6.

Қажетті дезинфекциялық және
жуғыш заттар мен жылытқыш, кварц
шамдар, санитайзерлер,
дезинфекциялаушы кілемшелер,
тонельдермен қамтамасыз ету

7.

Практикалық жұмыстарға арналған
кабинеттер мен аудиторияларды
қатаң СЭР режимімен қамтамассыз
ету
Тазалау және дезинфекция режимін
сақтау

Дезинфекциялық және
жуғыш заттар мен
жылытқыш, кварц шамдар,
санитайзерлер,
дизинфекциялаушы
кілемшелер, тонельдер
Зертханаларда СЭР режимін
сақтау және орындау туралы
туралы белгі
СЭР сақтау туралы белгі

8.

9.

Сайтқа, оқу корпустарының және
жатақхананың ақпараттық
тақталарына СЭР ережелерін сақтау
туралы ақпаратты орналастыру

Ақпараттық стандтер,
университет сайты

Шаруашылық бөлімі
Тәрбие істері және
әлеуметтік даму
департаменті дезинфек

Олжабаев С.
Байзақ М.

28 тамыздан
үнемі

Шаруашылық бөлімі
Тәрбие істері және
әлеуметтік даму
департаменті дезинфек

Олжабаев С.
Байзақ М.

әрқашан
(әр 2 сағат сайын
ылғалды тазалау,
толық тазалау аптасына 1 рет)

Шаруашылық бөлімі

10 тамыз

Шаруашылық бөлімі
Тәрбие істері және
әлеуметтік даму
департаменті

28 тамыздан
үнемі

Олжабаев С.

Олжабаев С.
Байзақ М.

2. Оқу үдерістерін ұйымдастыру

10.

Университеттің ішкі құжаттарының
қащықтан және аралас білім беру
бөліміне өзгерістер мен толықтырулар
енгізе отырып университет сайтына
орналастыру:
академикалық саясат;
сапа саясаты;
ағымдық және қорытынды
бақылауды өткізу саясаты, бағалау
саясаты;
кредиттік оқу технологиясы
бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру

Университеттің білім
үрдісін реттейтін ішкі
құжаттар

28 тамыз 2020 ж.
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Сапа менеджменті бөлімі
Оқу-әдістемелік басқарма,
ЖООКББ бөлімі,
Кафедра меңгерушілері

Әділбаева Ш.
Махмет М.
Имашева Г.

11.

12.

13.
14.

15.

бойынша құжаттар;
ҚБТ-ны қолдана отырып оқу
үрдісін ұйымдастыру бойынша
құжаттар;
Білім беру бағдарламаларын
жасау бойынша құжаттар;
Формальды және формальды
емес білімнің нәтижелерін тануға
қатысты құжаттар;
2020/2021 оқу жылына арналған
академиялық күнтізбе;
Элективті және міндетті пәндер
каталогы;
Академиялық адалдықты сақтау
ережесі
Университет бойынша 2020/2021 оқу
жылының күзгі семестріне дайындық
жағдайын бағалау
Курстардың, силлабустардың,
видеолекциялардың және оқу
материалдарының контенті, дизайны,
пішіміне қойылатын талаптарды
әзірлеу және бекіту және оның чеклист негізінде сәйкестігін қадағалау
Цифрлық білім беруді жетілдіру
бағдарламасын әзірлеу және бекіту
Қашықтан білім беру режиміндегі оқу
үрдісін ұйымдастыру және жоспарлау
үшін уақыт нормаларын анықтау
Басқа университеттерде жекелеген
пәндерді онлайн немесе офлайн
режимінде меңгеру мүмкіндігін
қамтамасыз ету үшін «ішкі

1 қыркүйек 2020
ж.

Бағалау нәтижелері

Бөлім басшылары
Сапа менеджменті бөлімі
Академиялық мәселелер
департаменті,
ҚБТ бөлімі

Әділбаева Ш.

Университеттің оқу
контенті бойынша
нұсқаулық

28 тамыз 2020 ж.

Цифрлық білі беруді
жетілдіру бағдарламасы

20 қыркүйек 2020
ж.

Ақпараттық
технологиялар бөлімі

Бердібеков С.

Бекітілген уақыт нормасы

27 маусым

Академиялық мәселелер
департаменті

Махмет М.

Бекітілген жұмыс оқу
жоспарлары және
студенттердің оқу
жоспарлары

27 тамыз

Стратегиялық даму және
халықаралық қатынастар
бөлімі

Пазылбеков Ж.
Мансурова Т.
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Жайлауова Д.

академиялық ұтқырлық терезесін»
қолдана отырып, оқу-жаттығу
дәрістерінің сәйкестігін қарастыратын
ішкі құжаттарды әзірлеу
Сабақ кестесін құру:
- Нақты пәндерге қатысты таңдалған
форматқа байланысты;
- Дәрістерді өткізу барысында
әлеуметтік қашықтықты сақтауды
ескере отырып аудиторияның
ауқымдылығын ескеру (1 адамға 2
кв.м.);
- Үзілісті «щахмат тәртібі» бойынша
реттеу;
- Интернет желісінің өткізу
қабілеттілігін, жергілікті желі мен
серверлік аппараттың
мүмкіншілігін ескере отырып;
- Оқытушылар мен студенттердің
компьютерлік техникаға және
интернет желісіне қолжетімділігін
ескере отырып;
- Лекциялық және практикалық
сабақтарды ескере отырып;

Академиялық мәселелер
департаменті,
Тәрбие істері және
әлеуметтік даму
департаменті,
Ақпараттық
технологиялар бөлімі

Махмет М.
Байзақ М.
Купешов Қ.

сабақ кестесі

28 тамыз

17.

Оқытушының профилі және сол
профиліне сәйкестігіне бағалау
жүргізу құжатын әзірлеу

Оқытушыларды бағалау
нәтижелері және
біліктілікті арттыруға
арналған ұсыныстар

8 қыркүйек

Кафедра меңгерушілері

Кафедра
меңгерушілері

18.

Оқытушының біліктілігін арттыру
семинарларын ұйымдастыру:
- Қашықтан білім беру бойынша
әдістер;
- киберпедагогика;
- IT-сауаттылық;

Оқытушылардың
біліктілігін арттыру

25 тамыздан - 10
қыркүйек

Академиялық мәселелер
департаменті,
ЖуГП кафедрасы

Жайлауова Д.
Қапасова Д.

16.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

- эмоциональдық интеллект бойынша
2020-2021 оқу жылының күзгі семестр
пәндері бойынша LMS контентін
әзірлеу және порталға қою
2020-2021 оқу жылы күзгі семестир
пәндері бойынша оқытушылардың
LMS видеолекцияларын әзірлеуі және
порталға салынуы
Ашық ресурстарды қолдана отырып
(партнер платформалар, MOOC,
YouTube, Coursera) контент
қалыптастыру
Прокторинг қолданыла отырып
аралық, ағымдық, қорытынды
аттестацияны өткізуді ұйымдастыру
Ішкі сапа кепілдігі жүйесінің жұмысын
бақылау (сауалнамалар, студенттердің
кері байланысы, сандық анықтамалық
талдау және т.б.)
Студенттердің кәсіби практикасын
(дәстүрлі, қашықтықтан)
ұйымдастырудың форматын анықтау,
оның ішінде педагогикалық
практиканы қашықтықтан
ұйымдастыру, студенттер
оқытушыларға цифрлық көмекші
ретінде қатысатын қашықтықтан
оқыту педагогикалық практикасын
ұйымдастыру
Магистранттар мен докторанттар үшін
тағылымдаманы ұйымдастыру
форматын анықтау (дәстүрлі,

28 тамыз

Кафедра меңгерушілері,
Академиялық мәселелер
департаменті

28 тамыз

Кафедра меңгерушілері,
Академиялық мәселелер
департаменті

Ашық ресурстаға
сілтемелер

28 тамыз

Кафедра меңгерушілері,
Академиялық мәселелер
департаменті

Жайлауова Д.

Ағымдық бақылау, аралық
және қорытынды
аттестация өткізу
нұсқаулығы

Академиялық
күнтізбеге сәйкес

ҚБТ бөлімі

Жайлауова Д.

Үнемі

Сапа менеджменті бөлімі,
ҚБТ бөлімі, Ақпараттық
технологиялар бөлімі

Кагазбекова С.
Жайлауова Д.

кәсіби практика

28 тамыз

Академиялық мәселелер
департаменті, Ақпараттық
технологиялар бөлімі

Тағылымдама

8 қыркүйек

ЖООКББ бөлімі

15 апталық толық
лекциялар мазмұны
Видео лекциялар

Оқу процесінің сапасын
апта сайынө талдау

5

Жайлауова Д.
Жайлауова Д.

Махмет М.

Имашева Г.

26.

27.

қашықтықтан)
Магистранттар мен докторанттардың
ғылыми-зерттеу жұмыстарын
қашықтықтан және (немесе)
зертханаларда ұйымдастыру
2020/2021 оқу жылының күзгі
семестрінің пәндеріне онлайн
тіркелуді қамтамасыз ету

ҒЗЖ

Академиялық
күнтізбеге сәйкес

ЖООКББ бөлімі

Имашева Г.

Тіркелу

31 тамыз

Офис регистратор

Бекмағамбетова Г.
Тұрар А.

28.

Оқу жүктемесін алдын-ала бөлу

Оқытущылар жүктемесін
есептеу және тағайындау

27 тамыз

29.

Пәндерді тіркеу нәтижелері бойынша
оқу жүктемесінің нақты бөлінуі

Оқытушылар жүктемесін
реттеу

15 қыркүйек

30.

Сабақтың барысы мен сабаққа
қатысуын бақылау

Әр апта сайын үлгерім мен
қатысуды талдау

Үнемі

31.

32.

33.

Кафедра меңгерушілері,
Академиялық мәселелер
департаменті
Кафедра меңгерушілері,
Академиялық мәселелер
департаменті
Академиялық мәселелер
департаменті, ҚБТ бөлімі
Тәрбие істері және
әлеуметтік даму
департаменті

Қашықтан оқытуды ескере отырып
студенттермен қосымша келісімдер
Қосымша келісім шарттар
28 тамыз
Заңгер
жасасу
Мүмкіндігі шектеулі студенттерге
Тәрбие істері және
қашықтықтан оқытуға қол жетімділікті Арнайы мүмкіндіктер
28 тамыз
әлеуметтік даму
қамтамасыз ету
департаменті
3. IT білім беру қызметін қамтамасыз ету
Университет IT
инфраструктурасының дайындығын
анализдеу (жеке немесе жалға алатын Дайындық туралы есеп және
Ақпараттық
сервер күші, LMS, жергілікті
анықталған кемшіліктерді
28 тамыз
технологиялар бөлімі
желілердің өткізу қабілеттілігі,
жоюды жоспарлау
кибершабуылдан қорғаныс жүйелері,
жеке деректерді, сыртқы бейне
6

Кафедра
меңгерушілері
Кафедра
меңгерушілері
Жайлауова Д.
Байзақ М.

Маратов Т.
Байзақ М.

Бердібеков С.
Жайлауова Д.

34.

35.

ағынды жүйелерді қорғау
Интернетке қосылудың өткізу
қабілеттілігінің орналасуына
байланысты талдау:
- ЖОО;
- студенттер;
- ППС
2-4 курс студенттерін, 2 курс
магистранттары мен 2 және 3 курс
докторанттарын, сондай-ақ
компьютерлер мен Интернетке
қосылған оқытушыларды қамтамасыз
етуді талдау

36.

1 курс студенттері, магистранттар
мен докторанттардың
компьютерлермен және Интернетке
қол жетімділігін талдау

37.

LMS оқытуды басқару жүйелерін
жетілдіру

38.

39.

40.
41.

Студенттер мен оқытушыларға нақты
уақыттағы бейне байланысын
қолдайтын ынтымақтастық
платформаларын ұсыну
Аралық және қорытынды
аттестаттауды өткізу прокторингісін
қамтамассыз ету
Сандық мазмұнды құру жүйелеріне
оқытушылардың қол жетімділігін
қамтамасыз ету
ISO / IEC 17799 «Ақпараттық

Анализ нәтижелері
Интернет байланыстары
Талдау нәтижелері және
студенттер мен
оқытушыларға ITинфрақұрылымын ұсыну
бойынша іс-шаралар
жоспары
Талдау нәтижелері және 1
курс студенттерін ITинфрақұрылымымен
қамтамасыз ету бойынша ісшаралар жоспары

28 тамыз

Тәрбие істері және
әлеуметтік даму
департаменті, Ақпараттық
технологиялар бөлімі

Байзақ М.
Бердібеков С.

28 тамыз

Кафедра меңгерушілері,
Ақпараттық
технологиялар бөлімі

Бердібеков С.

28 тамыз.

Тәрбие істері және
әлеуметтік даму
департаменті, Ақпараттық
технологиялар бөлімі,
ЖООКББ бөлімі
Академиялық мәселелер
департаменті,
ақпараттық технологиялар
бөлімі

Бердібеков С.
Байзақ М.
Имашева Г.

LMS

27 тамыз

Видеостриминг
Платформасы

27 тамыз

Ақпараттық
технологиялар бөлімі

Бердібеков С.

прокторинг жүйесі

27 тамыз

Ақпараттық
технологиялар бөлімі

Бердібеков С.

Жүйе қолжетімділігі

27 тамыз

Ақпараттық
технологиялар бөлімі

Бердібеков С.

Ақпараттық қауіпсіздік

27 тамыз

Ақпараттық

Бердібеков С.
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Бердібеков С.

қауіпсіздікті басқару» және ISO / IEC
15408 «Ақпараттық технологиялар»
стандарттарына сәйкес ақпараттық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Қорғау
әдістері. Бағалау критерийлері

42.

Оқу процесінің сапасын талдайтын
сандық жүйені енгізу

43.
44.

45.

46.

47.

48.

НОБД ішкі құжатайналым жүйесін
интеграциялау арқылы толық
электронды құжат айналымына көшу
Студенттер мен оқытушыларға
университеттің корпоративті
пошталарына қол жетімділікті
қамтамасыз ету және корпоративтік
поштаны байланыстың ресми каналы
ретінде тану
Студенттер, оқытушылар және
университет әкімшілігі арасындағы
байланыс архитектурасын
қалыптастыру
Академиялық (Ғылыми кеңестің),
сапаны қамтамасыз ету жөніндегі
комиссиялардың, жиналыстарды
қашықтықтан форматында
ұйымдастыру және өткізу
ережелерінің орындалуы
Оқу процесінің барлық
қатысушыларына жедел ақпарат пен
кері байланысты ұйымдастыру

жүйесі

технологиялар бөлімі

Ақпараттық
технологиялар бөлімі,
Цифрлік аналитиктер
10 қыркүйек
Сапа менеджмент бөлімі,
Академиялық мәселелер
департаменті
4. Құжат айналымы мен байланысты ұйымдастыру

Бердібеков С.

Электрондық құжат
айналымы

20 қыркүйек

Ақпараттық технологиялар
бөлімі

Бердібеков С.

Корпоративті почта
аккаунттары

10 тамыз

Ақпараттық технологиялар
бөлімі

Бердібеков С.

Университет сайты,
әлеуметтік желілердегі
аккаунттар

10 тамыз

Ақпараттық технологиялар
бөлімі

Бердібеков С.

Регламент

10 тамыз

Сапа менеджмент бөлімі,
Ақпараттық технологиялар
бөлімі

Бердібеков С.

Ақпараттық жүйелер

10 тамыз

Академиялық мәселелер
департаменті, Ақпараттық
технологиялар бөлімі

Бердібеков С.
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