
ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ    

               
«Инженерия»  факультетінің 2021-2022 оқу жылындағы факультеттегі сапаны

қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясының №7 мәжілісінің хаттамасы

Кентау қаласы                                                                                             24.03.2022 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
Шақырылғандар: 
1. Факультет деканы – п.ғ.д., профессор К. Беркимбаев
2. Мансапты дамыту және жұмыс берушілермен байланыс орталығының басшысы 
С.Мухиддинова
3. Оқу жұмысын ұйымдастыру бөлімінің басшысы Л. Ибрагимова
Қатыспағандар: жоқ

КҮН ТӘРТІБІ:
1. Жұмыс берушілердің білім беру бағдарламасының мақсатына,  оқыту нәтижелеріне,
мазмұнына пікірлері мен ұсыныстарын анықтау мақсатында сауалнамалар ұйымдастыру. 
2. ББ бітірушілерінің  ББ мазмұнына, оқу процесінің  ұйымдастырудың нәтижелілігіне
және  бағалау  саясатына  қанағаттану  деңгейін  анықтау  мақсатында  сауалнамалар
ұйымдастыру
3. ББ қайта қарауға,  жетілдіруге   негіздемелер орын алған жағдайда ББ паспортына,
мазмұнына, оқыту нәтижелеріне өзгерістер мен толықтырулардың  бекітілген талаптарға
сай енгізілуін қадағалау;

1.  Күн  тәртібіндегі  бірінші  мәселе  жұмыс  берушілердің  білім  беру
бағдарламасының мақсатына, оқыту нәтижелеріне, мазмұнына пікірлері мен ұсыныстарын
анықтау  мақсатында  сауалнамалар  ұйымдастыру  бойынша  факультеттегі  сапаны
қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясының  төрайымы  п.ғ.к.,  аға  оқытушы  Г.Қошанова:
Жұмыс  берушілердің  сауалнамасын  жүргізу  жазғы  сессиядан  кейін  іске  асырылады.
Жұмысқа  орналасқан  бітірушілердің  білім  деңгейін  анықтау  мақсатында  жүргізіледі.
Сауалнама нәтижесі бойынша жұмыс берушілердің ұсыныстары мен тілектері білім беру
бағдарламасын құрастыру барысында назарға алынады, қажетті талап етілетін мамандықтар
бойынша таңдау пәндері енгізіледі. 

Шешім:  Кафедраларда  жұмыс  берушілердің  білім  беру  бағдарламасының
мақсатына,  оқыту  нәтижелеріне,  мазмұнына  пікірлері  мен  ұсыныстарын  анықтау
мақсатында жүргізілген сауалнамасы ұйымдастырылсын.



2.  Күн  тәртібіндегі  екінші  мәселе  ФСҚЕК  төрайымы  п.ғ.к.,  аға  оқытушы
Г.Қошанова:  ББ  бітірушілерінің  ББ  мазмұнына, оқу  процесінің  ұйымдастырудың
нәтижелілігіне  және  бағалау  саясатына  қанағаттану  деңгейін  анықтау  мақсатында  оқу
жылында  екі  рет  сессиядан  кейін  сауалнама  ұйымдастырылады.  Сауалнама  нәтижесі
факультет  кеңесінде  және  кафедра  мәжілістерінде  талқыланып,  тиісті  шаралар
қолданылады. 

Шешім:  Деканат  тарапынан  ББ  мазмұнына, оқу  процесінің  ұйымдастырудың
нәтижелілігіне  және  бағалау  саясатына  қанағаттану  деңгейін  анықтау  мақсатында
жүргізілетін сауалнамаға білімгерлердің толық қатысуы қадағансын.

3. ББ қайта қарауға, жетілдіруге негіздемелер орын алған жағдайда ББ мазмұнына,
оқыту нәтижелеріне өзгерістер мен толықтырулардың  бекітілген талаптарға сай енгізілуін
қадағалау  бойынша  факультеттегі  сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясының
төрайымы п.ғ.к., аға оқытушы Г.Қошанова сөз алды: Жаңа 2021-2022 оқу жылына келесі  8
ББ бағдарламалары әзірленуде:

1. 6В01573-Информатика.
2. 6В06181-Ақпараттық технологиялар; 
3. 6В06151-Ақпараттық жүйелер;
4. 6В07154-Автоматтандыру және басқару;
5. 6В07153-Электр энергиясы;
6. 7М01557-Информатика;
7. 7М094-Ақпараттық технологиялар; 
8. 8D061 - Ақпараттық технологиялар.
Қорыта  айтқанда,  Инженерия  факультеті бойынша:  бакалавриат  бойынша  -  5,

магистратура  бойынша  -  3,   докторантура  бойынша  -  1  Білім  беру  бағдарламалары
әзірленген.

Аталған  ББ  бойынша  қажетті  толықтырулар  мен  түзетулер  жасалған.  Соңғы
түзетілген  нұсқасы  Түркістан  орталығына  жауапты  маманға  жіберілді.  ESUVO  енгізуге
толық дайын. 

Шешім: ББ -на мониторинг жасалып, қатесіз ендіру қолға алынсын. 

ФСҚЕК төрайымы:                                                    Г.Д.Қошанова

             Хатшы:                                                                        Г.С. Искендирова


