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 Оқытушылардың білім беру 
үдерісінде инновациалық 
технологияларды пайдалану 
белесенділігін арттыру.    

«Әлем тілдері» кафедрасының 
жетекші мамандары мен Түркістан 
қаласының орыс тілі мен әдебиеті 
мұғалімдерімен бірлесе отырып, 
мастер- кластар ұйымдастыру  

Мамыр  
2018ж. 

Каф.мең. 
Бейсембаева С.Б 
Бердалиева Р.Ш. 

  

 СТАНДАРТ 4 - Студенттерді қабылдау, үлгерім, тану және сертификациялау 

1 

Университет әкімшілігіне 5В012200 – 
орыс тілінде оқытпайтын мектептерде 
орыс тілі мен әдебиеті мамандығын 
ашу туралы ұсыныс жасау 

Университет әкімшілігіне 5В012200 – 
мектептерде орыс тілінде оқытпайтын 
орыс тілі мен әдебиеті мамандығын 
ашу туралы ұсыныс беру.  

Маусым 
2018ж. 

Каф.мең. 
Бейсембаева С.Б 

 

  

2 

Орыс тілі мен әдебиетінің 
лингводидактикасы бағытында 
дипломдық жұмыстар орындау 
белсенділігін арттыру.  

Орыс тілі мен әдебиетінің 
лингводидактикасы бағытында 
дипломдық жұмыстар орындау. 

Мамыр  
2018ж. 

Каф.мең. 
Бейсембаева С.Б 

Байтуова А.Н. 

  

3 

Студенттерді  ҒЗЖ-на тарту және 
кафедра ОПҚ-мен бірлесе отырып 
ғылыми макалалар жариялау санын 
көбейту. 

Студенттердің  ҒЗЖ-на қатысу 
белсенділігін арттыру және кафедра 
ОПҚ-мен бірлесе отырып, ғылыми 
макалалар жариялау санын көбейту. 

Сәуір 
2018ж. 

Каф.мең. 
Бейсембаева С.Б 
Байтуова А. Н. 

  

СТАНДАРТ 5 - Профессорлық-оқытушылық құрамы   

1 

 Әдебиеттану мен тіл білімінің өзекті 
мәселелері бойынша кафедрада 
ғылыми-зерттеу бағыттырын  
айқындауы ұсынылады.  

Әдебиеттану мен тіл білімінің өзекті 
мәселелері бойынша ғылыми жобалар 
дайындау. 

Маусым 
2018ж. 

Каф.мең. 
Бейсембаева С.Б 

Чаканова С.Д. 

  

2 

Орыс тілін екінші шет тілі ретінде 
оқыту әдістемесі бойынша оқу-
әдістемелік құралдар дайындау 
ұсынылады. 

Орыс тілін екінші шет тілі ретінде 
оқыту әдістемесі бойынша оқу-
әдістемелік құралдар дайындау. 
 

Сәуір 
2018ж. 

Каф.мең. 
Бейсембаева С.Б 

Чаканова С.Д. 

  

CТАНДАРТ 6 - Оқу ресурстары және  студенттерді қолдау 

1 

5В011800 – Орыс тілі мен әдебиеті 
мамандығы бойынша электронды оқу 
құралдарымен қамтамасыз ету 
жумыстарын жалғастыру.  

5В011800 – Орыс тілі мен әдебиеті 
мамандығы бойынша электронды оқу 
құралдарының санын көбейту. 
 

Сәуір 
2018ж. 

Каф.мең. 
Бейсембаева С.Б 
Бердалиева Р.Ш. 

  

CТАНДАРТ 7 - Қоғамдық қауымды ақпараттандыру 

1 
Орталық (республикалық) БАҚ-да 
мамандықтың білім беру 

Орталық (республикалық) БАҚ-да 
мамандықтың білім беру 

2017-2018 
оқу жылы 

Каф.мең. 
Бейсембаева С.Б 
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бағдарламасының дәрежесін 
жоғарлату мақсатында мақалалар 
жариялау жұмыстарын күшейту.  

бағдарламасының дәрежесін 
жоғарлату мақсатында мақалалар 
жариялау. 

Карпыкбаева А.С. 

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 
 СТАНДАРТ 3 -  Студенттік орталықтандырылған оқыту, білім беру және бағалау 

1 
Студенттердің халықаралық 
академиялық ұтқырлығын 
ұйымдастыру жұмысын күшейту 

Мамандақтар бойынша шетелдік және 
отандық ЖОО-ы мен ынтымақтастық 
туралы келісім-шарттарға отыру 

2017-2018  
оқу жылы 

Каф.меңгерушісі 
Куралбаева А. 

  

 СТАНДАРТ 4 - Студенттерді қабылдау, үлгерім, тану және сертификациялау 

1 

ЖОО-ға мамандыққа талапкерлерді 
шақыру мақсатында кәсіптік бағдар 
беру жүйесін жасақтау 

Талапкерлерге арналған ақпараттарды 
орналастыруда БАҚ-тың жарнамалық 
агенттіктермен бірлесе жұмыс жасау 
және талапкерлер үшін жарнамалық 
өнімдерді дайындау. 
Ата-аналар мен талапкерлерге ЖОО 
мамандық туралы ақпарат беру, оқу 
орнына қызыгушылықтарын 
айқындау. 

2017 жыл 
маусым-тамыз 

айлары 
2017-2018  
оқу жылы 

 

Каф.меңгерушісі 
Куралбаева А. 

  

СТАНДАРТ 5 - Профессорлық-оқытушылық құрамы   

1 

ЖОО-ға басым ғылыми зерттеулерге 
педагогикалық бағыттағы 
тақырыптарды ендіру (Мектепке 
дейінгі оқыту және тәрбиелеу) 

Кафедра мәжілісінде педагогикалық 
бағыттағы ғылыми-зерттеулердің 
тақырыптарын әзірлеп, университет 
Сенатына бекітуге ұсыну 

2017-2018  
оқу жылы 

Каф.меңгерушісі 
Куралбаева А. 

  

5В010200 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 
 СТАНДАРТ 3 -  Студенттік орталықтандырылған оқыту, білім беру және бағалау 

1 

Студенттердің халықаралық 
академиялық ұтқырлығын 
ұйымдастыру жұмысын күшейту 

Мамандықтар бойынша шетелдік 
және отандық ЖОО-ы мен 
ынтымақтастық туралы келісім-
шарттарға отыру 

2017-2018  
оқу жылы 

Каф.меңгерушісі 
Куралбаева А. 

  

 СТАНДАРТ 4 - Студенттерді қабылдау, үлгерім, тану және сертификациялау 

1 

ЖОО-ға мамандыққа талапкерлерді 
шақыру мақсатында кәсіптік бағдар 
беру жүйесін жасақтау 

Талапкерлерге арналған ақпараттарды 
орналастыруда БАҚ-тың жарнамалық 
агенттіктермен бірлесе жұмыс жасау, 
талапкерлер үшін жарнамалық 
өнімдерді дайындау. 

 
 

2017 жыл 
маусым-тамыз 

айлары 

 
 
 
 

Каф.меңгерушісі 
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Ата-аналар мен талапкерлерге ЖОО, 
мамандық туралы ақпарат беру, оқу 
орнына қызыгушылықтарын 
айқындау. 

 
2017-2018  
оқу жылы 

Куралбаева А. 

СТАНДАРТ 5 - Профессорлық-оқытушылық құрамы   

1 

ЖОО-ға басым ғылыми зерттеулерге 
педагогикалық бағыттағы 
тақырыптарды ендіру (Бастауыш 
оқыту педагогикасы мен әдістемесі) 

 Кафедра мәжілісінде педагогикалық 
бағыттағы ғылыми-зерттеулердің 
тақырыптарын әзірлеп, университет 
Сенатына  ұсыну 

 
2017-2018  
оқу жылы 

 
Каф.меңгерушісі 

Куралбаева А. 

  

5В010700-Бейнелеу өнері және сызу 
СТАНДАРТ 1 - Білім беру бағдарламасының мақсаты  және сапамен қамтамасыздандыру саласындағы саясат 

1 

Білім беру бағдарламасына 
қосдипломдық білім беру немесе 
бірлескен білім беру бағдарламаларын 
жүзеге асыруы қажет 
 
 

Болон үдерісіне қатысатын елдердің 
барлығында мойындалатын білім беру 
туралы бірыңғай ресми құжат 
болғандықтан, бірлескен білімберу 
бағдарламаларын даярлауды жүзеге 
асыру 

Маусым  
2019ж. 

 
 

Каф.меңгерушісі 
Бейсембеков Ж. 

 
 

  

CТАНДАРТ 2 - Білім беру бағдарламаларын әзірлеу, бекіту және ақпараттарды басқару 

1 

Оқу-әдістемелік кешендердің 
рәсімделуін біріктіріп, бір жүйеге 
келтіру 
 

БББ бойынша оқу-әдістемелік 
кешендерді оқыту курстары бойынша 
біріктіріп, баспаханадан  шығару  

Желтоқсан 
2017 г. 

Каф.меңгерушісі 
Бейсембеков Ж. 

 

  

 СТАНДАРТ 3 -  Студенттік орталықтандырылған оқыту, білім беру және бағалау 

1 

Академиялық ұтқырлықты 
ұйымдастыру бойынша жұмысты 
күшейту 
 
 

Академиялық ұтқырлықты күшейту 
мақсатында жақын және алыс 
шетелдердегі ЖОО-да студенттер мен 
ОПҚ-мен алмасу туралы академиялық 
департаментке ұсыныстар беру 

Қаңтар 2018ж. 
 
 

Каф.меңгерушісі 
Бейсембеков Ж. 

 

  

 СТАНДАРТ 4 - Студенттерді қабылдау, үлгерім, тану және сертификациялау 

1 

Мектеп және колледж оқушыларының 
арасында кәсіптік бағдар беру 
жұмыстарын күшейту 
 

Кәсіптік бағдар беру жұмыстарын 
жүргізу үшін «бейнелеу өнері және 
сызу» мамандығы бойынша 
университет тарапынан 
Республикалық немесе өңірлік 
олимпиада өткізу және мамандықтың 

2017 ж. мамыр 
2018ж маусым 

аралығы  
 
 

Кафедра 
меңгерушісі, 

кәсіптік бағдар беру 
жұмысына жауапты 
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жетістіктерін тереңірек таныстыру.  
Түркістан, Кентау, Жаңақорған елді 
мекендеріндегі мектептер, 
колледждермен етене байланыса 
отырып, кәсіптік-бағдар беру 
жұмыстарын жүргізу.  

СТАНДАРТ 5 - Профессор - оқытушы құрамы 

1 
ПОҚ-пен академиялық ұтқырлықты 
ұйымдастыру бойынша жұмысты 
жалғастыру 

Академиялық ұтқырлықты 
жалғастырып ҚР, жақын және алыс 
шетелдердегі ЖОО-нан лекция оқуға 
шақыруды, оқытушы-профессорлар 
құрамымен алмасуды ұйымдастыру 

2017 ж. 
қыркүйек -

2019 ж. 
маусым 
аралығы  

Кафедра 
меңгерушісі 

  

CТАНДАРТ 6 - Оқу ресурстары және  студенттерді қолдау 

1 
Мүсін және керамикадан лаборатория 
ашу мүмкіндіктерін қарастыру 

Мүсін және керамикадан лаборатория 
ашу бойынша жоспар құру 

2017ж. 
қазан  

 

Каф.меңгерушісі 
Бейсембеков Ж. 

 

  

5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті  
СТАНДАРТ 1 - Білім беру бағдарламасының мақсаты  және сапамен қамтамасыздандыру саласындағы саясат 

1 

ББ бағдарламасының спецификасы 
мен ПОҚ әлеуетін, университет 
ерекшелігін ескере отырып,  түркі 
халықтары тілі мен әдебиетін 
оқытудың әдістемелік базасын құру 
қажеттілігі бар. 

Білім беру бағдарламасының 
спецификасы мен ОПҚ әлеуетін, 
университет ерекшелігін ескере 
отырып,  түркі халықтары тілі мен 
әдебиетін оқытудың әдістемелік 
базасын құру 

 
2017-2018  
оқу жылы 

 
Каф.меңгерушісі 

Ж.И.Исаева  
және ОПҚұрамы 

  

СТАНДАРТ 2  - Білім беру бағдарламаларын әзірлеу, бекіту және ақпараттарды басқару 

1 

Оқу орнының стратегия -лық 
миссиясына сай ББ бойынша әріптес 
университеттермен ортақ 
кіріктірілген таңдау пәндерін 
жасақтау. 
Білім беру бағдарламасы бойынша 
студенттердің әріптес 
университеттермен академиялық 
ұтқырлықты толыққанды жолға қою 
қажет. 

ББ бойынша әріптес 
университеттермен ортақ кіріктірілген 
таңдау пәндерін жасақтау. 
Өздерінде бар мамандақтар бойынша 
шетелдік және отандық ЖОО-ы мен 
ынтымақтастық туралы келісім-
шарттарға отыру. 

 
2017-2018  
оқу жылы 

 
Каф.меңгерушісі 

Ж.И.Исаева 
Н.Қошанова 

Т.И.Көшенова 
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СТАНДАРТ 3  - Студенттік орталықтандырылған оқыту, білім беру және бағалау 

1 

Аккредиттеуден өтіп отырған Білім 
беру бағдарламаларының 
кәсіби/ғылыми бағдары «білім беру» 
болғандықтан, тақырыптарда 
әдістемелік бағытқа басымдылық 
берілуі тиіс. 

Білім беру бағдарламалары  бойынша 
диплом жұмысының тақырыптары 
және ғылыми конференция т.б. 
жұмыстарына әдістемелік бағытқа 
басымдылық беру 

 
2017-2018  
оқу жылы 

 
Каф.меңгерушісі 

Ж.И.Исаева  
және ОПҚұрамы  

  

СТАНДАРТ 5 - Профессор - оқытушы құрамы 

1 

ББ бағдарламасын жүргізуші ПОҚ 
құрамның көшбасшылық қабілетін 
арттыруға қатысты академиялық 
саясатқа арнайы бөлім енгізу  

Академиялық ұтқырлықты дамыту, 
ПОҚ-тың  ішкі және сыртқы 
академиялық ұтқырлығының 
географиясын кеңейту. 

2017-2018 
оқу жылы 

Каф.меңгерушісі 
Ж.И.Исаева  

және ОПҚұрамы. 

  

СТАНДАРТ 7 -  Қоғамдық қауымды ақпараттандыру 

1 

ББ бағдарламасының 
артықшылықтарын аймақтық, 
республикалық Медиа арқылы жүйелі 
ақпараттандыру жұмыстарын 
жетілдіру қажеттілігі бар. 

Талапкерлерге арналған ақпараттарды 
орналастыруда БАҚ-тың жарнамалық 
агенттіктермен бірлесе жұмыс жасау, 
талапкерлер үшін жарнамалық 
өнімдерді дайындау. 
Ата-аналар мен талапкерлерге ЖОО, 
мамандық туралы ақпарат беру, оқу 
орнына қызығушылықтарын 
айқындау шараларын жандандыру  

2017-2018  
оқу жылы 

Каф.меңгерушісі 
Ж.И.Исаева  

және ОПҚұрамы  

  

5В060400 - Физика 
СТАНДАРТ 1 - Білім беру бағдарламасының мақсаты  және сапамен қамтамасыздандыру саласындағы саясат 

1 
Университет және кафедраға 
мектептер мен аймақтарда үйірмелер, 
филиалдар құру қызметін ұсыну. 

Оқу процесін және  зертханалық 
жұмысты жақсарту мақсатында, 
қазіргі заманғы компьютерлік 
технологияларға сүйене отырып және 
ғылыми-зерттеу жобаларын әзірлеу 
шеңберін дамыту үшін «Физика өз 
қолымен» атты үйірме құру. 

2017 ж. 
қыркүйек 

Каф.меңгерушісі 
Турмамбеков Т.А 

  

 СТАНДАРТ 4 - Студенттерді қабылдау, үлгерім, тану және сертификациялау 

1 
Білім беру бағдарламасын дайындауға 
жұмыс берушілер толығымен 
қатыспаған. 

Элективті пәндер шеңберінде білім 
беру бағдарламасын құру (таңдау 
компонент) үшін жұмыс берушілерді 

29.05.2018 – 
10.06.2018 

Каф.меңгерушісі 
Турмамбеков Т.А 
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тарту. 
СТАНДАРТ  5 - Профессор - оқытушы құрамы 

1 

Университетке профессор-
оқытушылар құрамының жеке жұмыс 
жоспарларын (оқу жүктемесі, 
ғылыми-зерттеу жұмысын және 
тәрбие жұмысын) қайта қарау қажет. 

Университетке профессор-
оқытушылар құрамының жеке жұмыс 
жоспарына, ғылыми-зерттеу 
жұмысына және тәрбие жұмысына  
өзгеріс енгізу. 

01.09.2017 
Каф.меңгерушісі 
Турмамбеков Т.А 

  

СТАНДАРТ 7 -  Қоғамдық қауымды ақпараттандыру 

1 

Студенттік орталықтандырылған 
оқытуда қосымша vk.com, 
facebook.com сияқты студенттер 
арасында танымал әлеуметтік 
желілерді, пайдалануды ұсынамыз. 

vk.com, facebook.com әлеуметтік 
желілерде физика кафедрасының жеке 
парақшасын ашу. 

30.05.2018 
Каф.меңгерушісі 
Турмамбеков Т.А 

 
 

 

6R114400-«Акушерия және гинекология, соның ішінде балалар гинекологиясы және гинекологиясы» 
СТАНДАРТ 1 - Білім беру бағдарламасының мақсаты  және сапамен қамтамасыздандыру саласындағы саясат 

1 

Университет серіктес жоғары оқу 
орындарымен бірлесіп, білім беру 
бағдарламаларын әзірлеу жұмысын 
күшейту қажет. 

Серіктес оқу орынымен келісім – шарт 
жасауға ұсыныс беру 

2017-2018 оқу 
жылы 

Кафедра 
меңгерушісі 

Бегімбекова Л.М. 

  

2 

Білім беру бағдарламасының 
мақсаттарына гинекология 
сұрақтарын қосу 
 

Мамандық бойынша білім беру 
бағдарламасының мақсаттарына 
гинекология пәнінің  сұрақтарын 
енгізу. 

2017 ж. 
қыркүйек 

Кафедра 
меңгерушісі 

Бегімбекова Л.М., 
жұмыс тобы 

  

CТАНДАРТ 2 - Білім беру бағдарламаларын әзірлеу, бекіту және ақпараттарды басқару 

1 

Білім беру бағдарламаларын әзірлеу 
кезінде жұмыс берушілердің 
ұсыныстарын (сауалнама нәтижелері) 
ескеру қажет–резидентура бөлімі 
ЕПМ-мен жұмысын күшейту, 
резиденттердің  жалпы мәдениетін 
арттыру, компьютерлік сауаттылығын 
арттыру 

- топтардың кураторлары 
резиденттердің  жалпы мәдениетін  
арттыру үшін жұмыс жасау; 
- Компьютерлік-тестік орталық  
базасында компьютерлік 
сауаттылықты арттыру үшін қосымша 
кеңес беру күндерін тағайындау 

2017-2018  
оқу жылы 

бойы 

Топ тәлімгерлері, 
резидентура 

бөлімінің маманы 
 

Компьютерлік 
орталық мамандары 

  

2 
Университетте резидентураның білім 
беру бағдарламасын жүзеге асыру 
үшін on-line және қашықтықтан білім 

- on-line және қашықтықтан білім 
беру технологияларын қондырып 
беруге сұраныс хат дайындау;  

2017-2018 оқу 
жылы 

Декан,  
кафедра меңгерушісі 

Бегімбекова Л.М. 
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беру технологияларын қолдану қажет 
 

- on-line және вебинарлармен 
өткізілетін конференциялар мен 
семинарларға қатысуды жоспарлау 

 СТАНДАРТ 3 -  Студенттік орталықтандырылған оқыту, білім беру және бағалау 

1 

Резиденттердің "Акушерлік және 
гинекология, оның ішінде балалар 
гинекологиясы" мамандығы бойынша  
Түркістан қ. және Шымкент қ. 
оқитындығын ескере отырып, 
Университет қашықтықтан оқыту 
әдістерін енгізу және пайдалану 
қажет. 
Университет резиденттерді 
мемлекеттік және шет тілдерінде 
оқытуды енгізу ұсынылады  

Түркістан және Шымкент 
қалаларындағы резиденттерді 
интеграциялау мақсатында айына бір 
рет бірлескен тәжірибелік сабақ 
өткізуді жоспарлау.  
2018-2019 оқу жылынан бастап 
тәжірибеге резиденттерді шет тілінде 
оқытуды жоспарлау 

2017-2018 оқу 
жылы 

 
 
 

2018 ж. 
қыркүйек 

 
 

Декан,  
кафедра меңгерушісі 

Бегімбекова Л.М. 

  

 СТАНДАРТ 4 - Студенттерді қабылдау, үлгерім, тану және сертификациялау 

1 

ХҚТУ резиденттерін  клиникалық 
базаларға бөлу кезінде Түркістан 
қаласындағы ОПО базасында өту 
мүмкіндігін қарастыру қажет 

Резиденттер тарапынан пәнді 
Түркістан қаласының Облыстық 
перинотальды орталық (ОПО) 
базасында өтуге өтініш берген 
жағдайда бұл ұсыныс дайындап,  
кафедра мәжілісінде талқылау  

01.09.17ж.  
Декан,  

кафедра меңгерушісі 
Бегімбекова Л.М. 

  

2 

Университетте резиденттердің 
академиялық ұтқырлық мүмкіндігін 
қарастыру ұсынылады 
 

Түркия еліне академиялық 
ұтқырлықпен резиденттердің 
біліктілігін көтеру мақсатында 
кафедра тарапынан ұсыныс дайындау   

01.10.17ж. 

Академиялық 
ұтқырлық бөлім 
басшысы, декан, 

кафедра меңгерушісі 
Бегімбекова Л.М. 

  

3 

Университетте резиденттердің 
коммуникативті құзыреттіліктерін 
іске асыру бойынша  жұмысты 
күшейту ұсынылады. 

 - резиденттердің коммуникативті 
құзыреттіліктерін күшейту 
мақсатында 3 курста коммуникативтік 
дағдылар бойынша элективті пәндерді 
ендіруді жоспарлау.  

2018-2019  
оқу жылдары 

Кафедра 
меңгерушісі 

Бегімбекова Л.М. 

  

СТАНДАРТ 5 - Профессор - оқытушы құрамы 

1 
Халықаралық Университет 
болғандықтан шетелдік 

Резиденттерге дәріс және тәжірибелік 
сабақ өткізу үшін академиялық 

2017-2018 
оқу жылы 

Кафедра 
меңгерушісі 
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оқытушыларды тарту туралы 
мәселені қарау қажет   

ұтқырлықпен жақын немесе алыс шет 
елдерінен профессорларды 
шақыртыруды жоспарлау   

 Бегімбекова Л.М. 

2 

ХҚТУ және ШМИ аумақтық 
орналасуын ескере отырып кеңестер, 
семинарларды селективті жүргізу 
әдістерін енгізу  

 Ақпараттық технологиялық 
орталыққа ұсыныс рәсімдеу, 
корпоративті электронды желінің 
артықшылықтарын пайдалану 

2017-2018 оқу 
жылы 

 

Кафедра 
меңгерушісі 

Бегімбекова Л.М. 

  

3 
Университетте ОПҚ  академиялық 
ұтқырлығын іске асыру қажет 

ОПҚ-ын академиялық ұтқырлықпен 
жіберуге ұсыныс  рәсімдеу 

2017-2018 оқу 
жылы 

 

декан, кафедра 
меңгерушісі 

Бегімбекова Л.М. 

  

CТАНДАРТ 6 - Оқу ресурстары және  студенттерді қолдау 

1 

 
Оқу-әдістемелік әдебиеттерді сатып 
алуға  бөлінген қаражатты ұлғайту. 
 

Оқу-әдістемелік әдебиеттер қорын 
толықтыруға ұсыныс беру 

01.09.17ж. 
Каф. меңгерушісі, 

кітапхана 
меңгерушісі 

  

2 
Кеңсе - тіркеушісінің жұмысын 
жүйелеу керек 

Кеңсе - тіркеушісінің жұмысы 
жүйелілігін, қызметтік нұсқаулығын 
қайта қарау 

2017-2018 
оқу жылы 

 
Декан  

  

3 

ШМИ ПДО-ын  тәжірибелік 
дағдыларды үйрену үшін қазіргі 
заманғы манекендермен, 
симуляторлармен, эндо-
видеосимулятолармен, УДЗ және т. б. 
жарақтандыру қажет. 

ШМИ ПДО-ын  тәжірибелік 
дағдыларды үйрену үші заманауи 
манекендермен қамтамасыз етуге 
сұраныс хат дайындау 

2017-2018 
оқу жылы 

 

Декан, кафедра 
меңгерушісі 

Бегімбекова Л.М. 

  

4 
ПДО жұмысы тиімді болу үшін 
практикалық дағдыларды бейне 
тіркеуді енгізу қажет 

Практикалық дағдыларды бейне 
тіркеуді енгізуге ұсыныс рәсімдеу 

2017-2018 оқу 
жылы 

 

кафедра меңгерушісі 
Бегімбекова Л.М. 

  

5 
Университетте СТАНДАРТталған 
пациенттермен жұмыс жасау 
әдістерін енгізу қажет  

- ОҚКЕ СТАНДАРТталған пациенттер 
қатысуымен өтуін қадағалау 

2017-2018 оқу 
жылы 

Кафедра 
меңгерушісі 

Бегімбекова Л.М. 

  

CТАНДАРТ 7 - Қоғамдық қауымды ақпараттандыру 

1 

Университетке алыс және жақын 
шетелдерден резиденттер мен 
оқытушыларды тарту мақсатында, 
академиялық ұтқырлықты ұлғайту 

Мамандық бойынша ақпараттандыру 
жұмыстарын белсендіру 

2017-2018 оқу 
жылы 

Кафедра 
меңгерушісі 

Бегімбекова Л.М. 

  



10 
 

үшін БАҚ арқылы өз қызметі туралы 
кеңінен ақпараттандыру .ұсынылады 

6D110200 - Қоғамдық денсаулық сақтау 
СТАНДАРТ 1 - Білім беру бағдарламасының мақсаты  және сапамен қамтамасыздандыру саласындағы саясат 

1 Медицинадағы қоғамдық 
денсаулықты сақтау PhD  докторлары 
қызметінің аясын тарылтатын, Білім 
бағдарламасы мақсаттарының бірі 
нақты тұжырымдалмаған, Қазақстан 
Республикасының және түркітілдес 
елдердің PhD докторларын дайындау 
бойынша мақсаттарды 
тұжырымдағанда Білім 
бағдарламасында университеттің 
стратегиялық мақсаттары толық 
қамтылмаған. 

Медицинадағы қоғамдық денсаулық 
сақтау PhD доктарлар қызметінің 
аясын кеңітетін білім бағдарламасы 
мақсаттарын нақтылау. 
Білім бағдарламасында 
университеттің стратегиялық 
мақсаттарын толық қамту.  
    Еліміздің жақын және алыс 
шетелдердің ЖОО-мен ҚДС 
саласында білім бағдарламасын келісу 
арқылы білім беру бағдарламасын 
жетілдіру. Білім бағдарламасын 
жұмыс берушілермен үнемі тығыз 
байланысты ұйымдастыру 

 
 

20.12.2018 г. 

 
 

Кафедра 
меңгерушісі 

Байтұрсынов Қ.Қ. 
Куандыкова Р. К. 

  

2 Медицинадағы қоғамдық 
денсаулықты сақтау PhD  докторлары 
қызметінің аясын тарылтатын, Білім 
бағдарламасы мақсаттарының біріне 
түзету енгізу және Қазақстан 
Республикасының және түркі тілдес 
елдердің PhD докторларын дайындау 
бойынша мақсаттарды 
тұжырымдағанда Білім 
бағдарламасында университеттің 
стратегиялық мақсаттарын есепке 
алу. 

Медицинадағы қоғамдық денсаулық 
сақтау PhD доктарлар қызметінің 
аясын кеңітетін білім бағдарламасы 
мақсаттарына түзетулер ендіру. 
 Білім бағдарламасында 
университеттің стратегиялық 
мақсаттарын толық қамту.  
     

 
 
 

20.12.2018 г. 

 
 

Кафедра 
меңгерушісі 

Байтұрсынов Қ.Қ. 
Куандыкова Р. К. 

  

3 Еліміздің, жақын және алыс шетелдің 
жетекші ЖОО-мен келісе отырып 
Білім бағдарламасын жетілдіру. Білім 
алушыларға және ПОҚ-на ЭПК 
туралы мәліметтердің уақытылы 

Еліміздің, жақын және алыс шетелдің 
жетекші ЖОО-мен келісу арқылы 
Білім бағдарламасын жетілдіру. 
ҚазҰУ, ҰЕУ, 
Архангельск, Гази, Хаджетеппе 

27.12.2018ж. Кафедра 
меңгерушісі 

Байтұрсынов Қ.Қ. 
Куандыкова А. К. 
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жеткізілуін қамтамасыз ету.   (Анкара), Мугла, (Турция), Норвегия 
университеттерімен тығыз байланыс 
орнату.  

4 Диссертациялық жұмыстың табысты 
орындалуы үшін докторанттардың 
шетелдік кеңесшілеріне бару 
сапарларының санын көбейту 
мүмкіндігін қарастыру.  

Болашақта Архангельск, Гази, 
Хаджетеппе (Анкара), Мугла, 
(Турция), Норвегия университеттеріне 
кеңес алу үшін докторанттарды 
жіберуді жоспарлау. 

 
20.12.2019ж. 

 
Кафедра 

меңгерушісі 
Байтұрсынов Қ.Қ. 
Куандыкова А. К. 

  

5 Білім бағдарламасындағы пәндер 
тізімін және мазмұнын талқылауға 
жұмыс берушілерді кеңінен тарту. 

Жұмыс берушілер ассоциациясына 
мүшелік ететін, берілген аймақтың 
барлық бизнес құрылымы және де 
ұйымдары кіретін қала және облыстық 
емдеу мекемелерімен әріптестік 
туралы факультет тарапынан келісім-
шарт жасау. Докторанттардың 
мақсаты мен құзыреттілігін анықтауда 
жұмыс берушілердің қатысуы. 

 
20.12.2019ж. 

 
Кафедра 

меңгерушісі 
Байтұрсынов Қ.Қ. 

Ерманова С.А. 

  

СТАНДАРТ 2  - Білім беру бағдарламаларын әзірлеу, бекіту және ақпараттарды басқару 
1 2014 ж. бекітілген ҚР ДСӘДМ № 647 

бұйрығы 31.07.2015 ж. ЖОБ 2014 ж. 
жұмыс оқу бағдарламасын жаңарту 
және УМС талаптарына сай рәсімдеу    

Жұмыс оқу бағдарламасын жаңарту 
және рәсімдеу жұмыстарын 
ұйымдастыру 

 
01.09.2018 г. 

Кафедра 
меңгерушісі 

Байтұрсынов Қ.Қ. 
Ерманова С.А. 

   

2 ЖОБ-ндағы, силлабустағы және 
әдістемелік нұсқаулардағы негізгі 
және қосымша әдебиеттер тізімін 
жаңарту. 

ЖОБ, силлабустар және әдістемелік 
нұсқаулар, санымен қатар әдебиеттер 
тізімінің жаңаруы сұрақтарын 
қарастыру. 

 
20.12.2019 г. 

Кафедра 
меңгерушісі 

Байтұрсынов Қ.Қ. 
Ерманова С.А. 

  

СТАНДАРТ 3 - Студенттік орталықтандырылған оқыту, білім беру және бағалау 
1 Кітапхананың және Интернет-қызмет 

көрсету жұмыстарының сапасын 
жақсарту 

ҚДС бойынша электронды әдебиеттер 
санын көбейту және интернет-
қызметтің сапасын жоғарылату 

 
21.12.2018 г. 

Кафедра 
меңгерушісі 

Байтұрсынов Қ.Қ. 
Ерманова С.А. 

  

2 Жұмыспен қамту бойынша бөлімнің 
жұмысын тұрақты қамтамасыз ету.  

Бітіруші докторанттардың жұмысқа 
орналасуын ұйымдастыру бойынша 
сұрақты кафедра мәжілісінде 
қарастыру.  

 
25.12.2018 г. 

Кафедра 
меңгерушісі 

Байтұрсынов Қ.Қ. 
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СТАНДАРТ 5 - Профессор - оқытушы құрамы 
1 ПОҚ сабақтарына өзара қатысу 

жоспарын өңдеу және жүзеге асыру.  
ПОҚ сабақтарына өзара қатысуды 
жоспарлауды құрастыру және жүзеге 
асыру. 

 
01.09.2018 г. 

Кафед.меңгерушісі 
Байтұрсынов Қ.Қ. 
Молдалиев Ы.С. 

  

2 Жоғары импакт-факторлы ғылыми 
журналдарда жариялау үшін 
кафедраның ОПҚ ғылыми мақалалар 
жазуын белсендіру  

Импакт факторлы мақалаларды 
жариялайтын шетелдік журналдардың 
баспаларымен белсенді қызмет жасау. 

 
20.12.2019 г. 

Кафед.меңгерушісі 
Байтұрсынов Қ.Қ. 
Молдалиев Ы.С. 

  

СТАНДАРТ 6  – Оқу ресурстары және студенттерді қолдау 
1 Оқу және ғылыми әдебиеттердің 

электронды нұсқасында болмауы.   
 
 

ҚДС бойынша электронды әдебиеттер 
санын көбейту және интернет-
қызметтің сапасын жоғарылату. 

 
20.12.2018 г. 

Кафед.меңгерушісі 
Байтұрсынов Қ.Қ. 
Молдалиев Ы.С. 

  

2 Қоғамдық денсаулық сақтау 
мамандығы бойынша кітапхананы 
оқу және ғылыми әдебиеттермен 
қамтамасыздандыруды арттыру. 

Қоғамдық денсаулық сақтау 
мамандығы бойынша ғылыми 
әдебиеттерімен қамтамасыз етуге 
өтініш білдіру туралы сұрақты 
қарастыруды ұсыну. 

 
20.12.2019 г. 

Кафед.меңгерушісі 
Байтұрсынов Қ.Қ. 
Молдалиев Ы.С. 

  

3 Электронды нұсқадағы оқу және 
ғылыми әдебиеттермен кітапханалық 
қорды қамтамасыздандыру.   

Электронды нұсқадағы оқу және 
ғылыми әдебиеттермен 
қамтамасыздандыруға ұсыныстар 
рәсімдеу 

20.12.2019 г. Молдалиев Ы.С.   

4 Оқу және ғылыми әдебиеттерді сатып 
алуда басым қаржыландыруды 
қарастыру.  

Электронды нұсқадағы оқу және 
ғылыми әдебиеттермен 
қамтамасыздандыруға ұсыныстар 
рәсімдеу 

20.12.2019 г. Молдалиев Ы.С.   

6R114200 - Педиатрия 
СТАНДАРТ 2  - Білім беру бағдарламаларын әзірлеу, бекіту және ақпараттарды басқару 

1 

Тәжірибелік дағдыларды игеру үшін 
арналған муляждарды сатып алу, 
соның ішінде баланың жұлынның 
пункциясына арналған және кіндік 
венасы катетерлеуге арналған  
муляждар. 

Тәжірибелік дағдыларды игеру үшін 
арналған муляждарды практикалық 
дағдылар орталығына сатып алу үшін 
ұсыныс жасау 

2017-2018 оқу 
жылы  

 
Деканат, 

каф.меңгерушісі 
Токбергенова С.М. 

  

СТАНДАРТ 5 - Профессор - оқытушы құрамы 
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1 

Қоғамдық денсаулық сақтау бойынша 
магистратурада оқып жатқандардың  
санынан проректорларды  дайындау 
немесе медициналық білімі бар ОПҚ  
санынан медицинаны курациялайтын 
проректорды таңдау.   
- Шымкентте тұратын 
қызметкерлерге on-line жиналыстар 
өткізу. 

Медицина мамандығына қарайтын 
медициналық білімі бар  проректорды 
таңдауға ұсыныс беру. 
Шымкентте тұратын қызметкерлерге 
on-line жиналыстар өткізу. 
 

2017-2018 оқу 
жылы  

Университет 
басшылығы, 

деканат, 
каф.меңгерушісі 

Токбергенова С.М. 

  

СТАНДАРТ 6  – Оқу ресурстары және студенттерді қолдау 

1 
Электронды құжат айналымды 
кеңейту. 
 

Айналымдағы электронды 
құжаттарды   бірыңғай жүйеге келтіру 

2017-2018 оқу 
жылы 

Университет 
басшылығы, 

дипломнан кейінгі 
білім беру деканаты, 

кафедра 
меңгерушісі. 

  

CТАНДАРТ 7  - Қоғамдық қауымды ақпараттандыру 

1 

Университет сайтында дипломнан 
кейінгі білім беру деканат жайлы 
ақпаратты орыс және ағылшын 
тілдерде де беру.  

Дипломнан кейінгі білім беру 
деканаты туралы университет 
сайтында  орыс және ағылшын 
тілдерінде  ақпарат беру. 

2017-2018 оқу 
жылы 

дипломнан кейінгі 
білім беру 

факультетінің 
деканы, кафедра 

меңгерушісі. 

  

6R111500 - «Невропатология, оның ішінде балалар невропатологиясы» 
СТАНДАРТ 1 - Білім беру бағдарламасының мақсаты  және сапамен қамтамасыздандыру саласындағы саясат 

1  «Невропатология, оның ішінде 
балалар невропатологиясы» білім 
беру бағдарламасының сапасын 
жақсарту бойынша комиссия 
мүшесіне жұмыс беруші мен резидент 
өкілдерін қосу. 

«Невропатология, оның ішінде 
балалар невропатологиясы» білім беру 
бағдарламасының сапасын жақсарту 
үшін  жұмыс беруші мен резидент 
өкілдерінен тұратын комиссия 
құрамын құру. 

 
2017-2018  
оқу жылы 

 
Деканат, 

каф.меңгерушісі 
Токбергенова С.М 

Деканат, 
каф.меңгерушісі 

Токбергенова С.М 

  

СТАНДАРТ 2  - Білім беру бағдарламаларын әзірлеу, бекіту және ақпараттарды басқару 

1 
Білім беру бағдарламасында 
балалардағы жүйке жүйесінің жасқа 
тәуелді аурулары, орфандық аурулар 

Білім беру бағдарламасына 
балалардағы жүйке жүйесінің жасқа 
тәуелді аурулар және орфандық 

 
2017-2018  
оқу жылы 

 
Кафедра меңгерушісі, 

ОПҚ 
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көрсетілмеген. аурулар тақырыптарын еңгізу. 

2 

Балалар неврологиясынан 
ұсынылатын таңдау 
компоненттерінен пәндер санын 
көбейту. 

2017-2018 о.ж. балалар 
неврологиясынан ұсынылатын таңдау 
компоненттерінен пәндер  санын 
өңдеп, енгізу. 

 
2017-2018  
оқу жылы 

 
Кафедра меңгерушісі, 

ОПҚ 

  

3 

 Штаттық кестеге сай «Стационардағы 
балалар невропатологиясы», 
«амбулаторлы-емханалық балалар 
невропатологиясы» бағдарламасы 
бойынша оқытушы санын көбейту. 

«Стационардағы балалар 
невропатологиясы», «амбулаторлы-
емханалық балалар 
невропатологиясы» бағдарламалары 
бойынша сабақ жүргізетін қосымша 
істеуші тәжірибелі балалар 
невропатологтар өкілдерінің 
үміткерлерін  көбейту. 

 
2017-2018  
оқу жылы 

 
Деканат, 

каф.меңгерушісі 
Токбергенова С.М. 

  

 СТАНДАРТ 4 - Студенттерді қабылдау, үлгерім, тану және сертификациялау 

1 

 Резидентура түлектерінің 
профессионалды қызметін бақылау 
мақсатында, даярлау сапасын 
жақсарту үшін жұмыс берушілерден 
құралған тұрақты комиссия құрау. 

Резидентура түлектерінің 
профессионалды қызметін бақылау 
үшін, даярлау сапасын жақсарту 
мақсатында жұмыс беруші 
мекемелерден  тұрақты комиссиясы 
құру. 

2017-2018  
оқу жылы 

Кафедра меңгерушісі, 
ОПҚ 

  

2 
Резиденттердің коммуникативті 
компетенттілігін орындау бойынша 
ЖОО жұмысын күшейту. 

Резиденттердің коммуникативті 
компетенттілігін күшейту әдістері мен 
тәсілдерін енгізу. 

2017-2018  
оқу жылы 

Университет, деканат, 
кафедра 

  

СТАНДАРТ 5 - Профессор - оқытушы құрамы 

1 

Неврологияның дамуы бойынша 
білім беру эффективтілігін жоғарлату 
мақсатында, балалар 
неврологиясының бағдарламасын 
жетілдіруде оқытушылардың үлесін 
жиі түрде білім беру 
бағдарламасында талдау жасау 
ұсынылады. 

Неврологияның дамуы бойынша білім 
беру эффективтілігін жоғарлату 
мақсатында, балалар 
неврологиясының бағдарламасын 
жетілдіруде оқытушылардың үлесін 
жиі түрде білім беру бағдарламасында 
талдау және енгізу. 

 
2017-2018  
оқу жылы 

 
Университет, деканат, 

кафедра 

  

СТАНДАРТ 6– ОҚУ ҚОРЫ ЖӘНЕ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ҚОЛДАУ 

1 
 Қазіргі уақытта тек бакалавриатқа   «Платонус» программасын резидент 

және. 
2017-2018 о.ж. Университет, деканат, 

кафедра 
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