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1 Жалпы ереже 

 

1.1 Бұл ереже «Әдістемелік онкүндікті ұйымдастыру және өткізу туралы» 

(ары қарай – Ереже) С.Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінде әдістемелік онкүндікті ұйымдастыру және өткізу тәртібін 

белгілейді (ары қарай - университет). 

1.2 Әдістемелік онкүндік - педагогикалық тәжірибені жалпылау және 

тарату, профессорлық-оқытушылық құрамның (бұдан әрі - ПОҚ) кәсіби 

құзыреттілігін арттыруға бағытталған университеттің әдістемелік 

жұмысының нысандарының бірі. 

1.3 Әдістемелік онкүндікті ұйымдастыру мен өткізудің негізгі 

принциптері: 

1.3.1 зерттелген және баяндалған мәселелердің өзектілігі мен сұранысқа 

иелілігі; 

1.3.2 ашықтық, ПОҚ-тың әріптестерімен және университет 

студенттерімен проблемаларды шешуде ынтымақтасуға дайындығы; 

1.3.3 педагогикалық қызметтің нәтижелерін ерікті түрде ұсыну; 

1.3.4 ғылыми және тәжірибелік бағдарлау. 

 

2 Нормативтік сілтемелер 

 

Ереже мынадай нормативтік құжаттарға негізделеді: 

2.1 Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылдың 20 сәуіріндегі №152 

«Оқу үрдісін кредиттік технология бойынша оқытуды ұйымдастыру ережесін 

бекіту туралы» бұйрығы (2016 жылдың 28 қаңтарындағы енгізілген №90 

толықтырулар мен өзгертулермен). 

2.2 Оқу, әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды 

ұйымдастыру және жүргізу ережесін бекіту туралы - Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы № 

583 бұйрығы (2016 жылғы 18 қаңтардағы № 40 өзгертуімен). 

 

3  Белгілеуі мен қысқартулар 

 

ШҚМУ ҚР – Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 

құжатталған рәсімі; 

СММжББ – Сапа менеджменті, маниторинг және болжау бөлімі; 

ӘЖІТжЖОБ – Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе және жұмысқа 

орналастыру бөлімі; 

УӘК – университеттің әдістемелік кеңесі; 

ФӘК – факультеттің әдістемелік кеңесі; 

СЖБӨ – сапа жөніндегі басшылық өкілі; 

ПОҚ – профессорлық –оқытушылық құрамы; 

ҚБЖ – құрылымдық бөлімше жетекшісі. 
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4  Әдістемелік онкүндіктің мақсаты мен міндеттері 

 

Әдістемелік онкүндіктің мақсаты университеттің профессор-

оқытушылар құрамының кәсіби құзыреттілігін арттыру, жоғары оқу орнында 

білім сапасын жоғарылату мақсатында озық педагогикалық тәжірибені 

қолдану болып табылады.  

Әдістемелік онкүндіктің міндеттері: 

4.1 жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы 

ағымдық үрдістер тұрғысынан проблемаларды шешу барысында университет 

оқытушыларының әдістемелік мәдениетін жетілдіру; 

4.2 оқыту мен тәрбиелеудің инновациялық әдістерін іздестіру, оларды 

оқу үдерісінде қолдану; 

4.3 педагогикалық тәжірибені пәнаралық тәсіл арқылы көрсету, 

факультеттерде оқыту ерекшеліктері, оқыту әдістерін жетілдіру мақсатында 

оны жас оқытушылар арасында тарату; озық кәсіби тәжірибе алмасу; 

4.4 оқушыларды өзіндік жұмысқа тарту, оқу пәндеріне 

қызығушылықтарын арттыру; шығармашылық, коммуникативті қабілеттерін 

дамыту; кәсіби құзыреттілік ауқымын кеңейту; таңдаған мамандығына деген 

қызығушылықты арттыру; 

4.5 Университеттің ПОҚ-тың кәсіптік өсуін ынталандыру, университет 

оқытушыларының тәжірибелік-инновациялық қызметіне 

ұйымдастырушылық, педагогикалық және ақпараттық қолдау көрсету; 

4.6 студентке бағытталу оқыту шеңберінде оқытушылар мен студенттер 

арасындағы өзара әрекеттестікті нығайту; 

4.7 болашақ үміткерлерді тарту мақсатында университет жарнамасын 

жасау. 

 

5  Әдістемелік онкүндіктердің түрлері, ұйымдастыру және өткізу 

тәртібі 

 

5.1 Әдістемелік онкүндіктер бірнеше түрлі болуы мүмкін: 

5.1.1 жалпыуниверситеттік – білім берудің қазіргі үрдістеріне 

байланысты нақты тақырып бойынша өткізіледі.  

Жалпыуниверситеттік оқу-әдістемелік онкүндіктер әдістемелік жұмыс, 

тәжірибе және жұмыспен қамту бөлімі (бұдан әрі - ӘЖІТжЖО) 

ұйымдастырады және университеттің барлық құрылымдық бөлімшелерінің 

қатысуымен өткізіледі.  

5.1.2 факультеттік - университеттің факультеттері ұйымдастырады 

және өткізеді. 

5.2 Барлық әдістемелік онкүндіктер ӘЖІТжЖО әзірлеген кестеге сәйкес 

- университеттің құрылымдық бөлімшелерінің жетекшілері, факультет 

декандарының қатысуымен өткізіледі.  

5.3 Он күндік кесте-жоспар алдағы оқу жылына дайындалады және 

ағымдағы оқу жылындағы әдістемелік кеңестің (ЖОО ережесіне сәйкес) 
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соңғы отырысында университеттің әдістемелік кеңесінің (бұдан әрі - УӘК) 

төрағасы бекітеді. 

5.4 Әрбір әдістемелік онкүндік өткізу үшін ұйымдастыру комитеті 

құрылады, оның құрамына келесі жауапты адамдар кіреді: 

- мақсаттарын, міндеттерін, форматын, іс-шара мазмұнын, 

қатысушылардың құрамын, күтілетін нәтижелерді көрсететін бағдарламаны 

әзірлеуге (1-қосымша); 

- онкүндікті ұйымдастыру бойынша, соның ішінде оның нәтижелерін 

қамтитын негізгі мәселелерді шешуге. 

5.5 Университеттік онкүндіктің бағдарламасы УӘК-нің кезекті 

отырысында талқыланып, әдістемелік кеңестің төрағасы бекітеді.  

Факультеттің әдістемелік онкүндік бағдарламасы факультеттің 

әдістемелік кеңесінің кезекті отырысында талқыланады (бұдан әрі - ФӘК) 

және оның төрағасы бекітеді. 

5.6 Әдістемелік онкүндіктің бекітілген бағдарламасы ӘЖІТжЖОБ-ға 

оны өкізуден бір апта бұрын ұсынылады және университеттің ресми 

сайтының «Хабарландырулар» бөлімінде және университеттің барлық 

қызметкерлерін таныстыру мақсатында ақпараттық-білім порталында 

жарияланады. 

5.7 Әдістемелік онкүндік бағдарламасына енгізілуі мүмкін: 

5.7.1 оқытушылардың ашық сабақтары (дәрістер, практикалық сабақтар, 

мастер-кластар, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде тәжірибелі 

оқытушылардың тренингтері, семинарлар, студенттердің өзіндік жұмысын 

ұйымдастырудың тиімді әдістерін көрсетуі және т.б.); 

5.7.2 аудиториядан тыс іс-шаралар: шығармашылық алаңдар, ПОҚ 

әдістемелік және ғылыми жұмыстарының көрмесі, конкурстар, 

викториналар, турнирлер, пікірталастар, онлайн-семинарлар, оның ішінде 

әріптес университеттерді тартумен, ғылыми-тәжірибелік конференциялар, 

экскурсиялар және т.б .; 

5.7.3 кәсіптік бағдар жұмысы: жұмыс берушілердің, түлектердің 

қатысуымен дөңгелек үстелдер, кәсіби дағдылар конкурстары, мектеп 

оқушыларымен, колледж және университет түлектерімен кездесу және т.б. 

5.8 Онкүндік аясында өткізілетін барлық іс-шаралар ашық болып 

саналады және университет қызметкерлерінің, студенттерінің және 

шақырылғандардың қатысуын шамалайды. 

5.9 Жалпыуниверситеттік (ӘЖІТжЖОБ бастығымен) және факультеттік 

(факультет деканымен) әдістемелік онкүндікті ұйымдастырушылар олардың 

өткізілу сапасына, зерттеуге және талқылауға ұсынылатын мәселелердің 

өзектілігіне, қатысушылардың кең ауқымын (оқытушылар, студенттер, 

түлектер, жұмыс берушілер, шақырушылар) тартуға, тиімді жарнама жасауға 

және бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде әдістемелік 

онкүндік аясында іс-шаралардың өтуі мен нәтижесін жариялауға жауапты.  

5.10 Бекітілген кестеге сәйкес әдістемелік онкүндікті ұйымдастыру және 

уақтылы жүзеге асыру жөніндегі жұмыстарды жалпы үйлестіруді ӘЖІТжЖО 
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бөлімі жүзеге асырады. ЖОО бойынша әдістемелік онкүндіктерді 

ұйымдастыру және өткізу деңгейін бақылау УӘК төрағасына жүктеледі. 

 

6 Әдістемелік онкүндікті ақпараттық қамту 
 

6.1 Әдістемелік онкүндікті өткізу, оның негізгі іс-шараларының өтуі 

бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде, университеттің 

сайтында міндетті түрде жарықтандырылады. 

6.2 Іс-шараларды жарықтандыру үшін оқытушылар мен студенттерден, 

сондай-ақ, университеттің баспасөз қызметінің өкілдерінен құралған 

баспасөз тобы құрылады. 

6.3 Нәтижелерді жарықтандыру формалары әр түрлі болуы мүмкін: 

жаңалықтық пішін, сұхбат (соның ішінде видео), репортаж, бейне ролик, 

мультимедия - презентация, фотоколлаж, бәйнежарнама және т.б. 

Оқиғаларды жарықтандыруға шығармашылық көзқарас, форматтың 

ерекшелігі құпталады. 

6.4 Іс-шараларды өткізу туралы ақпарат баспасөз тобымен әдістемелік 

онкүндіктің өтуінің барлық кезеңінде күнделікті жасалады. 

 

7  Әдістемелік онкүндіктерді қорытындылау 

 

7.1 Әдістемелік онкүндіктің соңында бір апта ішінде 

ұйымдастырушылар (5.9-тармақ) талдау жүргізеді, 2 данада есеп жасалады 

(2-қосымша), оның біреуі ӘЖІТжЖО бөліміне өткізіледі. Есепке әдістемелік 

онкүндіктің құралдары (электронды және қағаз форматта) қосылады. 

Бұдан ары жалпыуниверситтік әдістемелік онкүндікті өткізу туралы 

есеп УӘК-нің кезекті отырысында бекітіледі, факультеттікі ФӘК-тің кезекті 

отырысында бекітіледі, онда атқарылған іс-шаралардың сапасы жайында 

шешім шығарылып,  келешекке арналған міндеттер анықталады. 

7.2 Әрбір әдістемелік онкүндіктің қорытындысы бойынша оны 

аяқтағаннан кейін бір апта ішінде ұйымдастырушылар университеттің ресми 

сайтында «Университеттің әдістемелік жұмысы» бөлімінде орналастырылған 

университеттің ақпараттық-әдістемелік интернет-бюллетенінің жеке санын 

құру үшін электронды түрде материалдар жинағын ұсынады. 

7.3 Сонымен қатар, ғылыми-практикалық, ғылыми-әдістемелік 

конференциялар жиынтығы, флайерлер, буклеттер (соның ішінде электронды 

форматта), оқу-әдістемелік құралдар және т.б. құрылуы/шығарылуы мүмкін.  

7.4 Барлық материалдар университеттің сайтында «Университеттің 

әдістемелік жұмысы» бөлімінде орналастырылған. 

7.5 Әдістемелік онкүндіктің қорытындысы бойынша олардың 

қатысушылары ұйымдастырушылардың ұсынысы бойынша 

сертификаттармен, алғыс хаттармен, университет атынан алғыс хаттармен 

марапатталады. 
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8 Өзгерістер 

 

8.1 Ережеге өзгерістер мен қосымшалар СБӨ рұқсатымен енгізіледі 

және оның қолы қойылып, өзгеріс туралы хабарлама түрінде құжатталады. 

Өзгеріс туралы хабарлау парағы белгіленген үлгіге сәйкес хатталады және 

осы ереже орналасқан барлық құрылымдық бөлімшелерге беріледі. 

Түпнұсқаға және есепке алынған жұмыс даналарына өзгерістер мен 

қосымшалар ҚР ШҚМУ 001-13 талаптарына сәйкес енгізіледі. Сақтауға 

берілген ережеге өзгерістер енгізу туралы хабарламаны әзірлеуші бөлімше 

шығарады. Ережеге өзгерістерді ҚБЖ өзгерістерді және қосымшаларды 

тіркеу парағына белгілей отырып, енгізеді. 

8.2 Түпнұсқаға және есепке алынған жұмыс даналарына өзгерістер мен 

қосымшаларды енгізу үшін СММжББ және ҚБЖ жауапты. 

8.3 Ережені тексерулердің мерзімділігін есепке алу парағына міндетте 

түрде белгілей отырып, ҚБЖ үш жылда кем дегенде бір рет қайта қарайды. 

8.4 Ережеге өзгерістер мен қосымшаларды енгізу үшін мыналар негіз 

бола алады: 

- заң күші бар нормативтік-құқықтық актілерге жаңадан енгізілген 

өзгерістер мен қосымшалар; 

- ректордың бұйрықтары; 

- құрылымдық бөлімшелер арасында міндеттерді қайта бөлу; 

- құрылымдық бөлімшелерді қайта құру; 

- СБӨ рұқсатымен енгізілген өзгерістердің себебі көрсетілген ҚБЖ 

қызметтік жазбасы. 

8.5 Ұйымның немесе құрылымдық бөлімшенің атауы өзгертілген кезде 

ереже ауыстырылуы керек. 

8.6 Ауыстырылған жағдайда ереженің күшін жоғалтқан университеттегі 

барлық даналар алынып, жаңасымен ауыстырылуы тиіс.  

8.7 Ескірген ережені алу және ауыстыру үшін ҚБЖ және СММжББ 

жауапты.  

8.8 Ескірген ережеде «Жойылды» деген белгі, жою негіздемесі, күні 

және «Жойылды» деген белгіні қойған тұлғаның қолы қойылып, мұрағатқа 

жіберіледі. Мұрағаттық құжаттар жұмысқа пайдаланылмайды.  

 

9 Келісу, сақтау және тарату 

 

9.1 Ережені Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінің 

талаптарына сәйкес келісуді ҚБЖ жүзеге асырады.  

9.2 Ережені ҚБЖ әзірлейді. 

Ережені мыналар келіседі: 

- СБӨ; 

- СММжББ бастығы;  

- құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінің бастығы; 

- кадрлар және құқықтық қолдау бөлімінің бастығы; 

- заңгер кеңесші. 
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9.3 Ережені ректор бекітеді және жойылғанға дейін әрекет етеді. 

9.4 Ереженің түпнұсқасы құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау 

бөлімінде сақталады және оның сақталуы үшін құжаттамалық қамтамасыз 

ету және бақылау бөлімінің бастығы жауапты болады.  

9.5 Құрылымдық бөлімшенің барлық жұмысшыларының ереженің 

мазмұнымен жеке танысуы үшін ҚБЖ, кадрлар бөлімінің бастығы және 

құқықтық қолдау жауапты. 

9.6 Ереженің есепке алыныған жұмыс даналарын құжаттамалық 

қамтамасыз ету және бақылау бөлімі таратады. 

9.7 Ереженің есепке алынған жұмыс данасының бөлімшеде сақталуы 

үшін ҚБЖ жауапты. 
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Қосымша 1 

Ф Е ШҚМУ 006-18-01 – Әдістемелік онкүндікті өткізу формасы  

 

БЕКІТЕМІН: 

УӘК төрағасы / ФӘК төрағасы 
                                                                                                                                                  (керегін таңда) 

_________________ (ТАӘ) 
                                                                                                                                              (қолы) 

 

Әдістемелік онкүндікті өткізу бағдарламасы жалпы университеттік / факультеттік  
         (керегін таңда) 

«_________________________________________» 
(әдістемелік онкүндіктің атауы (бар болса) 

Әдістемелік онкүндіктің мақсаты:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Әдістемелік онкүндіктің негізгі міндеттері: 

1.________________________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________________ 

 

Күні, 

уақыты  

Іс-шара атауы  Іс-шара 

форматы  

Өткізетін 

жері 

Мақсатты 

аудитория 

Күтілетін 

нәтижелер 

Аяқтау түрі Жауаптылар 

        

        

        

        

        

 

_______________________________-(ТАӘ) 
(қолы) 

Ф Е ШҚМУ 006-18-01 
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Қосымша 2 

Ф Е ШҚМУ 006-18-02 – Әдістемелік онкүндікті өткізу формасы  

 

БЕКІТЕМІН: 

УӘК төрағасы / ФӘК төрағасы 
                                                                                                                                                  (керегін таңда) 

_________________ (ТАӘ) 
                                                                                                                                              (қолы) 

 

Әдістемелік онкүндікті өткізу есебі жалпы университеттік / факультеттік  
         (керегін таңда) 

«_________________________________________» 
(әдістемелік онкүндіктің атауы (бар болса) 

Әдістемелік онкүндіктің мақсаты__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Әдістемелік онкүндіктің негізгі міндеттері: 

1.________________________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________________ 
 

№ Онкүндік аясында 

өткізілетін іс-

шаралар атауы  

Мақсатты 

аудитория, 

қатысушылар саны 

Өткізілген жұмыс мазмұны 

 

Ескертулер  Ұсыныстар 

1   Әдістемелік онкундік аясында  

өткізілген әр шараның кескінінде 

негізгі нәтижелер ашылады  

 

Жеке алынған іс-

шаралар кескінінде 

қалыптастырылады 

Жеке алынған іс-

шаралар кескінінде 

қалыптастырылады 

2      

...      

 

 

Әдістемелік іс-шараны өткізу бойынша жалпы тұжырымдамалар:  
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1.________________________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________________ 

 

Болашаққа қоятын мәселелер/жауаптылар/орындау мерзімі: 

1.________________________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________-(ТАӘ) 
(қолы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф Е ШҚМУ 006-18-02 
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Танысу парағы  

 

№ Аты-жөні Лауазымы  Күні  Қолы  
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ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ҚОСЫМШАЛАРДЫ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ  

 

Өзгіртілген 

реттік 

саны 

Өзгертуді енгізу 

үкімдік құжаттың 

реттік саны мен 

күні  

Өзгертуді 

енгізу күні  

Өзгертуді 

енгізген 

адамның аты-

жөні   

Қолы  
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КЕЗЕКТІ ТЕКСЕРУДІ  ЕСЕПКЕ АЛУ ПАРАҒЫ  

 

Тексерудің 

реттік 

саны 

Тексерілуден 

өткен  үкімдік 

құжаттардың 

реттік саны мен 

күні  

Тексерілуден 

өткен  күні  

Тексеруді 

өткізген 

адамның аты-

жөні  

Қолы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


