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1 Жалпы ереже 

1.1 Осы Ереже С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінде (бұдан әрі -Ереже) «ШҚМУ кафедраларының әдістемелік 

семинары (бөлімдері) туралы» (бұдан әрі – ШҚМУ) кафедраларының 

әдістемелік семинарының мақсаттары, міндеттері, мазмұны, шарттары мен 

жұмыс тәртібін айқындайды. (бұдан әрі -КӘС) 

1.2 КӘС- ШҚМУ әдістемелік жұмысының формасы болып табылады. 

1.3 КӘС қызметі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің (бұдан әрі - ҚРБҒМ) оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік 

жұмыстарын ұйымдастыру туралы нормативтік-құқықтық құжаттарымен және 

осы Ережемен реттеледі. 

1.4 КӘС қызметін ғылыми-әдістемелік және ақпараттық қолдауды 

ұйымдастыруды әдістемелік жұмыс және іс-тәжірибе бөлімі (бұдан әрі–

ӘЖжІТ) жүзеге асырады. 

 

2. Нормативтік сілтемелер 

Бұл ереже мынадай заңдар мен нормативтік құжаттардың талаптарын 

ескере отырып әзірленді: 

2.1 Білім туралы заңы; 

2.2 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің  «Білім 

берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын бекіту туралы» 2018 жылғы 31 қазандағы № 604бұйрығы; 

2.3 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің  «Сәйкес 

түрдегі білім беру ұйымдарының қызметіне үлгілік ережені бекіту туралы» 

2018 жылғы 30 қазандағы № 595бұйрығы; 

2.4 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің «Білім берудің 

кредиттік технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережесін бекіту 

туралы»2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы(өзг. 2018 жылғы 12 қазандағы 

№ 563); 

2.5 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің Оқу, 

әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру және жүзеге 

асыру ережесін бекіту туралы 2007 жылғы 29 қарашадағы № 583 бұйрығы(2018 

жылғы 28 қыркүйектегі № 507 өзгертілді). 

 

3. Жазулар мен қысқартулар 

 

ҚР БҒМ-Қазқстан Республикасының Білім және Ғылым министірлігі 

ШҚМУ- Шығыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті С.Аманжолов 

атындағы 

ПОҚ-профессорлық оқытушылар құрамы 

КӘС –Кафедраларәдістемелік семинары(секция) 

СМБМжб - Сапа менеджменті бөлімі, мониторинг және болжау; 

ӘЖжІТБ - әдістемелік жұмыс және практика бөлімі; 
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ҚББ - құрылымдық бөлімшенің бастығы; 

СМЖ -сапа менеджменті жүйесі; 

СМӨ- сапа менеджменті өкілі; 

Е-Ереже; 

 

4 КӘС қызметінің мазмұны 

Кафедрада әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру, әдетте, екі нысанда 

жүргізіледі: әдістемелік семинарлар мен әдістемелік секциялар. 

Кафедраның семинарлар мен секцияларының жетекшілері етіп ең 

тәжірибелі және білікті оқытушыларды тағайындады. 

Әдістемелік семинар мен секциялардың мүшелері кафедра оқытушылары 

болып табылады.  

Жұмысқа қатысы бар және аралас кафедралардың оқытушылары қатыса 

алады.Әдістемелік секциялар мен семинарлардың жұмысы проблемалық-

пікірталас сипатта болуы керек.Әдістемелік бөлімнің басты міндеттері - бір 

немесе бірнеше ұқсас пәндерді оқытуды қадағалау, дәрістер мәтіндерін 

талқылау, ашық сабақтарды сапалы талдауды ұйымдастыру және жүргізу, 

әдістемелік ұсыныстарды жүргізу және дамыту. 

Бөлім мүшелері кафедраның әдістемелік семинарында кейіннен мақұлдау 

үшін нормативтік құжаттарды әзірлей алады.Кездесулерде дәрістердің 

мәтіндері, зертханалық, семинарлық және практикалық сабақтар жоспарлары 

талқыланады.Әдістемелік бөлімнің мүшелері ашық сабақтар мен өзара 

сабаққа қатысады. 

Әдістемелік секция отырыстарында тиісті пәндерді оқып үйренудегі 

студенттердің танымдық белсенділігін арттыру әдістері талқыланады; 

тәлімгерлік ұйым; оқыту пәндерінің сапасын жақсарту жөніндегі шараларды 

әзірлейді.

Әдістемелік семинарлар мен секциялар кафедралардың оқытушыларының 

ағымдағы әдістемелік жұмысын қорытындылайды. 

Әдістемелік семинарлардың мазмұны: 

- жоғары оқу орнының психологиясы мен педагогикасының жетістіктерін 

ескере отырып, облыс ерекшелігі, тиісті бейіндік және пәнаралық байланыстың 

мамандарын даярлау ерекшеліктері ескеріле отырып, мемлекеттік стандарттар 

мен типтік оқу бағдарламалары мен бағдарламалары негізінде оқытушылардың 

жұмыс оқу жоспарларын және оқу жоспарларын талқылау: 

- кафедраның оқу пәндерін кешенді әдіснамалық қамтамасыз ету арқылы 

іздеу: оқулықтармен оқу құралдарын әзірлеу, тапсырмалар жинағын, 

әдістемелік нұсқауларды, сондай-ақ студенттердің білімі мен дағдыларын 

ағымдағы, аралық және қорытынды бақылауға арналған материалдар; 

- заманауи педагогикалық технологияларды енгізудегі тәжірибені 

жалпылау, оқыту сапасын арттырудың әдістерімен құралдары; 

- іс-тәжірибенің барлық түрлерін әдістемелік қамтамасыз ету, IWS, 

мерзімді, дипломдық және магистрлік жұмыстарды орындаушы білім 

алушылар. 
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5 Мақсаты және негізгі міндеттері: 

 

- КӘС-ның мақсаты кафедрадағы әдістемелік жұмыстарды жетілдіру 

болыптабылады. Оқу, тәрбиелеу және даму міндеттеріне қолжеткізу үшін 

психологиялық, педагогикалық, дидактикалық-әдістемелік және оқу-

материалдық объектілердің оқу процесін қамтамасыз ету. 

Негізгі міндеттері: 

- Кафедрада жүргізілетін әдістемелік жұмысты үйлестіру; 

- кафедраның білім беру бағдарламаларын әдістемелік қамтамасыз етуді 

жетілдіру үшін жағдай жасау; 

- оқулықтарды, оқу-әдістемелік және оқу-әдістемелік құралдарды, басқада 

нұсқаулықтарды және көрнекі құралдарды қорғау және талқылау; 

- заманауи педагогикалық технологияларды апробациялау және енгізу; 

- - мұғалімдердің шығармашылық топтарының жұмысын ұйымдастыру, 

дөңгелек үстелдер, қазіргі әдістемелік мәселелер бойынша пікірталас; 

- - кафедра мүшелерінің әдіснамалық жұмысын үйлестіру, олардың 

қызметінің сабақтастығына қолжеткізу. 

 

 

6 КӘС функциялары 

 

6.1.Нормативтік ұсыныс функциясы 

- кафедраның қызметімен байланысты оқу-әдістемелік құжаттарды әзірлеу; 

- білім беру бағдарламаларын біріктіру бойынша ұсыныстар, оқу-

әдістемелік материалдарды әзірлеу. 

 

6.2. Ұйымдастырушылық үйлестіру 

- әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бойынша университеттің 

кафедраларымен, әдістемелік бөлімімен және факультеттердің басқа 

әдістемелік кеңестерімен өзара іс-қимылды ұйымдастыру; 

- кафедраның әдістемелік жұмысын үйлестіру; 

-озық педагогикалық тәжірибені синтездеу және тарату және білім беруді 

ақпараттандыру бойынша іс-шараларды өткізу; 

-оқу-әдістемелік жұмыстарды жетілдіру бойынша семинарларды, 

конференцияларды, кездесулерді ұйымдастыру және өткізу.Тақырыптың 

мазмұны мен талқыланатын материалдардың сипаты, ең алдымен, кафедраның 

алдына қойылған ағымдағы міндеттердің ерекшеліктеріне, жетекшілік ететін 

курстардың сипаттамаларына, оқытушылардың біліктілігіне, факультеттің 

әдістемелік кеңесі ұсыныстарына және т.б. байланысты; 

-оқыту және оқу материалдарының сапасы бойынша ұсыныстарды 

талқылау: білім беру бағдарламалары, жұмыс оқу жоспарларын, пәндердің оқу-

әдістемелік кешендері, оқу және жұмыс оқу жоспарлары, силлабустар, оқу және 

оқу құралдары, курстық жағдайлар, басқа оқу материалдары. 
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7 Өзгерістер 

 

7.1 Ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар СМӨ рұқсатымен 

жүзеге асырылады және өзгерістер туралы хабарламамен рәсімделеді және оған 

қол қойылады. Өзгерістер туралы хабарламаның парағы белгіленген үлгіге 

сәйкес рәсімделеді және осы Ереже барлық құрылымдық бөлімшелерге 

беріледі.Түпнұсқалық және тіркелген жұмыс көшірмелері бойынша өзгерістер 

мен толықтырулар ДП ШҚМУ 001-12 талаптарына сәйкес жүргізіледі. 

Ережелердегі өзгерістер туралы хабарламаны беруді тек әзірлеуші бөлім 

шығарады.Ережеге түзетулер СМӨөзгерістер мен толықтыруларды тіркеу 

бетінде міндетті түрде белгі жаза отырып енгізеді;. 

7.2 Түпнұсқа және тіркелген жұмыс көшірмелеріне өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу үшін СММжББ және ҚББ жауапты болады; 

7.3 Ережені ҚББ кемінде үш жылда бір рет тіркеу парағына міндетті түрде 

жазба енгізе отырыпқайта қарайды, 

7.4 Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін негіз бола алады: 

- заң күшіне енетін нормативтік құқықтық актілерге жаңадан енгізілген 

өзгерістер мен толықтырулар; 

- ректордың бұйрығы; 

- құрылымдық бөлімшелер арасындағы міндеттемелерді қайта бөлу; 

-құрылымдық бөлімшелерді қайта құру; 

-СЖӨ рұқсатымен өзгерістер енгізудің себептерін растайтын 

ҚББқызметтік жазбасы; 

7.5. Бөлімшенің атауын өзгерткен кезде Ережеөзгерту керек; 

7.6. Университетте жарамсыз деп танылған ережелердің барлық 

көшірмелері ауыстырылған жағдайда және жаңадан ауыстырылады; 

7.7 Мерзімі ұзартылған Ережені ауыстыру мен жоюға жауапкершілікті 

СММжББ және ҚББ жүктеледі,  

7.8 Күшін жойған Ережені  «Жойылған» белгісімен, күшін жоюдың негізі, 

күні, жазбаны толтырған тұлғаның қолы қойылып, «мұрағатқа» тапсырылады. 

Мұрағаттық құжаттар жұмыс үшін пайдаланылмайды. 

 

8 Келісу, сақтау және жіберу 

 

8.1 Ережені Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілерінің талаптарына сәйкес үйлестіруді ҚББ жүзеге асырады; 

8.2 Ереже ҚББ әзірлейді. 

Ереже келісіледі. 

-СБӨ; 

- ОӘЖ жөніндегі проректор; 

- АСжББББ директоры; 

-СММжББ бастығы; 

- құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінің бастығы; 
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-заңгер кеңесшісі; 

8.3 Ереже ректормен бекітіледі және күшін жойғанға дейін жарамды. 

8.4 Түпнұсқасы құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінде 

сақталады, оны сақтауға жауапты құжаттама және бақылау бөлімінің бастығы 

жүктеледі. 

8.5 Құрылымдық бөлімшенің барлық қызметкерлері туралы Ереженің 

мазмұнымен жеке танысу үшін түпнұсқалық регламенттің қолтаңбасының 

тізбесіне қарсы, сондай-ақ осы Ереженің мазмұнымен міндетті танысу туралы 

хабарлау арқылы ЖОО-ға жаңа қызметкерге өтініш берген кезде жауапты 

болады. 

8.6 Нұсқаулықтың тіркелген жұмыс көшірмелерін таратуды құжаттама 

және бақылау бөлімі жүзеге асырады. 
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Танысу парағы  
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ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ҚОСЫМШАЛАРДЫ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ 
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күні  
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Қолы  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


