Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті дарынды, кәсіпқой, ӛз
ісіне адал және мақсатқа ұмтылған әріптестер тобының арқасында кӛп
жетістіктерге қол жеткізіп келеді. Университет бәсекелестік ортада табысқа
бірге жету мақсатында тӛмендегі мекемелермен кәсіби іс-тәжірибелерді
жүргізу, жұмысқа орналастыру, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу және
т.б. жобалармен ұзақ мерзімді ынтымақтастықта жұмыс жасап келеді:
Р/с
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Мекемелер мен кәсіпорындар тізімі
«Кентау трансформатор зауыты» Акционерлік қоғамы
«Ақтӛбе мұнай жабдықтары зауыты» Акционерлік қоғамы
Қызылорда қаласындағы «Химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік
мектебі» «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының
филиалы
«Қызылорда қаласының жұмыспен қамту орталығы» МКМ
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің шаруашылық
жүргізу құқығындағы «Қазсушар» республикалық мемлекеттік кәсіпорны
«Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша
филиалы
«Атамекен» Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы
ҚР «Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу
институты» ЖШС
Қызылорда облысының Әділет департаменті
«Қызылордажылуэлектрорталығы» МКК
«Ӛрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы «Акционерлік қоғамының
филиалы» Қызылорда облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің
біліктілігін арттыру институты
«Қызылорда облысы білім басқармасы» мемлекеттік мекемесі
«Қызылорда Қалалық білім бӛлімі» мемлекеттік мекемесі
«Сыр-Арал сараптамасы» ЖШС
ЖШС «Промстройсервис-Е»
«Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару
академиясы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын
«Қызылорда»Автобус паркі ЖШС
«НурСтройLTD» ЖШС филиалы
«ҚазҚайтаЖаңарту» РМК Қызылорда филиалы
«Консалт Центр ABN» ЖШС
«ECO GUARD» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қызылорда облысының білім басқармасының «Қызылорда облыстық оқу
орталығы (әдістемелік кабинет)» КММ
Қызылорда облыстық филармониясы мемлекеттік коммуналдық қазыналық
кәсіпорны
«Pechoin Central Asia» ЖШС
«Аралтуз» АҚ
Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті
«Сыр Маржаны» ЖШС
Қызылорда облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы хатшылығы, Ассамблея
Рухани жанғыру
Қызылорда облысы бойынша «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік

30
31
32
33
34
35

корпорация
Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы
«Бастау» ЖШС
Қызылорда облысының Тӛтенше жағдайлар бойынша Департамент
Войсковая часть №2019 Пограничной службы Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан
Қожа Ахмет атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
«Хорасан – U (Хорасан – У)» бірлескен кәсіпорны» ЖШС

Беделді мекемелермен әріптестік қарым-қатынаста жұмыс жасай
отырып, студенттердің мүмкіндіктерін зерттеу және ӛздеріне қажетті
қосымша дағдылар мен тәжірибелерді жинақтау үшін университет
құрылымындағы институттардастуденттерді кәсіптік бейімдеу және дамыту
мәселесіне аса назар аударады.Осы мақсатта студенттерге әлеуетті жұмыс
берушілермен кездесуге мүмкіндік жасап, мансапты дамыту мәселелері
бойынша кеңестер беріледі. Сонымен қатар, жұмыс іздеу дағдыларын үйрету
жӛнінде семинарлар ӛткізіп, студенттерге нарықтың қажеттіліктеріне сай
келетін дағдылары мен мүмкіндіктерін бағалауда кӛмек кӛрсетеді.

Дуалды оқыту жүйесі дегеніміз - теорияны өндіріспен ұштастыра оқыту
технологиясы.. Дуалды оқыту жүйесінің кәсіби мамандар даярлауда
тиімділігі мен нәтижелілігі зор екендігі тәжірибеде дәлелденген.
Дуальды оқыту бойынша өндірістен тартылған профессороқытушылар құрамы сабақ үстінде:
-б.ғ.к, аға оқытушы Қалиева Фарида Ыдрысқызы-Қызылорда облысы
бойынша “Ұлттық сараптама орталығы” филиалы директоры;
-магистр, оқытушы-Утегенов Қанат Маратович- “ECO-GUARD” ЖШС
директоры;
-оқытушы Алтынбек Ақмұрат Жұмабайұлы - “Семізбай –U” ЖШС бас
директорының кеңесшісі.

