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КӘСІПТІК ДАЯРЛАУ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ РЕСУРСТЫҚ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ 

 2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ 

№ 

п/п 

Іс-шаралар Өткізу күні, 

уақыты 

Өткізу орны Жауапты 

(лауазымы) 

1.  2019-2025ж.ж. КДжБА РО перспективалық жоспарын құру 

және бекіту. 

Қыркүйек 

2019ж. 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

КДжБА РО директоры 

2.  Кадрлық персоналдың біліктілігін арттыруды және қайта 

даярлауды жүйелі жоспарлау үшін университеттің ПОҚ және 

қызметкерлері туралы мәліметтер базасын өзектендіру  

Қыркүйек 

2019ж. 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

Менеджер-маркетолог 

3.  2019, 2020 жылдарға арналған бекітілген жоспар бойынша 

университет ПОҚ үшін жоғары оқу орынішілік біліктілікті 

арттыру курстарын ұйымдастыру және өткізу. 

Оқу жылы 

бойынша 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

КДжБА РО директоры, 

әдіскер 

4.  "Өрлеу "біліктілікті арттыру ұлттық орталығы" АҚ, НЗМ КШО 

АҚ 2019 жылға бекітілген жоспар бойынша университеттің 

ПОҚ біліктілігін арттыру курстарынан өтуін ұйымдастыру 

және 2020 жылға арналған біліктілікті арттыру жоспарын құру 

Оқу жылы 

бойынша 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

КДжБА РО директоры, 

әдіскер 

5.  Инклюзивті білім беру мәселелері бойынша ПОҚ біліктілігін 

арттыруды,  соның ішінде шетелде, ұйымдастыру және өткізу. 

Оқу жылы 

бойынша 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

КДжБА РО директоры, 

әдіскер 

6.  Ғылыми-практикалық (сырттай) конференциялар, дөңгелек 

үстелдер, семинарлар, пікірталастар, шығармашылық 

шеберханалар және курс тыңдаушыларының кездесулері (жеке 

жоспар бойынша). 

Оқу жылы 

бойынша 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

КДжБА РО 

қызметкерлері 

7.  2019-2020 оқу жылына білім беру қызметтерінің құны 

калькуляциясын құру және бекіту 

 

Қараша 2019ж. КДжБА РО 

№ 5 корпус 

КДжБА РО директоры, 

ЖЭБ басшысы 



8.  Қысқа курстарды ұйымдастыру және өткізу Оқу жылы 

аралығында 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

Зертхана меңгерушісі 

9.  Инженерлік-оқытушылық құрамды қалыптастыру Оқу жылы 

аралығында 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

Зертхана меңгерушісі 

10.  Қысқа мерзімді курстарды ұйымдастыру үшін МТБ туралы 

ақпарат дайындау 

Қыркүйек – 

қазан 

 2019 ж. 

 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

Зертхана меңгерушісі 

11.  Нормативтік-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу (мамандық 

бойынша оқу жоспарларын бекіту, келістіру, оқу ұзақтығын, 

сағат санын анықтау). 

қыркүйек  

2019 ж 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

Зертхана меңгерушісі 

12.  Тиісті мамандықтар бойынша оқу жоспарлары (бекіту және 

келістіру), біліктілік емтихандарының материалдары, 

әдістемелік әдебиеттер, көрнекі құралдар 

Оқу жылы 

аралығында  

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

Зертхана меңгерушісі 

13.  Ішкі ұйымдастыру құжаттарын әзірлеу (бұйрықтар мен 

нұсқаулықтар журналы; қатысу журналы; теориялық және 

практикалық сабақтар журналы, үлгерім туралы ведомостар; 

сабақ кестесі, біліктілік комиссиясы отырысының хаттамалары, 

сертификат (куәлік) беру кітабы  

Қыркүйек  

2019 ж 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

Зертхана меңгерушісі 

14.  2020 жылға арналған қысқа мерзімді оқыту курстарының 

каталогын дайындау 

Қазан 2019 ж КДжБА РО 

№ 5 корпус 

Менеджер-маркетолог 

15.  "Атамекен" аймақтық кәсіпкерлер палатасына өтініш пен 

құжат пакетін ұсыну  

Қазан 2019 ж КДжБА РО 

№ 5 корпус 

КДжБА РО директоры 

16.  Ресурстық орталықпен көшпелі танысу Мамыр 2020 ж. КДжБА РО 

№ 5 корпус 

КДжБА РО директоры 

17.  Ресурстық орталықты оқу орталықтарының тізіліміне енгізу Мамыр 2020 ж.. КДжБА РО 

№ 5 корпус 

КДжБА РО директоры 

18.  Жұмыс бағдарламаларын әзірлеу және бекіту Тұрақты КДжБА РО 

№ 5 корпус 

КДжБА РО әдіскері, 

ПОҚ 



19.  КДжБА РО  әлеуетті қызмет тұтынушылары туралы деректер 

базасын өзектендіру 

Тұрақты КДжБА РО 

№ 5 корпус 

Менеджер-маркетолог 

20.  Біліктілікті арттыру курстарын өткізу үшін мемлекеттік сатып 

алу бойынша тендерлерге қатысу 

Тұрақты КДжБА РО 

№ 5 корпус 

Директор  

менеджер-маркетолог  

21.  Әлеуметтік сала кәсіпорындары мен ұйымдарының өтінімдері 

бойынша курстарды ұйымдастыру. 

Тұрақты КДжБА РО 

№ 5 корпус 

КДжБА РО директоры 

Менеджер-маркетолог  

22.  ПОҚ үшін оқытылатын пәндер және "Инклюзивті білім 

берудің негіздері", "Білім берудің жаңартылған мазмұны", 

"Қазіргі заманғы ЖОО-дағы корпоративтік мәдениет", "Блім 

берудегі менеджмент" және т. б. бағдарламалары бойынша оқу 

орынішілік біліктілікті арттыру курстарын өткізу. 

Оқу жылы 

аралығында 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

Директор,  

әдіскер 

Менеджер-маркетолог  

23.  "ЖОО-да оқытудың инновациялық әдістері (шетелдік 

тәжірибе)", "Қазақстанның жоғары мектеп оқытушыларының 

біліктілігін арттыру бағдарламасын жүзеге асыру және сыртқы 

академиялық ұтқырлықтың, университеттерді дамытудағы 

ғылыми тағылымдаманың рөлі", "ЖОО-дағы академиялық 

даму: шетелдік тәжірибе» 

Қаңтар 

Наурыз 

Мамыр 

2020 ж.  

 

 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

Әдіскер, кафедралардың 

ПОҚ 

24.  ШҚМУ және КДжБА РО сайтында және басқа да ақпараттық 

көздерде жарияланымдар 

Оқу жылы 

аралығында 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

Менеджер-маркетолог  

25.  Университет студенттері мен магистранттарының қосымша 

білім беру бағдарламалары бойынша сабақтарды ұйымдастыру 

және өткізу. 

Оқу жылы 

аралығында 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

Директор, КДжБА РО 

қызметкерлері, ПОҚ 

 

26.  "Қазақ халық ауыз әдебиеті", "Әдебиеттануға кіріспе", 

"Әдебиет теориясы", "Фольклор теориясы мен тарихы" пәндері 

бойынша "5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті», "5В012100 - 

Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен 

әдебиеті", "6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті" 

мамандықтарының студенттері мен магистранттары үшін 

Рғппи негізінде сабақтарды ұйымдастыру және өткізу. 

Оқу жылы 

аралығында 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

КДжБА РО директоры  

 



27.  "Аударма теориясы мен практикасы"  қосымша білім беру 

бағдарламасы бойынша сабақтар, 5В011900 мамандығының 

студенттері үшін және т. б. (12 кредит) 

2019-2020 уч. 

год 

№9 корпус 

211 ауд. 

Шетел тілі және аударма  

кафедрасының 

меңгерушісі,  КДжБА РО 

директоры 

28.  ШҚО бойынша "Өрлеу" ББС РБАИ филиалымен, КШО бірлесе 

отырып, қала және облыс колледж оқытушылары және мектеп 

мұғалімдеріне арналған оқыту семинарлары мен тренингтерін 

ұйымдастыру және өткізу. 

Оқу жылы 

аралығында 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

Директор, КДжБА РО 

қызметкерлері, ПОҚ 

 

29.  Гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері бойынша on-

line конференциялар ұйымдастыру 

Оқу жылы 

аралығында 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

Директор РЦППиПК 

 

30.  ШҚО, Өскемен қ. кәсіпорындарымен және ұйымдарымен 

бірлескен шарттарды дайындау және жасау 

Оқу жылы 

аралығында 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

Директор, КДжБА РО 

қызметкерлері 

31.  Университеттің имидждік іс-шараларына қатысу Оқу жылы 

аралығында 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

КДжБА РО 

қызметкерлері  

32.  "Рухани жаңғыру" бағдарламасын жүзеге асыру аясында 

Шығыс Қазақстан облысының білім бөлімімен бірлескен 

облыстық ғылыми-әдістемелік семинары 

Оқу жылы 

аралығында 

№1 корпус, ғылыми 

кітапхана 

КДжБА РО директоры, 

КДжБА РО 

қызметкерлері Ғылыми 

кітапханасы 

33.  Жоғары білім берудің өзекті мәселелері және ШҚМУ 

жетістіктері туралы өңірлік телеарнада интервью беру, сөз 

сөйлеу 

Оқу жылы 

аралығында 

БАҚ КДжБА РО 

қызметкерлері  

34.  Жоғары білімнің өзекті мәселелері, жоғары оқу орнының 

жетістіктері бойынша материалдар серияларын республикалық 

және өңірлік баспа БАҚ-да дайындау және орналастыу 

Оқу жылы 

аралығында 

ВАҚ КДжБА РО 

қызметкерлері 

35.  Студенттерге арналған "Бизнес мектебі" («Даму» 

тренерлерімен бірлесіп)  семинар-тренингтер сериясын өткізу 

 

Қазан 2019 ж КДжБА РО 

№ 5 корпус 

КДжБА РО директоры 



36.  Бұқаралық ашық онлайн курстардың сценарийін әзірлеу 

 

Қараша 2019 ж . КДжБА РО 

№ 5 корпус 

АҰжБД директоры 

ДАиУОП, 

КДжБА РО директоры, 

АТЦ 

37.  Педагогикалық бағыттағы ББ бітіруші курс студенттерінің 

ұлттық тестілеуге дайындық курстары 

 

Оқу жылы 

аралығында 

КДжБА РО 

№ 5 корпус 

КДжБА РО директоры 

                                                   

                     

 

КДжБА РО  директоры                                                                                                  Келгембаева Б.Б.  

 

Оқу-әдістемелік жұмысы жөнідегі проректор по                                                      Ерболатулы Д.Е. 

 

СДжҒЖ жөніндегі проректоры                                                                                     Ровнякова И.В. 

 


