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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың  география және табиғатты пайдалану 

факультеті деканатының 2014-2015 оқу жылына 

 арналған оқу-әдістемелік жұмыс 

ЖОСПАРЫ 

 

№ Атқарылатын жұмыстар Мерзімі  Жауапты тұлғалар 

1 2014-15 оқу жылының 

бірінші жарты 

жылдығының оқу кестесін 

даярлау 

10.08.- 

18.08.2014 ж. 

Деканның оқу, 

әдістемелік және тәрбие 

жұмысы жөніндегі 

орынбасары, кафедра 

меңгерушілерінің 

орынбасарлары 

2 Бағдар беру аптасын 

ұйымдастыру және өткізу 

25.08.- 

29.08.2014 ж. 

Факультет деканы, 

деканның оқу, әдістемелік 

және тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары, 

кафедра меңгерушілері 

3 1 курсқа қабылданған 

студенттерді топтарға 

бөлу, топ старосталарын 

сайлау және топтың 

куратор-эдвайзерлерін 

бекіту 

25.08.- 

29.08.2014 ж. 

Деканның оқу, 

әдістемелік және тәрбие 

жұмысы жөніндегі 

орынбасары, кафедра 

меңгерушілерінің 

орынбасарлары 

4 

 

 

 

2014-15 оқу жылының 1-ші 

семестріне «ҚР Президенті 

шәкіртақысына» 

үміткерлерді іріктеу және 

бекітеу  

25.08.- 

29.08.2014 ж. 

Факультет деканы, 

деканның оқу, әдістемелік 

және тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары, 

кафедра меңгерушілерінің 

орынбасарлары 

5 Факультеттегі оқу, 

әдістемелік және тәрбие 

мәселелері бойынша 

деканат жиналысын өткізу  

Аптаның әр 

жұма күні. 

Сағат 15.00-

17.00 

 

Факультет деканы, 

деканның оқу, әдістемелік 

және тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары, 

кафедра меңгерушілері  

6 Куратор-эдвайзерлер 

кеңесін ұйымдастыру және 

өткізу 

Әр айдың 

бірінші 

бейсенбісі 

Деканның оқу, 

әдістемелік және тәрбие 

жұмысы жөніндегі 



орынбасары, кафедра 

меңгерушілерінің 

орынбасарлары 

7 Топ старосталарының 

кеңесін ұйымдастыру және 

өткізу 

Әр айдың 

бірінші 

сейсенбісі 

Деканның оқу, 

әдістемелік және тәрбие 

жұмысы жөніндегі 

орынбасары, кафедра 

меңгерушілерінің 

орынбасарлары 

8 Студенттердің сабаққа 

қатысуын тексеру 

Күнделікті Деканның оқу, 

әдістемелік және тәрбие 

жұмысы жөніндегі 

орынбасары, кафедра 

меңгерушілерінің 

орынбасарлары 

9 

 

 

 

 

Оқу жетістіктерін сырттай 

бағалау (ВОУД). Қосымша 

сабақтар және дайындық 

тест сынақтарын 

ұйымдастыру 

15.09.2014 ж. -

20.11.2014 ж. 

Деканның оқу, 

әдістемелік және тәрбие 

жұмысы жөніндегі 

орынбасары, кафедра 

меңгерушілерінің 

орынбасарлары 

10 

 

 

 

 

 

Аралық емтихан сессиясын 

(Midterm) ұйымдастыру 

бойынша семинар-тренинг 

өткізу. 

6-шы апта Факультет деканы, 

деканның оқу, әдістемелік 

және тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары, 

кафедра меңгерушілері 

11 2014-15 оқу жылының 

бірінші жарты 

жылдығының 1 АБ 

нәтижесі бойынша Оқу-

тәрбие комиссия жұмысын 

ұйымдастыру және өткізу 

17.10-

21.10.2014 ж. 

Факультет деканы, 

деканның оқу, әдістемелік 

және тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары, 

кафедра меңгерушілері 

12 

 

 

Аралық емтихан сессиясын 

(Midterm) ұйымдастыру. 

8-ші апта Факультет деканы, 

деканның оқу, әдістемелік 

және тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары, 

кафедра меңгерушілері 

13 2014-15 оқу жылының 

қысқы емтихан сессиясын 

ұйымдастыру және өткізу 

12.12 -

30.12.2014 ж. 

Факультет деканы, 

деканның оқу, әдістемелік 

және тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары, 

кафедра меңгерушілері 

14 Академиялық мобильділік Желтоқсан Факультет деканы, 



бағдар бойынша жұмысты 

ұйымдастыру және жүзеге 

асыру. Сырттай мобильдік 

бағдарламасы бойынша 

шетелдің дамыған 2 

университетімен (АҚШ, 

Еуропа) келісім шарт 

жасау. 

2014 ж. – 

Ақпан 2015 ж. 

деканның оқу, әдістемелік 

және тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары, 

кафедра меңгерушілері 

15 

 

 

 

2014-15 оқу жылының 2-ші 

семестріне «ҚР Президенті 

шәкіртақысына» 

үміткерлерді іріктеу және 

бекітеу  

5.01.- 

10.01.2015 ж. 

Факультет деканы, 

деканның оқу, әдістемелік 

және тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары, 

кафедра меңгерушілерінің 

орынбасарлары 

16 2014-15 оқу жылының 

екінші жарты 

жылдығының 1 АБ 

нәтижесі бойынша Оқу-

тәрбие комиссия жұмысын 

ұйымдастыру және өткізу 

12.03 – 17.03. 

2015 ж. 

Факультет деканы, 

деканның оқу, әдістемелік 

және тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары, 

кафедра меңгерушілері 

17 2013-14 оқу жылының 

көктемгі емтихан 

сессиясын ұйымдастыру 

және өткізу 

05.05 -

29.05.2015ж. 

Факультет деканы, 

деканның оқу, әдістемелік 

және тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары, 

кафедра меңгерушілері 

18 

 

 

 

 

2015-2016 оқу жылына 

арналған Оқу әдістемелік 

кешендерді бекіту және 

«Univer» жүйесіне енгізу. 

Мамыр 2015 

ж. – Маусым 

2015 ж.  

Деканның оқу, 

әдістемелік және тәрбие 

жұмысы жөніндегі 

орынбасары, кафедра 

меңгерушілерінің 

орынбасарлары 

19 

 

 

 

 

Екі диплом бағдарламасын 

дамыту. Шетелдің дамыған 

2 университетімен (АҚШ, 

Еуропа) келісім шарт 

жасау. 

Мамыр 2015 

ж. – Маусым 

2015 ж.  

Факультет деканы, 

деканның оқу, әдістемелік 

және тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары, 

кафедра меңгерушілері 

20 Жазғы сессияны 

ұйымдастыру және өткізу 

30.05 – 

30.06.2015 ж.      

1.07– 

1.08.2015 ж. 

 

Деканның оқу, 

әдістемелік және тәрбие 

жұмысы жөніндегі 

орынбасары, кафедра 

меңгерушілерінің 

орынбасарлары 

 

Хатшы ____________________ 


