
Ф-ОБ-001/065

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Филология факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№1 ХАТТАМАСЫ
Түркістан қаласы.                                                                                               21.09.2021 ж.

Қатысқандар: 
комиссия төрайымы:

1. Қазыханқызы Лазура – PhD, аға оқытушы;
 комиссия мүшелері:

2. Г.А.Ризаходжаева – PhD, доцент м.а.;
3. А.С.Даулетова – ф.ғ.к., доцент м.а.;
4. Ы. Нұрмағанбетова  – аға оқытушы;
5. Ш.А.Каримова - аға оқытушы;   
6. А.Байдаулетова – оқытушы;
7. С.Қонысова - оқытушы;  
8. Шериева Гүлімжан – докторант;
9. С.Берінбай –магистрант;
10. А.Сейтжанова – әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бөлімінің әдіскері

Комиссия хатшысы:

11. А.Қонысова –оқытушы 
Қатыспағандар:  -                               

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1. ББ мазмұны мен құрылымы МЖБС талаптарына  сәйкестігі,  ҚР БҒМ Реестрінде
тіркелуі және мерзімді жаңартылуы, 2021-2022 оқу жылына ББ, НОЖ, ОЖЖ оқу
бағдарламаларының  бекітілуі;

2. Аккредиттеу  мерзімі  аяқталған  және  аккредиттелмеген  ББ  бағдарламалық
аккредиттеу процестерін уйымдастыру, өткізу.

3. ББ бойынша бітіруші жұмыс жетекшілерінің біліктілік талаптарға сәйкестігі;
4. Профессор  оқытушылар  құрамының жүргізетін  пән  бойынша  соңғы 5  жылдағы

біліктілік көтеру нәтижелері;
5. Әртүрлі мәселелер

Тыңдалды:

1. Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрайымы Қазыханқызы Лазура сөз
алып  күн  тәртібіндегі   бірінші  мәселе  бойынша  әр  кафедраның  ББ  мазмұны  мен
құрылымын және оның МЖБС талаптарына сәйкестігін, ҚР БҒМ Реестрінде тіркелуі және
мерзімді жаңартылуы жургізілген мониторинг нәтижелерін баяндады. 
   Комиссия мүшелерімен талдай отырып факультетте барлық ББ мазмұны мен құрылымы
МЖБС талаптарына,  сыртқы және  ішкі  нормативтік  құжаттарға  сәйкес  әзірленгендігін
және факултетте іске асырылатын  ҚР БҒМ Реестрінде 19 ББ тіркелгендігін айта өтті.
   Сонымен  қатар  комиссия  төрайымы  әр  кафедралардың  2021-2022  оқу  жылына
дайындаған  ББ,  НОЖ,  ОЖЖ  оқу  бағдарламаларын   қарап,  талдап,  бекітуді  ұсынды.
Комиссия мүшеле мен өзара талдап бір шешімге келді.
Шешім  : ҚР  БҒМ Реестрінде  тіркелуі  және  оның мерзімді  жаңартылуы  қадағаланып,
2021-2022 оқу жылына ББ, НОЖ, ОЖЖ оқу бағдарламалары бекітілсін.
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2. Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясы  төрайымы Қазыханқызы  Лазура  сөз
алып  күн  тәртібіндегі  екінші  мәселе  бойынша   жургізілген  мониторинг  нәтижелерін
баяндады:  факультетте  аккредиттеу  мерзімі  аяқталуына  байланысты  ББ  және
аккредиттелмеген  ББ  үшін  бағдарламалық  аккредиттеу  процестері  ұйымдастырылып,
АРТА  тарапынан  сыртқы  эксперттер  комиссияларының  тексеруі   өткізіледі.  Комиссия
мүшелімен аталмыш мәселені талдай отырып, бір шешімге келді.

Шешім:  2021-2022  және  2022-2023  оқу  жылында  аккредиттелуі  қажет  ББ  бойынша
ұсыныстар дайындалсын.

3. Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрайымы Қазыханқызы Лазура сөз алып
күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша  жургізілген мониторинг нәтижелерін баяндады: 
2021-2022 оқу жылына ББ бойынша бітіруші жұмыс жетекшілерінің біліктілік талаптарға
сәйкестігі «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті
растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Білім және
ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығының 10 қосымшасы 74 (Б)
тармағына  сәйкес  анықталды.  Филология  факультеті  бойынша  5  кафедрада  жалпы
бакалавриат  бағдарламаларын  бітірушілер  саны –  308,  жетекшілер  саны –  33.   жұмыс
жетекшілерінің  біліктілік  талаптарға  сәйкестігі  туралы  мониторинг  нәтижелері
келтірілген.
Түрік  филологиясынан  бакалавриат  бітірушілердің  дипломдық жұмыс  жетекшілерінің  білітілік
талаптарына сай Е.Жиенбаев, ХҚТУ доценті Адилбекова Э.
Орыс  тілі  мен  әдебиеті  мамандығы  бойынша  бакалавриат  бітірушілеріне  5  жетекші:
Бейсембаева СБ, Еркебаева ГГ, Байтуова АН, Чаканова СЖ, Бердалиева РШ, Ошақбаева
ЖБ. 
Қазақ тілі мен әдебиеті бакалавриат-11 жетекші,  Жылқыбай Г. Қошанова Н. Исаева Ж.
Ергобекова Ж. Сатпаева Д. Кошенова Т. Мағжан С. Толықбаева Ә. Ислам Д Адиева П.
Сүйінжан Ж.
Педагогикалық шетел тілдері – Сейтова М, Акешова М, Ризаходжаева Г, Тұрлыбеков Б,
Мейрбеков А, Сағдуллаев И, Қазыханқызы Л., Мутанова Д. 
Ағылшын филологиясы және аударма ісі – Сайфетдинова А, Сахитжанова З, Ермекбаева
А., Мейірбеков А., Дүйсембекова З. 

3. Шешім: 2021-2022 оқу жылына бакалавриат ББ бойынша бітіруші жұмыс жетекшілері
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы
№ 391  бұйрығының  10 қосымшасы 74 (Б)  тармағында  бекітілген  біліктілік  талаптарға
сәйкестігі расталды.
4. Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрайымы Қазыханқызы Лазура сөз алып
күн  тәртібіндегі  төртінші  мәселе  бойынша   жургізілген  мониторинг  нәтижелерін
баяндады:
Төртінші  мәселе  бойынша ББ пәндәрін  жүргізетін  профессор  оқытушылар  құрамының
соңғы  бес  жалдық   біліктіліктен  талаптарға  сәйкес  өткендігін  қадағалау  бойынша
баяндалды. 2021-2022  оқу  жылында  Педагогикалық  шетел  тілдері,  Ағылшын
филологиясы және  аударма  ісі,  Түрік  филологиясы,  Қазақ  филологиясы,  Әлем тілдері,
Жалпыакадемиялық ағылшын тілі бойынша ОПҚ толығымен бейіні бойынша, инклюзивті
білім  беру  және  қашықтықтан  білім  беру  технологиялары  бойынша  біліктіліктерін
арттырды. 

4.  Шешім  Факультеттегі  профессор  оқытушылар  құрамының жүргізетін  пән  бойынша
соңғы 5 жылдағы біліктілік көтеру нәтижелері  бекітілген талаптарға сәйкес\сәйкес емес
жүргізілген.
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              Мәжіліс төрайымы:  Қазыханқызы Л.            

 
   Мәжіліс хатшысы:                         Қонысова А.
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