
Академия бастығының 
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 136 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясының дамуының 2018-2022 жылдарына

БОЛАШАҚТЫ ЖОСПАРЫ

№
р/с

Іс-шаралар  атауы
Орындаушылар

және бірлесіп
орындаушылар

Орындау
мерзімі

Аяқталу
нысаны

Орындалғаны
жөніндегі

белгі
1 2 3 4 5 6

1. Ұйымдастыру іс-шаралары
1. Оқу жүктемесін электрондық есепке алу жүйесін

енгізу.
ОӘО

ОИТмТҚБ
2018 жылғы

қаңтар
Басшылыққа

баяндама
2. Қазақстан  Республикасы  ІІМ  нормативтік

құқықтық  актілеріне  сәйкес,  қызмет
нәтижелеріне  талаптар  мен  міндеттерін  тиімді
үйлестіруді  қарастыратын  құрылымдық  бөлініс
жұмысының  жалпы  міндетті  стандарттарын
әзірлеу.

ЖжҮБ, 
Академия

басшылығымен
келісім бойынша

2018 жылғы
наурыз

Бұйрық 
(көшірме)

3. Қазақстан  Республикасы  ІІМ  өкімдемесімен
қарастырылған  күндізгі  және  сырттай  оқыту
факультетіне,  магистратураға  түлектерді
қабылдау  бойынша  кешендік  іс-шараларын
өткізуді қамтамасыз ету.

Қабылдау
комиссиясы, 

МБ

Жыл сайын
шілде –
тамыз 

Есеп 



1 2 3 4 5 6
4. Кәсіби  бағдар  жұмысын  жүргізу  үшін  оқыту

мамандықтары  бойынша  алатын  білім  және
дағдылардың  тәжірибелік  қолданыста
көрсетілуімен бейнематериал жасау.

Шығарушы кафедра
бастықтары

2018
жылдың

тамызына
дейін

Басшылыққа
баяндама

5. Ұқсас  мамандықтар  бойынша  оқу
бағдарламаларын бір  ізге  салу жөнінде  ұсыныс
жасау.

ЗИ, ЖООКББИ,
ОӘО

Жыл сайын Басшылыққа
баяндама

6. Инновациялық  білім  беру  технологияларын
енгізу  және  жетілдіру  бойынша  жұмысты
ұйымдастыру және жүргізу.

ОИТмТҚБ 2018 - 2020 ж. Басшылыққа
баяндама

7. Пробация  қызметіндегі  мамандарды  оқыту
орталығының  қызметін  ұйымдастыруды
қамтамасыз ету.

БАжҚДИ 2019 - 2022 ж. Басшылыққа
баяндама

8. Мемлекеттік  құпия  сақтау  және  ақпараттық
қауіпсіздік талаптарының өзгерістері мәселелері
бойынша  тұрақты  жұмыс  істейтін  комиссия
отырысын өткізуді қамтамасыз ету.

ЕАТ Жылына 
4 реттен кем

емес

Нақты
орындау

9. Академияның  жиынтық  жасағының  арнайы
жедел  жоспарын  енгізгенде  жеке  құрамының
жауынгерлік  дайындық  деңгейін  арттыру  үшін
тәжірибелік  дағдыларын  сіңіру  мақсатында,
жаттығуларды  ұйымдастыруды  және  жүзеге
асыруды қамтамасыз ету.

ЖжҮБ, 
ӘжТАД к.,

ОСБ

Тұрақты
түрде

Күнтізбелік
іс-шаралар

жоспары және
жаттығулар

кестесіне
сәйкес

Анықтама 

10. Оқу-әдістемелік  жұмыс  сапасының  мәселелері
бойынша  заң  институтының  құрылымдық
бөлімшелерінің ішкі аудит және бағалау жүйесін
жетілдіру.

ОӘО 2018-2022 ж. Анықтама

2
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11. PhD  докторантурасының  білім  беру  қызметін

жүзеге  асыруға  құқық  беретін  лицензияны
ресімдеу үшін құжаттар топтамасын даярлау.

ЖООКББИ 2018 жыл
бойы

Басшылыққа
баяндама

12. ЖОО  қызметін  насихаттау,  Академияның  оң
беделін  нығайту  мақсатында  ведомстволық,
облыстық  және  республикалық  БАҚ-та  оқу-
тәрбие  үдерісі,  ғылыми-зерттеу  қызметі,
Академия  жеке  құрамының  қызметтік  және
спорттық  жетістіктерін  жариялау  бойынша
жұмысты қамтамасыз ету.

БҚ,
бөлініс бастықтары

Тұрақты
түрде

Жыл
қорытындысы
бойынша есеп

2. Мамандарды дайындаудың сапасын арттыру бойынша іс- шаралар
13. Оқу үдерісін жетілдіру мақсатында күндізгі және

сырттай оқыту факультетіндегі  курсанттарының
біліктілігін  арттыру  және  кадрларды  қайта
даярлау  институтының  тыңдаушыларымен
сауалнама өткізу.

БСМжБ(б)Б,
СОФ,

БАжҚДИ

Жыл сайын
бөлек кесте
бойынша

Басшылыққа
баяндама

14. Қазақстан  Республикасы  Ішкі  істер  органдары
үшін  мамандарды  дайындау  бойынша
ведомстволық  нормативтік  актілерін   әзірлеуге
қатысу.

Академия
басшылығы, бөлініс

бастықтары

Қажеттілік
бойынша

Нақты
орындау

15. Қазақстан Республикасы ІІМ оқу орындарының
түлектеріне  біліктілік  мінездемені  қайта
дайындау.

Шығарушы кафедра
бастықтары

ІІМ
сұранысы
бойынша

Біліктілік
мінездеме

16. Тапсырыс  берушінің  талаптарына  сәйкес  білім
беру  бағдарламаларының  мазмұнды  бөлігін
жетілдіру.

ОӘО,
кафедралар

2018-2022 ж. Оқу жылы
аяқталуы

бойынша есеп
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17. «Қылмыстық-процессуалдық  пәндерді  оқытуды

жетілдіру» тақырыбына Қазақстан Республикасы
ІІМ  ведомстволық  оқу  орындарымен  онлайн-
кеңес  түрінде  кафедра  отырысын ұйымдастыру
және өткізу.

ҚПжК к. 2018 жылғы
наурыз

Кафедра
отырысының
хаттамасынан

жазба

18. Ағылшын тілінде оқыту бағдарламаларын енгізу 
бойынша жұмысты ұйымдастыру.

ОӘО, 
ПжП, ІІОӘЖҰ
кафедралары,
магистратура

2018-2022 ж. Оқу жылы
аяқталуы

бойынша есеп

19. Оқу  бағдарламаларын  іске  асыруды  мерзімдік
бағалау  мен  мониторингілеу  жүйесін  әзірлеу
және енгізу.

ОӘО 2018-2022 ж. Оқу жылы
аяқталуы

бойынша есеп
20. Білім  алушылардың  аралық  және  қорытынды

бақылауын  өткізу  үшін  бағдарламалық
қамтамасыз етуді жетілдіру.

БСМжБ(б)Б,
ОИТмТҚБ

Тұрақты
түрде

Нақты
орындау

21. Академияның  білім  беру  порталын  жетілдіру
бойынша жұмысты қамтамасыз ету.

ОИТмТҚБ Тұрақты
түрде

Нақты
орындау

22. Курсанттарға  оқу  пәндерін  меңгеруге  көмек
көрсету,  оқу  үдерісін  әрі  қарай  жетілдіру
мақсатында:

1) оқу-әдістемелік  материалдар  жинағын
дайындау бойынша іс-шараларын жүзеге асыру;

2) оқу  құралдарын,  оқулықтар  мен
электрондық оқулықтарды әзірлеуді жалғастыру.

КОФ,
кафедралар

Тұрақты
түрде

Нақты
орындау

23. «Латынша  жазып  үйренейік»  латын  әліпбиіне
көшіру іс-шарасын ұйымдастыру және өткізу.

Тілдер к.,
МТБ

2019 жылғы
қаңтар

Басшылыққа
баяндама
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24. «Құқықтық  пәндерді  оқытудың  инновациялық

әдістері»  тақырыбына  кафедраның  көшпелі
отырысын ұйымдастыру және өткізу.

ҚПжК к. 2019 жылғы
қазан

Кафедра
отырысының
хаттамасынан

жазба

3. Ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру бойынша іс-шаралар
25. «Ғылым»  халықаралық  ғылыми  журналының

шығарылуын ұйымдастыру.
ҒЗЖҰжРББ Тоқсан сайын Журнал

(көшірме)
26. Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым

министрлігі  ұйымдастыруымен  жоғары  оқу
орындарының  студенттері  мен  курсанттарының
ғылыми  жұмыстарында  өткізілетін
Республикалық,  сонымен  қатар  Қазақстан
Республикасы  ІІМ  арнайы  және  әскери  оқу
орындары  арасындағы  конкурсына  Академия
курсанттарының  ғылыми  жұмыстарымен
қатысуын ұйымдастыру.

ҒЗЖҰжРББ Қаңтар,
наурыз

2018-2022 ж.

Басшылыққа
баяндама

27. Үш  тілдік  білім  беру  кезеңін  енгізу  бойынша
дөңгелек үстелді ұйымдастыру және өткізу.

Тілдер к., 
МТБ

2018 жылғы
ақпан

Бағдарлама

28. Академия  базасында  профессорлық-оқытушы
құрамының,  курсанттардың,  магистранттардың
ғылыми  –  теориялық  және  тәжірибелік
конференцияларын  ұйымдастырып,  жүргізу
бойынша жұмысты жалғастыру.

ҒЗЖҰжРББ,
кафедралар

Жыл сайын Бағдарлама

29. Ғылым  қызметкерлері  күнін  мерекелеуге
байланысты «Жыл ғалымы» конкурсын өткізу. 

ҒЗЖҰжРББ Сәуір
2018-2022 ж.

Бұйрық
(көшірме)

30. Үздік  ғылыми  үйірмелерге  байқау-сайысын
ұйымдастыру және өткізу.

ҒЗЖҰжРББ Маусым
2018-2022 ж.

Бұйрық
(көшірме)
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31. СОФ курсанттарымен бірге өткізілетін дөңгелек

үстелдерді  ұйымдастыру  бойынша  жұмысын
жалғастыру.

СОФ Жыл сайын Бағдарлама

32. Жас ғалымдар кеңесінің қызметін ұйымдастыру. ҒЗЖҰжРББ Тоқсан
сайын

Хаттамадан
жазба

33. Оқу  үрдісі  кезінде  сыни  тұрғыдан  ойлауды
дамыту бойынша  дөңгелек үстел ұйымдастырып
өткізу.

ПжП к. 2019 жылғы
ақпан

Бағдарлама

34. Халықаралық  келісім-шарт  негізінде
халықаралық  байланыстарды  орнату  және
күшейту бойынша жұмысын жалғастыру.

ҒЗЖҰжРББ Тұрақты
түрде

Нақты
орындау

35. Магистранттар  арасында  ғылыми-әдістемелік
семинарды өткізуді ұйымдастыру

ЖООКББИ Жыл сайын Басшылыққа
баяндама

36. ІІО  психологиялық  қамтамасыз  ету  бойынша
дөңгелек  үстел  мен  ғылыми  семинарларын
Академия базасында ұйымдастырып өткізу.

ПЖО Жыл сайын Бағдарлама

4. Кадр және тәрбие жұмысын жетілдіру
37. Академияның  жеке  құрамының  біліктілігін

арттыру  бойынша  іс-шаралар  кешенін
орындауды қамтамасыз ету.

КЖБ,
бөлініс бастықтары

Тұрақты
түрде

Нақты
орындау

38. Біліктілікті  арттыру  курстарының  тыңдаушы-
ларын,  курсанттарды,  магистранттарды
патриоттық,  адамгершіліктік  және  эстетикалық
тәрбиелеу бойынша іс-шаралар өткізу (дәрістер,
Қостанай облысы ІІО мұражайларына, Қостанай
қ. мәдени жерлеріне бару).

ТЖБ, ЖООКББИ,
БАжҚДИ

Оқу мерзімі
бойы

Есеп

39. Курсанттық  өзін-өзі  басқару  органдарының
жұмысын жандандыру.

ТЖБ,
ОСБ

Жыл сайын Есеп 
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40. КОФ  4  курс  бітіретін  курсанттардың

мамандықтары  бойынша  тәжірибелік  қызметке
бейімделу мәселесі жөнінде тәжірибелік қызмет-
керлермен кездесуді ұйымдастырып өткізу.

КОФ,
ӘҚжӘҚ к., ҚПжК к.
ІІО ӘЖҰ к., ПжП к.

Жыл сайын Басшылыққа
баяндама

41. Курстың  сержанттары  арасында  Отан
қорғаушылар күніне арналған «Үздік командирі»
сайысын өткізу.

ОСБ, 
ТЖБ

2018 жылғы
сәуір-мамыр

Басшылыққа
баяндама

42. Профессорлық-оқытушылар  құрамының
рейтингтік бағалау жүйесін жетілдіру.

ОӘО 2018-2022 ж. Оқу жылы
аяқталуы

бойынша есеп
43. Академияның  тұрақты  құрамымен  кәсіби

дайындық  жүйесінде  өзін-өзі  қорғау  тәсілдері
мен  атыс  бойынша  тәжірибе  сабақтарының
санын көбейту.

ЖжДД к., 
ӘжТАД к.,

КЖБ

Кесте
бойынша
тұрақты

түрде

Оқу жылы
аяқталуы

бойынша есеп

5. Материалды-техникалық базасын жақсарту бойынша іс-шаралар
44. Академияның  тіршілігін  және  оқу  үдерісін

қамтамасыз  ету,  өмір  сүру  жағдайын  жақсарту
үшін қажетті тауарлар, жұмыстар мен қызметтер
сатып  алуға  Академияның  бюджеттік  өтінімін
дайындау.

ҚҚЕТ, ТҚЕТ,
бөлініс бастықтары

Жыл сайын ІІМ ҚҚЕД-ге
хат

45. Академияның  объектілеріне  ағымдағы  жылға
бөлінген  қаражатқа  және  жобалы-сметалық
құжаттарға сәйкес күрделі жөндеу жүргізу.

ТҚЕТ 2018-2022 ж. Жұмыс
жүргізгеннен

кейін анықтама
Ескертпе: 1.Аталған жоспар 2017 жылғы 29 қарашадағы Академияның Ғылыми кеңесінің отырысында талқыланды.

2.Академияның Ғылыми кеңесінде мақұлданған өзгерістер және толықтырулар жоспарға енгізілуі мүмкін. 

Жоспарлау және үйлестіру бөлімшесінің бастығы
полиция капитаны       Н. Есенжолов
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Қысқартулар тізімі:
ІІМ – Ішкі істер министрлігі
ІІО – Ішкі істер органдары
Академия – ҚР ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академисы
БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары
ЗИ – заң институты
БАжҚДИ – біліктілікті арттыру және қайта даярлау институты 
ЖООКББИ – жоғары оқу орыннан кейінгі білім беру институты
КОФ – күндізгі оқыту факультеті
СОФ – сырттай оқыту факультеті
ОӘО – оқу әдістемелік орталығы
ПЖО – психологиялық жұмыс орталығы
ҚҚАҚК к. – қылмыстық, қылмыстық – атқару құқығы және криминалогия кафедрасы
ҚПжК к. – қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасы
ПжП к.  – педагогика және психология кафедрасы
МҚП к. – мемлекеттік-құқықтық пәндер кафедрасы
ӘГП к. – әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы
ЖжДД к. – жауынгерлік және дене дайындығы кафедрасы
ӘжТАД к. – әскери және тактикалық-арнайы даярлық кафедрасы
ЖІҚ к. – жедел іздестіру қызметі кафедрасы
ІІО ӘЖҰ к. – ішкі  істер органдарында әлеметтік жұмысты ұйымдастыру кафедрасы
ӘҚжӘҚ к. – әкімшілік  құқық және әкімшілік қызмет кафедрасы
Тілдер к. – тілдер кафедрасы
ҒЗЖҰжРББ – ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру және редакциялық баспа бөлімі
КЖБ – кадр  жұмысы бөлімі
ТЖБ – тәрбие жұмысы бөлімі
ТҚЕБ – тылмен қамтамасыз ету бөлімі
ОИТмТҚБ – оқытудың  инновациялық технологиялары мен техникалық құрылғылары бөлімшесі
БСМжБ(б)Б – білім  сапасын мониторингілеу және бақылау (бағалау) бөлімшесі
ЖжҮБ – жоспарлау және үйлестіру бөлімшесі
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МТБ – мемлекеттік тілдер бөлімшесі
ОСБ – оқу-саптық бөлініс
МБ – медицина бөлімшесі 
КБ – кезекші бөлімше
ЗТ - заң тобы
ҚҚЕТ – қаржымен қамтамасыз ету тобы
ЕАТ – екінші арнайы топ
БҚ – баспа қызметі
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