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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Инженерия факультеті
Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№3 ХАТТАМАСЫ
Түркістан қаласы                                                                                            29.11.2021 ж.

                       Қатысқандар: 
1. ФСҚЕК төрайымы – п.ғ.к., аға оқытушы Г.Қошанова                           
2. Хатшы – Г.С. Искендирова

 Комиссия  мүшелері:
1. Амиртаев Қанат – аға оқытушы;
2. Сапарбекова Гүлнара - аға оқытушы; 
3. Баялы Әзімхан - аға оқытушы;
4. Шукенова Ғалия – аға оқытушы;
5. Мауленов Сержан- аға оқытушы; 
6. Ағабеколва Ақтолқын – PhD, аға оқытушы;
7. Мейірбекова Оксана – аға оқытушы;
8. Тасполат Еркебұлан – оқытушы;
9. Тойлыбаева Нұргүл – оқытушы;
10. Баймаханова Айгерім – ДАЖ-911 тобының докторанты;
11. Слам Айгүл – АИА-011 тобының магистранты;
12. Алиева Диана – ААЖ-911 тобының студенті;
13. Полатбекова Қарлығаш – әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бөлімінің орынбасары

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:
1.   ББ  пәндерінің  оқу  әдебиеттерімен  дидактикалық-әдістемелік,  ғылыми-әдістемелік  оқу

құралдарымен қамтамасыз етілуін қадағалау.
2. ББ іске асыруда оқытудың инновациялық әдістерімен  технологияларын ендіру барысына

мониторинг жасау.
3. Қашықтан  оқыту  технологиясын қолданып оқыту,  сабақтар  жүргізу,  ағымдық,  аралық

бағалау процестерінің бекітілген талаптарға сәйкестігін бақылау.
4. Қараша айында жүргізілген іс-шаралар нәтижелерін комиссия мәжілісінде талдау. 
1. Тыңдалды: Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрайымы Қошанова Г. сөз

алып  күн  тәртібіндегі  бірінші  мәселе  бойынша   білім  беру  қызметіне  қойылатын
біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесіндегі 2 қосымша
бойынша оқу және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер және   8  қосымша
бойынша цифрлық  тасымалдағыштардағы  оқу  және  ғылыми  әдебиеттердің  болуы  туралы
мәліметтерді  қарастырды.  Біліктілік  талаптарына  сәйкес  мамандықтар  бойынша  әр  паннен
оқытылатын тіліне сәйкес (соңғы 10 жылда шығарылған) кемінде 1 оқулық немесе оқу құрал, 1
оқу-әдістемелік құрал, 1 цифрлық тасымалдағышта әдебиеттің болуы шарт (1 қосымша). Білім
беру  қызметіне  қойылатын біліктілік  талаптарына  және оларға  сәйкестікті  растайтын
құжаттардың тізбесіндегі  2  және 8  қосымшаға  енген әдебиеттер   силлабуста  көрсетілуі  тиіс.
Сонымен  қатар  бұл  әдебиеттер  міндетті  түрде  университет  кітапханасының  қорында  болуы
керек.  Цифрлық  тасымлдағыштардағы  әдебиеттер  www.library.ayu.edu.kz,  http://rmebrk.kz
электрондық  ресурстардың  базаларында  анықталған  болуы  тиіс.  Талдау  нәтижесі  бойынша
жаратылыстану  факультетінің  білім  беру  бағдарламаларының  пәндерінің  оқу  және  ғылыми
әдебиеттермен қамтамасыздандыру көрсеткіші жоғары дәрежеде (2, 8 қосымшалар).  
Шешім: ББ пәндерінің оқу әдебиеттерімен дидактикалық-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік оқу
құралдарымен қамтамасыз етілуі жоғары дәрежеде деп таңылсын.

2.  Тыңдалды:  Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясы  Г.Қошанова күн
тәртібіндегі  екінші  мәселе  бойынша  сөз  алды:   ББ  іске  асыруда оқытудың  инновациялық
әдістерімен  технологияларын ендіру барысына мониторинг жасау. Еліміздегі төтенше жағдайға
байланысты  сабақ  ZOOM  жүйесінде  қашықтықтан  оқыту  арқылы  жүзеге  асырылды.  Қазіргі
таңда оқытушылар инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана
отырып сабақты сапалы әрі қызықты өтуге ұмтылуда. Факультеттің ПОҚ сабақ өту барысында

http://rmebrk.kz/
http://www.library.ayu.edu.kz/
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мультимедиалық оқыту технологиясы, деңгейлік-саралап оқыту технологиясы, ұжымдық  оқыту
технологиясы,  модульдік  оқыту  технологиясы,  жаңа  ақпараттық  коммуникациялық
технологиясы, тренингтік оқыту технологиясы және проблемалық оқыту технологиясы кеңінен
қолданылады. Оқытушыларының сабақ беру барысында жаңа технологиялар мен әдістемелерді
кеңінен қолданылуына байланысты, студенттердің үлгерімі жылдан-жылға артуда.

2020-2021 оқу жылында оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру бойынша факультет ОПҚ үшін
ішкі  әдістемелік  семинарлар  мен  тренингтер  өткізу  жоспар  бойынша  орындалуда.  Алғашқы
жарты  жылдықта  факультет  деңгейінде  әдістемелік  семинарлар  ұйымдастырылды.  Семинар
мақсаты қазіргі таңда оқытудың инновациялық әдістер мен технологияларын қашықтан оқыту
жүйесіне  енгізу  болды.  Факультет  ПОҚ  құрамы  ZOOM  форматында  ұйымдастырылған
семинарларға қатысып, талдаулар жасап, сұрақтар қойып өзара пікір алмасты. 

Шешім:  ББ  іске  асыруда оқытудың  инновациялық  әдістерімен   технологияларын
ендірілуі қанағаттанарлық деп таңылсын.

3.Тыңдалды:  Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясы  Қошанова  Г. күн
тәртібіндегі  үшінші  мәселе  бойынша   сөз  алды:  қашықтан  оқыту  технологиясын  қолданып
оқыту,  сабақтар  жүргізу,  ағымдық,  аралық  бағалау  процестерінің  бекітілген  талаптарға
сәйкестігін бақылау.
Қашықтықтан  білім  беру  процесінде  MOODLE, PLATONUS,  ZOOM,  Google,  Яндекс,  mail.ru,
YOUTUBE  және  Қазақстанның  Ұлттық  ашық  білім  беру  платформалары  (mooks.kz)
қолданылады. 
Ақпараттық-ресурстық орталығының қашықтықтан білім
беру мүмкіндіктері бар дерекқорлары   http://lib.ayu.edu.kz/  
•         Grebennikon электронды  кітапханасын  пайдалану  үшін  төмендегі  берілген  логин  және
кұпия  сөз  арқылы  барлық  мақалалармен  видеоматериалдарды  тек  ғана  қарап  оқып  шығуға
мүмкіндіктеріңіз бар  https://grebennikon.ru
•         Кіру үшін (логин) start108 (пароль) OFD
•         РЖОЭК (Республикалық ЖОО аралық Электронды кітапхана) оқулықтарын “Вконтакте”,
“Инстаграм”  әлуметтік  желілерінен http://rmebrk.kz/social/login
сілтемесі арқылы алуға болады.
•         Қазақстандық Ұлттық электронды кітапханасы: http://kazneb.kz/.
        Университет   кітапханасының   электронды ресурстары
Университеттің электронды ресурстары  http://library.ayu.edu.kz/
•         Электронды каталог http://irbis.ayu.edu.kz/

2020-2021 оқу жылына контент жүктеу келесі бейнероликтер бойынша жасалынды:
1. Жаңа тақырыптар қосып өндеу  ; Силлабус тақырыптарына сәйкес тақырыптарды өндеу; 

Дәрістерді жүктеу; Практикалық сабақтар материалдарын жүктеу; БЛОКНОТ тесттерді 
өндеу;  Тесттерді импорт жасау үшін категориялар құру; Тесттерді импортау; Тестерді 
құрастыру; СМАРТ-СИЛЛАБУС.

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, аралық (емтихан сессиясын)
және  қорытынды  аттестаттауды  ұйымдастыру  және  өткізу  ережесіне  сәйкес  жүргізіледі.  Әр
аптада  Платонус  жүйесінде  профессор-оқытушы  құрамы  жүктелген  пәндерден  лекция,
практикалық,  зертханалық  жұмыстар  бойынша  студенттердің  білімдерін  бағалап  отырады.
Факультет бойынша білім беру бағдарламаларының анықталған емтихан түрлері 2 қосымшада
берілген.  Кафедра  отырысында  емтихан  материалдары  (билеттер,  тапсырмалар,  кейстер)
бекітіліп,  ОПҚ  Moodle  платформасында  tngt.ayu.edu.kz  жүйесіне  орналастырады.  Бұл  ретте
кешенді  емтихандар  үшін  университеттің  тіркеуші  офис  емтихан  материалдары  (билеттер,
тапсырмалар,  кейстер)  орналастырылатын  жеке  курс  ашады.  Басқа  пәндер  үшін  емтихан
материалдары (билеттер, тапсырмалар, кейстер) ОПҚ өз курстарында орналастырылады.

Шешім:  Қашықтан  оқыту  технологиясын  қолданып  оқыту,  сабақтар  жүргізу,  ағымдық,
аралық бағалау процестерінің  бекітілген талаптарға  сәйкестігін  бақылау қанағаттанарлық деп
таңылсын.

Мәжіліс төрайымы:           Г. Қошанова 

Мәжіліс хатшысы:                                     Г. Искендирова

https://youtu.be/NCrmKzRamGs
https://youtu.be/g1NoWw26fk0
https://youtu.be/g1NoWw26fk0
https://youtu.be/B9b69CA2APs
https://youtu.be/AKEmaE4Rwl4
https://youtu.be/PIBgH1YFn-s
https://youtu.be/PIBgH1YFn-s
https://youtu.be/m_4QuEmP0Ho
https://youtu.be/r4pvxtHFizs
https://youtu.be/6rL7vZzbiCA
https://youtu.be/qf5xXzGza9Y
http://irbis.ayu.edu.kz/
http://library.ayu.edu.kz/
http://kazneb.kz/
http://rmebrk.kz/social/login
https://grebennikon.ru/
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