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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Инженерия факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің
6 ХАТТАМАСЫ

Түркістан қаласы                                                                                        19.02.2022 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

Қатыспағандар:  -      
КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1.  ҚР  БҒМ  бекіткен  әкімшілік  деректер  нысандарын  факультетте,   кафедраларда
толтырудың толықтығын, нақтылығын және уақтылығын қамтамасыз етілуін қадағалау.  

2.  Факультетте,  құрамындағы  кафедраларда  Ұлттық  білім  беру  деректер  қорымен
біріктірілген  және  білім  беруді  басқарудың ақпараттық  жүйесінің  (веб-сайт,  PLATONUS,
ESUVO,  т.б.  )  және  кең  жолақты  әрі  жоғары  жылдамдықты  интернетке  қосылған
тармақталған компьютерлік желінің тұрақты жұмыс істеуін  қадағалау.

3. ББ іске асыратын факультеттің, кафедралардың тарихы және жалпы ақпараттары,
ғылым  және  инновациялар,  ынтымақтастық,  студенттік  өмір   туралы  негізгі  ақпараттар
университет сайттында  орналастырылуын, оларды мерзімді жаңартылуын қадағалау.  

                     
1. Инженерия  факультетінің  ББ  бағдарламаларын  өзіндік  бағалауы.  Инженерия

факультетінің деканы міндетін атқарушы К.Беркимбаев: 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  әзірленген.  Бүгінгі  мәжілісте  инженерия
факультетінің келесі ББ-ларының өзіндік бағалауы тыңдалды:

7В015-  Жаратылыстану  пәндері  бойынша  мұғалімдерін  даярлау  бағытының  білім  беру
бағдарламалары: «Информатика  мұғалімдерін даярлау»  Қазақстан Республикасының «Атамекен»
Ұлттық  кәсіпкерлер  палатасының  2017  жылғы  8  маусымдағы  №133  бұйрығымен
бекітілген«Педагогтің кәсіби стандарты» негізге әзірленген ББ: 6В01573-Информатика.

Педагогикалық емес бағыттардың білім беру бағдарламалары: 
6В06181-Ақпараттық технологиялар;  6В07154-Автоматтандыру және басқару; 6В07153-Электр

энергиясы;  7М01557-Информатика;  7М094-Ақпараттық  технологиялар;   8D061  -  Ақпараттық
технологиялар.  Қорыта  айтқанда,  Инженерия  факультеті бойынша:  бакалавриат  бойынша  -  4,
магистратура бойынша - 3,  докторантура бойынша - 1 Білім беру бағдарламалары әзірленген.

Жалпы, барлық ББ өзіндік бағалау презентацияларында 1-сұрақ ББ сипаттамалары бойынша: ББ
мақсаты, Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы, Кәсіби қызмет саласы т.б көрсетілді. 2-сұрақ
бойынша Қазақстандағы,  шет  елдегі  ең  үздік  ББ жүргізілген бенчмаркинг нәтижелері;  бұл  сұрақ
бойынша  мысалы  Қазақстанда  Атамекен  жүргізіп  жаткан  рейтинг  бойынша  басқа  ЖОО-лармен
салыстырылды. 3-сұрақ бойынша соңғы 3-5 жылда ББ қатысқан рейтинг нәтижелері;  бұл сұраққа
қатысқан рейтингтер Атамекен, НААР, НКАОКА т.б рейтинг нәтижелері көрсетілді. Соңында  SWOT
талдау және жақсарту ұсыныстарынан тұратын есеп берілді. 
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Компьютерлік  ғылымдар  кафедрасының  меңгерушісі  Казбекованың  кафедраға
қарасты  ББ  өзіндік  бағалауы  тыңдалды:  6B01573  –Информатика,  6B06181  –Ақпараттық
технологиялар, 7M01557- Информатика.

Идрисова  Э.Қ.: Атамекенге  қарап  грант  беріледі.  Рейтингте  неге  төмен  орында?   Рейтинг
бойынша әр позицияға, әр көрсеткішке талдау қажет.  ББ талдауда тек кафедраның пәндерін емес,
соңғы құзыреттілікке жеткізетін барлық пәндерді қарауларыңыз қажет.   

Ғылыми бағыт және пед бағыттағы математиканың айырмашылығы қандай?
Түлектердің жұмысқа орналасуы қандай және қандай мекемелерде жұмыс жасай алады? Ғылыми

бағыт  бойынша  9  бітірушінің  ішінде  біреуі  жұмыс  орнынан   анықтамасы  бар.  Магистратураға
түсетіндер де шығады. Сақтандыру компаниялары, банк жүйесінде қызмет ете алады. 

Бенчмаркингке көңіл бөлінген, бенчмаркинг нәтижесінде сапалы SWOT талдау шыққан.
Шахабаев Е.Ш.: траектория анықтағанда кәсіби стандарттан аласыздар ма? 

Компьютерлік  инженерия  кафедрасының  меңгерушісі  кафедраға  қарасты  ББ
өзіндік  бағалауы  тыңдалды:  6B06182  –Ақпараттық  технологиялар,  6В06151-Ақпараттық
жүйелер,  7М06151-Ақпараттық  жүйелер,  7М094-Ақпараттық  технологиялар,  8D061  -  Ақпараттық
технологиялар.

Скопус базаларында мақалалардың жариялануы соңғы 5 жылда жоғарылады.
Нәтижелерді нақты айтып, SWOT талдауда көрсету керек. Бенчмаркинг бойынша Қазақстандағы

3 мықты университеттермен салыстырыңыз. 

Электр  энергетикасы  кафедрасының  меңгерушісі  Б.Қуатбековтың  кафедраға
қарасты ББ өзіндік бағалауы тыңдалды: 6В07154-Автоматтандыру және басқару, 6B07153 –
Электр энергиясы, 7M07154 –Электр энергиясы.

Кафедра ББ бойынша студенттердің техникалық білімдерін дамыту қажет.  
SWOT талдауға жоғарыда айтылғандар мәселелерді енгізу қажет.
Барлық ББ-ыңызда ұсыныстар бірдей, қауіптер дұрыс анықталмаған, әдістемелік сапаны

арттыруға аса мән берілмеген.  Кәсіби тесттен барлық ББ бойынша бітірушілер өте төмен
нәтиже көрсеткен.

Жалпы,  бәсекеге  қабілетті  және  ұлтжандылыққа  тәрбиеленген  мамандар  дайындау
мақсатында  білім  беру  қызметтерінің  сапасын  үнемі  жақсарту  қажет.  Білім  беру
бағдарламасы - еліміздің экономикасының еңбек нарығында өркендеп даму мүмкіншіліктері
мен жеке тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыратын және білім беру саласындағы үздік
әлемдік тәжірибелерге сай келетін жоғары білім сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізу.

Шешім: Кафедралардың ББ өзіндік бағалау есептері қанағаттанарлық деп танылсын.

Мәжіліс төрайымы: Г.Қошанова

Мәжіліс хатшысы:                        Г. Искендирова
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