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Спорт және өнер факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№2 ХАТТАМАСЫ
Түркістан      қаласы                                                                                         28 .10.2021 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.  Ауелбеков Ержан –п.ғ.к., доцент;
14.  Күздеубаева Әлия – п.ғ.к., аға оқытушы;
15.  Мамырайымова Қалия – магистрант;
16.  Дарданбаева Арайлым – студент;

 

Қатыспағандар:  -                               

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1. Қашықтан оқыту технологиясымен білім беруде ББ пәндері бойынша контенттердің 
толық және сапалы жүктелгенін тексеру.

2. ББ түлектерінің жұмысқа орналасу нәтижесін бақылау.
3. ББ  пәндерін  жүргізетін  профессор  оқытушылар  құрамының   біліктілік  талаптарға

сәйкестігін қадағалау.
4. Бағдарламалық  аккредиттеу  нәтижелерін  талдау,  институционалдық  аккредиттеу

бойынша,  постмониторинг жұмыстарын ұйымдастыру.
5. Қазан айында жүргізілген іс шаралар нәтижелерін Комиссия мәжілісінде талдау
6. Әртүрлі мәселелер

Тыңдалды:
Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрайымы  А.Накбаева сөз алып 
күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша  жургізілген Қашықтан оқыту 
технологиясымен білім беруде ББ пәндері бойынша контенттердің толық және сапалы
жүктелгенін тексеру нәтижелерін баяндады:

Білім беру бағдарламасының
атауы

Курс Студент
саны

Оқу түрі Жүктелу
%



6В01478-Көркем еңбек және 
сызу мұғалімдерін даярлау

9 Күндізгі 100

6B02125 Сән өнері  5 Күндізгі 100

6B02126 Дизайн  16 Күндізгі 100

7М01405 Бейнелеу өнері және 
сызу

2 Күндізгі
100

6B01404 Бастапқы әскери 
дайындық

2 Күндізгі
100

6B01405 Денешынықтыру және
спорт

2 Күндізгі
100

7M01404 Денешынықтыру 
және спорт 

8 Күндізгі
100

6B01406 Музыкалық білім Күндізгі 100

6B02121 Вокалдық  өнер Күндізгі 100

6B02122 Дәстүрлік музыка 
өнері 

Күндізгі 100

6B02123 Актерлік өнер Күндізгі 100

6B02124 Хореография Күндізгі 100

6B02165 Эстрада өнері Күндізгі 100

7M01434  Музыкалық білім Күндізгі 100



Қашықтан  оқыту  технологиясымен  білім  беруде  ББ  пәндерін  бойынша  контенттердің
толық және сапалы жүктелгендігі  бойынша Ұ.Нурланова аға оқытушы баяндады, тексеру
барысында  санаулы  кемшіліктер  анықталып,  контент  салушыларға  ескерту  жасалынды.
Кесте бойынша берілген мерзімде кемшіліктер дұрысталынды. (Кесте 1).

1. Екінші мәселе бойынша М.Шаханбаев аға оқытушы сөз алып: 2020-2021 оқу жылында
бітірген  түлектерді  жұмысқа  орналасу  толыққанды  бітпегендігі  жайлы  баяндап  өтті.
Пандемияға  байланысты  көптеген  мекемелер  жұмысқа  қабылдау  бойынша  уақытша
моратория  жариялағандықтан,  түлектерді  жұмысқа  орналастырудан  кедергілерге  тап
болуда. Қазіргі  уақытта жұмысқа орналаса  алмай жатқан түлектермен жұмыстар жүріп
жатқанын атап өтті. (Кесте 2)

2. Үшінші  мәселе  бойынша    М.Сейсембекова  магистр  оқыушы  сөз  алып:  ББ  пәндерін
жүргізетін профессор оқытушылар құрамының біліктілік талаптарға сәйкестігін атап өтті.
Жаңадан  келген  жас оқытушыларға  қосымша біліктіліктен  өту жайлы ұсыныс берілді.
Атап  айтқанда,  Бейнелеу  өнері  кафедрасына  «Инклюзивті  білім  беру»,  «Қашықтықтан
білім  беру  технологиялар  бойынша  сабақ  беру  және  бағалау»  72  сағаттық  біліктілікті
арттыру курсын оқуға ұсыныс берілді. 2021-2022 оқу жылында осы күнге дейін Бейнелеу
өнері кафедрасының мына ОПҚ ҚР Мемлекеттік орталық музейіде біліктіліктерін жетілдіріп
сертификаттарын алды: 

3. Төртінші мәселе бойынша Cәдібек Ажар аға оқытушы сөз алып бағдарламалық
аккредиттеу нәтиделерін талдау, институционалдық аккредиттеу бойынша,

постмониторинг жұмыстарын ұйымдастыру ережеге сай жүріп жатқанын баяндады.

Шешім:  қазан  айында  жүргізілген  іс  шаралар  нәтижелері  қанағаттанарлық  деп  бағалауға
болады. Комиссия мүшелері анықтаған кемшіліктер арнайы уақыттың ішінде дұрысталсын.
Кемшіліктердің дұрысталғаны бойынша келесі мәжілісте талқылансын.

Мәжіліс төрайымы: аға оқытушы                                                                А.Накбаева

Мәжіліс хатшысы: магистрант                                                                      Қ. Мамырайым 




