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                                                  Ережесі 

 

                 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

базасындағы теология мамандығы бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім берудің Республикалық оқу-әдістемелік секциясы  (бұдан әрі - 

ОӘС ) жоғарғы кәсіптік білім берудің барлық деңгейлері мен нысандарын оқу-

әдістемелік, ақпараттық және оқу бағдарламаларымен, сонымен қатар 

дінтанулық-теологиялық сараптамамен қамтамасыз ету үшін құрылған. 

 

1.ОӘС-тің құрылымы және қызметінің ұйымдастырылуы 

 

- ОӘС өз іс-әрекетін Қазақстан Республикасының  2007 жылғы “Білім 

туралы заңына”, ҚР БҒМ 2011 ж. «14» қаңтар № 14 бұйрығымен бекітілен 

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің республикалық 

оқу-әдістемелік кеңесі туралы ереже» негізінде іске асырады. 

-жоғары оқу орындарының базасында жұмыс істейтін ОӘС-тің қызметін 

басқаруды жоғары оқу орындарының ректорлары болып табылатын олардың 

төрағалары жүзеге асырады. 

- ОӘС-тің құрамына ведомстволық бағыныстылығы мен меншік 

нысанына қарамастан мамандықтардың тиісті топтарының білім беру 

бағдарламаларын жүзеге асыратын жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру ұйымдарының өкілдері, сонымен қатар мамандар даярлауды 

жетілдіруге мүдделі ұйымдар мен кәсіпорындар басшыларының ұсынымдары 

негізінде жіберілген өкілдер кіреді. 

- ОӘС-тің құрамы Министрлікпен келісіледі және ОӘС-тің төрағасымен 

бекітіледі. 

- ОӘС-тің оқу жылына арналған жұмыс жоспарлары Министрлікпен 

келісіледі және ОӘС-тің төрағасымен бекітіледі. 

- ОӘС өз қызметін мүшелерінің тең құқылығы және қабылданатын 

шешімдердің ашықтығы қағидасында жүргізеді. 

- ОӘС-тің шешімдері отырысқа 2/3-тен кем емес құрамы қатысқан 

жағдайда қарапайым көпшіліктің дауысымен ашық дауыс беру арқылы 

қабылданады және ұсынымдық сипатқа ие болады. 

- ағымдық ұйымдастырушылық жұмыстарды, құжаттамалар мен іс 

жүргізуді ОӘС-тің хатшсы жүзеге асырады. Хатшы хаттамаларды жүргізеді, 

ОӘС-тің жұмысы туралы есептерді дайындайды. 

- ОӘС базалық жоғары  оқу орны мамандықтар пәндерінің барлық 

циклдары бойынша типтік оқу бағдарламаларымен және типтік оқу 

жоспарларымен жоғары оқу орындарын қамтамасыз етеді. 



2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

мамандықтарының топтары бойынша ОӘС қызметінің негізгі 

бағыттары: 

- мәндес мамандықтар бойынша мамандар даярлайтын білім беру 

ұйымдарының оқу-әдістемелік қызметін өзара байланыстыру мен үйлестіруді 

жүзеге асыру; 

- еңбек нарығының қажеттілігін ескере отырып, мамандықтар мен білім 

беру бағдарламаларының тізімі бойынша ұсынымдар дайындау; 

- жаңа мамандықтар ашуға қатысу; 

- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарттарын әзірлеуді ұйымдастыру; 

- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарттарын жетілдіру жөнінде ұсынымдар дайындау; 

- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламаларының мазмұнын жаңарту мен жетілдіру жөнінде ұсынымдар 

дайындау; 

- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары 

бойынша пәндердің типтік оқу бағдарламалары мен типтік оқу жоспарларын 

әзірлеу; 

- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтарын 

оқулықтармен және оқу құралдарымен қамтамасыз етудің мониторингін 

жүргізу; 

- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруге арналған 

оқулықтар мен оқу құралдарының қол жазбаларын рецензиялау; 

- оқулықтарды, оқу құралдары мен оқу-әдістемелік әзірлемелерді 

(ұсынымдарды, нұсқауларды, құралдарды және т.б.) шығаруға ұсынымдар 

беруді қарастыру мен олар туралы шешімдер қабылдау; 

- оқу және әдістемелік әдебиетті шығарудың жоспарын үйлестіру; 

- оқу әдебиетін жасау бойынша конкурстарды өткізуге қатысу; 

жоғары оқу орындарында оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде 

кредиттік және қашықтан оқытуды енгізуге талдау жүргізу және 

қорытындылау; 

- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру үдерісінде 

қолдануға Министрлік рұқсат еткен оқулықтардың, оқу әдебиетінің, оқу-

әдістемелік кешені мен оқу құралдарының тізімін қалыптастыру жөнінде 

ұсынымдар дайындау; 

- жоғары оқу орындарында білім берудің жаңа технологиясын, оның 

ішінде кредиттік және қашықтан оқыту технологиясын енгізуді талдау және 

жалпылау;  

- заманауи білім беру технологияларын енгізу бойынша ұсынымдар 

дайындау; 

- оқу үдерістерін жетілдіру, үздік тәжірибені өрістету, жоғары білім 

берудің түйткілдері бойынша конференцияларды, семинарлар мен 

жиналыстарды ұйымдастыруға қатысу бойынша ұсынымдар әзірлеу; 



- жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылық құрамын 

даярлау мен қайта даярлау үшін білім беру бағдарламалары бойынша 

ұсынымдар әзірлеу; 

- Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жоғары оқу 

орындарында мемлекеттік тілді енгізу мен дамыту бағдарламасының 

орындалуына ықпал ету; 

- келісілген әдістемелерді, стандарттарды, құралдарды, білім беру 

сапасын бағалау мен қамтамасыз ету жүйесінің рәсімдерін әзірлеу 

мақсатында жоғары білікті мамандарды даярлауда алдыңғы қатарлы 

шетелдік жоғары оқу орындарының тәжірибесін зерттеу, қорытындылау 

және өрістету; 

- мамандарды даярлауды жақсарту бойынша жоғары оқу орындары мен 

білім беру қызметін тұтынушылар арасында өзара іс-қимыл бағдарламасын 

әзірлеу; 

- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мәселелері 

бойынша құжаттар жобаларын әзірлеу мен сараптауға қатысу болып 

табылады. 

- діни әдебиеттер және теологиялық оқу-құралдарына дінтанулық 

сараптама жасауға қатысу. 

3. ОӘС-тің төрағалары жыл сайын РОӘК-ке атқарылған жұмыс жөнінде 

есеп береді. ОӘС-тің есептері РОӘК-тің отырысында тыңдалады. 

4. Типтік оқу бағдарламаларын сараптауды ұйыдастыру осы мәселе 

құзырына кіретін білім саласындағы уәкілетті органның құрылымдық 

бөлімшесі жүзеге асырады. 

5. ОӘС:  

1) ОӘС-ке жүктелген міндеттерді жүзеге асыруға қажетті ақпараттық 

және өзге де мәліметтерді мамандықтардың тиісті топтарының білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру ұйымдарынан сұратып алуға; 

2) ОӘС-тің құзырына кіретін мәселелер бойынша Министрлікке 

ұсынымдарды дайындау үшін белгіленген тәртіппен жұмыс топтарын құруға 

құқылы. 

6. ОӘС: 

1) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарттары талаптарының бұзылуына; 

2) оқу-әдістемелік қызметтің жағдайы мен мазмұнына; 

3) мәндес мамандықтар бойынша мамандар даярлайтын білім беру 

ұйымдарының оқу-әдістемелік қызметінің өзара байланысы мен үйлесуінің 

бұзылуына; 

4) құзырына кіретін қызметтерді орындамауға; 

        7.  ОӘС-ті қаржыландыру 
            ОӘС  қаржыландыру  ҚР БҒМ 2011 ж. «14» қаңтар № 14 бұйрығымен 

бекітілен «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 

республикалық оқу-әдістемелік кеңесі туралы ереже» негізінде жүргізіледі. 

               8. ОӘС-тің қызмет көрсетуі 



 

          Теология мамандығы бойынша  Республикалық оқу-әдістемелік секциясы 

Ахмет Ясауи университетінің базасында құрылған құрылымдық бөлімшесі 

ретінде ЖОО  типтік оқу бағдарламалар, оқу және әдістемелік  құралдармен  

қамтамасыз етуге қызмет көрсетеді.  

                 9. ОӘС-тің таратылуы 

ОӘС Ахмет Ясауи университеті президентінің бұйрығымен таратылады. 
  

 
 

 


