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Frrrunru rcer{ecriq ureruilri 6ofirtuura
cran PecnySruxacrt

rropr Mr4Hr4cTpJrlfl

|CHOB ATbIHAAFbI

p aKaAeMLIflCbI))

2020 x" 6acran
Nsl xarraNaa

<Eerciri.nai>

Oxy-elicrenae"nin Kerlec rypaJl r,I e pe?Ke

1. Hopvrarlrnrirc ci.nrevle.nep

T.K.XypreHoB arbrHAaFbr KasaK ynrrbr( eHep aKaAeMI4tcbIHbIr{ Ory-
e4icreuelir xeqeci (6yaan epi - OeK) os 4u:rr,reriuAe rereci HopMarl4Bri- 4y6uKruK
arcrinep4i 6acrusrluKKa anaAbr :

1) I(asaacrau Pecny6ruxacuntrgu 2007 r{brJrFbr 27 utitaeleri <Einin rypanrr> lVs 319-
III 3ar{rr; I

2) I(a:aacran Pecny6nraracrr llpeara4euriuiu 201 B xbIJIFbI 15 a(nantaru <I(a:a(craH
Pecuy6nHKacbrHbrr{ 2025 )KbrJrra lefiisri crpareruflnblK AaMy )Kocnapbln 5er<iry xeHe
I(a:a4crau PecnySnraKacbr llpe:ra4euriHir{ refi6ip )KapnblKrapblHblr{ r<yruiu xorc
rypanbr) N 636 Xapruru;
3) I(a:a4cran PecnySnzKacbr Yrinaerisiq 2019 x{brrrrbl 27 )KeJIroKaaH.AarLI

<I(a^:a4cran Pecuy6ruracu 6inirui MeH FrITIbIMIIH AaMbIryAbIr{ 2020 - 2025 xblnAapra
apHanraH MeMJreKerrir 6ar4apJraMacblH 6erciry ryp€Lnbl) J\b 9BB Xaplrtru;
4) Ka:arqcrau PecuySnrzxacu Einiu xoHe FrIJIrIM nruuurcrpiniq 2018 xruru 31

(a3aHAarbr <Einina 6epyaiq 6apnu4 AeHrefinepin4e MeMJIeKemir xalnrtra ttiuAeni
Siniu 6epy craHAaprrapbrH 6er<iry ryp€Lnbl) J\b 604 6yfipurrr;
5) (a:arcran Pecuy6nuracu Einiu xeHe TIIJIIIM luanucrpiuiq 2018 Nrulrr 30

Ka3aHAaFrr <Tuicri ruureri 6inirvr 5.py yfirrnr4apbr (br3Meriuiq ynrinir KarzAanapbll{
Sexiry rypanbr) J\b 595 6yfipurrr;
6) I(asaacran PecnySlHxacrr Einivr xoHe FrIJIIIM ltnuucrpiuiH 2011 xr,urrt 20

ceyip4eri <Einina Sepyaiq rpe4zmir rexHorrorurfl.abr 6ofiunrua oKy npoqecin
yfirrnr4acrbrpy epexeciu 6exiry rypanblD J\lb 152 6yfipuru;
7) I(asa4cran PecuySnraKacbr Einina xeHe rbrJrbrM MuHracrpiHiq uiuAerin
ar(apyrxbrHbrr{ rypanbr 2007 xbrJrrbr 2I xenro4caHAarbl Onicrenaenix (oxy-
e4icrevelir, rtrlrnrau-eAicrelrenix) r<eHecrir{ xyMbrcblHuH ynri epexeciu xeHe oHbI

carttay repri6iH 6exiry t\.Jb 644 6yfipursl.-
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2. Кеңестің негізгі қызметінің бағыттары 

 

Кеңестің негізгі қызметтері: 

− білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз ету сапасына мониторинг жүргізуді 

ұйымдастыру;  

− оқу орындарында жарық көрген оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік 

әдебиеттерді, оқу құралдары мен басқа материалдарды жоспарлау, сараптама 

және ұсыныстарды ұйымдастыру; 

− білім беру ұйымдарындағы оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету және 

жетілдіру; 

− кадрлардың біліктілігін арттыру, қайта даярлау жүйесін жетілдіру, оқу 

процесінің мазмұнын талдау; 

− жаңа технологияларды, әдістерді, оқыту құралдарын енгізу және 

қолданыстағыларын жетілдіру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;  

− білім беруді дамыту және оны жүзеге асырудың басым бағыттарын 

қалыптастыру бойынша ұсыныстар әзірлеу; 

− білім беру бағдарламаларының талаптарын ескере отырып, жұмыс оқу 

жоспарлары мен жұмыс оқу жоспарларының сараптамасын ұйымдастыру; 

− білім беру қызметкерлерін аттестаттауға қатысу; 

− факультеттердің оқу-әдістемелік бюроларының жұмыс жоспарларын қарастыру 

және бекіту; 

− жеке пәндер бойынша білім беру бағдарламаларын талқылау және бекіту; 

− білім беру процесін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету мәселелерін қарастыру; 

− әдістемелік қамтамасыз ету мәселелеріне қатысты нормативтік құқықтық 

құжаттардың жобаларын жетілдіру бойынша ұсыныстарды талқылау және 

ұсыну; 

− оқулықтарды, оқу-әдістемелік құралдарды, оның ішінде электрондық 

тасығыштарда және дидактикалық материалдарды әзірлеуді ұйымдастыру; 

− мәдениет пен ғылымның басым бағыттарын болжау негізінде білім беру 

бағдарламаларының тізімін жетілдіру бойынша ұсыныстарды талқылау; 

− элективті пәндер каталогын қарастыру және бекіту; 

− УМБФ қызметінің жылдық жоспарларын үйлестіру және бекіту; 

− тест тапсырмаларын және студенттердің білімін бақылаудың басқа нысандарын 

әзірлеу және тексеру сұрақтары; 

− оқытушылардың жетекшілігімен орындалатын студенттердің өзіндік 

жұмыстарын және студенттердің өзіндік жұмыстарын әдістемелік қамтамасыз 

ету сұрақтары; 

− оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты жетілдіру бойынша  

семинарлар, конференциялар ұйымдастыру және өткізу. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Keqecri cafi.nay repridi MeH )KyM[,IcbI
OeK (ypaMbrH Ara4erunflHblll Frrnrrrvru xeqeci 6er<ireli.
OeK t6pu.u.ut oKy )KeHe o4y-e4icreuerir< )nyMbrc xonin.qeri upopexrop 6onr,rn

ra6uralr,t.
Keqec KypaMbrHa rrpopeKropnap, KypbrnbrMAbr( 6oniir,rruenepaiH Sacmruapr,r,

xaSe4pa orin4epi, oKbrryrubrrap, e4icrepnep, o4y-e4icrenerix 6rcpouuq xerexruirepi,
rcipeai.

Keqec MyrxeJrepi apacuuaH arrrbr( p.aybrc 6epy ap4brnbr Xaruru caiurauagu. Keqec
)r(yMbrcbr KeHec orbrpbrcbrHAa 4aSru4aurau x{eHe AraAeuIas peKTopbl 6er<irr<en

)KbrJrAbr( xryMbrc x(o crr apbrn a cefi r<ec x{y3 ere ac blpbrn aAbI.

Keqec orbrpbrcbr KeM.{ereHAe eri afi,[a 6ip per orKisired.
Ker{ec orbrpbrcbrHAa KapanFaH MeceJreJrepaiH uerzxerepi 6ofiuHrua Karbrcbrrr

orbrplaH Myruenep.qiq xonurinir< 4ayucbrMeH KeHecriH ycblHblMAaprr 4a6unAaHaAbl
)KeHe xarraMaMeH peciwr4ene4i. Ker{ec orbrpbrcbrHbrr{ xarraMatlapblHa )KeFIe

ureurirrnAepine Keqec roparacbl MeH xarlrrblcbl (oJI (otAbl.
Keqec, erep orau oHbrr{ MyrrrenepiHiq xervriHAe yrrrreu erici Karblcca, 3ar{rbl Aen

eceurereai.
Ker{ec ropaFacbr xruuHat6ip p,et 6iniv 6.py yfirrurmuH rreAarorr4KaJrblK, FbrJrbIMLr

Keqeciniq €urAbrHAa 4rrsueriniq Herzxenepi rypanbl eceu 5epe4i.
Ker{ecdq ep6ip nayrueci KeqecriH 6apnu4 orbrpbrcrapbrHa Karblcblrl, oHbIH

xyMbrcbrHa 6enceuAi 4arucyu, osiHe )KyKTeJIreH TarrcbrpManapAbl yaKbITbInbI )KeHe AoJI

opbrH.{aybr KaxeT.

OeK 6acrurrcu erip.negi Xt. dxcyruaArrrroBa



(KEIICIIfEH>

KEIICIM TIAPAfbI

OOOxt i<effiiHaeri npopexrop

LA. Avrup6exon
2020 r.

(KEJIICIJIfEH)
bIc xouiu4eri npoperrop

K. Xamrxos
2020 r.

<<KEnIC}ITEH)
OtIWffirg na er i H i H 5 acmrrrr

- / s. "Typ4anuena

" 9.f" N 2o2o r.

i

(KEJIICIJIfEH)
Xorapu or1y opnhrr-rau xefiisri 6iniu 6.py 6eniMiniH 6acmrlu

,i_LL" 0f 2o2o r.

(KEJIICIJIfEH)
AT xsrslvreriHiH 6acrrrlu

A. MafivraKoB
,r" O, 2020 r.

KO 6q{'ri#ft{iq 6acruru
M. Capu6afi

" M,, Ofl 2020 r.

(KEJIICIJI|EH)

f. Cefir6eKoBa

(KEJIICIJI|EH)

/)- a "r
<< ulf >> 0l 2020 r.
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