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Қызмет бағыттары Іс-шаралар 
Мерзімі 

Жауаптылар Іске асыру механизмдері 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Білім 

бағдарламасын 

сапалы іске 

асырудың тиімді 

басқаруы мен оқу 

үрдісін басқару 

механизмін 

жетілдіру 

 

1. ББ ҚР БжҒМ 

нормативтік 

құжаттармен 

қамтамасыз ету: 

БМЖС, ТОЖ, ішкі 

нормативтік құжаттар ( 

Ережелер, Инструкция, 

формалар) 

 

 

Жыл сайын Жыл сайын Жыл сайын Кафедра 

меңгерушісі  

 

ҚР БжҒМ-нің нормативтік 

құжаттарына тапсырыс беруді 

қалыптастыру, Абай атындағы 

ҚҰПУ базалық ЖОО. 

 

2. ББ-сын модульдық 

припнципін 

қалыптастыруды 

дамыту және жетілдіру 

Жыл сайын Жыл сайын Жыл сайын Кафедра 

меңгерушісі 

Аталған бағыттағы отандық және 

әлемдік тәжірибеге, жұмыс 

берушілер мен нарықтың 

сұранысына негізеле отырып, 

мамандықтың білім 

бағдарламасының мазмұнын 

жаңарту.Жұмыс берушілермен 

жұмыс.ББ нәтижелері жетістіктерінің 

мониторингі.  

3.  ББ оқу-әдістемелік 

жағынан жүйелі 

жаңғырту (МОӘК, 

ПОӘК, ЭПОӘК және 

тағы басқа) 

 

 

 

Жыл сайын Жыл сайын Жыл сайын Кафедра 

меңгерушісі 

Пәндердің логикалық және өзара 

мазмұнын ескере отырып, 

модулдарды қалыптастыру. 

Модульдарды берудің біртұтас 

әдістемесімен қамтамасыз ету. Оқу 

материалдарының мазмұнын ескере 

отырып өзіндік жұмыс үшін 

студенттер контингентін 

қалыптастыру. 



4. МОБ,ЖОБ жетілдіру 

(жаңарту) 

   
Кафедра 

меңгерушісі 

Жұмыс берушілердің сұранысына, 

түлектерге қанағаттанушылықты 

талдау және мониторинг. Қазіргі 

таңдағы ББ-ның бағытына 

халықаралық тәжірибеге талдау. 

2.  Бәсекеге 

қабілетті 

кадрларды 

дайындау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ББ-ын оқу үрісіне 

заманауи білім 

технологиясы мен 

әдістерін енгізу 

негізінде жетілдіру 

Жыл сайын Жыл сайын Жыл сайын Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ  

ПОҚ квалификацииясын көтеру. 

Кафедра мен факультеттегі 

әдістемелік семинарларда оқытудың 

әдістерін жетілдірудің жолдарын 

талдау. Оқытудың интерактивтік 

әдістерін қолдану. 

2.  ПЭК-ын мүдделі 

жақтардың,  алдымен 

жұмыс берушілердің 

ұсыныстарын ескере 

отырып жасау және  

жетілдіру 

 

 

 

 

 

 

Жыл сайын Жыл сайын Жыл сайын   

Кафедра 

меңгерушісі, 

ОӘБ 

 

 

 

 

 

  

Жыл сайын жұмыс 

берушілердің ұсыныстарын ескере 

отырып пәннің МОБ пен ЖОБ-ты 

жаңарту.  Жұмыс берушілермен 

жұмыс. 

 

3.  Білім алушылардың 

құрамын сапалық 

жағынан қалыптастыру 

әрдайым әрдайым әрдайым Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

Үгіт-насихат жұмыстарының 

жоспары, Сайт беттерін әрдайым 

жаңарту. 

4. Білім алушылардың 

практикалық 

дайындығын кеңейту 

Жыл сайын Жыл сайын Жыл сайын Кафедра 

меңгерушісі, 

Оқу бөлімі 

Дуальдық оқытуды іске асыру, 

тәжірибе базаларымен кәсіптік 

тәжірибе өту туралы келісім жасау 



3.  ББ-ын сапалы 

кадрлық жағынан 

қамтамасыз ету 

үшін жағдай 

жасауды жетілдіру 

 

 

1. ПОҚ-ын біліктілік 

дәрежесін көтеру үшін 

жаңа жағдайда 

жұмыстарын 

ұйымдастыру ( 

қашықтық 

технологиясы және 

т.б.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Жыл сайын Жыл сайын Жыл сайын  

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

ЖОО-ның 

басшылығы 

 

 

«Өрлеу» біліктілікті арттыру 

курстарына, НЗМ бару.  

2. Серіктес ЖОО-нан 

алдыңғы қатарлы 

ғалымдарды шақыру 

- - 1 Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

ЖОО-ның 

басшылығы 

Арнайы курстар оқу үшін алдыңғы 

қатарлы Отандық ЖОО ғалымдарды 

шақыру және бірлескен ғылыми-

зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру 

3. PhD докторантурада 

оқыту арқылы 

кафедраның кадрларын 

дайындау 

- 1 1 Кафедра 

меңгерушісі, 

ЖОО-ның 

басшылығы 

Мақсатты докторантура 

4. Кафедра ПОҚ-ның 

ғылыми дәрежесінің 

үлесін көтеру 

 

 

6,5 6,8 7,25 Каф.меңгеру

шісі 

Кафедра ПОҚ-ның кадрлық жағынан 

сабақтастық негізінде жаңарту:  PhD 

докторантура бітіруші түлектерді 

оқытушылық және ғылыми қызметке 

тарту 

 

 

 



 

4.  ББ-ын 

дамытудағы 

ғылыми-зерттеу 

және инновациялық 

қызмет 

 

1. Кафедрадағы 

ғылыми зерттеу 

жұмыстарын 

белсендіру 

35 40 45 Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

ҒЗЖ-ның нәтижелерін журналдар 

мен конференция материалдарында 

жариялау. Алдыңғы қатарлы ПОҚ-

тың ғылыми мектебін қалыптастыру 

 

2.  Білім алушыларды 

ғылыми жұмыстарға 

белсенді тарту үшін 

шаралар қолдану 

10 15 20 Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

Студенттік конференцияларға, 

ғылыми, шығармашылық 

жұмыстарға қатысу. Кафедраның 

ғылыми зерттеу жұмыстарына білім 

алушыларды тарту. Жыл сайынғы 

студенттік конференциялар, 

олимпиадалар, конкурстар 

ұйымдастыру 

 

3. Импакт – факторлы 

журналдарға ПОҚ-ның 

мақалаларын 

жариялауды көбейту 

- - 1 Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

(ThomsonReuters, WebofScience, 

Scopus, SciDirect) импакт – факторлы 

журналдарға ғылыми мақала 

жариялауға дайындалу 

 

 

4. Техникалық, ғылыми 

құрал-жабдықтар, 

көрнекілік құралдар 

және т.б. сатып алу. 

+ + + Кафедра 

меңгерушісі, 

ЖОО-ның 

басшылығы 

Жыл сайынғы тапсырыс жоспары 

5. Кафедраның 

ақпараттық-білім 

қорларын дамыту 

(ПЭОӘК және т.б.) 

Жыл сайын Жыл сайын Жыл сайын Кафедра 

меңгерушісі, 

Оқу бөлімі 

Институтың ақпараттық-білім 

қорларын дамыту бойынша іс-

шаралары 



6. ПОҚ-ты 

материалдық және 

моралдық жағынан 

қолдаудың әр түрлі 

формаларын әзірлеу. 

Жыл сайын Жыл сайын Жыл сайын Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

 ППС рейтингісі 

 
 

Кафедраның отырысында талқыланды (хаттама № 10. 02.05.2018ж.)       

 

 

 

 

 

 

Кафедра меңгерушісі:                                                             Р.Аймағамбетұлы 

 

 

 

 


