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1 Жалпы ереже  

1.1 Осы "С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті Академиялық кеңесі туралы Ереже" (бұдан әрі - Ереже) С. 

Аманжолов атындағы Шығыс қазақстан мемлекеттік университеті 

Академиялық кеңесі құру және жұмыс істеу тәртібін белгілейді (бұдан әрі - 

Университет). 

1.2 Университеттің академиялық кеңесі (бұдан әрі - УАК) университетте 

ғылыми-әдістемелік және оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бойынша 

қызметті үйлестіретін алқалы орган болып табылады. 

1.3 УАК қызметіне университеттің оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректоры басшылық етеді. УАК құрамына құрылымдық бөлімшелердің 

басшылары; кафедралардың жетекші оқытушылары; оларға құрылымдық 

бөлімшелер ұсынған тұлғалар; университеттің жетекші серіктес ұйымдары 

қатарындағы жұмыс берушілер, сондай-ақ білім алушылардың өкілдері 

кіреді. 

1.4  УАК құрамы университет ректорының бұйрығымен бекітіледі. 

1.5  УАК отырысына УАК құрамына кірмейтін, бірақ УӘК талқылайтын 

мәселе құзыретіне мүдделі оқытушылар, қызметкерлер және тұлғалар 

шақырылуы мүмкін. 

 

2 Нормативтік сілтемелер 

Осы ереже келесі нормативтик құжаттар талаптарын ескере отырып 

құрастырылған: 

2.1 Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III 

"Білім туралы" Заңы ( өзг 01.04.2019 ж. № 240-VI); 

2.2 «Білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарттарын бекіту туралы»- Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығы.; 

2.3 «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығы.; 

2.4 "Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты жүзеге асыру 

ережесін бекіту туралы" - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы №583 бұйрығы. (өзг. 05.06.2019 ж. 

№ 258); 

2.5 "Әдістемелік (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңес 

қызметінің үлгілік ережесін және оны сайлау тәртібін бекіту туралы" - 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 21 

желтоқсандағы №644 Бұйрығы. 

 

3 Жазулар мен қысқартулар  

УАК - университеттің академиялық кеңесі; 

АСжББББД – академиялық саясат және білім беру бағдарламаларын 

басқару департаменті; 

СММжББ - сапа менеджменті, мониторинг және болжау бөлімі; 
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СМЖ - сапа менеджмент жүйесі; 

БББ - білім беру бағдарламасы;  

МЖМББС - мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының; 

ФК –факультет кеңесі. 

 

4 УАК қызметінің жалпы міндеттері, функциялары мен бағыттары 

 

4.1 УАК негізгі міндеттері - ұйымдастыру және үйлестіру: 

4.1.1 білім беру бағдарламаларын әзірлеу және дамыту жөніндегі 

жобалау офисінің қызметін; 

4.1.2 жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының (бұдан әрі – 

МЖМББС) талаптарына сәйкес жұмыс оқу жоспарларының пәндерін 

ғылыми-әдістемелік және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі 

университет факультеттерінің кеңестерінің (бұдан әрі – ФК) қызметін; 

4.1.3 Ақпараттандыру жөніндегі кеңес қызметін. 

4.2 УАК функциясы 

4.2 1 нормативтік-ұсынымдық: УАК қызметіне қатысты оқу-әдістемелік 

құжаттарды әзірлеу; ЖОО іске асыратын білім беру бағдарламаларын 

біріздендіру, өзектендіру бойынша ұсыныстар жасау. 

4.2.2 ұйымдастыру-үйлестіру: әдістемелік жұмысты ұйымдастыру 

мәселелері бойынша УАК-мен және кафедралармен өзара іс-қимылды және 

ынтымақтастықты ұйымдастыру; факультеттер мен кафедралардың 

әдістемелік жұмысын үйлестіру; озық педагогикалық тәжірибені тарату және 

білім беруді ақпараттандыру бойынша іс-шараларды өткізу; пәндерді оқыту 

сапасын талдау; оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру бойынша семинарлар, 

конференциялар, кеңестер ұйымдастыру және өткізу. 

4.2.3 сараптамалық: нормативтік және оқу-әдістемелік материалдардың 

сапасын сараптау: білім беру бағдарламалары, жұмыс оқу жоспарлары, оқу 

және оқу-әдістемелік құралдар. 

4.3 УАК қызметінің бағыттары: 

4.3.1 білім беру бағдарламаларын әзірлеу мен өзектендірудегі 

университет пен жұмыс берушілердің бірлескен жұмысы туралы мәселелерді 

қарастыру; 

4.3.2 университетте оқу үдерісін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету 

мәселелерін қарастыру; 

4.3.3 университетте әдістемелік және академиялық мәселелерді 

реттейтін жергілікті нормативтік актілердің жобаларын әзірлеуге қатысу; 

4.3.4 университет кафедраларының ПОҚ әзірлеген және УАК грифін 

беруге ұсынылатын жоспарланған оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми-

әдістемелік әдебиеттерді, оқу құралдарын және басқа да оқу ресурстарының 

түрлерін шығаруға сараптама ұйымдастыру және ұсыну; 

4.3.5 ПОҚ-ның кәсіби және біліктілік деңгейін және оқу үдерісі 

мазмұнының тиімділігін арттыру мақсатында ғылыми-әдістемелік жұмысты 

және оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жетілдіру бойынша 
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университет кафедраларының ПОҚ-ның озық педагогикалық тәжірибесін 

жинақтау және тарату; 

4.3.6 университеттің ПОҚ пайдаланатын жаңа технологияларды, оқыту 

әдістерін, құралдарын енгізу және қолданыстағыларын жетілдіру бойынша 

университет кафедраларының жұмысын ұйымдастыру; 

4.3.7 оқу процесінің тиімділігін арттыру мақсатында университет 

кафедраларының ПОҚ-ның ғылыми-әдістемелік және оқу-әдістемелік 

жұмыстарын ұйымдастыру бойынша ұсыныстар әзірлеу; 

4.3.8 оқулықтарды, оқу-әдістемелік құралдарды және дидактикалық 

материалдарды, оның ішінде электрондық оқулықтар жасау бойынша 

әдістемелік ұсынымдар әзірлеу; 

4.3.9 оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіруге және педагог қызметкерлерге 

практикалық көмек көрсетуге бағытталған әдістемелік жұмыстың әртүрлі 

нысандарын енгізу мәселелерін қарау; 

4.3.10 университетте оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік 

жұмыстарды жетілдіру бойынша семинарлар, конференциялар, кеңестер 

ұйымдастыру және өткізу;  

4.3.11 білім беру бағдарламаларын, элективті пәндер каталогтарын, оқу 

бағдарламаларын бекіту (Оқу-әдістемелік қызметтің циклограммасына 

сәйкес). 

 

 

5 УАК нің жұмыс тәртібі 
 

5.1 УАК жұмысы кеңес отырысында қабылданған және УАК төрағасы 

бекіткен жылдық жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. 

5.2 УАК отырыстарының мерзімділігі - оқу жылы ішінде екі айда бір рет. 

5.3. УАК отырысында мәселелерді қарау нәтижелері бойынша шешімдер 

қатысушы мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады және хаттамамен 

ресімделеді.  

5.4 Шешімдер УАК төрағасының өкімімен, сондай-ақ нұсқаулық-

әдістемелік материалдар мен әзірлемелер түрінде ресімделеді. 

5.5 УАК өз құзыретіндегі мәселелер бойынша шешімдері олардың 

мазмұны мен тағайындалуына байланысты нормативтік және ұсынымдық 

сипатта болуы мүмкін және университеттің тиісті құрылымдық бөлімшелеріне, 

факультеттері мен кафедраларына жеткізіледі. 

5.6 Кеңеске оның мүшелерінің кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп 

саналады. 

5.7 УАК төрағасы УАК қызметінің нәтижелері туралы университеттің 

Ғылыми кеңесі алдында есеп береді. 

5.8 УАК оқу-әдістемелік басылымның қолжазбасын ғылым саласына 

сәйкес келетін ғылыми дәрежесі бар мамандардың кемінде 3 рецензиясымен 

және кафедра мәжілісінен және ФК мәжілісінен сараптама жүргізу үшін 

кемінде 2 үзіндімен қарауға қабылдайды. 
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6 Өзгерістер 

 

6.1 Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу СБӨ-нің рұқсаты 

бойынша ғана жүзеге асырылады және өзгеріс туралы хабарлама түрінде 

оның қолы қойылған құжатпен ресімделеді. 

Өзгерту туралы хабарлама парағы белгіленген нысанға сәйкес 

ресімделеді және осы Ереже орналасқан барлық құрылымдық бөлімшелерге 

беріледі.Түпнұсқаға және есепке алынған жұмыс даналарына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу ШҚМУ 001-13 талаптарына сәйкес жүргізіледі. 

Сақтауға берілген ережеге өзгерістер туралы хабарламаны әзірлеуші бөлімше 

ғана жүргізеді. Ережеге өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу парағына 

міндетті түрде белгі қоя отырып, ҚБЖ енгізеді. 

6.2 Түпнұсқаға және есепке алынған жұмыс даналарына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу үшін СММжББ және ҚБЖ жауапты болады. 

6.3 Ереже тексеру мерзімділігін есепке алу парағына жазбаны міндетті 

түрде енгізе отырып, үш жылда бір реттен кем емес қайта қаралады. 

6.4 Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін негіз болып 

табылуы мүмкін - заң күші бар нормативтік-құқықтық актілерге жаңадан 

енгізілген өзгерістер мен толықтырулар; 

- ректордың бұйрықтары; 

- құрылымдық бөлімшелер арасында міндеттерді қайта бөлу; 

- құрылымдық бөлімшелерді қайта ұйымдастыру; 

- СБӨ рұқсатымен өзгерістер енгізу себептерін көрсете отырып, ӨҮК 

қызметтік жазбасы. 

6.5 Бөлімшенің атауы өзгерген кезде ереже ауыстырылуға тиіс. 

6.6 Университетте бар күші жойылған Ереженің барлық даналары 

ауыстырылған жағдайда алынып, жаңасымен алмастырылуы тиіс. 

6.7 Ескірген жағдайды ауыстыруға және алып қоюға ҚБЖ мен СММжББ 

және П жауапты болады. 

6.8 Күші жойылған ереже күшін жою үшін негіз, күні, "күші жойылды" 

деген жазу жасаған адамның қолы көрсетіле отырып, "күші жойылды" деген 

жазуы бар "күші жойылды" деген жазу арқылы белгіленеді және мұрағатқа 

салады. Мұрағаттық құжаттар жұмыс үшін пайдаланылмайды. 

 

7 Келісу, сақтау және жіберу 

 

7.1 Ережені Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілерінің талаптарына сәйкес келісуді ҚБЖ жүзеге асырады.  

7.2 Ережені ҚБЖ әзірлейді. 

Ереже келісіледі: 

- сапа жөніндегі Басшылық өкілімен; 

- оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректорымен; 

- академиялық саясат және білім беру бағдарламаларын басқару 

департаменті директорымен; 

- СММжББ бастығымен; 
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- құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінің бастығымен; 

- кадрлар және құқықтық қолдау бөлімінің бастығымен; 

- заңгер кеңесшісімен. 

7.3 Ережені ректор бекітеді және ол жойылғанға дейін әрекет етеді.  

7.4 Ереженің түпнұсқасы Құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау 

бөлімінде сақталады, оның сақталуына Құжаттамалық қамтамасыз ету және 

бақылау бөлімінің бастығы жауапты болады.  

7.5 Құрылымдық бөлімшенің барлық қызметкерлері жағдайының 

мазмұнымен жеке танысқаны үшін Ереженің түпнұсқасының танысу 

парағына қол қойғыза отырып, РСП жауапты болады, сондай-ақ жаңа 

қызметкерді университетке жұмысқа қабылдау кезінде осы Ереженің 

мазмұнымен міндетті түрде таныстыру туралы хабардар ету арқылы жауапты 

болады.  

7.6 Ереженің есепке алынған жұмыс даналарын таратуды құжаттамалық 

қамтамасыз ету және бақылау бөлімі жүзеге асырады. 
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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 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


