
Хабарландыру 
 

Бос орындарға конкурс 
 

         Шымкент университеті профессор-оқытушылар құрамы бойынша бос лауазымдарға  (ғылым докторы, 

ғылым кандидаты, PhD докторы, магистрлерге) 2021-2022 оқу жылының 1 - жарты жылдығына  төмендегі 

кафедралар конкурс жариялайды: 

 

1.  « Педагогика» кафедрасы бойынша 
 

1. 6В01301 «Бастауышта оқытудың  педагогикасы мен әдістемесі» білім беру бағыты бойынша - педагогика 

ғылымдарының докторы – 1, педагогика ғылымдарының кандидаты доцент – 1, педагогика ғылымдарының 

кандидаты – 2, магистр оқытушы – 1. 

2. 6В01101 «Педагогика және психология» білім беру бағыты бойынша - педагогика ғылымдарының 

кандидаты – 2.  

 3. 6В01402 «Музыкалық білім» білім беру бағыты бойынша – аға оқытушы – 1. 
 

2. «Құқықтану» кафедрасы бойынша 
 

1. 6В04201 «Құқық»  білім беру бағыты бойынша - заң ғылымдарының докторы,профессор – 1,                      

заң ғылымдарының докторы, доцент – 1, доктор PhD – 2, заң ғылымдарының кандидаты, доцент – 2,                          

заң ғылымдарының кандидаты,аға оқытушы – 5, магистр – аға оқытушы – 6,  аға оқытушы – 3, магистр-

оқытушы – 1.  
 

3. «Математика және Информатика» кафедрасы бойынша 
 

1. 6В01501 «Математика» білім беру бағыты бойынша - физика-математика ғылымдарының кандидаты,аға 

оқытушы  - 2, магистр аға оқытушы – 3. 

2. 6В01502  «Информатика» мамандығы бойынша физика-математика ғылымдарының кандидаты, аға 

оқытушы -2, магистр аға оқытушы - 2 

3. 6В06101 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» білім беру бағыты бойынша - физика-

математика ғылымдарының кандидаты,аға оқытушы - 1, техника ғылымдарының кандидаты,аға оқтушы  -1, 

магистр аға оқытушы - 2 

4. 6В01404 «Кәсіптік оқыту» білім беру бағыты бойынша педагогика  ғылымдарының кандидаты,доцент  -

1,өнертану ғылмдарының кандидаты,аға оқытушы -1 , магистр аға оқытушы – 2. 

5. 7М01501 – «Математика» білім беру бағыты бойынша – PhD доктор – 1. 
 

4. «Филология» кафедрасы бойынша 
 

1. 5В011800 «Орыс тілі мен әдебиеті» білім беру бағыты бойынша - магистр оқытушы -1 

2. 5В011900 «Шет тілі:екі шет тілі» білім беру бағыты бойынша - ғылым кандидаты -1,    

   магистр оқытушы – 1. 
 

5. «Дене шынықтыру және спорт» кафедрасы бойынша 
 

1. 6В01401 «Дене шынықтыру және спорт» білім беру бағыты бойынша – кафедра меңгерушісі – 1, 

Педагогика ғылымдарының кандидаты,доцент – 1, ЖАК доцент – 2, Педагогика ғылымдарының 

кандидаты,аға оқтушы - 1, ҚР еңбек сіңірген жаттықтырушы – 2, магистр аға оқытушы – 2. 
 

6. «Бизнес және басқару» кафедрасы бойынша 
 

  1.6В04101 «Экономика» білім беру бағыты бойынша – экономика  ғылымдарының кандидаты – 2,                      

PhD доктор – 1, магистр аға оқытушы – 1,магистр оқытушы – 1. 

2.6В04102 «Есеп және аудит» білім беру бағыты  бойынша - экономика ғылымдарының  кандидаты – 3,               

PhD доктор - 1, магистр оқытушы – 2. 

3.6В04103 «Қаржы» білім беру бағыты бойынша - экономика ғылымдарының  кандидаты -3, PhD доктор – 1, 

магистр аға оқытушы – 1, магистр оқытушы – 1. 
 

7. «Химия және биология» кафедрасы бойынша 
 

1. 6В01503 «Химия» білім беру бағыты бойынша - химия ғылымдарының кандидаты – 1, магистр оқытушы-1   

2. 6В01504 «Биология» білім беру бағыты бойынша - биология ғылымдарының кандидаты-1, магистр 

оқытушы - 1 

3. 6В05101 «Биология» ғылыми білім беру бағыты бойынша - биология ғылымдарының кандидаты – 1, 

магистр оқытушы – 1. 
 

8. «Қазақстан тарихы және жалпы білім беру пәндері» кафедрасы бойынша 
 

1. 6В01601 «Тарих» білім беру бағыты бойынша - 4 ғылым кандидаты немесе PhD доктор.         

2. 6В01505 «География» білім беру бағыты бойынша - ғылым докторы -1, ғылым кандидаты -1, магистр 

оқытушы – 1. 

3. 6В03101 «Әлеуметтану» білім беру бағыты бойынша – 2 ғылым кандидаты 



4. «Философия» ғылымының кандидаты -2 

5. «Философия» магистр оқытушысы – 1 

6. «Педагогика» ғылымдарының кандидаты – 3 

7. «Психология» ғылымдарының кандидаты – 2 

8.«Орыс тілі мен әдебиеті» білім беру бағыты  бойынша - ғылым кандидаты –1, магистр оқытушы -2 

9. «Шет тілі» білім беру бағыты  бойынша - ғылым кандидаты – 1, магистр оқытушы -2 

10. «Ақпараттық коммуникативтік технологиялар» білім беру бағыты бойынша  - ғылым кандидаты-1, 

магистр оқытушы – 1 

11.  Саясаттану ғылымының  кандидаты-1, магистр оқытушы-1. 
 

    Профессор- оқытушылар құрамына қойылатын талаптар: 
 

    1) ғылыми дәрежесі мен атағының болуы;  және / немесе академиялық магистр дәрежесі және / немесе 

маман біліктілігінің болуы; 

    2) тиісті бейіндер бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар) адамдардың болуы; 

    3) ғылыми - білім беру ұйымында жұмыс тәжірибесі; (кемінде 3 жылдан 5 жылға дейін). 

    4) оқу-әдістемелік және ғылыми еңбектер; 

    5) ғылыми зерттеулерге және/немесе халықаралық жобаларға белсенді қатысу. 
 

     Конкурсқа қатысушылардан талап етілетін құжаттар тізімі: 
- өтініш 

- жеке куәліктің көшірмесі (2 дана) 

- кадрларды есепке алу бойынша жеке парағы; 

- өмірбаян; 

- жоғары білімі мен академиялық ғылыми жәрежесі туралы дипломдарының ғылыми атағы туралы 

құжаттардың нотариалды расталған көшірмелері және салыстыру үшін түпнұсқалары;  

- қайта даярлау және біліктілікті арттыру туралы сертификаттардың көшірмесі (болған жағдайда) және 

салыстыру үшін түпнұсқалары; 

- университеттің бас ғылыми хатшысы және ұйымның мөрімен басылған және расталған соңғы 3 

жылдағы ғылыми жұмыстар мен өнертабыстардың тізімі (егер бар болса); 

- медициналық кітапша, флюорография 

- Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу 

жөніндегі комитетінің есептері бойынша адамның қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны туралы 

мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтама 

- психоневрологиялық ұйымның конкурсқа қатысушының есепте тұрмайтыны туралы анықтамасы; 

- наркологиялық ұйымның конкурсқа қатысушының есепте тұрмайтыны туралы анықтамасы; 
 

       Шымкент университеті бөлімдер бойынша бос лауазымдарға 2021-2022 оқу жылына төмендегі 

қызметкерлерге конкурс жариялайды: 
 

Ғылым және халықаралық қатынастар департаменті  

    Координатор   

Тәрбие және рухани жаңғыру департаменті 

     Координатор   

Баспа сөз хатшысы  
 

Қашықтықтан оқыту және ақпараттық технология бөлімі 

      IT мамандары 

Іс тәжірбие және жұмыспен қамту бөлімі 

    Әдіскер  

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы  

      Координатор  

Жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар факультеті  

     Әдіскер  

     Хатшы  

Офис-тіркеу бөлімі 

     Офис-тіркеуші 
 

Мекен жайы: Шымкент қаласы,                                                   

Қаратау ауданы, 225 квартал, 426 ғимарат. 

Персоналды басқару бөлімі каб. 224                                                                                                      

Байланыс телефоны:8-7252-55-58-61. 

E.mail.ru: Shu2050@mail.ru 

Сайт: https://univershu.kz/kz/ 

Мемлекеттік лицензиясы №KZ 421AA00011861 
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