
 

 

 



 

 



2018 – 2022 оқу жылының білім беру бағдарламаларының даму жоспары 

 

№  Қызмет түрлері Орындау мерзімі Жауаптылар  

Білім беру бағдарламаларын басқару 

1 Білім беру бағдарламаларын талдауға 

арналған әлеуметтік серіктестердің 

базасын жасау 

Кафедра меңгерушісі  Қыркүйек 

2018 

2 Еңбек рыногі мониторингі: 

ҚР бағдарламалық құжаттарын  және ҚР 

ратификацияланған халықаралық 

құжаттарын , нормативтік-құқықтық 

базаларын зерттеу кадр ресурстарындағы 

аймақтың қажеттіліктеріне қатысты 

әлеуметтік серіктестіктердің пікірлерін 

талдау мамандық түлектерін жұмыспен 

қамту және оқытудың нәтижелеріне 

қанағаттанудың мониторингі 

Кафедра 

меңгерушісі,   

Айтмұқашова А.А. 

Қыркүйек 

2018 

3 ҒЗЖ ұлттық басым бағыттарын зерттеу Кафедра 

оқытушылары 

Жыл көлемінде  

4 ШҚМУ-дың ресурстық базасын жетілдіру 

бойынша және ЖОО кадрлық, 

ақпараттық, материалдық-техникалық 

ресурстарын зерттеу 

Кафедра меңгерушісі 

Әлімхан А.Ә.  

Сапанова А.М. 

Жыл көлемінде 

5 Аталған мамандық бойынша шетел және 

ҚР басқа ЖОО зерттеу 

Кафедра меңгерушісі Жыл көлемінде  

6 Іргелі және қолданбалы ғылыми 

зерттеулер жүргізу 

Кафедра 

оқытушылары 

Жыл көлемінде  

7 Бірлескен зерттеулерді орындау, 

нәтижелерін басып шығару үшін шетелдік 

ҒЗИ және ғылыми орталықтарымен 

қарым-қатынас орнату 

Кафедра меңгерушісі Қазан 

2018 

8 Жетекші мамандардың шетел ЖОО-мен 

ғылыми орталықтарында 

тағылымдамадан өтуіне қолғабыс тигізу, 

шетелдік ғылыми-білім мекемелерінің, 

ҒЗИ, ҒЗО профессорлары және 

зерттеушілерімен тиімді екіжақты алмасу 

Кафедра меңгерушісі Жыл көлемінде 



жасасу 

9 Шетелдік және қазақстандық тәжірибелік 

мамандарды шақыру 

Кафедра меңгерушісі Жылына 2 рет 

10 Жоғары импакт-факторы бар рейтингтік 

журналдардағы басылымдарда мақалалар 

жариялау 

Кафедра 

оқытушылары 

Жыл көлемінде 

11 ҚР Ғылыми басылымдар БҒСБК ұсынған 

журналдарда мақалалар санын арттыру 

Кафедра 

оқытушылары 

Жыл көлемінде 

12 Кафедраның әдістемелік секцияларында 

барлық қызығатын тараптардың 

қатысуымен (ББ жетекшілігі, ПОҚ, 

әлеуметтік серіктестіктер, түлектер) ББ 

мазмұны мен өзектілігін талқылау 

Әлімхан А.Ә. 

Садықова С.Т.  

Қазан 

2018-2022 

 

13 ББ түлек моделін кафедраның әдістемелік 

секциясында және факультеттің 

әдістемелік кеңесінде жасау және бекіту 

Токтубаева А.Ж.  

Әлімхан А.Ә. 

Садықова С.Т. 

Қараша 2018 

 

14 ББ –ның  тәуекелдік мүмкіндігін зерттеу  Кафедра меңгерушісі Желтоқан 

2018 

Білім беру бағдарламаларының ерекшелігі 

15 Қолданыстағы  ЖОҚ, ЖОБ талдау Кафедра меңгерушісі  

Барбосынова Қ.Т. 

Қыркүйек 

2018-2022 

 

16  КЭД талдау Әлімхан А.Ә. 

Садықова С.Т. 

Қыркүйек 

2018-2022 

17 Жеке білім беру траекторияларын жасау Эдвайзерлер  Қыркүйек 2018-

2022 

18 Тараптардың барлық 

қызығушылықтарының қатысуымен 

докторлық диссертация тақырыптарының 

тізімін жасау және бекіту 

Кафедра меңгерушісі  

Ғылыми жетекшілер  

Қазан  

2018-2022 

 

19 Оқыту нәтижелерінің сапа менеджменті: 

білім алушылардың қорытынды бақылауы 

Кафедра меңгерушісі  

Эдвайзер  

Оқу жылы 

көлемінде  



докторлық диссертацияларға пікірлер 

іс-тәжірибеден өту кезінде оқыту 

нәтижесіне қанағаттану бойынша білім 

алушылар мен жұмыс берушілердің 

пікірлері 

Қайырбаева Ж.Қ. 

 

 

20 ПОҚ және білім алушылар арасында  ішкі 

академиялық ұтқырлықты дамыту 

Кафедра 

оқытушылары 

Оқу жылы 

көлемінде 

21 Тараптардың барлық қызығушылығын 

тарту арқылы пәндер бойынша ББ 

бойынша ПОӘК әзірлеу 

Пән оқытушылары  Қыркүйек 

2018-2022 

 

22 Тараптардың барлық қызығушылығының 

қатысуымен ББ-ға өзгерістер мен 

қосымшалар енгізу 

Пән оқытушылары  Қыркүйек 

2018-2022 

 

23 Өзара сабаққа қатысу мен ашық 

сабақтарды талдау 

Кафедра меңгерушісі  

Әлімхан А.Ә. 

Оқу жылы 

көлемінде 

24 Тәуекелдік мүмкідігіндігін зерттеу Кафедра меңгерушісі Оқу жылы 

көлемінде 

Профессорлық-оқытушылар құрамы және оқытудың тиімділігі 

25 ББ ПОҚ  лауазымдық міндеттерін, 

жауапкершіліктерін бөлу 
Кафедра меңгерушісі Қыркүйек 

2018-2022 

26 ББ -ны жүзеге асыратын ПОҚ біліктілігін 

арттыру 

Кафедра меңгерушісі  

Келгембаева Б.Б. 

Оқу жылы 

көлемінде 

27 Білім беру бағдарламасының 

қажеттеліктеріне ПОҚ  құзіреттілігінің 

сәйкестігін бақылау сабақтарын  талдау 

Кафедра меңгерушісі  

Әлімхан А.Ә. 

 

Оқу жылы 

көлемінде 

28 ПОҚ рейтингі туралы ережеге 

ұсыныстарды талқылау және енгізу 

Кафедра меңгерушісі  

 

Қыркүйек 

2018-2022 

29 Еңбек жағдайына қанағаттану бойынша 

ПОҚ –қа сауалнама жүргізу  

Айтмұқашова А.А. Желтоқсан 

2018 



30 ЖОО корпоративтік мәдениеті және 

этикалық тәртібі бойынша 

профилактикалық шаралар өткізу 

Эдвайзер  

 

Жоспар 

бойынша  

31  «Оқытушы  -  студенттердің көзімен» 

сауалнамысының нәтижелерін талдау 

Эдвайзер  

 

Желтоқсан, 

мамыр 

2018-2022 

Білім алушылар 

32 Алдағы оқу жылына білім алушылар  

контингентін жасауды жоспарлау 

Кафедра меңгерушісі  

Бияров Б.Н. 

Мамыр  

2019-2022 

33 Білім алушылардың әлеуметтік және 

тұрмыс жағдайларының мониторингі 

Кафедра меңгерушісі  

Апышева Г.Ә. 

Жыл көлемінде 

34 Тәуекелдік мүмкідігіндігін зерттеу Кафедра меңгерушісі Жыл көлемінде 

ББ-ға қол жетімді ресурстар 

35 ЖОО материалдық-техникалық және 

ақпараттық ресурстардың мониторингі 

Жоқанасова Х.М. Жыл көлемінде 

37 ББ білім сапасын қамсыздандыру үшін 

материалдық-техникалық және 

ақпараттық ресурстарды жақсарту 

бойынша ұсыныстар енгізу 

Кафедра меңгерушісі Жыл көлемінде 

38 ББ бойынша ЖОО кітапханалық 

ресурстарды талдау (кітап қоры) 

Жоқанасова Х.М. Жыл көлемінде 

39 ББ практикалық сабақтарын өткізуге 

арналған жұмыс берушілердің іс-тәжірибе 

базазын жасау 

Қайырбаева Ж.Қ. 

 

Жыл көлемінде 

 

 

 

 

 

 


