
 

 

  СДУ делегациясы Челябинсктегі XIV аймақаралық форумда инновациялық 

жобаның тұсауын кесті  

Дәл қазір Ресейдің Челябинск қаласында қос мемлекеттің елбасылары Н. Ә. 

Назарбаев пен В. В. Путиннің қатысуымен «Адами капиталды дамыту» 

тақырыбында  XIV аймақаралық форум өз жұмысын бастап кетті. Форум аясында  

Қазақстан мен Ресей мемлекеттерінің арасындағы аймақаралық қарым-қатынасты дамыту 

мен нығайтуға және ұлттық адами капиталды қалыптастырудағы білім саласының 

атқаратын міндеті жайлы өзекті сұрақтар талқыға алынуда.  

Ауқымды іс-шарада қазақстандық 8 белді жоғарғы оқу орнының өкілдері қатысуда. 

Олардың санатында Сулейман Демирель университеті де  бар.  

Атап айтқан жөн, СДУ – еліміздегі білім саласындағы сапалы адами капиталды 

және мемлекеттің жан-жақты секторларына арнайы  еңбек ресурстарын даярлау бойынша 

көшбасшылардың санатында тұр. Оқу орнының делегациясы екі ел басшылығының 

назарына Digital University атты инновациялық жобасының тұсауын кесті. Жаңа жоба 

«жасанды интеллект», «компьютерлік көру» сынды талаптарды пайдалана отырып, 

ақпаратты автоматты түрде өңдеу мүмкіндігін береді.   

Сонымен қоса, жоба оқу орнының білім беру процесстерін цифрлауға мүмкіндік 

бере отырып, студенттер, оқытушылар, оқу орнының әкімшілігін және жұмыс берушілерді 

біріктіретін бірден-құрал болып табылады. Digital University әкімшілік пен оқытушы 

құрамға арналған онлайн портал, онлайн кітапхана, кез-келген смартфонда қолжетімді 

болатын мобильдік қосымша сынды қосалқы компоненттерден тұрады. Ал, бұл жүйе  өз 

кезегінде қолданушыларға, яғни, студенттерге, басшылық пен оқытушыларға және жұмыс 

берушілерге  тәулік бойы қолжетімді.  

Сонымен қатар, жоба жұмыс берушілерге студентердің оқу үлгерімін бақылап, 

мамандыққа деген қызығушылығын сыртай қадағалап отыруға ыңғайлы. Осы арқылы 

жұмыс беруші болашақ маманға таңдау жасап, жұмысқа шақыруға шешім қабыдай алады, 

ал студент оқуы аяқталмас бұрын жұмысқа орналсуға мүмкіндік алады.  

Жобаның негігі бағыттары: білім саласындағы процесстерді автоматтық жүйеге келтіру, 

оқу жүйесінің тиімділігін арттыру, қағазбастылықтан құтылу, жұмыс берушілерге 

кадрларды тиімді даярлау, қауіпсіздікпен қамтасыз ету. 

 
Анықтама: Университет  21 бакалавриат  мамандығы бойынша, 8 магистратура  мамандығы, 5 

PhD докторантура мамандығы бойынша әзірлейді. 

Университеттің миссиясы көпсалалы инновациялық білім беру жүйесі шеңберінде  көптілді жоғары 

білікті және бәсекеге қабілетті халықаралалық стандарттарға сай сапалы жаңа ұрпақ өкілдерін әзірлуге 

бағытталған. 

Сонымен қоса оқу орны Қазақстанның 10 көпсалалы университетінің құрамына ену арқылы, Webometrics 

әлемдік рейтингтегі 5000 университеттің және  QSWorldUniversityRankings халықаралық деңгейлі 500 оқу 

орнының қатарына қосылуды көздеп отыр.  

Бүгінгі таңда СДУ отандық жоғарғы мектепті әлемдік академиялық, интеллектуалды, ғылыми және 

қызметтік тұрғыда таныстырып келеді. Сонымен қоса студенттерге жаратылыстану, компьтерлік, 

техникалық, әлеуметтік және гуманитарлық, экономика, бизнес және педагогика ғылымдары бойынша білім 

беруде.  

 2015 жылы оқу орны аккредитация және рейтинг институционалды тәуелсіз институционалды 

аккредитациясынан және  2015-2016 жж. білім беру бағдарламсы бойынша 20 білім беру бағдарламасынан 

сәтті өтті. Білім берудің барлық деңгейінде оқыту ағылшын және қазақ тілдері бойынша жүргізіледі.  

Профессорлық-оқытушылар  құрамына алыс-жақын шетелдердің 20 мемлекетінен жоғары білікті мамандар, 

әрі батыстық білімі бар қазақстандық оқытушылар тартылған.  



 

 

Делегация  СДУ презентовала инновационный проект на XIV межрегиональном 

форуме в Челябинске 

В эти минуты в г. Челябинске РФ проходит XIV межрегиональный форум на тему 

«Развитие человеческого капитала»  с участием глав государств двух стран Н. А. 

Назарбаева и В. В. Путина. Форум направлен на развитие и укрепление межрегионального 

партнерства Казахстана и России, в рамках которого обсуждаются ряд вопросов, 

касающихся роли образования в формировании национального человеческого капитала. 

 В масштабном мероприятии с казахстанской стороны принимают участие 8 

ведущих высших учебных заведений, в числе которых университет имени Сулеймана 

Демиреля.  

Отметим, что СДУ является одним из лидеров в образовательной сфере страны по 

подготовке качественного человеческого капитала и формированию передовых трудовых 

ресурсов в различных секторах жизнедеятельности страны. Делегация вуза представила 

вниманию глав государств двух стран инновационный проект Digital University, 

направленный на автоматическую обработку информации с использованием таких 

принципов как, «искусственный интеллект», «компьютерное зрение» и др.  

Проект представляет ИТ платформу позволяющую оцифровать автоматизировать 

образовательные процессы вуза, а также объединяет 4 стороны: студентов, 

преподавателей, администрацию вуза и работодателей. Digital University состоит из ряда 

компонентов как, онлайн портал для преподавателей и администрации; онлайн 

библиотека и уроки; мобильное приложение доступное на любом смартфоне, что даст 

круглосуточный доступ пользователям, которыми являются студенты, преподаватели и 

руководство университета, а также работодатели. 

Вместе с тем разработка предоставит доступ работодателям к обезличенной 

информации по успеваемости студентов интересующих их специальностей и курсов 

обучения, на основе, которой могут быть приняты объективные решения по приглашению 

на работу, что дает преимущество студентам с лучшей успеваемостью получить 

возможность трудоустроиться во время учебы, не дожидаясь окончания университета. 

Ключевыми преимуществами проекта являются: автоматизация процессов в сфере 

образования, увеличение эффективности образовательного процесса, снижение 

бумажного оборота документации, эффективный подбор сотрудников для работодателей, 

обеспечение безопасности. 
Справочно: СДУ осуществляет подготовку кадров по 21 специальностям бакалавриата, 8 

специальностям магистратуры и 5 специальностям докторантуры PhD. Миссия университета направлена на 

подготовку полиязычных высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов нового 

поколения в рамках многоуровневого инновационного образования, соответствующего международным 

стандартам качества. 

Вместе с тем в целях учебного заведения - достижение  международного признания путем 

вхождения в число 10 лучших многопрофильных университетов Казахстана, в топ-5000 университетов 

мирового рейтинга Webometrics, и в топ- 500 по международному рейтингу- QSWorldUniversityRankings. 

На сегодняшний день СДУ по праву представляет отечественную высшую школу в мировом 

академическом, интеллектуальном, научном и деловом пространстве, предоставляющим студентам 

конкурентоспособное образование и навыки по естественным, компьютерным, техническим, социальным и 

гуманитарным наукам, экономики и бизнес и педагогическим направлениям.  

В 2015 году вуз успешно прошел институциональную аккредитацию Независимым агентством 

аккредитации и рейтинга (НААР) и 2015-2016 гг. аккредитацию по 20 образовательным программам. На 

всех уровнях образования обучение ведется на английском и казахском языках. В профессорско-



 

 

преподавательский состав  привлечены специалисты из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, а также 

высококвалифицированные казахстанские специалисты, получившие западное образование.  

 

 

 


