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ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕС ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

Оқу-әдістемелік кеңес өз қызметінде ҚР "Білім туралы" Заңын, 

"жоғары оқу орнының әдістемелік кеңесінің жұмысын ұйымдастыру 

ережесін", "білім беру ұйымдарында оқу-әдістемелік және ғылыми-

әдістемелік жұмысты ұйымдастыру ережесін", басқа да нормативтік 

құқықтық актілерді, жоғары оқу орнының Жарғысын және осы Ережені 

басшылыққа алады. 

Аталған Ереже жоғары оқу орнын басқарудың алқалы нысандарының 

бірі болып табылатын әдістемелік (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) 

кеңес мүшелерін сайлау тәртібін қоса алғанда, қызметті ұйымдастыру 

тәртібін айқындайды.  

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1 мамандарды даярлау сапасын арттыру және профессорлық - 

оқытушылық құрамның қызметін үйлестіру мақсатында оқу - әдістемелік 

кеңес (ОӘК) құрылады. 

1.2 оқу-әдістемелік кеңес штаттан тыс негізде құрылады. 

1.3 оқу-әдістемелік кеңесті оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор 

басқарады. 

1.4 құжаттама жүргізуді лауазымдық міндеттеріне ОӘК хатшысының 

функциялары жазылуы тиіс қызметкер жүзеге асырады. 

1.5 ОӘК құрамы әрбір даярлау бағыты бойынша жоғары білікті 

оқытушылардан, функционалдық бөлімшелердің жетекші мамандарынан 

және университеттің анықталуы бойынша басқа да лауазымды тұлғалардан 

құралады. 

1.6 ағымдағы оқу жылына ОӘК мүшелерінің тізімін ректор бекітеді. 

1.7 ОӘК жұмыс жоспары ағымдағы оқу жылына құрастырылады және 

ректорға бекітуге ұсынылады. ОӘК жұмыс жоспары мен кестесі университет 

қызметкерлері мен студенттердің танысуы үшін қолжетімді болуы тиіс.  

 

2. Әдістемелік кеңестің негізгі міндеттері 

 

2.1 оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету сапасының мониторингін 

ұйымдастыру; 

2.2 ЖОО шығаратын оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерді, ғылыми-

әдістемелік әдебиеттерді, құралдарды және басқа да материалдарды 

жоспарлау, ұйымдастыру, сараптау және шығару; 

2.3 ЖОО-дағы оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету және жетілдіру; 

2.4 оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жетілдіру және 

оқытудың жаңа технологияларын енгізу бойынша озық тәжірибені жинақтау 

және тарату; 

2.5 педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру, қайта даярлау және 

аттестаттау жүйесін жетілдіру, оқу процесінің мазмұнын талдау; 



2.6 оқу процесін ұйымдастыруда сапа менеджменті жүйесін дамыту 

бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу; 

2.7 оқу үдерісін ұйымдастыру және сапасын қамтамасыз ету мәселелері 

бойынша конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер ұйымдастыру 

және өткізу. 

 

3 ОӘК функциялары 

 

ОӘК келесі функциялар жүктеледі:: 

3.1 Оқу үдерісін және университет оқытушыларының тиімді қызметін 

үйлестіру, нормативтік ережелерді жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу; оқу 

жұмыс жоспарларын қарау және келісу; оқытушылардың жеке жұмыс 

жоспарларын әзірлеу, есептерді талқылау, оқу-әдістемелік комиссиялардың 

жұмыс жоспарларын бекіту, пәндер бойынша оқу жұмыс бағдарламаларын 

(ОӘК) талқылау және бекіту; Оқу - әдістемелік құралдарды құрастыру, тест 

тапсырмалары мен басқа да бақылау формаларына сараптама жүргізу және т. 

б. 

3.2 университет ұсынатын білім беру қызметтерінің сапасын және 

жетілдірілуін, педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша 

оқу-әдістемелік құжаттамаларды қамтамасыз ету. 

3.3 ОӘК жұмыс жоспарына оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру 

және бақылау мәселелері енгізіледі: 

- аймақта (қалада) білім беру қызметтерін ілгерілету тактикасы); 

- оқу процесіне инновацияны енгізу, олардың тиімділігі; 

- СҒЗЖ жоспары аясында ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу; 

- студенттердің ағымдағы және қорытынды аттестациясының 

нәтижелері; 

- студенттердің білімін модульдік бақылау, ағымдағы аттестаттау және 

т. б. нәтижелері .  

 

4. ОӘК қызметінің бағалау және нәтижелері 

 

4.1 кеңесте талқылау нәтижелері отырыс хаттамасында ресімделеді 

және ОӘК хатшысында сақталады. 

4.2 оқу жылы аяқталғаннан кейін ОӘК жұмысы туралы есеп жасалады, 

ол ОӘК соңғы отырысында (мамыр - маусым) тыңдалады және бекітіледі. 

ОӘК жұмысы бойынша есеп университеттің ағымдағы оқу жылының 

құрамдас бөлігі болып табылады. 

4.3 ОӘК-де оқытушылардың жұмысы ПОҚ жүктемесіне әдістемелік 

жұмыс ретінде кіреді және оқытушының оқу жылына жеке жұмыс 

жоспарында тіркеледі. 

4.4 оқу - әдістемелік кеңестің жұмысына қатысу баяндамаларды, 

аналитикалық жазбаларды, мамандарды және т. б. дайындау сапасын 

жақсарту бойынша ұсыныстарды дайындау түрінде университеттің ПОҚ 

біліктілігін арттыру элементтерінің бірі ретінде қарастырылады. 


