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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Филология факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№7 ХАТТАМАСЫ
Түркістан қаласы.                                                                                               28.03.2022 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. Ж.Жұмабекова –студент
11. А.Сейтжанова – әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бөлімінің әдіскері
Шақырылғандар:
12. Л.Ибрагимова -Оқу жұмысын ұйымдастыру бөлімінің басшысы 
13. А.Өзтүрк -Филология факултетінің деканы 
14. Ж.Суинжанова -Оқу ісі жөніндегі орынбасары 
15. Г.Оңалбек - Тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 
16. Т.Жаздықбаева – Мансапты дамыту және жұмыс берушілермен байланыс 

орталығының жетекші маманы
Комиссия хатшысы:

17. А.Қонысова – аға оқытушы 

Қатыспағандар:  -                               
КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1. Жұмыс берушілердің білім беру бағдарламасының мақсатына, оқыту нәтижелеріне,
мазмұнына  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:

 1. Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрайымы Қазыханқызы Лазура сөз
алып  бүгінгі  мәжіліске  арнайы  шақыртумен  оқу  жұмысын  ұйымдастыру  бөлімінің
басшысы Л.Ибрагимова, факультетіміздің деканы А.Өзтүрк, оқу ісі жөніндегі орынбасары
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Ж.Суинжанова,  тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасары Г.Оңалбек  шақыртылғанын айта  өтті.
Мәжіліс  қатысушыларына  қарастырылатын  күн  тәртібіндегі  мәселелерді  таныстыра
отырып,  күн  тәртібіндегі  бірінші  мәселе  бойынша   талқылауды  ұсынды.  Яғни  жұмыс
берушілердің  білім беру бағдарламасының мақсатына,  оқыту нәтижелеріне,  мазмұнына
пікірлері  мен ұсыныстарын анықтау мақсатында сауалнамалар ұйымдастырылуы қажет
екендігін  алға  тартты.  Келесі  сөз  кезегін  алған  оқу  жұмысын  ұйымдастыру  бөлімінің
басшысы  Л.Ибрагимова  бұл  сауалнамалардың  білім  беру  бағдарламаларынын жаңарту
барысында  қажеттілігінің  жоғары  екендігін  айта  отырып,  жұмыс  берушілердің
сауалнамада  берген  жауаптары  мен  көрсеткен  ұсыныстары  негізінде  жаңартылып
отыратындығын атап өтті. 
        Кезекті  сөз  кезегін  мансапты  дамыту  және  жұмыс  берушілермен  байланыс
орталығының  жетекші  маманы  Жаздықбаева  Тоты  ханым  алып  жұмыс  берушілермен
байланыс  орнату  мақсатында  бітіруші  білім  алушыларды  келісім  шарт  түзілген
мектептерде педагогикалық іс-тәжірибеден өтіп отыратынын айтты. Сол себаптен жұмыс
берушілердің  сын-пікірі  әрдайым  ескеріліп  отыруы  қажет  деген  өз  ойын  білдірді.
Түркістан қаласының төменде көрсетілген мекеме басшыларымен университет арасында
келісім-шарт түзе отырып қазіргі таңда білім алушылар педагогикалық практикадан өтіп
жатқандығын атап өтті: 
       Түркістан қаласы, А. Байтұрсынов атындағы №1 жалпы орта мектебі (келісім-шарт
№20/3730), Хамза атындағы №2 жалпы орта мектебі (келісім-шарт №16/1423), Әмір Темір
атындағы №3 жалпы орта мектебі (келісім-шарт №16/1370), С. Сейфуллин атындағы №4
мектеп-лицейі (келісім-шарт №16/1422), Ғ. Мұратбаев атындағы №5 жалпы орта мектебі
(келісім-шарт №18/2199), М. Маметова атындағы №6 жалпы орта мектебі (келісім-шарт
№16/1425), Н. Төреқұлов атындағы №8 жалпы орта мектебі (келісім-шарт №16/1426), Н.
Некрасов  атындағы  №9  мектеп-гимназиясы  (келісім-шарт  №15/1517),  Әл-Фараби
атындағы №10 жалпы орта мектебі  (келісім-шарт №20/61),  Қ. Сәтбаев  атындағы №12
жалпы орта мектебі (келісім-шарт №20/70), Ә. Науаи атындағы №13 мектеп-гимназиясы
(келісім-шарт  №  18/2217),  Ататүрік  атындағы  №17  мектеп-гимназиясы  (келісім-шарт
№15/1518),  Ж.  Еділбаев  атындағы  №18  мектеп-гимназиясы  (келісім-шарт  №20/66),  Б.
Момышұлы  атындағы  №22  жалпы  орта  мектебі  (келісім-шарт  №18/54),  Ж.  Ташенов
атындағы №23 «IT» мектеп-лицейі  (келісім-шарт  №16/1369,  М.  Шоқай атындағы №24
жалпы  орта  мектебі  (келісім-шарт  №17/177),  Әйтеке  би  атындағы  №26  жалпы  орта
мектебі (келісім-шарт №20/65), Ө. Жәнібеков атындағы №27 «IT» мектеп-лицейі (келісім-
шарт  №20/3505),  М.Әбенова  атындағы  жалпы  орта  мектебі  (келісім-шарт  №16/1368),
Түркістан  қаласы,  Н.  Оңдасынов  атындағы Түркістан  мамандандырылған  мектеп-
интернаты (келісім-шарт №16/1372), Ш. Ниязов  атындағы жалпы орта мектебі (келісім-
шарт № 16/1211), Е. Иззатуллаев  атындағы жалпы орта мектебі (келісім-шарт № 19/3697),
С. Рахимов атындағы жалпы орта мектебі  (келісім-шарт №20/60),  Түркістан көпсалалы
қол  өнер  колледжі  (келісім-шарт  №15/3511),  Түркістан  Ахмет  Ясауи  кәсіби   колледжі
(келісім-шарт  №16/1367),  Болашақ   колледжі   (келісім-шарт  №  18/2880),  Түркістан
«Көпсалалы жоғары медицина колледжі» (келісім-шарт №19/4027), Түркістан «Көпсалалы
индустриалды-техникалық  колледжі»  (келісім-шарт  №19/4050),  Түркістан
«Индустриалды-педагогикалық колледжі» (келісім-шарт №19/4026). 

Шешім.  Жұмыс  берушілердің  ұсыныстары  мен  пікірлері  бойынша  білім  беру
бағдарламаларына өзгерістер енгізілсін. 

2.  Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша факультеттің деканы А.Өзтүрк өз пікірін білдіре кетті.
Яғни ББ  мазмұнына, оқу  процесінің  ұйымдастырудың  нәтижелілігіне  және  бағалау
саясатына қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында ББ бітірушілерінің де көзқарасының
маңыздылығын айтты. Яғни ББ бітірушілерінің жауаптары, жазған ұсыныстары негізінде
де  білім  беру  бағдарламаларының  сапасын  арттыруға  көмегі  тиетінін  ескертті.  Осы
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тұрғыда комиссия мүшелері өзара талқылау барысында ББ бітірушілерінің көзқарастарын
білу мақсатында сауалнамалар ұйымдастырылып, қадағалансын деген бір шешімге келді.

Шешім: ББ  бітірушілерінің  ББ  мазмұнына, оқу  процесінің  ұйымдастырудың
нәтижелілігіне  және  бағалау  саясатына  қанағаттану  деңгейін  анықтау  мақсатында
сауалнамалар ұйымдастырылып,  қадағалансын.

3. Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясы  төрайымы Қазыханқызы  Лазура  сөз
алып білім беру бағдарламаларын қайта қарап, мазмұнына, оқыту нәтижелеріне өзгерістер
мен  толықтырулардың   бекітілген  талаптарға  сай  енгізілуі  қажет  екендігін  айтты.
Комиссия мүшесі Г.А.Ризаходжаева сөз кезегін ала отырып, қазіргі таңда  6B01718 Шетел
тілі:  екі  шетел  тілі  (ағылшын-қытай),  6B01719 Шетел тілі:  екі  шетел  тілі  (ағылшын-түрік)  ББ
өзгерістер енгізілгенін яғни Фонетика және айтылым пәні, Академиялық дағдыларды жетілдіру
пәні, Ағылшын тілінде тестілеу және бағалау пәндері қосылып, өзгеріс енгілгендігін айтты.  Білім
беру  бағдарламалары  сонымен  қатар  жұмыс  берушілердің  және   ББ  бітірушілерінің
арасында алынған сауалнамалардың жауабы негізінде де қайта өзгеру ықтималдығы бар
екендігін  айтты.  Комиссия  мүшелері  өзара  талқылау  нәтижесінде  ББ қайта  қарап  оны
мазмұнына,  оқыту нәтижелеріне өзгерістер мен толықтырулардың  бекітілген талаптарға
сай енгізілуін қадағалау қажеттігін алға тартып бір шешімге келді.

Білім беру бағдарламасының атауы БББ түрі
6B01718 Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын-қытай) Өзгертілді
6B01719 Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын-түрік) Өзгертілді
6B02332 Шетел филологиясы (ағылшын тілі) Өзгеріс жоқ
6B02335 Аударма ісі Өзгеріс жоқ
7M01708 Шетел тілі: екі шетел тілі Өзгеріс жоқ
7M02313 Шетел филологиясы (ағылшын тілі) Өзгеріс жоқ
8D01713 Шетел тілі: екі шетел тілі Өзгеріс жоқ
6B01717 Орыс тілі мен әдебиеті Өзгеріс жоқ
7M01738 Орыс тілі мен әдебиеті Өзгеріс жоқ
7М01739 Орыс тілінде оқитын мектептердегі орыс тілі мен 
әдебиеті

Өзгеріс жоқ

6B01716 Қазақ тілі мен әдебиеті Өзгеріс жоқ
6B02336 Филология: қазақ филологиясы Өзгеріс жоқ
7M01737 Қазақ тілі мен әдебиеті Өзгеріс жоқ
7M02315 Филология Өзгеріс жоқ
8D01705 Қазақ тілі мен әдебиеті Өзгеріс жоқ
6B02267 Түркітану Өзгеріс жоқ
6B02333 Шетелфилологиясы (түріктілі) Өзгеріс жоқ
7M02212Түркітану Өзгеріс жоқ
7M02314 Шетел филологиясы (түрік тілі) Өзгеріс жоқ

Шешім: ББ  паспортына,  мазмұнына,  оқыту  нәтижелеріне  өзгерістер  мен
толықтырулардың  бекітілген талаптарға сай енгізілуін қадағалансын.

              
                   Мәжіліс төрайымы:            Қазыханқызы Л.            

 
        Мәжіліс хатшысы:                            Қонысова А.


