
 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Ғылыми кеңесінің 2018-2019 оқу жылына арналған  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

ҚЫРКҮЙЕК 

 

ҚАЗАН 

 

ҚАРАША 

 

ЖЕЛТОҚСАН 

1.  С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 2017-2021 жж. арналған Стратегиялық даму 

жоспарын жүзеге асыруда университет ұжымының 2017-18 оқу жылындағы қызметінің 

негізгі қорытындысы мен 2018-2019 оқу жылына арналған міндеттері туралы (ШҚМУ 

ректорының баяндамасы);  

2.  Университет факультеттерінде бакалавриат, магистратураны бітірушілердің 

мемлекеттік аттестаттауы мен 2017-18 оқу жылындағы жазғы емтихандық сессиясының 

қорытындысы туралы (академиялық саясат және білім бағдарламаларын басқару 

департаментінің директоры);  

3.  Кәсіптік бағдар берудің және студенттер құрамын қалыптастырудың 2018 жылғы 

нәтижелері туралы. Университеттің қабылдау комиссиясының 2018-2019 оқу жылына 

арналған жұмыс жоспарының жобасы туралы (маркетинг және жоғары оқу орнына 

дейінгі дайындық орталығы жетекшісінің және қабылдау комиссияның жауапты 

хатшысының ақпараты);  

4.  Әртүрлі. 

1.  Университет студенттерінің кәсіптік қалыптасуына бағытталған студенттік топ 

кураторларының қызметі туралы (тәрбие жұмысы және әлеуметтік сұрақтар 

жөніндегі бөлім басшысының баяндамасы);  

2.  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); 

3.  С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 2017-2020 жылдарға арналған инклюзивті білім 

беру стратегиясын іске асыру туралы (тәрбие жұмысы жөніндегі проректордың 

ақпараты);  

4.  Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын және халықаралық, республикалық 

конференциялар, олимпиадалар мен конкурстарға қатысуын ұйымдастыру туралы 

(ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар департаменті директорының 

ақпараты);  

5.  Әртүрлі. 

1.  Жаратылыстану ғылымдары және технологиялар факультетіндегі оқу-әдістемелік, 

тәрбие және ғылыми жұмысының қазіргі  ахуалы мен оны жетілдірудің келешегі туралы 

(факультет деканының баяндамасы); 

2.  Болашақ, Erasmus+, Mevlana, ITEC, DAAD атты халықаралық бағдарламаларды жүзеге 

асыру барысы туралы (ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар департаменті 

директорының ақпараты);  

3.  «Бағдарламалық-мақсаттық қаржыландыру аясында «Машина жасау бұйымдары үшін 

тозуға берік материалдар алудың инновациялық технологияларын зерттеу және әзірлеу» 

атты ғылыми-зерттеу жобаны іске асыру барысы туралы (жоба жетекшісінің есебі);  

4.  Әртүрлі. 

1.  Тарих, филология және халықаралық қатынастар факультетіндегі оқу-әдістемелік, 

тәрбие және ғылыми жұмысының қазіргі ахуалы мен оны жетілдірудің келешегі туралы 

(факультет деканының баяндамасы);  



 

 

ҚАҢТАР 

 

АҚПАН 

 

НАУРЫЗ 

2.  Университеттің бакалавриат, магистратура және докторантура мамандықтары бойынша 

2019 жылға арналған Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы мен «Қазақстанның қазіргі 

тарихы» пәні бойынша Мемлекеттік емтихандық комиссиясының төрағалары мен 

құрамын бекіту туралы (оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау бөлімі басшысының 

ақпараты);  

3.  Жоғары 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); 

4.  Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыптары мен жетекшілерін бекіту туралы (оқу үрдісін 

ұйымдастыру және бақылау бөлімі басшысының ақпараты);  

5.  ШҚМУ Ғылыми кеңесінің бұрын қабылданған шешімдерінің орындалуы туралы 

(университеттің  Ғылыми кеңесінің бұрын қабылданған шешімдерінің орындалуын 

қадағалау жөніндегі тұрақты комиссия төрағасының ақпараты);  

6.  Әртүрлі. 

1.  Университеттің ғылыми-зерттеу жұмысы мен халықаралық қызметінің 2018 жылғы 

қорытындысы және Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың жылсайынғы Қазақстан халқына 

жолдауын жүзеге асыру аясында оны жетілдірудің келешегі туралы (стратегиялық 

даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректордың баяндамасы);  

2.  ЖОО білім беру үдерісін ақпараттық қамсыздандыруға бағытталған ақпараттық-

техникалық қамсыздандыру және цифрландыру орталығының қызметі туралы 

(ақпараттық-техникалық қамсыздандыру және цифрландыру орталығы жетекшісінің 

ақпараты);  

3.  Университет факультеттеріндегі 2018-19 оқу жылының қысқы емтихандық 

сессиясының қорытындысы туралы (академиялық саясат және білім бағдарламаларын 

басқару департаменті директорының ақпараты);  

4.  Әртүрлі. 

1.  Психология, педагогика және мәдениет факультетіндегі оқу-әдістемелік, тәрбие және 

ғылыми жұмысының қазіргі  ахуалы  мен оны жетілдірудің келешегі туралы 

(факультет деканының баяндамасы);  

2.  ЖОО институционалды және арнаулы аккредиттеуге дайындалуының барысы туралы 

(стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректордың ақпараты);  

3.  С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 2018 жылдағы қаржылық-шаруашылық қызметі 

туралы (бас бухгалтердің есебі);  

4.  Бакалавриат, магистратура және докторантура мамандықтары бойынша 2019 жылдың 

қабылданушылары үшін Элективті пәндер каталогын бекіту туралы (академиялық 

саясат және білім бағдарламаларын басқару департаменті директорының ақпараты);  

5.  Қазақстан Республикасы Президенті тағайындаған стипендияларға 2018-2019 оқу 

жылының екінші жартыжылдығына үміткерлерді ұсыну туралы (оқу үрдісін 

ұйымдастыру және бақылау бөлімі басшысының ақпараты);  

6.  «Қазақстанның қазіргі тарихы» пәні бойынша МЕК төрағаларының есептерін бекіту 

туралы (оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау бөлімі басшысының ақпараты);  

7.  Мамандық және бейіндік пәндер бойынша мемлекеттік емтихан бағдарламаларын 

бекіту туралы (оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау бөлімі басшысының ақпараты);  

8.  Әртүрлі. 

1.  Экономика және құқық факультетіндегі оқу-әдістемелік, тәрбие және ғылыми 

жұмысының қазіргі ахуалы мен оны жетілдірудің келешегі туралы (факультет 



 

 

СӘУІР 

 

МАМЫР 

 

МАУСЫМ 

деканының баяндамасы);  

2.  С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 2017-2021 

жылдарға арналған Даму стратегиясын жүзеге асыруға арналған Әрекет ету 

жоспарының орындалу барысы туралы (стратегиялық даму және ғылыми жұмыс 

жөніндегі проректордың ақпараты);  

3.  Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында Қосымша кәсіптік 

білім беру институтының қызметі туралы (қосымша кәсіптік білім беру институтының 

үйлестіруші директорының ақпараты);  

4.  Университетте жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің ахуалы мен оны жетілдірудің 

келешегі туралы (жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөлімі басшысының ақпараты);  

5.  Университеттің білім алушыларымен өткізілген «ЖОО-дағы тәрбие жұмысының 

ұйымдастырылуымен қанағаттану» тақырыбындағы кешенді әлеуметтік сауалнаманың 

қорытындысы туралы (тәрбие жұмысы және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі бөлім 

басшысының ақпараты);  

6.  Әртүрлі. 

1.  О деятельности научной библиотеки как информационно-ресурсном центре 

университета (доклад директора научной библиотеки); 

2.  С.Аманжолов атындағы Жоғары колледждегі оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысының 

қазіргі ахуалы мен оны жетілдірудің келешегі туралы (колледж директорының 

баяндамасы); 

3.  Оқытудың сапасын мониторингілік зерттеу нәтижелері туралы (сапа менеджменті, 

мониторинг және болжау бөлімінің басшысы ақпараты);  

4.  Әртүрлі. 

1.  «Рухани Жаңғыру»  бағдарламасын жүзеге асыру аясында университеттегі тәрбие 

жұмысының бүгінгі жағдайы және оны жетілдіру жолдары туралы (тәрбие жұмысы 

жөніндегі проректордың баяндамасы);  

2.  2020 жылға дейін әзірленген студенттер мен профессор-оқытушылардың академиялық 

ұтқырлық стратегиясын іске асырудың барысы туралы (ғылыми жұмыс және 

халықаралық байланыстар департаменті директорының ақпараты);  

3.  Университетте «Серпiн» – «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» мемлекеттік 

бағдарламасын жүзеге асырудың мәселелері мен келешегі туралы («Серпін-2050» 

штабы жетекшісінің ақпараты);  

4.  Университетте Үш тілде білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған жол 

картасын іске асырудың барысы туралы ( «Тіл әлемі» көптілде білім беру орталығы 

жетекшісінің ақпараты);    

5.  Әртүрлі. 

1.  Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының негізгі индикаторларына сәйкес 

университет факультеттеріндегі оқу-әдістемелік жұмыстың ахуалы және оны жетілдіру 

жолдары туралы (оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректордың баяндамасы);  

2.  2019 жылы қабылданушылар үшін модульдік білім беру бағдарламаларын, бакалавриат, 

магистратура мен докторантура бағдарламалары бойынша білім алушылардың 2019-

2020 оқу жылына арналған жұмыс оқу жоспарларын, академиялық күнтізбелерін және 

GPA - курстан курсқа көшірудің орта балын бекіту туралы (академиялық саясат және 

білім бағдарламаларын басқару департаменті директорының ақпараты); 



 

 

3.  Қазақстан Республикасы Президенті тағайындаған стипендияларға 2019-2020 оқу 

жылының бірінші жартыжылдығына үміткерлерді ұсыну туралы (академиялық саясат 

және білім бағдарламаларын басқару департаменті директорының ақпараты); 

4.  Жоғары 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); 

5.  Бакалавриат, магистратура мен докторантура мамандықтары бойынша МАК 

төрағаларының есептерін бекіту туралы (академиялық саясат және білім 

бағдарламаларын басқару департаменті директорының ақпараты); 

6.  Оқу пәндері, соның ішінде «Қазақстанның қазіргі тарихы» пәні бойынша, емтихан 

қабылдау түрлерін бекіту туралы (оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау бөлімі 

басшысының ақпараты); 

7.  ШҚМУ Ғылыми кеңесінің бұрын қабылданған шешімдерінің орындалуы туралы 

(университеттің  Ғылыми кеңесінің бұрын қабылданған шешімдерінің орындалуын 

қадағалау жөніндегі тұрақты комиссия төрағасының ақпараты);  

8.  Әртүрлі. 


