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Қ.И.СӘТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІНЕ ТҮСУ ҮШІН КӘСІПТІК БАҒДАР 

ЖҰМЫСЫНЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ  

2021 - 2022 ОҚУ ЖЫЛЫ 

 

№ Іс-шара Орындалу мерзімі 
Жауапты тұлғалар Есеп беру формасы 

 Ұйымдастыру іс-шаралары 

1.  2021-2021 оқу жылына университет кафедралары мен 

бөлімшелерінің ұсыныстарын ескере отырып, Қ.И.Сәтбаев 

атындағы ҚазҰТЗУ кәсіптік бағдар беру жұмысының 

жоспарын құру  

Қыркүйек 2021 ж. 

ҚК, ББИ, Мансап орталығы, 

Институттар, қоғаммен 

байланыс орталығы 

Қ.И.Сәтбаев атындағы 

ҚазҰТЗУ кәсіптік 

бағдар беру жоспары 

2.  Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ кафедраларына қала және 

облыс мектептерін, колледждерін бекіту 

 

 01 қазан 2021 ж. 

дейін 

Институттар, ҚК Кафедраның ОПҚ-қа 

тіркелген мектептер 

тізімі 

3.  Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ кафедралары мен 

бөлімшелері бойынша кәсіптік бағдар жұмысын жүргізуге 

жауапты тұлғаларды тағайындау 

 

01 қазан 2021 ж. 

дейін 

Кафедра меңгерушілері 

Бөлімше жетекшілері 

Жауапты тұлғаларды 

бекіту туралы жарлық 

4.  Кәсіптік бағдар беруге арналған жарнамалық және үгіт-

насихат өнімдерін жаңарту (буклеттер, роликтер, 

презентациялар және т.б.) 

 

Қазан  2021 ж. ББИ, кафедра меңгерушілері, 

қоғаммен байланыс орталығы, 

институттар,типография 

Буклеттер, роликтер, 

презентациялар 

5.  Талапкерлермен мақсатты жұмыс жүргізу үшін мектеп 

және колледж түлектерінің аты-жөні базасын 
Қараша 2021 ж. 

Институттар, 

кафедра меңгерушілері 

Түлектер базасының 

электронды базасы 
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№ Іс-шара Орындалу мерзімі 
Жауапты тұлғалар Есеп беру формасы 

қалыптастыру 

6.  Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ туралы жарнамалық және 

үгіт-насихат материалдарын мектептердің, лицейлердің, 

колледждердің электронды мекенжайлары мен сайттарына, 

әлеуметтік желілері арқылы тарату. 

 

Қараша 2021 ж. 

Сәуір 2022 ж. 

Қоғаммен байланыс орталығы, 

Институттар, Кафедра 

меңгерушілері 

Қ.И.Сәтбаев атындағы 

ҚазҰТЗУ туралы 

жарнамалық және үгіт-

насихат материалдары 

7.  Бiлiм берудiң барлық деңгейлерi бойынша ББ 

талапкерлердi қабылдаудың мақсатты көрсеткіштерін 

құрастыру 

 

Желтоқсан  2021 ж. 

Кафедра түлектері, институт-

тар,  

ҚК Жауапты хатшы  

Қабылдау бойынша 

мақсатты көрсеткіштер 

8.  Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ түлектерін 

магистратураға, докторантураға қабылдауға дайындау 

 

Қазан 2021ж. - 

маусым 2022ж.  

Институттар, 

кафедра меңгерушілері 
Үміткерлер тізімі 

9.  Қабылдау комиссиясының техникалық хатшыларының 

құрамын бекіту, нұсқама және оқыту семинарын өткізу 

 

Мамыр 2022 ж. ҚК жауапты хатшысы ҚК құрамы бойынша 

бұйрық 

10.  Кәсіптік бағдар беру жұмыстарының барысы бойынша 

кафедралар мен институттардың өкілдерімен апта сайын 

кездесулер өткізу 

 

Апта сайын 

ҚК жауапты хатшысы, Мансап 

орталығы, институттар, 

қоғаммен байланыс орталығы 

Жұмыс бойынша 

есептер 

 Имидждік іс-шаралар 

11.  Алматы қаласы мен Алматы облысының жақын елді 

мекендеріндегі мектептер мен колледждердің барлық 

түлектері үшін «Ашық есік күндерін» ұйымдастыру және 

өткізу 

 

Қараша  – 

Желтоқсан    2021 

ж. 

ҚК жауапты хатшысы, 

қоғаммен байланыс орталығы, 

институттар, кафедра 

меңгерушілері 

 «Ашық есік күндерін» 

өткізу бағдарламасы. 

Презентация 

материалдары 

12.  Қаладағы жалпы білім беретін мектептердің 10-11 сынып 

оқушылары мен колледж түлектеріне Қ.И.Сәтбаев 

атындағы ҚазҰТЗУ-ға экскурсия өткізу 

 

Қаңтар – Наурыз   

2022 ж.  

ҚК жауапты хатшысы, 

институттар, кафедра 

меңгерушілері 

Қ.И.Сәтбаев атындағы 

ҚазҰТЗУ-ға экскурсия 

өткізу бағдарламасы 
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№ Іс-шара Орындалу мерзімі 
Жауапты тұлғалар Есеп беру формасы 

13.  Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-ға түлектерді қабылдау 

мақсатында үгіт-насихат шараларын өткізу үшін мобильді 

топтардың жақын маңдағы облыстың ауылдық 

жерлеріндегі мектептеріне іссапарларын ұйымдастыру 

 

Ақпан - сәуір 2022 

ж. 

 

 

ҚК жауапты хатшысы, 

қоғаммен байланыс орталығы, 

институттар, кафедра 

меңгерушілері 

Үгіт-

насихаттаушылардың 

мобильді тобы, жұмыс 

бойынша есептер 

14.  Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-ға оқуға түсуге үгіт-

насихат жұмыстарын жүргізу мақсатында университет 

базасында мектеп түлектері үшін үйірмелер, 

қызығушылықтар бойынша секциялар жұмысын 

ұйымдастыру 

 

Оқу жылы бойы 

ББИ, кафедра меңгерушілері Үйірмелер, 

қызығушылықтар 

бойынша секциялар 

жұмысының 

бағдарламасы 

15.  Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ базасында мектеп және 

колледж түлектерінің қатысуымен мақсатты мәдени-

бұқаралық және ғылыми-танымдық іс-шаралар өткізу 

(КТК, мектеп түлектері арасындағы жарыстар, 

олимпиадалар, т.б.) 

 

Оқу жылы бойы ББИ, ҚК жауапты хатшысы, 

институттар, кафедра 

меңгерушілері.  

Мектеп түлектеріне 

арналған КТК, 

байқаулар, 

олимпиадалар 

бағдарламасы 

16.  Алматы қаласы мектептерінің 10-11 сынып оқушыларына 

қоғырау шалу арқылы Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-

дың білім беру бағдарламалары бойынша грант алу 

мүмкіндігі,  Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ оқу 

перспективалары туралы ақпарат беру 

 

Қаңтар 2022 ж. 

 Наурыз 2022 ж. 

Маусым 2022 ж. 

Институттар, Кафедра 

меңгерушілері. 

Жұмыс бойынша 

есептер, 

қызығушылықтарға 

талдау жасау 

17.  Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ түлектері арасында 

жоғары білім (екінші жоғары білім) негізінде жаңа 

мамандық алу мүмкіндігі туралы түсіндіру жұмыстарын 

жүргізу 

 

Ақпан 2021 ж. 

        Мамыр 2022 

ж. 

Кафедра меңгерушілері, 

ҚОжКДИ, Мансап орталығы 

Үміткерлер тізімі 

18.  Қалалар мен аудандардың кәсіпорындары мен 

ұйымдарында кәсіптік бағдар жұмысын жүргізу, екінші 

жоғары білім алуға талапкерлерді тарту, бұл жұмысқа 

барлық оқытушы -профессорлық құрам өкілдерін тарту 

Оқу жылы бойы Кафедра меңгерушілері, 

ҚОжКДИ,  Мансап орталығы 

Кәсіпорындар мен 

ұйымдарда кәсіптік 

бағдар жұмысын 

жүргізу бағдарламасы 
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№ Іс-шара Орындалу мерзімі 
Жауапты тұлғалар Есеп беру формасы 

 мен есептері 

19.  Қала мектептерінде және жақын орналасқан облыс 

орталықтарында өткен соңғы қоңырау мерекелеріне қатысу 

 

Мамыр 2022 ж. Қоғаммен байланыс орталығы, 

институттар, кафедра 

меңгерушілері   

Презентация 

материалдары 

20.  Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-да оқуға қабылдау 

науқаны басталғанын, ЖОО-ның білім беру 

бағдарламаларының тізбесін хабарлау мақсатында мектеп, 

колледж түлектері мен талапкерлердің деректер базасына 

қоңырау шалу 

 

 Маусым 2022 ж. Институттар, кафедра 

меңгерушілері   

Хабарландыру, ақпарат 

21. О Қала мен облыстың білім беру ұйымдары өткізетін барлық 

кәсіптік бағдар беру шараларына қатысу 

  

Үнемі  Қоғаммен байланыс орталығы, 

институттар, кафедра 

меңгерушілері, Мансап 

орталығы 

Қатысу туралы есеп 

Әлеуметтік желілердегі жұмыс 

22.  Web-сайтта университет, білім беру бағдарламалары, 

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-ға түсу ережелері туралы 

ақпаратты жаңарту 

 

Ақпараттың 

өзгеруіне қарай 

ҚК жауапты хатшысы, 

Қоғаммен байланыс орталығы 

Университет, білім 

беру бағдарламалары, 

Қ.И.Сәтбаев атындағы 

ҚазҰТЗУ-ға түсу 

ережелері туралы 

ақпарат 

23.  Жастар арыснда танымал әлеуметтік желілерде 

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-дың аккаунттарындағы 

университет туралы ақпаратты жаңарту: facebook, twitter, 

instragram, vkontakte, watsapp 

 

Үнемі 

Қоғаммен байланыс орталығы, 

ҚК жауапты хатшысы, Инсти-

туттар, Кафедра меңгерушілері 

 

Университет, білім 

беру бағдарламалары, 

Қ.И.Сәтбаев атындағы 

ҚазҰТЗУ-ға түсу 

ережелері туралы 

ақпарат 

24.  Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ студенттерін әлеуметтік 

желілерде ротациялау үшін «Менің арманымдағы ЖОО» 

қысқа бейнероликтерін жасауға тарту 

 

Желтоқсан 2021 ж. 

Наурыз 2022 ж.  

Институттар, 

ҚОжКДИ директоры 

Кафедра меңгерушілері 

«Менің арманымдағы 

ЖОО» қысқа 

бейнероликтері 

25.  Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ сайтында сессия, Оқу жылы бойы ББИ, кафедра Сессия, конкурстар, 
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№ Іс-шара Орындалу мерзімі 
Жауапты тұлғалар Есеп беру формасы 

конкурстар, байқаулар, олимпиадалар нәтижелері бойынша 

университет студенттерінің жетістіктерін жариялау. 

 

меңгерушілері.Қоғаммен 

байланыс орталығы 

байқаулар, 

олимпиадалар 

нәтижелері бойынша 

университет 

студенттерінің 

жетістіктерін талдау 

 ҰБТ-ға дайындық курстарын ұйымдастыру 

26.  Қала мектептері және колледж түлектері үшін ҰБТ-ға 

дайындық бойынша онлайн курстар ұйымдастыру 

 

Қазан 2021 ж. 

Наурыз 2022 ж.  

ББИ, ҚК Курс бағдарламасы, 

үміткерлер тізімі 

27.  ҰБТ пәндері бойынша қала мектептерінің, колледждердің 

түлектеріне арналған «Жексенбілік мектеп» жұмысын 

ұйымдастыру 

 

Мамыр 2022 ж.  ББИ, 

Кафедра меңгерушілері  

Оқу процесінің графигі, 

курс бағдарламалары, 

үміткерлер тізімі 

                      2022 жылғы және одан өткен жылдардағы колледж түлектерін тарту бойынша жұмыстарды ұйымдастыру 

28.  2022 жылғы колледж түлектерімен кездесу 

     

Мамыр-маусым 

 2022 ж. 

Кафедра меңгерушілері 

(Тіркелген колледж бойынша) 

Кездесулер бойынша 

есеп, үміткерлер тізімі 

29.  2022 жылғы және одан өткен жылдардағы колледж 

түлектеріне қоңырау шалу 

 

Маусым 2022 ж. 

 

Кафедра меңгерушілері 

(Тіркелген колледж бойынша) 

Үміткерлер тізімі 

30.  Қалалық колледждердің 2022 жылғы және өткен жылғы 

түлектерінің ҰБТ тапсыру үшін университеттің қабылдау 

комиссиясына құжаттарын тапсыруын қамтамасыз ету 

(болжам деректер бойынша) 

 

Маусым - шілде 

2022 ж. 

ҚК жауапты хатшысы,  инсти-

туттар, кафедра меңгерушілері 

(Тіркелген колледж бойынша) 

 

Үміткерлердің жеке 

істері 

 

 

«КЕЛІСІЛДІ»: 
 

ҚК жауапты хатшысының орынбасары                                                                                 ҚОжКДИ директоры 

_________________________М.Н.Жекамбаева                                                            __________________________А.Симонов 
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«____» ______________ 2021 ж.                                                                                      «____» ______________2021 ж. 

 

ТКИ директоры                                                                                                                АжАТ директоры 

__________________________Қ.Б.Рысбеков                                                                 __________________________Р.К.Өскенбаева 

 

«____» ______________2021 ж.                                                                                        «____» ______________2021 ж. 

 

 

ЭжМИ   директоры                                                                                                           АжҚИ директоры 

__________________________Қ.К.Елемесов                                                                  __________________________Б.У.Құспанғалиев 

 

«____» ______________2021 ж.                                                                                        «____» ______________202ж. 

 

 

ГжМІИ директоры                                                                                                            ЖБИ директоры  

__________________________А.Х.Сыздықов                                                                __________________________Б.Б.Амралинова 

 

«____» ______________2021 ж.                                                                                        «____» ______________2021 ж. 

 

 


