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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Спорт және өнер факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№1 ХАТТАМАСЫ
Түркістан      қаласы                                                                                         28 .09.2021 ж.

Қатысқандар: комиссия төрағайымы:
1. Накбаева Альмира – аға оқытушы;

комиссия мүшелері: 
2. Абдулаева Гулнар –аға оқытушы;
3. Сейсембекова Меруерт – аға оқытушы;
4. Мамбетаев Ермек – оқытушы;
5. Ельжанова раушан – аға оқытушы;
6. Кулетова Ұлбосын – аға оқытушы;
7. Сопбеков Сабит – оқытушы;
8. Қауымбаев Ерасыл – оқытушы; 
9. Жүсіпбаев Меңдіғали – оқытушы;
10.  Тәжіметов Бағдат – оқытушы;
11.  Исаев Абдінәби – оқытушы;
12.  Ахметов Бақытжан – оқытушы;
13.  Сәбденбеков Ерлан – оқытушы;
14.  Ауелбеков Ержан –п.ғ.к., доцент;
15.  Күздеубаева Әлия – п.ғ.к., аға оқытушы;
16.  Мамырайымова Қалия – магистрант;
17.  Дарданбаева Арайлым – студент;

Қатыспағандар:  -                               
КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1. ББ мазмұны мен құрылымы МЖБС талаптарына сәйкестігі, ҚР БҒМ Реестрінде тіркелуі
және  мерзімді  жаңартылуы,    2021-2022  оқу  жылына  ББ,  НОЖ,  т.  б.  оқу
бағдарламаларының  бекітілуі;

2. Аккредиттеу мерзімі аяқталған және аккредиттелмеген   ББ бағдарламалық аккредиттеу
процестерін уйымдастыру, өткізу.

3. ББ бойынша бітіруші жұмыс жетекшілерінің біліктілік талаптарға сәйкестігі;
4. Профессор оқытушылар құрамының жүргізетін пән бойынша соңғы 5 жылдағы біліктілік

көтеруу нәтижелері;
5. Әртүрлі мәселелер

Тыңдалды:

1. Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі  комиссиясы  төрағайымы:   А.Накбаева сөз алып
күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша  жургізілген мониторинг нәтижелерін баяндады:
        а) Факултетте барлық ББ мазмұны мен құрылымы МЖБС талаптарына және 
1-қосымшада көрсетілген сыртқы және ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес әзірленген.
        ә) Факултетте іске асырылатын  ҚР БҒМ Реестрінде тіркелген ББ:

Білім беру бағдарламасының атауы БББ түрі Мәртебе %
6В01478-Көркем еңбек және сызу 
мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы БББ Қабылданды 84,33
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6B02125 Сән өнері  Жаңа БББ Қабылданды 87,86
6B02126 Дизайн  Қолданыстағы БББ Қабылданды 84,1

7М01405 Бейнелеу өнері және сызу Қолданыстағы БББ
Қарастырылу
да

6B01404 Бастапқы әскери дайындық Жаңа БББ
Қарастырылу
да

6B01405 Денешынықтыру жәнеспорт Инновациялық БББ Қабылданды 86,23
7M01404 Денешынықтыру және спорт Инновациялық БББ Қабылданды 84,91
6B01406 Музыкалық білім Жаңа БББ Қабылданды 90,04
6B02121 Вокалдық  өнер Қолданыстағы БББ Қабылданды 86,54
6B02122 Дәстүрлік музыка өнері Қолданыстағы БББ Қабылданды 87,79
6B02123 Актерлік өнер Қолданыстағы БББ Қабылданды 80,47
6B02124 Хореография Қолданыстағы БББ Қабылданды 82,27
6B02165 Эстрада өнері Жаңа БББ Қабылданды 78,13
7M01434 Музыкалық білім Жаңа БББ Қабылданды 81,77

  2021-2022 оқу жылында «Педагог» кәсіби стандарт  (Қазақстан Республикасының Ұлттық
кәсіпкерлер палатасы «Атамекен», 2017 жылғы 8 маусым №133) негізінде 6В061 Жалпы дамудың
пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау бағыты бойынша «Бастапқы әскери дайындық»,
«Дене шынықтыру және спорт», «Музыкалық білім», «Көркем еңбек және графикалық жобалау»
(жаңа бағдарлама) білім беру бағдарламалары әзірленді. 6В021 Өнер бағыты бойынша «Дәстүрлі
музыка  өнері»,  «Актерлік  өнер», «Вокалдық  өнер» білім  беру  бағдарламалары  «Дәстүрлі
музыкалық  өнер»,  «Актерлік  өнер»,  «Вокалдық  өнер»  кәсіби  стандарттары  (Қазақстан
Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы «Атамекен», 2016 жылғы  22 желтоқсан №288)
негізінде жасалды. Ал  6В021  Өнер  бағыты  бойынша  «Эстрада  өнері»  (жаңа  бағдарлама),
«Хореография»,  «Сән  өнері»,  «Дизайн»  білім  беру  бағдарламалары  жұмыс  берушілердің
ұсынысымен жасалды. 

№ Жұмыс беруші
мекеме

Меңгерушісі Ұсынылған пәндер

1 Түркістан қаласы 
№14 жалпы орта 
мектебі

Қ.Пралиев 1. Бауыржанның әскери мұрасы
2. Техникалық дайындық

 6В01404 Бастапқы әскери дайындық білім беру бағдарламасы келесі пәндермен 

  толықты: 

6В01404  Бастапқы  әскери  дайындық  білім  беру  бағдарламасы  бойынша  бағдарламаны
жаңарту базалық кәсіптендіру циклінің таңдау компонентіндегі 56 кредиттің 10 кредитін жаңа
пәндер немесе 18% құрады, жалпы осы бағдарлама бойынша жаңарту 5,7% құрады.

6В01405 Дене шынықтыру және спорт білім беру бағдарламасына келесідей жаңа пәндер
қосылды:
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№ Жұмыс беруші

мекеме
Меңгерушісі Ұсынылған пәндер

1 Түркістан 
қалалық балалар
мен 
жасөспірімдер 
спорт мектебі

Ә.Фазылов 1. Дене шынықтыру мен спорт саласындағы
педагогикалық үдерісті бақылау

2 Түркістан
қаласы,  Білім
бөлімінің  №23
жалпы  орта
мектебі

Ж.Азретбергенова 1. Олимпиадалық ойындар тарихы

6В01405 Дене шынықтыру және спорт білім беру бағдарламасы бойынша бағдарламаны
жаңарту базалық кәсіптендіру циклінің таңдау компонентіндегі 56 кредиттің 4 кредитін бір жаңа
пән  немесе  7%  құрады.  Бейіндеуіш  пәндер  циклінің  ЖОО  компонентіндегі  50  кредиттің  5
кредитін  бір  жаңа  пән  немесе  10%  құрады,  жалпы  осы  бағдарлама  бойынша  жаңарту  5,4%
құрады. 

6В01406 Музыкалық білім білім беру бағдарламасы келесі пәндермен толықты:

№ Жұмыс беруші
мекеме

Меңгерушісі Ұсынылған пәндер

1 Түркістан  қаласы,
Білім бөлімінің №23
жалпы орта мектебі

Ж.Азретбергенова 1. Музыка  пәні бойынша оқытудың жаңа
технологиясы  мен  теориясы  және
мектептерде  үйірме  жұмыстарын
жүргізудің әдістемесі
2.  Музыка  пәні  бойынша  жаңартылған
білім  беру  мазмұнын  оқытудың
тұжырымдамасы мен әдістемесі

6В01406  Музыкалық  білім  білім  беру  бағдарламасы  бойынша  бағдарламаны  жаңарту
базалық кәсіптендіру цикліндегі 112 кредиттің 10 кредитін 2 жаңа пән немесе 9% құрады. Жалпы
осы бағдарлама бойынша жаңарту 5% құрады. 

 6В01478 Көркем еңбек және графикалық жобалау жаңа білім беру бағдарламасы ашылып,
жұмыс берушілердің ұсынысымен келесідей жаңа пәндермен толықты:
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№ Жұмыс беруші
мекеме

Меңгерушісі Ұсынылған пәндер

1 Түркістан
қаласының
«Балалар  қолөнер
мектебі» 

Б.Жамалова 1. Көркем шығармашылық негіздері
2. Тігін технологиясы негіздері.
3. Тігін өнімдерін өңдеу технологиясы.
4. Көркемдік білім берудегі инновациялар.
5. Кілем және гобелен тоқу технологиясы.
6. Тоқыма материалдарды және теріні 
көркемдеп өңдеу (ұлдар/қыздар)
7. Сәндік қолданбалы өнер

2 Түркістан  қаласы,
Білім бөлімінің №23
жалпы орта мектебі

Ж.Азретбергенова 1. Үй мәдениеті және тұрмыстық техника 
(ұлдар/қыздар)
2. Материалдарды өңдеу технологиясы мен
практикумы
3. Тағам дайындау технологиясы
4. Ұлттық тағамдарды дайындау 
технологиясы 

3 №3  Әмір-Темір
атындағы  жалпы
орта  мектебінің
директоры

Р.Юсупов 1. Көркем еңбек  мұғалімінің кәсіби 
құзреттілігі
2. Керамика негіздері
3. Көркем еңбек технологиясының 
теориясы мен практикумы
4. Үйірме жұмыстарын ұйымдастыру 
әдістемесі
5. Батик
6. Педагогикалық риторика
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6В01478  Көркем  еңбек  және  графикалық  жобалау  білім  беру  бағдарламасы  бойынша
бағдарламаны жаңарту базалық кәсіптендіру цикліндегі 112 кредиттің 48 кредитін 9 жаңа пән
немесе 9% құрады. Бейіндеуіш пәндер цикліндегі 60 кредиттің 36 кредитін 8 жаңа пән немесе
60% құрады. Жалпы осы бағдарлама бойынша жаңарту 47,2% құрады. 

6В02123 Актерлық өнер білім беру бағдарламасы келесі пәндермен толықты:

№ Жұмыс беруші
мекеме

Меңгерушісі Ұсынылған пәндер

1 Түркістан  облыстық
Мәдениет  және
халық
шығармашылығы
орталығы

Ғ.Утегенов 1. Ырғақ пен қозғалыс 

2 Р.Сейтметов
атындағы  Түркістан
сазды драма театры

Е.Исатаев 1. Сахналық бейне және биді көркемдеу
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6В02123 Актерлік өнер білім беру бағдарламасы бойынша бағдарламаны жаңарту базалық

кәсіптендіру циклінің ЖОО компонентіндегі 56 кредиттің 4 кредитін бір жаңа пән немесе 7%
құрады. Бейіндеуіш пәндер циклінің таңдау компонентіндегі 10 кредиттің 5 кредитін бір жаңа
пән немесе 50% құрады, жалпы осы мамандық бойынша жаңарту 4,3% құрады.

6В02125 Сән өнері білім беру бағдарламасы келесі жаңа пәндермен толықтырылды:

№ Жұмыс беруші
мекеме

Меңгерушісі Ұсынылған пәндер

1 Түркістан 
гуманитарлық-
техникалық колледжі

А.Аппазов 1. Ландшафтық дизайн

2 Түркістан  Ахмет
Ясауи кәсіби колледжі

А.Кенжалие
в

1. Матаны сәндеу
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6В02125  Сән  өнері  білім  беру  бағдарламасы  бойынша  бағдарламаны  жаңарту  базалық
кәсіптендіру циклінің таңдау компонентіндегі 56 кредиттің 10 кредитін жаңа пәндер немесе 18%,
жалпы осы бағдарлама бойынша жаңарту 4,5% құрады.

6В02126 Дизайн білім беру бағдарламасына 6 жаңа пән қосылды:

№ Жұмыс беруші
мекеме

Меңгерушісі Ұсынылған пәндер

1 Түркістан  Ахмет
Ясауи  кәсіби
колледжі

 А.Кенжалиев 1. Костюм құрастыру ІV
2. Дизайн  саласында  іскерлік  қарым-қатынас
мәдениеті

2 Түркістан балалар 
қолөнер мектебі 

Ж.Байдаулетов 1. Сән брендингі 
2. Киізді заманауи киім дизайнында қолдану

3 Түркістан
гуманитарлық-
техникалық
колледжі

А.Аппазов 1. Жоба  жұмыстарын  ұйымдастыру  және
басқару
2. Патенттану 
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6В02126  Дизайн  білім  беру  бағдарламасы  бойынша  бағдарламаны  жаңарту  Бейіндеуіш
пәндер циклінің ЖОО компонентіндегі 70 кредиттің 16 кредитін 4 жаңа пән немесе 23% құрады.
Бейіндеуіш пәндер циклінің таңдау компонентінің 20 кредитінің 10 кредитін 2 жаңа пән немесе
50% құрады, жалпы осы бағдарлама бойынша жаңарту 10% құрады.

Спорт және өнер факультеті бойынша бағдарламаларды жаңарту 7,5% құрады.

      Факултетте іске асырылатын ББ мазмұны мен құрылымы МЖБС талаптарына және басқа да
сыртқы және ішкі нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес, ҚР БҒМ Реестрінде тіркелген және
7,5   % Б  Б   мерзімді жаңартылған,   2020-2021 оқу жылына ББ, НОЖ, т. б. оқу бағдарламаларының
бекітілген.

Тыңдалды:  Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі  комиссиясы төрайымы  А. Накбаева
сөз  алып  күн  тәртібіндегі  екінші  мәселе  бойынша   жургізілген  мониторинг  нәтижелерін
баяндады:  факультетте  аккредиттеу  мерзімі  аяқталуына  байланысты ...........................  ББ және
аккредиттелмеген  .........................    ББ  үшін  бағдарламалық  аккредиттеу  процестері
ұйымдастырылып, АРТА тарапынан сыртқы эксперттер комиссияларының тексеруі  2020 жылы
қыркүйек  -  қазан  айларында  өткізіледі.  2021-2022  оқу  жылында  аккредиттелуге
ұсынылатын  .....................ББ  2021-2022  оқу  жылында  аккредиттелуге
ұсынылатын .....................................ББ 

2.Шешім:  2020-2021және  2021-2022  оқу  жылында  аккредиттелуі  қажет  ББ  бойынша
ұсыныстар дайындалсын.

Тыңдалды:  Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі  комиссиясы төрайымы  А. Накбаева
сөз  алып  күн  тәртібіндегі  үшінші  мәселе  бойынша   жүргізілген  мониторинг  нәтижелерін
баяндады:

 2021-2022 оқу жылына ББ бойынша бітіруші жұмыс жетекшілерінің біліктілік талаптарға
сәйкестігі  «Білім  беру  қызметіне  қойылатын  біліктілік  талаптарын  және  оларға  сәйкестікті
растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығының 10 қосымшасы 74 (Б) тармағына
сәйкес  анықталды.  Спорт  және  өнер   факультеті  бойынша  4  кафедрада  жалпы  бакалавриат
бағдарламаларын  бітірушілер  саны  -111, жетекшілер  саны-30.  3-қосымшада  жұмыс
жетекшілерінің біліктілік талаптарға сәйкестігі туралы мониторинг нәтижелері келтірілген.

          Шешім:  2021-2022 оқу жылына бакалавриат ББ бойынша бітіруші жұмыс жетекшілері
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391
бұйрығының  10  қосымшасы  74  (Б)  тармағында  бекітілген  біліктілік  талаптарға  сәйкестігі
расталды.
          Тыңдалды: Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрайымы А. Накбаева
сөз  алып  күн  тәртібіндегі  төртінші  мәселе  бойынша   жургізілген  мониторинг  нәтижелерін
баяндады:

Факультеттегі  профессор  оқытушылар  құрамының  жүргізетін  пән  бойынша  соңғы  5
жылдағы  біліктілік  көтеру  нәтижелеріне  жүргізілген  мониторинг  мәліметтері  ......  кестеде
көрсетілген.

Шешім Факультеттегі профессор оқытушылар құрамының жүргізетін пән бойынша соңғы
5 жылдағы  біліктілік көтеру нәтижелері  бекітілген талаптарға сәйкес  жүргізілген.

Мәжіліс төрайымы: аға оқытушы                                                                А.Накбаева

Мәжіліс хатшысы: магистрант                                                                      Қ. Мамырайым



                                                                                                                                                                    Ф-ОБ-001/065

                                                                                                                                          1-қосымша
                                                 Нормативтік құқықтық қамтылуы

1. «Білім  туралы» Заңы Қазақстан  Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі  №319-ІІІ
(04.07.2018 жылғы өзгерістері мен толықтыруларымен); 

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152
бұйрығымен  бекітілген  «Оқытудың  кредиттік  технологиясы  бойынша  оқу  процесін
ұйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы» (Қазақстан Республикасының Білім және
ғылым  министрінің  12.10.2018 №  563 бұйрығымен  өзгерістер  мен  толықтырулар
енгізілген);  

3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 30 қазанындағы
№595 бұйрығымен бекітілген «Тиісті  үлгідегі  білім беру ұйымдары қызметінің  үлгілік
қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы;

4. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604
«Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын
бекіту туралы» бұйрығы;

5. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы №569
«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды дайындау бағыттарының
сыныптауышын бекіту туралы» бұйрығы;

6. Кәсіби  стандарттар  ақпараттық  және  коммуникациялық  технологиялар (Қазақстан
Республикасының  Ұлттық  кәсіпкерлер  палатасы  «Атамекен»,  17.06.2017  ж  №171,
24.12.2019ж. №259, 05.12.2018ж №330  , 21.11.2018ж №315  )

7. Кәсіби  стандарттар  (Қазақстан  Республикасының  Ұлттық  кәсіпкерлер  палатасы
«Атамекен», (18.12.2019  №255,  02.05.2019ж. №86)

8. Кәсіби  стандарттар  «Педагог.  Орта  мектеп  мұғалімі» (Қазақстан  Республикасының
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы «Атамекен», 2017 жылғы 8 маусым №133)./

Ішкі құжаттарды қосу керек
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	1. ББ мазмұны мен құрылымы МЖБС талаптарына сәйкестігі, ҚР БҒМ Реестрінде тіркелуі және мерзімді жаңартылуы, 2021-2022 оқу жылына ББ, НОЖ, т. б. оқу бағдарламаларының бекітілуі;
	Факултетте іске асырылатын ББ мазмұны мен құрылымы МЖБС талаптарына және басқа да сыртқы және ішкі нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес, ҚР БҒМ Реестрінде тіркелген және 7,5 % ББ мерзімді жаңартылған, 2020-2021 оқу жылына ББ, НОЖ, т. б. оқу бағдарламаларының бекітілген.
	8. Кәсіби стандарттар «Педагог. Орта мектеп мұғалімі» (Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы «Атамекен», 2017 жылғы 8 маусым №133)./


