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№ Орындалатын жұмыстар Орындау мерзімі Орындаушы  Орындау туралы 

белгі 

1 1 -  ББ мазмұны мен құрылымы 

МЖБС талаптарына 

сәйкестігін, ҚР БҒМ Реестрінде 

тіркелуін және мерзімді 

жаңартылуын,   2022-2023оқу 

жылына  жана БББ, НОЖ, т. б. 

оқу бағдарламаларының  

бекітілуін қадағалау. 

 

 

 

 

2022 жыл, қыркүйек 

 

 

 

 

 

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

2 Аккредиттеу мерзімі аяқталған 

және аккредиттелмеген  - 4БББ 

(7R01112 Анастезиология және 

реаниматология ересектердің, 

балалардың,  7R01111 

Офтальмология  ересектердің, 

балалардың, 7R01113  

Психиатрия, 

ересектердің,балалардың, 

7R01114 Радиология  ) 

бағдарламалық аккредитте, 

постмониторинг процестерін  

жоспарларды өткізу.  

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

3 ББ бойынша бітіруші жұмыс 

жетекшілерінің біліктілік 

талаптарға сәйкестігін 

қадағалау. 

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

4 Профессор оқытушылар 

құрамының жүргізетін пән 

бойынша соңғы 5 жылдағы 

біліктілік көтеруу нәтижелерін 

қадағалау 

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

5 Қыркүйек айында жүргізілген 

іс шаралар нәтижелерін 

Комиссия мәжілісінде талдау 

Комиссия төрағасы 

комиссия мүшелері, 

шақырылған университет 

қызметкерлері 

Хаттама, 

шешімдер, 

ұсыныстар 

2 1 ББ пәндері бойынша 

контенттердің толық және 

сапалы жүктелгенін тексеру. 

2022 жыл, қазан Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

2 ББ түлектерінің жұмысқа 

орналасу нәтижесін бақылау. 

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

3 ББ пәндәрін жүргізетін 

профессор оқытушылар 

құрамының  біліктілік 

талаптарға сәйкестігін 

қадағалау. 

 

Комиссия мүшелері 

Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

4 Бағдарламалық аккредиттеу 

нәтижелерін талдау, 

институционалдық аккредиттеу 

бойынша, постмониторинг 

жұмыстарын ұйымдастыру. 

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

5 Қазан айында жүргізілген іс 

шаралар нәтижелерін Комиссия 

мәжілісінде талдау 

Комиссия төрағасы 

комиссия мүшелері, 

шақырылған университет 

қызметкерлері 

Хаттама, 

шешімдер, 

ұсыныстар 

3 1 ББ пәндерінің оқу 

әдебиеттерімен дидактикалық-

әдістемелік, ғылыми-

әдістемелік оқу құралдарымен 

қамтамасыз етілуін қадағалау; 

 

2022 жыл, қараша 

 

 

Комиссия мүшелері 

Ішкі аудит 

нәтижелері 
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2 ББ іске асыруда оқытудың 

инновациялық әдістерімен  

технологияларын ендіру 

барысына мониторинг жасау; 
 

 

Комиссия мүшелері 

Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

3 Қараша айында жүргізілген іс 

шаралар нәтижелерін Комиссия 

мәжілісінде талдау 

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

4 1 Университет 

инфрақұрылымдары  

(аудиториялары, 

мультимедиялық 

аудиториялары, зертханалары, 

компьютерлік сыныптары), және 

университеттің кітапханалары, 

спорт залдары, жатақханалары, 

асханалары, оқу-өндірістік 

кешендері білім беру 

бағдарламаларын іске асыруға 

толық мүмкіндік беретінін 

анықтау. 

2022 жыл, 

желтоқсан 

  

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

2 ББ 2020-2021 о.ж.  еліміздегі 

білім беру бағдарламаларының 

рейтінгісіне қатысу 

нәтижелерін талдап, ағымдағы 

оқу жылында қол жеткізетін 

нәтижесін жоспарлау 

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

3 Желтоқсан айында жүргізілген 

іс шаралар нәтижелерін 

Комиссия мәжілісінде талдау 

Комиссия төрағасы 

комиссия мүшелері, 

шақырылған университет 

қызметкерлері 

 

Хаттама, 

шешімдер, 

ұсыныстар 

5 

 

 

1 ББ білімгерлерін қысқы 

сесияның талаптарға сәйкес 

жүргізілуін, сесияның 

нәтижелерінің талдануын 

қадағалау, 

2023 жыл, қаңтар 

 

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

2 ББ білімгерлерінің оқу 

процесін ұйымдастыруға,сабақ 

беру  сапасына және бағалау 

саясатына қанағаттану деңгейін 

анықтау мақсатында 

сауалнамалар ұйымдастыру.  

 

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

3 ББ білімгерлерінің, оқытушы- 

профессорларыныыың, 

қызметкерлердің, бекітілген 

академиялық адалдық 

қағидаттарын бұзу фактілеріне 

және қабылданған шаралардың 

әділдігіне монитаринг жүргізу 

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

 4 Қаңтар айында жүргізілген іс 

шаралар нәтижелерін Комиссия 

мәжілісінде талдау 

 Комиссия төрағасы 

комиссия мүшелері, 

шақырылған университет 

қызметкерлері 

 

Хаттама, 

шешімдер, 

ұсыныстар 

6 1 

 

ҚР БҒМ бекіткен әкімшілік 

деректер нысандарын 

факультетте,  кафедраларда  

толтырудың толықтығын, 

нақтылығын және уақтылығын 

қамтамасыз етілуін қадағалау. 

 

2023 жыл, ақпан Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 
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2 Факультетте, құрамындағы 

кафедраларда Ұлттық білім 

беру деректер қорымен 

біріктірілген және білім беруді 

басқарудың ақпараттық 

жүйесінің (веб-сайт, 

PLATONUS, ESUVO, т.б. ) 

және кең жолақты әрі жоғары 

жылдамдықты интернетке 

қосылған тармақталған 

компьютерлік желінің тұрақты 

жұмыс істеуін  қадағалау. 

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

3    ББ іске асыратын 

факультеттің, кафедралардың 

тарихы және жалпы 

ақпараттары, ғылым және 

инновациялар, ынтымақтастық, 

студенттік өмір  туралы негізгі 

ақпараттар университет 

сайттында  орналастырылуын, 

оларды мерзімді жаңартылуын 

қадағалау. 

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

4 Ақпан айында жүргізілген іс 

шаралар нәтижелерін Комиссия 

мәжілісінде талдау 

Комиссия төрағасы 

комиссия мүшелері, 

шақырылған университет 

қызметкерлері 

 

Хаттама, 

шешімдер, 

ұсыныстар 

7 1   Жұмыс берушілердің білім 

беру бағдарламасының 

мақсатына, оқыту 

нәтижелеріне, мазмунына 

пікірлері мен ұсыныстарын 

анықтау мақсатында 

сауалнамалар ұйымдастыру.  

 

2023 жыл, наурыз 

 

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

2  ББ бітірушілерінің ББ 

мазмұнына, оқу процесінің 

ұйымдастырудың 

нәтижелілігіне және бағалау 

саясатына қанағаттану деңгейін 

анықтау мақсатында 

сауалнамалар ұйымдастыру 

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

3 ББ қайта қарауға, жетілдіруге   

негіздемелер орын алған 

жағдайда ББ паспортына, 

мазмұнына, оқыту 

нәтижелеріне өзгерістер мен 

толықтырулардың  бекітілген 

талаптарға сай енгізілуін 

қадағалау; 

 

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

 4 Наурыз айында жүргізілген іс 

шаралар нәтижелерін Комиссия 

мәжілісінде талдау 

 Комиссия төрағасы 

комиссия мүшелері, 

шақырылған университет 

қызметкерлері 

 

Хаттама, 

шешімдер, 

ұсыныстар 
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8 1  Оқытушы- профессор құрамы 

мен қызметкерлердің 

университет тарапынан 

жүргізілетін басқару процесіне, 

академиялық, 

инфроқұрылымдық және 

әлеуметтік қолдау жүйелерінің 

қызметтеріне қанағаттану 

деңгейін анықтау мақсатында 

сауалнамалар ұйымдастыру. 

 

2023 жыл, сәуір Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

2 Оқытудың 

инновациялық әдістері мен 

тенологияларын ендіру 

барысына мониторинг  жүргізу 

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

3 ББ білім алушыларының 

контингентін қалыптастыру, 

талапкерлерге кәсіби бағдар 

беру іс-шараларының 

нәтижелілігін талдау, 

жетілдіру. 

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

4 Сәүір айында жүргізілген іс 

шаралар нәтижелерін Комиссия 

мәжілісінде талдау 

Комиссия төрағасы 

комиссия мүшелері, 

шақырылған университет 

қызметкерлері 

 

Хаттама, 

шешімдер, 

ұсыныстар 

9 1 Қайта қаралған білім беру 

бағдарламаларының  ҚР БҒМ 

Реестрінде сараптамадан  

өтіп, тіркелуін және рәсімделіп, 

қайта бекітілуін қадағалау. 

 

2023 жыл, мамыр Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

2 ББ іске асыруда оқытуға 

қатысты академиялық 

мәселелерді регламенттейтін 

сыртқы және ішкі нормативтік 

құжаттардың келесі оқу 

жылына жарамдылығын және 

қолжетімділігін қамтамасыз 

етілуін қадағалау 

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

3 Білім алушыларын 

академиялық және әлеуметтік 

қолдау қызметтерінің 

нәтижелілігіне мониторинг 

жасау; 

Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

4 Мамыр айында жүргізілген іс 

шаралар нәтижелерін Комиссия 

мәжілісінде талдау 

Комиссия төрағасы 

комиссия мүшелері, 

шақырылған университет 

қызметкерлері 

Хаттама, 

шешімдер, 

ұсыныстар 

10 1 ББ білімгерлерін аралық 

аттестаттау бекітілген 

талаптарға сәйкес жүргізілуін, 

аттестаттау нәтижелерінің 

талдануын қадағалау, 

2023 жыл, маусым Комиссия мүшелері Тексеру 

материалдары, 

кестелер, есептер 

2 ББ білімгерлерінің оқу 

процесін ұйымдастыруға,сабақ 

беру  сапасына және бағалау 

саясатына қанағаттану деңгейін 

анықтау мақсатында 

сауалнамалар ұйымдастыру.  
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