ПЛАН РАБОТЫ
Ученого совета Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена
Аманжолова на 2020-2021 учебный год
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СЕНТЯБРЬ
Об основных итогах деятельности коллектива ВКГУ в 2019-2020 учебном году и
задачах на 2020-2021 учебный год в рамках реализации Программы развития ВКГУ
имени С.Аманжолова на 2018-2022 годы (доклад ректора ВКГУ);
Об итогах Государственной аттестации выпускников бакалавриата, магистратуры и
летней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года на факультетах университета
(информация директора департамента академической политики и управления
образовательными программами);
О реализации Плана набора и формирования контингента студентов в 2020 году
(информация ответственного секретаря приемной комиссии);
О реализации Плана набора слушателей на военную кафедру имени Кабанбай батыра
ВКГУ имени С.Аманжолова и перспективах ее развития (информация начальника
военной кафедры имени Кабанбай батыра);
Об утверждении Концепции реализации программы «Рухани жаңғыру» в ВКГУ имени
С.Аманжолова на 2020-2023 годы (информация проректора по воспитательной
работе);
Разное.
ОКТЯБРЬ
О состоянии и перспективах совершенствования деятельности КДМ факультетов и вуза
(доклад начальника отдела по воспитательной работе и социальным вопросам);
Об утверждении руководителей и тем магистерских диссертаций (проекта)
магистрантов 1-го года обучения научного и педагогического, профильного
направления; докторских диссертаций докторантов 1-го года обучения (информация
начальника отдела послевузовского образования);
О результатах трудоустройства выпускников 2020 года и задачах по
совершенствованию работы по содействию трудоустройству выпускникам университета
(информация проректора по стратегическому развитию и научной работе);
Об утверждении Концепции развития науки в ВКГУ имени С.Аманжолова на 2020-2023
годы (информация проректора по стратегическому развитию и научной работе);
Разное.

5.

НОЯБРЬ
О состоянии и перспективах совершенствования учебно-методической, воспитательной
и научной работы на факультете естественных наук и технологий в рамках реализации
Программы развития ВКГУ имени С.Аманжолова на 2018-2022 годы (доклад декана
факультета);
Об использовании системы «Антиплагиат» в библиотеке университета: итоги, проблемы
(информация директора научной библиотеки);
Об утверждении плана повышения квалификациии ППС и сотрудников университета на
2021 год (информация директора ресурсного центра профессиональной подготовки и
повышения квалификации);
О ходе реализации программы академической мобильности ППС и студентов
университета за 2020 год (информация начальника отдела международного
сотрудничества и привлечения иностранных студентов);
Разное.
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ДЕКАБРЬ
О состоянии и перспективах совершенствования учебно-методической, воспитательной
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и научной работы на факультете истории, филологии и международных отношений в
рамках реализации Программы развития ВКГУ имени С.Аманжолова на 2018-2022 годы
(доклад декана факультета);
Об утверждении председателей и состава государственных аттестационных комиссий на
специальностях бакалавриата, магистратуры и докторантуры, а также экзаменационных
комиссий по дисциплине «Современная история Казахстана» на 2021 год (информация
начальника отдела организации и контроля учебного процесса);
О предоставлении в МОН РК данных обучающихся на платной основе, претендующих
на присуждение вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе
получения высшего и послевузовского образования (информация директора
департамента
академической
политики
и
управления
образовательными
программами);
Об утверждении руководителей и тем дипломных работ (проектов) (информация
начальника отдела организации и контроля учебного процесса);
Об исполнении решений, ранее принятых Ученым советом ВКГУ (информация
председателя постоянной комиссии по контролю за исполнением решений Ученого
совета университета);
Разное.
ЯНВАРЬ
О состоянии и перспективах совершенствования учебно-методической, воспитательной
и научной работы на факультете психологии, педагогики и культуры в рамках
реализации Программы развития ВКГУ имени С.Аманжолова на 2018-2022 годы
(доклад декана факультета);
Об итогах зимней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года на факультетах
университета (информация директора департамента академической политики и
управления образовательными программами);
Об утверждении Каталога элективных дисциплин по образовательным программам
бакалавриата, магистратуры и докторантуры на набор 2021-2022 учебного года
(информация директора департамента академической политики и управления
образовательными программами);
О ходе реализации двудипломного образования в рамках внутренней и внешней
академической мобильности (информация начальника отдела международного
сотрудничества и привлечения иностранных студентов);
Об итогах деятельности волонтерского движения университета в рамках реализации
года Волонтера (информация начальника отдела по воспитательной работе и
социальным вопросам);
О научно-исследовательской работе обучающихся и молодых ученых университета
(информация начальника отдела организации НИР);
Разное.
ФЕВРАЛЬ
О состоянии и перспективах совершенствования учебно-методической, воспитательной
и научной работы на факультете экономики и права в рамках реализации Программы
развития ВКГУ имени С.Аманжолова на 2018-2022 годы (доклад декана факультета);
О финансово-хозяйственной деятельности ВКГУ имени С.Аманжолова за 2020 год
(отчет главного бухгалтера);
Об
утверждении
образовательных
программ,
Каталога
дополнительных
образовательных программ «Minor» на набор 2021-2022 учебного года (информация
директора департамента академической политики и управления образовательными
программами);
О назначении стипендий, учрежденных Президентом Республики Казахстан на 2
полугодие 2020-2021 учебного года (информация начальника отдела организации и
контроля учебного процесса);
Об утверждении отчетов председателей экзаменационных комиссий по дисциплине
«Современная история Казахстана» (информация начальника отдела организации и
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контроля учебного процесса);
Разное.
МАРТ
О состоянии и перспективах совершенствования учебно-методической и
воспитательной работы в Высшем колледже имени С.Аманжолова (доклад директора
колледжа);
О ходе выполнения Стратегического плана действий по реализации Программы
развития ВКГУ имени С.Аманжолова на 2018-2022 годы (информация проректора по
стратегическому развитию и научной работе);
О проблемах и перспективах развития послевузовского образования в университете
(информация начальника отдела послевузовского образования);
О деятельности центра информационно-технического обеспечения и цифровизации по
информационному обеспечению образовательного процесса вуза (информация
руководителя центра информационно-технического обеспечения и цифровизации);
О ходе реализации Плана мероприятий по антикоррупционной деятельности ВКГУ
имени С.Аманжолова на 2020-2022 годы (информация проректора по стратегическому
развитию и научной работе);
Разное.
АПРЕЛЬ
О состоянии и перспективах совершенствования воспитательной работы в университете
в рамках реализации Программы развития ВКГУ имени С.Аманжолова на 2018-2022
годы (доклад проректора по воспитательной работе);
О реализации продукции и оказании услуг Национальной научной лабораторией
коллективного пользования (информация заведующего Национальной научной
лабораторией коллективного пользования);
О результатах мониторинговых исследований качества обучения (информация
начальника отдела аккредитации и стратегии);
О подведении итогов конкурса «Гранит науки» (информация начальника отдела
организации НИР);
Разное.
МАЙ
Об итогах научно-исследовательской работы и международной деятельности
университета за 2020-2021 учебный год и перспективах их дальнейшего
совершенствования (информация проректора по стратегическому развитию и научной
работе);
О ходе реализации Государственной программы «Серпiн» – «Мәңгілік ел жастары –
индустрияға!» в университете (информация руководителя штаба «Серпін»);
О ходе реализации трехъязычного образования в университете: проблемы и
перспективы (информация директора департамента академической политики и
управления образовательными программами);
Об утверждении нормативов для расчета трудоемкости учебной работы и
педагогической нагрузки, выполнямой ППС кафедр университета (информация
начальника отдела организации и контроля учебного процесса);
О публикационной активности ППС и научных сотрудников университета в
международных базах (информация начальника отдела организации НИР);
Разное.
ИЮНЬ
О состоянии и перспективах совершенствования учебно-методической работы на
факультетах университета в рамках реализации Программы развития ВКГУ имени
С.Аманжолова на 2018-2022 годы (доклад проректора по учебно-методической
работе);
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Об утверждении рабочих учебных планов на 2021-2022 учебный год по программам
бакалавриата (2-5 курс), магистратуры и докторантуры; академических календарей и
GPA - среднего переводного балла с курса на курс для обучающихся по программам
бакалавриата, магистратуры и докторантуры на 2021-2022 учебный год (информация
директора департамента академической политики и управления образовательными
программами);
О предоставлении в МОН РК данных обучающихся на платной основе, претендующих
на присуждение вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе
получения высшего и послевузовского образования (информация директора
департамента
академической
политики
и
управления
образовательными
программами);
О назначении стипендий, учрежденных Президентом Республики Казахстан на 1
полугодие 2021-2022 учебного года (информация начальника отдела организации и
контроля учебного процесса);
Об утверждении отчетов председателей ГАК по специальностям бакалавриата,
магистратуры и докторантуры (информация начальника отдела организации и контроля
учебного процесса);
Об утверждении форм экзаменов по учебным дисциплинам, в том числе, по дисциплине
«Современная история Казахстана» (информация начальника офиса регистрации ЦОС
«Parasat»);
Об исполнении решений, ранее принятых Ученым советом ВКГУ (информация
председателя постоянной комиссии по контролю за исполнением решений Ученого
совета университета);
Разное.

Сәрсен Аманжолов атындағы ШҚУ Ғылыми кеңесінің 2020-2021 оқу жылына
арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
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ҚЫРКҮЙЕК
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 2018-2022 жылдарға арналған Даму
бағдарламасын жүзеге асыру аясында университет ұжымының 2019-20 оқу жылындағы
қызметінің негізгі қорытындысы мен 2020-2021 оқу жылына арналған міндеттері туралы
(ШҚМУ ректорының баяндамасы);
Университет
факультеттерінде
бакалавриат,
магистратураны
бітірушілердің
мемлекеттік аттестаттауы мен 2019-20 оқу жылындағы жазғы емтихандық сессиясының
қорытындысы туралы (академиялық саясат және білім бағдарламаларын басқару
департаменті директорының ақпараты);
Қабылдау жоспарын және 2020 жылы студенттер құрамын қалыптастыруды жүзеге
асыру туралы (қабылдау комиссияның жауапты хатшысының ақпараты);
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың Қабанбай батыр атындағы әскери кафедрасына
тыңдаушыларды қабылдау жоспарын іске асыру және оның даму келешегі туралы
(Қабанбай батыр атындағы әскери кафедра басшысының ақпараты);
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да 2020-2023 жылдарға арналған «Рухани жаңғыру»
бағдарламасын іске асыру Тұжырымдамасын бекіту туралы (тәрбие жұмысы жөніндегі
проректордың ақпараты);
Әртүрлі.
ҚАЗАН
Факультеттер мен жоо ЖІК қызметін жетілдіру және оның қазіргі ахуалы туралы
(тәрбие жұмысы және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі бөлім басшысының
баяндамасы);
Ғылыми және педагогикалық, бейіндік бағыттағы 1-ші оқу жылы магистранттарының
магистрлік диссертация (жоба) тақырыптарын, 1-ші оқу жылы докторанттарының
докторлық диссертация тақырыптарын бекіту туралы (жоғары оқу орнынан кейінгі білім
бөлімі басшысының ақпараты);
2020 жылғы түлектердің жұмысқа орналасу нәтижелері мен университет түлектеріне
жұмысқа орналасуға көмектесу жұмысын жетілдірудің міндеттері туралы
(стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректордың ақпараты);
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 2020-2023 жылдарға арналған ғылымды дамыту
Тұжырымдамасын бекіту туралы (стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі
проректордың ақпараты);
Әртүрлі.
ҚАРАША
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 2018-2022 жылдарға арналған Даму
бағдарламасын жүзеге асыру аясында жаратылыстану ғылымдары және технологиялар
факультетіндегі оқу-әдістемелік, тәрбие және ғылыми жұмысының қазіргі ахуалы және
оны жетілдірудің келешегі туралы (факультет деканының баяндамасы);
Университет кітапханасында «Антиплагиат» жүйесін қолдану: қорытындысы,
мәселелері туралы (ғылыми кітапхана директорының ақпараты);
Университеттің ПОҚ-мен қызметкерлерінің 2021 жылға арналған біліктілікті арттыру
жоспарын бекіту туралы (кәсіптік даярлау және біліктілікті арттыру ресурстық
орталығы директорының ақпараты);
ПОҚ мен студенттердің 2020 жылғы академиялық ұтқырлық бағдарламасын іске
асырудың барысы туралы (халықаралық ынтымақтастық және шетел студенттерін
тарту бөлімі бастығының ақпараты);
Әртүрлі.
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ЖЕЛТОҚСАН
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 2018-2022 жылдарға арналған Даму
бағдарламасын жүзеге асыру аясында Тарих, филология және халықаралық қатынастар
факультетіндегі оқу-әдістемелік, тәрбие және ғылыми жұмысының қазіргі ахуалы және
оны жетілдірудің келешегі туралы (факультет деканының баяндамасы);
Бакалавриат, магистратура және докторантура мамандықтары бойынша 2021 жылға
арналған мемлекеттік аттестаттау комиссиясы мен «Қазақстанның қазіргі тарихы» пәні
бойынша емтихандық комиссиясының төрағалары мен құрамын бекіту туралы (оқу
үрдісін ұйымдастыру және бақылау бөлімі басшысының ақпараты);
Жоғары білім және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу кезінде босаған білім
гранттарынан үміткер ақылы түрде оқитындар жөніндегі мәліметтерді ҚР БҒМ-не
ұсыну туралы (академиялық саясат және білім бағдарламаларын басқару
департаменті директорының ақпараты);
Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыптары мен жетекшілерін бекіту туралы (оқу үрдісін
ұйымдастыру және бақылау бөлімі басшысының ақпараты);
ШҚМУ Ғылыми кеңесінің бұрын қабылданған шешімдерінің орындалуы туралы
(университеттің Ғылыми кеңесінің бұрын қабылданған шешімдерінің орындалуын
қадағалау жөніндегі тұрақты комиссия төрағасының ақпараты);
Әртүрлі.
ҚАҢТАР
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 2018-2022 жылдарға арналған Даму
бағдарламасын жүзеге асыру аясында
Психология, педагогика және мәдениет
факультетіндегі оқу-әдістемелік, тәрбие және ғылыми жұмысының қазіргі ахуалы және
оны жетілдірудің келешегі туралы (факультет деканының баяндамасы);
Университет факультеттеріндегі 2020-2021 оқу жылының қысқы емтихандық
сессиясының қорытындысы туралы (академиялық саясат және білім бағдарламаларын
басқару департаменті директорының ақпараты);
Бакалавриат, магистратура және докторантура білім бағдарламалары бойынша 20212022 оқу жылының қабылданушылары үшін Элективті пәндер каталогын бекіту туралы
(академиялық саясат және білім бағдарламаларын басқару департаменті
директорының ақпараты);
Ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлық шеңберінде қосдипломды білім беруді жүзеге
асырудың барысы туралы (халықаралық ынтымақтастық және шетел студенттерін
тарту бөлімі бастығының ақпараты);
Волонтерлар жылын жүзеге асыру аясында университеттің волонтерлар қозғалысы
қызметінің қорытындысы туралы (тәрбие жұмысы және әлеуметтік сұрақтар
жөніндегі бөлім басшысының баяндамасы);
Университеттің білім алушылары мен жас ғалымдарының ғылыми-зерттеу жұмысы
туралы (ҒЗЖ ұйымдастыру бөлімі басшысының ақпараты);
Әртүрлі.
АҚПАН
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 2018-2022 жылдарға арналған Даму
бағдарламасын жүзеге асыру аясында Экономика және құқық факультетіндегі оқуәдістемелік, тәрбие және ғылыми жұмысының қазіргі ахуалы және оны жетілдірудің
келешегі туралы (факультет деканының баяндамасы);
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 2020 жылдағы қаржылық-шаруашылық қызметі
туралы (бас бухгалтердің есебі);
2021-2022 оқу жылында қабылданушылардың білім беру бағдарлдамаларын, «Minor»
қосымша білім беру бағдарламаларының каталогын бекіту туралы (академиялық саясат
және білім бағдарламаларын басқару департаменті директорының ақпараты);
Қазақстан Республикасы Президенті тағайындаған стипендияларға 2020-2021 оқу
жылының екінші жартыжылдығына үміткерлерді ұсыну туралы (оқу үрдісін
ұйымдастыру және бақылау бөлімі басшысының ақпараты);
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«Қазақстанның қазіргі тарихы» пәні бойынша емтихандық комиссия төрағаларының
есептерін бекіту туралы (оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау бөлімі басшысының
ақпараты);
Әртүрлі.
НАУРЫЗ
С.Аманжолов атындағы Жоғары колледждегі оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысының
қазіргі ахуалы мен оны жетілдірудің келешегі туралы (колледж директорының
баяндамасы);
С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 2018-2022
жылдарға арналған Даму бағдарламасын жүзеге асыруға арналған Әрекет ету
стратегиялық жоспарының орындалу барысы туралы (стратегиялық даму және ғылыми
жұмыс жөніндегі проректордың ақпараты);
Университетте жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің ахуалы мен оны жетілдірудің
келешегі туралы (жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөлімі басшысының ақпараты);
ЖОО білім беру үдерісін ақпараттық қамсыздандыруға бағытталған ақпараттықтехникалық қамсыздандыру және цифрландыру орталығының қызметі туралы
(ақпараттық-техникалық қамсыздандыру және цифрландыру орталығы жетекшісінің
ақпараты);
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 2020-2022 жылдарға арналған жемқорлыққа қарсы
қызметінің іс-шаралар жоспарын жүзеге асырудың барысы туралы (стратегиялық даму
және ғылыми жұмыс жөніндегі проректордың ақпараты);
Әртүрлі.
СӘУІР
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 2018-2022 жылдарға арналған Даму
бағдарламасын жүзеге асыру аясында университеттегі тәрбие жұмысының бүгінгі
жағдайы және оны жетілдіру жолдары туралы (тәрбие жұмысы жөніндегі
проректордың баяндамасы);
Ұжымдық қолданыстағы ұлттық ғылыми зертхананың өнімдерін өткізу және қызмет
көрсетуі туралы (ұжымдық қолданыстағы ұлттық ғылыми зертхана меңгерушісінің
ақпараты);
Оқытудың сапасын мониторингілік зерттеу нәтижелері туралы (аккредиттеу және
стратегия бөлімі басшысының ақпараты);
«Ғылым граниті» байқауының қорытындысын шығару туралы (ҒЗЖ ұйымдастыру
бөлімі басшысының ақпараты);
Әртүрлі.
МАМЫР
Университеттің ғылыми-зерттеу жұмысы мен халықаралық қызметінің 2020-2021 оқу
жылындағы қорытындысы және оны жетілдірудің келешегі туралы (стратегиялық даму
және ғылыми жұмыс жөніндегі проректордың баяндамасы);
Университетте «Серпiн» – «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» мемлекеттік
бағдарламасын жүзеге асырудың барысы туралы («Серпін» штабы жетекшісінің
ақпараты);
Университетте үштілді білім беруді жүзеге асырудың барысы: мәселелері мен келешегі
туралы (академиялық саясат және білім бағдарламаларын басқару департаменті
директорының ақпараты);
Университет кафедраларының профессорлары мен оқытушылары орындайтын оқу
жұмысының еңбек сыйымдылығын есептеуге арналған нормативтері мен педагогикалық
жүктемелерін бекіту туралы (оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау бөлімі
басшысының ақпараты);
Университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің
халықаралық базалардағы жарияланымдық белсенділіктері туралы (ҒЗЖ ұйымдастыру
бөлімі басшысының ақпараты);
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Әртүрлі.
МАУСЫМ
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 2018-2022 жылдарға арналған Даму
бағдарламасын жүзеге асыру аясында университет факультеттеріндегі оқу-әдістемелік
жұмыстың ахуалы және оны жетілдіру жолдары туралы (оқу-әдістемелік жұмыс
жөніндегі проректордың баяндамасы);
Бакалавриат (2-5 курс), магистратура мен докторантура бағдарламалары бойынша 20212022 оқу жылына арналған жұмыс оқу жоспарларын, бакалавриат, магистратура мен
докторантура бағдарламалары бойынша 2021-2022 оқу жылына арналған академиялық
күнтізбелерін және GPA - курстан курсқа көшірудің орта балын бекіту туралы
(академиялық саясат және білім бағдарламаларын басқару департаменті
директорының ақпараты);
Жоғары білім және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу кезінде босаған білім
гранттарынан үміткер ақылы түрде оқитындар жөніндегі мәліметтерді ҚР БҒМ-не
ұсыну туралы (академиялық саясат және білім бағдарламаларын басқару
департаменті директорының ақпараты);
Қазақстан Республикасы Президенті тағайындаған стипендияларға 2021-2022 оқу
жылының бірінші жартыжылдығына үміткерлерді ұсыну туралы (оқу үрдісін
ұйымдастыру және бақылау бөлімі басшысының ақпараты);
Бакалавриат, магистратура мен докторантура мамандықтары бойынша МАК
төрағаларының есептерін бекіту туралы (оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау бөлімі
басшысының ақпараты);
Оқу пәндері, соның ішінде «Қазақстанның қазіргі тарихы» пәні бойынша, емтихан
қабылдау түрлерін бекіту туралы («Parasat» СҚКО тіркеу офисі басшысының
ақпараты);
ШҚМУ Ғылыми кеңесінің бұрын қабылданған шешімдерінің орындалуы туралы
(университеттің Ғылыми кеңесінің бұрын қабылданған шешімдерінің орындалуын
қадағалау жөніндегі тұрақты комиссия төрағасының ақпараты);
Әртүрлі.

