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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 №9 мәжілісінің хаттамасы 

 

 

Шымкент қаласы                                                                                             27.05.2022 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.А.Шалтаева – Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бөлімінің әдіскері 

 

Шақырылғандар: 

                          1. С.А.Туктибаева – PhD, факультет деканы 

                          2. Л.Д. Жолымбекова - Оқу бөлімінің басшысы  

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

 

Қатыспағандар: жоқ 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

1. Қайта қаралған білім беру бағдарламаларының  ҚР БҒМ Реестрінде сараптамадан  

өтіп, тіркелуін және рәсімделіп, қайта бекітілуін қадағалау. 

2. ББ іске асыруда оқытуға қатысты академиялық мәселелерді регламенттейтін сыртқы 

және ішкі нормативтік құжаттардың келесі оқу жылына жарамдылығын және 

қолжетімділігін қамтамасыз етілуін қадағалау  

3. Білім алушыларын академиялық және әлеуметтік қолдау қызметтерінің нәтижелілігіне 

мониторинг жасау; 

4. Мамыр айында жүргізілген іс шаралар нәтижелерін Комиссия мәжілісінде талдау 



Ф-ОБ-001/065 

 

 

 

1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе оқытушы - Қайта қаралған білім беру 

бағдарламаларының  ҚР БҒМ Реестрінде сараптамадан өтіп, тіркелуін және рәсімделіп, 

қайта бекітілуін қадағалау және ұйымдастыру бойынша факультеттегі сапаны қамтамасыз 

ету жөніндегі комиссиясының төрайымы м.ғ.к., доцент К.Т.Байжанова: Қайта қаралған 

білім беру бағдарламаларының  ҚР БҒМ Реестрінде сараптамадан өтіп, тіркелуін және 

рәсімделіп, қайта бекітілуін қадағалау үшін  кафедра меңгерушілері ат салу керектігін 

айтты. Мысалы: Терапия кафедрасы бойынша кестеде көрсетілген  

№ 
БББ атауы 

Даярлау бағытының коды 

мен атауы 

БББ мәртебесі 

(жаңартылатын 

/жаңа 

/инновациялық) 

БББ жасауға қатысқан серіктес мекеме 

1 
7R01107-Кардиология 

ересектердің, балалардың 
жаңартылды 

Облыстық клиникалық аурухана 

Қалалық жүрек орталығы 

КАРДИО-МЕД клиникасы 

2 7R01108-Эндокринология 

ересектердің, балалардың жаңартылды 
Облыстық клиникалық аурухана 

Облыстық балалар ауруханасы 

3 7R01126-Пульмонология 

ересектердің, балалардың 

жаңа №2 Қалалық аурухана 

Облыстық балалар ауруханасы 

4 7R01127-Аллергология 

және иммунология 

ересектердің, балалардың 

жаңа №2 Қалалық аурухана 

Облыстық балалар ауруханасы 

САН-МЕД клиникасы 

5 7R01110-Гастроэнтерология 

ересектердің, балалардың 
жаңартылды 

Облыстық клиникалық аурухана 

Облыстық балалар ауруханасы 

 

Шешім: Қайта қаралған білім беру бағдарламаларының  ҚР БҒМ Реестрінде сараптамадан 

өтіп, тіркелуін және рәсімделіп, қайта бекітілуін қадағалау және оны сайтқа енгізу  

кафедра меңгерушілерімен бірге қадағалансын.  

 

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

ББ іске асыруда оқытуға қатысты академиялық мәселелерді регламенттейтін сыртқы және 

ішкі нормативтік құжаттардың келесі оқу жылына жарамдылығын және қолжетімділігін 

қамтамасыз етілуін қадағалау жүргізу бойынша сөз алды: Барлық кафедраларда ББ іске 

асыруда оқытуға қатысты академиялық мәселелерді регламенттейтін сыртқы және ішкі 

нормативтік құжаттардың келесі оқу жылына жарамдылығын және қолжетімділігін туралы  

ұсыныстар айтылады. Жұмыс берушілердің білім беру бағдарламасының мақсатына, оқыту 

нәтижелеріне, мазмунына пікірлері мен ұсыныстарын анықтау мақсатында сауалнамалар 

ұйымдастырылды. 

 
№ Білім беру 

бағдарламалары 

Жұмыс беруші ұйым Жұмыс берушінің аты 

-жөні 

1 

 

 

7R01107-

Кардиология 

ересектердің, 

балалардың 

Облыстық клиникалық ауруханасы Султанов Е.Е. 

Қалалық жүрек орталығы Алипова Г.Ш. 

КАРДИО-МЕД клиникасы Болатбеков Б.А. 

2 7R01108-

Эндокринология 

ересектердің, 

балалардың 

Облыстық клиникалық аурухана Султанов Е.Е. 

Облыстық балалар ауруханасы Укбаева Г.С. 

3 7R01126-

Пульмонология 

ересектердің, 

балалардың 

№2 Қалалық аурухана Рахматалиев А.М. 

Облыстық балалар ауруханасы Укбаева Г.С. 
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4 7R01127-

Аллергология және 

иммунология 

ересектердің, 

балалардың 

№2 Қалалық аурухана Рахматалиев А.М. 

Облыстық балалар ауруханасы Укбаева Г.С. 

САН-МЕД клиникасы Бектаева А. 

5 7R01110-

Гастроэнтерология 

ересектердің, 

балалардың 

Облыстық клиникалық аурухана Султанов Е.Е. 

Облыстық балалар ауруханасы Укбаева Г.С. 

 

 

Шешім: ББ іске асыруда оқытуға қатысты академиялық мәселелерді регламенттейтін 

сыртқы және ішкі нормативтік құжаттардың келесі оқу жылына жарамдылығын және 

қолжетімділігін туралы кафедра меңгерушілеріне жүктелсін.  

 

3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе білім алушыларын академиялық және әлеуметтік қолдау 

қызметтерінің нәтижелілігіне мониторинг жасау және 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 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: Білім алушыларын академиялық және әлеуметтік қолдау қызметтері 

қанағаттанарлық деп танылсын. 

4.Мамыр айында жүргізілген іс шаралар нәтижелерін Комиссия мәжілісінде талдау 

мәселесі бойынша мамыр айының сапамен қамтамасыз ету комиссиясының нәтижесін 

К.Т.Байжанова былай деп қорытындылады:  

- Жоспар бойынша қарастырылған мәселелердің бірі БББ дайындау болғандықтан, бұл 

мәселелердің кафедралар және арнайы жұмыс тобы тарапынан орындалып жатқанын 

атап өтуіміз керек. Дегенмен, ҚР БжҒМ Реестріне тіркеу, сараптамадан өткізу үшін 

толыққанды жұмыстар жүргізілу керек.    

- Факультетке қарасты мамандықтар бойынша білімгерлерді академиялық және 

әлеуметтік қолдау жұмыстары өз деңгейінде жүргізілуде.  

- БББ дайындау барысында нормативтік-құқықтық құжаттар талаптары сақталуда және 

қол жетімді. 

Шешім: Мамыр айында жүргізілген іс шаралар нәтижелерін қанаттанарлық деп танылсын. 

 

 

ФСҚЕК төрайымы:                                                    К.Т.Байжанова 

 

        Хатшы:                                                                        А.Б.Джаппаркулова 


