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Оқу-әдістемелік кеңестің 2021-2022 оқу жылына арналған
жүмые жоспары

№ п/п Күн тәртібі Өткізу күні Жауапты
1 Оқу-әдістемелік кеңестің 2021-2022 оқу жылына арналған 

жұмыс жоспары мен құрамын бекіту
24.08.2021 ж. ОӘК төрағасы

2 ЖОО-ның 2021 -2022 оқу жылына арналған академиялық 
саясатын, анықтамалық- нұсқаулық, АК, педагогикалық 
жүктемені жоспарлау туралы ережені талқылау

ОӘК төрағасы

3 2021-2022 оқу жылына арналған MOODLE платформасының IT бөлімінің басшысы,
оқу мазмұнын дайындау жэне толтыру туралы ҚОТ орталығының басшысы

4 2021-2022 оқу жылына арналған оку-әдістемелік 
материалдарды (силлабустар, практика бағдарламалары, оқу 
құралдарын жэне т.б.) бекіту. •

ОӘК төрағасы

5 Оқытушылардың ашық сабақтарын, шеберлік сабақтары мен 
өзара сабаққа қатысуын ұйымдастыру.

ОӘК хатшысы

6 Әр түрлі
1 Білім беру бағдарламаларын жаңарту бойынша академиялық 27.09.202ІЖ. Кафедра меңгерушілері
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А комитеттердің жұмысы туралы. Жаңа ББ ашу жоспары.

‘
2 2021-2022 оқу жылына арналған аралык аттестаттау жэне 

«Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәні бойынша МЕК 
нысандары туралы.

ТБ басшысы Бекбашева Б.Б.

3 2021-2022 оқу жылындағы ҚА нысандары туралы ОӘБ басшысы Туганбаева С.Т.
4 ББ бойынша сапаны қамтамасыз ету жөніндегі 

комиссияларды бекіту және Moodle-де оқу сабақтарын өткізу 
мен контенттің толықтырылуына ішкі мониторинги 
ұйымдастыру.

ОӘК төрағасы 
АМЖ проректор

5 Әр түрлі
1 2021-2022 оқу жылына дипломдық жұмыстар мен магистрлік 

диссертациялар тақырыптарын бекіту
19.10.202ІЖ. ОӘБ басшысы Туганбаева С.Т., 

ЖООК бөлімінің маманы 
Алдабаева А. Ж.

2 Педагогикалық процестегі ақпараттық-ресурсты қамтамасыз 
етуді ұйымдастыру (кітапхана, интерн ет-ресурстарға 
қолжетімділік, студенттерді оқу жэне оқу-әдістемелік 
әдебиеттермен қамтамасыз ету

Кітапхана меңгерушісі Шведова 
А.А.

3 Компьютерлік парктің жай-күйі, оқу процесін талаптарға 
сәйкес келетін интернетпен, компьютерлік кабинеттермен, 
компьютерлермен қамтамасыз етілуі туралы.

IT бөлімінің басшысы Десна И.С.

4 Студенттерді ұлттық біліктілік тестілеуінің нэтижелері жэне 
педагогикалық бағыттағы бітіруші курс студенттерін ¥БТ-ге 
дайындау жөніндегі іс-шаралар жоспары туралы

Педагогикалық кафедралардың 
меңгерушілері

5 Фармация ББ бойынша білім алушыларды сертификаттау 
жэне бітіруші курс студенттерін кэсіптік даярлықты тәуелсіз 
бағалауға дайындау жөніндегі іс-шаралар жоспары туралы.

ФП кафедрасының меңгерушісі

6 Әр түрлі

I
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, 1 Білім беру бағдарламапары бойынша бірінші семестрдегі 
пәндер контентінің сапасы туралы

30.11.2021 ж. Сапаны қамтамасыз ету 
комиссиясы

2 MOODLE-дегі ПОҚ жұмысы туралы ҚОТ орталығының басшысы 
Исмагулов С.О.

2 Кафедралардың студенттердің қысқы емтихан сессиясын 
өткізуге дайындығы туралы

ТБ, ЖООК, ҚОТ 
орталықтарының басшысылары

4 ПОҚ мен студенттердің академиялық ұтқырлығын 
қамтамасыз ету жөніндегі кафедралардың жұмысы туралы

ОӘБ басшысы 
Туганбаева С.Т.

5 Әр түрлі
1 Бірінші семестрде ашық сабақтарын өткізу сапасы туралы 14.12.2021 ж. Сапаны қамтамасыз ету 

комиссиясы
2 Магистранттардың тағылымдамадан өтуін ұйымдастыру 

туралы
ЖООК бөлімінің маманы 
Алдабаева А. Ж.

3 Педагогикалық ұжымның кэсіби біліктілігі мен 
перспективаларын арттыру бойынша қызметін талдау

Кафедра меңгерушілері

4 Әр түрлі
1 2021-2022 оқу жылындағы қысқы емтихан сессиясының 

қорытындылары
11.01.2022ж. ТБ басшысы Бекбашева Б.Б. 

ЖООК бөлімінің маманы 
Алдабаева А. Ж.

2 1 жартыжылдықтағы педагогикалық жүктеменің орындалуы 
туралы

ОӘБ басшысы Туганбаева С.Т.

3 Кафедра филиалдарының жұмысы, дуалды білім беруді 
жүзеге асыру

Кафедра меңгерушілері

4 Әр түрлі
1 Таңдау пәндер каталогтарын бекіту туралы. Студенттер мен 

магистранттардың келесі оқу жылына таңдау пәндерді 
таңдауын үйымдастыруға жэне өткізуге дайындығы туралы

15.02.2022ж.
ТБ басшысы, ЖООК бөлімінің 
маманы
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- 2 Студенттердің практикадан өтуі жэне гірактиканы 
ұйымдастыру бойынша кафедралардың жұмысын одан эрі 
жетілдіру •

ОӘБ басшысы Туганбаева С.Т.

3 «Атамекен» ¥КП  2021 жылғы ББ рейтингісінің нәтижелері: 
мәселелер және оларды шешу жолдары

ОӘК төрағасы, кафедра 
меңгерушілері

4 Әр түрлі
1 Көктемгі семестрдегі пәндердің MOODLE 

платформасындағы мазмұнның сапасы туралы. Оқу- 
эдістемелік қызметті ЖОО ішілік бақылау қорытындылары 
туралы.

15.03.2022ж. Сапаны қамтамасыз ету 
комиссиясы

2 ҚА дайындық туралы ОӘБ басшысы Туганбаева С.Т.
3 Бітіруші курс студенттерін ¥БТ-ді тапсыруға дайындау 

туралы.
Педагогикалық кафедралардың 
меңгерушілері

4 Білім беру бағдарламаларын бітірушілерді жұмысқа 
орналастыру туралы

Кафедралардың ОӘК мүшелері

5 Әр түрлі
1 «Жаңа оқу жылына дайындық туралы» бұйрықтың 

орындалуы туралы
19.04.2022ж. ОӘК төрағасы, АМЖ проректор

2 2022-2023 оқу жылына арналған академиялық комитеттердің 
қүрамын талқылау жэне бекіту туралы

ОӘК төрағасы, АМЖ проректор

3 Кәсіптік бағдар берудің түрлері мен нысандары бойынша 
потенциалды талапкерлермен жүмыс

Кафедралардың ОӘК мүшелері

4 Әр түрлі
1 Академия кафедраларының 2022-2023 оқу жылдарына оқу 

пәндерін бекіту туралы
10.05.2022ж. ОӘБ басшысы Туганбаева С.Т.

2 ЖОЖ дайындығы, 2022-2023 оқу жылына арналған ағымдағы 
курстардың оқу жүмыс жоспарларының дайындығы туралы

ОӘБ басшысы, ТБ басшысы, 
ЖООК бөлімінің маманы
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Кафедралардың жазғы емтихан сессиясын өткізуге 
дайындығы туралы

ТБ, ЖООК, ҚОТ 
орталықтарының басшысылары

4 Әр түрлі
1 2021-2022 оқу жылының жазғы емтихан сессиясының 

нәтижелері туралы
14.06.2022ж. ТБ басшысы Бекбашева Б.Б. 

ЖООК бөлімінің маманы 
Алдабаева А. Ж.

2 2021-2022 оқу жылындағы педагогикалық жүктеменің 
орындалуы туралы

ОӘБ басшысы Туганбаева С.Т.

3 2022-2023 оқу жылына арналған оқу қүжаттамасын бекіту 
(пәндер силлабустары, практика бағдарламалары жэне т. б.)

ОӘК төрағасы, АМЖ проректор

4 2021-2022 оқу жылындағы оқу-әдістемелік кеңестің 
жүмысын талдау және қорытындылау

ОӘК төрағасы, АМЖ проректор

5 Әртүрлі__________________________________________________

ОӘК төрағасы, АМЖ проректоры С.Б. Бекжанова


