
Абай атындағы ҚазҰПУ базасындағы 2012-2013 оқу жылының 

« Білім » топ мамандықтар бойынша РОӘК ОӘС жұмыс жоспары 

№ Іс шара Жауапты Орындалу 

мерзімі 

Есеп беру құжаты 

(нәтижесі) 

1 ҚР БҒМ тапсырмаларын 

орындау,сұралып 

отырған материалдарды 

және өңдеулерді, бір 

үлгідегі оқу 

бағдарламаларды дер 

кезінде ұсыну 

Айтбаева А.Б., 

әдіскерлер,  

сарапшылар  

  

Ағымдағы оқу 

жылына ҚР БҒМ 

сұрауымен 

келісілген  

Материалдар 

және өңдеулер, 

үлгідегі оқу 

бағдарламалары 

2 Бір үлгідегі білім беретін 

оқу бағдарламаларын 

әзірлеу 

 Айтбаева А.Б., 

Әдіскерлер, 

 автор-

өңдеушілер, 

сарапшылар 

  

қыркүйек 2012ж. 

  

бакалавриат, 

магистратура, 

докторантура 

мемлекеттік 

жалпы міндетті 

стандарттар 

3 12-жылдық білім 

бойынша бастапқы, 

негізгі орта, жалпы орта 

білімнің Қазақстан 

Республикасының 

мемлекеттік бәріне 

міндетті стандарттың 

баламалы нұсқасын 

әзірлеу 

Айтбаева А.Б., 

автор-

өңдеушілер, 

әдіскерлер  

  

Қыркүйек-

қараша 2012 ж. 

Бастапқы, негізгі 

орта, жалпы орта 

білімнің 

мемлекеттік 

жалпы міндетті 

стандарттар 

4 Профильді мектеп 

мазұнынына ЖОО 

компоненталарын енгізу 

мәселелері бойынша 

және    « Білім»  саласы 

бойынша біліктілік 

шеңберінде РОӘК ОӘС 

мәжілістерін 

ұйымдастыру және 

өткізу, 

Айтбаева А.Б., 

методисты 

  

  

Қаңтар 

2013 гж, 

мамыр 2013ж. 

хаттамалар, 

жұмыс 

 материалдары 

5 12-жылдық білімге көшу 

барысында болашақ 

ұстаз дайындау 

тақырыбында ЖОО ішілі 

ғылыми жоба 

қорытындылары 

бойынша халықаралық 

конференциялар әзірлеу 

және өткізу» 

Айтбаева А.Б., 

методисты 

  

  

Желтоқсан 2012 

ж. 

конференция 

материалдарының 

жинағы, жұмыс 

материалдары 

6 Ішкісекцияның оқу-

әдістемелік жоспарын 

Айтбаева А.Б., Қыркүйек 2012 

ж. 

Жоспарлардың 

бекітілуі 



талдау РОӘС ОӘК 

мүшелері, 

әдіскерлер 

7 Ішкісекцияның оқу-

әдістемелік құрамын 

түзету 

Айтбаева А.Б., 

РОӘС ОӘК 

мүшелері, 

әдіскерлер 

Қыркүйек-қазан 

2012 ж. 

оқу-әдістемелік 

ішкі секция 

құрамын бекіту 

8 Оқу әдебиеттер әзірлеуде 

авторлық ұжымдарды 

құрастыру 

Айтбаева А.Б., 

РОӘС ОӘК 

мүшелері, 

әдіскерлер 

Қараша 2012 ж.  авторлық ұжым 

құрамын бекіту 

9 Абай атындағы ҚазҰПУ 

оқу жоспарларына, 

жаттығу дағдыларға 

соның ішінде 

кәсіпкерлікке 

бағдарлаған  

біліктіліктерге 

өзгертулер енгізу. 

Айтбаева А.Б., 

РОӘС ОӘК 

мүшелері, 

әдіскерлер 

Қыркүйек 2013 

ж. 

Оқу 

жоспарларына 

өзгертулер енгізу 

10 Әлдеқашанғы немесе 

сұраусыз пәндерден 

сабақ беретін білім 

бағдарламаларына 

талдау жүргізу 

Айтбаева А.Б., 

РОӘС ОӘК 

мүшелері, 

әдіскерлер 

Қаңтар 2013 ж., 

мамыр 2013 ж. 

міндетті 

бағдарламалар 

дағы өзгерістер 

11 РОӘК ОӘС жататын 

ГОСО мамандықтар 

бойынша бір үлгідегі оқу 

бағдарламаларын әзірлеу 

және шығару 

Айтбаева А.Б., 

Әдіскерлер, 

 автор-

өңдеушілер, 

сарапшылар 

Қазан 2012ж.- 

маусым 2013 ж. 

Пәннің бір 

үлгідегі оқу 

бағдарламалары 

12 Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ, ҚазҚБА, Абылай 

хан атындағы ХҚӘТУ, 

М.Әуезов атындағы 

ОҚМУ, ҚазМемҚызПУ, 

 Букетов атындағы 

ҚарМУжәне басқа да 

ЖОО ОӘС  

мәжілістеріне қатысу : 

Айтбаева А.Б., 

Әдіскерлер 

Басқа да жоо 

жұмыс 

жоспарларына 

сәйкес келу 

басқа жоо ОӘС 

мәжілістерінің 

материалдары 

13 халықаралық және 

республикалық ғылыми-

әдістемелік 

конференцияларға 

қатысу 

Айтбаева А.Б., 

НМС мүшелері 

  

2012/2013 ж 

ішінде жоспар 

бойынша 

конференция 

өткізу. 

 конференция 

материалдары 

14 ҚР БҒМ сұрауы 

бойынша өткізілетін 

ОӘС нормативтік, 

әдістемелік қамтамасыз 

ететін мәжілісіне қатысу 

Айтбаева А.Б., 

Әдіскерлер 

ҚР БҒМ жұмыс 

жоспарына 

сәйкес 

ҚР БҒМ тарату 

материалдары, 

ауызша 

ақпараттар 



15 Профилді мектептердің 

11-сыныптарына 

арналған оқулықтар 

әзірлеуге қатысу және 

кеңесу 

Айтбаева А.Б., 

Әдіскерлер, 

 автор-

өңдеушілер, 

сарапшылар 

Январь 2012 - 

сентябрь 2013 г. 

профилді 

мектептің 11-

сыныптарына 

арналған 

оқулықтар 

16 Абай атындағы ҚазҰПУ 

оқу және жұмыс оқу 

бағдарламаларына, жаңа 

ҚР ГОСО 5.04.019-2011, 

ҚР ГОСО 5.04.033-2011, 

ҚР ГОСО 5.04.034-2011 

сәйкес ОӘК жұмысшы 

сараптама жүргізу.  

Айтбаева А.Б., 

Әдіскерлер 

  

 2012/2013жыл 

бойы, тұрақты 

түрде 

  

Жұмыс оқу 

жоспарлары,  

жұмыс оқу 

бағдарламалары 

17 Басқа ЖОО оқу 

жоспарларына  және осы 

ЖОО сұрауы бойынша, 

ҚР БҒМ тапсырысы 

бойынша  оқу - 

әдістемелік құжаттарына 

сараптаулар жүргізу 

Айтбаева А.Б., 

Әдіскерлер 

Ағымдағы оқу 

жылы ішінде 

басқа жоо 

тапсырысы 

бойынша 

Сараптау 

қорытындылары, 

рецензиялар, 

ауызша қызмет 

көрсетулер 

18 ҚР басқа ЖОО кеңестік 

қызмет көрсету 

Айтбаева А.Б., 

Әдіскерлер 

  

Ағымдағы оқу 

жылы ішінде 

басқа жоо сұрауы 

бойынша 

Ауызша қызмет 

көрсетулер, жоо 

хат жіберу 

19 Абай атындағы ҚазҰПУ 

НЦГСОТ бірге ЖОО ГА, 

ВОУД, оқушылардың 

ҰБТ құрастыру бойынша 

ОӘС жұмыстарының 

бағыттары 

Айтбаева А.Б., 

Әдіскерлер, 

 автор-

өңдеушілер, 

сарапшылар 

ГСОТ ҰО сұрауы 

бойынша 

  

Сұралып отырған 

материалдар, 

тесттер, 

сараптама 

қорытындылары 

20 Бір үлгідегі білім беретін 

жаңа бағдарламаларды 

оқу процессіне енгізу 

нәтижелерінің сапасын 

анықтау жәнет алдау 

Айтбаева А.Б., 

Әдіскерлер, 

 автор-

өңдеушілер, 

сарапшылар 

2012/2013 оқу 

жылы 

ҚР БҒМ есеп 

беру 

21 Отандық және шетел 

мамандарын шақырып 

Абай атындағыҚАЗ ҰПУ 

ПОҚ әдістемелік 

семинарлар 

ұйымдастыру 

Айтбаева А.Б., 

Әдіскерлер, 

 автор-

өңдеушілер, 

сарапшылар 

Ағымдағы 

 2012/2013 оқу 

жылына. 

Методические 

семинары, 

сертификаты 

22 Білікті шетел мамандары 

мен ұстаздарды тартумен 

педагогикалық 

Айтбаева А.Б., 

Әдіскерлер, 

Ақпан 2013 ж.  Педагогикалық 

мамандықтардың 

кәсіби стандарт 



мамандықтардың кәсіби 

стандарттары бойынша 

кеңес құру 

өңдеушілер, 

оқу бөлімі, 

сарапшылар 

бойынша кеңесі 

23 Пәндерге ОӘС грифін 

беру үшін  ОӘС келіп 

түскен оқулықтарды, 

оқу-әдістемелік  

құралдарды сараптаудан 

өткізуді ұйымдастыру 

Айтбаева А.Б., 

Сонымен бірге 

сарапшылар 

мен әдіскерлер 

Ағымдағы 

 2012/2013 оқу 

жылына 

Протоколы УМС, 

сведения, 

направляе-мые в 

Комитет по 

контролю в сфере 

образования и 

науки 

24 ҚР жоо және шетелдік 

ЖОО соның ішінде 

ECTS европалық 

кредиттер жүйесін енгізу 

бойынша  оқу 

әдістемелік жұмыстар 

нысанында алдыңғы 

қатарлы тәжіибелерді 

тарату және зерттеу 

Айтбаева А.Б., 

Әдіскерлер 

  

  

  

Ағымдағы 

 2012/2013 оқу 

жылына 

Протоколы 

заседаний, 

презентаций, 

мониторингов,    

публикации, 

материалы 

докладов, отчеты 

о командировках 

25 ҚР ЖОО іскерлік 

сараптау және тіркеу 

бойынша және ҚР жоо 

білім қызметтерін 

лицензиялау 

талаптарына сәйкестігін 

тексеру бойынша ҚР 

БҒМ комиссияларына 

қатысу 

Айтбаева А.Б., 

Әдіскерлер 

  

ҚР БҒМ бұйрығы 

бойынша 

ҚР БҒМ 

мәліметті 

26 СМК талаптры 

шеңберінде және басқа 

да біліктілікті 

жоғарылату курстарында 

техникалық оқулар мен 

біліктілікті жоғарылату 

Айтбаева А.Б., 

Әдіскерлер 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

ректорына, 

ҚР БҒМ бұйрығы 

бойынша 

Сертификаты 

27 ЖОО және ЖОО кейінгі 

пәндердің оқу 

бағдарламаларының 

мазмұнын жаңарту және 

дамыту бойынша жоо 

ұсыныстарын жалпылау 

және жинау. 

Айтбаева А.Б., 

Әдіскерлер 

Ағымдағы оқу 

жылына 

 

28 2012/2013 ж. 

қорытындысы бойынша 

ОӘК ОӘС жұмысы 

туралы есебін әзірлеу 

Айтбаева А.Б., 

әдіскерлер 

Маусым 2013ж. 

  

Есеп 

 


