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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 №8 мәжілісінің хаттамасы 

 

 

Шымкент қаласы                                                                                             22.04.2022 ж 

Бас ғимарат 205 аудитория                                                                             сағ 15-00 

 

Қатысқандар: 1. ФСҚЕЖК төрайымы – м.ғ.к., доцент К.Т. Байжанова 

                           

Комиссия  мүшелері: 

                           2. П.Е.Калменова – м.ғ.к., доцент 

                           3. А.Д.Тулемирзаева - магистр оқытушы 

                           4. Э.Н Алиева - магистр оқытушы 

                           5. М.М.Бердикулова - оқытушы 

                           6. С.Н.Жаханова – оқытушы 

                           7. Б.О.Сахова - магистр оқытушы 

                           8. Т.А.Джавланов - оқытушы 

                           9. Н.З. Шапамбаев – м.ғ.к.,аға оқытушы 

                           10. Ж.Ж. Джакипбекова – оқытушы 

                           11. Г.Е.Калдыгозова - м.ғ.к.  

                           12. Ж.К.Атжан – оқытушы 

                           13. З.Н.Тұрғанбек – 5В130100-интерн 

                           14. Ы.А.Аннаоразов – R014-резидент  

                           15. М.Шалтаева – Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бөлімінің әдіскері 

 

Шақырылғандар: 

                          1. Л.Д. Жолымбекова - Оқу бөлімінің басшысы  

                          2.А.Т. Туғанбаева – Факультеттің академиялық комитет төрайымы 

 

Қатыспағандар: жоқ 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

 

1. Оқытушы - профессор құрамы мен қызметкерлердің университет тарапынан жүргізілетін 

басқару процесіне, академиялық, инфроқұрылымдық және әлеуметтік қолдау 

жүйелерінің қызметтеріне қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында сауалнамалар 

ұйымдастыру. 

2. Оқытудың инновациялық әдістері мен технологияларын ендіру барысына мониторинг  

жүргізу  

3. ББ білім алушыларының контингентін қалыптастыру, талапкерлерге кәсіби бағдар беру 

іс-шараларының нәтижелілігін талдау, жетілдіру. 
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4. Аккредиттеу мерзімі аяқталған және аккредиттелмеген  5 ББ бағдарламалық 

аккредиттеу процестерін ұйымдастыру, өткізу. 

5. Сәуір айында жүргізілген іс шаралар нәтижелерін Комиссия мәжілісінде талдау  

 

 

 

1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе оқытушы - профессор құрамы мен қызметкерлердің 

университет тарапынан жүргізілетін басқару процесіне, академиялық, инфроқұрылымдық 

және әлеуметтік қолдау жүйелерінің қызметтеріне қанағаттану деңгейін анықтау 

мақсатында сауалнамалар ұйымдастыру бойынша факультеттегі сапаны қамтамасыз ету 

жөніндегі комиссиясының төрайымы м.ғ.к., доцент К.Т.Байжанова: Оқытушы-профессор 

құрамы мен қызметкерлердің сауалнамасы оқу жылында бір рет ұйымдастырылады, 

университет тарапынан жүргізілетін басқару процесіне, академиялық, инфроқұрылымдық 

және әлеуметтік қолдау жүйелерінің қызметтеріне қанағаттану деңгейіне баға береді, 

оқытушы-профессорлардың ұсыныстары мен тілектері назарға алынады. 

 

Шешім: 

1. Оқытушы-профессор құрамы мен қызметкерлердің университет тарапынан жүргізілетін 

басқару процесіне, академиялық, инфроқұрылымдық және әлеуметтік қолдау жүйелерінің 

қызметтеріне қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында ұйымдастырылатын сауалнамаға 

ОПҚ қатысу деңгейі АКК тарапынан қадағалансын.  

 

2. Күн тәртібіндегі екінші мәселе ФСҚЕЖК төрайымы м.ғ.к., доцент К.Т.Байжанова.: 

Оқытудың инновациялық әдістері мен тенологияларын ендіру барысына мониторинг  

жүргізу бойынша сөз алды: Барлық кафедраларда ашық сабақ жоспары оқу жылының 

басында бекітілген. Осы жоспар бойынша ашық сабақтар өз мерзімінде жүргізіліп жатыр, 

сабақ барысында жаңа инновациялық әдістер мен технологиялар қолданылады. Тиісті баға 

беріліп, кемшіліктері мен ұсыныстар айтылады.  

2.2 Ашық сабақ жүргізу бойынша факультеттің академиялық комитет төрайымы А.Т. 

Туғанбаева сөз алды: « Құрметті ОПҚ және кафедра меңгерушілері !!! Ашық сабақты 

нәтижелі өткізу кең ауқымды аурухана бөлмелерінде «мастер класс» түрінде өткізуге 

ұсыныс білдірді, себебі медицина орнында тұрған жоқ, жаңа технологиялық, инновациялық 

құралдармен таныстыру мақсатында және қолдану ережелерімен таныстыру ». 

 

 

Шешім: 

1. Жоспарланған ашық сабақтарының орындалуын қадағалау АКК-не жүктелсін.  

1.2   Жаңа технологиялық, инновациялық құралдармен «мастер классты» ашық сабақ 

ретінде ұйымдастыру кафедра меңгерушілеріне жүктелсін. 

 

3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе ББ білім алушыларының контингентін қалыптастыру, 

талапкерлерге кәсіби бағдар беру іс-шараларының нәтижелілігін талдау, жетілдіру 

бойынша факультеттегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясының төрайымы м.ғ.к., 

доцент К.Т.Байжанова сөз алды: Университет тарапынан әр жыл сайын мектептер мен орта 
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білім беру мекемелерінде наурыз-сәуір айларында кәсіби бағыт-бағдар беру жұмыстары 

жүргізіледі. Осы мақсатта институт оқытушылары жұмылдырылып, институтқа қарасты 

қаланың және облыс аудандары бойынша мектептер қамтылады. Университет құрылымы, 

мамандықтар,  жеңілдіктер туралы толық ақпарат беріледі.  

 

Шешім: 

1. Кәсіби бағыт-бағдар бойынша атқарылған жұмыс АКК тарапынан қадағалансын.  

 

4. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе аккредиттеу мерзімі аяқталған және аккредиттелмеген 

5 ББ бағдарламалық аккредиттеу процестерін ұйымдастыру, өткізу бойынша 

факультеттегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясының төрайымы м.ғ.к., доцент 

К.Т.Байжанова сөз алды. Аккредитация 25-29.05.2022 жж. аралығына жоспарланған. ББ 

қыркүйек айынан бастап ФСҚЕЖК тарапынан мониторинг жасалып, кемшіліктер 

жойылды. ББ аккредитацияға дайын.  

4.2 ББ бағдарламалық аккредиттеу процестерін ұйымдастыру мақсатында бойынша оқу 

бөлімінің басшысы – Л.Д. Жолымбековаға  сөз алды: «Құрметті ОПҚ және кафедра 

меңгерушілері !!! Сіздердің тараптарыңыздан жасалынған БББ-ның  таңдау компонетті 

бойынша кредит сандарын ұлғайту және бекітілген БББ-н электронды нұсқасын және 

көшірмесін шығару керексіздер » 

 

Шешім: 

1.Аккредиттеу мерзімі аяқталған және аккредиттелмеген ББ бағдарламалық аккредиттеу 

мәселесі АКК тарапынан қадағалансын. 

 

 

6. Сәуір айында жүргізілген іс шаралар нәтижелерін Комиссия мәжілісінде талдау  

 

 

 

ФСҚЕК төрайымы:                                                    К.Т.Байжанова 

 

            Хатшы:                                                                        А.Б.Джаппаркулова 


