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КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1. Университет инфрақұрылымдары  (аудиториялары, мультимедиялық аудиториялары,
зертханалары, компьютерлік сыныптары), және университеттің кітапханалары, спорт
залдары,  жатақханалары,  асханалары,  оқу-өндірістік  кешендері  білім  беру
бағдарламаларын іске асыруға толық мүмкіндік беретінін анықтау.

2. ББ  оқу-танымдық,  кәсіби,  зерттеу,  педагогикалық,  диплом  алды  т.  б.
практикаларының бекітілген талаптарға сәйкес ұйымдастырылуын қадағалау.

3. ББ  2021-2022  о.ж.   еліміздегі  білім  беру  бағдарламаларының  рейтінгісіне  қатысу
нәтижелерін талдап, ағымдағы оқу жылында қол жеткізетін нәтижесін жоспарлау.

4. Желтоқсан айында жүргізілген іс-шаралар нәтижелерін комиссия мәжілісінде талдау. 

Тыңдалды:  1.Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясы  Курбанбеков  Ш.сөз
алыпкүн  тәртібіндегі  бірінші  мәселе  бойынша   719  бұйрықтың  91-пунктіне  сәйкес
кафедралардың материалдық әлеуетін қарастырды.

Экология және химия кафедрасы
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Абжалов  Б.:Кафедраның  оқу  аудиториясына  интерактивті  панель  орнатылды.  Кафедра
оқытушылары  осы  жаңа  құрылғыны  пайдаланып,  дәріс  сабақтарын  сабақ  кестесіне  сай
өткізіп отырды. 

Оқу-ғылыми лабораториялар туралы мәліметтер.
Кафедрада 5 оқу лабораториясы - №110, №105, №107, №112, №114, 1 ғылыми-зерттеу

лабораториясы - №122А, интерактивті тақтамен жабдықталған 2 дәріс аудиториясы - №122,
№211  және  кафедра  құрамындағы  география  мамандығының  студенттеріне  дәріс  беруге
арнайы  жабдықталған  3  аудитория  -  №220,  №222,  №228,  1  практикалық  сабақтар  өтуге
арналған №302 аудиториясы бар. 

Оқу процесіне қажетті құрал-жабдықтар мен сабақтарға қажетті реактивтер, химиялық
ыдыстар мен приборлар  қажеттілігі біршама қамтамасыз етілген. Кафедрада әрбір пәннің
лабораториялық сабақтарына қажетті аналитикалық, электронды-техникалық таразылар мен
термостаттар,  магниттік  араластырғыштар,  фотокалориметрлер  және  басқа  да  приборлар
жұмыс  істеп  тұр.  Әр  зертханада  зертхана  паспорты  бар,  агрессивті  химиялық  заттармен
жұмыс  кезінде  пайдаланатын  жеке  қорғаныш  құралдарымен  (маска,  қышқыл  мен  сілтіге
төзімді  қолғаптар,  бейтараптаушы  ерітінділер,  медициналық  аптечкалар),  өрт  сөндіру
құралдарымен, улы газдармен, ұшқыш зиянды химиялық заттармен жұмыс істеуге арналған
арнайы тартпа шкафтармен жабдықталған. 

Лабораторияларда  келесі  тізімде  көрсетілген  құрал-жабдықтар  бар:
Вольтамперометрлік  комплекс  СТА, роторлы вакуум-буландырғышы ІКА, иономер –  160
МИ, фотокалориметрлер КФК-3, электрохимиялық газоанализаторлар  «МГЛ-19.Х А» (СО,
NO2,  SO2),  рефрактометр  ИРФ-454  Б2М,  микроскоп  бинокулярлы,  САРР  дозаторлары,
кептіргіш  шкафтар,  центрифугалар,  барометр  БАММ,  ареометрлер  жинағы  (жинақ),
аквадистиллятор  ДЭ-4М,  муфель  пеші,  техникалық  электронды  таразылар  және  ВА-4М,
аналитикалық электронды АХ-200 таразылары, электродтар - ЭПВ-1СД платина электроды,
ионоселективті ЭЛИС-131 Сl, ЭЛИС-131 Pb, NO3- - селективті «Вольта» электродтары. 

Дегенмен,  лабораториялық  сабақтар  жүргізуге  қажетті  құрал-жабдықтар  мен  кейбір
химиялық  реактивтер,  ыдыстар  тапшылығы  және  лабораторияларға  қойылатын  арнайы
лабораториялық жиһаздар мен столдар қажеттілігі бар. 

2021-2022 оқу жылына оқу процесіндегі лабораториялық сабақтарды жүргізуге 8903070
тг. сомаға қажетті құрал-жабдықтарды және 2522597 тг. сомаға химиялық реактивтер мен
лабораториялық қажеттіліктер тізімі жасалынып, сатып алуға ұсыныс берілді, және олардың
техникалық  сипаттамалары  мен  сатып  алатын  жерлері  көрсетіліп  жабдықтау  бөліміне
тапсырылды.

Биология кафедрасы
Тұрметова  Г.:Биология  кафедрасына  қарасты  №3  ғимаратта   зертханалық  және

практикалық жұмыстарды орындау үшін 426,51  м2 аумақты алып жатқан 9 жабдықталған
кабинеттен  тұрады.  Білім  беру  бағдарламасына  сәйкес  кафедра  4  дәріс  залымен,  3
мамандандырылған және 8 зертханалық кабинеттермен қамтамасыз етілген. Кафедраға 2020-
2021 оқу жылында 2 лазерлі, монохромды принтер алынып, материалдық техникалық базасы
толықтырылды.

Зертханалардың  жұмыс  істеуі  үшін  қажетті  жабдықтарға  талдау  жүргізілді  және
олардың тізбесі одан әрі шешім қабылдау үшін басшылыққа ұсынылды.

Кафедраға  арналған  оқу  процесіне  қажетті  зертханаларды  сатып  алуға  өтінім  беру
бойынша үлкен ауқымды жұмыс атқарылды, олардың қажеттілігі  анықталды, университет
бюджеті шегінде баға ұсыныстары мен құны анықталды.

Физика кафедрасы
Сейтов  Б.:Кафедралық  оқу  жоспарына  сәйкес  2021-2022  оқу  жылы  оқытушы-

профессорлар құрамы жүктелген пәндері бойынша қолжазба, компьютерде терілген лекция
жинақтары  мен   практикалық  сабақтарды   жүргізуге  қажетті  түрлі  оқу  әдістемелік
құралдарды,  жабдықтарды,  лабораториялық   аспаптарды,  компьютерлерді,
мультипроекторларды қолданды. 
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Оқу  жылы  басында  кафедралық  оқу  әдістемелік  комиссия  мүшелері  кафедрада

оқылатын  барлық  пәндер  бойынша  дайындалған  лекциялар,  семинар,  практикалық  және
лабораториялық сабақтардың мазмұнының типтік бағдарламаларға сай келетіндігін анықтап,
тексеру нәтижесін оқу-әдістемелік кеңестің  мәжілісте баяндаған. 

Лабораториялық сабақтар механика,  молекулалық физика және термодинамика, атом
және  ядролық  физика,  электр  және  магнетизм,  электротехника  және  физиканы  оқыту
әдістемесі   пәндерінен өтілді.  Барлық лабораториялық сабақтар әдістемелік  нұсқаулармен
және соған сәйкес лабораториялық  құралдармен қамтамасыз етілген. Кафедра мүмкіндігіге
сәйкес кейбір  лабораториялық  тапсырмалар  компьютерде виртуалды түрде  орындалды.
Лабораториялық  сабақтың  өтілуі  әрбір  зертханаларда  арнайы  кестелер  бойынша  сабақ
кестесіне сәйкес жасалған. 

Лекциялық,  зертханалық,  практикалық  сабақтардың  мазмұныны  болашақ  білім
стандарт  талаптарына  және  пәндердің  типтік  бағдарламаларға  сәйкес  келеді  және  үнемі
толықтырылып,  жетілдіріліп отырылады.

Физика  кафедрасының  материалдық  –  техникалық  және  әлеуметтік  көрсеткіштері
Білім  және  ғылым  министрлігінің  талаптарына  сай.  Олар  шаруашылықты  жүргізу  және
жедел басқару  құқығы мен пайдалы оқу алаңының білім беру ұйымдарының санитарлық
нормаларына, өрт қауіпсіздігі талаптарына және оқу – білім беру жоғарғы оқу орындарының
стандарттарына сай келеді. 

Мамандық бойынша оқитын студенттердің практикалық және теориялық білімдерін
жетілдіруге арналған дәрісханалар мен зертханалар:

1. № 3-301 «Электр және магнетизм, электротехника, радиоэлектроника, сұлбатехника»
зертханасы (интерактивті тақтамен жабдықталған) (120,02 м2) 

2. № 3-303  аудитория «Механика және молекулалық физика» зертханасы (60,36 м2), 
3. № 3-304 «Физиканы  оқыту әдістемесі және мектептегі эксперименттер техникасы»

зертханасы (55,1 м2),  
4. № 3-306 «Оптика» зертханасы  (59,06 м2) 
5. № 3-307 Физика дәрісханасы (интерактивті тақтамен жабдықталған) (121,79 м2)
6. № 3-305 «Кванттық және атомдық физика» зертханасы (60,58м2).

Зертханалық  жұмыстарды  орындау  үшін  қазақ  және  орыс  тілдерінде   әдістемелік
нұсқаулар  дайындалған.  Әрбір  сабаққа  қатысты   дидактикалық  материалдар,  көрнекілік
құралдары, слайдтар бар.

Зертханалық  аудиториялар  "Физиканы  оқыту  әдістемесі"  пәніне  сәйкес  құрал-
жабдықтармен  және  жалпы  физика  курсының  әртүрлі  салалары  бойынша  виртуалдық
лабораториялармен жабдықталған.

Жалпы алғанда кафедрада  лабораториялық, практикалық сабақтарға тиісті 40-тан аса 
әдістемелік жұмыстар орындалған. 

Математика кафедрасы
Назарова  К.:Кафедра  оқытушылары  лекция,   лаборатория  және  практикалық

сабақтары  қашықтықтан  оқыту  технологиясы  бойынша  онлайн,  оффлайн  режимінде
tng.ayu.edu.kz  платформасында  жүргізді.  Әрбір  оқытушы  өз  пәні  бойынша  сабақтың
мазмұндылығына,  өту  сапасына  көңіл  бөлді.  Оқытудың  қазiргi  педагогикалық
технологиялары  мен  жаңа  әдiстерiн,  студенттердiң  танымдық  қызметiн  жандандыру
құралдарын пайдаланады. Кафедра оқытушылары сабақ барысында 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 қолданады. 

Оқу-ғылыми лабораториялар туралы мәліметтер.
Кафедрада  №209 Математика кафедрасының меңгерушісі кабинеті, №218-Математика

кафедрасы,  №224-"Математикада ақпараттық технологиялар қолдану" пәнінің оқу бөлмесі,
№226-  Математика  кабинеті,  №309-Магистранттар  және  докторанттардың  кабинеті,
№310-«Математиканы оқыту әдістемесі" пәнінің оқу бөлмесі   бар. 
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ШЕШІМ:  1.Факультет  құрамындағы  аудиториялар  мен  зертханаларды  техникалық

жабдықтау қанағаттанарлық деп таңылсын.

Тыңдалды:  Сапаны қамтамасыз ету  жөніндегі  комиссиясы  Курбанбеков  Ш. күн
тәртібіндегі  екінші  мәселе  бойынша   сөз  қозғады:  ББ  оқу-танымдық,  кәсіби,  зерттеу,
педагогикалық,  диплом  алды  т.  б.  практикаларының  бекітілген  талаптарға  сәйкес
ұйымдастырылуын қадағалау.

Экология және химия кафедрасы:
Алтынбекова М.:2021-2022 оқу жылдарында Экология және химия кафедрасында 3

оқу  тәжірибесі  І,  3педагогикалық  психологиялық  практика,  1  кәсіби  тәжірибе,  2
педагогикалық тәжірибе ІІ, 4 өндірістік тәжірибе, 4 зерттеу практикасы мен 4 диплом алды
практика жоспарланған. 2021-2022 оқу жылында өндірістік, психологиялық-педагогикалық,
педагогикалық, диплом алды және зерттеу практикалары көктемгі семестрге жоспарланған.

Физика кафедрасы 
Қатпаева  К.:  2021-2022оқу  жылдарында  Физика  кафедрасында  5оқу  тәжірибесі,  2

педагогикалық  психологиялық  практика, 3 өндірістік-педагогикалық тәжірибе, 5 өндірістік
тәжірибе, 3 педагогикалық практика, 17 зерттеу практикасы мен 2 диплом алды практика, 3
тағылымдама жоспарланған.

Студенттер  практика  кезінде  күнделік,  бақылау-тіркеу  кітапшалары  қамтамасыз
етілді. Практикаға байланысты бағдарлама факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде қаралып,
университеттің  оқу-әдістемелік  бөлімінде  бекітілді.  Практика  бағдарламасында  негізгі
практикантқа қажетті практиканың міндеттері, практиканың мақсаты, практиканың мазмұны
қарастырылған.  Практика аптасында әрбір  мамандыққа бөлінген апта санына байланысты
қандай жұмыстар атќарылу тиіс екендігі көрсетілген.

Математика кафедрасы:
Назарова  К.:2021-2022  оқу  жылында  Математика  кафедрасында  оқытылатын

мамандықтар  мен  білім  беру  бағдарламасы  бойынша  оқу,  педагогикалық,  өндірістік,
дипломалды және зерттеу практикалары негізгі оқу жоспарына сай жүргізілу формалары мен
практика базалары жыл басында анықталып, практика базаларымен екі жақты келісім шарт
жасалынды.  Әр  практика  бойынша  мамандық  пен  білім  беру  бағдарламаларының
бағыттарына  сай  бағдарлама  құрастырылып,  білім  алушының  практика  барысында
атқаратын міндеттері көрсетіліп, бекітілген.

Биология кафедрасы
Салыбекова  Н.:  Оқу,  педагогикалық,  өндірістік,  дипломалды  және  зерттеу

практикалары туралы (практиканың ұйымдастырылуы және өткізілуі, өндірістік практикадан
өту базалары ретінде ірі кәсіпорындармен тығыз қарым-қатынас орнату, ББ-на ірі бірнеше
негізгі  кәсіптік  практика  базаларының тізімін  бекіту,  практика  бағдарламасы,  мақсаттары
мен  міндеттері  мәселелеріндегі  сәйкестік  пен  үйлесімділік,  жұмыс  жоспар-кестесі  және
күнделіктерді  толтыру,  студенттердің  есептерінің  практика  бағдарламасына  сәйкестігі,
практика түрлеріне сәйкес практикаға барар алдындағы ұйымдастыру, практика соңындағы
жабылу  және  қорытындылау  конференциясының  хаттамалары,  білім  алушылар  мен
жетекшілерінің есептері, практиканы ұйымдастыруда жетілдіру бойынша ұсыныстары)

Шешім:  ББ  оқу-танымдық,  кәсіби,  зерттеу,  педагогикалық,  диплом  алды  т.  б.
практикаларының  бекітілген  талаптарға  сәйкес  ұйымдастырылуы  қанағаттанарлық  деп
таңылсын.
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Тыңдалды:  Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы  Курбанбеков Ш. сөз

алып  күн  тәртібіндегі  үшінші  мәселе  бойынша   мәлімдеді:  НКАОКО  рейтингі  бойынша
біздің факультеттің БББ ішінен алған орындары: 

Жаратылыстану  факультетіне  қарасты  білім  беру  бағдарламалар  жылда  НПП
Атамекен және НААР аккредиттеу агенсттігініңи рейтингтеріне қатысып тұрады. Рейтинг
нәтижелері кестеде көрсетілген.

НПП  Атамекен  рейтингісіне  бакалавриат  деңгейіндегі  білім  беру  бағдарламалар
қатысады,  2019  және  2020  жылдардағы  нәтижелердің  орташаланған  мән  бойынша  17
орыннан 9 орынға көтерілгенімізді көрсетіп тұр, яғни 36 пайызға өсу байқалады.

НААР аккредиттеу агенсттігініңи рейтингісіне 2019-2020 оқу жылы тек бакалавриат
қатысқан,  ал  барлық  деңгейдегі  білім  беру  бағдарламалар  қатысаты.  Сол  себептің  әсері
болар, орташаланған нәтиже бойынша 4 орыннан 5 орынға түскен, яғни 10 кему байқалады.
Бірақ, алдынғы үштікке ілінген білім беру бағдарламалардың саны 1-ден 4-ке көбейген.

БББ аты
НПП Атамекен

рейтингі
Аккредиттеу агенстволардың

рейтингі (НААР)
2019 2020 2019-2020 2020-2021

5B010900/6В01509-
Математика

22 / 28 15 / 24 1 / 15 4 / 14

5B011000/6B01510-
Физика

17 / 19 - 4 / 11 6 / 10

5В011300/6В01513-
Биология

28 / 29 7 / 28 - 4 / 12

5B011200/6В01512-
Химия
6В01562 Химия-
Биология

15 / 24 7 / 19 5 / 11 2 / 10

5В011600/6В01514-
География

- - 4 / 11 4 / 12

5B0601000/6В05449-
Математика

10 / 11 - - 5 / 7

5B060400/6B05348-
Физика

7 / 9 6 / 8 - 7 / 9

5В060700/6В05146-
Биология
6B05169-
Биотехнология

13 / 20 13 / 18 9 / 15 13 / 17

5B060800/6В05247-
Экология

27 / 37 8 / 35 4 / 15 5 / 14

7M01547- Математика - - - 7 / 18
7M01506-Физика - - - 4 / 6
7М01507-Биология - - - 7 / 9
7М01535-Химия - - - 6 / 7
7M05426-Математика - - - 6 / 7
7M05325-Физика - - - 5 / 7
7M05324-Химия - - - 3 / 6
7М05223-Экология - - - 4 / 8
8D01502-Математика - - - 3 / 4
8D01503-Физика - - - 2 / 3

Орташаланған
көрсеткіш

17 / 22 9 / 22 4 / 9 5 / 9
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 Атамекен ұлттық палатасының ҚР ЖОО білім беру бағдарламаларының рейтингісінің 2020
жылғы  және  2021  жылғы  нәтижесін  салыстыра  отырып,  Экология  және  Химия
мамандығының позициясы артты. 

Шешім:  ББ  2021-2022  о.ж.   еліміздегі  білім  беру  бағдарламаларының  рейтінгісіне
қатысу  нәтижелерін  талдау  бойынша  ағымдағы  оқу  жылында  қол  жеткізетін  нәтижелері
қанағаттанарлық деп таңылсын.

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

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

1. Университет инфрақұрылымдары  (аудиториялары, мультимедиялық аудиториялары,
зертханалары, компьютерлік сыныптары), және университеттің кітапханалары, спорт
залдары,  жатақханалары,  асханалары,  оқу-өндірістік  кешендері  білім  беру
бағдарламаларын іске асыруға толық мүмкіндік беретіні анықталды.

2. ББ  оқу-танымдық,  кәсіби,  зерттеу,  педагогикалық,  диплом  алды  т.  б.
практикаларының бекітілген талаптарға сәйкес ұйымдастырылуы қолға алынды.

3. ББ  2021-2022  о.ж.   еліміздегі  білім  беру  бағдарламаларының  рейтінгісіне  қатысу
нәтижелерін талдап, ағымдағы оқу жылында қол жеткізетін нәтижесі жоспарланды.

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

Мәжіліс төрағасы: Ш.Курбанбеков

Мәжіліс хатшысы:                                         Г.Абишова


