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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Жаратылыстану факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№7 ХАТТАМАСЫ
Түркістан қаласы.                                                                                             28.03.2022 ж.

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

Комиссия мүшелері: 
2. К.Ж.Назарова – ф.-м.ғ.к., доцент м.а.;
3. М.А.Муратбекова – РһD, аға оқытушы;
4. М.А.Cултанов – ф.-м.ғ.к., профессор м.а.;
5. Ш.Ж.Раманкулов – PhD, аға оқытушы; 
6. Г.Ж.Тұрметова – техн.ғ.к., доцент м.а.;
7. Б.Б.Тойжигитова – PhD, аға оқытушы;
8. М.О.Алтынбекова – х .ғ.к., доцент;
9. Ә.Т.Мейірбеков – техн.ғ.к., профессор м.а.;
10. Б.С.Абжалов – х.ғ.к., доцент;
11. Ш.М.Беласарова – аға  оқытушы;
12. Г.О.Абишова – аға оқытушы
13. Е.Н.Еділбаев – 8D01503 – докторант;
14. А.А.Аташбек  - 7М01535 – магистрант;
15. А.Рымбек – 5В010900 – студент;
16. Ж. Тлеубергенова – Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бөлімінің әдіскері
Шақырылғандар:
1. А.М.Бостанова – Академиялық департамент директоры
2. С.М.Мухиддинова  -   Мансапты  дамыту  және  жұмыс  берушілермен  байланыс

орталығының басшысы
3. Б.Т.Сарсенов -  Жаратылыстану факультетінің декан орынбасары;
Қатыспағандар:  -                               

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1. Жұмыс берушілердің білім беру бағдарламасының мақсатына,  оқыту нәтижелеріне,
мазмунына  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.

4. Наурыз айында жүргізілген іс-шаралар нәтижелерін комиссия мәжілісінде талдау. 
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Тыңдалды: Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрағасы Курбанбеков Ш.
күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша  Жұмыс берушілердің білім беру бағдарламасының
мақсатына, оқыту нәтижелеріне, мазмунына пікірлері мен ұсыныстарын анықтау мақсатында
сауалнамалар ұйымдастыру туралы сөз қозғады.

М.Алтынбекова: Экология және химия кафедрасы бойынша 2021-2022 оқу жылында
дайындалған барлық БББ бойынша жұмыс берушілерден сауалнамалар алынды:

Мамандық немесе білім
беру бағдарламасы

Жұмыс беруші

6В01512– Химия 1.Н.Оңдасынов  атындағы Түркістан  «Дарын» мектеп-интернат  директоры
Қ.А. Байшенов
2."№23 жалпы орта мектеп" директоры Ж.Ж.Әзіретбергенова
3.  Түркістан   Хамза  атындағы  №2   жалпы  орта  мектеп  директоры  З.А.
Мұхамеджанов

6В01562 – Химия-биология 1.Н.Оңдасынов  атындағы Түркістан  «Дарын» мектеп-интернат  директоры
Қ.А. Байшенов
2."№23 жалпы орта мектеп" директоры Ж.Ж.Әзіретбергенова
3.Түркістан   Хамза  атындағы  №2   жалпы  орта  мектеп  директоры  З.А.
Мұхамеджанов

6В05247 – Қоршаған орта 1. «Қаратау Мемлекеттік табиғи қорық» РММ директоры А. Қ. Ниязов
2. «ҚР Экология, геология және табиғи  ресурстар Министрлігі 
Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Түркістан облысы бойынша 
Экология департаменті» директоры  В.А.Қайназаров

3. «Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу  басқармасы» 
директоры  Қ.А.Әбдуалиев

6В01514 – География 1.Н.Оңдасынов  атындағы Түркістан  «Дарын» мектеп-интернат  директоры
Қ.А. Байшенов
2."№23 жалпы орта мектеп" директорыЖ.Ж.Азретбергенова
3."№15  М  .Жұмабаев  атындағы  жалпы орта мектеп"
директорыAбдукадыроваК

7М01535 – Химия 1.Әуезов  атындағы  Оңтүстік  Қазақстан  Мемлекеттік
университеті,Жаратылыстану  ғылыми-педагогикалық  жоғары  мектебі,
«Химия»кафедрасыныңмеңгерушісі,техн.ғ.к.,доцент .Н.Ермаханов
2.Оңтүстік  Қазақстан  Мемлекеттік  педагогикалық  университеті,  х.ғ.к.,
доцент Б.Б.Шағраева

7М05324 – Химия 1  М.  Әуезов  атындағы  Оңтүстік  Қазақстан  университеті,  Химиялық
инженерия және биотехнология жоғары мектебі,  «Химия және химиялық
технология  негіздері»  кафедрасының  меңгерушісі,  х.ғ.д.,  профессор С.П.
Назарбекова
2.Қазақ-Неміс политехникалық колледжінің директорыҚ.Ж. Бақберген

7М05223 –Қоршаған ортаны
қорғау технологиясы

1.«ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық
реттеу  және  бақылау  комитетінің  Түркістан  облысы  бойынша  Экология
Департаменті» РММ комитетінің Түркістан облысы
бойынша экология департаменті» РММ басшысы Түймебаев И.К.
2. «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» РММ директоры Ниязов А.К.
3. «Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқарма» басшысы
Қ.А.Әбдуалиев

Б.Тойжигитова:  5В011300–Биология  білім  беру  бағдарламасы  бойынша   жұмыс
берушілері  Т.Меңдібаева  М.Әбенова  атындағы  жалпы  орта  мектебінің  директоры,
Т.У.Амирова №1 А.Байтұрсынов атындағы жалпы орта мектебінің директоры, Р.Юсупов №3
Әмір  Темір  атындағы  жалпы  орта  мектебінің  директоры.  5В060700-Биология  білім  беру
бағдарламасы  бойынша   жұмыс  берушілері  Т.У.Амирова  №1  А.Байтұрсынов  атындағы
жалпы  орта  мектебінің  директоры,  Н.Ахметов  №27  жалпы  орта  мектебінің  директоры,
Т.М.Пірімжанова №15 М.Жұмабаев атындағы мектеп-гимназиясының директоры. 7М01507-
Биология білім беру бағдарламасы бойынша элективті  пәндер каталогы бекітілді.  Жұмыс
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берушілері  Г.Б.Алпамысова  Оңтүстік  Қазақстан  мемлекеттік  педагогикалық  университеті,
Е.Сабденбеков Түркістан кәсіби педагогикалық колледжінің директоры, Ж.Алтыбаев Silkway
халықаралық университеті,  сауалнама нәтижелері талданды. 2021-2022 оқу жылының негізгі
оқу жоспарына ұсыныстары ескеріліп, өзгеріс енгізілді. Жұмыс берушілермен кері байланыс
орнату үшін және бітіруші студенттерді жұмыспен қамтамасыз ету үшін, студенттер сәйкес
мектептерден педагогикалық іс-тәжірибеден өтеді.

М.Мұратбекова: 6В01509-Математика мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламасы
бойынша  жұмыс  берушілері  -  Н.Оңдасынов  атындағы  мамандандырылған  мектеп-
интернаты, №23 орта мектебі, М.Әбенова жалпы орта мектебі, Әмір Темір атындағы жалпы
орта  мектебі.  6В05449-Математика  және  статистика  білім  беру  бағдарламасы  бойынша
жұмыс  берушілері  -  Қожа  Ахмет  Ясауи  Халықаралық  қазақ-түрік  университетінің
мекемесінің  «Түркістан  Ахмет  Ясауи  кәсіби  колледжі,  Н.  Оңдасынов  атындағы
мамандандырылған мектеп-интернаты, №23 орта мектебі, М.Әбенова жалпы орта мектебі. 

7M05426-Математика  білім  беру  бағдарламасы  бойынша  жұмыс  берушілері  -  М.
Әуезов атындағы ОҚУ-дың «Теориялық және қолданбалы математика»  ғылыми орталығы,
Оңтүстік  Қазақстан  мемлекеттік  педагогикалық  университеті.  7М01547-Математика
педагогтерін  даярлау  білім  беру  бағдарламасы  бойынша  жұмыс  берушілері  -  М.  Әуезов
атындағы ОҚУ-дың «Теориялық және қолданбалы математика»  ғылыми орталығы, Оңтүстік
Қазақстан  мемлекеттік  педагогикалық  университеті.  7M06129-Математикалық  және
компьютерлік  модельдеу  -  М.  Әуезов  атындағы  ОҚУ-дың  «Теориялық  және  қолданбалы
математика»   ғылыми  орталығы,  Оңтүстік  Қазақстан  мемлекеттік  педагогикалық
университеті

8D01502-Математика  педагогтерін  даярлау  - М.  Әуезов  атындағы  ОҚУ-дың
«Теориялық  және  қолданбалы  математика»   ғылыми  орталығы,  Оңтүстік  Қазақстан
мемлекеттік  педагогикалық  университеті.  8D06109-Математикалық  және  компьютерлік
модельдеу білім беру бағдарламасы бойынша жұмыс берушілері - М.Әуезов атындағы ОҚУ-
дың  «Теориялық  және  қолданбалы  математика»   ғылыми  орталығы,  Оңтүстік  Қазақстан
мемлекеттік педагогикалық университеті. 

Жұмыс берушілердің сын-пікірлері ескерілді, сауалнама нәтижелері талданды. Жылда
білім  беру  бағдарламалардың  негізгі  оқу  жоспарларына  жұмыс  берушілердің  ұсыныстары
ескеріліп, озгерістер енгізіледі.

Раманкулов Ш.: Физика кафедрасында  келесі жұмыс берушілердің сын-пікірлері
алынды:
М.Әбенова атындағы_жалпы орта мектеп

Білімгерлердің  заманауи  білім  берудегі  жоспар,  ұйымдастыру  маңызды  шаралар
болғандықтан  Жаратылыстану  ғылымдары  қарқынды  дамуда  және  сапалы  дамып
келеді.Негізгі  мақсатты  білім  берудің  бағыттары  мен  мазмұнын  оқыту  тәсілдері  мен
технологияларын  ғылыми  –  зерттеу  жұмыстарына  бейімдеу,  ғылыми  және  өндірістік
ынтымақтастық нысандары мен шарттарын қамтитын өзгерістермен сипатталады. 
ОҚМПУ физика математика факультеті

6В015-«Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау» бағытының білім беру
бағдарламасы  оқытудың  нәтижелеріне  бағытталып  дайындалған.  Оқытудың  нәтижелері
Дублин  дескрипторларының  бірінші  деңгейі  негізінде  анықталып,  құзіреттер  арқылы
көрсетілген.  Мамандықтың  арнайы  құзыреттері  Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік
жалпыға  міндетті  білім  беру  стандарттарының  талаптарына  сәйкес  жұмыс  берушілердің,
профессор-оқытушылар  құрамының,  бітірушілер  мен  қоғамның  әлеуметтік  сұраныстары
ескеріле отырып анықталған.
М.Әуезов атындағы ОҚМУ     

Жоғарғы және жоғарғы білімнен кейінгі білім беруде дүние жүзінің көптеген бөлімдері
өз  бағдарламаларының мазмұнын бәсекелестік  заман  талаптарына  сай  сапасын арттыруға
және олардың нарықтық еңбек қатынастары қажеттіліктерімен байланысына және білім беру
сапасы халықаралық стандарттарға сай болуына басты назар аударуда.
Физика  кафедрасының  6В01510-Физика,  6В05348-Физика,  7М01506-Физика,  7М05325-
Физика,  8D01503-Физика  бағыттары  бойынша  Н.Оңдасынов  атындағы  Түркістан
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мамандандырылған  мектеп-интернаты  директоры  К.Байшенов,  М.Әуезов  атындағы  ОҚМУ
«Физика»  кафедрасының  меңгерушісі  П.А.  Сайдахметов,  ОҚМПУ,  Физика-Математика
факультеті, «Физика» кафедрасының меңгерушісі Б.С. Уалихановадан сауалнама алынды.

С.Мухиддинова:  Жаратылыстану  факультеті  түлектерінің  еңбек  нарығын  құрайтын
жұмыс берушілер жөнінде ақпарат  қанағаттанарлық. Жұмыс берушілердің пікірлері білім
алушылардың  кәсіби  іс-тәжірибеден  өту  базаларын  кеңейту,  оқу  үдерісінің  жұмыс
берушілердің  талаптарымен сәйкестендіру  мен мамандарды дайындаудың бірлескен  білім
беру бағдарламаларын жасаудың негізі болып табылады.

Шешім:  Жұмыс  берушілердің  білім  беру  бағдарламасының  мақсатына,  оқыту
нәтижелеріне,  мазмунына  пікірлері  мен  ұсыныстарын  анықтау  мақсатында  сауалнамалар
нәтижелері назарға алынсын.

Тыңдалды:  Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі  комиссиясы Ш.Курбанбеков  күн
тәртібіндегі  екінші  мәселе  бойынша   сөз  қозғады:  ББ  бітірушілерінің  ББ  мазмұнына,оқу
процесінің  ұйымдастырудың нәтижелілігіне  және  бағалау  саясатына  қанағаттану  деңгейін
анықтау мақсатында сауалнамалар ұйымдастыру университет деңгейінде жүргізіледі. 

Білім  беру  қызметінің  сапасын  жақсарту  мақсатында  университет  Академиялық
комитет тарапынан оқытушы студент көзімен атты сауалнама он-лайн режимде жүргізілді.
Сауалнама  сұрақтары  Академиялық  комитетте  білім  беру  қызметінің  сапасын  жақсарту
мақсатында жыл сайын талқыланып, жетілдіріліп тұрады. 

Өткен  оқу  жылының  жалпы   факультет  студенттерінен  алынған  сауалнама
нәтижелерін келтіреміз.

Білім алушыларға сауалнама жүргізу нәтижелері

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

балл

1 Экология және 
химия

4,8 4,8 4,8 4,8 4,77 4,8 4,8 4,9 4,8 4,8

2 Математика 4,8 4,8 4,8 4,8 4,74 4,8 4,7 4,8 4,8 4,8

3 Физика 4,8 4,8 4,8 4,8 4,75 4,8 4,7 4,8 4,8 4,8

4 Биология 4,8 4,865 4,8 4,8 4,76 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8

Факультет
бойынша
орташа

4,8 4,8 4,8 4,78 4,76 4,8 4,7 4,8 4,8 4,8

Ж.Тлеубергенова:  Кафедраның  әрбір  оқытушысының  оқыту  сапасын  бағалау
бойынша  нәтижелері  алынады,  факультеттің  әр  кафедра  оқытушысы  бойынша  бағалауға
қанша білім алушы қатысқаны анықталады. Университет бойынша 9 сұрақтың әрқайсысы
бойынша орташа баға 5 балға дейін есептеледі.

Шешім:  ББ  бітірушілерінің  ББ  мазмұнына,  оқу  процесінің  ұйымдастырудың
нәтижелілігіне  және  бағалау  саясатына  қанағаттану  деңгейін  анықтау  мақсатында
сауалнамалар ұйымдастыру назарға алынсын.

Тыңдалды:  Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі  комиссиясы  Курбанбеков  Ш. күн
тәртібіндегі  үшінші  мәселе  бойынша   сөз  қозғады:  ББ  қайта  қарауға,  жетілдіруге
негіздемелер  орын  алған  жағдайда  ББ  паспортына,  мазмұнына,  оқыту  нәтижелеріне
өзгерістер мен толықтырулардың  бекітілген талаптарға сай енгізілуін қадағалау.

М.Султанов: 2021-2022 оқу жылында дайындалған 6В01509-Математика мұғалімдерін
даярлау, 6В05449-Математика  және  статистика, 7M05426-Математика, 7М01547-
Математика педагогтерін даярлау, 7M06129-Математикалық және компьютерлік модельдеу,
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8D01502-Математика  педагогтерін  даярлау,  8D06109-Математикалық  және  компьютерлік
модельдеу білім беру бағдарламалары Академиялық комитет шешімімен 01.09.2021 жылғы
мәжілісінде қаралып, Сенат мәжілісімен бекітілген. 

Білім беру бағдарламасы бойынша силлабустар, оқу-әдістемелік кешендер Білім және
ғылым  министрлігінің  бекітілген  типтік  оқу  бағдарламасын  басшылыққа  ала  отырып,
мамандықтың мемлекеттік стандарты негізінде жасалған. Типтік бағдарламасы жоқ пәндер
бойынша  жұмыс  оқу  бағдарламалары  әзірленіп,  Факультеттің  Академиялық  комитет
мәжілісімен бекітілген  және толық  қамтамасыз етілген. 

Жұмыс оқу бағдарламалары бойынша барлық пәнге силлабустар мен оқу-әдістемелік
кешендер қойылатын талаптарға сай дайындалған. 

БББ атауы Кәсіби стандарт атауы
БББ мәртебесі

(жаңартылған /жаңа
/инновациялық)

БББ жасауға қатысқан серіктес
мекеме

6В01509-
Математика
мұғалімдерін

даярлау

Білім берудің барлық
деңгейінің мемлекеттік

жалпыға міндетті білім беру
стандарты, Атамекен ұлттық

палатасының 2017 жылғы
«Педагог кәсіби стандарты»

қолданыстағы 1. Н. Оңдасынов атындағы
мамандандырылған мектеп-

интернаты
2.М. Әбенов атындағы жалпы орта

мектебі
3.Ә. Бөкейханов атындағы №23

жалпы орта мектеп

6В05449-
Математика 
және 
статистика

Білім берудің барлық
деңгейінің мемлекеттік

жалпыға міндетті білім беру
стандарты,

қолданыстағы 1. Қожа Ахмет Ясауи
Халықаралық қазақ-түрік

университетінің
мекемесінің «Түркістан

Ахмет Ясауи кәсіби
колледжі

2. М. Әуезов атындағы
ОҚМУ-дың «Теориялық

және қолданбалы
математика»  ғылыми

орталығы
7M05426-

Математика
Жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білімі бар

кадрларды дайындау
бағыттарының

сыныптауышын бекіту
туралы

қолданыстағы 1. М. Әуезов атындағы ОҚММУ-дың
«Теориялық және қолданбалы

математика»  ғылыми орталығы
2. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік

педагогикалық университеті

7М01547- 
Математика 
педагогтерін 
даярлау

Жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білімі бар

кадрларды дайындау
бағыттарының

сыныптауышын бекіту
туралы

жаңа 1. Н. Оңдасынов атындағы
мамандандырылған мектеп-

интернаты
2. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік

педагогикалық университеті

7M06129-
Математикалы

қ және
компьютерлік

модельдеу

Жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білімі бар

кадрларды дайындау
бағыттарының

сыныптауышын бекіту
туралы

қолданыстағы 1. М. Әуезов атындағы
ОҚММУ-дың «Теориялық

және қолданбалы
математика»  ғылыми

орталығы
2. Оңтүстік Қазақстан

мемлекеттік
педагогикалық
университеті

8D01502-
Математика
педагогтерін

даярлау

Жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білімі бар

кадрларды дайындау
бағыттарының

сыныптауышын бекіту
туралы

қолданыстағы 1. М. Әуезов атындағы
ОҚММУ-дың «Теориялық

және қолданбалы
математика»  ғылыми

орталығы
2. Оңтүстік Қазақстан

мемлекеттік
педагогикалық
университеті
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8D06109-

Математикалы
қ және

компьютерлік
модельдеу

Жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білімі бар

кадрларды дайындау
бағыттарының

сыныптауышын бекіту
туралы

қолданыстағы 1. М. Әуезов атындағы
ОҚММУ-дың «Теориялық

және қолданбалы
математика»  ғылыми

орталығы
2. Оңтүстік Қазақстан

мемлекеттік
педагогикалық
университеті

2021-2022 оқу жылына арналып дайындалған білім беру бағдарламаларының
жаңартылуы

№ БББ атауы Пән саны Жаңартылуы
Жаңартылу
көрсеткіші

1 6В01509-Математика мұғалімдерін
даярлау

63 5 8 %

2 6В05449-Математика және
статистика

59 15 25 %

5 7M05426-Математика 20 3 15 %

6 7М01547- Математика
педагогтерін даярлау

24 0 Жаңа БББ

7 7M06129-Математикалық  және
компьютерлік модельдеу

24 2 8 %

8 8D01502-Математика педагогтерін
даярлау

10 1 10 %

8D06109-Математикалық  және
компьютерлік модельдеу

10 2 20 %

Ш.Раманкулов: 2021-2022 оқу жылында 6В01510-Физика, 6В05348-Физика, 7М01506-
Физика,  7М05325-Физика,  8D01503-Физика  білім  беру  бағдарламалары  Академиялық
комитет шешімімен №1, 01.09.2021 жылғы мәжілісінде қаралып, бекітілген. Силлабустары,
оқу-әдістемелік  кешендері  Білім  және  ғылым  министрлігінің  бекітілген  типтік  оқу
бағдарламасын  басшылыққа  ала  отырып,  мамандықтың  мемлекеттік  стандарты  негізінде
жасалған және толық қамтамасыз етілген. 

Студенттерді арнаулы оқулықтармен және әдістемелік нұсқаулармен қамтамасыз ету
мақсатында  әдістемелік  нұсқаулар  әзірленген.  Мамандықтың  оқу  үдерісіне  қажетті
оқулықтардың электронды нұсқаулары жасалынған. 

Мамандықты  дайындауға  қажетті  оқу-әдістемелік  құжаттар:  оқу  бағдарламалары,
силлабустар,  оқу-әдістемелік  кешендер  және  лабораториялық  жұмыстардың  әдістемелік
нұсқаулары толық және сапалы даярланған.

Жұмыс  оқу  бағдарламалары  бойынша  әр  пәнге  силлабустар  мен  оқу-әдістемелік
кешендер  және  дербес  жұмыс  жоспарларының  мазмұны  мен  толтырылуы  PhD
докторантураға қойылатын талаптарға сай жасалған. 
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2021-2022 оқу жылына арналып дайындалған білім беру бағдарламаларының

жаңартылуы

БББ атауы
Кәсіби

стандарт
атауы

БББ мәртебесі
(жаңартылатын 

/жаңа
/инновациялық)

БББ жасауға қатысқан серіктес мекеме
Ескер

ту

6В01510-
Физика

6В01510-
Физика

жаңартылған

Н.Оңдасынов атындағы Түркістан «Дарын»
мамандандырылған мектеп-интернаты

директоры Б.Ш.Омаров
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік

педагогикалық университеті, Физика-
математика факультеті, физика кафедр
асының меңгерушісі Б.С.Уалиханова

М.Әуезов  атындағы  ОҚМУ  «Физика»
кафедрасының меңгерушісі П.А.Саидахметов

6В05348-
Физика

В54 Физика жаңартылған

М.Әуезов атындағы ОҚМУ Физиканы
оқытудың теориясы мен әдістемесі

кафедрасының меңгерушісі  П.А.Сайдахметов.
М.Әбенова атындағы жалпы орта мектеп

директоры Т. Меңдібаева.
Н. Оңдасынов атындағы «Дарын» мектеп-

лицейінің директоры Б. Омаров

7М01506-
Физика

М011-Физика
педагогтерін

даярлау
жаңартылған

ОҚМПУ,Физика-Математика факультеті,
«Физика» кафедрасының меңгерушісі

Б.С.Уалиханова.
Н.Оңдасынов атындағы Түркістан

мамандандырылған мектеп-интернатының
директоры Б.Ш.Омаров.

М.Әуезов ат. ОҚМУ Физиканы оқытудың
теориясы мен әдістемесі кафедрасының

меңгерушісі П.А.Сайдахметов

7М05325- 
Физика М090-Физика  жаңартылған

ОҚМПУ,Физика-Математика факультеті,
«Физика» кафедрасының меңгерушісі

Б.С.Уалиханова.
Н.Оңдасынов атындағы Түркістан

мамандандырылған мектеп-интернатының
директоры Б.Ш.Омаров.

М.Әуезов ат. ОҚМУ Физиканы оқытудың
теориясы мен әдістемесі кафедрасының

меңгерушісі П.А.Сайдахметов

8D01503-
Физика

8D015-
Физика

жаңартылған

ОҚМПУ,Физика-Математика факультеті,
«Физика» кафедрасының меңгерушісі

Б.С.Уалиханова.
М.Әуезов ат. ОҚМУ Физиканы оқытудың
теориясы мен әдістемесі кафедрасының

меңгерушісі П.А.Сайдахметов
Халықаралық гуманитарлық-техникалық

университет ректоры Е. Кистаубаев

2021-2022 оқу жылына арналып дайындалған білім беру бағдарламаларының
жаңартылуы

№ БББ атауы БББ пән саны Жаңартылғаны Жаңартылу
көрсеткіші %

1  6В01510-Физика 65 21 32
2  6В05348-Физика 60 18 30
3  7М01506-Физика 21 7 33,3
4 7М05325- Физика 21 7 33,3
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Б.Тойжигитова:  2021-2022  оқу  жылына  6В05146-Биология,   6В01513-Биология,

6В05169-Биотехнология, 7М01507-Биология  Білім  беру  бағдарламалары  Академиялық
комитет  шешімімен  Хаттама  №6,  «11»  01.  2021  жылғы  мәжілісінде  қаралып,  бекітілген.
Силлабустары,  оқу-әдістемелік  кешендері  Білім  және  ғылым  министрлігінің  бекітілген
типтік оқу бағдарламасын басшылыққа ала отырып, мамандықтың мемлекеттік стандарты
негізінде жасалған және 100 % қамтамасыз етілген. 

2021-2022 оқу жылына  6В05146- Биология,  6В01513- Биология,  7М01507- Биология
Білім беру бағдарламаларына өзгерістер енгізілмеді.

Барлық БББ-ға  тиісті  кредиттер  көлемі  бар ЖБП-ның міндетті  компоненттері,  оның
ішінде әлеуметтік-саяси білім модулі  енгізілді.  ЖОО компонентінің және (немесе)  таңдау
компонентінің тізбесіне еңбек нарығының қажеттілігін, жұмыс берушілердің үміттерін және
білім алушының жеке мүдделерін ескеретін пәндер енгізілген. Осы оқу жылында 6В05169-
Биология  БББ  бойынша «Биотехнологиялық  өндірістерді  микробиологиялық  бақылау»,
«Санитарлық  микробиология»,  «Ұлттық  сүтқышқылды  өнімдердің  биотехнологиясы»,
«Бионанотехнология»,  «Экологиялық  биотехнология»,  «Өнеркәсіптік  микробиология»
пәндері  білім алушыларды қазіргі азық-түлік өндірісіндегі биотехнологиялық процестердің
дамуы  мен  жаңашылдығын  айқындап,  талдап,  мәселенің  шешімін  табуға,  оларды
ұйымдастыру  басқару  тетіктерін  меңгерген  мамандарды  қалыптастыруды,  сәйкесінше
аталған пәндердің оқыту нәтижелері заманның талабы ескеріле отырып құрастырылған.

  Осылайша Базалық кәсіптендіру циклының модулі 30%- ға жаңартылды 
Студенттерді арнаулы оқулықтармен және әдістемелік нұсқаулармен қамтамасыз ету

мақсатында  әдістемелік  нұсқаулар  әзірленген.  Мамандықтың  оқу  үдерісіне  қажетті
оқулықтардың электронды нұсқаулары жасалынған. 

Мамандықты  дайындауға  қажетті  оқу-әдістемелік  құжаттар:  оқу  бағдарламалары,
силлабустар,  оқу-әдістемелік  кешендер  және  лабораториялық  жұмыстардың  әдістемелік
нұсқаулары толық және сапалы даярланған.

Оқу  бағдарламалары  бойынша  әр  пәнге  силлабустар  мен  оқу-әдістемелік  кешендер
және дербес жұмыс жоспарларының мазмұны мен толтырылуы магистратураға  қойылатын
талаптарға сай жасалған. 

2021-2022 оқу жылына арналып дайындалған білім беру бағдарламаларының
жаңартылуы

БББ атауы
Кәсіби

стандарт
атауы

БББ мәртебесі
(жаңартылатын /

жаңа
/инновациялық)

БББ жасауға қатысқан
серіктес мекеме

Ескерту

6В01513-Биология

Қазақстан 
Республикасын
ың 2018 жылғы
31 қазандағы 
№604 
бұйрығымен 
бекітілген 
Білім берудің 
барлық 
деңгейінің 
мемлекеттік 
жалпыға 
міндетті білім 
беру стандарты

6В01513 
Жаратылыстану 
пәндері бойынша 
мұғалімдер даярлау

1. №16 Т.Бегелдинов атындағы 
жалпы орта мектебі
2. №23 жалпы орта мектебі
3. М.Әбенова атындағы жалпы 
орта  мектебі

6В05146- 
Биология

6В05146 
Биологиялық және 
сабақтас ғылымдар

1. «Қаратау Мемлекеттік табиғи 
қорық» РММ

2.Түркістан облысының
«Табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасының
«Жасыл аймақ» коммуналды

мемлекеттік мекемесі
3.Түркістан  кәсіби
педагогикалық
 Колледж
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6В05169-
Биотехнология

6В05169 
Биологиялық және 
сабақтас ғылымдар
(Биотехнология)

1.«Қаратау Мемлекеттік 
табиғи қорық» РММ

2. «ES-MARYA» агроөндірістік 
кооператив
3. Қожа  Ахмет  Ясауи
атындағыХалықаралық  Қазақ-
Түрік
университетіне  қарасты
«Түркістан Ахмет Ясауи» кәсіби

колледж

7М01507-
Биология

7М01507 
Жаратылыстану 
пәндері бойынша 
мұғалімдер даярлау

1. Түркістан кәсіби-
педагогикалық колледжі
2. Silkway халықаралық 
университеті
3.Е.У.Сабденбеков, Түркістан 
кәсіби-педагогикалық 
колледжінің директоры
4.Түркістан Жоғары көпсалалы, 
қол өнер колледжі

2021-2022 оқу жылына арналып дайындалған білім беру 
бағдарламаларының жаңартылуы

№ БББ атауы БББ пән саны Жаңартылғаны Жаңартылу көрсеткіші
%

1 6В05146 Биологиялық 
және сабақтас ғылымдар
(Биология )

29 Өзгеріс жоқ

2 6В05169 Биологиялық 
және сабақтас ғылымдар
(Биотехнология)

14 6 30%

3  6В01513 
Жаратылыстану пәндері
бойынша мұғалімдер 
даярлау,

30 Өзгеріс жоқ

4 7М01507 
Жаратылыстану пәндері
бойынша мұғалімдер 
даярлау

9 Өзгеріс жоқ

Б.Абжалов:   2021-2022  оқу  жылында  дайындалған  6В01512–  Химия,  6В01562  –
Химия-биология, 6В05247  –  Қоршаған  орта,  6В01514  –  География,  7М01535  –  Химия,
7М05324  –  Химия,  7М05223  –Қоршаған  ортаны  қорғау  технологиясы білім  беру
бағдарламалары Академиялық комитет шешімімен 01.09.2021 жылғы мәжілісінде қаралып,
Сенат мәжілісімен бекітілген. 

Білім беру бағдарламасы бойынша силлабустар, оқу-әдістемелік кешендер Білім және
ғылым  министрлігінің  бекітілген  типтік  оқу  бағдарламасын  басшылыққа  ала  отырып,
мамандықтың мемлекеттік стандарты негізінде жасалған. Типтік бағдарламасы жоқ пәндер
бойынша  жұмыс  оқу  бағдарламалары  әзірленіп,  Факультеттің  Академиялық  комитет
мәжілісімен бекіітілген  және 100 % қамтамасыз етілген. 
Жұмыс  оқу  бағдарламалары  бойынша  барлық  пәнге  силлабустар  мен  оқу-әдістемелік
кешендер қойылатын талаптарға сай дайындалған.
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Жұмыс берушілердің қатысуымен білім беру бағдарламасын әзірлеу

 БББ атауы Кәсіби стандарт атауы

БББ мәртебесі
(жаңартылған 

/жаңа
/инновациялық)

БББ жасауға қатысқан серіктес
мекеме

В012 Химия
мұғалімдерін даярлау

(6В01512 Химия)

Білім берудің барлық
деңгейінің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім

беру стандарты,
Атамекен ұлттық

палатасының
2017жылғы «Педагог

кәсіби стандарты»

қолданыстағы
1.Н.Оңдасынов  атындағы
Түркістан  «Дарын»  мектеп-
интернаты
2.Түркістан  №23  жалпы  орта
мектеп
3.Түркістан  Хамза атындағы №2
жалпы орта мектеп

M013- Химия 
педагогтерін даярлау 
(7М01535 Химия)

Жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрларды

дайындау
бағыттарының

сыныптауышын бекіту
туралы

қолданыстағы 1.Әуезов  атындағы  Оңтүстік
Қазақстан  Мемлекеттік
университеті, Жаратылыстану
ғылыми-педагогикалық  жоғары
мектебі
2. Оңтүстік  Қазақстан
Мемлекеттік  педагогикалық
университеті, «Химия» кафедрасы

В051 Қоршаған орта
(6В05247 Экология)

Білім берудің барлық
деңгейінің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім

беру стандарты,
«Қоршаған ортаны

қорғау» саласындағы
салалық біліктілік

шеңбері

қолданыстағы 1.«ҚР  Энергетика  министрлігінің
Экологиялық  реттеу  және
бақылау  Комитетінің  Түркістан
облысы бойынша       Экология
департаменті»
2.  «Қаратау  мемлекеттік  табиғи
қорығы»
3.  «Табиғи  ресурстар  және
табиғат пайдалануды реттеу
 басқармасы»

М087 Қоршаған ортаны
қорғау технологиясы
(7М05223 Экология)

Жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрларды

дайындау
бағыттарының

сыныптауышын бекіту
туралы

қолданыстағы 1.«ҚР  Энергетика  министрлігінің
Экологиялық  реттеу  және
бақылау  Комитетінің  Түркістан
облысы бойынша       Экология
департаменті»
2.  «Қаратау  мемлекеттік  табиғи
қорығы»
3. «Экология» ҒЗИ

В014 География
мұғалімдерін даярлау
(6В01514 География)

Білім берудің барлық
деңгейінің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім

беру стандарты,
Атамекен ұлттық

палатасының
2017жылғы «Педагог

кәсіби стандарты»

қолданыстағы 1.Н.Оңдасынов  атындағы
Түркістан  «Дарын»  мектеп-
интернаты
2.Түркістан  №23  жалпы  орта
мектеп
3.Түркістан   М.Жұмабаев
атындағы  №15   жалпы  орта
мектеп

М015 –География 
педагогтерін даярлау 
(7М01536-География)

Жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрларды

дайындау
бағыттарының

сыныптауышын бекіту
туралы

жаңа 1.Н.Оңдасынов  атындағы
Түркістан  «Дарын»  мектеп-
интернаты
2.  «Түркістан  Ахмет  Ясауи»
кәсіби колледжі
3.  Түркістан  Гуманитарлық-
техникалық колледжі

М089-Химия (7M05324 – 
Химия)

Жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрларды

дайындау
бағыттарының

сыныптауышын бекіту
туралы

қолданыстағы 1.Әуезов  атындағы  Оңтүстік
Қазақстан  Мемлекеттік
университеті,  Химиялық
инженерия  және  биотехнология
жоғары  мектебі,  «Химия  және
химиялық  технология  негіздері»
кафедрасы
2. Политехникалық колледж
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5В011200  -  Химия  мамандығына  арналған  оқу  бағдарламалары   және  6В01512  –

Химия білім беру бағдарламасының пәндері  бойынша оқу бағдарламалары ҚР БжҒМ-нің,
Республикалық Оқу-әдістемелік Кеңес жиналысының Хаттама шешімімен бекітілген, Абай
атындағы  ҚазҰПУ  «Білім»  тобындағы  мамандықтар  бойынша  ОӘС  ұсынған  типтік  оқу
бағдарламаларының  (№2,  30.06.2016ж.)  негізінде  құрастырылды.  Жаңа  стандартқа  сәйкес
типтік оқу бағдарламасы бекітілмеген пәндерден оқу бағдарламалары құрастырылып, ХҚТУ
Академиялық комитет кеңесімен бекітілді (№1 Хаттама,  01.09. 2021ж.).

5В060800-Экология мамандығына арналған оқу бағдарламалары және «6В05247 – Қоршаған
орта»  білім  беру  бағдарламасына  арналған  пәндердің  оқу  бағдарламалары   ҚР  БжҒМ-нің
Республикалық  жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  жөніндегі  Кеңес  жиналысының
Хаттама  шешімімен  бекітілген,  Әл-Фараби  атындағы ҚазҰУ әзірлеген  және  ұсынған   типтік  оқу
бағдарламаларының (№1, 24.03.2017) негізінде құрастырылды.

5В073100-Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығына арналған
пәндердің оқу бағдарламалары ҚР БжҒМ-нің, Республикалық Оқу-әдістемелік Кеңес жиналысының
Хаттама  шешімімен  бекітілген,  Қарағанды  Мемлекеттік  техникалық  университеті  әзірлеген  және
ұсынған  типтік оқу бағдарламаларының (30.06.2016) негізінде құрастырылды.

5В011600-География  мамандығына  арналған  оқу  бағдарламалары  және  «6В01514  –
География»  білім  беру  бағдарламасына  арналған  пәндердің  оқу  бағдарламалары   ҚР  БжҒМ-нің,
Республикалық Оқу-әдістемелік Кеңес жиналысының Хаттама шешімімен бекітілген, Абай атындағы
ҚазҰПУ «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша ОӘС ұсынған типтік оқу бағдарламаларының
(№2, 30.06.2016ж.) негізінде құрастырылды.

«6В01562  –  Химия-биология»  білім  беру  бағдарламасына  арналған  пәндердің  оқу
бағдарламалары  құрастырылып,  ХҚТУ  Академиялық  комитет  кеңесімен  бекітілді.  (№1  Хаттама,
01.09. 2021ж.). 

7М01535 – Химия, 7М05324 – Химия, 7М05223 –Қоршаған ортаны қорғау технологиясы білім
беру бағдарламаларына арналған пәндердің  оқу бағдарламалары ҚР БжҒМ-нің, Республикалық Оқу-
әдістемелік  Кеңес  жиналысының  Хаттама  шешімімен  бекітілген,  Аль-Фараби  атындағы  ҚазҰУ
тобындағы мамандықтар бойынша ОӘС ұсынған типтік оқу бағдарламаларының (№2, 30.06.2016ж.)
негізінде құрастырылды.

2021-2022 оқу жылына арналып дайындалған білім беру бағдарламаларының
жаңартылуы

№ БББ атауы Пән саны Жаңартылуы
Жаңартылу
көрсеткіші

1 6В01562-Химия-биология 12 0 Пәндер өзінің
өзектілігін
жоймауына
байланысты
өзгерістер

енгізілмеді.

2 6В01512- Химия 25 0
3 6В05247-Қоршаған орта 25 0
4 5В073100-Қоршаған  ортаны  қорғау

және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
6

5 6В01514-География 19 0
6 7М01535-Химия 10 0
7 7М05324-Химия 8 0
8 7М05223-Қоршаған  ортаны  қорғау

технологиясы
7 0

       
А.Бостанова:  Университет  білім  беру  бағдарламаларының  тұрақты  мониторингі,

мерзімдік  бағалау  және  қайта  қарастыру  студенттер  үшін  ыңғайлы  білім  алу  ортасын
қалыптастыруды қамтамасыз етуді мақсат етеді. Университет білім беру бағдарламаларына
мониторингін жүргізу мен қайта қарау нәтижесінде өзгерістер енгізілген ББ паспорты ҚР
БҒМ Реестріне ұсынылады. Паспорты  сараптамадан  оң  баға  алып,  Реестрде  тіркелген  ББ
УЕ-ХҚТУ-000-2020  Білім  беру  бағдарламаларын  әзірлеу  ережесіне  сәйкес рәсімделіп,
бекітіледі, қолданысқа енгізіледі.

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.



                                                                                                                                                                    Ф-ОБ-001/065

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

1. Жұмыс берушілердің білім беру бағдарламасының мақсатына,  оқыту нәтижелеріне,
мазмунына  пікірлері  мен  ұсыныстарын  анықтау  мақсатында  сауалнамалар
ұйымдастыру нәтижелері назарға алынсын. 

2. ББ бітірушілерінің  ББ мазмұнына, оқу процесінің  ұйымдастырудың нәтижелілігіне
және  бағалау  саясатына  қанағаттану  деңгейін  анықтау  мақсатында  сауалнамалар
ұйымдастыру нәтижелері назарға алынсын.

3. ББ қайта қарауға,  жетілдіруге   негіздемелер орын алған жағдайда ББ паспортына,
мазмұнына,  оқыту  нәтижелеріне  өзгерістер  мен  толықтырулардың   бекітілген
талаптарға сай енгізілуі қанағаттанарлық деп таңылсын.

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

Мәжіліс төрағасы:           Ш.Курбанбеков

Мәжіліс хатшысы:                                                Г.Абишова


