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ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ  

ЖӘНЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЕРЕЖЕСІ 

 
1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

1.1. Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және 

жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 28 қыркүйектегі № 507 бұйрығына сәйкес. 

1.2. Ереже Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінде оқу 

үдерісін, оқу-әдістемелік қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру тәртібін 

реттейді. 

1.3. Ережеде мынадай анықтамалар пайдаланылады:: 

1.3.1. Оқу-әдістемелік кеңес (бұдан әрі – ОӘК)-оқу процесін оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету мақсатында құрылған алқалы басқару органы; 

1.3.2. Әдіскер-оқу-әдістемелік, инновациялық-әдістемелік жұмысты 

орындайтын университет қызметкері; 

 

1.3.3. Оқу (оқу-әдістемелік) жұмысы жөніндегі басшының орынбасары - 

университетте оқу-әдістемелік жұмысты тікелей басқаратын басшының 

лауазымы; 

1.3.4. Әдістемелік жұмыс-бұл педагогтардың кәсіби құзыреттілігін арттыру 

және білім беру үдерісінің инновациялық проблемаларын шешу арқылы білім 

сапасын қамтамасыз етуге ықпал ететін басшылардың, педагогтардың және 

құрылымдық бөлімшелердің көп деңгейлі, көпфункционалды бірлескен қызметі; 

1.3.5.Оқу-әдістемелік басқарма (орталық, кафедра, бөлім, кабинет) -

университетте оқу-әдістемелік жұмысты жүзеге асыратын құрылымдық 

бөлімшелер; 

1.3.6.Оқу-әдістемелік бюро-әр түрлі деңгейдегі білім беру бағдарламаларын 

іске асыру бойынша ұсыныстар мен ұсыныстарды енгізу үшін салалық 

(мамандықтар топтары) белгісі бойынша университеттің бірлестіктері; 

1.3.7.Оқу-әдістемелік жұмыс-бұл университеттің білім беру процесін 

психологиялық-педагогикалық, дидактикалық-әдістемелік және оқу-материалдық 

объектілермен қамтамасыз ету бойынша қызметі. 

 
2. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТЫҢ МАЗМҰНЫ 

 

2.1. Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстың міндеттері:: 

- білім беру бағдарламаларын іске асыруды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз 

ету; 

- білім беру процесінің жаңа технологияларын, әдістерін, құралдары мен 

нысандарын әзірлеу, енгізу және қолданыстағы технологияларды жетілдіру; 

- педагогтың шығармашылық ойлауын дамыту, педагогикалық 

қызметкерлердің біліктілігін және кәсіби шеберлігін арттыруды қамтамасыз ету, 

педагогикалық ұжымның ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру. 

2.2. Университеттегі оқу-әдістемелік жұмыс келесі бағыттардан тұрады:: 

- нормативтік құқықтық актілерді, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім мамандықтарының жіктеуішін және мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

беру стандарттарын жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу; 



-оқу процесіне заманауи оқу-әдістемелік және дидактикалық материалдарды 

және оқытудың автоматтандырылған жүйелерін бағдарламалық қамтамасыз 

етуді, ақпараттық қамтамасыз ету жүйелерін, ақпараттық-кітапханалық жүйелерді 

енгізу; 

оқу бағдарламаларын әзірлеу, типтік оқу бағдарламаларының жобаларын 

дайындауға қатысу; 

-оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендер, оқу-әдістемелік құралдар, оның 

ішінде электрондық тасығыштарда әзірлеу; 

- озық педагогикалық тәжірибені жинақтау және тарату және білім беруді 

ақпараттандыру бойынша іс-шаралар өткізу; 

- оқытудың дидактикалық-әдістемелік, оқу-материалдық құралдарын әзірлеу 

және енгізу; 

- оқытудың жаңа технологиялары бойынша оқу-әдістемелік құжаттарды 

әзірлеу және енгізу; 

ұқсас мамандықтар бойынша оқу бағдарламаларын біріздендіру бойынша 

ұсыныстар енгізу; 

- жұмыс оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын сараптау; 

- білім алушылардың ағымдағы үлгеріміне оқу-әдістемелік жұмысты 

ұйымдастыру әсерін талдау; 

- пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу (ПОӘК); 

- тест тапсырмаларын және білім алушылардың білімін бақылаудың басқа да 

түрлерін әзірлеу және сараптау; 

- білім беру үдерісін оқу әдебиетімен және әдістемелік әзірлемелермен 

қамтамасыз ету мониторингін жүзеге асыру; 

- білім алушылардың өзіндік жұмысын әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу;  

-оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің және оқу-әдістемелік 

құралдардың сапасына талдау жүргізу; 

оқыту сапасын, білім алушылардың оқу жетістіктерінің деңгейін талдау; 

- оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру бойынша оқу-әдістемелік семинарлар, 

конференциялар, кеңестер ұйымдастыру және өткізу; 

- білім алушылардың контингентін бейінін, дайындық деңгейін және 

мүмкіндіктерін ескере отырып жыл сайын қалыптастыру бойынша жұмысты 

әдістемелік қамтамасыз ету. 

 
3. ОҚУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘРТІБІ 

 

3.3.Оқу-әдістемелік жұмыс университеттің кафедралары мен 

факультеттерінде жүзеге асырылады. 

3.2. Кафедралар мен факультеттер осы Ереженің негізінде оқу-әдістемелік 

жұмысты жүзеге асырады. 

3.3. Әдістемелік бөлім келесі оқу-әдістемелік жұмысты жүзеге асырады: 

- кафедралардың, факультеттердің оқу-әдістемелік жұмысына басшылық 

жасау; 

-оқу-әдістемелік жұмыс бойынша нормативтік құқықтық құжаттарды 

сараптау және оларды ғылыми-әдістемелік кеңестің қарауына ұсыну; 

- оқу-әдістемелік жұмыстың жағдайын талдау және оны жетілдіру бойынша 

ұсыныстар әзірлеу; 



-оқу-әдістемелік өнімдерді жариялау мен таратуға талдау жасау және ұсыну. 

3.4. Университеттің оқу-әдістемелік жұмысына тікелей басшылық жасауды 

оқу ісі жөніндегі проректор жүзеге асырады. 

Кафедралар мен факультеттердің оқу-әдістемелік жұмысына жалпы 

басшылық жасауды сайланбалы өкілетті органдар – факультеттердің әдістемелік 

Бюролары жүзеге асырады. 

3.5. Ұжымдық әдістемелік жұмыстың нысандары әдістемелік семинарлар, 

тренингтер, мастер-кластар, озық тәжірибе мектептері, нұсқаулық-әдістемелік 

кеңестер, лекториялар мен конференциялар болып табылады. 

3.6. Оқу-әдістемелік құжаттарды университеттің тиісті құрылымдық 

бөлімшелері әзірлейді, кафедраларда, факультеттердің әдістемелік бюроларында, 

университеттің Ғылыми-әдістемелік кеңесінде талқылаудан өтеді және олардың 

оң қорытындысын алғаннан кейін ректормен, университеттің оқу жұмысы 

жөніндегі проректормен бекітіледі. 

3.7. Университет кафедралары эксперименттік білім беру 

бағдарламаларының типтік және негізгі оқу жоспарларына сәйкес жұмыс оқу 

жоспарларын әзірлейді, оларды кафедралар, әдістемелік бюро және 

факультеттердің ғылыми кеңестері, әдістемелік бөлім қарайды және ғылыми-

әдістемелік кеңестің оң қорытындысын алғаннан кейін университет ректоры 

бекітеді. 

3.8. Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін типтік және негізгі оқу 

бағдарламасына, пәндер каталогына сәйкес оқытушылар әзірлейді және 

кафедралармен, әдістемелік бюролармен және факультеттердің ғылыми 

кеңестерімен, университеттің ғылыми-әдістемелік кеңесімен қаралады және оқу 

жұмысы жөніндегі проректормен бекітіледі. 

3.9. Әдістемелік нұсқаулар мен ұсыныстарды профессорлық-оқытушылық 

құрам әзірлейді. Кафедраларда, факультеттердің әдістемелік бюроларында, 

университеттің Ғылыми-әдістемелік кеңесінде талқыланғаннан және оң 

қорытынды алғаннан кейін оқу ісі жөніндегі проректор бекітеді. 

3.10. Кафедрада оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру іс - шаралар және 

ұйымдастыру-әдістемелік жұмыстар кешені болып табылады.: 

- оқу үрдісін оқу-әдістемелік құжаттамамен қамтамасыз ету (силлабус, 

бақылау-өлшеу материалдары, СӨЖ және т. б.); 

- білім алушылардың аудиториялық және аудиториядан тыс жұмыстарын 

жетілдіру; 

- университетте оқу жұмысының барлық түрлерін, түрлерін және әдістерін 

жақсарту. 

Кафедрадағы оқу-әдістемелік жұмысты әр оқытушы жеке жоспарға сәйкес 

жүзеге асырады, кафедра меңгерушісі және факультеттің әдістемелік бюросы 

үйлестіреді және бақылайды. 

3.11. Факультет деңгейіндегі оқу-әдістемелік жұмысты факультеттің 

әдістемелік бюросы үйлестіреді,ол өз қызметінде оқу үдерісін ұйымдастыру және 

оның әдістемелік қамтамасыз ету бойынша нормативтік құжаттарды басшылыққа 

алады. 


