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ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ    

               
ШЫМКЕНТ КАМПУСЫ

«Жоғары медициналық білімнен кейінгі білім беру»  факультетінің
2021-2022 оқу жылындағы Факультеттегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі

комиссиясының №6 мәжілісінің хаттамасы

Шымкент қаласы                                                                                             25.02.2022 ж
Бас ғимарат 205 аудитория                                                                             сағ 10-00

Қатысқандар: ФСҚЕЖК төрайымы – м.ғ.к., доцент К.Т.Байжанова

 Комиссия  мүшелері:
                           А.Д.Тулемирзаева - магистр оқытушы
                           Э.Н Алиева - магистр оқытушы
                           С.Н.Жаханова – оқытушы
                           Б.О.Сахова - магистр оқытушы
                           Н.З. Шапамбаев – м.ғ.к.
                           Ж.Ж. Джакипбекова - оқытушы
                           Ж.К.Атжан – оқытушы
                           З.Н.Тұрғанбек – 5В130100-интерн
                           Ы.А.Аннаоразов – R014-резидент 
                           
Қатыспағандар: жоқ

КҮН ТӘРТІБІ:

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.

4. Әр түрлі мәселелер 
4.1. ББ  білімгерлерінің оқу  процесін  ұйымдастыруға,  сабақ  беру   сапасына  және

бағалау  саясатына  қанағаттану  деңгейін  анықтау  мақсатында  сауалнамалар
ұйымдастыру. 
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1.  Күн  тәртібіндегі  бірінші  мәселе  ҚР  БҒМ  бекіткен  әкімшілік  деректер  нысандарын
факультетте,   кафедраларда   толтырудың  толықтығын,  нақтылығын  және  уақтылығын
қамтамасыз етілуін қадағалау бойынша факультеттегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі
комиссиясының төрайымы К.Т.Байжанова сөз алды. Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау  министрінің  2020  жылғы  11  желтоқсандағы  №  ҚР  ДСМ-249/2020  Денсаулық
сақтау  саласындағы  білім  беру бағдарламалары  білім  алушыларының  білімі  мен
дағдыларын  бағалау,  түлектерінің  кәсіптік  даярлығын  бағалау,  денсаулық  сақтау
саласындағы  мамандардың  кәсіптік  даярлығын  бағалау  қағидаларын  бекіту  туралы
бұйрығы  Қазақстан  Республикасының  Әділет  министрлігінде  2020  жылғы  12
желтоқсанда № 21763 болып тіркелді. 

Клиникалық  база,  денсаулық  сақтау  саласындағы  білім  беру  ұйым  клиникасы,
университеттік  аурухана,  резидентура  базасы,  интеграцияланған  академиялық
медициналық  орталық  туралы  ережелерді  және  оларға  қойылатын  талаптарды  бекіту
туралы  Қазақстан  Республикасы  Денсаулық  сақтау  министрінің  2020  жылғы  21
желтоқсандағы  №  ҚР  ДСМ-304/2020  бұйрығы  Қазақстан  Республикасының  Әділет
министрлігінде 2020 жылғы 22 желтоқсанда № 21848 болып тіркелді. 

Резидентурада  мемлекеттік  тапсырысты  орналастыру,  оқуға  қабылдау  және
медицина  кадрларын  даярлау  қағидаларын  бекіту  туралы  Қазақстан  Республикасы
Денсаулық  сақтау  министрінің  2020  жылғы  15  желтоқсандағы  №  ҚР  ДСМ-270/2020
бұйрығы  Қазақстан  Республикасының  Әділет  министрлігінде  2020  жылғы  15
желтоқсанда № 21802 болып тіркелді.

Аталған  бұйрықпен  қатар  институттың  оқу  ісіне  қатысты  барлық  ішкі
бұйрықтары факультет кеңесінде және кафедра мәжілістерінде талқыланған. 

Шешім:

1. ҚР БҒМ бұйрығының үнемі орындалуын мониторинг жасау АКК-не жүктелсін.

2.  Күн  тәртібіндегі  екінші  мәселе  ФСҚЕЖК  төрайымы  К.Т.Байжанова:  Факультетте,
құрамындағы кафедраларда Ұлттық білім беру деректер қорымен біріктірілген және білім
беруді басқарудың ақпараттық жүйесінің (веб-сайт, PLATONUS, AYUPortal, ESUVO,
т.б.  )  және  кең  жолақты әрі  жоғары жылдамдықты интернетке  қосылған  тармақталған
компьютерлік  желінің  тұрақты  жұмыс  істеуін   қадағалау  барысында  оқу-клиникалық
базалардың бірқатары орналасқан емдік-профилактикалық мекемелердің сымсыз интернет
желісіне қосылғандығы, ал басқалары роутер арқылы интернетпен қамтамасыз етілгендігі
анықталды. Роутер арқылы интернет желісінің үздіксіз жұмыс істеуі институт тарапынан
қамтамасыз етіледі. 

Шешім:

1. Интернет желісінің үздіксіз жұмыс жасауы IT – маманы Н.Қонысовқа жүктелсін.

3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе ББ іске асыратын факультеттің, кафедралардың тарихы
және жалпы ақпараттары,  ғылым және инновациялар,  ынтымақтастық,  студенттік  өмір
туралы  негізгі  ақпараттар  университет  сайтында   орналастырылуын,  оларды  мерзімді
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жаңартылуын  қадағалау  бойынша  факультеттегі  сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі
комиссиясының төрайымы К.Т.Байжанова: Институт сайтының кафедралардағы, институт
жатақханасындағы  іс-шаралар  туралы,  институт  тарихы  және  қазіргі  тыныс-тіршілігі
туралы ақпараттармен толықтырылуы ШМИ ІТ-маманы Н.Қонысов жауапкершілігінде.
Кафедралар тарапынан қажетті ақпараттарды тиісті форматта уақытылы жіберіп отыруын
қадағауларыңызды сұранамыз. 

Шешім:

1. Университет сайтының тиісті ақпараттармен толықтырылуын мониторинг жасау АКК-
не жүктелсін.

4. Әр түрлі мәселелер 
1. Күн  тәртібінің  әр  түрлі  мәселесіндегі  мәселе  бойынша  факультеттегі  сапаны

қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясының төрайымы К.Т.Байжанова сөз алды. ББ
білімгерлерінің оқу процесін ұйымдастыруға, сабақ беру  сапасына және бағалау
саясатына қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында сауалнамалар ұйымдастыру
2021-2022  оқу  жылының  күзгі  сессия  нәтижесі  бойынша  ұйымдастырылған
«Оқытушы  студенттер  көзімен»  онлайн-сауалнама  мәліметі 2022  жылдың
01.02.2022ж.-12.02.2022ж. күндері аралығында білім алушылар арасында көктемгі
семестр  нәтижесі  бойынша  «Оқытушы  студенттер  көзімен»  сауалнамасы
жүргізілуде.  Сауалнама  қашықтықтан  оқыту  жағдайына  байланысты  онлайн
өткізілді, білім алушылардың сауалнамаға қатысуын тиісті факультет эдвайзерлері
ұйымдастырды.  Академиялық  мәселелер  жөніндегі  департаменттен  Білім  беру
бағдарламалары  және  әдістемелік  орталығының  бақылауымен  факультеттерден
жауапты қызметкерлер білім алушылардың қатысуын қамтамасыз етті. Сауалнама
IT  департаменті  орнатқан  бағдарламамен  автоматты  түрде  бақыланып  отырды,
білім алушылар логин, пароль арқылы кіріп тапсырды. 
Білім беру сапасы бойынша қойылған сұрақтар: 

1. Оқытушының оқыту әдістерін меңгеруі мен оқу материалын аудиторияға жеткізу
шеберлігі  қандай (ұсынылатын оқу материалының айқындығы мен нақтылығы)?
(Соның ішінде ДОТ жағдайында)

2. Лекция  дәрістерінің  тәжірибемен  байланысы  бар  ма?  (барлық  дәрістің  кәсіби
бағыттылығы, кәсіби құзыреттерді дамыту)

3. Оқытушының  сөйлеу  мәдениеті  (оқытушының  сөйлеу  мәдениеті  шебер,  анық,
түсінуге жеткілікті, күрделі жерлерді түсіндіреді) (соның ішінде онлайн кезінде)

4. Оқытушының аудиториямен  қарым-қатынас  жасай білуі  қандай  (түсіндіре  білуі,
аудиторияның реакциясын қадағалауы, пікірталасты конструктивті арнаға аудара
алуы)?

5. Оқытушы  сабақтарда  оқытудың  интерактивті,  инновациялық  әдістерін  (кейстер,
тренингтер, диспуттар, іскерлік ойындар, дөңгелек үстелдер және т. б.) қолдана ма?

6. Оқытушының Сіздің біліміңізді бағалауы мен бағалау өлшемдерінің сипаты Сізді
қанағаттандыра ма?

7. Алдағы уақытта Сізде болатын пәндерден осы оқытушы сабақ бергенін қалайсыз
ба?
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8. Дәріс пәннің оқу бағдарламасына сәйкес жүргізілді ма (лекция және практикалық
материалдары  силлабусқа  сәйкестілігі,  аралық  бақылау  мен  өзіндік  жұмыс
сұрақтарының аудиторияда өткен дәрістердің мазмұнына сәйкестілігі) ?

9. Оқытушы  тарапынан  дәріске  қажетті  оқу-әдістемелік  материалдар  жеткілікті
берілді ма? (ДОТ кезінде)
Академиялық адалдық бағытында қойылған сұрақтар:

1. Сіз  емтихан немесе блок кезінде сыйлық берген кездеріңіз болды ма?
2.  Оқытушы аралық бақылаудың (блоктың)  бағаларын қою мен емтихан  қабылдау

кезінде Сізден ақшалай немесе басқадай сыйақы талап еткен кездер болды ма?
Әрбір сұрақтың орташа балы бойынша білім алушыларға сауалнама жүргізу
нәтижелері 

№ Факультет Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
Орташа

балл

1
Жоғары  медиц.  білім
кейінгі білім беру

4,68 4,66 4,67 4,66 4,63 4,66 4,61 4,68 4,67 4,66

Университет бойынша 4,80 4,79 4,79 4,78 4,74 4,78 4,74 4,81 4,80 4,78

Кафедралар  бойынша

№ Кафедра Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Орташа

1
Хирургия,  анестезология  және
реанимация 

4,88 4,88 4,86 4,87 4,85 4,87 4,85 4,87 4,8
6

4,86

2
Жалпы дәрігерлік практика 2 4,75 4,73 4,73 4,72 4,71 4,73 4,70 4,74 4,7

5
4,73

3
Педиатрия 4,74 4,72 4,76 4,71 4,70 4,74 4,70 4,75 4,7

4
4,73

4
Жұқпалы  аурулар  және
фтизиатрия

4,72 4,73 4,75 4,72 4,70 4,71 4,67 4,73 4,7
4

4,72

5
Акушериялік -гинекология 4,73 4,69 4,72 4,70 4,65 4,71 4,64 4,74 4,7

2
4,7

6
Проф/қ мед. және стом/қ пәндер 4,7 4,65 4,70 4,66 4,59 4,69 4,66 4,70 4,6

7
4,67

7
Терапия 4,65 4,67 4,63 4,63 4,56 4,60 4,56 4,69 4,6

7
4,63

8
Травматология-ортопедия  және
онкология

4,63 4,62 4,56 4,58 4,57 4,59 4,54 4,62 4,6
1

4,59

9
Жалпы дәрігерлік практика 1 4,57 4,57 4,59 4,57 4,55 4,56 4,50 4,60 4,5

8
4,56

10
Неврология,  психиатрия  және
наркология

4,55 4,52 4,48 4,52 4,52 4,52 4,45 4,54 4,5
5

4,52

Факультет бойынша 4,69 4,67 4,67 4,66 4,64 4,67 4,62 4,69 4,6
8

4,66

р/с Кафедралар 10  сұрақ: Сіз   емтихан
немесе  блок  кезінде
сыйлық  берген  кездеріңіз

11 сұрақ: Оқытушы аралық бақылаудың
(блоктың)  бағаларын қою мен емтихан
қабылдау  кезінде  Сізден  ақшалай

Жалпы
саны
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болды ма
«ИЯ»  деп  жауап  берген
саны
 

немесе  басқадай  сыйақы  талап  еткен
кездер болды ма?
«ИЯ»  деп  жауап  берген  саны

1 Жалпы  дәрігерлік
практика № 1

1 рет      5 ОПҚ
3 рет     1 ОПҚ
9 рет     1 ОПҚ

1 рет  3 ОПҚ
2 рет  4 ОПҚ
13 рет 1 ОПҚ

8 

2 Жалпы  дәрігерлік
практика № 2

 1 рет  5 ОПҚ 1 рет  4 ОПҚ
5 рет   1 ОПҚ 

5

3 Жұқпалы  аурулар
және  фтизиатрия

1 рет  1  ОПҚ 1 рет 3 ОПҚ
2 рет  1 ОПҚ

4

4 Неврология,
психиатрия,
наркология

1 рет 2 ОПҚ 1 рет 2 ОПҚ
2 рет  1 ОПҚ

3

5 Травматология-
ортопедия  және
онкология

1 рет 1 ОПҚ
3 рет 1 ОПҚ
7 рет 1 ОПҚ

1 рет 3 ОПҚ
3 рет  1 ОПҚ
6 рет  1 ОПҚ

5

6 Педиатрия 1 рет      1 ОПҚ 1 рет  1 ОПҚ 1

7 Проф.стом.  ж/е
стоматол.пән. 

1 рет  1 ОПҚ 
5 рет  1 ОПҚ

1 рет  2 ОПҚ
6 рет   1 ОПҚ 

3

8 Терапия 1 рет  2  ОПҚ 1 рет 4 ОПҚ 4

9 Акушерия
гинекология

1 рет 2 ОПҚ
3 рет  1 ОПҚ 

1 рет  1 ОПҚ
2 рет   1 ОПҚ
3 рет    1 ОПҚ

3

10 Хирургия  және
анестиозелогия  и
реанимация 

1 рет 2 ОПҚ 2

ФСҚЕК төрайымы:                                                    К.Т.Байжанова

            Хатшы:                                                                         А.Б.Джаппаркулова


