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Жаратылыстану факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№6 ХАТТАМАСЫ
Түркістан қаласы.                                                                                             28.02.2022 ж.

Қатысқандар: 
Комиссия төрағасы: 
1. Курбанбеков Ш. – PhD., доцент м.а;

Комиссия мүшелері: 
2. Назарова Күлзина Жаркимбековна– ф.-м.ғ.к., доцент;
3. Муратбекова Молдир Абдразақовна – РһD, доцент м.а.;
4. Cултанов Мурат Абдукадырович – ф.-м.ғ.к., профессор м.а.;
5. Раманкулов Шерзод Жумадуллаевич – PhD, доцент м.а.; 
6. Тұрметова Гульмира Жусиповна – техн.ғ.к., доцент м.а.;
7. Тойжигитова Баян Бойтаевна – PhD, аға оқытушы;
8. Алтынбекова Мінаш Оразбайқызы – х .ғ.к., доцент;
9. Мейірбеков Әбділда Тұрсынханұлы – техн.ғ.к., профессор м.а.;
10. Беласарова Шынар Мағжанқызы – аға  оқытушы;
11. Абжалов Бағдат Садықұлы  – х.ғ.к., доцент;
12. Еділбаев Ержан Нұрланұлы – докторант;
13. Аташбек Ақбота Асқарбекқызы – магистрант;
14. Рымбек Ақмарал Ғалымбекқызы – студент; 
15. Тлеубергенова Жанар – Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бөлімінің әдіскері

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.

4. Ақпан айында жүргізілген іс-шаралар нәтижелерін комиссия мәжілісінде талдау. 
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Тыңдалды:  Сапаны қамтамасыз ету  жөніндегі  комиссиясы  Курбанбеков  Ш. сөз

алып күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің  2012  жылғы  27  желтоқсандағы  №  570  Бұйрығына  сәйкес  Білім  беру
мониторингінің  шеңберінде  бекіткен  әкімшілік  деректер  нысандарын  факультетте,
кафедраларда  толтырудың толықтығын, нақтылығын және уақтылығын қамтамасыз етілуін
талдау ұсынды.

Абжалов  Б.: Қолданыстағы  ҚР  БҒМ  талаптарына  сәйкес  үш  тілде  білім  беру
бағдарламаларын  енгізген  ЖОО білім  беру  қызметін  жоспарлау  мен  ұйымдастыруды үш
тілде: қазақ (түрік) тілінде,  орыс тілде және ағылшын тілінде жүзеге асыруы қажет. Атап
айтқанда : 

1. оқу пәндерінің 50%-ын оқыту қазақ (түрік) немесе орыс (түрік)  тілінде; 
2. 20%-ын екінші тілде сәйкесінше орыс немесе қазақ тілінде; 
3. 30%-ын ағылшын тілінде оқытылуы. 

Факультетте жалпы үш тілде білім беру бағдарламалары жүзеге асырылуда:  

№ Бағдарлама атауы Қазақ (түрік) % Орыс  % Ағылшын %
6В01512– Химия (1 курс) 62,5 12,5 25
5В011200 – Химия (3 курс) 70 15 15
6В01510-Физика 46,7 13,3 40
6В05348- Физика 50 12,5 37,5
5В011300-Биология  (3 курс) 50 15 30
5В011300-Биология  (4 курс) 48,8 31,2 15
6В01513-Биология (2 курс) 39,5 18,75 31,25
6В01513-Биология  (1 курс ) 36,6 9,09 54,54
6В05146-Биология  ( 1 курс) 54 39 7

Тойжигитова Б.:  ҚР БжҒМ бекіткен нысандарға қажетті келесі мәлімет факультетте
мүгедектер саны: Жалпы 7 студент. Ерекше студенттерге университетте арнайы пандустар
жасалған. № 3 корпуста лифттер үздіксіз жұмыс жасап тұр.

2021-2022 оқу жылында тіркелген мүгедек студенттер туралы мәлімет

№ Аты-жөні Факультеті Мамандығы Тобы Курсы
, Оқу
түрі

Үлгерім
і GPA

Келген жері Ескерт
у

1. Тулеу Нұрай 
Алайдарқызы

Жаратылыстан
у

5В05348  -
Физика

ЖФИ-
012

2,
Ақыл

ы

2,76 Абай ауылы
Көксарай №28

ІІІ-ші
топ

мүгеде
к

2. Қуандық 
Олжас

Жаратылыстан
у

6В01509-
Математика

ЖМА
-911

3,
квота

3,25 Созақ ауд.
Шолаққорған
Алиби №45

ІІІ
группа
мүгеде

к
3. Қуанышбек 

Ұлжан 
Әлібекқызы

Жаратылыстан
у

5В011200-
Химия

ЖХМ
-811

4,
грант

3,48 Шымкент қ.
№266 квартал,

№897 үй

ІІ-топ
мүгеде

к
4. Шераздин 

Ақерке 
Есмуратқызы

Жаратылыстан
у

5В011000 (F) -
Физика

ЖФЗ-
811 F

4,
квота

2,9 Арыс қ.
Құдайбердіұл

ы №1/3

ІІІ-
группа
мүгеде

к
5. Шардан Аслан 

Бекмуратұлы
Жаратылыстан

у
6В05169-

Биотехнологи
я

ЖБТ-
911

3,
грант

2,77 Туркестанская
область, город

Туркестан,
Сырым

Датұлы №18,

Бала
кезінен
мүгеде

к
ІІІ
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8 702 263 01

07
группа

6. Тұрарбек 
Бекзат 
Айдарбекұлы

Жаратылыстан
у

6В05146-
Биология

және сабақтас
ғылымдар

ЖБИ-
112

1,
грант

0 Түркістан
облысы
Бәйдібек
ауданы

Боралдай
ауылы

Шымкент
көшесі 27

ІІ-топ
мүгеде

к

7. Абдиев 
Ермұхамед 
Дінмұхамедұл
ы

Жаратылыстан
у

6В01113-
Биология

мұғалімдерін
даярлау

ЖБЛ-
912,

3,
квота

3,23 Түркістан қ.
Түркістан
облысы,

Түркістан
қаласы, 1мкр

42 дом, 3
квартира

ІІІ-
группа
мүгеде

к

Қатпаева Н.: Назарбаев  Университетінің  тәжірибесін  ескере  отырып, Түркияның жетекші
университеттерінің  ішінен  ортақ  стратегиялық  серіктес  университет  анықталған  және
университеттің стратегиялық жоспарында белгіленген: 
– Жаратылыстану Факультеті - Erciyes университеті.
Серіктестердің тиімді құралдарын, технологиялары мен стратегияларын қолдану мақсатында
ББ қаралды. 

Шешім: ҚР БҒМ бекіткен әкімшілік деректер нысандарын факультетте,  кафедраларда
толық, нақты және уақтылы толтыру қамтамасыз етілсін.

Тыңдалды:  Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі  комиссиясы  Курбанбеков  Ш. күн
тәртібіндегі екінші мәселе бойынша  сөз қозғады: 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.

Беласарова  Ш.: Жаһандық білім  беру  бағдарламаларын бірыңғай  ақпараттық  жүйе
мен  деректер   базасы   арқылы   дамыту,   бұл   қашықтықтан   оқыту   технологиясының
көмегімен  әлемнің  кез  келген  нүктесінен  қазақ,  түрік, ағылшын  және  орыс тілдерінде
білімге қол жеткізуге мүмкіндік береді.

ҚББ   режимінде   оқу   сабақтарын   өткізуді   толассыз   ұйымдастыру   үшін
университетте   қажетті   ІТ- инфрақұрылымын   құрады:   тұрақты   желілік қосылыстардың,
серверлік   жабдықтардың,   ДСЖ   болуы,   киберқауіпсіздік  жүйесінің  жұмыс  істеуі
қамтамасыз етілді. 

2021-2022  оқу  жылында  аралас  оқыту  бекітілді.  Лекция  онлайн,  практикалық,
лабораториялық  сабақтар  оффлайн  түрінде  өтіледі.  Қашықтықтан  білім  беру  процесінде
MOODLE, PLATONUS,  ZOOM,  Google,  Яндекс,  mail.ru,  YOUTUBE  және  Қазақстанның
Ұлттық ашық білім беру платформалары (mooks.kz) қолданылады. 

Университетте  жоғары  білім  беру  ұйымдарындағы   оқу  үдерісін  автоматтандыруға
арналған «Platonus»автоматтық-ақпараттық жүйесі қолданылады.
«Platonus»ААЖ келесі үдерістерді автоматтандыруға мүмкіндік туғызды:
• Білім алушылардың пәндерге және оқытушыларға тіркелуі
• Оқу және жеке жоспарларды жасау
• Академиялық лектерді жасау
• Академиялық күнтізбелерді құру
• Білім алушыларды ағымдағы, аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру
• Білім алушылардың оқу жетістіктерінің базасын қалыптастыру
• Оқу-әдістемелік материалдарды жүктеу
• Білім алушылардың, қызметкерлердің, оқытушылардың картотекасын жүргізу
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• Түрлі есептерді нақты уақытта жасау
Қолданушылардың «Platonus»ААЖ-не қолжетімділігі жүргізіледі:
• Корпоративтік желі
• WI-FI ашық желілері
• Студенттік үйлер желісі
• Интернет ғаламдық желісі

Университет  пайдаланушылар  арасында кең  таралған  және қашықтықтан  оқытуды
қолдайтын  мультитілдік  интерфейсі  болатын  оқыту процесін  қолдауға  бағытталған  білім
беру  платформаларын  және  электронды ресурстарды қолдану іске асырылған. LMS   түрлі
форматтағы  электронды   оқу   материалын орналастыруға, оқу материалына қолжетімділікті
ұйымдастыруға  және  беруге,  материалдарды   меңгеру   және   тапсырмаларды   орындау
барысын  бақылауды жүзеге   асыруға,   желілік   байланыс   құралдарымен   оқу   процесінің
қатысушыларының өзара әрекетін ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Университет  шынайы
уақытта   бейнебайланысты   қолдайтын  бірлескен  жұмыс  платформаларын  синхронды
режимде онлайн сабақтар өткізу үшін  қолданады. Прокторинг – бұл  емтихан  тапсыратын
тұлғаны  тексеру  мақсатымен онлайн емтиханды (аттестаттауды) қадағалау және бақылау
рәсімі.  Университет   емтиханды   физикалық   проктор   көмегімен,   прокторинг  жүйесі
арқылы  автоматты  түрде  және  физикалық  проктор  көмегімен асинхронды не прокторинг
жүйесі арқылы жүзеге асырады.

Шешім:  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  назарға
алынсын.

Тыңдалды:  Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы  Курбанбеков Ш. күн
тәртібіндегі  үшінші  мәселе  бойынша   сөз  қозғады:  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.

Раманкулов Ш.: 
Қожа   Ахмет   Ясауи   атындағы   Халықаралық   қазақ-түрік университетінің  сайты

әлемдік   ақпараттық   кеңістікте   Университет   атынан  өкілдік  ететін  ресми  сайт  болып
табылады.  Сайтты  бағдарламалық-техникалық  және   ақпараттық   әкімшілігін   IT
департаменті  мен  университеттің  Ақпарат орталығы  УЕ-ХҚТУ-050-2020  Ахмет  Ясауи
университетінің  ресми  сайты бойынша ереже талаптарына сәйкес жүзеге асырады.

Әрбір  білім  алушы  оқудың  барлық  кезеңі  ішінде  келесі  ақпараттық   білім  беру
ресурстарына жеке шектеусіз қолжетімділікпен қамтамасыз етілген:
- Университеттің ресми сайтына;
- Университет кітапханасы;
- Қашықтықтан оқыту жүйесіне

Оқу  үдерісін  ұйымдастыру  туралы  толық  ақпарат  оқу  үдерісін басқару  бойынша
ақпараттық - талдау  кешенінде  ұсынылған  және  білім алушының  жеке  логині  мен  құпия
сөзі  бойынша  университет  сайтынан  қолжетімді.
Сайтта   орналастырылатын   материалдар   бұқаралық   ақпарат құралдарында  жарияланған
ресми  ақпаратқа  қойылатын  талаптарға  сәйкес болуы тиіс: жалған ақпарат орналастыруға,
нормаланбаған лексиканы пайдалануға,  діни  немесе  ұлтаралық  алауыздықты  қоздыратын,
зорлық-зомбылыққа  және  т.б.   шақыратын ақпараты  бар  ресурстарды  орналастыруға
тыйым салынады. Мониторинг барысында Жаратылыстану факультеті бойынша ақпараттың
уақтылығы,  өзектілігі,  нақтылығы қанағаттанарлық деңгейді көрсетті.
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Шешім:  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 назарға алынсын..

Тыңдалды:  Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясы  төрағасы
Ш.Курбанбеков  күн  тәртібіндегі  төртінші  мәселе  бойынша  сөз  алып,  ақпан  айында
жүргізілген іс-шаралар нәтижелерін қорытындылады: 

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

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  жұмысы  қанағаттанарлық
деңгейде.

3. ББ  іске  асыратын  факультеттің,  кафедралардың  тарихы  және  жалпы  ақпараттары,
ғылым  және  инновациялар,  ынтымақтастық,  студенттік  өмір   туралы  негізгі
ақпараттар университет сайттында  орналастырылуы, оларды мерзімді  жаңартылуы
қанағаттанарлық деңгейде.
Шешім  Факультеттегі  ақпан  айында  жүргізілген  іс-шаралар  нәтижелері

қанағаттанарлық деп таңылсын.

Мәжіліс төрағасы:           Ш.Курбанбеков

Мәжіліс хатшысы:                                                Г.Абишова
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