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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-тін 2018-2019 оқу жылының түлектерін жұмысқа орналастыруға бағытталған жұмыс жоспары  

 
№ 

 

Іс-шараның атауы Мерзімі Жауапты Орындаушы 

I. Ұйымдастырушылық жұмыс 

1 Түлектерге әлеуметтік партнер ретінде әрекет 

ететін кәсіпорындары мен мекемелерімен 

ынтымақтастық 

Жыл көлемінде Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 

Н.К., факультет декандары, 

түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 

2 Облыстық, қалалық, аудандық көрмелерге, бос 

орын жәрмеңкелерге қатысу 

Жыл көлемінде Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 

Н.К., факультет декандары, 

түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 

3 Сауалнамаларды әзірлеп, түлектердің жұмысқа 

орналастыруы бойынша зерттеуді жүргізу: 

А) жұмыс берушілерді түлектердің дайындығының 

сапасы бойынша; 

Б) түлектерді өзінің біліктілігі бойынша 

Жылына бір рет Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 

Н.К., түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 

5 Бос орын жәрмеңкесін өткізу Наурыз-сәуір Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 

Н.К., түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 

6 Түлектеріне арналған «Сәттіліке жету стратегиясы» 

атты оқыту семинарын өткізу. Куәліктерді беру 

Ақпан  Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Біліктілікті бекіту орталығының 

директоры Келгембаева Б.Б. 



7 Жұмыс берушілердің өтініші бойынша жұмысқа 

орналасуға үміткерлерді іздеу 

Жыл көлемінде Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 

Н.К., факультет декандары, 

түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 

8 Ағымдағы оқу жылының түлектерін жұмысқа 

орналастыру мақсатымен, жұмыс берушілерге бос 

орындарын білу мақсатымен хаттар жіберу  

Желтоқсан-қантар Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 

Н.К., түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 

9 Түлектерді жеке бөлу комиссиясын құру. 

Комиссияның кезекті отырыстарын өткізу. 

Қантар-мамыр Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 

Н.К., түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 

10 ҚР Білім және ғылым министрлігінің Қаржылық 

орталығына түлектерді жеке бөлу комиссия 

отырыстарының хаттамаларын дайындап, жіберу  

- №1 хаттама 

мауысымда, 

қосымша 

хаттамалары жыл 

көлемінде 

Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 

Н.К., түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 

11 Түлектерге жұмыс орына жолдаманы дайындау 

және тарату. Жұмысқа орналасқанан кейін 

түлектерден растайтын құжаттарды алу 

(мемлекеттік білім гранты, ауылдық квота, 

«Мәңгілік ел жастары – индустрияға») 

Мауысым-

қыркуйек 

Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 

Н.К., түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 

12  «Новые критерии оценки трудоустройства 

выпускников вузов. Поиск партнерства для успеха» 

атты дөнгелек столы 

Наурыз  Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 

Н.К., түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 

II. Ақпараттық жұмыс 

1 Жұмыспен қамту мәселелері бойынша студенттер 

мен түлектерді ақпараттандыру 

Жыл көлемінде Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 

Н.К., факультет декандары, 



түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 

2 Еңбек нарығын бақылау және болжау жүйесінде 

жұмыс істеу 

Жыл көлемінде Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 

Н.К., факультет декандары, 

түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 

3 Бос орын базасын құрып, түлектерді бос орындар 

туралы хабарлау 

Жыл көлемінде Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 

Н.К., факультет декандары, 

түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 

4 Жұмысқа орналастыру қызметі туралы толығырақ 

ақпараттарды Университеттің сайтында және 

жұмыс берушілерге арналған ақпаратпен 

қамтамасыз ету 

Жыл көлемінде Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 

Н.К., түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 

5 Жұмыс берушілерге арналған «Түлек-2019» атты 

ақпараттықты дайындау  

наурыз Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 

Н.К., факультет декандары, 

түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 

6 Мемлекеттік білім беру гранты, соның ішінде 

ауылыдқ квота және «Мәңгілік ел жастары – 

индустрияға» жобасы бойынша оқуды бітіретін 

студеттерімен ақпараттық кездесулерді өткізу  

Ақпан-сәуір Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 

Н.К., факультет декандары, 

түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 

III. Жұмыс берушілермен және кадрлық агентсволармен жұмыс жасау 

1 Мекемелердің презентациялары «Мы выбираем, 

нас выбирают». Университетте ШҚО-ның 

мекемелерінің, компанияларының презентациялары 

Жыл көлемінде Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 



Н.К., түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 

2 Облыстық мекемелерінде сабақтарды өткізу Жыл көлемінде Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Оқу үрдісін ұйымдастыру және 

және бақылау бөлімінің бастығы 

м.а. Сәдірбекова Н.Ә., кафедра 

меңгерушілері 

3 Мекемелер өкілдерінің және басқа оқу 

орындарының оқу процесінде қатысуы (лекция оқу, 

мастер-класстар өткізу және т.б.) 

Жыл көлемінде Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Оқу үрдісін ұйымдастыру және 

және бақылау бөлімінің бастығы 

м.а. Сәдірбекова Н.Ә., кафедра 

меңгерушілері 

4 Жұмыс берушілерден түлектердің сапасы туралы 

пікірлер жинау 

Қыркуйек-қазан Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 

Н.К., факультет декандары, 

түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 

5 Жұмыс берушілердің өтініші бойынша түлектерді 

жұмысқа орналастыру үшін үміткерлерді іздеу 

Жыл көлемінде Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 

Н.К., түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 

6 Жұмыс берушілердің түпкілікті біліктілік 

жұмыстарын басқаруға қатысуы 

Мамыр-мауысым Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Оқу үрдісін ұйымдастыру және 

және бақылау бөлімінің бастығы 

м.а. Сәдірбекова Н.Ә., кафедра 

меңгерушілері 

7 Оқу пәндерінің, кәсіби модульдердің, жалпы және 

кәсіби құзыреттердің даму деңгейін бағалауға 

қатысу 

Жыл көлемінде Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Сапа менеджменті, мониторинг 

және болжау бөлімінің бастығы 

8 Бірлескен семинарлар, конференциялар, мастер-

кластар, қалалық іс-шаралар өткізу 

Жыл көлемінде Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Факультет декандары 

IV. Университет түлектеріне қызмет көрсетуді ұйымдастыру 

1 Түлектерді жұмысқа орналастыруға көмек көрсету 

(жұмыс берушілермен жұмыс, бос орындар туралы 

ақпаратты жинау, хаттар жіберу,түлектерді 

жылжыту) 

Ақпан-шілде Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 

Н.К., түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 



2 Оқу үрдісінде студенттердің мамандық бойынша 

жұмыс тәжірибесін алу үшін жағдайдар жасау 

Жыл көлемінде Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Академиялық саясат және білім 

беру бағдарламалары басқармасы 

департаментінің директоры 

Стемблецова И.С., кафедра 

меңгерушілері 

3 Шығыс Қазақстан облысының жетекші 

кәсіпорындарында және үздік оқу орындарында 

студенттердің іс-тәжірибесін  өту 

Жыл көлемінде Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Практика жетекшісі Рустемова 

Н.К., кафедра меңгерушілері 

4 «Как составить успешное резюме?» атты 

Электрондық ақпараттық дайындау   

ақпан Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры Мырзагалиева А.Б. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе 

және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы м.а. Рустемова 

Н.К., түлектерді жұмыспен қамту 

бойынша маманы 

 
 

Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректоры                                                                                                   А.Мырзагалиева 

 

Академиялық саясат және білім беру  

бағдарламалары басқармасы департаментінің директоры                                                                              И. Стеблецова 

 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе  

және жұмысқа орналастыру бөлімінің бастығы м.а.                                                                                         Н. Рустемова 

  

Түлектерді жұмыспен қамту бойынша маманы                                                                                                 А. Раисова 


