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11. А.Қонысова – аға оқытушы 

Қатыспағандар:  -                               
КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1. Қашықтан  оқыту  технологиясымен  білім  беруде  ББ  пәндері  бойынша
контенттердің толық және сапалы жүктелгенін тексеру;

2. ББ түлектерінің жұмысқа орналасу нәтижесін бақылау;
3. ББ пәндәрін жүргізетін профессор оқытушылар құрамының  біліктілік талаптарға

сәйкестігін қадағалау;
4. Бағдарламалық аккредиттеу  нәтижелерін  талдау,  институционалдық  аккредиттеу

бойынша постмониторинг жұмыстарын ұйымдастыру. 
5. Қазан айында жүргізілген іс шаралар нәтижелерін Комиссия мәжілісінде талдау 

   
                                                                Тыңдалды:
1.  Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясының  кезекті  отырысында
қаралған  күн  тәртібіндегі  бірінші  мәселе  бойынша   Ағылшын  филологиясы  және
аударма ісі, Педагогикалық шетел тілдері, Әлем тілдері, Жалпыакадемиялық ағылшын
тілі,  Қазақ  филологиясы, Түрік филологиясы кафедраларының сапамен қамтамасыз
ету туралы комиссия мүшелерінің мониторинг нәтижелері тыңдалды. 2021-2022 оқу
жылында  Факультетте  тіркелген  12  мамандық  бойынша  111  пәннен   білім  беретін
оқытушылардың  tng3.ayu.edu.kz  базасына контенттерін  толық және сапалы, ережеге
сәйкес  әзірленіп  енгізілгені  баяндалды.  Пәндер  контенті төмендегі  рет  бойынша
енгізілген:
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1. пән бойынша аннотация 
2. пән оқытушысы туралы мәлімет
3. смарт силлабус
4. лекция жинағы
5. практикалық (семинар) нұсқауы 
6. өзін-өзі тексеру сүрақтары
7. тақырып бойынша тест 
8. қосымша материалдар
9. пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Нәтижеде  Педагогикалық  шетел  тілдері  кафедрасы  100%,  Әлем  тілдері  99%,
Жалпыакадемиялық ағылшын тілі 98%, Қазақ  филологиясы 97%, Түрік филологиясы 99%
ға жүктелгені мәлімденді. 
Шешім: Факультетте іске асырылатын ББ бойынша білім беретін оқытушылар 2021-2022
оқу жылының күзгі сесместірінің жүктемелерінде көрсетілген пәндер бойынша толықтай
контентін енгізген. 

2.  Тыңдалды: Екінші  мәселе  бойынша ББ  түлектерінің  жұмысқа  орналасу  нәтижесі
талқыланды.  Мамандық  дайындайтын  кафедралар  ББ  мамандықтары  бойынша  бітіріп
жатқан түлектердің жүмысқа орналасуы нәтижесі тыңдалды. Педагогикалық шетел тілдері
кафедрасында  бойынша  бакалавр  бойынша  81  (63,5%)  түлек  жұмысқа  орналасса,
магистратура бойынша 16 (82%) түлек жұмысқа орналасты. 
Ағылшын  филологиясы  және  аударма  мамандығы  бойынша  бітірушілер  саны  –  56.
Оладың  ішінде  шетелдік  студенттер  саны–  33,  магистратурада  оқуын  жалғастырып
жатқандар  саны –  9;   жұмысқа  орналасқандар  саны –  7;  Бала  күту  демалысында –  1;
жұмыссыздар саны – 13.
Түрік  филологиясы  кафедрасы  бітірушілер  саны.  Оның  ішінде  7  судент  Түркия
республикасының азаматтары, 3 бітіруші магистратура бөлімінде білімін жалғастыруда, 2
бітіруші декреттік демалыста, 1 жұмыссыз. 
2020-2021  оқу  жылында  12  түлек  бітірді.  Оның  ішінде  5  студент   -  Түркия
Республикасының азаматтары, 4  - студент Түркменістан Республикасының азаматтары,  3
студент - Қазақстан Республикасының  азаматтары. Оның ішінде Раметова У., Берікбай А.
7М017 –Орыс тілі  мен әдебиеті  ББ магистрантары.  Божбанбай  К.  мамандық бойынша
жұмысқа орналасқан жоқ. 
Қазақ тілі екі мамандықы қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бітіруші саны – 15
(89%)  ,  Филология:  қазақ  филология  мамандығы  бойынша  бітіруші  саны  –  28  (80%)
түлектердің жүмысқа орналасқаны мәлімделді.

Шешім:  Мамандық  шығаратын  кафедраларда  ББ  түлектерінің  жұмысқа  орналасуы
қадағалансын. 

3.  Тыңдалды: Үшінші мәселе бойынша ББ пәндәрін жүргізетін профессор оқытушылар
құрамының  соңғы  бес  жалдық   біліктіліктен  талаптарға  сәйкес  өткендігін  қадағалау
бойынша баяндалды. Соңғы бес жылда филология факультетінің кафедралары талапқа сай
бейні бойынша университет тысында және университет ішінде біліктіліктерін арттырып
келгені  мәлімденді.  2021-2022  оқу  жылында  Педагогикалық  шетел  тілдері,  Ағылшын
филологиясы  және  аударма  ісі,  Түрік  филологиясы,  Қазақ  филологиясы  Әлем  тілдері,
Жалпыакадемиялық ағылшын тілі бойынша ОПҚ толығымен бейні бойынша, инклюзивті
білім  беру  және  қашықтықтан  білім  беру  технологиялары  бойынша  толықтай
біліктіліктерін арттырып жатқандығы мәлімденді.
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Шешім: Филология факультеті бойынша оқытушы профессор құрамының толықтай бейні
бойынша, инклюзивті білім беру және қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша
біліктіліктерін арттыру курстарын өтуі қадағалансын.  

4.Тыңдалды: төртінші мәселе бойынша бағдарламалық аккредиттеу нәтижелерін талдау,
институционалдық  аккредиттеу  бойынша,  постмониторинг  жұмыстарын
үйымдастырылғандығы жайлы талқыланды. 

Шешім:  Бағдарламалық  аккредиттеу  және  институционалдық  аккредиттеу  бойынша
постмониторинг  нәтижелері  бойынша  ББ  мамандықтарын  шығаратын  кафедраларда
жұмыстар жүргізілсін. 

                  
                   Мәжіліс төрайымы:            Қазыханқызы Л.            

 
        Мәжіліс хатшысы:                            Қонысова А.
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