

2 Сатенов Еркин Ибадуллаевич Дене шынықтыру және 
спорт  

М.Сапарбаев 
атындағы институты 

03.02.2021ж.-
31.05.2021ж. 

3 Тайлиева Арайлым Каныбековна  Химия және биология Мирас университеті 01.03.2021ж 
31.03.2021ж 

4 Шоманбаева Альмира 
Оразалиевна  

педагогика Мирас университеті  01.03.2021ж 
31.03.2021ж 



2.6 Білім алушылардың  іс-тәжірибе өту үшін шет елдік/ республикалық 
мекемелерімен келісім-шарттар саны - 459.  

№ Білім беру бағдарламаларының атауы Келісім-шарттардың саны 
1 6В01701- Қазақ тілі мен әдебиеті 32 
2 6В01702- Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен 

әдебиеті 
5 

3 6В01703- Орыс тілі мен әдебиеті 24 
4 6В01704- Шет тілі: екі шет тілі 33 
5 6В01503-Химия 14 
6 6В01504-Биология 25 
7 6В01501-Математика 10 
8 6В01502-Информатика 19 
9 6В01505-География 23 
10 6В05101-Биология 8 
11 6В08101-Агрономия 3 
12 6В01601-Тарих 23 
13 6В06101-Есептеу техникасы және бағдарламасы 

лық қамтамасыз ету 
14 

14 6В01301-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 33 

15 6В01101- Педагогика және психология 27 
16 6В01402-Музыкалық білім 16 
17 6В01403-Бейнелеу өнері және сызу 19 
18 6В01401-Дене шынықтыру және спорт 42 
19 6В01404-Кәсіптік оқыту 19 
20 6В04102- Есеп және аудит 9 
21 6В04101-Экономика 9 
22 6В04103-Қаржы 15 
23 6В04201-Құқық 25 
24 6В03101-Әлеуметтану 7 
  Жалпы  459 



   2.8 Университетте шетелдік 510 білім алушы тұрақты білім алады. 
    
   2.9 Жұмыс берушілердің мамандар сапасымен қанағаттану деңгейі -
82% . Сауалнама нәтижесі бойынша 82% құрады.  
 
    2.10 Студенттердің білім сапасымен қанағаттану деңгейі сауалнама алу 
нәтижесінде 82% құрады. 
 
   2.11 Плагиаттық тексеру жұмыстарының деңгейі  бойынша жазбаша 
жұмыстардың түпнұсқалылығын анықтау үшін университетте 
StrikePlagiarism.com. антиплагиат ғаламтор-жүйесі қолдана отырып 62% 
құрайды.  
 
    2.12 Бітірушілердің жұмысқа орналасу деңгейі -73%. Жалпы бітірушілер 
саны бакалавриат 6938 магистрант 1277.  Бітірушілердің жұмыс орналасуы 
75% құрады.    
  



3.Университеттің ғылыми және шығармашылық әлеуетін дамыту 
стратегиялық бағыты  
 
3.1Монографиялар жариялануы   

№ Орындаушы Баспаға шығарылатын оқулық, оқу 
құралы, оқу-әдістемелік құралы, 

электронды оқулық 

Мерзімі 
  
  

1.   Munazza Ijaz, 
Muhammad Iqbal, Bilal 
Rasool,Muhammad 
Zubair, Issayeva Akmaral 
Umirbekovna, Shazia 
Anwer Bukhari, 
Mahmood-ur-Rahman.  

Rhizosphere Dynamics: An OMICS 
Perspective In: Pudake R.N., Sahu B.B., 
Kumari M., Sharma A.K. (eds) Omics 
Science for Rhizosphere Biology. 
Rhizosphere Biology. Springer, 
Singapore. 
https://doi.org/10.1007/978-981-16-
0889-6_5. 

2021 



3.2 Thomson Reuters, Scopus, Elsevier базасында ғылыми журналдар мен 
жинақтарда мақалалардың жариялануы  

№ Тақырыбы  Импакт-
фактор 

Жарияланымның аты, 
мерзімі 

Автор 

1 Формирование социальной 
активности студентов будущих 
учителей физической культуры 

Scopus OpcionUniversidad del 
Zulia  желтоқсан 2020 ж. 
ISSN2077-6861 1(42), 
2021ж. 

п.ғ.к., университет доценті: 
Алшынбаев Кулалбек 
Ильясович 
  

2 Spiritual Development as a 
Factor of Professional and 
Personal Qualities of Modern 
Students 

  Journal of Intellecyual 
Disability Diagnosis and 
Treatment №1 2021 

Zh.Zh.Kuatova, L.A.Buletova, 
K.I.Makhmutova 

3  The Influence of Bioelogical 
Factors on the Development of 
the Bracon during breeding under 
Laboratory 

  Online journal ofbiological 
Sciences620216188-198 
Published 8 April 2021 
  

Karlugash Alpusbayeva, 
Ainur Alimbekova 

4 USE OF PHYTOMELIORANT 
PLANTS FOR WASTE WATER 
PURIFICATION.  

(Scopus, Q3) J.Ecol.Eng., 2021, 
22(9):48-57  

A U. Issayevа, A.Yeshibayev, A. 
Ye. Tleukeyeva, Ye. Issayev . 

5 Comparative Assesment of 
Geomorphological and 
Landscape Featurws around the 
Small Aral Sea.  

(Scopus, 52%) J.Ecol.Eng., 2021, 
22(10):73-84 

A U. Issayevа, Yeshibayev A., 
Leska B.,  Messyasz, 
Abubakirova A., Tleukeyeva A. 



6 Green algae as a way to 
utilize Phosphorus 
waste. 

(Scopus, Q2) Journal of ecological 
engineering. 2021, 22(10), 235-
240 

Tleukeyeva A, Pankiеwicz R. 
, A U. Issayevа, Tleukeyev 
Zh. 

7 The Use Phosphorus-
Containing Waste and 
Algae to Produce 
Biofertilizer for 
Tomatoes 

(Scopus, Q2) JEE Journal of Ecological 
Engineering. ISSN 2299-8993 
Volume23.Issue2.2022       

A U. Issayevа,  
А. Tleukeyeva,  
Ye. Issayev 

8 Liquid-phase 
hydrogenation of butyl 
aldehyde on promoted 
skeletal nickel catalysts 

  Journal of Catalysis  
Applied Catalysis A: General  
  

Nartay Khaldarov, Saltanat 
Yegemberdiyeva, Yermakhan 
Kistaubayev, Shermakhan 
Shapalov 

9 PEDAGOGICAL METHODS 
AND TECHNOLOGY USED 
IN SECONDARY 
EDUCATION 

  Международный научный журнал 
«GLOBAL SCIENCE AND 
INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» 
  

Битурсын С.С. 
 Серикбаева А. 

10 Heuristic potential of 
Turkic mythology in 
cognition and description 
of multidimensional 
reality 

Impact 
Factor 5.132. 

ECONSPEAK: A journal of Advances 
in Management IT & Social 
Sciences, Vol.10, Issue 2, February 
2020. ISSN-(2231-4571) p.12-18. 

Kerimbayev Y., Kerimbayeva 
S., Kerimbayeva D., 
Belgibayeva G., Issayeva A.U. 

11 The formation  of a 
polylingual personality 
in the school system of 
Kazakhstan 

  Cypriot Journal of  Educational 
Sciences  Opcion, ano 36. 
Regular № 91 (2021): 1175-
1199. ISSN 1012-1587. p.1175-
1199. 

Toybekova B. 
Kerimbaev E. 



3.3 Шетелдерде конференцияларға қатысу  мақалалардың жариялануы  

№ Тақырыбы Жарияланымның аты, мерзімі Авторы 
1 Ценностные ориентации 

региональной молодежной 
субкультуры  

Современная наука: проблемы, идеи, 
тендеции (том 6) 18 февраль, 2021г. 
Прага, Чехия  

Сагындыкова Б 

2  Концептуальные образы человека в 
лингвоментальном пространстве  

Наука в современном мире. Мир Науки. 
 9 февраль 2021 (г.Нефтекамск, 
Башкортостан). 

Керимбаева  Д. 

3  Социализация Казахстанской 
молодежи: новые подходы 

Проблемы и перспективы развития науки 
и образования в ХХІ веке (том 4) 18 
февраль, 2021г. София, Болгария. 

Сагындыкова Б 

4  Methods of Speech Therapy 
Correction Work with the Family 

«Европа и тюркский мир: наука, техника 
и технологии» (г.Бурса, Турция, 5-7 мая 
2021г.) 3 том. 6 Международный научно-
практическая конференция.  

Оспанова Г.К. 

5  Правовые основы туризма   Islom tafakkuri. Узбеистан. Ташкент. 
02.03.2021 

Рахимшикова 
М.К., Хавазметова 

Д.А. 
6  ORGANIZATIONOF 

EXTRACURRICULAR 
ACTIVITIES FOR THE 
CHCHILDREN 
IN THENATIONAL KAZAKH 
SHOOL 

SCIENCES JFEUROPE VOL 2№ 69 
2021,(PRAHA CRECH REPULIC) ISSN 
№3162-2364 

Dzhusupov U 
IssayevaA. 

ZhumadulaevaA 



3.4 Республикалық конференцияларға қатысуы мен мақалалардың жариялануы 250 
аса мақалалар баспа беттерінен басылып шықты. Атап қайтқанда Алтын орда тарихы 
мен тағылымы атты халықаралық ғылыми-тәжірибиелік конференциясы; Абай 
Құнанбайұлының 175 жылдығына орай Абай: тарих және қазіргі заман атты халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік онлайн конференциясы; Қазіргі заман жағдайындағы ғылым мен білім» 
тақырындағы; Ы.Алтынсариннің 180-жылдығына арналған Қазақ халқының ұлы ұстазы 
және замануи білім» атты  конференциясы; Олжас Сүлейменов және тазапланета атты 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы; Әуезов оқулары-19: тәуелсіз Қазақстанға 
– 30жыл» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы; «Ғылым білім, 
инновация; дамудың заманауи жағдайы мен болашағы» атты республикалық ғылыми 
конференциясы; XXI -ғасырда білімен ғылымның салтанат құруы  атты  техникалық 
ғылымдары бойынша аймақтық ғылыми конференциясы, Жаһандану үрдісіндегі білім, 
ғылым және тәрбие» атты Байтанаев оқулары – 9 Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференциясы, «IV Юнусов оқулары: Халықаралақ интеграция жағдайында білім және 
ғылымның даму тенденциялары мен перспективалары» атты халықаралық ғылыми -
тәжірибелік конферациясының еңбектер жинағы; Білім, ғылым, инновация: Рухани жаңғыру 
діңгегі атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, «Білім беру жүйесіндегі 
кұзіреттілік пен даму мүмкіндіктері»-атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференциясының жинағы, «Толеранттылық- заманауи педагогикалық білім  контекстінде 
тұлғаны дамыту факторы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 
Академик Ә.Қуатбеков атындағы  Халықтар достығы университеті «Қуатбеков оқулары -1: 
Тәуелсіздік тағылымы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияларында 
мақалалары жарық көрді.  



3.5 Ғылыми журналдар мен жинақтарда ізденушілермен (студенттермен, 
магистранттармен) бірге жариялаған мақалалары   

Студенттің 
ТАӘ 

  

Жарияланым атауы Шыққан  орны Ғылыми 
жетекшісі 

Зикирия 
Әкімжан 
Асатуллаұлы 

Балаларды сауықтыру 
лагеріндегі балалардың 
физикалық дамуына 
жылжымалы ойындардың 
әсері 

“Қазіргі замандағы ғылым мен 
білім” атты ХҒТК-ң  
Жинағы,  №І бөлім, Шымкент 
университеті 

Оңалбек Ж.К. 

Алиев 
Бахытжан 
Кунанбайулы 

Жасөспірімдердің баскетбол 
ойыны мен шұғылдану 
сабақтарының ерекшеліктері 

“Қазіргі замандағы ғылым мен 
білім” атты ХҒТК-ң  
Жинағы,  №І бөлім, Шымкент 
университеті 

Доцент                
Қуанышов С.А. 

Әліжан 
Нұрдәулет 
Эралыұлы 

Оқушы жастарды дене 
даярлығын Волейбол ойыны 
арқылы дамытудың 
әдістемелік негіздері 

“Қазіргі замандағы ғылым мен 
білім” атты ХҒТК-ң  
Жинағы,  №І бөлім, Шымкент 
университеті 

Доцент                
Қуанышов С.А. 

Жұмаділла 
Уаисхан 
Русланұлы 

Баскетбол ойынындағы 
шабуылда және қорғаныста 
ойнау әдістері 

“Қазіргі замандағы ғылым мен 
білім” атты ХҒТК-ң  
Жинағы,  №І бөлім, Шымкент 
университеті 

П.ғ.к.,  
Алшынбаев К.И. 



3.6 Оқытушылардың пікір беруі. Университеттің білікті оқытушылар қалалық, 
облыстық деңгейде өтетін олимпиадаларға, докторанттарға, магистранттар 
ғылыми жұмыстары бойынша пікірлерін берді 
3.7 Патенттер саны   

№  Патенттің атауы Номер, қорғау құжатының 
берілген жылы 

Авторы 

1 Способ биологической очистки 
загрязненных вод. Патент на 
полезную модель  
  

№6578, 2021. Исаева А.У., Сейткулов 
Н.А., Тлеукеева А., 
Тлеукеев Ж. 

2 Установка фильтрационной сушки 
сыпучих материалов. 

Патент на полезную модель РК 
№6241 от 19.03.2021 г 

Кобеева З.С 

3 Футбол №16188 30.03.2021ж Алшынбаев К.И., 
Алайдаров И.Қ., Беков 
А.А., Шыршықбаев 
С.А. 

4 Баскетбол №16186 29.03.2021ж Алшынбаев К.И., 
Атакаева А.Т., 
Кадырбаев Т.А., 
Шыныбек Н.Н. 

5 Балалар мен жасөспірімдер және 
кәсіби спорттың теориясы мен 
әдістемесі 

№17570 17.05.2021ж Алшынбаев К.И., 
Азтаев А.А., Садыкова 
Д.Б.,  
Казмамбетова А.А. 



3.8.Инновациялық және ғылыми нәтижелерді оқу үрдісініе енгізу (енгізу 
актілері бойынша)  
Өңдіріске және оқу процесіне ендірілетін ғылыми-зерттеу жұмыстары 
Р/с Өндіріске және оқу 

процесіне ендірілетін 
ғылыми - зерттеу 

жұмыстарының тақырыптары 

Пән атауы Жауапты 
оқытушы 

Өткізілетін 
уақыты 

1 Таңдап алынған спорт түрлері 
негізінде спорт ғимараттарын тиімді 
пайдалану және жаттығу сабақтарында 
балалар мен жасөспірімдердің кәсіптік 
педагогикалық шеберлігін арттыру 
жолдары 

Таңдап алынған 
спорт түрлерінің 
негіздері 

п.ғ.к. 
К.И.Алшынбаев 

Қазан 2020 ж. 
Қазан 2023 ж. 

2 Жазуға үйрету  технологиясы 
  

6В01301 – 
«Бастауыш 
оқытудың 
педагогикасы мен 
әдістемесі 

 Мамаева А.Е., 
ф.ғ.к.,аға оқытушы 

 2021ж. 

3 English stylistics Стилистика Ержанулы М.  2021ж. 
4 Tests on English stylistics Стилистика Ержанулы М.  2021ж. 
5 М.Байғұт прозасындағы ұлттық идея 

және кейіпкер әлемі 
Қазіргі қазақ 
әдебиеті 

Куланова С.Ш.  2021ж. 

6 Мархабат Байғұт прозасындағы 
характер жасау мәселесі 

Қазіргі қазақ 
әдебиеті 

Куланова С.Ш.  2021ж. 



№ 
пп 

Патенттің атауы Номер, қорғау құжатының 
берілген жылы 

Авторы 

1 Ауыл шаруашылығындағы 
инвестициялық қызметті қолдаудың 
институционалдық жүйесі: қазіргі 
жағдайы және жетілдіру тетіктері 

2021 жылғы «16» ақпан 
№15198 

Агабекова Г.Н. 

2 Агроөнеркәсіптік кешенде 
инвестициялық іс-әрекетті арттыру 

2021 жылғы «25» наурыз 
№16094 

Агабекова Г.Н. 

3 Методические рекомендации по 
использованию растений 
фитомелиорантов для очистки 
сточных вод фармако-
косметологической промышленности 

2021 жылғы «15» қазан 
№20924 

Тлеукеева А.Е. 
Исаева А.У. 

4 Формирование динамической 
модели финансовой устойчивости 
хозяйствующего субъекта на основе 
перспективной рейтинговой оценки 

2021 жылғы «19» ақпан 
№15331 

Сатыбекова  Э.Г. 
Сабенова Б.Н. 
Алсеитова Р.С. 
Ирзаханов С.Ж. 

5 Концептуально –эмпирические 
основания использования 
кластерного подхода в управлении 
экономическими процессами и 
ростом национальной экономики 

2021 жылғы «18» ақпан 
№15265 

Шалбаева А.Р. 
Әбілқасым А.Б. 
Туребаева Ж.К. 
Танабаева Г.Т. 
Мауленбердиева Г.А. 
Тоқсанбаева Г.Қ. 

3.9 Авторлық куәліктер саны  
 



3.10 Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары мен пәндік олимпиадасына 
жетекшілік ету және жүлделі орын алу бойынша студенттер ғылыми жұмысқа 
белсеңді қатысып зерттеу нәтижелерін конференцияларда баяндаған, мақалалар 
саны 158. 
Бекітілген жоспарға сәйкес түзілген іс-шараларды топ студенттерімен бірге 
орындады. Кафедраның студенттік ғылыми үйірме жұмысының кестесі түзіліп, 
сол кестеге сәйкес жоспар бойынша өткізілді. 

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының жүйесін ұйымдастыру және 
дамытудың негізгі мақсаты жоғары кәсіби білім беруде маман даярлаудың 
ғылыми деңгейін көтеру және оқуын ары қарай жалғастыру  үшінтөменде 
көрсетілген үйірмелеріне дарынды студенттерді іріктеу, ғылыми- техникалық 
прогрестің жаңа жетістіктеріне, экономикалық ойлау мен мәдени дамуға қол 
жеткізу негізінде жоғары оқу орнында педагогикалық және ғылыми кадрлармен 
толықтыру болып табылады. 
2021 жылы алғаш рет облыстық деңгейде мектеп оқушылары арасында  «Жас 
зерттеуші» ғылыми жобалар конкурсы жүргізілді, 34 мектеп қатысып, 102 
жұмыс қабылданды. 8 секция бойынша үздік жұмыстар 1,2,3 орын 
дипломдарымен марапатталды, дайындаған оқытушыларға Ректордың алғыс 
хаттары берілді 



3.14 Ғылыми жобалардың ұсыныстары. 

№ Жоба тақырыбы Жоба жетекшісі Қаржыландыратын 
ғылым-зерттеу 
жұмыстарының 
саны/ бағасы 

1 АРО0956399 «Фитомелиорант өсімдіктерінің 
құрамын таңдау арқылы фармацевтикалық 
және косметикалық өнеркәсіпте сарқынды 
суларды орталықтандырылмаған 
биологиялық тазарту жүйелерінің жұмысын 
оңтайландыру» 

  
Исаева А.У. 

72000000 

2 «Мәңгілік ел» ғылыми негіздері 
контексіндегі түркі (арғықазақ) 
мифологиясының эвристикалық әлеуеті 

ф.ғ.д., доцент 
Керимбаев Е.А. 

  

3 «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 
болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің 
жауапкершілігін волонтерлік негізінде 
нығайту» 

Магистр аға 
оқытушы  

Белгібаева Г.А. 

  

4 Методология модернизации 
технологического оборудования для сушки 
селькохозяйственной  продукций на 
примере разработки фильтрационный 
сушильной установки 

млад.нау.сотрудни
к Джанабаев Д.Ж 

млад.нау.сотрудни
к Көбеева З. 

56 368 865 тг. 
2020-2023 аралығы 



4.Кадрлық әлеуетті және университет қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 
жүйесін дамыту стратегиялық бағыты бойынша  
 
4.1 Ғылыми дәрежелі оқытушылар үлесі  бойынша 170- ғылым кандидаты,  
мен ғылым докторы  жұмыс атқарады.   
 
4.2 Ағылшын тілін жетік меңгерген оқытушылар үлесі бойынша 9  оқытушы 
ағылшын тілін жетік біледі.    
 
4.3 Магистр дәрежесін алған оқытушылар барлық білім беру 
бағдарламалары бойынша 107 оқытушы жұмыс істейді.  
 
4.4 PhD дәрежесін алған оқытушылар  университетте 7 оқытушы жұмыс 
атқарады.   

4.5 Кәсіби немесе ғылыми біліктілігін жоғарылатқан оқытушылар саны - 107 
оқытушы біліктілігін арттырды 



          4.5 Жоғары рейтинг көрсеткішіне байланысты қосымша жалақы алған 
оқытушылар мен қызметкерлер саны 15-дан асады.    
 
         4.6.Елімізде орын алған пандемияға байланысты шетелден оқытушылар 
шақырылмады.   
 
       5.Материалдық –техникалық базаны дамыту және ресурстармен 
қамтамасыз ету стратегиялық бағыты бойынша 
     5.1 Оқыту зертханаларының саны  2.  
     5.2 Ғылыми –зертханалардың саны 2.  
    5.3 Күрделі жөндеу жұмыстары  жүргізілмеді.   
    5.4 Ағымдық жөндеуге, - 16600,0 млн.тенге қаражат бөлінді.  
    5.5 Қашықтықтан оқыту бойынша ақпараттық білім порталы 12%. 
жаңартылды.   
    5.6 Интернет жүйесінің қолжетімді жылдамдығы -50/100 мг/б құрады. 
    5.7 Қажетті құрал жабдықтарға 47100 млн тенге жұмсалды.  
    5.8 Кітап қорына 2300,0 млн.тенге қаражат жұмсалды.  
   5.9 Электронды кітап қорына 580 млн. тенге қаражат  жұмсалды.  



      6 .Тәрбие қызметін жүйелі жетілдіру стратегиялы бағыты бойынша 

     6.1Университет ректорының бұйрығымен оқу жылының басында білім алушылардың 
өтініштері негізінде 1200 мың тенге білім алушыларға төлем ақыдан жеңілдік берілді. 
Сондай-ақ отбасы жағдайы төмен білім алушыларға ақшалай қаражат пен көмек көрсетілді.   
     6.2 Клубтық-үйірмелік, волонтерлық қызмет және студенттік өзін-өзі басқаруға  
тартылған студенттер үлесі - 55%. Университетте Жастар ұйымы, «Жомарт жүрек» еріктілер 
клубы, «Жас Отан» жастар қанаты, «Саналы Ұрпақ» клубы, «Жас ақын-жазушылар» 
шығармашылық клубы, «Ерке сылқым» би үйірмесі, «Әділет» дебат клубы, «Бүркіт» 
спорттық үйірмесі, «Жайдарман Life» клубтары жұмыс істейді. Университеттің білім 
алушылары Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай әртүрлі іс-шаралар 
ұйымдастырып өткізді.     
     6.3 Білімгерлерді азаматтық, патриоттық, көшбасшылық қасиеттерді дамыту мақсатында 
қоғамдық-саяси және әлеуметтік шараларға жұмылдыру деңгейі - 72% құрады. Университет 
білім алушыларының қатысуымен көптеген іс-шаралар ұйымдастырылды. Университеттің 
белсенді жастары облыстық, қалалық әкімдік тарапынан ұйымдастырылған іс-шараларға 
белсене қатысты. ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Шымкент қаласы ішкі саясат және 
жастар істері жөніндегі басқармасының «Жастар ресурстық орталығы» КММ-нің 
ұйымдастыруымен «Біркөлік Айса» демалыс аумағында «Шымкент жастары еріктілік – 
өзін-өзі басқару» тимбилдинг оқу жаттығу лагеріне университетіміздің белсенді студенттері 
қатысты. Шымкент университетінде «Университет – біздің ортақ үйіміз!» деген атпен 
жатақхана мен университет территориясында азаматтық, патриоттық мәндегі тазалық 
акциялары ұйымдастырылды. ОҚМПУ-дың ұйымдастыруымен өткен ҚР Тәуелсіздігінің 30 
жыл толуына, ҚР Тұңғыш Президент күні және ОҚМПУ 85 жылдық мейрейтойына орай 
«Көшбасшылар» атты республикалық интеллектуалды сайысқа университеттің белсенді 
студенттері қатысты.  



        6.4 Жастар ұйымы, немесе басқа студенттік қоғамдық ұйымдар атынан әр 
факультеттен  белсенді білімгердің  Ғылыми кеңес  мәжілісі мүшелігіне өтуі - 42%. 
Білім алушылар жастар ұйымының, студенттік қоғамдық ұйымдардың белсенді 
мүшелері болып табылады. Студенттік ректор – Қабыл Ақбикеш Оразбайқызы. 
Оқу ісі жөніндегі студенттік проректор – Файзуллаев Шохжахон. Тәрбие істері 
жөніндегі студенттік проректор – Аязхан Бекзат Анарбайұлы, Студенттік декан – 
Балтабай Балауса Сүндетқызы. Жас Отан жастар қанатының төрайымы – Балтабай 
Балауса Сүндетқызы. Еріктілер ұйымының көшбасшысы – Өмен Бекзат белсенді 
жұмыс атқарады. Университеттің Ғылыми Кеңесінің мүшелігіне Баймусаева Б., 
Әсембек Ғ өткен. Ғылыми Кеңес мәжілісіне қатысып, білім алушылардың 
өтініштерін жеткізіп отырады. Қалалық әртүрлі ұйымдастырылған іс-шараларға 
қатысты.  
      6.5 Жастар арасында қарым-қатынасты дұрыс қалыптастыру, рухани және 
патриоттық тәрбие бағытында ұйымдастырылатын іс-шаралар үлесі- 40%. 
Университеттің тәрбие жұмыстары жоспарына сәйкес әртүрлі шаралар 
ұйымдастырылып өткізілді. Патриоттық тәрбие бағытында «Қазақстан біздің 
Отанымыз» қайырымдылық жәрмеңкесі, университетіміздегі 3-курс студентерімен 
«Тәуелсіздік тарландары» тақырпыбында желтоқсан көтерілісіне қатысқан қоғам 
қайраткерлерімен кездесу, ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай 
студенттер арасында «Тәуелсіз елдің тарландары» атты челлендж, жастар ұйымы 
және студенттік өзін-өзі басқару кеңесінің ұйымдастыруымен «Тұғыры биік – 
Тәуелсіздік» атты дөңгелек үстел өткізілді.  



6.6 Жатақханамен қамтамасыз етілген студенттер саны 210. Жатақханадағы жалпы 
жатын орын саны – 210. Жатақханада студенттер үшін барлық жағдай жасалған. Жылы су, 
жылу, жарық, кір машинамен т.б толық қамтылған. Жатақхана студенттері арасында 
көптеген шаралар өткізілді. «Ең үздік бөлме» байқауы, жатақхана студенттері арасында 
тамақ әзірлеу, қамыр жаю бойынша байқаулар ұйымдастырылды. 
6.7 Университет қызметіне студенттердің ризашылық деңгейі - 82%. Білім алушылардан 
сауалнама алынып сауалнама нәтижесі бойынша 82% құрады.  
6.8 Университет қаржыландырған әлеуметтік әлсіз және дарынды, белсенді студенттер 
саны - 210. Университет басшылығының тарапынан білім алушыға  төлем ақыдан жеңілдік 
берілді.  
6.9. Рухани жаңғыру бағдарламасының орындалу деңгейі – 11%. Рухани Жаңғыру 
бағдарламасын жүзеге асыру аясында университет Шымкент қаласының жастар саясаты 
жөніндегі басқармасы, Шымкент қалалық  Рухани Жаңғыру жобалық кеңсесі бірлесе 
отырып іс-шаралар ұйымдастырды. Атап айтқанда Өлкетану бағыты бойынша: «Рухани 
астана – Түркістан» ұранымен студенттер киелі, тарихи қала Түркістанға саяхат жасады. ҚР 
Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерей тойына орай «Тұғыры биік – Тәуелсіздік» тақырыбында 
концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Университетіміздің спорт кешенінің ашылуына 
байланысты кіші футболдан «Алтын күз» атты спартакияда өткізілді. Шымкент қаласы, 
Жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен «Желтоқсан жаңғырығы» патриоттық 
әлеуметтік жобасы аясында 1986 жылғы Л. Асанова мен С. Мұхамеджанованың құрметіне 
арналған қыздар арасында мәнерлеп оқу байқауы өтті.  Байқауға университетімізден 
Ануарбек Балжан және Әмзе Мерей қатысты. «Химия және биология» кафедрасының 
ұйымдастыруымен «Менің отаным Қазақстан» атты қайырымдылық акциясы 
ұйымдастырылды.   



6.10.Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласының аясында өткізілген іс-
шаралар саны – 7. Университетімізде «Тарих» кафедрасының ұйымдастыруымен 
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласын студент жастар 
арасында талдау, ел тарихын өскелең ұрпаққа насихаттау мақсатында дөңгелек үстел 
ұйымдастырылды. Дөңгелек үстелге өңірдің өлкетану ғалымдары қатысты. Өзара өз 
ойларымен  бөлісті.  
6.11 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар ұйымдастыру деңгейі – 17. ҚР 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қаласы бойынша 
департаментпен келісе отырып жұмыс жоспары бекітілді.  Құрамына ата-аналар,  
студенттер, қоғамдық ұйым өкілдері, профессор - оқытушылар құрамы, бөлім 
басшыларын енгізе отырып сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 
тұрақты комиссия «Sanaly urpaq» кеңесі құрылды.  Мемлекеттік қызмет істер және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс - қимыл агенттігінің Шымкент қаласы бойынша 
департамент өкілдерімен бірлесе отырып іс-шаралар өткізілді. Жалпы Шымкент 
университетінде  25 сенім жәшігі орнатылған.  Университеттің бас ғимаратында 
адалдық дүкені жұмыс жасайды. Студенттерден жоспарға сәйкес білім сапасын 
қадағалау ж/е сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға арналған сауалнамалар 
алынады. Оқу жылының барысында ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті тарапынан жіберілген сыбайлас 
жемқорлыққа байланысты видео роликтер әлеуметтік желілерге салынып, 
студентерге таратылды. 



Шымкент университетінің «Sanaly urpaq» клубы мүшелерінің ұйымдастыруымен 
университеттің 1-4 студенттері және магистранттары арасында  сыбайлас 
жемқорлық мәселелерін зерттеу мақсатындағы анонимді  сауалнама жүргізілді. 
Қазақстан Республикасының 30 жыл толуына орай университет студенттері 
арасында Университеттің білім беру, тәрбие және ғылыми-зерттеу процестерінде 
қазіргі заманғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы технологиялар мен 
механизмдерді  қолдануды қамтамасыз ету туралы дөңгелек үстел өткізілді. 
Қорытындылай келе университеттің 2020-2025 жылдарға арналған даму 
бағдарламасындағы  2021 жылға арналған жоспары бойынша мақсатты 
индикаторлар орындалды. Құрылымдар, бөлімдер мақсатты индикаторларға 
байланысты өз ұсыныстарын білдірді. Университеттің құрылымдық бөлімдері 
университеттің қарқынды дамуын қамтамасыз ету үшін қажетті жұмыстарды 
жоспарлайды.   
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