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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Жаратылыстану факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№1 ХАТТАМАСЫ
Түркістан қаласы                                                                                              29.09.2021 ж.

Қатысқандар: 
Комиссия төрағасы: 
1. Курбанбеков Ш. – PhD., доцент м.а;

Комиссия мүшелері: 
2. Назарова Күлзина Жаркимбековна– ф.-м.ғ.к., доцент;
3. Муратбекова Молдир Абдразақовна – РһD, доцент м.а.;
4. Cултанов Мурат Абдукадырович – ф.-м.ғ.к., профессор м.а.;
5. Раманкулов Шерзод Жумадуллаевич – PhD, доцент м.а.; 
6. Тұрметова Гульмира Жусиповна – техн.ғ.к., доцент м.а.;
7. Тойжигитова Баян Бойтаевна – PhD, аға оқытушы;
8. Алтынбекова Мінаш Оразбайқызы – х .ғ.к., доцент;
9. Мейірбеков Әбділда Тұрсынханұлы – техн.ғ.к., профессор м.а.;
10. Беласарова Шынар Мағжанқызы – аға  оқытушы;
11. Абжалов Бағдат Садықұлы  – х.ғ.к., доцент;
12. Еділбаев Ержан Нұрланұлы – докторант;
13. Аташбек Ақбота Асқарбекқызы – магистрант;
14. Рымбек Ақмарал Ғалымбекқызы – студент; 
15. Тлеубергенова Жанар – Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бөлімінің әдіскері
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

көтеру нәтижелері.
5. Қыркүйек айында жүргізілген іс-шаралар нәтижелерін комиссия мәжілісінде талдау. 

Тыңдалды:  Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясы  төрағасы
Ш.Курбанбеков күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша  сөз қозғады. Жаңа 2020-2021 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.

Тұрметова Г.:2021-2022 оқу жылына 6В05146-Биология,  6В01513-Биология, 6В05169-
Биотехнология, 7М01507-Биология  Білім  беру  бағдарламалары  Академиялық  комитет
шешімімен  Хаттама  №6,  «11»  01.  2021  жылғы  мәжілісінде  қаралып,  бекітілген.
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Силлабустары,  оқу-әдістемелік  кешендері  Білім  және  ғылым  министрлігінің  бекітілген
типтік оқу бағдарламасын басшылыққа ала отырып, мамандықтың мемлекеттік стандарты
негізінде жасалған және 100 % қамтамасыз етілген. 

2021-2022 оқу жылына  6В05146- Биология,  6В01513- Биология,  7М01507- Биология
Білім беру бағдарламаларына өзгерістер енгізілмеді.

Барлық БББ-ға  тиісті  кредиттер  көлемі  бар ЖБП-ның міндетті  компоненттері,  оның
ішінде әлеуметтік-саяси білім модулі  енгізілді.  ЖОО компонентінің және (немесе)  таңдау
компонентінің тізбесіне еңбек нарығының қажеттілігін, жұмыс берушілердің үміттерін және
білім алушының жеке мүдделерін ескеретін пәндер енгізілген. Осы оқу жылында 6В05169-
Биология  БББ  бойынша «Биотехнологиялық  өндірістерді  микробиологиялық  бақылау»,
«Санитарлық  микробиология»,  «Ұлттық  сүтқышқылды  өнімдердің  биотехнологиясы»,
«Бионанотехнология»,  «Экологиялық  биотехнология»,  «Өнеркәсіптік  микробиология»
пәндері  білім алушыларды қазіргі азық-түлік өндірісіндегі биотехнологиялық процестердің
дамуы  мен  жаңашылдығын  айқындап,  талдап,  мәселенің  шешімін  табуға,  оларды
ұйымдастыру  басқару  тетіктерін  меңгерген  мамандарды  қалыптастыруды,  сәйкесінше
аталған пәндердің оқыту нәтижелері заманның талабы ескеріле отырып құрастырылған.

Осылайша Базалық кәсіптендіру циклының модулі 30%- ға жаңартылды.

БББ атауы
Кәсіби

стандарт
атауы

БББ мәртебесі
(жаңартылатын /

жаңа
/инновациялық)

БББ жасауға қатысқан
серіктес мекеме

Ескерту

6В01513-Биология

Қазақстан 
Республикасын
ың 2018 жылғы
31 қазандағы 
№604 
бұйрығымен 
бекітілген 
Білім берудің 
барлық 
деңгейінің 
мемлекеттік 
жалпыға 
міндетті білім 
беру стандарты

6В01513 
Жаратылыстану 
пәндері бойынша 
мұғалімдер даярлау

1.№16 Т.Бегелдинов атындағы 
жалпы орта мектебі
2. №23 жалпы орта мектебі
3. М.Әбенова атындағы жалпы 
орта  мектебі

6В05146- 
Биология

6В05146 
Биологиялық және 
сабақтас ғылымдар

1. «Қаратау Мемлекеттік табиғи 
қорық» РММ

2.Түркістан облысының
«Табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасының
«Жасыл аймақ» коммуналды

мемлекеттік мекемесі
3.Түркістан  кәсіби
педагогикалық
 колледж

6В05169-
Биотехнология

6В05169 
Биологиялық және 
сабақтас ғылымдар
(Биотехнология)

1.«Қаратау Мемлекеттік 
табиғи қорық» РММ

2. «ES-MARYA» агроөндірістік 
кооператив
3. Қожа  Ахмет  Ясауи
атындағыХалықаралық  Қазақ-
Түрік
университетіне  қарасты
«Түркістан Ахмет Ясауи» кәсіби

колледж
7М01507-
Биология

7М01507 
Жаратылыстану 
пәндері бойынша 
мұғалімдер даярлау

1. Түркістан кәсіби-
педагогикалық колледжі
2. Silkway халықаралық 
университеті
3.Е.У.Сабденбеков, Түркістан 
кәсіби-педагогикалық 
колледжінің директоры
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4.Түркістан Жоғары көпсалалы, 
қол өнер колледжі

Назарова К. :2021-2022 оқу жылында дайындалған 6В01509-Математика мұғалімдерін
даярлау,6В05449-Математика және статистика,7M05426-Математика,7М01547- Математика
педагогтерін  даярлау,7M06129-Математикалық  және  компьютерлік  модельдеу,  8D01502-
Математика педагогтерін даярлау, 8D06109-Математикалық және компьютерлік модельдеу
білім беру бағдарламалары Академиялық комитет шешімімен 01.09.2021 жылғы мәжілісінде
қаралып, Сенат мәжілісімен бекітілген. 

БББ атауы Кәсіби стандарт атауы

БББ мәртебесі
(жаңартылған /

жаңа
/инновациялық

)

БББ жасауға қатысқан серіктес мекеме

6В01509-
Математика
мұғалімдерін

даярлау

Білім берудің барлық
деңгейінің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім

беру стандарты,
Атамекен ұлттық

палатасының 2017жылғы
«Педагог кәсіби

стандарты»

қолданыстағы 1. Н. Оңдасынов атындағы
мамандандырылған мектеп-интернаты

2.М. Әбенов атындағы жалпы орта мектебі
3.Ә. Бөкейханов атындағы №23 жалпы орта

мектеп

6В05449-
Математика 
және статистика

Білім берудің барлық
деңгейінің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім

беру стандарты,

қолданыстағы 1. Қожа Ахмет Ясауи Халықаралық
қазақ-түрік университетінің

мекемесінің «Түркістан Ахмет
Ясауи кәсіби колледжі

2. М. Әуезов атындағы ОҚМУ-дың
«Теориялық және қолданбалы

математика»  ғылыми орталығы
7M05426-

Математика
Жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрларды

дайындау бағыттарының
сыныптауышын бекіту

туралы

қолданыстағы 1. М. Әуезов атындағы ОҚММУ-дың
«Теориялық және қолданбалы математика»

ғылыми орталығы
2. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік

педагогикалық университеті

7М01547- 
Математика 
педагогтерін 
даярлау

Жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрларды

дайындау бағыттарының
сыныптауышын бекіту

туралы

жаңа 1. Н. Оңдасынов атындағы
мамандандырылған мектеп-интернаты

2. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік
педагогикалық университеті

7M06129-
Математикалық
жәнекомпьютерл

ікмодельдеу

Жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрларды

дайындау бағыттарының
сыныптауышын бекіту

туралы

қолданыстағы 1. М. Әуезов атындағы ОҚММУ-дың
«Теориялық және қолданбалы

математика»  ғылыми орталығы
2. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік

педагогикалық университеті

8D01502-
Математика
педагогтерін

даярлау

Жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрларды

дайындау бағыттарының
сыныптауышын бекіту

туралы

қолданыстағы 1. М. Әуезов атындағы ОҚММУ-дың
«Теориялық және қолданбалы

математика»  ғылыми орталығы
2. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік

педагогикалық университеті

8D06109-
Математикалық
жәнекомпьютерл

ікмодельдеу

Жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрларды

дайындау бағыттарының
сыныптауышын бекіту

туралы

қолданыстағы 1. М. Әуезов атындағы ОҚММУ-дың
«Теориялық және қолданбалы

математика»  ғылыми орталығы
2. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік

педагогикалық университеті
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Раманкулов  Ш.: 2021-2022  оқу  жылында  6В01510-Физика,  6В05348-Физика,
7М01506-Физика,  7М05325-Физика,  8D01503-Физика  білім  беру  бағдарламалары
Академиялық  комитет  шешімімен  №1,  01.09.2021  жылғы  мәжілісінде  қаралып,
бекітілген.Силлабустары,  оқу-әдістемелік  кешендері  Білім  және  ғылым  министрлігінің
бекітілген типтік  оқу бағдарламасын басшылыққа ала отырып,  мамандықтың мемлекеттік
стандарты негізінде жасалған және 100 % қамтамасыз етілген. 

БББ атауы
Кәсіби стандарт

атауы

БББ мәртебесі
(жаңартылатын 

/жаңа
/инновациялық)

БББ жасауға қатысқан серіктес мекеме
Ескер

ту

6В01510-
Физика

6В01510-Физика жаңартылған

Н.Оңдасынов атындағы Түркістан «Дарын»
мамандандырылған мектеп-интернаты

директоры Б.Ш.Омаров
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік

педагогикалық университеті, Физика-
математика факультеті, физика кафедр
асының меңгерушісі Б.С.Уалиханова

М.Әуезов  атындағы  ОҚМУ  «Физика»
кафедрасының  меңгерушісі
П.А.Саидахметов

6В05348-
Физика

В54 Физика жаңартылған

М.Әуезов атындағы ОҚМУ Физиканы
оқытудың теориясы мен әдістемесі

кафедрасының меңгерушісі
П.А.Сайдахметов.

М.Әбенова атындағы жалпы орта мектеп
директоры Т. Меңдібаева.

Н. Оңдасынов атындағы «Дарын» мектеп-
лицейінің директоры Б. Омаров

7М01506-
Физика

М011-Физика
педагогтерін

даярлау
жаңартылған

ОҚМПУ,Физика-Математика факультеті,
«Физика»

кафедрасыныңмеңгерушісіБ.С.Уалиханова.
Н.Оңдасынов атындағы Түркістан

мамандандырылған мектеп-интернатының
директоры Б.Ш.Омаров.

М.Әуезов ат. ОҚМУ Физиканы оқытудың
теориясы мен әдістемесі кафедрасының

меңгерушісі П.А.Сайдахметов

7М05325- 
Физика М090-Физика  жаңартылған

ОҚМПУ,Физика-Математика факультеті,
«Физика»

кафедрасыныңмеңгерушісіБ.С.Уалиханова.
Н.Оңдасынов атындағы Түркістан

мамандандырылған мектеп-интернатының
директоры Б.Ш.Омаров.

М.Әуезов ат. ОҚМУ Физиканы оқытудың
теориясы мен әдістемесі кафедрасының

меңгерушісі П.А.Сайдахметов

8D01503-
Физика

8D015-Физика жаңартылған

ОҚМПУ,Физика-Математика факультеті,
«Физика»

кафедрасыныңмеңгерушісіБ.С.Уалиханова.
М.Әуезов ат. ОҚМУ Физиканы оқытудың
теориясы мен әдістемесі кафедрасының

меңгерушісі П.А.Сайдахметов
Халықаралық гуманитарлық-техникалық

университет ректоры Е. Кистаубаев

Абжалов  Б.:2021-2022  оқу  жылында  дайындалған  6В01512–  Химия,  6В01562  –  Химия-
биология, 6В05247 – Қоршаған орта,  6В01514 – География, 7М01535 – Химия, 7М05324 –



Ф-ОБ-001/065

Химия,  7М05223  –Қоршаған  ортаны  қорғау  технологиясы білім  беру  бағдарламалары
Академиялық комитет шешімімен 01.09.2021 жылғы мәжілісінде қаралып, Сенат мәжілісімен
бекітілген. 
Білім беру бағдарламасы бойынша силлабустар, оқу-әдістемелік кешендер Білім және ғылым
министрлігінің бекітілген типтік оқу бағдарламасын басшылыққа ала отырып, мамандықтың
мемлекеттік  стандарты  негізінде  жасалған.  Типтік  бағдарламасы  жоқ  пәндер  бойынша
жұмыс  оқу  бағдарламалары  әзірленіп,  Факультеттің  Академиялық  комитет  мәжілісімен
бекіітілген  және 100 % қамтамасыз етілген. 

Жұмыс берушілердің қатысуымен білім беру бағдарламасын әзірлеу

БББ атауы Кәсіби стандарт атауы

БББ мәртебесі
(жаңартылған /

жаңа
/инновациялық)

БББ жасауға қатысқан серіктес
мекеме

В012 Химия мұғалімдерін
даярлау (6В01512 Химия)

Білім берудің барлық
деңгейінің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім

беру стандарты,
Атамекен ұлттық

палатасының
2017жылғы «Педагог

кәсіби стандарты»

қолданыстағы
1.Н.Оңдасынов  атындағы
Түркістан  «Дарын»  мектеп-
интернаты
2.Түркістан  №23  жалпы  орта
мектеп
3.Түркістан   Хамза  атындағы №2
жалпы орта мектеп

M013- Химия 
педагогтерін даярлау 
(7М01535 Химия)

Жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрларды

дайындау бағыттарының
сыныптауышын бекіту

туралы

қолданыстағы 1.Әуезов  атындағы  Оңтүстік
Қазақстан  Мемлекеттік
университеті, Жаратылыстану
ғылыми-педагогикалық  жоғары
мектебі
2. Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік
педагогикалық  университеті,
«Химия» кафедрасы

В051 Қоршаған орта
(6В05247 Экология)

Білім берудің барлық
деңгейінің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім

беру стандарты,
«Қоршаған ортаны

қорғау» саласындағы
салалық біліктілік

шеңбері

қолданыстағы 1.«ҚР  Энергетика  министрлігінің
Экологиялық реттеу және бақылау
Комитетінің  Түркістан  облысы
бойынша        Экология
департаменті»
2.  «Қаратау  мемлекеттік  табиғи
қорығы»
3. «Табиғи ресурстар және табиғат
пайдалануды реттеу
 басқармасы»

М087 Қоршаған ортаны
қорғау технологиясы
(7М05223 Экология)

Жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрларды

дайындау бағыттарының
сыныптауышын бекіту

туралы

қолданыстағы 1.«ҚР  Энергетика  министрлігінің
Экологиялық реттеу және бақылау
Комитетінің  Түркістан  облысы
бойынша        Экология
департаменті»
2.  «Қаратау  мемлекеттік  табиғи
қорығы»
3. «Экология» ҒЗИ

В014 География
мұғалімдерін даярлау
(6В01514 География)

Білім берудің барлық
деңгейінің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім

беру стандарты,
Атамекен ұлттық

палатасының
2017жылғы «Педагог

кәсіби стандарты»

қолданыстағы 1.Н.Оңдасынов  атындағы
Түркістан  «Дарын»  мектеп-
интернаты
2.Түркістан  №23  жалпы  орта
мектеп
3.Түркістан   М.Жұмабаев
атындағы №15  жалпы орта мектеп

М015 –География 
педагогтерін даярлау 
(7М01536-География)

Жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрларды

дайындау бағыттарының

жаңа 1.Н.Оңдасынов  атындағы
Түркістан  «Дарын»  мектеп-
интернаты
2. «Түркістан Ахмет Ясауи» кәсіби
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сыныптауышын бекіту
туралы

колледжі
3.  Түркістан  Гуманитарлық-
техникалық колледжі

М089-Химия (7M05324 – 
Химия)

Жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрларды

дайындау бағыттарының
сыныптауышын бекіту

туралы

қолданыстағы 1.Әуезов  атындағы  Оңтүстік
Қазақстан  Мемлекеттік
университеті,  Химиялық
инженерия  және  биотехнология
жоғары  мектебі,  «Химия  және
химиялық  технология  негіздері»
кафедрасы
2. Политехникалық колледж

5В011200 - Химия мамандығына арналған оқу бағдарламалары  және 6В01512 – Химия білім
беру бағдарламасының пәндері бойынша оқу бағдарламалары ҚР БжҒМ-нің, Республикалық
Оқу-әдістемелік  Кеңес  жиналысының  Хаттама  шешімімен  бекітілген,  Абай  атындағы
ҚазҰПУ  «Білім»  тобындағы  мамандықтар  бойынша  ОӘС  ұсынған  типтік  оқу
бағдарламаларының  (№2,  30.06.2016ж.)  негізінде  құрастырылды.  Жаңа  стандартқа  сәйкес
типтік оқу бағдарламасы бекітілмеген пәндерден оқу бағдарламалары құрастырылып, ХҚТУ
Академиялық комитет кеңесімен бекітілді (№1 Хаттама,  01.09. 2021ж.).
5В060800-Экология мамандығына арналған оқу бағдарламалары және «6В05247 – Қоршаған
орта» білім беру бағдарламасына арналған пәндердің оқу бағдарламалары  ҚР БжҒМ-нің
Республикалық  жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  жөніндегі  Кеңес
жиналысының Хаттама шешімімен бекітілген, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ әзірлеген және
ұсынған  типтік оқу бағдарламаларының (№1, 24.03.2017) негізінде құрастырылды.
5В073100-Қоршаған  ортаны  қорғау  және  өмір  тіршілігінің  қауіпсіздігі  мамандығына
арналған  пәндердің  оқу  бағдарламалары  ҚР  БжҒМ-нің,  Республикалық  Оқу-әдістемелік
Кеңес  жиналысының Хаттама  шешімімен  бекітілген,  Қарағанды Мемлекеттік  техникалық
университеті әзірлеген және  ұсынған  типтік оқу бағдарламаларының (30.06.2016) негізінде
құрастырылды.
5В011600-География  мамандығына  арналған  оқу  бағдарламалары  және  «6В01514  –
География» білім беру бағдарламасына арналған пәндердің оқу бағдарламалары  ҚР БжҒМ-
нің,  Республикалық Оқу-әдістемелік  Кеңес  жиналысының Хаттама  шешімімен  бекітілген,
Абай атындағы ҚазҰПУ «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша ОӘС ұсынған типтік оқу
бағдарламаларының (№2, 30.06.2016ж.) негізінде құрастырылды.
«6В01562  –  Химия-биология»  білім  беру  бағдарламасына  арналған  пәндердің  оқу
бағдарламалары  құрастырылып,  ХҚТУ  Академиялық  комитет  кеңесімен  бекітілді.  (№1
Хаттама,  01.09. 2021ж.). 
7М01535 –  Химия,  7М05324 –  Химия,  7М05223 –Қоршаған  ортаны қорғау  технологиясы
білім  беру  бағдарламаларына  арналған  пәндердің   оқу  бағдарламалары  ҚР  БжҒМ-нің,
Республикалық Оқу-әдістемелік Кеңес жиналысының Хаттама шешімімен бекітілген, Аль-
Фараби  атындағы  ҚазҰУ  тобындағы  мамандықтар  бойынша  ОӘС  ұсынған  типтік  оқу
бағдарламаларының (№2, 30.06.2016ж.) негізінде құрастырылды.

Раманкулов Ш.: Жалпы факультетте білім беру бағдарламасы бойынша силлабустар, оқу-
әдістемелік кешендер Білім және ғылым министрлігінің бекітілген типтік оқу бағдарламасын
басшылыққа ала отырып, мамандықтың мемлекеттік стандарты негізінде жасалған. Типтік
бағдарламасы  жоқ  пәндер  бойынша  жұмыс  оқу  бағдарламалары  әзірленіп,  Факультеттің
Академиялық комитет мәжілісімен бекіітілген  және 100  % қамтамасыз етілген.  Жұмыс оқу
бағдарламалары  бойынша  барлық  пәнге  силлабустар  мен  оқу-әдістемелік  кешендер
қойылатын талаптарға сай дайындалған.

Бакалавриат деңгейі бойынша: ӘАОО-да ЖБП циклінің көлемі жоғары білімнің білім
беру  бағдарламасындағы  пәндердің  көлемінен  кемінде  23%-дан  аспайды  немесе  56
академиялық  кредитті  құрайды.  Олардың  51  академиялық  кредиті  міндетті  компонент



Ф-ОБ-001/065

пәндеріне тиесілі: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, философия, қазақ (орыс) тілі, шетел
тілі,  ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар  (ағылшын  тілінде),  дене  шынықтыру,
әлеуметтік-саяси  білімнің  модулі  (саясаттану,  әлеуметтану,  мәдениеттану,  психология).
Төмендегі модульдерге топтастырылды: 

1.1 Мемлекеттік міндетті модуль
1.2 Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
1.3 Дене шынықтыру модулі
1.4  ЖОО компонент модулі

Жаратылыстану   факультеті   бойынша   бағдарламаларды   жаңарту   орташа
көрсеткіші 22,23% құрады   .  7М01547- Математика педагогтерін даярлау бойынша жаңа ББ
әзірленді.

2021-2022 оқу жылына арналып дайындалған білім беру бағдарламаларының
жаңартылуы

№ БББ атауы БББ пән
саны

Жаңартылғаны Жаңартылу
көрсеткіші %

1 6В05146 
Биологиялық және 
сабақтас ғылымдар 
(Биология )

29 Өзгеріс жоқ

2 6В05169 
Биологиялық және 
сабақтас ғылымдар 
(Биотехнология)

14 6 30%

3  6В01513 
Жаратылыстану 
пәндері бойынша 
мұғалімдер даярлау,

30 Өзгеріс жоқ

4 7М01507 
Жаратылыстану 
пәндері бойынша 
мұғалімдер даярлау

9 Өзгеріс жоқ

5 6В01509-
Математика 
мұғалімдерін 
даярлау

63 5 8 %

6 6В05449-
Математика және 
статистика

59 15 25 %

7 7M05426-
Математика

20 3 15 %

8 7М01547- 
Математика 
педагогтерін 
даярлау

24 0 Жаңа БББ

9 7M06129-
Математикалық 
және компьютерлік 
модельдеу

24 2 8 %

10 8D01502- 10 1 10 %
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Математика 
педагогтерін 
даярлау

11 8D06109-
Математикалық 
және компьютерлік 
модельдеу

10 2 20 %

12  6В01510-Физика 65 21 32
13  6В05348-Физика 60 18 30
14  7М01506-Физика 21 7 33,3
15 7М05325- Физика 21 7 33,3
16

8D01503-Физика
8D015-
Физика

0

17 6В01562-Химия-
биология

12 0 Пәндер өзінің
өзектілігін
жоймауына
байланысты

өзгерістер енгізілмеді.
18 6В01512- Химия 25 0
19 6В05247-Қоршаған 

орта
25 0

20 5В073100-Қоршаған
ортаны қорғау және 
өмір тіршілігінің 
қауіпсіздігі

6 0

21 6В01514-География 19 0
22 7М01535-Химия 10 0
23 7М05324-Химия 8 0
24 7М05223-Қоршаған 

ортаны қорғау 
технологиясы

7 0

Қорыта  айтқанда,  Жаратылыстану  факультеті бойынша  әзірленген  бакалавриат
бойынша: 12-Білім беру бағдарламасы, магистратура бойынша: 9,  докторантура бойынша:
3бәсекелестікке  қабілетті  болашақ  маманның  кәсіби-теориялық  даярлығын  арттырудың
жолдарын  нақты  белгілеп  беріп  отырған,  талап  деңгейінде  әзірленген  бағдарлама  деп
есептеп, Білім беру бағдарламаларының Реестріне 1 жаңа ББ, 23 қолданыстағы ББ жаңартуға
жіберілді.

Шешім:1.Білім беру бағдарламаларының Реестріне   тіркеліп  сараптамадан өткен  ББ
бекітілуге ұсынылсын. 

Тыңдалды: 
Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясы  төрағасыШ.Курбанбековкүн

тәртібіндегі 2-ші мәселе бойыншафакультетте  2021-2022 оқу жылындағы кафедраның білім
беру бағдарламаларының аккредиттелуі туралы мәліметтерді қарастырайық.

Салыбекова  Н.: Биология  кафедрасындағы   КЕМ  «Аккредиттеу  және  рейтингтің
тәуелсіз  агенттігі»  бойынша 5В060700 – «Биология»,  5В011300 – «Биология»,  6М011300-
Биология  мамандықтарының Білім беру бағдарламалары  5  жыл мерзімге  мамандырылған
аккредиттеуден  (БСН:  990440008043,  мемлекеттік  лизенция   03.02.2010,  №  АБ  0137408,
14.06.2019-14.06.2024 ж. өткендігін жөнінде сертификат берілді.
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2021-2022 оқу жылындағы кафедраның білім беру бағдарламаларының аккредиттелуі
туралы мәлімет:

№ ББ атауы Аккредиттеу органының
атауы, сертификаттың

қолданылу мерзімі
(бастап- дейін)

ЖОО-ның аккредиттелуі
туралы ақпаратты қамтитын

аккредиттеу органының
сайтына сілтеме

1 5В060700 –
«Биология»

НААР, 14.06.2019-
14.06.2024 ж

https://iaar.agency/accreditation/
kz

2 5В011300 –
«Биология»

НААР, 14.06.2019-
14.06.2024 ж

https://iaar.agency/accreditation/
kz

3 6М011300-
Биология

НААР, 14.06.2019-
14.06.2024 ж

https://iaar.agency/accreditation/
kz

Беласарова  Ш.: Кафедраға  қатысты мамандықтар:  6В01512 –  Химия (5В011200-Химия),
6В05247 – Қоршаған орта (5В060800-Экология), 6В01514-География (5В011600-География),
7М05324-Химия, 7М05223-Қоршаған ортаны қорғау технологиясы (Экология) 2018-2019 оқу
жылында  АРТА  (НААР)  –  Аккредиттеу  және  рейтингтің  тәуелсіз  агенттігінен
акредитациядан өткен. 
2021-2022 оқу жылында 7М01535-Химия білім беру   бағдарламасы аккредитациядан өтеді.
Кафедрада  өзін-өзі  бағалау  есебін  дайындауға  жауапты  ОПҚ  тізімі  және  атқарылытын
жұмыстар жоспары бекітілді.

№ ББ атауы Аккредиттеу органының
атауы, сертификаттың

қолданылу мерзімі
(бастап- дейін)

ЖОО-ның аккредиттелуі
туралы ақпаратты қамтитын

аккредиттеу органының
сайтына сілтеме

1 6В01512 –
Химия

НААР, 31.05.2018-
30.05.2023

http://www.iaar.kz/kz/rejting/
zhoo-rejtingi-2018

2 5В011200-Химия 14.06.2019 –
13.06.2024

http://iaar.agency/

3 6В05247 –
Қоршаған орта

(5В060800-,
7М05223-
Қоршаған

ортаны қорғау
технологиясы
(6М060800 -
Экология)

14.06.2019 –
13.06.2024

http://iaar.agency/

4 6В01514-
География
(5В011600-
География)

14.06.2019 –
13.06.2024

http://iaar.agency/

5 7М05324-Химия 14.06.2019 –
13.06.2024

http://iaar.agency/
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Жаратылыстану  факультеттің  білім  беру  бағдарламаларының  аккредиттелуі  туралы
мәлімет:

№ ББ атауы Аккредиттеу
органының атауы,

сертификаттың
қолданылу мерзімі

(бастап- дейін)

ЖОО-ның
аккредиттелуі туралы
ақпаратты қамтитын

аккредиттеу
органының сайтына

сілтеме

1 5В011200-Химия НААР, 14.06.2019 –
13.06.2024

http://iaar.agency/

2 5В060800,  6М060800
-Экология

НААР, 14.06.2019 –
13.06.2024

http://iaar.agency/

3 5В011600-География НААР, 14.06.2019 –
13.06.2024

http://iaar.agency/

4 6М0606-Химия НААР, 14.06.2019 –
13.06.2024

http://iaar.agency/

5 5В010900, 6В01509 -
Математика

НААР, 14.06.2019-
13.06.2024

https://iaar.agency/

6 5В060100, 6В05449-
Математика

НААР, 14.06.2019-
13.06.2024

https://iaar.agency/

7 5В011000-Физика НААР, 14.06.2019-
13.06.2024

http://iaar.kz

8 5В060400-Физика НКАОКО, 29.05.2017-
27.05.2022

http://http//arqa.kz

9 6М011000-Физика НААР, 14.06.2019-
13.06.2024

http://iaar.kz

10 6М060400-Физика НААР, 14.06.2019-
13.06.2024

http://iaar.kz

11 6D011000-Физика НААР, 14.06.2019-
13.06.2024

http://iaar.kz

12 5В060700  –
«Биология»

НААР, 14.06.2019-
14.06.2024 ж

https://iaar.agency/
accreditation/kz

13 5В011300  –
«Биология»

НААР, 14.06.2019-
14.06.2024 ж

https://iaar.agency/
accreditation/kz

14 6М011300-Биология НААР, 14.06.2019-
14.06.2024 ж

https://iaar.agency/
accreditation/kz

Аккредиттеу мерзімі аяқталуына байланысты 19 ББ және аккредиттелмеген 4ББ үшін
бағдарламалық  аккредиттеу  процестері  ұйымдастырылды.  2021-2022  оқу  жылында
аккредиттелуге (2019 жылы мерзімі аяқталмауына байланысты) - 1ББ ұсынылады.

Қазақстан  Республикасының  Білім  және  ғылым  министрінің  2018  жыл  4
желтоқсандағы  №665  бұйрығымен  бекітілген  Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі
білім беру бағдарламаларының реестріне білім беру бағдарламаларын енгізу және шығару
алгоритіміне сәйкес 2 жыл қатарынан контингент болмауына байланысты Жаратылыстану
факультеті бойынша төменде көрсетілген білім беру бағдарламаларын реестрден шығаруға
ұсыныс беріледі: 8D011300-Биология.
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Шешім:  2021-2022  оқу  жылында  аккредиттелуі  қажет  ББ  бойынша  ұсыныстар
дайындалсын.

Тыңдалды:
Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясы  төрағасы  Ш.Курбанбеков  сөз

алып  күн  тәртібіндегі  үшінші  мәселе  бойынша   жургізілген  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.Диплом жетекшілеріне қойылатын талаптарға сәйкес 3 жылдан
астам жұмыс өтілінің болуы, БҒСБК ұсынған журналдарында жарияланған 1 мақала, 1 оқу-
әдістемелік  құрал  болуы.  Магистрлік  жетекшілерге  қойылатын талаптар:  БҒСБК ұсынған
журналдарында жарияланған 5 мақала,Scopus базасында тіркелген журналдарда жарияланған
1 мақала, процентилі 24-тен кем емес. 

Шешім:  2021-2022  оқу  жылына  бакалавриат  ББ  бойынша  бітіруші  жұмыс
жетекшілері біліктілік талаптарға сәйкестігі қанағаттанарлық деп таңылсын.

Тыңдалды: 
Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрағасыШ.Курбанбековсөз 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  келтірілді  (9
қосымша).Профессор-оқытушылардың  72  сағаттан  кем  емес  өткен  оқу  курстарының
сертификаттары пәндеріне сәйкес келеді. 

Кафедра  оқытушылары  «Damutek»  ЖШС,  SAMGAR  республикалық  ғылыми-
әдістемелік  орталығы  және  «Ғалымнұр»  біліктілікті  арттыру  және  қосымша  білім  беру
орталығында және Нұр-Сұлтан қаласындағы Үкіметтік емес сапаны бағалау орталығында
өз  өтетін  пәндері  бойынша  онлайн  форматта   біліктіліктілікті  жетілдіру»  курсынан  өтті.
Сонымен  қатар  Қожа  Ахмет  Ясауи  атындағы  Халықаралық  қазақ-түрік  университеті,
Үздіксіз білім беру институтында «Инклюзивті білім беру» курсы ұйымдастырылып, барлық
ОПҚ осы курстан өтіп арнайы сертификаттар берілді. 
Профессор-оқытушылардың жүктемелерінде бөлінген пәндерден алынған сертификаттары,
бұйрықтан үзінді, есептері  портфолиоларына салынуы бақылауға алынсын.

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

Тыңдалды: 
Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясы  төрағасы  Ш.Курбанбеков  күн

тәртібіндегі  бесінші  мәселе бойынша сөз  алып,  қыркүйек  айында  жүргізілген  іс-шаралар
нәтижелерін қорытындылады:

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

2. Аккредиттеу мерзімі аяқталған және аккредиттелмеген  ББ бағдарламалық аккредиттеу
процестері уйымдастырылды.

3. ББ бойынша бітіруші жұмыс жетекшілерінің біліктілік талаптарға сәйкестігі анықталды;
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4. Профессор оқытушылар құрамының жүргізетін пән бойынша соңғы 5 жылдағы біліктілік
көтеру нәтижелеріне жүргізілген мониторинг мәліметтері 9 қосымшада келтірілді.

Шешім  Факультеттегі  қыркүйек  айында  жүргізілген  іс-шаралар  нәтижелері
қанағаттанарлық деп таңылсын.

Мәжіліс төрағасы: Ш.Курбанбеков

Мәжіліс хатшысы:                        Г.Абишова
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