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(2017-2018 оқу жылы) 

 

 

№ Іс-шаралардың атауы Орындауға жауаптылар Орындалу мерзімі 

1 1 2017-2018 оқу жылына арналған университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің 

құрылымы мен құрамын анықтау, бекіту 
Кеңес төрағасы 

Қыркүйек 

2017 ж. 

 

 

 

2017-2018 оқу жылына арналған оқу-әдістемелік кеңесінің жоспарын 

талқылау және бекіту 
Кеңес төрағасы, АМжББСБД 

2017-2018 оқу жылына арналған бакалавриат, магистратура және 

докторантура 1 курстарының оқу жұмыс жоспарларын бекітуге ұсыну 
Кеңес төрағасы, АМжББСБД 

2017-2018 оқу жылына арналған университетішілік және басқа ЖОО, білім 

беру ұйымдарымен бірлескен түрлі формадағы әдістемелік семинарлардың 

жоспарын бекіту 

Кеңес төрағасы, ОӘБ бастығы 

Оқу-әдістемелік құралдардың дайындалу сапасы бойынша сараптау 

комиссияларының құрамын бекіту 

факультеттердің Әдістемелік 

кеңесі төрағалары, Кеңес 

төрағасы 

2017-2018 оқу жылының І жарты жылдығында ПОҚ-ң оқу-әдістемелік 

құралдарын баспадан шығару жоспары  
ОӘБ бастығы 

Ағымдағы оқу жылында ПОҚ-ң кәсіби біліктілігін көтеру бойынша 

(курстар, семинарлар, тағылымдамалар т.б.) жұмыс жоспарын бекіту 

Біліктілікті арттыру 

орталығының жетекшісі 

Кафедралар бойынша білім беру бағдарламалары пәндерінің тізімін 

дайындау жөнінде 
ОӘБ бастығы 

Әртүрлі мәселелер Кеңес төрағасы 

2 2 Оқу жылының қысқы сессиясы бойынша бақылау өлшемдік материалдарды 

сараптамадан өткізу 

АМжББСБД, ОӘБ бастығы, 

факультеттердің Әдістемелік 

кеңесі төрағалары 

Қазан 2017ж.  

Мемлекеттік аттестациялық комиссия төрағалары мен «Қазақстан тарихы» 

пәнінің  МЕК төрағасы кандидатураларын ұсыну  

Кеңес төрағасы,  

кафедра меңгерушісі 

Университет кітапханасы қорындағы ПОҚ-ң эллектрондық оқу 

ресурстарының базасын толықтыру  
Кітапхана директоры 

Көптілділік бағдарламасы аясында оқытылатын мамандықтардағы білім 

беру жағдайы мен мәселелері 

Кеңес төрағасы,  

кафедра меңгерушілері 

СӨЖ формалары және оларды ұйымдастыру  ОӘБ бастығы, факультеттердің 

Әдістемелік кеңесі төрағалары, Бакалавриат, магистратура мамандықтарының типтік оқу 



бағдарламаларымен қамтамасыз етілу жағдайы кафедралардың әдістемелік 

секция жетекшілері 

3 3 Бакалавриат мамандықтары бойынша білім беру траекторияларының 

оқытылу жағдайы                   
Комиссия төрағасы 

Қараша 2017ж. 

«Білім» бағыты мамандықтары бойынша өндірістік тәжірибелердің 

ұйымдастырылуы мен өткізілу барысы туралы 

ОӘБ бастығы, факультеттердің 

Әдістемелік кеңесі төрағалары 

Бакалавриат, магистратура мамандықтарының модульдік білім 

бағдарламаларының әзірлену жағдайы туралы 
ОӘБ бастығы 

Студенттерді кәсіби сертификаттау бағдарламалары 
Кеңес төрағасы,  

кафедра меңгерушілері 
Түлектердің біліктілігін анықтайтын жұмыс берушілерге жүргізілген 

сауалнама нәтижесін талдау  

Қорытынды бақылау нысандары, әдістері, емтихан қабылдау 

комиссиясының құрамы  
ОӘБ бастығы 

4 4 Экономика және құқық, жаратылыстану факультеттерінде оқыту үдерісінің 

оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі 
Комиссия төрағасы 

Қантар 2018 ж. 

Жалпы білім беру пәндері циклы бойынша дәрістік курстардың 

мультимедиялық презентация форматында қамтамасыз етілу жағдайы  

ЦТО, факультеттердің 

Әдістемелік кеңесі төрағалары 

«Білім» бағыты мамандықтарының жаңартылған білім бағдарламалары 

мазмұнына сәйкестігі туралы 
ҮББИ 

2017-2018 оқу жылының екінші жартыжылдығында баспадан шығатын 

ПОҚ-ң оқу-әдістемелік құралдарын бекіту және ұсыныстар беру 
Кеңес төрағасы, ОӘБ бастығы 

Қорытынды мемлекеттік аттестаттау емтихандарының пәндер тізімі мен 

бағдарламаларын бекіту 
Факультет декандары 

2018-2019 оқу жылына арналған  Элективті пәндер каталогын талқылау, 

бекітуге ұсыну 
ОӘБ бастығы 

2018-2019 оқу жылына арналған элективтік пәндердің оқу бағдарламаларын 

бекіту  

Кеңес төрағасы, факультеттердің 

Әдістемелік кеңесі төрағалары 

«Қазақстан тарихы» пәнінің МЕК төрағасының есебі МЕК төрағасы 

5 5 Педагогика факультетінің мамандықтарында ОСӨЖ және ОМӨЖ-дің 

ұйымдастырылуы мен әдістемелік қамтамасыз етілу жайы 
Комиссия төрағасы 

Наурыз 2018 ж. 

Сырттай және қашықтықтан оқыту түрі бойынша университет 

мамандықтарының әдістемелік қамтамасыз етілуі жайы 
Комиссия төрағасы, ЦТО 

Барлық мамандықтар бойынша өндірістік тәжірибелердің ұйымдастырылуы 

мен өткізілу барысы туралы 

ОӘБ бастығы, факультеттердің 

Әдістемелік кеңесі төрағалары 

Оқу жылының жазғы сессиясы бойынша бақылау өлшемдік материалдарды 

сараптамадан өткізу 

Кеңес төрағасы, АМжББСБД, 

ОӘБ бастығы, факультеттердің 



Әдістемелік кеңесі төрағалары 

Жазғы сессия емтихан түрлерін бекіту ОӘБ бастығы 

Оқу үдерісіне инновациялық технологияларды енгізу нәтижесі туралы АМжББСБД 

Республикалық оқу-әдістемелік кеңеске жіберілетін (РОӘК) оқу-әдістемелік 

құралдарын дайындау барысы туралы 
ОӘБ бастығы 

6 6 Студенттердің жазғы емтиханға жіберілуі және сессияны өткізуді 

ұйымдастыру туралы 

ОӘБ бастығы 

Сәуір 2018 ж. 

2018-2019 оқу жылына арналған академиялық күнтізбелерді бекіту 

2018-2019 оқу жылына студенттер мен магистранттарды курстан курсқа 

көшірудің өтпелі балл GPA мөлшерін белгілеу 

ЖОО-нан кейінгі білім беру бағдарламасы бойынша оқытылатын 

мамандықтарда жүргізілетін пәндердің әдістемелік қамтамасыз етілуі 
ҒИ жөніндегі проректор 

Зертханалық сабақтардың әдістемелік қамтамасыз етілуі мен техникалық 

жабдықталуы 

Факультеттердің Әдістемелік 

кеңесі төрағалары 

Қашықтан оқыту технологиясы бойынша білім алушылардың электронды 

оқу-әдістемелік құжаттармен қамтамасыз етілуі 
ЦТО 

7  Факультеттердің әдістемелік кеңес және секциялардың жұмысы туралы Кеңес төрағасы, АМжББСБД Мамыр 2018 ж. 

2018-2019 оқу жылына  арналған бакалавриат,магистратура және 

докторантура мамандықтарыың оқу жұмыс жоспарларын бекіту 
ОӘБ бастығы 

Барлық мамандықтар бойынша электрондық дәрістер мен электрондық 

оқулықтар дайындау, практикалық сабақтар мен зертханалық жұмыстарды 

ұйымдастыру жағдайы  

Факультеттердің Әдістемелік 

кеңесі төрағалары 

Оқытушылардың ашық сабақтары мен өзара сабаққа қатысымын талдау Кеңес төрағасы, факультеттердің 

Әдістемелік кеңесі төрағалары 

2018 жылы магистратура мен докторантура мамандықтарына түсу 

емтихандары бағдарламаларын бекіту 
ҒИЖ проректор 

Жазғы оқу семестрін ұйымдастыру туралы ОӘБ бастығы 

 
 


