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1-ТАРАУ  

САПАРДЫҢ КОНТЕКСТІ ЖӘНЕ МАҚСАТТАРЫ  

 

Кіріспе  

 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай педагогикалық университеті ШЖҚ 

РМК мамандырлған аккредиттеу процедурасы аясында сарапшылар тобының 

сыртқы сапары 2020 жылдың 15-16 маусым аралығында өтті. 

Сыртқы аудит IQAA әзірлеген бағдарламаға сәйкес өтті. Жұмысқа 

қажетті барлық материалдар: сапар бағдарламасы, мамандандырылған 

аккредиттеу бойынша есеп 3 тілде, сыртқы бағалауды ұйымдастыру және 

өткізу жөніндегі Нұсқаулық, сұхбатқа қатысушылардың тізімі, практика 

базалары мен кафедра филиалдарының тізімі және басқа да құжаттар 

сараптама тобының мүшелеріне жұмыс басталғанға дейін білім беру 

ұйымына ұсынылды, бұл сыртқы бағалау рәсіміне уақытында дайындалу 

мүмкіндігін қамтамасыз етті. Академияның өзін-өзі бағалау есебінде 

мамандандырылған аккредиттеу стандарттарына сәйкес ұсынылған 

ақпараттың көлемі жеткілікті. Академияның күшті және әлсіз жақтары және 

одан әрі даму үшін қауіп-қатерлер мен мүмкіндіктер анықталды. Білім 

алушылармен және қызметкерлермен онлайн режимінде байланыс жасау 

арқылы оқу, тәрбие және ғылыми үдерістерді ұйымдастыру және 

материалдық-техникалық база туралы жалпы мәлімет алынып, оның 

стандарттарға сәйкестігін анықтау мақсатында визуалды тексеру өткізілді. 

Сарапшылар оқу үдерісін қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшелерді, атап 

айтқанда: оқу-зертханалық кешендерді, факультеттер мен кафедраларды, 

кітапханаларды және басқа да қызмет көрсету орталықтарын қарап шықты. 

Сыртқы аудит жүргізу барысында сарапшылар құжаттарды зерделеп, 

практика базаларын көріп, студенттермен, ПОҚ және т. б. сұхбат жүргізді. 

ЖОО-ның негізгі сипаттамалары 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай педагогикалық университеті өзінің 

білім беру бағдарламаларының барлық аспектілерінде шеберлікке қол 

жеткізуге ұмтылған, бүгін және болашақта қоғам алдында тұрған жаһандық 

міндеттерді шешу үшін білім берудің және зерттеудің жаңашыл шешімдерін 

ұсынған, ЖОО құндылықтарына сәйкес мұғалімдерді кәсіби даярлауды 

қамтамасыз етуге бағытталған. 

Университет «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау бойынша комитеті» 

ММ тарапынан 2019 жылғы 17 мамырда (мерзімі шектеусіз) берілген 12 

бағыт бойынша мамандар даярлауға №KZ08 білім беру қызметіне 

мемлекеттік лицензиясы бар. 
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Жоғары оқу орнында көп деңгейлі білім беру жүйесі жұмыс істейді: жоғары 

білім (бакалавриат), жоғары оқу орнынан кейінгі (магистратура). 

Университет 39 білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврларды, 30 білім 

беру бағдарламасы бойынша магистрлерді, оның ішінде 4 білім беру 

бағдарламасы бойынша көптілді оқытуды жүзеге асырады. Университет 

құрылымына қашықтықтан оқыту орталығы кіреді; 2 департамент: 

филология; қосымша білім беру және 4 факультет: жаратылыстану-

математикалық; дене шынықтыру, спорт және туризм; психологиялық-

педагогикалық; әлеуметтік-гуманитарлық. Оқу процесін 11 кафедра, 2 оқу 

орталығы, филология департаменті қамтамасыз етеді. 

Университеттің спорттық-ойындық залы (615,1 ш.м.), 301 ш.м. күрес 

залы, 210,1 ш.м. тренажер залы, шаңғы базасы (59,5 ш.м.), 116,3 ш.м. 

туристік базасы, 144,9 ш.м. ЖДД спорт залынан  тұратын спорттық-

сауықтыру кешені бар. 

«Сосновый бор» санаториялық аймағында спорттық-сауықтыру лагері 

бар, онда «Туризм» және «ДШжС» білім беру бағдарламаларының 

студенттері үшін оқу-жаттығу жиындары, «Биология» және «География» 

білім беру бағдарламаларының студенттері үшін далалық практикалар, 

университеттің барлық білім алушылары мен профессорлық-оқытушылар 

құрамы үшін жыл бойы спорттық-бұқаралық және дене шынықтыру-

сауықтыру іс-шаралары өткізіледі. 

Университетте бір оқу корпусы, 18 компьютерлік сыныптар, 2 

робототехника кабинеті, мобильді компьютерлік сынып (38 ноутбук), 3 

электронды оқу залы, 2 лингафондық кабинет, 38 оқу зертханасы, 22 арнайы 

кабинет, 48 аудитория, 7 оқу шеберханасы, Polycom VSX 7000 

видеоконференцбайланыс жүйесі бар. 

ЖОО-ның бас корпусы мен жатақханасында 175 бейнебақылау камерасы 

орнатылған: бас корпуста 132 камера, оның ішінде 27 көше камерасы, 

жатақханада 43 камера (оның ішінде 8 көше) орнатылған. Perco сервері 

негізінде университет ғимаратына кіруді басқару жүйесі жұмыс істейді (5 

турникет). Университетте жылдамдығы 100 Мбит/с, 60 Мбит/с, 20 Мбит/с, 20 

Мбит/с 4 интернет нүктесі қосылған. 

ЖОО-ның барлық компьютерлері ЖОО-ның жергілікті желісіне 

қосылған және интернетке қосылған. Жоғары оқу орнының жатақханасында 

әр бөлмеге жергілікті желі, Wi-Fi аймағы жұмыс істейді, бұл барлық 

студенттер мен оқытушыларға ҚПУ ақпараттық ресурстары мен интернетке 

сымсыз қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта ЖОО, ибо, 

жатақхана ғимараттарында 50 сымсыз Wi-Fi қатынау нүктелері орнатылған. 

Профессор-оқытушылар ұжымының саны 227 адамды құрайды. 

Ғылыми дәрежемен 84 адам. Профессор-оқытушылар құрамы-7 ғылым 

докторы, 72 ғылым кандидаты, 5 PhD доктор, 2 ҚР еңбек сіңірген 

жаттықтырушысы. ПОҚ дәрежеленуі - 37,9% құрайды. Қоса атқарушылар - 

17 адам. 
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2015 жылдан 2020 жылға дейін университетте 13 оқытушы «жоғары 

оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегерлері болып 

табылады (Күзембайұлы а., Балғабаева Г. З., Есиркепова К. К., Исмагулова Г. 

К., Баймухаметова Б. Ш., Наурызбаева Э. К., Утегенова Б. М., Данилова В. 

В., Бекмагамбетова М. Ж., Брагин Е. А., Ахметов (1 - Қазақ білім 

академиясы, 1 –Ұлттық Жаратылыстану ғылымдары академиясы); 4 – 

Қоғамдық Ғылым академиялары (3 – Ақпараттандыру Академиясы,1 - кәсіби 

тарихшылар академиясы). 

Университетте студенттердің жалпы саны 2847 адамды құрайды, оның 

ішінде: күндізгі бөлімде бакалавриат – 2163, күндізгі бөлімде магистратура – 

22, дайындық бөлімінде – 1, сырттай бөлімде – 661. Мемлекеттік білім беру 

гранттары бойынша күндізгі бөлімде 1122 адам, жергілікті атқарушы 

органның грантында – 31, келісім - шарт негізінде –1033 студент оқиды. 

Сырттай бөлімде 10 білім алушы білім беру грантында оқиды, келісім-шарт 

негізінде – 651. 

Университеттің ұлттық рейтингтерге қатысуы: 

• Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі 

өткізетін үздік педагогикалық жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингінде 

Қостанай педагогикалық университеті 2016 жылы 4 – орын, 2017 жылы 3 - 

орын, 2018 жылы 2-орын, 2019 жылы 3-орын алды. 

• Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі 

өткізетін қазақстандық жоғары оқу орындарының веб-сайттарының 

рейтингісінде Қостанай педагогикалық университеті 2016 жылы 36 – 

орынды, 2017 жылы 46 – орынды, 2018 жылы 17-орынды, 2019 жылы 26-

орынды иеленді. 

• «RANKING WEB OF UNIVERSITIES» университеттер 

сайттарының әлемдік рейтингісінің мәліметтері бойынша қазақстандық 

жоғары оқу орындарының веб-сайттарының рейтингісінде Қостанай 

педагогикалық университеті 2018 жылы 51 - орынды; 2019 жылы 45 – 

орынды иеленді. 

• 2019 жылы «Ғылым мен инновацияны дамыту бойынша 

көшбасшы» номинациясында Қостанай педагогикалық университеті 

қазақстандық ЖОО арасында көшбасшы болып танылды. 

• «Атамекен» ҚР ҰКП сәйкес 2019 жылы Қостанай педагогикалық 

университеті ҚР жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламалары 

рейтингісінде үздік бестіктің қатарына кірді. 

Заңды тұлғаның орналасқан жері: 

110000,  Қостанай қаласы, Тәуелсіздік көшесі –118, 

Тел./факс: +7 (7142) 53-04-55, Email: kgpi118@mail.ru 

 

 

 

 

mailto:kgpi118@mail.ru
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2-ТАРАУ  

СЫРТҚЫ АУДИТТІ Ң САРАПТАМАЛЫҚ ТОП ТУРАЛЫ ЕСЕБІ    

 

Кіріспе  

«5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша 

жетістіктер: 

1. Есептік кезең бойынша ББ студенттері үлгерімінің орташа балы –96,5 

2. 2019 жылғы ОЖСБ орташа балы – 77,72 

3. ҒЗЖ нәтижелері:«Қазақ тілі мен әдебиеті» білім бағдарламасы ПОҚ 

жетекшілігімен орындалғанғылыми зерттеулер нәтижелері енгізу актілерінде 

көрсетілгендей оқу үдерісіне енгізілуде. ПОҚ ғылыми зерттеулерінің 

материалдары ғылыми басылымдар мен мақалаларда көрініс табады, 

сонымен қатар ББ жұмыс бағдарламаларын дайындауда қолданылады. Қазақ 

тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау білім бағдарламасы ПОҚ-тың есептік 

мерзімдегі ЖАК, сонымен қатар Scopus журналдарындағы жарияланған 

мақалаларының жалпы саны –47.  

 «5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ СҒЗЖ нәтижелері: есептік 

кезеңде халықаралық конференцияларға қатысқан студенттер саны – 72, 

республикалық конференцияларға қатысқандар – 17, аймақтық деңгейдегі 

конфренцияларға қатысқандар саны – 14. Диплом жұмыстары нәтижелерінің 

енгізілу актілері - 50; халықаралық және республикалық конференцияларда 

баяндама жасап, жүлделі орындар алған студенттер саны – 16.  

 2017 жылы қараша айында 4 курс студенті Шамитдинов Азиз ҚР 

Тұңғыш Президенті Қорының студенттік шәкіртақысына конкурс жеңімпазы 

болып танылды. 2019 жылдың қазан айында «Bilim orkenieti» ұлттық 

иновациялық ғылыми-зерттеу орталығында «Үздік ақын» номинациясымен 2 

курс студенті  Мақатова Аягөз Артурқызы «Үздік студенттер академиясы» 

жобасының ЖОО-ға белсенді өкілі атанды. 2019 жылдың қараша айында 

«New education asia» Халықаралық білім мен педагогикалық шеберлікті 

арттыру алаңында Орта Азия мемлекеттерінің ЖОО арасында өткен «Жас 

филолог» атты І халықаралық онлайн олимпиадасында 2 курс студенті 

Сабыржан Нұрсұлтан  ІІ дәрежелі дипломмен марапатталды.  

Өткен аккредитацияның ұсыныстары мен ескертпелері жойылды.  

 

Мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеу 

стандарттарына сәйкестігі 
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Стандарт 1. Білім беру бағдарламалары мен сапаны қамтамасыз 

ету саласындағы саясаттың міндеттері. 

Дәлелдер мен талдаулар:   

 

«5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» білім бағдарламасы 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай педагогикалық университетінің 

стратегиялық мақсаты – біліктілігі жоғары, бәсекеге қабілетті, еңбек 

нарығында сұранысқа  ие педагогикалық мамандарды даярлау. Алға 

қойылған стратегиялық мақсатқа жету жолында «5В011700 - Қазақ тілі мен 

әдебиеті» білім беру бағдарламасы сапалы  педагогикалық мамандарды 

дайындауда, білім алушылардың азаматтық белсенділігін патриоттық тәрбие 

беру арқылы арттыруда, оқытушылардың біліктілігін арттыру, маман 

сапасын нығайтуда, материалдық-техникалық базаны және ақпараттық қорды 

нығайтуда жүйелі еңбек етіп жатқандығы байқалады. 

 Университеттің миссиясына, пайымы және стратегиялық 

мақсаттарына сәйкес білім беру бағдарламасының мақсаты: пән саласындағы 

сапалы білімге; аналитикалық, зерттеу, этикалық, тілдік және икемді 

дағдыларға; әрі қарайғы үздіксіз білім алу және кәсіби білім, білік 

дағдыларын жетілдіру мүмкіндігіне; көшбасшылық қасиеттер мен 

инновациялық ойлауға; жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар 

жүйесіне, азаматтық-құқықтық жауапкершілікке ие болатын қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімін даярлау болып табылатындығы айтылған.  

Білім беру бағдарламасының мақсатын іске асыру келесі негізгі 

міндеттерді шешуге бағытталған: 

- қоғамның әлеуметтік тапсырысына сәйкес болашақ қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімдері үшін жаңартылған жалпы білім мазмұны мен 

халықаралық стандарттарға сәйкес сапалы дайындықты қамтамасыз ету; 

- болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің жалпы ғылыми және 

арнайы білімін, дағдыларын, негізгі құзіреттіліктер жүйесін қалыптастыру; 

- болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің ғылыми-әдістемелік 

және зерттеушілік дағдыларын қалыптастыруға ықпал ету; 

- болашақ мұғалімдердің рухани және интеллектуалды өзін-өзі 

дамытуының әдістері мен тәсілдерін дамытуға, психологиялық 

сауаттылықты, ойлау және мінез-құлық мәдениетін қалыптастыруға ықпал 

ету. 

2019-2020 оқу жылында әзірлеушілер мен сарапшылардың және 

стейкхолдерлердің ұсынысы бойынша жаңа пәндер енгізілген. Жыл сайын 

міндетті түрде Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚПУ-да ұсынылатын білім беру 

қызметтерінің сапасы туралы пікірлерін анықтау мақсатында стейкхолдерлер 

арасында сауалнама жүргізілген. Жыл сайын сауалнамаға Ө.Сұлтанғазин 

атындағы ҚПУ түлектерінің негізгі «тұтынушылары» болып табылатын 

ұйымдар қатысқан. Сауалнама сұрақтары қазақ тілі мен әдебиеті ББ 

талқыланған, соның нәтижесінде ұсыныстар мен тілектерді ескере отырып 

жаңа элективті курстар әзірленген. 
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Мәселен, есепті кезеңде жұмыс берушілердің өтінімдері бойынша 

МОЖ-ға мынадай элективті пәндер енгізілген: «Филологиялық пәндерді 

оқытудағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар», «Латын 

графикасы және тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым дағдылары», «Қазақ 

әдеби тұлғатануы». 

Оқытудың өзара әрекеттесу дәрежесін ғылыми зерттеулермен 

бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету саясатында оқыту ғылыми 

зерттеу мен оқытудың ұлттық контекстін ескере отырып, зерттеу, оқыту және 

оқу арасындағы тығыз байланыс орнатуды қамтамасыз ететіндігі мен 

жаһандық контекстерге сәйкес сапа саясатының аясында жаңартылатындығы 

айтылған. Есептік кезең бойынша ғылыми зерттеу нәтижелерін оқу үдерісіне 

енгізу жұмысы жандандырылған. ББ оқытушылар тарапынан барлығы 

10ғылыми зерттеу нәтижелері оқу үдерісіне енгізілген. Қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімдерін даярлау білім бағдарламасы ПОҚ-тың есептік 

мерзімдегі ЖАК, сонымен қатар Scopus журналдарындағы жарияланған 

мақалаларының жалпы саны – 47.  

Бірақ, білім беру саласына қатысты сапа бойынша жүргізілген ғылыми-

зерттеулер нәтижесінің қолданылуы жоғары деңгейде емес екендігі мен 

Thomson Reuters, Scopus сияқты импакт факторы жоғары басылымдарда 

жарияланымдардың жеткіліксіздігімен айқындалды. 

Білім бағдарламасын табысты іске асырудың маңызды факторларының 

бірі түлектердің бірдей, немесе тиісті мамандық бойынша магистратура мен 

докторантурада білімін жалғастыруға деген ұмтылысы деп ерекше аталып 

көрсетілген.  

Визуалды тексеру барысында ПОҚ-ның сұхбаттарының нәтижесінде, 

атап айтқанда, Б.Байменова, К. Есіркепова, К. Мырзағалиева, Г.Сейсембай, 

К.Батырғалиева, С. Ғалымбетовналардың жауабынан  Білім беру 

бағдарламасының стандартқа сәйкес келетіндігі дәлеледенді.       

Академиялық адалдық пен академиялық еркіндікті сақтау және ЖОО-да 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру саясаты жүргізілетіндігі, осы мақсатта 

жоспарланған кешенді іс-шаралар жан-жақты сөз болды. 

ББ мақсаттары стратегиясың, қоғамның, экономиканың және еңбек 

нарығының бағдарламаларына, Қазақстан Республикасының Ұлттық 

біліктілік шеңберінің 6 деңгейіне сәйкес келетіндігі баяндалған. Жұмыс 

берушілермен бірлескен білім бағдарламаларын дайындау бойынша 

жұмысты жандандыру мақсатында: «5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ 

жүзеге асыруға әзірлеушілер мен сарапшылар ретінде жұмыс берушілер 

тарапынан келесі мұғалімдер тартылған: Саулебаева Асия Едиресовна - 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Қостанай қаласындағы физика-

математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалы 

(Қостанай қ., Қостанай обл.) қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі және 

Кадыржанова Раушан Бексұлтанқызы - «Білім – Инновация лицей-

интернатының» қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.  

Жақсарту бағыттары:  
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1. «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасының есебінде көрсетілген 

стратегиялық бағыттарға қол жеткізудің ережелері мен индикаторларын 

ашып көрсету. 

2. «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасының профессор-оқытушылар 

құрамына сапалы білім беру қызметінің қажеттілігін арттыру ұсынылады. 

 3. ББ түлектерінің еңбек нарығындағы қажеттілігін арттыру. 

4. Мемлекеттік гранттар бойынша мамандар даярлау мүмкіндігін 

арттыру. 

 

1- ші стандарт бойынша сәйкестік деңгейі – толық сәйкестік 

 

 

Стандарт 2. Білім бағдарламасын әзірлеу, бекіту және  

ақпаратты басқару 

 

Дәлелдер мен талдаулар:  

 

«5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы ҚР 

БжҒМ нормативті құжаттарына сәйкес және еңбек нарығы қажеттіліктерін 

есепке ала отырып ҚПУ тарапынан дайындалған құжаттар жүйесінен тұрады. 

Білім беру бағдарламасын және оның даму стратегиясын жүзеге асыру 

ББ миссиясына, көрінісіне және мақсатына сәйкес жүзеге асырылады. 

Аккредитациядан өтетін «5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ-сын әзірлеу 

және бекіту «6В01 - Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы «6В017 - 

Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау» жоғары білім беру – 

бакалавриатта даярлау бағытының «5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» 

білім беру бағдарламасы Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандартына (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген), 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау 

бағыттарының сыныптауышына (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығымен бекітілген), 

Педагогтің кәсіби стандартына («Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасының Басқарма төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы 

№ 133 бұйрығымен бекітілген), Еуропалық біліктілік шеңберінде келісілген 

Дублин дескрипторларына сәйкес әзірленген. 

Білім беру бағдарламаларын (бұдан әрі – ББ) жобалау, әзірлеу және 

бекіту рәсімі Қостанай педагогиқалық университетінің Ғылыми Кеңесінің 

2018 жылғы 30 қаңтардағы отырысында бекітілген ЖОО-ның академиялық 

саясатында көрсетілген. 

ББ құрылымының тұтастығы білім құрылымындағы, модульдердің 

білім беру, кәсіби, іргелі және практикалық құрамдас бөліктерімен 

теңестіріледі. Болашақ мұғалімдерді оқыту орта мектептің жаңартылған 

бағдарламаларымен тығыз байланысты.  
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Есепте, «5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ әзірлеу кезінде болашақ 

маманға қажетті құзыреттіліктерді қамтитын модульдік оқыту технологиясы 

қолданылатындығы айтылған. ББ модульдік құрылымы бар, оның аясында 7 

модуль бөлінеді және үш цикл пәндері (Жалпы білім беру, базалық, кәсіби 

пәндер) бар: «Тарихи-философиялық білім және рухани жаңғыру модулі»; 

«Әлеуметтік-саяси білім модулі»; «Тілдік модуль»; «Жаратылыстану-ғылыми 

модуль»; «Іргелі даярлық модулі»; «Инклюзивті білім берудегі 

технологиялар модулі»; «Кәсіби модуль».  

ББ қойылған мақсатына қарай модульдер пәндерінің мазмұны 

әзірленген. Міндетті компонент пәндері МЖМБС, ЖОО компонентінің 

пәндері және таңдау бойынша пәндер – Қазақстан Республикасының және 

өңірдің өзекті мәселелерін, еңбек нарығының қажеттілігін талдау негізінде 

әзірленген. Базалық және бейіндік пәндер бағдарламаларында ғылым және 

оқыту әдістемесі саласындағы заманауи жетістіктер өзектілендірілген.  

ББ жүзеге асырушы кафедра заманның сұранысына сай жұмыс 

берушілердің  ұсыныстарын ескере отырып, оқу жоспарына жаңа пәндерді 

енгізген.  Визуалды тексеру барысында, жұмыс беруші, «Білім – Инновация 

лицей-интернатының» қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, 

Шынболатова Қанзада Бектенқызы осы мәселелерді растады (ол туралы 

Есептің 2.2. Қосымшасында жұмыс берушілер мен өзара жасасқан Келісім 

шарттарда көрсетілген). 2019-2020 оқу жылында әзірлеушілер мен 

сарапшылардың және стейкхолдерлердің ұсынысы бойынша келесі жаңа 

пәндерді енгізген:  

1. Қазіргі мектептегі мәнерлеп оқу, шетел және балалар әдебиеті; 

2. Көркем мәтінді филологиялық талдау және эссе жазу;  

3. Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы және мәдениетаралық 

коммуникация;  

4. Қазақ әдеби тұлғатануы;  

5. Лингвомәдениеттаным және когнитивтік лингвистика;  

6. ХХ ғасырдың ІІ жартысы мен Тәуелсіздік кезеңдегі  қазақ әдебиеті; 

7. Латын графикасы және тыңдалым, оқылым,  айтылым, жазылым; 

8. Қазіргі мектептердегі ғылыми жоба жұмыстарын ұйымдастырудың 

негіздері. 

«Қазақ тілінің стилистикасы», «Қазақ тілінің лексикологиясы» 

пәндерін оқытуда ф.ғ.к, қауымдаст. профессор С.Ғ.Қанапина, ф.ғ.к, 

қауымдаст. профессор К.Қ.Есіркепова өз ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

нәтижелерін енгізген. Бұл тәжірибелер КАБИС электрондық каталогінде 

(http://lib.kspi.kz/) берілген ғылыми, ғылыми-әдістемелік жарияланымдарда 

көрініс тапқан.  

Бұл ББ-ның басым бағытын айқындайтын ұтымды фактордың бірі бола 

алады. «5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ түлектері «Атамекен» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

Төрағасының орынбасарының 2017 жылғы 8 маусымдағы №133 бұйрығымен 

бекітілген кәсіптік стандартқа сәйкес келесі мамандықтар бойынша кәсіби 

http://lib.kspi.kz/
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құзыреттіліктерге ие бола алады: «Мұғалім. Орта мектеп мұғалімі; Тәрбиеші. 

Колледж оқытушысы». 

Кәсіби қызмет саласы: «5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ 

бойынша білім бакалавры өзінің кәсіби қызметін білім беру саласында 

жүзеге асырады. 

«5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті»  ББ бойынша білім бакалаврының 

кәсіби қызметінің нысаны меншік түріне және ведомстволық 

бағыныштылығына қарамастан барлық типтегі және түрдегі орта, кәсіптік, 

қосымша білім беру ұйымдарындағы педагогикалық процесс болып 

табылатындығы айтылған, көрсетілген. 

Визуалды тексеру барысында түлектер: Г.Бутарбаева, Т.Бектеновна, 

А.Мұратқызы Н.Арыстанның растауынша «5В011700 - Қазақ тілі мен 

әдебиеті» ББ бітірген студенттердің барлық типтегі және түрдегі орта, 

кәсіптік, қосымша білім беру ұйымдарындағы педагогикалық үрдісте  жұмыс 

жасап жатқандығы дәлелденді. 

«5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ мақсаты аймақтың және елдің 

экономикалық дамуы мен еңбек нарығы қажеттіліктерін ескере отырып 

жасалады, онда студентке орталықтанған оқуға, оқытуға және бағалауға баса 

назар аударылады. Міндеттерді жүзеге асыру мен мақсаттарға қол жеткізуді 

ПОҚ мұғалімдерді даярлау бағытында жүзеге асырады және Ө.Сұлтанғазин 

атындағы ҚПУ-дің мақсаттарына, міндеттері мен миссиясына сәйкес келеді.   
 

Оң тәжірибе:  

 «Атамекен» ҰКП Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігімен бірлесіп өткізген 2019 жылғы білім беру бағдарламалары 

рейтингісінің нәтижелері бойынша «5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» 

білім беру бағдарламасы 2 орын алған. 

Жақсарту бағыттары:  

1 Білім беру бағдарламаларын қалыптастыру кезінде модульдік 

қағидатты қолдану мүмкіндігі арттырылса; 

2 Білім беру бағдарламасын off-line режимінде ҚОТ үшін оқыту 

құралдарымен қамтамасыз ету жандандырылса; 

3. Білім сапасын бақылаудың ішкі жүйесінің болуы, ағымдағы, аралық 

және қорытынды білімді бақылаудың автоматтандырылған жүйесі, ПОҚ 

кәсіби деңгейін рейтингтік бағалау және сараптамалық бақылау жасау 

жандандырылса; 

4. Қазақ, орыс, ағылшын тілінде білім беру бағдарламаларын 

қалыптастыру. 

2 - ші  стандарт бойынша сәйкестік деңгейі – толық сәйкестік 

 

 

Стандарт 3. Студентке бағытталған оқыту, оқыту және бағалау 

 

Дәлелдер мен талдаулар:  
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Университет басшылығына студенттік үкімет арқылы қатысатын 

студенттер факультет әкімшілігі мен университет алдында студенттердің 

мүдделерін қорғайтындығы дұрыс көрсетілген.  

«5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасының 

студентке бағытталған оқытуы  олардың сапалы білім алуына,  өзіндік 

мүдделерін қалыптастыруға және қанағаттандыруға, өмірлік жоспарларын, 

құндылықтарын іске асыруға, жеке әлеуетін дамытуға бағытталған. 

«Студенттер тек білім алып қана қоймай болашақ педагог ретінде ой және 

сөз бостандығын тепе-тең ұстап, кәсіби өсуге, өзін-өзі бағалауға мүмкіндік 

алады. Білім алушылардың білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша іс-

шараларға қатысуы,  жеке оқу жоспарын таңдауға мүмкіндігі, оқыту 

нәтижелерін бағалауы, университет тарапынан қолдау көрсетілетін басқа да 

жұмыс түрлері оған дәлел бола алады. Сонымен қатар, университеттің 

«Қазақстан студенттер Альянсы», «ҚПУ Жоғары студенттік кеңесі», «Жас 

Отан» жастар қанаты, QMPY «Жастар Медиа» баспасөз орталығы да 

белсенді ықпал етеді»  - деп көрсетілген. 

Академиялық оқу үлгерімі жақсы студенттер дуалды оқыту бойынша 

колледж, мектепке барып жұмыс істеуге мүмкіндік алады, сол арқылы оқу 

мен тәжірибені ұштастыра алады. Дуалды оқыту бойынша білім беру 

бағдарламасынан келісімшарт негізінде 2018-2019 оқу жылы 4 студент 

оқыса, 2019-2020 оқу жылы 4 студент жіберілген. 

Әрбір студенттің академиялық жетістігі туралы электрондық 

PLATONUS қоры бар екендігі, онда деректер жүйелі жиналып, талдау және 

басқару тиімді іске асатындығы айтылған. Бітіруші кафедра студенттері 

бағалау критерийлерімен, емтихандар, аралық бақылау құралдары туралы 

ақпарат ала алады. Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы барлық 

пәндердің ОӘК-і бойынша критерийлерді жасайды. Университетте 

мамандықтың білім беру бағдарламалары бойынша бекітілген стандартталған 

тесттер бар. 

Студентке бағытталған оқыту  аясында білім беру бағдарламасын 

әзірлеуге, ББ іске асыру мәселелеріне студенттер де қатысатындығы 

көрсетілген. Хаттамаларда көрсетілген  (09.03.2016 ж. № 7 хаттама, 

09.03.2017 ж. № 7 хаттама, 05.01.2018 ж. № 5 хаттама, 10.01.2019 ж. № 6 

хаттама). 

Оқу траекториясының даралылығы элективті пәндерді таңдаумен және 

элективті пәндер каталогын қалыптастыруға студенттердің қатысуы 

қамтамасыз етілген.  

 Есепте «Студенттің оқытушымен өздік жұмысы (СОӨЖ), студенттің 

өздік жұмысы (СӨЖ) білім алушының білімін тереңдетіп, жеке ізденуіне жол 

ашатындығы көрсетілді. Оқытушы басшылығымен ғылыми мақалалар 

жазуға, ғылыми жобалар жасауға, т.б. көптеген ізденіс үстінде болады» деп 

көрсетілген. Сонымен бірге, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

тақырыбы тіл мен әдебиет дамуының өзекті мәселелері болып табылатыдығы 

айтылды. Студенттер республикалық, облыстық, аймақтық олимпиада, 

конкурс, конференцияларға белсенді қатысқандығы көрсетілген.  Алайда, 
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Республикамыз бойына жоғары оқу орындары студенттері арасында «Қазақ 

тілі мен әдебиеті» пәніне арналған олимпиядалар тек ғылыми бағытта ғана 

өткізілмейді, мамандық бойынша оқу үрдісінде меңгерілетін барлық деңгейді 

қамтитын бағытта өтеді. Сондықтан, оны тек ғылыми нәтижеге ғана есептеу 

тиімсіздеу. Сондықтан, студенттердің әр түрлі деңгейде өткен арнайы 

ғылыми байқаулар мен конференцияларда, форумдарда қол жеткізген 

жетістіктерін көрсетсе орынды болар еді. 

Университетте барлық білім беру бағдарламалары бойынша 

студенттерге ақпараттық қолдаудың бірыңғай жүйесін құру мүмкіндіктері 

пайдаланылатындығы айтылған. «5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» білім 

беру бағдарламасы студенттерін ақпараттық қамтамасыз ету іске асырылған 

делінген. Университетте және студенттік жатақханада Wi-Fi нүктелері бар. 

Қазіргі уақытта ЖОО-да оптикалық - талшықты желілердің 4 нүктесі қосылған, 

жатақханада 50 сымсыз Wi-Fi нүктелері орнатылған. АКО, ғаламтор студенттер 

үшін үнемі қолжетімді. Сондай-ақ, студенттер университеттің заманауи 

электронды деректер базасына, соның ішінде шетелдік деректер базасына 

(Scopus, Thomson Reuters және т.б.) қол жеткізе алады делінген. Дегенмен, 

есептің осы жеріне мамандыққа сәйкес қандай шетелдік дереккөздерден 

материалдар алуға болатындығы нақты жазылса орынды болар еді. (Мәселен, 

Scopus, Thomson Reuters импакт-факторлы журналдардың атаулары және 

т.б.).    

Кафедрада студенттердің оқу жетістіктерін бағалау үшін заманауи 

технологиялар қолданылады. Тәжірибелік сабақтарда кафедраның 

профессор-оқытушылар құрамы, кәсіби құзыреттерді дамыту, белсенді оқыту 

әдістерін  оқу үрдісіне енгізеді: топтық және жеке оқыту, мастер-класс, жеке 

тәжірибелік демонстрациялар, рөлдік ойындар, бейнефильмдер және т.б. 

Кафедра студенттері бағалау критерийлерімен, емтихандар, аралық 

бақылау құралдары туралы ақпарат ала алатындығы, кафедраның 

профессорлық-оқытушылық құрамы барлық пәндердің ОӘК-де көрсетілген  

критерийлер бойынша дайындайтындығы айтылған.  

Кафедраның профессор-оқытушылық құрамы оқу жылының барлық 

кезеңінде белгіленген жоспар мен кестеге сай өз сабақтарымен қатар 

кафедра, факультет, университет көлемінде ашық сабақтарды жаңаша оқыту 

технологияларын қолдану арқылы тұрақты түрде өткізіп отырады. Кафедрада 

өткізілген мұндай ашық сабақтардың арнайы талдамалары мен хаттамалары 

бар.  

Кафедраның ПОҚ ашық сабақты жүргізудегі инновациялық әдістерді 

қолдану деңгейі жоғары екендігін оқытушылардың өзара сабаққа қатысуда 

айтқан оң пікірлерінен байқауға болады. Ашық сабақтардың басым көпшілігі 

интерактивті тақтаның көмегімен, актив студио бағдарламасын пайдалана 

отырып, флип-чарттар мен слайдтар көрсету арқылы өткізіледі. Сабақтарда 

ақпараттық технологиялар, ізгілендіру және бірлесу технологиялары ұтымды 

қолданылған. Сондай-ақ  инновациялық педагогикалық технологиялардың 

бірі интерактивті тақтадағы SunRave бағдарламасының көмегімен түрлі 

әдістемелерді пайдаланғандығына көз жеткіздік. Оқытушылар ІТ және АКТ 
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қолдану арқылы компьютер көмегімен пәнді жаңаша тәсілмен қалай өткізуге 

болатынын көрсетіп, оның артық  тұстарын өз сабақтарында өте тиімді 

қолданып отырады.  

Визуалды тексеру барысында «5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» « 

білім беру бағдарламасының студенттері: Ә.Х.Бекбосынова, Т.Тұрарбекұлы өз 

сөздерінде СОӨЖ және СӨЖ тапсырмаларын ұйымдастыру және орындау 

формаларының  проблемалық мәселелер мен жағдайларды шешу, музыкалық 

шығармаларды тыңдау, эссе жазу, презентациялар, жобалар жасау арқылы 

болатындығын айтты.  

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының тақырыбы тіл мен 

әдебиет дамуының өзекті мәселелері болып табылады. Студенттер 

республикалық, облыстық, аймақтық олимпиада, конкурс, конференцияларға 

белсенді қатысқан. Соңғы 5 жылдағы елеулі жетістіктері төмендегідей: 

- 2015 жылы 29 мамырда ф.ғ.к. С.Ғ.Қанапинаның жетекшілігімен 2 

курс студенті Бейбітқызы Кәусар ҚР ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясында «Ғылым жастар көзімен» тыңдаушылар мен студенттердің 

халықаралық ғылыми - теориялық конференциясына қатысып, 2 орын алған; 

- 2015 жылы «1997-2013 жылдарында Қостанай - Торғай қазақтары 

тілінің диалект сөздермен толығуы» атты ғылыми жобаны жоспарланып, 

2016 жылы институт көлемінде өткен ғылыми жобалар сайысына 

қатысып,ғылыми жобалар жинағында жарық көрген; 

- 2016 жылдың 22 сәуірінде М.Дулатов атындағы КИнЭУ-дің 

ұйымдастыруымен Тәуелсіздіктің 25-жылдығына орай өткізілген 

студенттердің халықаралық ғылыми-практикалық конференциясында 2курс 

студенттері Әтілғазы Ұлжан 1 орынды (жетекшісі - ф.ғ.к., доцент Есиркепова 

К.Қ.), Шамитдинов Азиз 2орынды (жетекшісі-аға оқытушы Ерманова С.Б.), 

Махрубаева Жадыра 3 орынды иеленді(жетекшісі-ф.ғ.к., доцент Канапина 

С.Ғ.); 

- 2016 жылы 13 мамырда ҚР ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясында «Ғылым жастар көзімен» тыңдаушылар мен студенттердің 

халықаралық ғылыми-теориялық конференциясына қатысып, 2 курс 

студенттері Шамитдинов Азиз 2 орынды (жетекшісі-ф.ғ.к., доцент Канапина 

С.Ғ.), Махрубаева Жадыра 3 орынды иеленген (жетекшісі-ф.ғ.к., доцент 

Канапина С.Ғ.) сонымен бірге Алиақпарова А. және Әлкеева Айғаным 

грамоталармен марапатталған; 

- 2017 жылы қараша айында 4 курс студенті Шамитдинов Азиз ҚР 

Тұңғыш Президенті Қорының студенттік шәкіртақысына конкурс жеңімпазы 

болып танылған; 

- 2017 жылы 3 курс студенті Жарбосина Махаббат ҚР Халық 

жазушысы Әзілхан Нұршайықов атындағы жыл сайын берілетін 

стипендиясын тағайындауға арналған байқауда «Адам және әлем» әдеби 

шығармашылық байқауының поэзия жанры бойынша 2 орын алған; 

- 2017 жылы 1 курс студенті Мақатова Аягөз ҚР Халық жазушысы 

Әзілхан Нұршайықов атындағы жыл сайын берілетін стипендиясын 
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тағайындауға арналған байқауда «Адам және әлем» әдеби шығармашылық 

байқауындағы «Жас ақын» номинациясын иеленген; 

- 2017 жылы 1 курс студенті Бірімжанова Әйгерім ҚР Халық 

жазушысы Әзілхан Нұршайықов атындағы жыл сайын берілетін 

стипендиясын тағайындауға арналған байқауда «Адам және әлем» әдеби 

шығармашылық байқауындағы «Жас ақын» номинациясын алған; 

- 2018 жылдың сәуір айнда Астана қаласында өткен Л.Н. Гумелев 

атындағы ЕҰУ ұйымдастырған «Серғалиев сабақтары – 2018» студенттердің 

халықаралық ғылыми-теориялық конференциясында ҚТмӘ мамандығының  

4 курс студенті Серигхан Айман ІІІ орынды иеленген (жетекшісі аға 

оқытушы Сейсембай Г.А.); 

- 2018 жылдың наурыз айында Талдықорған қаласында өткен 

І.Жансүгіров атындағы ЖМУ ұйымдастыруымен өткізілген «Ілияс әлемі» 

дәстүрлі республикалық студент-жастар фестивалінде 2 курс студенті Ихсан 

Данияр «Тар жолды, тайғақ кешулі тағдырлар» ғылыми жобалар байқауында 

«Бейімбеттану мәселелері: дерек, таным, пайым» жобасымен ІІ орын, 2 курс 

студенті Сұлтан Қарлығаш «Соғайын сөзімнен бір сұлу сарай» 

мүшайрасында ІІІ орын алған. Жетекшісі аға оқытушы Сейсембай Г.А.; 

- 2019 жылдың қазан айында «Bilim orkenieti» ұлттық иновациялық 

ғылыми-зерттеу орталығында «Үздік ақын» номинациясымен 2 курс студенті  

Мақатова Аягоз Артурқызы «Үздік студенттер академиясы» жобасының 

ЖОО-ға белсенді өкілі атанған; 

 -2019 жылдың қараша айында «New education asia» Халықаралық білім 

мен педагогикалық шеберлікті арттыру алаңында Орта Азия мемлекеттерінің 

ЖОО арасында өткен «Жас филолог» атты І халықаралық онлайн 

олимпиадасында 2 курс студенті Сабыржан Нұрсұлтан  ІІ дәрежелі 

дипломмен марапатталған. Жетекшісі: аға оқытушы Сейсембай Г.А; 

Білім алушылардың таңдаған білім беру бағыты бойынша тиімді 

ілгерілетуге ықпал ететін жағдайларға жеткізу біз үшін маңызды рөл 

атқарады. Студентке бағытталған оқыту нәтижесінде өз бетінше білім алу, 

өзін-өзі анықтау, өз бетінше анықтау және кәсіби қызмет саласында өзінің 

қабілетін дамыту үшін барынша мүмкін жағдайлар жасалған. Педагогикалық 

бағыт жағынан «5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті»  білім беру 

бағдарламасында бағытталған білім студент тұлғасын бірегейлендіруге, оның 

қызығушылықтарының арттыруға негізделген.  

Ескертулер: 

1 Академиялық оқу үлгерімі жақсы студенттердің дуалды оқыту 

бойынша колледж, мектепке барып жұмыс істеу мүмкіндіктері жақсартуды 

қажет етеді. 

2 Студенттерге бағытталған оқытудың қашықтықтан оқыту 

технологиясын жетілдіру мақсатында оқытушылар құрамы дайындаған бейне 

дәрістердің саны жеткіліксіз. 

Жақсарту бағыттары: 

1. Оқытушылар құрамы қашықтықтан оқыту технологиясын және 

студенттерге бағытталған оқытуды жетілдіру мақсатында білім беру 
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өнімдерін (видео дәрістер мен бейнесюжеттер) дайындау жұмыстарын 

жетілдіру.                

2. ББ студенттерінің сыртқы академиялық ұтқырлығын 

ұйымдастыруды жолға қою. 

3 Студенттерді шығармашылық конкурстарға қатысуға дайындау 

жұмыстарын жандандыру. 

 

3-ші стандарт бойынша сәйкестік деңгейі – елеулі сәйкестік 

 

 

Стандарт 4. Студенттерді қабылдау, үлгерім, тану және сертификаттау 

 

Дәлелдер мен талдаулар:  

 

Университеттің кәсіби бағдар беру жұмысы білім беру бағдарламасын 

саналы түрде таңдаған «өз» талапкерлерін дайындауға және іріктеуге 

бағытталған. Қала мен облыстың жалпы білім беретін мектептеріндегі 

оқушылар арасында тиімді кәсіби бағдар беру жұмыстары жылда жоспар 

бойынша жүргізіледі. Жыл сайын университеттің жетекші оқытушылары 

Қостанай, Ақмола және Солтүстік Қазақстан облыстарында кәсіптік бағдар 

беру науқанын өткізеді. Университетте жылда барлық талапкерлер үшін 

Ашық есік күндері өткізіледі.  

Ағымдағы оқу жылына кәсіптік бағдар беруді ұйымдастырудың іс-

шаралар жоспары жыл сайын бекітіледі.  

«5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы  кәсіби 

бағдарлау жоспары мамандықты саналы түрде таңдаған «өз» талапкерлерін 

тартуға, дайындауға және сақтауға бағытталған. Жыл сайын 12-ден 25-ке 

дейін талапкерлер қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасына 

түседі.«5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті»   білім беру бағдарламасына  

үміткерлерді қабылдау 2019 жылы Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай 

педагогикалық университетінде жоғары білім беру бағдарламаларына оқуға 

қабылдау ережесінің негізінде, 1-параграф Арнайы және шығармашылық 

емтихандарды өткізу тәртібі арқылы жүзеге асырылады. 

Білім алушыларды «5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру 

бағдарламасына оқуға қабылдаудың тұрақтылығын қамтамасыз ету 

түлектерді жұмыспен қамту көрсеткіштерін талдау негізінде жүзеге 

асырылады. Осы индикаторлардың талдауы «5В011700 - Қазақ тілі мен 

әдебиеті» білім беру бағдарламасының  сұранысын растауға мүмкіндік 

береді. 

Сондай ақ, кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының қала 

және аудандық мектептермен ынтымақтастығының жемісті жұмысының бір 

түрі оқушыларға ғылыми жобалар мен ғылыми қызмет туралы кеңес берудің 

іске асырылуы болып табылатындығы көрсетілген. 

Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай педагогикалық университетінде 

академиялық ұтқырлық бағдарламасына ерекше  көңіл бөлінген. Есепте, 
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академиялық ұтқырлық бағдарламасы білім берудің сапасын, қолжетімдігін, 

тиімділігін арттыруға айтарлықтай үлкен үлес қосып келетіндігі, 

академиялық ұтқырлық білім алушылардың жеке дамуы үшін де, жұмысқа 

табысты орналастыру мүмкіндігінде де, сондай-ақ ҚПУ-дың бәсекеге 

қабілеттілігін арттыруда және ұлттық рейтингтерде өз айқындамасын 

жақсарту үшін де маңызды екендігі айтылған.  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңының «Білім беру 

қызметінің жоғары кәсіптік білім беру бағдарламаларын ұйымдастыру мен 

жүзеге асыру» туралы  47- бабына және ҚР Үкіметінің 2012 жылдың 30 

наурызында шыққан №390 «Маманды жұмысқа жіберу, ауыл жастарының 

қатарынан шыққан жас мамандарға өз бетімен жұмысқа орналасу құқығын 

беру» туралы қаулысына сәйкес жоғары оқу орны түлектерді бөлуге және 

жұмысқа орналастыруға жәрдем көрсетеді. 

Түлектердің жұмысқа орналасуына жәрдемдесу мақсатында жұмысқа 

орналастыру кеңсесінің жұмыс жоспарына түлектерді жұмысқа 

орналастыруға байланысты іс-шаралар кіреді және өткізіледі:  

1) «Маманды жұмысқа жіберу ережелерін» зерттеу бойынша ЖОО 

әкімшілігімен ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын, жұмыс істеп тұрған 

Мемлекеттік әлеуметтік бағдарламаларды түсіндіру бойынша  ЖАО 

(Жергілікті атқарушы орган) өкілдерімен брифинг-кездесу өткізу;  

2) түлектердің бос жұмыс орындар жәрмеңкесін ұйымдастыру; 

3) облыстың білім беру бөлімдерінің өтінімдері бойынша 

педагогикалық қызметке құқық беретін түлектерді дербес бөлуді өткізу. 

2015-2019 жылдар аралығындағы «5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» 

білім бағдарламасы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіштері.). 

Жұмысқа орналасудың орташа пайызы - 83,6%,  бұл еңбек нарығында 

біздің түлектерге сұраныстың бар екенін көрсетеді.  

«5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы да өз 

студенттерінің жетістіктері мен кәсіптік өсуін үнемі қадағалап отырады. 

Оқу нәтижелері мен құзіреттіліктер №3 кестеде көрсетілген жеке 

модульдер мен әр академиялық пән деңгейінде сипатталады: Оқу нәтижелері 

мен құзіреттіліктер.  

 Болон процесінің анықтамасына сәйкес Дипломдық қосымшалар 

(Diploma Supplement) біліктіліктің ашықтығын, салыстырмалылығын, 

академиялық және кәсіби мойындалуын қамтамасыз ету үшін Еуропалық 

Комиссия, Еуропа Кеңесі және ЮНЕСКО әзірлеген еуропалық үлгідегі 

дипломға қосымша. Еуропалық үлгідегі дипломға қосымша беру – болондық 

процестің негізгі параметрлерінің бірі. Қосымша жұмысқа орналасқан 

жағдайда оқуды жалғастырғанда барлық шетелдік жоғары оқу орындар мен 

шетелдік ұйымдармен танылады. Diploma Supplement-тің бұрмалаудан 

қорғауды қамтамасыз ету мақсатында қорғауды қамтамасыз ету үшін 

бірнеше қорғау дәрежесі бар. Қосымша  міндетті тармақтан тұрады және 

ағылшын тілінде беріледі: біліктілік иесі тұлғасы туралы мәліметтер;  

біліктілік туралы мәліметтер; біліктілк деңгейі туралы мәліметтер; білім 

мазмұны және алынған нәтижелер туралы мәліметтер; біліктілік 
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функциялары туралы мәліметтер;  қосымша мәліметтер; қосымшаны 

куәландыру; жоғары білім берудің ұлттық жүйесі.  Қосымша тегін, бір мәрте 

беріледі және диплом беру журналына тіркеледі. 

Білім беру бағдарламасы (департамент)  оқытушылары «5В011700 - 

Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының түлектерімен байланыс жасайды. 

Түлектермен және жұмыс берушілермен кері байланыс механизмі құрылып, 

білім беру бағдарламасы алғыс хаттар мен түлектер туралы кері байланысқа 

ие. 

Дипломдық жұмысты қорғаған кезде бітіруші студенттер мәтіндік 

тексеруден өтеді. Жоғары білім деңгейінің объективті мойындалуы, оқу 

кезеңі және алдыңғы білім, оның ішінде бейресми және бейресми білім тану 

білім беру процесінде студенттердің белсенділігін қамтамасыз етудің 

ажырамас бөлігі болып табылады және сонымен бірге ұтқырлыққа ықпал 

етеді. Танудың тиісті рәсімдері мыналарға негізделеді: Лиссабонды тану 

туралы конвенцияның қағидаларына сәйкес танудың институционалды 

практикасы; басқа агенттіктермен, сапа кепілдігімен айналысатын 

агенттіктермен және ENIC / NARIC ұлттық орталықтарымен бірлесіп, бүкіл 

елде танылуды қамтамасыз ету. Университет ENIC - NARIC ақпараттық 

желісінің құрамына кіретін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығымен 

біліктілікті тану, академиялық ұтқырлық бойынша белсенді жұмыс істейді. 

Ескертулер:  

1. Университеттің кәсіби бағдар беру жұмысы білім беру бағдарламасы 

бойынша талапкерлерді дайындауға және іріктеуге бағытталған жұмыстары 

жеткіліксіз. 

2. Білім беру бағдарламасында кәсіптік бағдар беру жоспарына сәйкес 

үміткерлерге арналған ақпараттық және жарнамалық өнімдердің соңғы 

буынды бағдарламалық бағытта жабдықталуы әлсіз; 

Жақсарту бағыттары: 

1. Басқа университеттермен сыртқы және ішкі академиялық ұтқырлық 

бойынша оқыту бағытындағы жұмыстар жақсартылса. 

2. Түлектермен және жұмыс берушілермен кері байланыс іс-

шараларының механизімі жетілдірілсе. 

 

4- ші стандарт бойынша сәйкестік деңгейі  – елеулі сәйкестік 

 

Стандарт 5. Профессорлық-оқытушылық құрам 

  

Дәлелдер мен талдаулар:  

 

«5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы 2015-

2020 оқу жылдар аралығында ПОҚ сапалық құрамы, санаттары (штаттық 

ПОҚ, қоса атқаратын ПОҚ) бойынша көрсеткіштерін құрайды. Олар 
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студенттерінің оқу қызметін ұйымдастырып, оларға білім мен тәрбие беруде 

үздіксіз қызмет атқарады.  

ПОҚ толық білімді және оқытылатын пәннің ерекшелігін қамтып, 

студенттердің оқу қызметін ұйымдастыруда іскерлікпен, барынша 

жаңашылдықпен қызмет атқарады,  тәжірибелері мол. 

2015-2016 ж. «5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ бойынша, толық 

ставкаға жұмыс істейтін профессорлық-оқытушылық құрамы 100% құрады. 

Аталған ББ-да 15 штаттық, оның ішінде 7 ғылым кандидаты, 5 филология 

және педагогика ғылымдарының магистрі, 3 аға оқытушы жұмыс істеді. 

2016-2017 жылдары толық ставкаға жұмыс істейтін профессорлық – 

оқытушылық құрамы 100% құрады. ББ-да 15 штаттық, оның ішінде 7 ғылым 

кандидаты, 5 филология және педагогика ғылымдарының магистрі, 3 аға 

оқытушы қызмет атқарды. 

2017-18 оқу жылында мамандықтың штаттағы ПОҚ сапалық құрамы 15 

оқытушы болып бекітілді. Оның ішінде 7 филология ғылымдарының 

кандидаты, 7 магистр, 1 аға оқытушы. 

Ал 2018-19 оқу жылында мамандықтың ПОҚ штаттық құрамында 13  

адам болды.  Оның ішінде 7 филология ғылымдарының кандидаты, 5- 

педагогика және филология ғылымдарының магистрлері, 1 аға оқытушы. 

2019-2020 оқу жылында базалық және бейінді пәндер модулінің 

«5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ бойынша студенттерге білім беретін 

профессорлық-оқытушылар құрамның саны 32 адамды құрайды, оның ішінде 

17 ғылым кандидаты. Ал базалық (БД) және бейінді (ПД) пәндер бойынша 

«5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасына сабақ 

жүргізетін профессорлық оқытушылар саны - 22, оның ішінде 11 ғылым 

кандидаты. Аталған оқу жылында 16 штаттық, оның ішінде 9 филология 

ғылымдарының кандидаты, 5 филология және педагогика ғылымдарының 

магистрі, 2 аға оқытушы қызмет атқарады. Барлық оқытушылардың базалық 

білімі бар.  

2019-2020 оқу жылынан бастап, ҚР Білім беру мазмұнын жаңартуға 

сәйкес, «5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағарламасын 

дайындап, жетілдіруге өзгерістер енгізілді. Білім беру мақсаттарын, оқыту 

нәтижелерін анықтау, модульдердің құрылымын саралау 

бойынша,«5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» беру бағарламасын әзірлеп, 

жетілдіру жұмыстарына филология ғылымдарының магистрі Т.Т.Сейсембай 

жетекшілік етеді.  Аталған оқу жылында білім беру бағдарламасын 

дайындауға білім беру бағдарламасынан ф.ғ.к. К.Қ.Есіркепова,  ф.ғ.к. С.Ғ. 

Канапина, аға оқытушы Г.А Сейсембай  сияқты оқытушылар мен 4 курс 

студенті Ұ.Ешмұқамет білім беру бағдарламасын әзірлеуші мамандар болып 

бекітілді (Хаттама №1, 18.09.2019ж.).  

Оқытушылардың оқу, әдістемелік ғылыми-зерттеу, тәрбие 

(кураторлық) жұмыстары жоспарлы түрде жарты жылдық, жылдық 

есептерінде беріледі. ББ іске асырушы кафедраның профессор-оқытушылары 

өз біліктіліктерін отандық және шетелдерде тұрақты тұрде көтеріп отырады. 
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Есептік кезеңде маман даярлаушы кафедра оқытушыларының жоғары 

педагогикалық шеберлігі, ғылыми нәтижелері мен іске берілгендігі үшін 

оқытушылардың біліктілігін арттыру, кәсіби дамуы және ынталандыру 

жүйесі қарастырылған. Әр оқу жылында оқытушылар біліктілікті арттыру 

курсы, семинар, тренингтерге барады. 2015 жылы ф.ғ.к., доцент Есіркепова 

К.Қ. «ЖОО-ның ең үздік оқытушысы» атағына ие болды. 2015 – 2019 оқу 

жылдарында 5 оқытушы біліктілікті арттыру курсына барды. Әртүрлі 

семинарлар, тренингтер бойынша 40-тан астам сертификаттар мен алғыс 

хаттар алынды. 

Кафедрада инновациялық патенттер мен авторлық куәліктердің 

болмауы, ғылыми атақ дәрежесі бар жас ғалымдар саны аз; және олардың 

шетелдік ғылыми басылымдарда жарияланымдары жеткіліксіз. Сонымен 

бірге, білім беру бағдарламасының бағыты бойынша зерттеулерді 

қаржыландыруға жұмыс берушілердің мүдделілігінің болмауы. Осы 

бағыттарда әлі де болса атқаруға тиісті жұмыстар баршылық.  

Ескертулер:  

1. «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасы профессор-оқытушылық 

құрамында инновациялық патенттер мен авторлық куәліктердің болмауы.  

2. Кафедра  профессор-оқытушылық құрамында бірлескен 

халықаралық  ғылыми жобалардың болмауы. 

3. Ғылыми атағы, дәрежесі бар жас ғалымдар санының аздығы және 

олардың шетелдік ғылыми басылымдарда жарияланымдары жеткіліксіздігі. 

Жақсарту бағыттары:  

1. «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасы профессор-оқытушылар 

құрамының біліктілігін үнемі арттыру. 

2. «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасы профессор-оқытушылар 

құрамында импакт-факторы бар журналдарда мақалалар жазуды 

жандандыру. 

5-ші стандарт бойынша сәйкестік деңгейі  – елеулі сәйкестік 

 

 

Стандарт 6. Оқу ресурстары және студенттерді қолдау. 

 

Дәлелдер мен талдаулар:  

 

«5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу үдерісін 

ұйымдастыру үшін қолданылатын ресурстар жеткілікті және іске 

асырылатын бағдарламаның талаптарына сәйкес келеді. 

Тіркеуші және СҚО офисі мемлекеттік қызмет стандарттары негізінде 

білім алушыларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша қызмет көрсетеді. 

Бухгалтерия оқу ақысын төлеу және басқа да қаржы мәселелері 

бойынша кеңес беру түрінде қызмет көрсетеді. Университетте медициналық 

қызмет көрсетуді және дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсетуді 

институттың құрылымдық бөлімшелері болып табылатын екі медициналық 

пункт жүзеге асырады, штат кестесінде дәрігер, фельдшер және санитар бар. 
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Медпункттер басты оқу корпусында және Пушкин көшесі 133 үйдегі 

студенттік жатақханада орналасқан. Медпункт жанында егу кабинеті бар. 

Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚПУ-да студенттік өзін-өзі басқарудың 

бірыңғай органы – Студенттік Парламент құрылды - (234 студ.). Студенттік 

парламентке: «Жастар-Медиа» ақпарат комитеті; мәдени-бұқаралық жұмыс 

комитеті; «Жас Отан» ЖҚ; ҚПУ Студенттер Альянсы; Парасат пікір-сайыс 

клубы; көңілді және тапқыр клуб; «Жас сахна» актерлік шеберлік клубы; 

«Айару» хореографиялық клубы; «Горизонт» интеллектуалдық клубы; 

«Балауса» поэтикалық клубы; спорт және туризм комитеті; оқу және 

ғылыми-зерттеу жұмысы комитеті; «Жылы жүрек» еріктілер клубы; 

студенттердің жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу комитеті; парасаттылық 

комитеті енеді. 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай педагогикалық университетінің 

ақпараттық-кітапханалық орталығы (АКО) Пушкин көшесі 136 мекен-

жайында орналасқан. Кітапхананың материалдық-техникалық базасы 

жертөле қабаты бар бір қабатты ғимараттан тұрады. Жалпы ауданы 1080,3 ш. 

м.: кітап сақтау алаңы – 460,2 ш.м., абонементтер бөлімінің алаңы – 59,8 

ш.м., әмбебап оқу залының ауданы - 187,8 ш.м., электрондық қамтамасыз ету 

залы – 66,8 ш.м., мерзімді басылымдар мен сирек кітаптарға арналған оқу 

залы – 37,2 ш.м. АКО 4 бөлімнен тұрады: жинақтау бөлімі, ғылыми және 

техникалық әдебиеттерді өңдеу бөлімі; анықтамалық-библиографиялық және 

ақпараттық қызмет көрсету бөлімі; электрондық ресурстар және сервистік 

қызмет көрсету бөлімі жұмыс жасайды.  

Сабақтарда АКТ қолдану үшін 77 кабинет (ҚПУ оқу кабинеттерінің 

жалпы санының 71%) стационарлық заманауи мультимедиялық 

кешендермен, интерактивті панельдермен және тақталармен, 

теледидарлармен жабдықталған. 

«5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы 

бойынша «Кітапхана қорының жиынтық есебі кітабын», электрондық 

каталогты, оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорын физикалық 

және электрондық тасымалдаушылардағы оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми 

әдебиеттер қорын зерделеу негізінде кітапхана қорының саны мен құрамы 

білім беру бағдарламасының профилін көрсетеді деген қорытынды жасауға 

мүмкіндік береді. Кітапхана қорында силлабустардағы әдебиеттер тізіміне 

енгізілетін соңғы 5 жылда жарық көрген негізгі оқу әдебиеттері бар. 

«5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы 

бойынша оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттерді кітапханалық 

қорын қамтамасыз ету туралы ақпарат, есепте 2 кестеде көрсетілген. 

 «5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ бойынша техникалық оқу 

құралдарымен жабдықталған 8 оқу аудиториясы бекітілген: 502, 508, 509, 

512, 513, 515, 520, 524. 

Есепте кафедраның профессор-оқытушылық құрамы мамандық 

студенттеріне сапалы білім беруді дамыту мен жаһандық білім беру 

жүйесімен интеграциялануды жүйелі жүргізу мақсатында оқытудың жаңа 

талаптарына сай қажетті оқулықтар мен оқу құралдарын және 
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монографиялық еңбектерді тұрақты түрде жазып, баспадан шығару туралы 

мәліметтер толық берілмеген. 

Ескертулер:  

1. Оқу аудиториялары үшін мультимедиялық және интерактивті 

жабдықтардың санының  жеткіліксіздігі. 

2. Оқулықтар мен оқу құралдарының және монографиялық еңбектердің 

баспадан шығару туралы мәліметтердің аздығы. 

Жақсарту бағыттары:  

 1.Оқу аудиторияларды мультимедиялық және интерактивті жабдықтар 

мен толыктыру. 

2. Оқулықтар мен оқу құралдарын және монографиялық еңбектердің 

баспадан шығару туралы мәліметтерін қобейту. 

 

6-ші стандарт бойынша сәйкестік деңгейі  – елеулі сәйкестік 

 

 

Стандарт 7. Қоғамды  ақпараттандыру 

 

Дәлелдер мен талдаулар:  

 

Университет басшылығы мен жоғары оқу орнының профессорлық-

оқытушылық құрамы көпшілікті жүйелі түрде ҚПУ қызметі туралы келесі 

формалар арқылы ақпараттандырады: 

          - университеттің ресми сайты http://www.kspi.kz//, және «Platonus» 

автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің білім беру порталы 

http://acse.kspi.kz//; 

          - қашықтан оқыту порталы (Moodle) http://lms.kspi.kz//; 

          - Қостанай қаласы мен Қазақстанның облыстары мектептері мен 

колледждерінде кәсіптік бағдарлау жұмыстарын жүргізу; 

          - республикалық, облыстық және қалалық бұқаралық ақпарат 

құралдарында және әлеуметтік желілердегі жарияланымдар; 

          - «Алау», «OTRK-Қостанай» агенттігінің телерадио бағдарламаларына 

қатысу. 

Білім беру бағдарламасы туралы ақпарат, бағдарламаға қабылданған 

студенттер саны және оқытумен айналысатын оқытушылар сайтта, 

университет порталында, ақпараттық стендтерде, буклеттерде үнемі 

жарияланып тұрады. Білім беру бағдарламалары тобы: «5В011700 - Қазақ 

тілі мен әдебиеті» мамандығының мұғалімдерін даярлау ерекшеліктері, ЖБ 

нәтижелері мен жетістіктері туралы ақпарат беретін стенд бар. 

Студенттердің өмірі туралы мақалалар, ЖБ оқытушыларының ғылыми-

зерттеу жұмыстарының материалдары университеттің «Жаршысы» 

https://press.kspi.kz/ru/  журналында жарияланған. Ашық білім беру 

мекемесінің имиджін құру үшін халықты ақпараттандырудың тиімді құралы 

ретінде түрлі медиа ресурстар пайдаланылады, баспасөз конференциялары, 

http://www.kspi.kz/
http://acse.kspi.kz/
http://lms.kspi.kz/
https://press.kspi.kz/ru/
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брифингтер өткізіледі, газет, журнал, радио, теледидармен іскерлік 

байланыстар іске қосылған. 

Қорыта айтқанда, «5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру 

бағдарламасы бойынша өзін-өзі бағалау есебі, жоғарыда көрсетілген кейбір 

олқылықтарды ескермегенде, қанағаттанарлық дәрежеде жазылған. 

Дегенмен, білім бағдарламасын жүзеге асыруға ғылыми атағы, дәрежесі бар 

жас ғалымдардың аздығы, Scopus, Thomson Reuters импакт-факторлы 

журналдарында мақалалар жариялаудың жеткіліксіздігі ББ-ның 

жетілдіретін тұстарының бар екендігін көрсетеді.  

Жақсарту бағыттары:   

ЖОО–ның беделдік саясатын құру үшін қоғамды ақпараттандыру 

жұмыстары бойынша жүйелі жұмыс жасауды жандандыру.  

7- ші  стандарт бойынша сәйкестік деңгейі – толық сәйкестік 
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3-ТАРАУ  

 

ҚОРЫТЫНДЫ  

 

Аудит нәтижелері бойынша сараптамалық топты жақсартуға 

арналған түсініктемелер мен бағыттар: 

 

Стандарт 1. Білім беру бағдарламалары мен сапаны қамтамасыз 

ету саласындағы саясаттың міндеттері - Толық сәйкестік 

 

Жақсарту бағыттары:  

1. «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасының есебінде көрсетілген 

стратегиялық бағыттарға қол жеткізудің ережелері мен индикаторларын 

ашып көрсету. 

2. «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасының профессор-оқытушылар 

құрамына сапалы білім беру қызметінің қажеттілігін арттыру ұсынылады. 

 3. ББ түлектерінің еңбек нарығындағы қажеттілігін арттыру. 

4. Мемлекеттік гранттар бойынша мамандар даярлау мүмкіндігін 

арттыру. 

 

Стандарт 2. Білім беру бағдарламаларын әзірлеу, бекіту және 

ақпаратты басқару - Толық сәйкестік 

 

Жақсарту бағыттары:  

1. Білім беру бағдарламаларын қалыптастыру кезінде модульдік 

қағидатты қолдану мүмкіндігі арттырылса; 

2. Білім беру бағдарламасын off-line режимінде ҚОТ үшін оқыту 

құралдарымен қамтамасыз ету жандандырылса; 

3. Білім сапасын бақылаудың ішкі жүйесінің болуы, ағымдағы, аралық 

және қорытынды білімді бақылаудың автоматтандырылған жүйесі, ПОҚ 

кәсіби деңгейін рейтингтік бағалау және сараптамалық бақылау жасау 

жандандырылса; 

4. Қазақ, орыс, ағылшын тілінде білім беру бағдарламаларын 

қалыптастыру. 

 

Стандарт 3. Студенттерге  бағытталған оқыту, оқыту және бағалау 

- елеулі сәйкестік 

 

Ескертулер: 

1. Академиялық оқу үлгерімі жақсы студенттердің дуалды оқыту 

бойынша колледж, мектепке барып жұмыс істеу мүмкіндіктері жақсартуды 

қажет етеді. 
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2. Студенттерге бағытталған қашықтан оқыту технологиясын жетілдіру 

мақсатында оқытушылар құрамы дайындаған бейне дәрістердің саны 

жеткіліксіз. 

Жақсарту бағыттары: 

1. Оқытушылар құрамы қашықтан оқыту технологиясын және 

студенттерге бағытталған оқытуды жетілдіру мақсатында білім беру 

өнімдерін (видео дәрістер мен бейнесюжеттер) дайындау жұмыстарын 

жетілдіру.                

2. ББ студенттерінің сыртқы академиялық ұтқырлығын 

ұйымдастыруды жолға қою. 

3. Студенттерді шығармашылық конкурстарға қатысуға дайындау 

жұмыстарын жандандыру. 

 

 

Стандарт 4. Студенттерді қабылдау, академиялық үлгерім, тану 

және сертификаттау - елеулі сәйкестік 

Ескертулер:  

1. Университеттің кәсіби бағдар беру жұмысы білім беру бағдарламасы 

бойынша талапкерлерді дайындауға және іріктеуге бағытталған жұмыстары 

жеткіліксіз. 

2. Білім беру бағдарламасында кәсіптік бағдар беру жоспарына сәйкес 

үміткерлерге арналған ақпараттық және жарнамалық өнімдердің соңғы 

буынды бағдарламалық бағытта жабдықталуы әлсіз; 

Жақсарту бағыттары: 

1. Басқа университеттермен сыртқы және ішкі академиялық ұтқырлық 

бойынша оқыту бағытындағы жұмыстар жақсартылса. 

2. Түлектермен және жұмыс берушілермен кері байланыс іс-

шараларының механизмі жетілдірілсе. 

 

 

Стандарт 5. Профессор-оқытушылар қурамы - елеулі сәйкестік 

 

Ескертулер:  

1. «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасы профессор-оқытушылық 

құрамында инновациялық патенттер мен авторлық куәліктердің болмауы.  

2. Кафедра  профессор-оқытушылық құрамында бірлескен 

халықаралық  ғылыми жобалардың болмауы. 

3. Ғылыми атағы, дәрежесі бар жас ғалымдар санының аздығы және 

олардың шетелдік ғылыми басылымдарда жарияланымдары жеткіліксіздігі. 

Жақсарту бағыттары:  

1. .«Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасы профессор-оқытушылар 

құрамының біліктілігін үнемі арттыру. 
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2. «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасы профессор-оқытушылар 

құрамында импакт-факторы бар журналдарда мақалалар жазуды 

жандандыру. 

 

Стандарт 6. Оқу ресурстары және студенттерді қолдау – елеулі 

сәйкестік 

 

Ескертулер:  

1. Оқу аудиториялары үшін мультимедиялық және интерактивті 

жабдықтардың санының  жеткіліксіздігі. 

2. Оқулықтар мен оқу құралдарының және монографиялық еңбектердің 

баспадан шығару туралы мәліметтердің аздығы. 

Жақсарту бағыттары:  

 1. Оқу аудиторияларды мультимедиялық және интерактивті жабдықтар 

мен толыктыру. 

2. Оқулықтар мен оқу құралдарын және монографиялық еңбектердің 

баспадан шығару туралы мәліметтерін қобейту. 

 

 

Стандарт 7.  Қоғамды ақпараттандыру- толық сәйкестік 

 

Жақсарту бағыттары:   

ЖОО–ның беделдік саясатын құру үшін қоғамды ақпараттандыру 

жұмыстары бойынша жүйелі жұмыс жасауды жандандыру.  
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Қосымша 1 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО РГП на ПХВ «Костанайский 

педагогический университет имени У. Султангазина» по специализированной 

(программной) аккредитации 21 образовательных программ (15-16 июня 2020 г.) 

Время Мероприятие Участники Место 

14.06.2020г. 

по 

расписанию 

Заезд членов 

экспертной группы 

Члены ЭГ Гостиница  «Целинная» 

День 1: 15 июня 2020 года   

8:15-8:30 Трансфер из 

гостиницы 

«Целинная» до КПУ 

им.У.Султангазина 

Члены ЭГ, водитель  

8:30-9:30 Размещение 

экспертов в рабочем 

кабинете. Вводное 

совещание 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал  

9:30-10:00 Интервью с ректором 

университета 

Р, ЭГ, К, ректор Главный корпус, кабинет ректора 

10:00 -10:40 Интервью с 

проректорами 

университета 

Р, ЭГ, К, проректоры Главный корпус,   Малый конференц-

зал (off-line) 

10:40-10:55 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ 

Общая платформа для обмена 

мнениями (online)  

10:55-11:25 Интервью с 

руководителями 

структурных 

подразделений 

Р, ЭГ, К, проректоры Главный корпус,   конференц-зал   

11:25-11:40 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ 

Общая платформа для обмена 

мнениями (online) 

11:40-12:00 Посещение Офис 

регистратора 

Р, ЭГ, К Кабинет 127  

12:00-13:00 Визуальный осмотр 

факультетов и 

кафедр, реализующих 

образовательные 

программы, служб 

поддержки 

Р, ЭГ, К, деканы, 

заведующие кафедрами 

Главный корпус 

 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Главный корпус, столовая для 

преподавателей 

14:00-14:30 Интервью с деканами 

и заведующими 

кафедрами, 

реализующими 

образовательные 

программы 

Р, ЭГ, К, деканы, 

заведующие 

Главный корпус,  конференц-зал  

14:30- 14:45 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ 

https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
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Общая платформа для обмена 

мнениями (online) 

14:45-15:15 Встреча со 

студентами,  по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К, фокус-группы 

по платформам 

Главный корпус, 

конференц-зал, (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/  

фокус-группы по платформам по 

образовательных программ (online) 

15:15-15:45 Встреча с ППС 

кафедр по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К ППС Главный корпус,  

конференц-зал, (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/  

фокус-группы по платформам по 

образовательных программ (online) 

15:45-16:00 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К, Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ 

Общая платформа для обмена 

мнениями (online) 

16:00-16:30 Встреча с 

выпускниками по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К, выпускники Главный корпус,  

конференц-зал, (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/  

фокус-группы по платформам по 

образовательных программ (online) 

16:30- 16:45 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ 

Общая платформа для обмена 

мнениями (online) 

16:45- 17:15 Встреча с 

работодателями по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К, работодатели Главный корпус,  

конференц-зал, (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/  

фокус-группы по платформам по 

образовательных программ (online) 

17:15 -18:30 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы. Обсуждение 

результатов дня. 

Р, ЭГ, К, Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ 

Общая платформа для обмена 

мнениями (online) 

18:30 – 19:00 Трансфер до 

гостиницы 

Р, ЭГ, К Водитель  

19:00-20.00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница  «Целинная» 

20:00 Подготовка к 

следующему дню 

Р, ЭГ, К Гостиница  «Целинная» 

День 2: 16 июня 2020 года 

8:30-

9:00 

Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К,  

водитель 

 

9:30-

11:00 

Выборочное посещение 

баз практик 

Р, ЭГ, К 1. ГУ "Физико-математический лицей отдела 

образования акимата города Костаная" 

2. ГУ "Школа-гимназия № 24 отдела образования 

акимата города Костаная" 

3. ГУ "Средняя школа имени Б.Момышулы № 5 

отдела образования акимата города Костаная" 

4. ГУ "ШОД "Озат" Управления образования акимата 

Костанайской области 

5. ГККП "Ясли сад № 61 отдела образования акимата 

города Костаная" 

https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
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https://conference.kspi.kz/accreditation/


                    Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

32 

 

 

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор 

– К; ответственное лицо вуза – ОЛВ.Ответственное лицо вуза – ОЛВ обязан быть во 

взаимодействии по всем мероприятиям с Р – руководителем экспертной группы  и К – 

координатором агентства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Коммунальное государственное учреждение 

"Костанайская специальная школа для детей с 

особыми образовательными потребностями" 

Управления образования акимата Костанайской 

области 

11:00 -

12:00 

Изучение документации 

кафедр по направлениям 

аккредитуемых 

образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

конференц-зал, (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/  фокус-

группы по платформам по образовательных 

программ (online 

12:00 -

13:00 

Работа ЭГ по отчету 

ВЭГ, выборочное 

приглашение 

руководителей 

структурных 

подразделений, 

заведующих кафедр 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ Общая 

платформа для обмена мнениями (online) 

13:00-

14:00 

Обед Р, ЭГ, К Главный корпус, столовая для преподавателей 

14:00-

15:00 

Работа ЭГ по отчету 

ВЭГ, выборочное 

приглашение 

руководителей 

структурных 

подразделений, 

заведующих кафедр 

Р, ЭГ, К 

 

Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ Общая 

платформа для обмена мнениями (online) 

15:00-

17:00 

Работа ЭГ над отчетом 

ВЭГ 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ Общая 

платформа для обмена мнениями (online) 

17:00-

18:00 

Встреча с руководством, 

представление 

предварительных 

результатов 

 Главный корпус, 

конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ Общая 

платформа для обмена мнениями (online) 

18.00-

18.30 

Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница  «Целинная» 

18:00-

19:00 

Ужин Р, ЭГ, К Гостиница  «Целинная» 

 Отъезд экспертов   

https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
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         Қосымша 2 

Список участников интервью 
 

Руководство университета 

 

№ Ф. И. О. Должность,ученая степень, звание 

1 Мусабекова Гульвира 

Айдархановна 

Проректор по академической работе и социальным 

вопросам, кандидат педагогических наук, и.о. 

ректора 

2 Медетов Нурлан Амирович Проректор по научной работе и стратегическому 

развитию, доктор физико-математических наук 

 

Руководители структурных подразделений 

 

№ Ф.И.О. Должность, структурное 

подразделение 

1 Бекмагамбетов Руслан 

Кабдугалиевич 

Руководитель административной работы, кандидат 

исторических наук 

2 Мамиева Бахыткул 

Октябрькызы  

Учёный секретарь, кандидат филологических наук, 

доцент 

3 Белецкая Татьяна Ивановна Главный бухгалтер - руководитель финансово-

экономической службы 

4 Елеусизов Кайыржан 

Маратович  

Начальник отдела государственных закупок 

5 Гриднева Вероника 

Михайловна   

Начальник  информационно-технического отдела 

6 Жекибаева Кымбат 

Бахитжановна   

Начальник отдела воинского учёта 

7 Кадыржанова Бибигуль 

Бурумбаевна 

Руководитель юридического офиса 

8 Кистаубаева Карина 

Мирамовна  

И.о. руководителя офиса по противодействию 

коррупции 

9 Смагина Ольга Анатольевна Начальник отдела кадров  

10 Ордабекова Жанна 

Узакбаевна  

Руководитель отдела документационного 

обеспечения 

11 Балгабаева Гаухар 

Зкрияновна 

0,5 ставки руководителя проектного офиса, 

профессор кафедры истории Казахстана, кандидат 

исторических наук, доцент 

12 Амандыкова Айгуль 

Бахылкановна   

Начальник управления науки и международных 

связей, кандидат сельскохозяйственных наук 

13 Бобренко Марина 

Александровна  

Начальник научно – исследовательского центра 

управления науки и международных связей, магистр 

биологии 

14 Соловьева Наталья 

Анатольевна    

Руководитель офиса коммерциализации, кандидат 

педагогических наук, доцент 

15 Байдалина Гульжан 

Хабдыбековна  

0,5 ставки руководителя офиса инклюзивного 

образования 

16 Худякова Светлана Петровна   Руководитель типографии 

17 Наурызбаева Эльмира 

Кенжегалиевна    

Начальник управления по академической работе, 

кандидат исторических наук, ассоциированный 
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профессор 

18 Карабаева Гульбану 

Жумашевна  

0,5 ставки руководителя бэк – офиса, специалист 

офиса планирования учебного процесса управления 

по академической работе  

19 Бексултанова Аягуз 

Кадырбековна  

Руководительофиса планирования учебного процесса 

управления по академической работе 

20 Жамангузова Нургуль 

Айтбаевна 

Руководитель офиса карьеры и трудоустройства 

выпускников, и.о. руководителя Офис регистратора 

21 Булатова Эльмира 

Жайбергеновна 

И.о. руководителя приемной комиссии 

22 Радченко Пётр Николаевич   Начальник цифрового  front - офиса 

23 Жусупов Абай Жангелдыулы  Начальник управления по социально – 

воспитательной работе, магистр юридических наук 

24 Шокенов Жалгасбек  

Мырзагалиевич –  

Начальник дома культуры студентов управления по 

социально – воспитательной работе 

25 Есімханов Куанышбай 

Дауылбайұлы   

Начальник отдела по работе со студенческими и 

молодежными организациями, магистр экономики и 

бизнеса 

26 Жанбуршинова Гульнар 

Кадировна  

Руководитель французского культурного центра 

27 Абишева Сауле Коббжановна Руководитель, магистр педагогических наук 

28 Евдокимова Ольга 

Николаевна 

Заведующая кафедрой кафедры Ассамблеи народа 

Казахстана социально-гуманитарного факультета, 

кандидат педагогических наук 

29 Безаубекова Сания Сериковна  Директор  информационно – библиотечного центра 

30 Даулетбаев Балга Тобылулы  Начальник хозяйственного департамента 

31 Кравченко Светлана 

Ивановна 

Заведующая хозяйственной службы 

32 Бексултанов Бауржан 

Шапиевич 

Заведующий гаражом 

33 Жусупова Индира 

Бакатчановна 

Заведующая общежитием 

34 Айкадамов  Аскар  

Бакыткалеевич   

Заведующий учебно-производственными 

мастерскими кафедры информатики, робототехники 

и компьютерных технологий  естественно-

математического факультета 

35 Атшабаров Толыбай 

Кургамбекович 

Заведующий спортивно-оздоровительного лагеря 

 

Декан факультета  

№  

Ф.И.О. 

Ученая степень, звание, с какого года работает 

в университете 

1 Шахаман Зәмзәгүл Бәйекеқызы Декан, кандидат исторических  наук, доцент 

 

Заведующий кафедрой  

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание, с какого года работает 

в университете 

1 Сапиева 

Майра Саимовна 

Зав.кафедрой, к.п.н., ассоцированный профессор 
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Руководство университета 

 

№ Ф. И. О. Должность,ученая степень, звание 

1 Мусабекова Гульвира Айдархановна Проректор по академической работе и 

социальным вопросам, кандидат 

педагогических наук, и.о. ректора 

2 Медетов Нурлан Амирович Проректор по научной работе и 

стратегическому развитию, доктор физико-

математических наук 

 

Руководитель Департамента филологии 

 

№  

Ф.И.О. 

Ученая степень, звание, с какого года 

работает в университете 

1 Нурмухаметова Карлыгаш 

Турганбековна 

кандидат филологических наук, 

ассоциированный профессор, с 1989 года  

 

Руководитель образовательных программ по направлению подготовки учителей 

русского языка и литературы 

 

№ Ф. И. О. Академическая степень,  

с какого года работает в университете 

1 Бримжанова Карлыгаш Сериковна магистр русского языка и литературы, с 

2006 года 

 

Преподаватели выпускающей кафедры 

 

№ Ф. И. О. Должность Ученая, академическая 

степень и звание 

1 Мырзагалиева К.М. ассоциированный 

профессор департамента 

филологии 

кандидат филологических 

наук 

2 Исова Э.А. ассоциированный 

профессор департамента 

филологии 

кандидат филологических 

наук 

3 Канапина С.Г. ассоциированный 

профессор департамента 

филологии 

кандидат филологических 

наук 

4 Есиркепова К.К. ассоциированный 

профессор департамента 

филологии 

кандидат филологических 

наук 

5 Бекбосынова А.Х. ассоциированный 

профессор департамента 

филологии 

кандидат филологических 

наук 

6 Сейсембай Г.А. старший преподаватель 

департамента филологии  

----- 

7 Батырғалиева А.С. преподаватель 

департамента филологии 

магистр гуманитарных наук 

8 Искакова Ш.К. старший преподаватель 

департамента филологии 

магистр гуманитарных наук 
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9 Жумашев М.Д. старший преподаватель 

департамента филологии 

------ 

10 Шолпанбаева Г.А. старший преподаватель 

департамента филологии 

магистр педагогических наук 

11 Байменова Б.М. старший преподаватель 

департамента филологии 

магистр педагогических наук 

12 Безаубекова А.Д. ассоциированный 

профессор департамента 

филологии 

кандидат филологических 

наук 

 

Студенты 1--4 курсов, бакалавр (10 человек) 

 

№ Ф.И.О. Курс 

1 Ешмұқамет Ұлпан 4 

2 Сагиева Сымбат 4  

3 Нурушева Меруерт 4  

4 Макатова Аягөз 3  

5 Нукушева Гүлсайран 3 

6 
Исатай Мұқагали 

 

3  

7 Сабыржан Нұрсұлтан 2  

8 Махамбетов Қасым 2  

9 Мейранбек Диана 1  

10 Серікбай Жауқазын 1 

 

Представители работодателей (5 человек) 

 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Шинбулатова К.Б. ГУ «Средняя школа №20 им. М.Хакимжановой отдела 

образования акимата города Костаная», директор 

2 Искаков Ж.М. ГУ «Средняя школа №115 отдела образования акимата 

города Костаная», директор 

3 Шарипова С.С. ГУ «Школа-лицей №1 отдела образования акимата города 

Костаная», директор 

4 Бекбосынова Г.Н. КГУ«СпециализированнаяШкола–интернатимени И. 

Алтынсарина»Управления образования 

акиматаКостанайской области, заместитель директора по 

учебной работе 

5 Скендирова Г.А. ГУ «Средняя школа №9 им. Г.Кайрбекова отдела 

образования акимата города Костаная»,  заместитель 

директора по УВР 

 

Выпускники (5 человек) 

№ Ф.И.О.  

1 Арыстан Нұралы 

2 Нәби Болат 

3 Міркемел Айнұр  Мұратқызы 

4 Жанжигитов Сырым Жанмуратович 

5 

 

Жазықова Толқын Бектепбергенқызы 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. «5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» модульді білім бағдарламасы; 

2. Оқу жұмыс жоспары 2019-2020 жж. 

3. Элективті пәндер катологы (2019ж.). 

4.  ҚР БҒМ ККОСО ұсынған журналдардағы мақалалардың скриншоттары: 

Б.Байменова, К. Есіркепова, К. Мырзағалиева, Г.Сейсембай, К.Батырғалиева, 

С. Ғалымбетовна. 

5. Проблемалық топтар отырыстарының хаттамасы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


