
 

 

Сәрсен Аманжолов атындағы ШҚУ Ғылыми кеңесінің 2020-2021 оқу жылына 

арналған  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

ҚЫРКҮЙЕК 

 

ҚАЗАН 

 

ҚАРАША 

 

1.  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);  

2.  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);  

3.  Қабылдау жоспарын және 2020 жылы студенттер құрамын қалыптастыруды жүзеге 

асыру туралы (қабылдау комиссияның жауапты хатшысының ақпараты);  

4.  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); 

5.  С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да 2020-2023 жылдарға арналған «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын іске асыру Тұжырымдамасын бекіту туралы (тәрбие жұмысы жөніндегі 

проректордың ақпараты); 

6.  Әртүрлі. 

1.  Факультеттер мен жоо ЖІК қызметін жетілдіру және оның қазіргі ахуалы 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.  2020 жылғы түлектердің жұмысқа орналасу нәтижелері мен университет түлектеріне 

жұмысқа орналасуға көмектесу жұмысын жетілдірудің міндеттері туралы 

(стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректордың ақпараты); 

4.  С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 2020-2023 жылдарға арналған ғылымды дамыту 

Тұжырымдамасын бекіту туралы (стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі 

проректордың ақпараты); 

5.  Әртүрлі. 

1.  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); 

2.  Университет кітапханасында «Антиплагиат» жүйесін қолдану: қорытындысы, 

мәселелері туралы (ғылыми кітапхана директорының ақпараты);  

3.  Университеттің ПОҚ-мен қызметкерлерінің 2021 жылға арналған біліктілікті арттыру 

жоспарын бекіту туралы (кәсіптік даярлау және біліктілікті арттыру ресурстық 

орталығы директорының ақпараты);  

4.  ПОҚ мен студенттердің 2020 жылғы академиялық ұтқырлық бағдарламасын іске 

асырудың барысы туралы (халықаралық ынтымақтастық және шетел студенттерін 

тарту бөлімі бастығының ақпараты);  

5.  Әртүрлі. 



 

ЖЕЛТОҚСАН 

 

ҚАҢТАР 

 

АҚПАН 

1.  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);  

2.  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);  

3.  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); 

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.  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); 

2.  Университет факультеттеріндегі 2020-2021 оқу жылының қысқы емтихандық 

сессиясының қорытындысы туралы (академиялық саясат және білім бағдарламаларын 

басқару департаменті директорының ақпараты); 

3.  Бакалавриат, магистратура және докторантура білім бағдарламалары бойынша 2021-

2022 оқу жылының қабылданушылары үшін Элективті пәндер каталогын бекіту туралы 

(академиялық саясат және білім бағдарламаларын басқару департаменті 

директорының ақпараты); 

4.  Ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлық шеңберінде қосдипломды білім беруді жүзеге 

асырудың барысы туралы (халықаралық ынтымақтастық және шетел студенттерін 

тарту бөлімі бастығының ақпараты); 

5.  Волонтерлар жылын жүзеге асыру аясында университеттің волонтерлар қозғалысы 

қызметінің қорытындысы туралы (тәрбие жұмысы және әлеуметтік сұрақтар 

жөніндегі бөлім басшысының баяндамасы); 

6.  Университеттің білім алушылары мен жас ғалымдарының ғылыми-зерттеу жұмысы 

туралы (ҒЗЖ ұйымдастыру бөлімі басшысының ақпараты); 

7.  Әртүрлі. 

1.  С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 2018-2022 жылдарға арналған Даму 

бағдарламасын жүзеге асыру аясында Экономика және құқық факультетіндегі оқу-

әдістемелік, тәрбие және ғылыми жұмысының қазіргі  ахуалы және оны жетілдірудің 

келешегі туралы (факультет деканының баяндамасы);  

2.  С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 2020 жылдағы қаржылық-шаруашылық қызметі 

туралы (бас бухгалтердің есебі);  

3.  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); 

4.  Қазақстан Республикасы Президенті тағайындаған стипендияларға 2020-2021 оқу 

жылының екінші жартыжылдығына үміткерлерді ұсыну туралы (оқу үрдісін 

ұйымдастыру және бақылау бөлімі басшысының ақпараты);  



 

 

НАУРЫЗ 

 

СӘУІР 

 

МАМЫР 

5.  «Қазақстанның қазіргі тарихы» пәні бойынша емтихандық комиссия төрағаларының 

есептерін бекіту туралы (оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау бөлімі басшысының 

ақпараты);  

6.  Әртүрлі. 

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

қазіргі ахуалы мен оны жетілдірудің келешегі туралы (колледж директорының 

баяндамасы);  

2.  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);  

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

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

4.  ЖОО білім беру үдерісін ақпараттық қамсыздандыруға бағытталған ақпараттық-

техникалық қамсыздандыру және цифрландыру орталығының қызметі туралы 

(ақпараттық-техникалық қамсыздандыру және цифрландыру орталығы жетекшісінің 

ақпараты); 

5.  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); 

6.  Әртүрлі. 

1.  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); 

2.  Ұжымдық қолданыстағы ұлттық ғылыми зертхананың өнімдерін өткізу және қызмет 

көрсетуі туралы (ұжымдық қолданыстағы ұлттық ғылыми зертхана меңгерушісінің 

ақпараты); 

3.  Оқытудың сапасын мониторингілік зерттеу нәтижелері туралы (аккредиттеу және 

стратегия бөлімі басшысының ақпараты);  

4.  «Ғылым граниті» байқауының қорытындысын шығару туралы (ҒЗЖ ұйымдастыру 

бөлімі басшысының ақпараты); 

5.  Әртүрлі. 

1.  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); 

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

бағдарламасын жүзеге асырудың барысы туралы («Серпін» штабы жетекшісінің 

ақпараты);  

3.  Университетте үштілді білім беруді жүзеге асырудың барысы: мәселелері мен келешегі 

туралы (академиялық саясат және білім бағдарламаларын басқару департаменті 

директорының ақпараты); 

4.  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); 

5.  Университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің 

халықаралық базалардағы жарияланымдық белсенділіктері туралы (ҒЗЖ ұйымдастыру 

бөлімі басшысының ақпараты); 



 

 

МАУСЫМ 

 

 

 

 

 

6.  Әртүрлі. 

1.  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);  

2.  Бакалавриат (2-5 курс), магистратура мен докторантура бағдарламалары бойынша 2021-

2022 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); 

3.  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); 

4.  Қазақстан Республикасы Президенті тағайындаған стипендияларға 2021-2022 оқу 

жылының бірінші жартыжылдығына үміткерлерді ұсыну туралы (оқу үрдісін 

ұйымдастыру және бақылау бөлімі басшысының ақпараты); 

5.  Бакалавриат, магистратура мен докторантура мамандықтары бойынша МАК 

төрағаларының есептерін бекіту туралы (оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау бөлімі 

басшысының ақпараты); 

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

қабылдау түрлерін бекіту туралы («Parasat» СҚКО тіркеу офисі 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. 


