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Стоматология факультеті 

 

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің 

 

№1 ХАТТАМАСЫ 

 
Түркістан  қаласы.                                                                                  ___.___.2022ж. 
 

Комиссия төрағасы:  Бисеитова Асель – магистр, аға оқытушы; 

Комиссия мүшелері: 

1. Кожамбекова Эльмира– магистр, аға оқытушы; 

2. Ходжаев Нұрлан– м.ғ.к., доцент м.а.; 

3. Арыстанова Сымбат– магистр-оқытушы; 

4. Ахтаманов Джахангир – аға оқытушы; 

5. Ускенбаева Айгерим – оқытушы; 

6. Айболова Гульнар – техн.ғ.к., доцент м.а.; 

7. Мамырбекова Айжан –  х.ғ.к., доцент; 

8. Шулен Аслан – стк 505-тобының  студенті; 

10. Шалтаева Меруерт – Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бөлімі әдіскері. 

Комиссия хатшысы: Сыздықова Әсем– магистр-оқытушы  

 

КҮН ТӘРТІБІНДЕ: 

 

1. ББ мазмұны мен құрылымы МЖБС талаптарына сәйкестігін, ҚР БҒМ 

Реестрінде тіркелуін және мерзімді жаңартылуын,   2022-2023 оқу жылына ББ, 

НОЖ, т. б. оқу бағдарламаларының  бекітілуін қадағалау. 

2. Профессор оқытушылар құрамының жүргізетін пән бойынша соңғы 5 жылдағы 

біліктілік көтеру нәтижелерін қадағалау. 

3. Қыркүйек айында жүргізілген іс шаралар нәтижелерін Комиссия мәжілісінде 

талдау. 

 

1. Тыңдалды:  Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрағайымы:  
А.Бисеитова сөз алып күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша  жургізілген 

мониторинг нәтижелерін баяндады: 

ББ мазмұны мен құрылымы МЖБС талаптарына сәйкестігін, ҚР БҒМ Реестрінде 

тіркелуін және мерзімді жаңартылуын,   2022-2023 оқу жылына ББ, НОЖ, т. б. оқу 

бағдарламаларының  бекітілуі қадағаланды. Жаңа 2022-2023 оқу жылына білім беру 

бағдарламалары (бұдан әрі – ББ) білім беру саласындағы Қазақстан Республикасы 

заңнамаларына енгізілген жаңа нормаларды ескере отырып, құзыреттілік деңгейін 

арттыру мақсатында жоғары оқу орындарының академиялық және басқару персоналының 

әлеуетін арттыру негізінде әзірленді. 

  

Білім беру бағдарламасының атауы БББ түрі Мәртебе 

6В10156-Стоматология Қолданыстағы БББ Жаңартылды 
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ШЕШІМ:   ББ мазмұны мен құрылымы МЖБС талаптарына сәйкестігін, бөлімнің 

құрылым ережесі, қызметкерлердің қызметтік нұсқауларықтары қайта жаңадан 

дайындалып, бекітілуге ұсынылсын.  

 

2. Тыңдалды:  Профессор оқытушылар құрамының жүргізетін пән бойынша соңғы 5 

жылдағы біліктілік көтеру нәтижелерін қадағалау. 

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрайымы А.Бисеитова  сөз алып күн 

тәртібіндегі екінші мәселе бойынша  жургізілген мониторинг нәтижелерін баяндады: 

Бұл мәселе бойынша ББ пәндәрін жүргізетін профессор оқытушылар құрамының соңғы 

бес жылдық  біліктіліктен талаптарға сәйкес өткендігін қадағалау бойынша баяндалды.  

Профессор оқытушылар құрамының жүргізетін пән бойынша соңғы 5 жылдағы біліктілік 

көтеру нәтижелері қадағалануы қажет. Стоматология факультетінің барлық оқытушылары 

бекітілген жоспарға сәйкес жүргізетін пәндері бойынша біліктіліктерін жетілдірген, 

бейіндік кафедра оқытушылары стоматологияның өзекті инновациялық мәселелері 

бойынша біліктілігін арттыру курстарынан өткен және маман сертификаттары бар. 

Кафедра оқытушылары мерзімі аяқталған кезде біліктіліктерін жетілдіріп тұрады және сол 

жерде үйренген әдістерін оқыту барысында қолданылуда. Атап айтқанда, «Адам 

патологиясы» кафедрасына жаңадан келген оқытушылар Д.Неметова, Н.Ізтілеу 

«Патологиялық физиологияның өзекті мәселелері» бойынша және В.Атажанова, 

Л.Есмакова «Патологиялық анатомияның өзекті мәселелері» салалардан біліктілік 

жетілдірді. Сонымен бірге «Хирургиялық және балалар жасындағы стоматология» 

кафедраның оқытушылары Б.Шораев, Есенгелді С., «Терапиялық және ортопедиялық 

стоматология» кафедрасының оқытушылары М.Сиздиков, А.Қыдырбаев, Б.Рүстемов 

маман сертификаттары жаңартылды.  

 

Шешім Факультеттегі профессор оқытушылар құрамының жүргізетін пән бойынша соңғы 

5 жылдағы біліктілік көтеру нәтижелері  бекітілген талаптарға сәйкес жүргізілген. 

 

Мәжіліс төрайымы:                       А.Бисеитова  

 

Мәжіліс хатшысы:                                   Ә.Сыздықова  

 


