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Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты
Ғылыми кеңесінің 2012-2013 оқу жылына арналган жұмыс
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Қаралатын мәселелер
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Ӛткізу мерзімі

Жауапты қызметкерле^
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Тӛраға ректор О.Аяшев
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Оңтүстік | 1 Қазақстан мемлекетгік педагогикальік
институты Ғылыми кеңес күрамын бекіуу.

тамыз

2.

Қазақстан
Республикасында
білім
беруді
дамытудың 2011 -2020 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында
ОҚМПИ-дың 2012-2013 оқу жылына арналған
стратегиялық мақсат-міндеттері.

Оқу ісі жӛніндегі проректор
- 1-проректор
Д.Болатханүлы

3.

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық
институтына 2012-2013 оқу жылына студенттерді
қабылдау қорытындылары. 2012-2013 оқу
жылына 2-5 курстар бойынша мамандықтар
контингентін қалыптастыру жағдайы мен кәсіби
бағдар беру жүмысы туралы.

ИТЕжАСО бастығы
Қ.С.Мамаев

4.

Әртүрлі мәселелер.

*

Салалар бойынша жауапть
түлғалар

№ 2 мәжіліс

№

31 казан

1.

Институтта кредиттік жүйе мен қашықтықтан
оқыту
технологиясының
әлеуеттерін
пайдаланудың тиімділігі және оны ғылымиәдістемелік,
материалды-техникалық
түрғыда
қамту туралы

2.

Білім
берудің сапасын арттыру жолдары
Институттағы
оқу-әдістемелік
жүмыстардың
иаман
даярлаудағы
мемлекеттік
білім
:тандарттарьща сәйкес үйымдастырылу эарысы
(оқулық, оқу қүралдары, әдістемелік нүсқаулар:
лекциялар конспектілері, гірактикалық және
лабораториялық ;абақтарға, ОБСӚЖ және СОЖ;
курстық кәне диплом жүмыстарды орындау,
іедагогикалық, ӛндірістік іс-тәл<ірибелер эткізу).

Қашыктықган оқыту
орталығының бастығы
Сманов И.

І

Оқу әдістеме бӛлімінің
бастығы Дайырбеков С.

------------------ -

4. '] <әсіптік білімді
Зайланысы.

5

Әртүрлі мәселелер

дамыту;

білім

мен

ӛндіріс

Тарих және кәсіби білім
факультетінің деканы
Е.Амиргазин
Жауапты түлғалар

№ 3 мәжіліс

№

26 желтоқсан

1

Кӛптілді бщщ іберу проблематикасы. Атқарылған
Іс-іпаралар, даму перспективалфы.

Әлем тілдері кафедрасының
меңгерушісі Қалдаяқова Ғ.С.

2. 1 Институттың материалдық-техникалық қамтылуы
және инфрақұрылымы: жайы мен болашағы.

Әкімшілік шаруашылық
жүмысы жӛніндегі проректор
Ж.Асанбаев

1.

;

I

1

3.

УҢірдегі педагогикалық мамандарға
|сұранысты қанағаттандыру жолдары.

деген

| Педагогика-гісихология |
факультетінщ деканы
Ш.Арзымбетова

1

■ - --------------------------------- ------Студенттердщ
академиялық
ұтқырлығы:
атқарылған іс-шаралар, даму перспективалары.

4.

5.

«Біз табысты боламыз» ЖОО жастар саясатын
жолға кою, калыптастыру, дамыту. Институттың
студенттік үйымдары есебі.

Академиялық ұтқырлық
орталығының бастығы
Таңирбергенов М.

і

Жастар ісі жӛніндегі
комитет тӛрайымы
Ә.Қалдарбекова

:
Әртүрлі мәселелер

6.

№ 4 мәжіліс
і

I 27 ақиан

1.

Институггың
2012
жылдагы
ғылыміжүмыстарының есебі.
ОҚМПИ-дың
2012
жылғы
ғылыми-зеріте>
жүмысы мен халықаралық қатынастары және 2013
жылы ғылым мен халықаралык байланыстардьі’
дамыту барысындағы міндеттері.

2.

2012-2013 оқу жылындағы қысқы емтихан
сессиясының нәтил<елері.

/і

Кәсіптік ю-тәжірибе және студенттердің жұмысқа
орналасуы.

^әсіои бағдар жүмыстары туралы.

5.

иқытушы-педагогтар
ірттыру жүмыстары.
с

құрамының

|
Ғылым және инноваңия
бӛлімінің бастығы
Қабылбекова 3.

Офис регистратор бӛлімінің
бастығы Сартаева X
Педагогикалык іс- гәжірибе
жетекшісі Гүрсынбекова Ж

Эқу тәрбие ісі жӛніндегі
іроректор Б.Қ.Исабек
біліктілігін

[ Оқу әдістеме бӛлімінің
1,

басгыгы Дайырбеков С.

Баспасӛз қызметінің жүмысы және
Институттың бүқаралық байланысы.

Баспасӛз
орталығының
жетекшісі Жорабекова Л

Әртүрлі мә^бделер.

№5 мәжіліс

№
1.

24 сәуір

Физика-математика факультетіндегі оқу- тәрбие
жүмыстары мен студенттерге сапалы кәсіптік
білім
беруге
бағытталған
іс-шаралар
(бағдарламасы.

Факультет деканы
Абдрахманов Қ

Спорі және әскери дайындық факультетінің
мамандықтары бойынша сапалы мамандар
дайындау барысындағы іс-шаралардың жүзеге
асырылуы.
Тарих және кәсіби білім
ңмамандықтары бойынша

Факультет деканы
Наханов Қ.

факультетіні

Факультет деканы
Амиргазин Е

сапалы мамандар
дайындау барысындағы іс-шаралардың жүзеге
асырылуы.

5.

6.

; Филология
Ібойынша
Ібарысында
ғы
асырылуы.
ГІедагогика
мамандықтары

факультетінің мамандықтары ;
сапалы мамандар дайындау
іс-шаралардың жүзеге

Факультет
деканы
Сапарбаева Қ

психология факультетінің
бойынша сапалы мамандар
дайындау барысындағы іс-шаралардың жүзеге
асырылуы.
Химия - биология
ңмамандықтары # бойынша

Факультет деканы
Арзымбетова Ш.

факультетіні

Факультет деканы
Муталиев А.

сапалы мамандар
даиындау барысындағы іс-шаралардың жүзеге
асырылуы.
7. Қашықтықтан оқьггу орталығы 7[)7культеттері
мамандықтары бойынша сапалы мамандар
дайындау барысындағы іс-шаралардың жүзеге
асырылуы.
8.

Қашықтықтан оқыту
орталығынын бастығы
Сманов И.

Әртүрлі мәселелер

№ 6 мәжіліс

№
—

— ж

ы л д ы қ

жүмысының есебі.

26 маусым

_Оқу ісі жӛніндегі

проректор - 1-проректор
Д.Болатханұлы
2.

Білім беру және ғылым
жұмыстары
бойынша
мониторинг
бӛлімінін
бастығы Тілеуова С.

Қашықтықтан оқыту орталығының жүмысы
туралы. ОПҚ рейтингтік есебі.
1

І'
/
3.

Кӛктемгі сщңақ-емтихан сессияларының
қорытындысы.

Офис-регистратор бӛлімінің
бастығы Сартаева X

4.

Институтта 2012-2013 оқу жылында атқарылған
жұмыстардың жылдық есебі мен Ғылыми кеңестің
2013-2013 оқу жылында қабылданған
шешімдерінің орындалуы туралы.

Оқу ісі жӛніндегі проректор
- 1-проректор
Д.Болатханұлы

5.

Дайындык актісін бекіту: жаңа оқу жылына
бакалавриат мамандықтары бойынша жүмыстық
оқу жоспарларын, оқу үдерісінің кестесін және
академиялық күнтізбені, Ғылыми, ғылымиәдістемелік, кеңестердің жоспарларын бекіту
туралы.

4

Әртүрлі мәселелер

-*

Ректор, профессор О.Аяшев

Жауапты тұлғалар

Ескертпе:
1. Күн тәртібіндегі материалдар (баяндама, қосымша баяндама, шешімнін жобасы, т.с.с)
Ғылыми кеңес хатшысына ғылыми кеңес мәжілісіне дейін 15 күн бүрын ұсынылады.
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