


кафедрасының 

меңгерушісі, жоғары 

оқу орнынан кейінгі 

білім беру бөлімінің 

бастығы 

ҚАРАША 

Бітіруші курстардағы білім алушылардың ғылыми 

жетекшілері мен рецензенттерін бекіте отырып, ағымдағы 

оқу жылына арналған дипломдық жұмыстардың 

тақырыптарын бекіту туралы бұйрықтарды ресімдеу 

Кафедра 

меңгерушілері, оқу 

үдерісін ұйымдастыру 

жəне бақылау 

бөлімінің бастығы 

Ағымдағы оқу жылын бітіретін мамандықтар бойынша 

аттестаттау жəне емтихан комиссияларының құрамын 

келісу 

Кафедра 

меңгерушілері, оқу 

үдерісін ұйымдастыру 

жəне бақылау 

бөлімінің бастығы, 

жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы 

2021 жылға арналған оқу-əдістемелік əдебиеттерді басып 

шығару жоспарын дайындау 

Кафедра 

меңгерушілері, білім 

беру бағдарламаларын 

əдістемелік 

сүйемелдеу бөлімінің 

бастығы 

2021 жылға арналған электрондық-оқу ресурстарын 

əзірлеу жоспарын дайындау 

Кафедра 

меңгерушілері, білім 

беру бағдарламаларын 

əдістемелік 

сүйемелдеу бөлімінің 

бастығы 

2 жыл оқитын магистранттар үшін педагогикалық 

практика бойынша қорытынды, орнату конференцияларын 

өткізу 

Жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы 

Бітіруші курс студенттерін кəсіптік практикаға жіберу 

туралы бұйрықтар дайындау 

Кафедра 

меңгерушілері, кəсіби 

тəжірибе жетекшілері 

ЖЕЛТОҚСАН 

Бакалавриат білім алушыларының қысқы емтихан 

сессиясының емтихан кестесін бекіту 

Тіркеу кеңсесінің 

бастығы 

Білім алушылардың қысқы емтихан сессиясын 

ұйымдастыру жəне өткізу 

Факультет декандары, 

тіркеу кеңсесінің 

бастығы, жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім 

беру бөлімінің 

бастығы 

2021 жылға арналған бакалавриат, магистратура жəне 

докторантура мамандықтары бойынша аттестаттау 

комиссияларының, сондай-ақ "Қазақстанның қазіргі 

Кафедра 

меңгерушілері, оқу 

үдерісін ұйымдастыру 



заманғы тарихы" пəні бойынша емтихан 

комиссияларының төрағалары мен құрамын бекіту 

жəне бақылау 

бөлімінің бастығы, 

жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы 

Дипломдық жұмыстардың (жобалардың) жетекшілері мен 

тақырыптарын бекіту) 

Кафедра 

меңгерушілері, оқу 

үдерісін ұйымдастыру 

жəне бақылау 

бөлімінің бастығы 

Екінші семестрге бакалавриат білім алушыларының оқу 

сабақтарының кестесін бекіту 

Тіркеу кеңсесінің 

бастығы 

Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу 

үдерісінде босаған бос білім беру гранттарын беруге 

үміткер ақылы негізде білім алушылардың деректерін ҚР 

БҒМ-ге беру 

Факультет декандары, 

студенттік іс жүргізу 

бөлімінің бастығы 

Жаңа оқу жылына арналған білім беру бағдарламасының 

паспортын, бітірушінің моделін жасау 

Кафедра 

меңгерушілері 

Академиялық кеңесте жаңа оқу жылына элективті пəндер 

каталогын əзірлеу жəне бекіту 

Кафедра 

меңгерушілері 

Университеттің Академиялық кеңесінде 2021-2022 оқу 

жылын қабылдауға "Minor" қосымша білім беру 

бағдарламаларының каталогын бекіту 

Кафедра 

меңгерушілері, оқу 

үдерісін ұйымдастыру 

жəне бақылау 

бөлімінің бастығы, 

білім беру 

бағдарламаларын 

əдістемелік 

сүйемелдеу бөлімінің 

бастығы 

2021 жылға арналған оқу-əдістемелік əдебиеттерді басып 

шығару жоспарын бекіту 

Кафедра 

меңгерушілері, білім 

беру бағдарламаларын 

əдістемелік 

сүйемелдеу бөлімінің 

бастығы 

2021 жылға арналған электрондық оқу ресурстарын 

əзірлеу жоспарын бекіту 

Кафедра 

меңгерушілері, білім 

беру бағдарламаларын 

əдістемелік 

сүйемелдеу бөлімінің 

бастығы 

Ғылыми жəне педагогикалық бағыттағы 1-ші оқу 

жылының магистранттары үшін 2 семестрге кесте құру 

Жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы 

2-ші оқу жылы магистранттарының зерттеу практикасына 

бұйрық дайындау 

Кафедра 

меңгерушілері, 

жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 



бөлімінің бастығы 

Бейіндік бағыттағы 1-ші оқу жылы магистранттарының 

өндірістік практикасына бұйрық дайындау 

Кафедра 

меңгерушілері, 

жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы 

2020-2021 оқу ж. 2 семестрге ҚБТ қолдана отырып, 

күндізгі оқу бөлімінің, күндізгі оқу бөлімінің студенттерін 

педагогикалық, өндірістік педагогикалық, өндірістік 

практикаға жіберу туралы шарттар жасау жəне бұйрықтар 

дайындау 

Кафедра 

меңгерушілері, кəсіби 

тəжірибе жетекшілері 

Күндізгі, сырттай жəне кешкі оқу нысандарының 

студенттерін өндірістік педагогикалық жəне өндірістік 

практикаға жіберу туралы шарттар жасасу жəне 

бұйрықтар дайындау 

Кафедра 

меңгерушілері, кəсіби 

тəжірибе жетекшілері 

Қосымша академиялық кезең курстарының 

тыңдаушыларын 2 семестрге қабылдау 

Жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы 

ҚАҢТАР 

Университеттің Ғылыми кеңесінің отырысында 2021-2022 

оқу жылын қабылдауға бакалавриаттың, магистратураның 

жəне докторантураның білім беру бағдарламалары 

бойынша элективті пəндер каталогын бекіту 

Кафедра 

меңгерушілері, оқу 

үдерісін ұйымдастыру 

жəне бақылау 

бөлімінің бастығы, 

Жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы 

Университеттің Ғылыми кеңесінде 2021-2022 оқу жылын 

қабылдауға "Minor" қосымша білім беру 

бағдарламаларының каталогын бекіту 

Кафедра 

меңгерушілері, оқу 

үдерісін ұйымдастыру 

жəне бақылау 

бөлімінің бастығы, 

білім беру 

бағдарламаларын 

əдістемелік 

сүйемелдеу бөлімінің 

бастығы 

Бейіндік бағыттағы 1 жыл оқитын магистранттар үшін 

өндірістік практикаға бұйрықтар дайындау 

Кафедра 

меңгерушілері, 

жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы 

1 оқу жылының магистранттарының шетелдік 

тағылымдамадан өту орнын анықтау бойынша 

кафедралармен жұмыс 

Кафедра 

меңгерушілері, 

жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы 

Бейіндік магистратураны бітірген тұлғалар үшін қосымша 

академиялық кезеңді ұйымдастыру 

Жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 



бөлімінің бастығы 

2020-2021 оқу жылында оқуға түсушілер үшін 

магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша 

Пререквизиттер тізімін дайындау 

Жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы 

Педагогикалық білім беру бағдарламалары студенттерінің 

Ұлттық біліктілік тестілеуін тапсыруға дайындығын 

ұйымдастыру 

Факультет декандары, 

кафедра 

меңгерушілері 

Жаңа оқу жылына модульдік анықтама əзірлеу Кафедра 

меңгерушілері 

АҚПАН 

2020-2021 оқу жылының екінші жартыжылдығына ҚР 

Президенті бекіткен стипендия алуға студенттердің 

кандидатураларын бекітуге құжаттар дайындау 

Факультет декандары, 

оқу үдерісін 

ұйымдастыру жəне 

бақылау бөлімінің 

бастығы 

Университеттің Академиялық жəне Ғылыми кеңестерінде 

білім беру бағдарламаларын 2021-2022 оқу жылын 

қабылдауға бекіту 

Кафедра 

меңгерушілері, оқу 

үдерісін ұйымдастыру 

жəне бақылау 

бөлімінің бастығы, 

білім беру 

бағдарламаларын 

əдістемелік 

сүйемелдеу бөлімінің 

бастығы 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана 

отырып, күндізгі оқу нысанындағы студенттерді 

педагогикалық практикаға жіберу туралы шарттар жасасу 

жəне бұйрықтар дайындау 

Кафедра 

меңгерушілері, кəсіби 

тəжірибе жетекшілері 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана 

отырып, күндізгі бөлімде, күндізгі бөлімде оқитын 

студенттерді диплом алдындағы практикаға жіберу туралы 

шарттар жасасу жəне бұйрықтар дайындау 

Кафедра 

меңгерушілері, кəсіби 

тəжірибе жетекшілері 

"Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы" пəні бойынша 

емтихан комиссиялары төрағаларының есептерін бекіту» 

Кафедра 

меңгерушілері, оқу 

үдерісін ұйымдастыру 

жəне бақылау 

бөлімінің бастығы 

Педагогикалық білім беру бағдарламалары студенттерінің 

Ұлттық біліктілік тестілеуін тапсыруға дайындығын 

ұйымдастыру 

Факультет декандары, 

кафедра 

меңгерушілері 

НАУРЫЗ 

Профессорлық-оқытушылар құрамының оқу жүктемесін 

есептеу үшін 2-5 курстардың академиялық ағындарын 

анықтау 

Оқу үдерісін 

ұйымдастыру жəне 

бақылау бөлімінің 

бастығы, 

2-5 курс студенттері контингенті бойынша профессор-

оқытушылар құрамының нақты оқу жүктемесін есептеу 

(оқудың барлық түрлері) жəне 2021 2022 оқу жылына 1 

Кафедра 

меңгерушілері, оқу 

үдерісін ұйымдастыру 



курсқа (оқытудың барлық түрлері) қабылдау жоспары 

бойынша профессорлық-оқытушылар құрамының оқу 

жүктемесін алдын ала есептеу 

жəне бақылау 

бөлімінің бастығы 

Факультет кеңесінде студенттердің жеке оқу жоспарларын 

бекіту (2-5 курс) 

Факультет декандары, 

кафедра 

меңгерушілері 

эдвайзерлер, тіркеу 

кеңсесінің бастығы 

Жаңа оқу жылына кафедраларға оқу пəндерін 

автоматтандырылған ақпараттық жүйеде бекіту 

Кафедра 

меңгерушілері, оқу 

үдерісін ұйымдастыру 

жəне бақылау 

бөлімінің бастығы 

Үздік дипломға үміткер түлектердің құжаттарын тексеру Факультет декандары, 

оқу үдерісін 

ұйымдастыру жəне 

бақылау бөлімінің 

бастығы, тіркеу 

кеңсесінің бастығы 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана 

отырып, кешкі оқу түріндегі студенттерді педагогикалық, 

өндірістік практикаға жіберу туралы бұйрықтар дайындау 

Кафедра 

меңгерушілері, кəсіби 

тəжірибе жетекшілері 

Магистратураның, докторантураның білім беру 

бағдарламалары бойынша магистрлік диссертацияларды 

қорғаудың жиынтық кестесін құру жəне бекіту 

Кафедра 

меңгерушілері, 

жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы 

Өтінімдерді жинау кафедра бойынша нысаналы орындарға 

мамандықтар бойынша магистратура жəне докторантура 

ұлттық университеттерге 

Кафедра 

меңгерушілері, 

жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы 

Актуализацияланған / жаңадан əзірленген білім беру 

бағдарламаларын Тізілімге жүктеу 

Кафедра 

меңгерушілері, 

жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы, 

оқу үдерісін 

ұйымдастыру жəне 

бақылау бөлімінің 

бастығы 

Педагогикалық білім беру бағдарламалары студенттерінің 

Ұлттық біліктілік тестілеуін тапсыруға дайындығын 

ұйымдастыру 

Факультет декандары, 

кафедра 

меңгерушілері 

СƏУІР 

Білім алушылардың жазғы емтихан сессиясының емтихан 

кестесін бекіту 

Тіркеу кеңсесінің 

бастығы, жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім 

беру бөлімінің 



бастығы 

Профессор-оқытушылар құрамын автоматтандырылған 

ақпараттық жүйеде жаңа оқу жылына пəндерге бекіту 

Кафедра 

меңгерушілері, тіркеу 

кеңсесінің бастығы 

Білім алушыларды элективті пəндерге тіркеу (2-5 курстар) Кафедра 

меңгерушілері, 

эдвайзеры, тіркеу 

кеңсесінің бастығы 

Жаңа оқу жылына 2-5 курс студенттері, магистранттар 

мен докторанттарға жұмыс оқу жоспарларын құру 

Кафедра 

меңгерушілері, оқу 

үдерісін ұйымдастыру 

жəне бақылау 

бөлімінің бастығы, 

жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы 

Бакалавриат, магистратура мамандықтары бойынша 

кешенді емтихандар мен дипломдық жұмыстарды 

(жобаларды) / магистрлік диссертацияларды (жобаларды) 

қорғаудың жиынтық кестесін құру 

Оқу үдерісін 

ұйымдастыру жəне 

бақылау бөлімінің 

бастығы, жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім 

беру бөлімінің 

бастығы 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана 

отырып, күндізгі оқу нысаны, күндізгі оқу нысаны 

студенттерін оқу, өндірістік практикаға жіберу туралы 

шарттар жасасу жəне бұйрықтар дайындау 

Кафедра 

меңгерушілері, кəсіби 

тəжірибе жетекшілері 

2021-2022 оқу жылы пəндері бойынша оқу 

бағдарламаларын дайындау жəне Академиялық кеңес 

отырысында бекіту 

Факультет декандары, 

кафедра 

меңгерушілері 

2021-2022 оқу жылына арналған кəсіптік практика 

бағдарламаларын дайындау жəне Академиялық кеңес 

отырысында бекіту 

Факультет декандары, 

кафедра 

меңгерушілері 

"Атамекен" рейтингісіне қатысу үшін жоғары білімді 

басқарудың бірыңғай жүйесіне ("білім беру 

бағдарламаларының рейтингі" бөлімі) құжаттарды 

жүктеу» 

Кафедра 

меңгерушілері 

Педагогикалық білім беру бағдарламалары студенттерінің 

ұлттық біліктілік тестілеуін тапсыруға дайындығын 

ұйымдастыру 

Факультет декандары, 

кафедра 

меңгерушілері 

МАМЫР 

2021-2022 оқу жылына оқу процесінің жиынтық кестесін 

құру 

Кафедра 

меңгерушілері, оқу 

үдерісін ұйымдастыру 

жəне бақылау 

бөлімінің бастығы 

Білім алушылардың көктемгі емтихан сессиясын 

ұйымдастыру жəне өткізу 

Факультет декандары, 

тіркеу кеңсесінің 

бастығы, жоғары оқу 



орнынан кейінгі білім 

беру бөлімінің 

бастығы 

Ағымдағы оқу жылының ПОҚ-ның жеке оқу жоспарларын 

тексеру 

Кафедра 

меңгерушілері, оқу 

үдерісін ұйымдастыру 

жəне бақылау 

бөлімінің бастығы 

Профессор-оқытушылар құрамының педагогикалық 

жүктемесінің орындалуын есепке алу журналының 

толтырылуын бақылау 

Кафедра 

меңгерушілері, оқу 

үдерісін ұйымдастыру 

жəне бақылау 

бөлімінің бастығы 

Мемлекеттік тапсырысты орналастыру конкурсына қатысу 

үшін құжаттарды ресімдеу 

Кафедра 

меңгерушілері, оқу 

үдерісін ұйымдастыру 

жəне бақылау 

бөлімінің бастығы, 

жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы 

2020-2021 оқу жылына магистратура мен PhD 

докторантураға қабылдау бойынша кəсіби бағдар беру 

жұмысын ұйымдастыру 

Жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы 

PhD докторантураға түсуді жоспарлайтын ЖОО-ның 

профессор-оқытушылар құрамымен жұмысты 

ұйымдастыру 

Жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы 

Магистратураға дайындық курстарын өткізуді 

ұйымдастыру жəне бақылау 

Жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы 

Жазғы емтихан сессиясының нəтижелері туралы №34 

нысан бойынша мəліметтер дайындау 

Кафедра 

меңгерушілері, оқу 

үдерісін ұйымдастыру 

жəне бақылау 

бөлімінің бастығы, 

жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы 

Профессорлық-оқытушылық құрамның кафедралар 

бөлінісінде жəне жоо бойынша жаңа оқу жылына оқу 

жүктемесінің алдын ала есебі (2-5 курс) 

Оқу үдерісін 

ұйымдастыру жəне 

бақылау бөлімінің 

бастығы 

Педагогикалық білім беру бағдарламалары студенттерінің 

Ұлттық біліктілік тестілеуін тапсыруға дайындығын 

ұйымдастыру 

Факультет декандары, 

кафедра 

меңгерушілері 

МАУСЫМ 

Мамандықтар / бакалавриат жəне магистратура білім беру 

бағдарламалары бойынша жазғы семестр өткізу 

Факультет декандары, 

тіркеу кеңсесінің 

бастығы 



2021-2022 оқу жылына элективті пəндер бойынша оқу 

бағдарламаларын бекіту 

Кафедра 

меңгерушілері, білім 

беру бағдарламаларын 

əдістемелік 

сүйемелдеу бөлімінің 

бастығы 

Бакалавриат, магистратура жəне докторантура 

мамандықтары бойынша аттестаттау Комитеттері 

төрағаларының есептерін бекіту 

Факультет декандары, 

кафедра 

меңгерушілері, оқу 

үдерісін ұйымдастыру 

жəне бақылау 

бөлімінің бастығы, 

жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы 

2021-2022 оқу жылына арналған 2-5 курстардың жұмыс 

оқу жоспарларын бекіту 

Кафедра 

меңгерушілері, оқу 

үдерісін ұйымдастыру 

жəне бақылау 

бөлімінің бастығы 

Бакалавриат, магистратура жəне докторантура 

академиялық күнтізбелерін бекіту 

Жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы, 

тіркеу кеңсесінің 

бастығы 

Бакалавриат, магистратура жəне докторантура 

бағдарламалары бойынша білім алушыларға арналған 

курстан курсқа GPA-орташа ауысу балын бекіту 

Тіркеу кеңсесінің 

бастығы 

Жаңа оқу жылына оқу пəндері бойынша, оның ішінде 

"Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы" пəні бойынша 

емтихандар нысандарын бекіту 

Кафедра 

меңгерушілері, тіркеу 

кеңсесінің бастығы 

Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу 

үдерісінде босаған бос білім беру гранттарын беруге 

үміткер ақылы негізде білім алушылардың деректерін ҚР 

БҒМ-ге беру 

Факультет декандары, 

студенттік іс жүргізу 

бөлімінің бастығы 

Жаңа оқу жылының бірінші семестріне ҚР Президенті 

бекіткен стипендия алуға студенттердің 

кандидатураларын бекітуге құжаттар дайындау 

Факультет декандары, 

оқу үдерісін 

ұйымдастыру жəне 

бақылау бөлімінің 

бастығы 

Кафедралардың жаңа оқу жылына дайындық актілерін 

ресімдеу жəне бекіту 

Факультет декандары, 

кафедра 

меңгерушілері, 

құрылымдық 

бөлімшелер 

Оформление и утверждение годовых отчетов кафедр, 

структурных подразделений вуза 

Факультет декандары, 

кафедра 

меңгерушілері, 

құрылымдық 



бөлімшелер 

Жаңа оқу жылына кафедралардың, құрылымдық 

бөлімшелердің жұмыс жоспарларын дайындау 

Факультет декандары, 

кафедра 

меңгерушілері, 

құрылымдық 

бөлімшелер 

Оқу процесін ұйымдастыру жəне бақылау бөліміне 2020-

2021 оқу жылына есептер жəне 2021-2022 оқу жылына 

кафедра филиалдарының қызметі жəне дуальді оқытуды 

іске асыру туралы жұмыс жоспарларын дайындау жəне 

ұсыну 

Факультет декандары, 

кафедра 

меңгерушілері 

2021-2022 оқу ж. 1 семестрге күндізгі оқу бөлімінің 

студенттерін педагогикалық (үздіксіз), психологиялық-

педагогикалық (үздіксіз) практикаға жіберу туралы 

шарттар жасау, бұйрықтар дайындау жəне басып шығару 

Кафедра 

меңгерушілері, кəсіби 

тəжірибе жетекшілері 

Студенттердің ұлттық біліктілік тестілеудің 

педагогикалық білім беру бағдарламаларын тапсыруын 

ұйымдастыру 

Факультет декандары, 

кафедра 

меңгерушілері 

2020-2021 оқу жылындағы стратегиялық көрсеткіштердің 

орындалуын талдау негізінде білім беру бағдарламаларын 

дамыту бағдарламаларына өзгерістер енгізу 

Факультет декандары, 

кафедра 

меңгерушілері 

ШІЛДЕ 

Білім беру бағдарламалары / бакалавриат мамандықтары 

бойынша жазғы семестр өткізу 

Факультет декандары, 

тіркеу кеңсесінің 

бастығы 

2021-2022 оқу жылына сабақ кестесін құру Тіркеу кеңсесінің 

бастығы 

Студенттер мен магистранттардың жаңа оқу жылына 

практика базасы ретінде бекітілген кəсіпорындармен 

шарттар жасасу 

Кафедра 

меңгерушілері, 

жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

бөлімінің бастығы 

Студенттердің ұлттық біліктілік тестілеудің 

педагогикалық білім беру бағдарламаларын тапсыруын 

ұйымдастыру 

Факультет декандары, 

кафедра 

меңгерушілері 

ТАМЫЗ 

2021-2022 оқу жылына арналған кестені бекіту Тіркеу кеңсесінің 

бастығы 

1 курс білім алушыларын элективті пəндерге тіркеу Кафедра 

меңгерушілері, 

эдвайзеры, тіркеу 

кеңсесінің бастығы 

Факультет кеңесінде студенттердің жеке оқу жоспарларын 

бекіту (1 курс) 

Факультет декандары, 

кафедра 

меңгерушілері, 

эдвайзеры 

2021-2022 оқу жылына 1 курс студенттері, 

магистранттары мен докторанттары үшін жұмыс оқу 

жоспарларын құру 

Кафедра 

меңгерушілері, оқу 

үдерісін ұйымдастыру 




