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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Теология факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№7 ХАТТАМАСЫ
Түркістан қаласы.                                                                                             28.03.2022 ж.

Қатысқандар: 
Комиссия төрайымы: Қаратышқанова Қымбат–Дінтану каф. Меңгерушісі

Комиссия мүшелері: 
Сәмбет Мейірбек – Оқу ісі жөніндегі декан орынбасары
Нурматов Жахангир – Теология кафедрасының меңгерушісі
Бейсенов Айбек – Дінтану кафедрасы, аға оқытушы
Оразбай Сержан – Дінтану кафедрасы, ХҚТУ доценті
Шауенов Дидар – Теология кафедрасы, PhD., аға оқытушы
Қыпшақбаев Нұрперзент – Теология кафедрасы, магистр оқытушы, хатшы
Нұрбопанова Гүлім – магистрант, МДТ-011
Абдулхамит  Тұрсынханқожа – студент, ТТО-911Ғ
Қиянбекова Айдын – Әдістемелік жқмысты ұйымдастыру бөлімінің әдіскері

Шақырылғандар:
А.Бостанова – Академиялық мәселелер департамент директоры

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. 

Тыңдалды:  Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссия  төрайымы
Қ.Қаратышқанова күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Жұмыс берушілердің білім беру
бағдарламасының мақсатына,  оқыту нәтижелеріне,  мазмұнына пікірлері  мен ұсыныстарын
анықтау мақсатында сауалнамалар ұйымдастыру туралы сөз қозғады.

М.Сәмбет: Дінтану  және  Теология  кафедралары  бойынша  2021-2022  оқу  жылында
дайындалған БББ бойынша жұмыс берушілерден сауалнамалар алынды:
Мамандық немесе білім

беру бағдарламасы
Жұмыс беруші

6В02228-Дінтану
7М02211-Дінтану
6В02229-Теология
7М02262-Теология

1. Түркістан облысы әкімдігі Дін істері басқармасының «Дін 
мәселелерін зерттеу орталығы» КММ
2. Түркістан  қаласы  «Әзірет  Сұлтан»  мемлекеттік  тарихи-
мәдени музей-қорығы
3. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Түркістан облысы
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М.Сәмбет:  6В02228-Дінтану,  6В02229-Теология,  7М02211-Дінтану,  7М02262-
Теология  және білім беру бағдарламалары бойынша  жұмыс берушілері  Түркістан облысы
әкімдігі  Дін  істері  басқармасының  «Дін  мәселелерін  зерттеу  орталығы»  КММ  директор
орынбасары  М.Халықов,  Түркістан  қаласы  «Әзірет  Сұлтан»  мемлекеттік  тарихи-мәдени
музей-қорығының  директоры   М.Садықбеков,  Қазақстан  мұсылмандар  діни  басқармасы
Түркістан облысының бас имамы  Е.Қарақұлов. Білім беру бағдарламасы бойынша элективті
пәндер  каталогы  бекітілді.  Жұмыс  беруші  мекемелердің  өкілдері  тарапынан  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 мекемелерден өндірістік іс-
тәжірибеден өтеді. 

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

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.

А.Қиянбекова:  Теология  факультеті  түлектерінің  еңбек  нарығын  құрайтын  жұмыс
берушілер  жөнінде  ақпарат  қанағаттанарлық. Жұмыс  берушілердің  пікірлері білім
алушылардың  өндірістік  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,  мазмұнына  пікірлері  мен  ұсыныстарын  анықтау  мақсатында  сауалнамалар
нәтижелері назарға алынсын.

Тыңдалды:  Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссия  төрайымы
Қ.Қаратышқанова 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 маусым-шілде айларында жүргізіледі. 

Білім  беру  қызметінің  сапасын  жақсарту  мақсатында  университет  Академиялық
комитет тарапынан оқытушы студент көзімен атты сауалнама онлайн 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 Дінтану 4,8 4,8 4,8 4,8 4,77 4,8 4,8 4,9 4,8 4,8
2 Теология 4,8 4,8 4,8 4,8 4,74 4,8 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

М.Сәмбет:  Кафедралардың әрбір оқытушысының оқыту сапасын бағалау бойынша
нәтижелері алынды, факультеттің әр кафедра оқытушысы бойынша бағалауға қанша білім
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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  комиссия  төрайымы
Қ.Қаратышқанова 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.

А.Бейсенов: 2021-2022 оқу жылында дайындалған 6В02228-Дінтану, 7М02211-Дінтану
білім  беру  бағдарламалары  Академиялық  комитет  шешімімен  №7,  18.02.2021  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

6В02228-
Дінтану

Білім берудің барлық
деңгейінің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім

беру стандарты

қолданыстағы 1. Түркістан облысы әкімдігі
Дін істері басқармасының 
«Дін мәселелерін зерттеу 
орталығы» КММ
2. Түркістан қаласы «Әзірет 
Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени музей-
қорығы
3. Қазақстан мұсылмандар 
діни басқармасы Түркістан 
облысы

7М02211-
Дінтану

Жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрларды

дайындау бағыттарының
сыныптауышын бекіту

туралы

қолданыстағы 1. Түркістан облысы әкімдігі
Дін істері басқармасының 
«Дін мәселелерін зерттеу 
орталығы» КММ
2. Түркістан қаласы «Әзірет 
Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени музей-
қорығы
3. Қазақстан мұсылмандар 
діни басқармасы Түркістан 
облысы

Ж.Нурматов:  2021-2022  оқу  жылында  дайындалған  6В02229-Теология,  7М02262-
Теология білім  беру  бағдарламалары  Академиялық  комитет  шешімімен  №7,  18.02.2021
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,
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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

6В02229-
Теология

Білім берудің барлық
деңгейінің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім

беру стандарты

қолданыстағы 1. Түркістан облысы әкімдігі
Дін істері басқармасының 
«Дін мәселелерін зерттеу 
орталығы» КММ
2. Түркістан қаласы «Әзірет 
Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени музей-
қорығы
3. Қазақстан мұсылмандар 
діни басқармасы Түркістан 
облысы

7М02262-
Теология

Жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрларды

дайындау бағыттарының
сыныптауышын бекіту

туралы

қолданыстағы 1. Түркістан облысы әкімдігі
Дін істері басқармасының 
«Дін мәселелерін зерттеу 
орталығы» КММ
2. Түркістан қаласы «Әзірет 
Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени музей-
қорығы
3. Қазақстан мұсылмандар 
діни басқармасы Түркістан 
облысы

2021-2022 оқу жылына арналып дайындалған білім беру бағдарламаларының
жаңартылуы

№ БББ атауы Пән саны Жаңартылуы
Жаңартылу
көрсеткіші

1 6В02228-Дінтану 60 2 1,5 %

2 7М02211-Дінтану 21 0 0 %

5 6В02229-Теология 60 2 1,5 %

6 7М02262-Теология 21 0 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.



                                                                                                                                                                    Ф-ОБ-001/065

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  комиссия  төрайымы
Қ.Қаратышқанова  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 танылсын.

Мәжіліс төрайымы:           Қ.Қаратышқанова

Мәжіліс хатшысы:       Н.Қыпшақбаев


