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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№2 ХАТТАМАСЫ

Түркістан қаласы.  «         »          2022 ж.

Қатысқандар: комиссия төрағасы:

Гуманитарлық ғылымдар факультеті
1. Паштанов Сұлтан – аға оқытушы;

комиссия мүшелері: 
1. Жаркинбаева Динара декан орынбасары, магистр-оқытушы;
2. Джумадуллаева Асель – т.ғ.к., факультеттің әдістемелік кеңес мәжілісінің төрайымы;
3. Қожагелдиева Сауле – п.ғ.к., доцент;
4. Арыстанбаева Алия – аға оқытушы;
5. Садуова Жанар п.ғ.к., доцент
6. Садибеков Асхат аға оқытушы 
7. Искакова Фарида – п.ғ.к.ң доцент м.а.;
8. Нурманова Шынар – оқытушы; 
9.Оспанова Алия – PhD;
10.Аманбаева Айнұр – докторант;
11.Шалабаева Жанар  - магистр оқытушы;
12.Шилменбетов Саян аға оқытушы; 
13.Бегалиева Ғалия – студент;
14.Шалтаева Меруерт- Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бөлімі әдіскері

Комиссия хатшысы: Шынпейіс Гулжаухар–магистр-оқытушы

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

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

2. ББ түлектерінің жұмысқа орналасу нәтижесін бақылау.
3. ББ пәндерін жүргізетін ПОҚ 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

1.Талқыланды: сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрағасы: С.Паштанов сөз алып
күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша  жургізілген мониторинг нәтижелерін баяндады: - Сапаны
қамтамасыз ету комиссиясының жоспарына сәйкес қазан айында факультетке қатысты «Педагогика
және  психология»,  «Тарих»,  «Білім технологиясы»,  «Журналистика» кафедраларында  бакалавр,
магистратура,  докторантура  білім  беру  бағдарламалары  негізінде  оқыталатын  пәндер  бойынша
контенттерді  дайындау  талаптарға  сәйкес  жүргізілді.  Еліміде  орын  алған  пандемияға  сәйкес
университеттің  1-2 студенттері  толығымен онлай форматта,  ал  3-4 курс студенттері  онлай және
офлайн  форматта  білім  алды.  Дегенмен,  барлық  студенттер  қашықтықтан  оқыту  жүйесіне
қосылғандықтан  барлық  пәндерден  контенттермен  қамтамасыз  етілді.  Оны  төмендегі  кестеден
көруге болады: 
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№ Кафедра атауы Оқытылатын
пәндер саны

Қашықтықтан оқытуда
контентпен қамтамасыз

етілу көрсеткіші

Ескерту

1 «Педагогикалық 
ғылымдар» кафедарсы

45 100 %

2 «Тарих» кафедрасы 42 100 %

3 «Білім технологиясы» 
кафедрасы

48 100 %

4 «Журналистика» 
кафедрасы

41 100 %

Жоғарыдағы  көрсеткіштер  бойынша  факультетке  тиісті  кафедраларда  қашықтықтан  оқыту
жүйесін  контентпен  қаматамасыз  етуде  барлық  ПОҚ  толық  үлес  қосты.  Факультет  және
қашықтықтан білім беру орталығының жетекші мамандарынан  өткен оқу жылдарынан бастап ОПҚ
тиісті әдістемелік көмек алып отырғанын атап өткіміз келеді. 

«Педагогикалық  ғылымдар»,  «Тарих»,  «Журналистика»  кафедралары  бойынша  білім  алған
магистарнаттар мен докторанттар офлайн форматта дәстүрлі білім алғанын ескерте кетуіміз  керек. 

Шешім:  2021-2022 оқу  жылында  қашықтықтан  оқытуда  контенттер  дайындау
қанағаттанарлық деп танылсын.

2.Талқыланды: күн тәртібіндегі  екінші мәселе ББ түлектерінің жұмысқа орналасу нәтижесін
бақылау болатын. Бұл жөнінде декан орынбасары Жаркинбаева Динара мына мәселелерді атап өтті: 

Факультетке қарасты кафедралар бойынша «6B0110-Педагогика және психология»,  «6B01615-
Тарих»,  «6B01303-Бастауышта  оқыту  педагогикасы мен  әдістемесі»,  «6B01202-Мектепке  дейінгі
тәрбиелеу  және  оқыту  педагогикасы»,  «Журналистика»  мамандықтары  бойынша  бітіруші
түлектердің жұмысқа орналасуы 70 пайызды құрады. Оны төмендегі кестеден көруге болады.  

№ Кафедра атауы ББ байынша
дайындалатын
мамандықтар

(бакалавр)

Бітіруші
түлектердің саны

Жұмысқа
орналасқан

түлектер
көрсеткіші

1 «Педагогикалық ғылымдар»
кафедарсы

Педагогика  және
психология

13 70%

2 «Тарих» кафедрасы Тарих
(педагогикалық) 

6 40%

Тарих (ғылыми) 16 35%
3 «Білім технологиясы»

кафедрасы
Мектепке дейінгі

оқыту мен
тәрбиелеу;

12 75%

Бастауыш оқыту
педагогикасы мен

әдістемесі

27 78%

4 «Журналистика» кафедрасы Журналистика 8 65%

Кестеден көргендеріңіздей кейбір мамандықтар бойынша жұмысқа орналасу деңгейі төмен.
Оның себебі,  түлектердің біраз бөлігі ауылды жерлерде тұратындықтан немесе бітіргеннен кейін
екінші  мамандыққа  алып,  басқа  салаға  қызығатындықтан  деп  ойлаймыз.  Дегенмен,  кафедралар
тарпынан біртіндеп бұл мәселлерді шешімі табылуда. ББ дайындау барысында тәжірибелі жұмыс
беруші  мекемелермен  байланыста  болып,  сұранысқа  сәйкес  мамандар  даярлау  мәселесі  жолға
қойылуда, - деп сөзін аяқтады декан орынбасары Д.Жаркинбаева.    

Шешім: Кафедралар бойынша бітіруші түлектерді жұмысқа орналастыру жұмыстарын одан
әрі жетілдіру жұмыстарын кафедра ұжымы тарапынан қолға алынсын.

 3.Талқыланды: ББ  пәндерін  жүргізетін  ОПҚ  біліктілік  талаптарға  сәйкестігін  анықтау
мақсатында сапамен қамтамасыз ету комиссиясының мүшесі, п.ғ.к.,  доцент Ж.Садуова сөз алып,
факультетке  қатысты  барлық  кафедраға  тексеру  жүргізілгенін,  2020-2021  оқу  жылында
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факультеттегі  барлық  ОПҚ  біліктілік  қашықтықтан  және  инклюзивт  білім  беру  курсынан
универсиет  базасында  өткенін,  сондай-ақ  кафедрадағы оқытылатын пәндері  бойын әр  оқытушы
дербес  өткенін,   білім  беру  бағдарламасына  қосылып  жатқан  кейібір  пәндер  және  оқытылатын
барлық  пәндер  бойынша  ОПҚ-ның  біліктілік  курстары  мен  арнайы  семинарлардан  өткендігіні,
сондай  кафедраларда  біліктілік  жетілдірудің  2021-2022 жылға  жылдық  және  перспективалық
жоспарлары дайындалып,  соның негізінде әрбір бес жылда әр оқытушы өздерінің пәндеріне сәйкес
біліктілік  курстарынан өтіп  отырғанын атап  өтті.  Сонымен қатар  ОПҚ-ның әр  жылдарда  түрік,
ағылшын  тілдерінен  біліктілік  курстарына  қатысып,  фаундейшн  топтарына  дәрістер  жүргізіп
келгендігін жеткізді. 

2021-2022  оқу  жылында  «Педагогикалық  ғылымдар»  кафедрасының  аға  оқытушылар
Г.Муртазаева,  Г.Ашықбаева,  Г.Дайрабаева,  Ү.Маннапова,  «Білім  технологиясы»  кафедрасынан
Қ.Пазылова т.б. тиісті пәндері бойынша біліктілік курстарынан өтуде. 

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

4.Талқыланды:  Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясы  төрағасы  С.Паштанов  сөз
алып,  күн  тәртібіндегі  келесі  мәселе  бойынша   жургізілген  мониторинг  нәтижелерін  баяндады:
факультетте аккредиттеу мерзімі аяқталуына байланысты  ББ және аккредиттелмеген 2  ББ үшін
бағдарламалық  аккредиттеу  процестері  ұйымдастырылуда.  Олар  2021-2022  оқу  жылында
аккредиттелуге ұсынылатын   ББ болып табылады. «Білім технологиясы» және «Тарих» кафедрасы
бұл мәселелер бойынша дайындық үстінде. 

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

6. Талқыланды: Қазан айында жүргізілген іс шаралар нәтижелерін Комиссия мәжілісінде талдау.
2021-2022 оқу жылының қазан айындағы жоспардың орындалуын талдау бойынша факультеттің

сапамен  қамтамасыз  ету  комиссиясының  төрағасы  С.Паштанов  сөз  алып,  былай  деді:  - Оқу
жылынан  басынан  бері  әр  кафедра,  факультет  ОПҚ  біліктілік  жетілдірудің  жылдық  және
перспективалық  жоспарын  дайындаған.  Біліктілік  жетілдіру  жұмыстары  осы  жоспарға  сәйкес
жүргізілуде.

Кафедралар  бойынша  түлектердің  жұмысқа  орналасауы  бойынша  айтарлықтай  жоғары  емес.
Оның себебі, бітіруші түлектердің көпшілігі Түркістан облысының аумағында ғана    қызмет етеді
немесе  кейбір  студенттер  ауылдық  жерде  тұратындықтан  жұмысқа  орналасуында  қиындықтар
болатынын атап өтуіміз керек. 

Факультетке  қарасты  барлық  курс  студенттері  онлай  және  жартылай  онлайн  форматта
оқығандықтан контентпен қамтамасыз етілді.  

Мәжіліс төрағасы: С.Паштанов

Мәжіліс хатшысы:                              Г.Шынпейіс
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