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мектепте оқыту әдістемесі кафедрасының профессоры. 

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор. 

 

 

 

 

 

Даулетбекова Жанат Турарбековна. 

Ұлттық сарапшы. 

Педагогика ғылымдарының докторы, доцент, Абай 

атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 

"Қазақ тілі мен әдебиеті" кафедрасының меңгерушісі. 

 

 

 

 

 

Кулбаев Айбол Тиналович. 

Ұлттық сарапшы. 

Ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бөлімінің басшысы. "Дене шынықтыру және спорт" 

мамандығы бойынша PhD докторы, Қазақ спорт және 

туризм академиясы. 

 

 

 

 

 

 

Есім Ұлжалғас Әшімқызы. 
Жұмыс берушілердің өкілі. 

Шымкент қаласы С. Ерубаев атындағы № 24 орта 

мектебінің директоры. Педагогика ғылымдарының 

кандидаты. 
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мен әдістемесі. Шымкент университеті. 
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Уровень соответствия отчета по самооценке фактическому состоянию 

дел образовательной программы 5В011700 – Казахский язык и литература, 

ЧУ «Региональный социально-инновационный университет» 
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Стандарт 1 

Цели образовательных программ и 

политика в области обеспечения 

качества 

 +   

Стандарт 2 

Разработка, утверждение 

образовательных программ и 

управление информацией 

 +   

Стандарт 3 

Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 

  +  

Стандарт 4 

Прием студентов, успеваемость, 

признание и сертификация 

 +   

Стандарт 5 

Профессорско-преподавательский 

состав 

 +   

Стандарт 6  

Учебные ресурсы и поддержка 

студентов 

 +   

Стандарт 7 

Информирование общественности 
+    

По решению Аккредитационного совета от 29 апреля 2018г. 
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1 ТАРАУ 

КІРІСПЕ 

     Сараптау тобы 2018 жылдың 26-27 наурызы аралығында «Аймақтық әлеуметтік-

инновациялық университеті» ЧУ-да мамандандырылған (бағдарламалық) 

аккредитация аясында сыртқы аудит өткізді. 

Сыртқы аудит НКАОКО-да дайындалған бағдарламаға сәйкес жүргізілді. 

Іссапар бағдарламасы, 1-кластер бойынша орыс және қазақ тілдерінде әзірленген 

«5В010200 – «Педагогика және бастауыш білім беру әдістемесі», «6М010200 –

Педагогика және бастауыш білім беру әдістемесі», «5В010800 –Дене мәдениеті және  

спорт», «6М010800 – Дене мәдениеті және  спорт», «5В011700 – Қазақ тілі мен 

әдебиеті», «6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтарының білім беру 

бағдарламалары бойынша өзін-өзі бағалау есептері, Мамандандырылған 

(бағдарламалық) аккредиция аясында сыртқы аудитті ұйымдастыру мен  өткізу 

бойынша нұсқаулық, университеттің құрылымы,  сабақ кестелері, практика 

базаларының тізімі секілді жұмыс жасауға қежтті материалдардың барлығы білім 

беру мекемесіне барғанға дейін сараптау тобы мүшелеріне алдын-ала таратылды, 

соның нәтижесінде сыртқы бағалау жұмысына дайындық мәселесі жүйелі 

жүргізілді.  

Университеттің құрылтайшыларымен, ректорымен, проректорларымен 

кездесу сараптау тобының университеттің жалпы сипаттамасын, соңғы жылдардағы 

жетістіктері мен даму бағдарларын анықтауға мүмкіндік берді. 

Сыртқы аудит бойынша жоспарланған іс-шаралар университеттің 

құрылымымен, оның материалдық-техникалық базасымен нақтырақ танысуға 

мүмкіндік берді. Профессор-оқытушылармен, студенттермен, магистранттармен, 

түлектермен, жұмыс берушілермен жүргізілген сұқбаттар білім беру 

бағдарламалары бойынша өзін-өзі бағалау есебінде көрсетілген мәліметтердің 

жоғары оқу орнындағы нақты жағдайлармен сәйкестігін тәуелсіз бағалауға негіз 

болды.  

Университеттің білім беру бағдарламалары бойынша өзін-өзі бағалау есебінде 

ЖОО мен құрылымдық бөлімшелері  қызмет аясының мамандандырылған 

аккредитация стандарттарымен сәйкестігіне қатысты кең көлемді ақпараттар 

берілген, күшті және әлсіз жақтары, сондай-ақ, даму болашағына ықпал ететін 

қауіптер мен мүмкіндіктер анықталған. Бақылау шаралары оқу және ғылыми 

үдерістердің ұйымдастырылуы жайында, материалдық-техникалық базаның 

стандарттарға сәйкестігі туралы мағлұмат алу үшін, сонымен бірге білім 

алушылармен, қызметкерлермен жұмыс орындарында байланыс жасау үшін  

ұйымдастырылды. Сарапшылар кафедраларды, бөлімдерді, лабораториялар мен 

кітапханаларды аралап көрді.  
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Сыртқы аудит өткізу кезінде сарапшылар құжатайналым мәселесін, оқу-

әдістемелік, ғылыми-зерттеу және материалдық-техникалық қамтамасыз етілу 

жайын айқындау мақсатында кафедрадағы құжаттармен танысты, жекелеген 

оқытушылардың сабақтарына қатысты, дайындық бағыттарына сай практика 

базаларына барды.    

ЖОО-ның жалпы сипаттамасы 

АӘИУ тарихы 2001 жылы 3 тамызда ҚР Білім және ғылым министрлігінің № 

643 бұйрығына сәйкес АА №0000174 сериялы лицензиясы бар Шымкент әлеуметтік-

педагогикалық университеті мен ҚР Білім және ғылым министрлігінің № 643 

бұйрығына сәйкес АБ №0062184  сериялы лицензиясы бар Академиялық 

инновациялық университетінен бастау алады. 

2016 жылы университет институционалды аккредитациядан өткен. 

Университет бакалавриат деңгейінде 36 және магистратура деңгейінде  21 

мамандық бойынша маман дайындауды жүзеге асырады.   

Қазіргі таңда Университетте жалпы саны 409, штаттық бірлігі 386 көлеміндегі 

мамандар қызмет атқаратын 15 кафедра бар. Олардың  ішінде: 25 ғылым докторы, 

170 ғылым кандидаты, 1 PhD докторы, МАК-тың 12 доценті мен профессоры, 17 – 

ҚР мәдениет пен өнер саласына еңбек сіңірген қайраткер, 108 магистр мен 76 

оқытушы бар. «ЖОО-ның үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегерлері: 

2013 ж. – 3; 2014 ж.– 1; 2015 ж.– 1. 

Бүгінгі таңда АӘИУ-де заманауи ақпарттандырылған қоғамның даму 

талаптарына сай білікті мамандар дайындаудың жаңартылған жүйесін құру және 

кәсіби білім берудің сапасын арттыру бағытында жұмыстар жасалуда.  

Университетте халықаралық байланыстарды кеңейту мақсатында үздіксіз 

жұмыстар жүргізіліп отыр. Әлемнің және ТМД елдерінің, сондай-ақ отандық 

жетекші жоғары оқу орындарымен тікелей байланыстар жолға қойылған. Білім беру 

және ғылым салалары бойынша Еуропа, Азия, оның ішінде ТМД елдерінің 37 

жоғары оқу орнымен ынтымақтастық туралы келісім-шарт жасалған. 

Университеттің оқытушылары Астана, Алматы, Шымкент қалаларындағы 

жоғары оқу орындарының кәсіби біліктілікті арттыру орталықтарында, «Өрлеу» 

біліктілікті арттыру Ұлттық орталығында, «Болашақ» бағдарламасы негізінде және 

шетелдік тағылымдамалардан өту жолымен өздерінің кәсіби біліктілігін көтеріп 

отырады. 

Университтегі ғылыми-зерттеу жұмыстары оның білім беру бағытындағы 

қызметімен тығыз байланыста жүргізіледі. Ғылыми-зерттеу жұмысына, 

республикалық байқаулар мен пән олимпиадаларына және т.б. шараларға  

қатысушы студенттердің саны жылдан-жылға артып келеді.  

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университет 13.08.2012 жылы ҚР Білім 

және ғылым министрлігінің № 643 бұйрығы бойынша АБ №0142761 сериялы 

мемлекеттік лицензиясына сәйкес 57 білім беру бағдарламасын жүзеге асырып отыр.   
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Заңды тұлғаның орналасқан жері 

Университеттің заңды және нақты мекенжайы: 

160005, Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы,  

Шымкент қ., Д.Құрманбеков көшесі, 4.  

 телефоны: (8 725)235-94-46, 35-94-08; 

факс: (8 725)235-94-46; 

электронды поштасы: rsiu2012@mail.ru; 

ресми сайты: www.rsiu.kz. 

 

2 ТАРАУ 

САРАПТАУ ТОБЫНЫҢ СЫРТҚЫ АУДИТ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ 

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеттің миссиясы -  Қазақстанның 

оңтүстік өңірінің әлеуметтік және инновациялық әлеуетін одан әрі дамыту 

мақсатында, қоғам мен бизнестің қажеттіліктерін қанағаттандыратын, бәсекеге 

қабілетті мамандарды даярлау үшін білім беру қызметтерін ұсыну. Сондықтан 

5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының мақсаты да Стратегиялық 

жоспарда (қашан) көрсетілген бағыттарды басшылыққа алады.    

 Университеттің миссиясын жүзеге асыру үшін аймақтағы нарықтық сұраныс 

пен әлеуметтік ерекшеліктерді ескере отырып, бәсекеге қабілетті педагог маман 

дайындаудың дәстүрлі жүйесі қалыптасып келеді.   

Университетте халықаралық қатынастарды кеңейту бойынша үздіксіз жұмыс 

жүргізіледі, көптеген отандық және шетелдік жетекші жоғарғы оқу орындарымен, 

әлем және ТМД білім беру мекемелерімен тікелей байланыс орнатылған. 

          Қазақстан Республикасының жоғары білім беру ұйымдарында болашақ кәсіби 

мамандарды даярлау сапасын жоғарылату, инновациялық білім беруді дамыту және 

ақпараттық технологияларды меңгерту бағытындағы мемлекеттік саясатқа сай 

республиканың оңтүстік өңіріндегі жоғары оқу орындары дамуының жаңа 

бағыттарын, даму болашағы мен нақты мүмкіндіктерін ескеріп отырады.            Осы 

университеттегі 5В011700-«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша бакалавр-

мамандар дайындау ісі 2012 жылдан бастау алады. 5В011700-«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» білім беру бағдарламалары (ары қарай – БББ)  бойынша «Қазақ тілі мен 

әдебиеті» кафедрасы мамандық шығарушы кафедра болып саналады.  Қазіргі таңда, 

кафедрадағы профессор-оқытушылар құрамының ғылыми дәрежелілігі 66,7%-ды 

құрайды, құрамында 2 ғылым докторы, 11 ғылым кандидаты, 5 аға оқытушы 3 

магистр, аға оқытушы, қызмет етеді.  

 «5B011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті» БББ мақсаты мен міндеттері: «елдің ата 

заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың 

құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, отан сүйгіштік рухында  

тәрбиелеу; әлемдік ғылымдардың жетістіктері мен жаңа технологияларды меңгерген 

және оны  өмірде қолдана алатын кәсіби жағынан жетілген мамандар дайындау; 

ақпараттық  технологияларды  меңгеруге, жұмыс  істеуге қабілетті, қажетті 

ақпараттарды  өз бетінше іздей, сұрыптай және талдай білетін мамандарды 

mailto:rsiu2012@mail.ru
http://www.rsiu.kz/
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дайындау; оқу саласында іргелі білімді қалыптастыру,  оларды ғылыми-зерттеу 

қызметінде, дағдыларында  пайдалана алатын мамандарды дайындау»  деп 

белгіленген (Хаттама № 1  Ғылыми кеңес  29.08. 2016 ж.) 

Университет оқытушылары Астана, Алматы, Шымкент жоғары оқу орындары 

біліктілікті арттыру және кәсіби даярлау орталықтарында және шетелдік 

тағылымдамалар барысында өздерінің кәсіби біліктіліктерін жетілдіруге 

мүмкіндіктері бар. Университеттегі ғылыми-зерттеу жұмыстары білім беру 

қызметімен тығыз байланысты. Жыл сайын ҒЗЖ орындауға, оның ішінде 

республикалық конкурстарға, пәндік олимпиадаларға т.б. тартылатын магистранттар 

саны өсіп келеді.  

Білім  беру бағдарламасы жоо-ның миссиясы мен даму стратегиясына, оқу 

барысындағы болашақ мамандардың құзыреттілігін және біліктілігін дайындау 

мақсатына сай жүргізіледі.   
 

Мамандандырылған аккредитация стандарттарына сәйкестігі 

 

СТАНДАРТ 1 - БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  МАҚСАТЫ  ЖӘНЕ   

САПАМЕН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ САЯСАТ 

 

  «5B011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламаларының мақсаты 

мен міндеттері: «елдің ата заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес 

халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, отан сүйгіштік 

рухында  тәрбиелеу; әлемдік ғылымдардың жетістіктері мен жаңа технологияларды 

меңгерген және оны  өмірде қолдана алатын кәсіби жағынан жетілген мамандар 

дайындау; ақпараттық  технологияларды  меңгеруге, жұмыс  істеуге қабілетті, 

қажетті ақпараттарды  өз бетінше іздей, сұрыптай және талдай білетін мамандарды 

дайындау; оқу саласында іргелі білімді қалыптастыру,  оларды ғылыми-зерттеу 

қызметінде, дағдыларында  пайдалана алатын мамандарды дайындау»  деп 

белгіленген (Хаттама № 1  Ғылыми кеңес  29.08. 2016 ж.) 

             «5B011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасының  осы 

мақсаты Ақпараттық-әлеуметтік-инновациялық университетінің Мемлекеттік 

лицензиясында (№0142761 13.06.2012 ж.) көрсетілген бағыттар негізінде жүзеге 

асырылады. Білім беру бағдарламасы университеттің 2014-2018 жж. арналған 

АӘИУ Стратегиялық даму жоспарында көрсетілген: «Қазақстанның оңтүстік 

өңірінің әлеуметтік және инновациялық әлеуетін одан әрі дамыту мақсатында, қоғам 

мен бизнестің қажеттіліктерін қанағаттандыратын, бәсекеге қабілетті мамандарды 

даярлау үшін білім беру қызметтерін ұсыну» миссиясына сәйкес құрылымданған. 

Білім беру бағдарламасында Стратегиялық даму жоспарының негізгі басым бағыты 

ретінде бәсекеге қабілетті мамандар дайындауға назар аударылған.  

Білім беру бағдарламасының мақсаттары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысымен бекітілген МЖМБС-қа сай. 

Бағдарламаның жалпы маман дайындау бағыттары мақсаты оңтүстік аймақ пен 
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мемлекеттің еңбек нарығындағы сұранысына, экономиканың дамуына сәйкес келеді. 

БББ мақсаттары мүдделі тараптардың қажеттіліктерін және үміттерін талдау 

нәтижесінде, студентке орталықтандырылған білім беру, оқыту және бағалау 

акцентімен аймақтың және мемлекеттің экономикасын дамыту мен еңбек 

нарығының сұранысы есепке ала отырып дайындалған 5В011700-Қазақ тілі мен 

әдебиеті мамандығының білім беру бағдарламасында (Университеттің Ғылыми 

кеңесінің мәжілісінде №12 хаттама, 28.06.2018 ж. бекітілген) оқу мақсаттары  

белгіленген. Дегенмен, осы мақсаттарда мамандықтың өзіндік ерекшеліктері толық 

ашылмаған. Онда жалпылама түрде болашақ педагог мамандарға қойылатын 

талаптар қамтылған да, ал бүгінгі заманауи білім беретін филолог мұғалімдерге 

қатысты мәселелер қамтылмаған. 

 Білім берудің модульдік білім беру бағдарламаларында пәндер модульдік 

жүйемен түзілген (№1 хаттама, 25.08. 2015 ж.). Жыл сайын оқу бағдарламаларын 

жетілдіру бойынша талдау жұмыстары жүргізу үшін жалпы білім беру 

бағдарламалары бойынша бітіруші-студенттер арасында сауалнама жүргізіледі. 

Сауалама нәтижелері бойынша түлектердің оқу үдерісіне көңілінің толатыны 

көрінеді.  

Оқу ісіне қатысты әрбір үдерісті іске асыруға университеттің құрылымдық 

бөлімдері (кафедралар, деканаттар, офис тіркеу, оқу бөлімдері, т.с.с.), ОПҚ құрамы, 

білімгерлер, жоо әкімшілігі, сыртқы қызығушы тараптар қатысады. Оқу ісін  

жетілдіру, дамыту жұмыстарын жүзеге асыру ержелері АӘИУ нормативтік-

құқықтық құжаттар жинағындағы (2013 жылы бекітілген) талаптарға сай 

жүргізіледі. Сапа саласындағы саясат жобасы құрылымдық бөлімшелер кеңінен 

танысу және талқылау үшін университеттің электронды желісіне қойылады. Келіп 

түскен ескертулер мен ұсыныстар Үйлестіру кеңесінің отырысында қаралып, 

түпкілікті нұсқасы тұжырымдалған. Үйлестіру кеңесінің отырысында (2014 жылдың 

14 қыркүйегіндегі №1-хаттама) Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат 

қабылданған. Саясат мәтіні барлық факультеттердің, кафедралардың, құрылымдық 

бөлімшелердің қабырға бұрыштарында, университеттің сайтында (www.rsiu.kz) 

орналастырылған. 

     Университет бойынша мамандар даярлаудың ішкі сапасын қамтамасыз ету 

жүйелі түрде анықтау мен үдерістерді басқаруды, сондай-ақ, сапа саясатына және 

стратегиялық бағыттарына сәйкес күтілетін нәтижелерге қол жеткізу үшін 

жасалатын өзара әрекеттерді қамтиды. Білім беру бағдарламасы нормативтік 

құжаттар негізінде жүйелі түрде ҚР МЖМБС, типтік оқу жоспары, жұмыс оқу 

жоспары, оқу бағдарламасы, жұмыс оқу бағдарламасы, силлабус арқылы іске 

асырылуда.  Жұмыс оқу жоспарлары мен пән силлабустары ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің 2016 жылғы Типтік оқу жоспарына сай келеді. 

Университеттегі білім беру қызметтерін ұсыну үдерісінде білім алушылардың, 

жұмыс берушілер мен басқа да мүдделі тараптардың талаптарын анықтау үшін 

ақпарат жинау жүзеге асырылады. Бұл ретте, мониторинг жүргізудегі негізгі әдісі 

ретінде,университеттіңтиісті құрылымдық бөлімшелерінде жүзеге асырылатын 

сауалнама жүргізіледі. Сауалнама нәтижелері факультет және университет 
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кеңестерінде талқыланып, тиісті шаралар қолданылады. Жоғары оқу орнының 

сайтында университет ректорының блогы бар, онда кез келген адам хабарлама, 

сұрақ қалдыра алады  және оларға ректор дер кезінде жауап береді.  

Жоғары оқу орындарыда ескертулер, шағымдар (наразылықтар) және 

ұсыныстар үшін «Сенім» жәшіктер орнатылған, оған кез келген адам жасырын 

немесе ашық  хабарлама қалдыра алады. 

Бағдарламалардың сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясатында кафедрада 

ПОҚ-тың оқыту, ғылыми-зерттеу және білім беру арасындағы қарым-қатынас 

деңгейі оқытушылардың зерттеу тақырыптарымен байланысты назарға алынған. 

Жүктемеде пән мен зерттеу тақырыптарының сабақтастығы сақталған. Атап 

айтқанда, кафедра  доценті, ф.ғ.к. Б.Бекетов фонетика саласы бойынша кандидаттық 

диссертация қорғаған. Ол «Тіл білімінің негіздері», «Қазіргі қазақ тілінің 

фонетикасы» пәндерін оқытады, ф.ғ.к., доцент З.Керімбаева «Қазақ ертегілеріндегі  

құрмалас сөйлем» тақырыбында диссертация қорғаған, осы таңда  «Қазіргі қазақ 

тілінің морфологиясы», «Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі» пәндерінен дәріс береді. 

Кафедра аға оқытушысы ф.ғ.к. Танабаева Г. «Төлен Әбдіковтің прозалық 

шығармаларының жанрлық, тақырыптық және көркемдік ерекшеліктері» 

тақырыбында диссертациялық жұмыс қорғаған,қазіргі кезеңде «Қазіргі қазақ әдеби 

процесі» «Қазіргі қазақ әдебиеті» пәндерін оқытады. 

Академиялық адалдық пен академиялық еркіндікті қолдау, студенттерге, 

оқытушыларға немесе қызметкерлерге қатысты кез-келген төзбеушіліктен немесе 

кемсітушіліктен қорғау шаралары жүйелі жүргізіледі. Университетте академиялық 

адалдық, Ар намыс Кодексі әзірленіп қабылданған (28.06.2017 жылғы №12 

хаттамасымен бекітілген). Университетте академиялық адалдық, кәсіби нормалар 

және этиканы қамтамасыз ету саясаты мен басқа да іс-шаралар жүргізіліп отырады. 

Оларды сақтау ішкі еңбек тәртіп ережесі, оқытушы мен студенттің ар-намыс 

кодексі, моральдық нормалар, міндеттемелерді және қазақстандық қоғам мен 

мемлекеттің жалпыға танылған адамгершілік принциптері мен нормаларына 

негізделген адал мінез-құлық жүйесін анықтайтын университет қызметкерлерінің 

моральдық-этикалық Кодексінде жазылған. 

Академиялық адалдық мәселелері университет басшылары мен студенттердің 

кездесулерінде де қарастырылады. Сондай-ақ, жоғары оқу орнындағы жемқорлыққа 

қарсы саясат – білім беру бағдарламасының сапасын қамтамасыз ету саласындағы 

саясаттың маңызды элементтерінің бірі. Академиялық адалдық сыбайластық 

жемқорлық тұрғысынан да қарастырылады: сыбайластық жемқорлыққа қарсы тұру 

мәселелері бойынша қоғамдық комиссия, университеттің ішкі нормативті 

құжаттарына сәйкес әрекет ететін ақпараттық орталықтар (ректордың, институт 

директорларының блогы мен форумы, сенім телефоны, сенім жәшігі) құрылған.  

Сыбайлас жемқорлық фактілерінің мониторингі білім алушылардың арасында 

бекітілген жоспарға сәйкес жүргізіледі. Мониторингті жүргізудің негізгі әдісі 

ретінде сауалнама пайдаланылады. Сауалнама жүргізу үдерісін университеттің 

құрылымдық бөлімшелері іске асырады. Толтырылған сауалнамалар өңделеді, 
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мониторинг нәтижелерінің есептері шешім қабылдау үшін, ректоратқа, сондай-ақ, 

барлық мүдделі құрылымдық бөлімшелерге беріледі.  

Дәстүрлі түрде университетте құқық қорғау органдары қызметкерлерінің 

қатысуымен дөңгелек үстелдер өткізіледі, ОПҚ «Құқықтық сауаттылық» атты 

қызметкерлер мен студенттерге лекциялар оқиды.Мысалы, 2017 жылдың 21 

қарашасында ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл агенттігінің ОҚО бойынша департаментінің Мемлекеттік қызмет көрсету 

басқармасының бас маманы А.Джумакулов және маман Ғ.Жундибаев «Сыбайлас 

жемқорлықпен құқық бұзушылықтың алдын алу» тақырыбында университет ұжымы 

мен студенттеріне семинар өткізіп, баяндамалар жасаған (№9 хаттама, 16.05.2017.) . 

БББ жасауға, сапасын қамтамасыз етуге жоо әкімшілігі,  сыртқы мүдделі 

тараптар ОПҚ мен студенттер қатыстырылады.  Бағдарлама мақсаттары 

динамикасын дәлелдеу факторының бірі оның мазмұнын аймақтағы жұмыс 

берушілермен келісу, жұмыс берушілерді (мектептер, колледждер, т.с.с.) тарту 

болып табылады. Білім беру бағдарламаларын жобалау, әзірлеу, талдау үшін жұмыс 

берушілер жұмыс тобының құрамына енген. Жұмыс берушілер білім беру 

бағдарламаларына сараптама жасаған. Атап айтқанда,  №50 А.Байтұрсынұлы 

атындағы мектеп-гимназияның директоры Қ.Б. Саржанова, №64 Ж.Аймауытов ат. 

мектеп-гимназияның директоры З.А.Асылбекова, №15 Д.Менделеев ат. мектеп-

лицейдің директоры Ж.Е.Сержанова сараптама жасаған.  

Таңдау модульдер тізбесін айқындауда, білім сапасын қамтамасыз ету 

саясатына орай жұмыс берушілердің заманауи талаптарына сәйкес келетін, сонымен 

қатар, жоғары оқу орындары түлектері жоғары білікті маман болуына ықпал ететін 

пәндермен толықтырылып отырады. Мысалы: Шымкент қаласындаы №31 мектептің 

директоры Н.Р.Ширтаеваның ұсынысымен «Қазақ тілінің терминологиясы» атты 

электив пән енгізілген (хаттама №1 28.08.2017 жыл). Жұмыс берушілер арасында 

«Білім беру қызметін тұтынушылардың сырттай сауалнамасына қатысады. Олар 

дипломдық жұмыстарды рецензиялауға, түлектерді қорытынды бағалауға 

қатыстырылады. 

Сыртқы аудит барысында жұмыс берушілермен сұқбат кезінде Н.Ширтаева 

университеттегі «5В011700- қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын бітірген түлектерге 

заманауи оқыту технологиясына қатысты пәндер оқытылса» деген өз ұсынысын 

білдірді. Себебі қазіргі таңда мектеп мұғалімдері мен басшылары жас мамандарды 

қайта даярлауға мәжбүр болып отырғанын жеткізді. 

Ескертулер: 1. Білім беру бағдарламасының мақсаты нақты қойылмаған. Онда 

«5В011700- қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының ерекшеліктері жете 

ескерілмеген. 

2. Электив пәндер каталогінде заманауи оқыту технологияларына қатысты  

пәндердің білім мазмұныны жетілдіру мәселесі қарастырылмаған. 

 Ұсыныс: 

1. Білім беру бағдарламасының мақсатын нақтылап, мамандықтың 

ерекшелігіне сай жетілдіру керек. 
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2. Электив пәндер каталогінде заманауи оқыту технологияларына қатысты  

пәндердің білім мазмұнын жетілдіру керек. 

 

СТАНДАРТ 2. 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ, БЕКІТУ ЖӘНЕ 

АҚПАРАТТАРДЫ БАСҚАРУ 

Білім беру бағдарламаларын әзірлеуде жоғары оқу орнында БББ жасау мен 

бекітудің ішкі ережелері  қолданылады. Университетте білім беру бағдарламаларын 

әзірлеу, бекіту, іске асыру, мониторинг жүргізу және оның тиімділігін бағалау 

PDCA циклі бойынша білім беру бағдарламасын басқарудың біртұтас үдерісі 

ретінде жүзеге асырылады. Білім беру бағдарламасын дайындау үдерісінің жүйесі 

төмендегідей ретпен жүргізіледі: мүдделі тараптардың ұсыныстары мен талаптарын 

талдау; білім беру бағдарламаларының мақсаттарын орнату; күтілетін оқыту 

нәтижелері және құзыреттілігі арқылы түлектің моделін қалыптастыру; білім беру 

бағдарламасының мазмұны мен құрылымын қалыптастыру; оқыту, бағалау әдістерін 

және білім беру бағдарламасын іске асыру тәсілдерін таңдау; кері және озық 

байланыс негізінде бағалау және жетілдіру.  

 5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша БББ-ның мазмұны 

кәсіби әлеуеттік құзіреттілікті ғылыми, теориялық және тәжірибелік бағдарлаудың 

талаптарына сәйкес жасалған. БББ кафедра мәжілісінде, факультеттің, 

университеттің әдістемелік  кеңесінде талқыланады және ректор бекітеді (Ғылыми 

кеңес мәжілісінің №12 хаттамасы, 28.06.2017ж.). Бекітілген БББ негізінде түрлі оқу 

деңгейлерінің түрлі оқу мерзімдері бойынша негізгі оқу жоспары (НОЖ) 

даярланады. 5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті бакалаврының БББ оқу жұмыс 

жоспарлары (ОЖЖ) күндізгі, кешкі, қысқартылған және жеделдетілген оқу 

формалары бойынша даярланған (№1  хаттама,  25.08.2017 ж).  

Білім беру бағдарламаларының мазмұны білім беру деңгейлері бойынша 

әзірленген. Онда студентке орталықтандырылған оқытудан күтілетін нақты 

нәтижелер мынадай бөліктер бойынша түзілген: жалпы білімділік, әлеуметтік-

этикалық құзіреттер, экономикалық және басқарушылық-ұйымдастырушылық 

құзіреттер, әлеуметтік, экономикалық, кәсіби рольдердің өзгеруіне даяр болу 

талаптары, өзгерістер мен белгісіздік динамизмінің жоғарылау жағдайларының  

географиялық және әлеуметтік ұтқырлық. 

БББ мазмұны студентке орталықтандырылған негізде нақты күтілетін 

нәтижелеріне бағытталған. БББ әзірлеу үдерісінің өзі  бірнеше кезеңнен тұрады. БББ 

күтілетін нәтижелері жалпы білімділік (В1.1, В4.1, В1.2), әлеуметтік этикалық (В2.4) 

құзіреттерді және экономикалық және басқарушылық (В2.2, В4.1, В4.2) құзіреттерді 

қалыптастыруды көздей отырып жасалған.   

           Міндетті компонент бойынша БББ мазмұны  талаптарына сәйкес МЖМБС 

және типтік оқу жоспары талаптарына сәйкес келеді. Әрбір модульдегі жеке пән 

үшін оқытудың соңғы нәтижелері  қалыптасатын құзіреттер өлшемі болып 

табылатын, Блум таксономиясы негізінде даярланған когнитивті, психомоторлық 

және аффективті домендер түрінде анықталған. 
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      Негізгі (жұмыс) оқу жоспарының (НОЖ) құрылымы мен мазмұны Білім беру 

бағдарламасына, ҚР ТОЖ-на (2010, 2013, 2016)  сәйкес келеді.Осы оқу жоспарына 

сай ОЖЖ жасалады (№1 хаттама 28.08.2017 ж.) .  

Таңдау бойынша модульдерге берілген кредиттер семестрлер бойынша тең 

бөлінген. Сондай-ақ, семестрлердегі емтихан саны, кредиттер саны  көрсетілген 

практиканың семестр бойынша бөлінуі және қорытынды аттестаттау модулі талапқа 

сай жіктелген. 

Білім беру бағдарламасының мазмұны отандық және шетелдік жоғары оқу 

орындарының ұқсас бағдарламаларымен үйлестірілген,  ЕСТЅ типі бойынша 

кредиттерді қайта тапсыру тәртібі бекітілген.  Білім беру бағдарламасының жалпы 

еңбек сыйымдылығы 160 кредитті құрайды. Оның ішінде теориялық оқуға - 129 

кредит.  Жалпы білім беру пәндер – 28 кредит (21-міндетті, 7-таңдау), базалық 

пәндер – 69 кредит (20-міндетті, 49 – таңдау), кәсіптендіру – 32 кредит (5 - міндетті, 

27 – таңдау). Тәжірибе - 20 кредит, оқытудың қосымша түрлері - 8 кредит, 

қорытынды аттестация - 3 кредит . 

 Жұмыс оқу жоспарларының құрылымы мен мазмұны үлгілік оқу жоспарлары 

мен элективті пәндер каталогына сәйкес түзілген. Базалық кәсіби модуль болашақ 

бакалаврдың мамандығы бойынша іргелі білім қалыптастыруына бағытталған. 

5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті БББ оқу жоспарларының құрылымы мен мазмұны 

типтік оқу жоспарлары мен  элективті модульдер (пәндер) каталогіне сәйкес келеді. 

Олардың жүйесі:  типтік оқу жоспары; (ТОЖ); негізгі оқу жоспары (НОЖ); оқу 

жұмыс жоспары (ОЖЖ);  жеке оқу жоспары (ЖОЖ). Таңдау бойынша модульдерге 

берілген кредиттер семестрлер  бойынша тең бөлінген.  Білім беру бағдарламасының 

мазмұны үйлесімде отандық және кейбір шетелдік жоғары оқу орындарының ұқсас 

бағдарламаларымен үйлестірілген,  ЕСТЅ ("Кредиттік технология бойынша оқыту 

ережелері") типі бойынша кредиттерді қайта тапсыру тәртібі бекітілген. 

Білім беру бағдарламаларында кәсіби тәжірибені жүзеге асырудың түрлері, 

көлемі (кредит), базалары, ұйымдастыру, нәтижелері,тиімділігі көрсетілген.  Оқу 

жоспарында мынадай іс-тәжірибе түрлері қарастырылады: оқу, педагогикалық, 

өндірістік және дипломалды. Іс-тәжірибенің барлық түрлері бойынша әдістемелік 

құралдар әзірленеді. МЖБС және БББ негізгі оқу жоспарына сәйкес студенттердің  

тәжірибенің төрт түрінен өтуі қарастырылған: 1. Оқу тәжірибесі; 2.Педагогикалық 

үздіксіз тәжірибе; 3. Педагогикалық тәжірибе; 4. Өндірістік  (педагогикалық) 

тәжірибе. НОЖ-да кәсіби тәжірибеге 10 кредит берілген. Оның мақсаты да, сағат 

көлемі де МЖМБС және мамандықтың ТОЖ талаптарына сәйкес келеді. 

Дипломалды тәжірибесі тәжірибелік жұмыстардың барлық түрлерін аяқтап, 

студенттерге алған білімдерін, білігі мен дағдыларын педагогикалық қызметте 

қолдануына мүмкіндік береді. Бітіруші курс студенттері  қалалық және аудандық 

білім беру бөлімдері мен мектептер арасындағы жеке келісім-шарттар арқылы 

тұрғылықты жері бойынша болашақта жұмысқа алу жайлы келісіммен 

педагогикалық тәжірибеден өтеді. Шымкент қаласындағы А.Байтұрсынов ат. №50 

мектеппен; Д.Менделев ат. №15 мектеппен,  В.Терешкова атындағы №31 

мектеппен; №72 жалпы білім беретін мектеппен келісімшарт жасалған. Бұл тәжірибе 



IQAA Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

16 

 

базасының  студенттер үшін олардың болашақ жұмыс орнына айналу мүмкіндігінің 

бар екенін көрсетеді. 

Тәжірибелердің нәтижелері бойынша мектеп және ұйым өкілдерінің 

қатысуымен қызықты да мағыналы қорытынды конференциялардың 

бағдарламалары дайындалады. Практикант студенттердің есептері тыңдалып, 

мектеп және ұйым басшылары практика нәтижесін талқылайды.  

Мамандықтың білім беру бағдарламалары мамандықтың (МОӘК) және 

пәндердің оқу-әдістемелік кешендерімен (ПОӘК) қамтамасыз етілген. Кафедрада 

оқытылатын әрбір пәнге арнайы оқу-әдістемелік қамтамасыз ету картасы жасалған. 

Оқу-әдістемелік кешендердің бір данасы кафедрада сақталады, ал электрондық 

нұсқасы университет сайтына салынады. Барлық толықтырулар мен өзгертулерді 

шығарушы кафедралар ұсынады, факультет Кеңесі мәжілісінде талқылағаннан 

кейін, оларды университеттің Ғылыми кеңесінде қарауға ұсынады. Мұндай кешенді 

орындалатын жұмыстар білім беру сапасының артуына кепілдік береді. Білім беру 

бағдарламаларының оқу-әдістемелікпен қамтамасыз етілуі біршама шешілген. 

Дегенмен, кітапхана қорында замануи бағыттағы жаңа әдістемелік құралдар тапшы. 

Мысалы, 2017-2018 оқу жылынан бастап жалпы білім беретін мектептерге жаппай 

енгізілген жаңартылған білім бағдарламаларымен байланысты оқу-әдістемелік 

құралдармен қамтамасыз ету мәселесі шешілмеген (университеттің кітапханасының 

қорында жаңартылған білімге қатысты жазылған оқулықтар, әдістемелік еңбектер 

табылмады.  

Білім беру бағдарламаларын дайындау үдерісіне жұмыс берушілер де 

қатысады. Мысалы, 2016-2017 оқу жылы жұмыс оқу жоспарының оқыту 

траекторияларына сәйкес №50 А. Байтұрсынов атындағы  мектеп-гимназия 

директоры Қ.Б.Саржанова мен №31 В.Н.Терешкова атындағы  жалпы орта 

мектебінің директоры Н.Р.Ширтаевалардың ұсынысы бойынша электив пәндер 

модуліне  «Мемлекеттік тілдегі терминология», «Қазақ тілі мен әдебиетінің 

заманауи технологиялар арқылы оқыту» пәндері енгізілген.  

Университеттің Стратегиялық жоспарының негізінде кафедраның 2014-2018 

жылдарға арналған Стратегиялық ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспары 

жасалған (№2 хаттама 24.09.2014 жыл). Соның бір бағыты ретінде инновациялық 

технологиялардың соңғы жетістіктері пайдаланатын қашықтықтан оқыту жүйесі мен 

DistNetSystem ақпараттық-білім беру порталы енгізілген. 5В011700-Қазақ тілі мен 

әдебиеті мамандығы бойынша қашықтықтан оқыту жүйесі бойынша білім беру 

бағдарламасы алдағы жылдарға жоспарланған. 

БББ сапасын бақылау және бағалау үшін оқытушылардың өзара сабаққа қатысу 

кестесі жасалған (№1 хаттама, 25.08.2017 ж.) және оқытушылар арасында шеберлік 

сыныптары жүргізіледі, олардың нәтижелері кафедра мәжілістерінде, филология 

факультетінің, университеттің оқу-әдістемелік кеңестерінің мәжілістерінде 

талқыланады. БББ саны, оның мазмұны туралы толық ақпарат және оқыту 

нәтижелері ретіндегі негізгі құзыреттіліктердің сипаттамасы университет сайтында 

қол жетімді. 
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Жоғары оқу орындарында жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламалары мен қосымша кәсіби білім беру бойынша оқуды жалғастыру 

мүмкіндігінің бар екендігін көрсетеді. Мысалы, 5В001700-Қазақ тілі мен әдебиеті 

мамандығын 2015 жылы бітірген бакалавр Мақанов Нұрсұлтан 6М011700-Қазақ тілі 

мен әдебиеті БББ-ның магистратура деңгейінде оқуын бітірген.  

Ескерту: 1.Кітапхана қорында заманауи оқу-әдістемелік құралдардың 

тапшылығы байқалады.  

2. Пән силлабустарының құрылымдық жүйесінде сәйкессіздіктер байқалды. 

Сондай-ақ, берілген СӨЖ/СОӨЖ тапсырмаларының берілуін де біріздендіру 

қажеттігі  көрінеді.  

Ұсыныстар:  

 1. Университеттің кітапхана қорын жаңа әдістемелік құралдармен толықтыру 

қажет. Әсіресе, жаңартылған білім мазмұнына байланысты оқу-әдістемелік 

кешендерді студенттердің пайдалануына мүмкіндік жасалуы тиіс.  

         2. Пән силлабустарының құрылымдық жүйесінде сәйкессіздіктерді анықтап,  

СӨЖ/СОӨЖ тапсырмаларының берілуін біріздендіру қажет.   

 

 

СТАНДАРТ 3. 

СТУДЕНТКЕ ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ОҚЫТУ,  БІЛІМ БЕРУ 

ЖӘНЕ БАҒАЛАУ 

 

 Жоғары оқу орнында студентке бағытталған оқыту мен білім беру үдерісі 

жолға қойыла бастағаны байқалды. Оның басты дәлелдері ретінде: оқу үдерісін 

ұйымдастыру мәселелерінде студенттердің пікірлерімен санасу; студенттердің оқу 

пәндерінің каталогін жасауға қатыстырылу; модульдің білім беруге ішінара ауысу; 

оқытудың интерактивтік әдістерін кеңінен қолдану арқылы олардың өздігіінен 

ізденісіне мүмкіндік беру және т.б. мәселелердің жүзеге асуын атауға болады. 

Сондай-ақ, студенттердің университеттің коллегиялық басқару ұйымдарына 

қатысуы: Н.Қуандық - факультет Ғылыми Кеңес мүшесі; ал М.Қостай мен 

Д.Жұмахан – университеттегі Жастар комитетінің мүшесі. Әрбір сессиядан кейін 

студенттер арасында тәуелсіз сауалнама жүргізіледі, студенттік «Сенім»  поштасы 

және телефоны  жұмыс істейді. Ректормен тікелей байланыс жасау  үшін 

университет сайтында ректор блогы бар ( rsiu@mail.ru). 

 Эдвайзер туралы Ережеге сәйкес білім алушыға, білім алу жоспарын жасауға 

бакалавриатта білім алудың  барлық кезеңінде эдвайзер көмек көрсетіледі.  

5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының студенттері білім беру 

бағдарламасының мазмұнын бағалау және оқыту әдістерін талдауға қатысады. Оқу 

жұмыс жоспары траектория бойынша жүргізіледі: 1) Қазақ тілі мен әдебиетінің 

педагогикалық тарихи негіздер; 2) Қазақ тілі мен әдебиетінің кәсіби бағыты.  

Әрбір оқу жылының соңында келесі оқу жылындағы электив пәндер мен 

оқытушыларды таңдай отырып, студент жеке оқу бағдарламасын жасайды. 

Студенттердің құзіреттілігін бағалау жүйесі ұлттық деңгейдегі тәжірибеге сәйкес 

mailto:rsiu@mail.ru
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келеді. Студенттер бақылаудың түрлерімен алдын-ала танысады, бағалау 

критерийлері (силлабуста бар ма?) нақты беріл(ме)ген. Пәндер бойынша 

стандартталған білім беру бағдарламалары бар ма? 

Нақты пәндерді оқытудың нәтижесі ретінде пән компетенциясы және білім 

берудің қорытынды нәтижесі сипатталады. Пәнді оқытудың қорытынды нәтижесі 

оқытушылардың когнитивті психоматорлы және Блум таксонимі  бойынша 

аффективті домені болып көрсетіледі.  

Емтихан сұрақтары мен тесттерді модульдік жұмыс бағдарламасына сәйкес 

лектор жасайды және  Блум таксономинде  түрлі деңгейде көрсетеді (қарау керек, 

билеттердің бектілген уақытын көрсету керек). Оқу жүктемесі ESTS кредит 

жүйесінде жүргізіледі, ұлттық білім беру жүйесі мен европалық  білім арақатынасын 

анықтайды және дипломға қосымшада білім алу нәтижесін көрсетеді. Білім беру 

бағдарламасының  барлық ішкі және сыртқы үдерістерінің сапамен қамтамасыз 

етілуі  РДСА  циклі студенттердің белсенді қатысуымен жүзеге асырылады. 

Сауалнама нәтижесі  бойынша студенттер  оқу бағдарламасына, силлабустарға 

академиялық саясатқа, студенттің ар-ожданы кодексіне, анықтамалық-

жолсілтегішке өзгерістер ендіре алады (дәлелі). Жоғарыдағы құжаттарға ендірілген 

өзгерістер туралы студенттерге міндетті ақпарат беріледі.  

Сессия нәтижесі кафедра мәжілісінде, факультет және университет 

кеңестерінде талқыланады, кемшіліктер мен ескертуді жоюдың шешімдері 

қабылданады, білім сапасын көтерудің және жетілдірудің түрлері жасалады. 

Сондай-ақ студенттердің СҒЖ нәтижелеріне және шығармашылық байқау 

жұмыстарына т.б  жүргізіледі.  БББ білімгерлерінің ОЖСБ нәтижелерінде ілгерілеу 

бары байқалды: 2015-2016 о.ж -69,52; 2016-2017 о.ж. -72,3; 2017-2018 о.ж.- 89,3 

көрсеткішті құрайды. 

Кафедраның ПОҚ біліктілікті арттыруды және кәсіби дамуды үздіксіз жүргізіп 

отырады. Барлық оқытушылар жыл сайын семинарлар мен практикалық 

тренингтерде өз әдістерін жетілдіріп отырады. 

Студенттік орталықтандырылған білім беру технологиясы бойынша ф.ғ.к., 

Танабаева Г. Тәуелсіз білім беру сапасын қамтамасыз ету қазақстандық агенттігінде 

05.10.2017 жылы білімін жетілдірген. Ф.ғ.к., Танабаева Г. оқу қорытындысы 

бойынша кафедраның ПОҚ және студенттерге студенттік орталықтандырылған 

білім беру мәселесі жөнінде семинар өткізген. 

Студенттерге  әлеуметтік жәрдем  беру механизмі құрылған,  оқу ақысында 

жеңілдіктер, жатақханада тұру жеңілдіктері, жатақхананың тұрмыстық қызмет 

көрсетуі 20%-100%  төлемақы жеңілдіктері  қарастырылған. Мысалы, 117-15 оқу 

тобының студенті ата-ана қамқорлығынсыз қалған Досжан Нұризат ОҚО әкімдігінің 

жолдамасы бойынша оқуға қабылданып, төлемақыдан толық босатылған. 2-курс 

студенті Мөлдір Нұрғзина әлеуметтік жағдайына байланысты 100 пайыз 

жеңілдікпен оқиды. 

Оқуға және өнерге терең қызығушылығы бар студенттер үшін   «Парасат» 

әдеби-эстетикалық  үйірмесі  жұмыс істейді. 
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Университет студенттердің үздіксіз өздігінен білім алуын мақсат етіп алған, 

академиялық ұтқырлықты ұйымдастыру, зерттеушілік дағдыларын дамыту үшін 

барлық жағдайлар жасалған. Онда АӘИУ Академиялық саясаты ((Ғылыми кеңесінің 

27.01.2016 жылғы №6 хаттамасымен) бекітілген. Кафедрадағы академиялық 

ұтқырлық бағдарламасы және мамандықты дамытудың стратегиялық жоспары бар.  

 Студенттер 2016-2017 оқу жылында 5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті 

мамандығына қатысты ішкі академиялық ұтқырлық бойынша екі студент: Қуандық 

Назерке Адилханқызы мен Хайбулла Сандуғаш Зулхайдарқызы Қазақстан 

инженерлік педагогикалық халықтар достығы университетіне барған; 1 студент   

Мақымова Жанбота Әсетқызы Батыс-Қазақстан инновациялық технологиялық  

университетіне   барған (протоколы, оқу жоспарын қарау). Ал, ішкі академиялық 

саясат бойынша 1 студент Н.Жолдығұлова Батыс-Қазақстан инновациялық 

технологиялық  университетінен; 3 студент С.Бекше, А. Абдулла, А.Тургенова  

Сырдария университетінен оқуға келген.  

Университеттегі студенттердің дайындық деңгейі мен оқу үдерісіндегі 

жетістіктерін бағалау университтің нормативтік құжаттарына сәйкес: УЕ-АӘИУ-

052-2014 «Білім беру үдерісін білім берудің кредитті технологиясы бойынша 

ұйымдастыру» (қашан бекіген); , сондай-ақ ішкі ережелер мен СМЖ іс-шараларына 

сәйкес: «Білімін бағалау», «Оқу үдерісіндегі жетістіктерін бағалау», «Білімін 

қадағалау жүйесі», «Академиялық қарыздарын жоюы», «Жазғы семестрді 

ұйымдастыру және өтуі» және «Білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бағалау» 

және «Білім алушылардың оқудағы жетістіктерін қадағалау» қаулысы бойынша 

орындалады. 

Күндізгі бөлім студенттері емтихан және басқа да бақылау түрлерінің нәтижесі 

туралы  университеттің ақпараттық  автоматтандырылған «Platonus»  жүйесі арқылы  

біле алады. 

Мамандық саласындағы пәндер бойынша ағымдық аралық және аралық 

бақылау талаптары туралы толық ақпарат силлабустарда көрсетілген. Әрбір модуль 

бойынша тест тапсырмаларының базасы жасалады, нұсқалар комбинациясы 

автоматты бағдарламалармен жүргізіледі, емтихан ведомостары дайындалады. Пән 

бойынша базадағы тесттер кемінде 30%-ға жаңартылып отырады. Тест 

тапсырмаларының жасалуы мен талаптары нұсқаулықта көрсетілген.  

Білімбі бағалау критерийін қолдану білім алушыларға силлабус және 

университет порталы арқылы жеткізіледі. БББ Ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкес 

жасалып, Дублин дескрипторлары және Біліктіліктердің Еуропалық шеңберімен 

келісілген. Дегенмен, сыртқы аудит барысында  5В011700- қазақ тіл мен әдебиеті 

мамандығының 1-курсындағы «Әдебиеттануға кіріспе» (оқытушы Ф.Ертаева) және 

2-курсындағы «ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті» (оқытушы Р.Қожабекова) пәндері 

бойынша сабақтарға қатысып, пән силлабустарымен таныстық. Оқыту үдерісіне 

байланысты оқытушылармен, студенттермен сұқбат жүргізілді. Тексеру барысында 

пән силлабустарының құрылымдық жүйесінде сәйкессіздіктер байқалды. Сондай-ақ, 

берілген СӨЖ/СОӨЖ тапсырмаларының берілуін де біріздендіру қажеттігі  
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көрінеді. Бағдарлама бойынша ұйымдастырылған Интервью кезінде де өздік жұмыс 

тапсырмаларын білім алушылардың әрқилы түсінетіні анықталды.   

 

Университетте студенттерді аралық аттестациялау ГОСО негізінде оқу-жұмыс 

жоспарына және академиялық күнтізбеге сәйкес жүргізіледі. АӘИУ-де емтихан 

билеттері мен тесттердің мазмұнының сапасын бағалау «Ағымдық аралық және 

қорытынды аттестациялауды жүргізу ережесімен» реттеледі.  

Факультет деканының өкімімен 3 адамнан кем емес емтихан алушылар 

бекітіледі, олар жетекші профессор, доценттер пәнге біліктілігі сәйкес келетін бірақ 

пәнді жүргізбеген құрамда бекітіледі. МАК төрағасы мен мүшелерінің құрамы 

ректордың бұйрығы шығарылған (№28 бұйрық 20.12.2017 жыл). 

Университеттің ішкі ережесі жасалған және университеттің веб-сайтына 

орналастырылған www.rsiu.kz. Университетте «Үлгерім журналы», «Элективті 

пәндер», «Білім алушылардың контингенті» туралы мәліметтер «Platonus» 

электронды базасына ендірілген www.rsiu.kz 

Білім алушының жеке кабинеті қарастырылған, онда студент туралы барлық 

мәлімет, элективті пәндер каталогы, жеке оқу жоспары, оқу жетістіктерінің 

тарихы,транскрипт т.б жинақталған. Интернет-ресурстары арқылы студент 

жетістігін бақылап отыруға болады. Ата-аналар студент жетістігі мәліметті  

студенттің идентивті коды  арқылы кез-келген уақытта қадағалай алады. Себебі оқу 

ақысын ата-аналар төлейді, студенттердің жетістігі оларға маңызды болып 

табылады.  

Жоғарыда атап өтілгендей білім алушы қорытынды бақылау нәтижесімен 

келіспеген жағдайда емтихан өткізілгеннен кейінгі келесі жұмыс күні аппеляциялық 

шағым бере алады. Университетте «АӘИУ студенттерінің ар-намыс Кодексі» 

құрастырылған. Үлгерімнің ағымдық бақылауы оқытушылармен оқу сабақтарында 

және бақылау іс-шараларын орындаудың күнтізбелік графиктеріне сәйкес кеңес 

беру сағаттарында (ОСӨЖ) және СӨЖ тапсырмаларын өткізу кезінде жүзеге 

асырылады.  

Білімгерлердің ағымдық бақылау кезінде СӨЖ орындауы әрбір орындалған 

тапсырмасы 100 балдық шкала бойынша бағаланады. Үлгерімнің ағымдық 

бақылауының ең соңғы нәтижесі академиялық кезеңдегі алған бағаларының орташа 

арифметикалық сомасын есептеу арқылы жүргізіледі. Дегенмен, пән 

силлабустарының мзмұндық-құрылымдық жүйесін бірегейлендіру талап етіледі. 

Мысалы, 27 наурыз күні сабақтарға қатысу барысында «Әдебиеттануға кіріспе» 

және «ХІХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы» пәндерінің мазмұндық-

құрылымдық жүйесінде бірізділік жоқтығы көрінді.  

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру университеттің 

академиялық саясатындағы сәйкес ережелерге сай орындалады. Студенттердің 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысуы ғылыми баяндама дайындау, 

конференцияларға қатысу үйірмелерге қатысу және ғылыми жетекшімен бірге 

мақалалар жариялау түрінде жүргізіледі. Атап айтқанда,  2013 ж. - 23, 2014 ж. - 31, 

2015 ж. - 39, 2016 ж. - 45, 2017 ж. - 48 ғылыми мақала жариялаған. 

http://www.rsiu.kz/
http://www.rsiu.kz/
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Университетте жылына 1 рет студенттердің ғылыми конференциясы 

ұйымдастырылады, үздік жұмыстар конференция жинағында  және АӘИУ 

«Хабаршыда» жарияланады. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі Республикалық жоғары оқу орындары студенттерінің ғылыми-зерттеу 

жұмыстары байқауында Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университетінің 

студенті Каумбаеа Луиза Дастановна 5В011700  - Қазақ тілі мен әдебиеті 

мамандығы бойынша ІІІ Дәрежелі дипломмен марапатталды. Астана, 2017 жыл. 

 БББ бойынша ғылыми  үйірме жұмыстарына қатысады, олардың қатысым 

деңгейі артып келеді. 5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы студенттерінің 

соңғы жылдары үйірмеге қатысуы 3%-4% артқан: 

Ескерту: Академиялық ұтқырлық бойынша 5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті 

мамандығы бойынша ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлық біршама жолға 

қойылған. Дегенмен, республикадағы беделді жоғары оқу орындарымен ішкі 

байланыстарға мән берілмеген.  

Ұсыныс: Академиялық ұтқырлық бойынша 5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті 

мамандығы бойынша сыртқы академиялық ұтқырлық бойынша республикадағы 

беделді жоо-мен байланыстыруға мән берілгені абзал.  

 

СТАНДАРТ 4. 

СТУДЕНТТЕРДІ ҚАБЫЛДАУ, ҮЛГЕРІМ, ТАНУ ЖӘНЕ 

СЕРТИФИКАТТАУ 

 

 Университте 5В011700-қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша 

кафедраға бекітілген базалық мектептерде кәсіби бағдар жүргізу мәселесі жолға 

қойылған. Соның нәтижесінде білім беру бағдарламаларын саналы таңдаған 

талапкерлерді іріктеуге және дайындауға бағытталған жұмыс жүйесі қалыптасқан. 

Шымкент қалалық және облыстық мектептерде кәсіптік бағдар беру жұмысы, 

оқушылармен және колледж түлектері арасында  кәсіби бағдар жүргізіледі.   

      Бакалавриатқа қабылдау шарттары мен ережесі туралы ақпарат, қажетті 

құжаттар тізбесі, мамандықтар тізімі, қазақ және орыс тілдеріндегі түсу 

емтихандарының бағдарламалары, емтихан қабылдау кестесі, нормативтік құжаттар, 

хабарландырулар және т. б. университеттің (www.rsiu.kz) ресми сайтында, сондай-ақ 

ақпараттық қабырға бұрыштарында орналастырылған. Сондай-ақ, оқуға түсу туралы 

ақпараттар облыстық басылымдарда: «Оңтүстік Қазақстан», «РИО-Талапкер», 

«Талапкер» газеттерінде, «Мой мир», «Факультет» журналдарында, «Айғақ», 

«Отырар», «Қазақстан Шымкент» арналарындағы жарнамалық роликтерінде, 

сондай-ақ, КТК және «Астана» телеарналарының жүгіртпе жолдарында 

жарияланады. БББ бойынша 2013-2018 жылдардағы ҰБТ/ТКТ орташа 

көрсеткіштерінде динамика бары байқалды. Мысалы: 2013-2014 о.ж.- 52 болса; 

2017-2018 о.ж.- 62-ге көтерілген. Бұл жоо-ның беделінің артып, талапкерлердің 

қызығушылығының артқанына дәлел болады. 
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Әр оқу жылының басында 1-курс студенттеріне жол сілтегіш-анықтамалық 

беріледі. Студенттің жол сілтегіш-анықтамалық АӘИУ web-сайтында (www.rsiu.kz) 

тіркелген.  

Университет академиялық ортасындағы білім алушылар мен ПОҚ арасындағы 

өзара сыйластық, сенім мен түсіністік деңгейі «Оқытушы студенттер көзімен» 

аясындағы сауалнама нәтижелері кафедрада талданады (дәлелдеме). 

Аккредитациялық тексеру кезінде студенттермен жүргізілген «Ұйымның жұмысына 

ОПҚ қанағаттануы» сауалнама  (қатысқан  41 студенттің 68.3 %-ы қыз: 31,7 %-ы ұл; 

1-2-курс – 39 %; 3-курс 31,7 %; 4-курс 29,3 % болды) және сабаққа қатысу 

барысында жүргізілген әңгімелерде мынадай мәселелер анықталды:  студенттер 

арасында сыбайлас жемқорлық мәселесі жоқ; ОПҚ-мен өзара байланыс мәселесіне 

қанағаттанады; студенттер көзімен университет әкімшілігінің жұмыстарына, ОПҚ 

кәсіби деңгейіне қанағаттанады. Ал, оқыту үдерісіне байланысты саулнамада 

студенттердің жауабында оқыту формалрын түрлендіруге қатысты мынадай 

ұсыныстар жасалған: «инновациялық технологиялар арқылы білім беру», «оқуға 

ынталандыруды шешу», «әлемдік білім беру алаптарына сай болашақ маманға жан-

жақты білім беру», (білім жүйесін көтеру» қажеттігі туралы ұсыныстарын білдірген.            

Басқа жоғары оқу орындарынан ауысып немесе академиялық ұтқырлық  бойынша 

келген білімгерлерге оқу траекториясын таңдауға, жеке оқу жоспарын құрауға және 

оқу кезеңінде БББ игеруге көмек береді. 

Білім беру бағдарламасы мен білім беру деңгейі түрлері бойынша 

орталықтандырылған «Рlatonus v3.0» автоматтандырылған ақпараттық жүйеcі 24 

сағаттық тәртіппен жұмыс жасайды. Ол университеттің www.rsiu.kz веб-сайтына 

орналастырылған. 

Унвиерситеттің ақпараттық-талдау жұмыстарының нәтиежесінде 

анықталғандай білімгерлердің 92%-ы ауылдық мектеп бітірлушілері. 5В011700-

Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының білімгерлері ақылы түрде, күндізгі, кешкі 

оқу нысандары бойынша оқытылады.  

Аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу үшін жазбаша, ауызша, 

шығармашылық, тест түрлері қолданылады. 2015-2016 оқу жылын 2012-2013 оқу ж. 

салыстырғанда күндізгі оқу бөлімі бойынша ауызша және жазбаша емтихан 

үлгілерінің көбейгені байқалады. Мысалы, жазбаш бақылау 2013-2014 о.ж. – 18 

болса, 2015-2016 о.ж. – 28 –ге көбейген.  

АӘИУ-де тест және емтихан билеттері мазмұнының сапасын бағалау 

«Университет білім алушыларының ағымдағы бақылау үлгерімін, аралық және 

қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру ережесімен» реттеледі. Аралық, 

қорытынды аттестаттау емтихандарының билеттері мен тесттері жыл сайын қайта 

қаралады, жаңартылады. 

Мамандық бойынша студенттердің оқу жетістіктерін бағалау статистикасын 

есептеу кезінде білім алушының оқудағы жетістіктерін орташа деңгейін бағалауда  

GPA (Grade Point Average) пайдаланылады. Ол таңдаған мамандығы бойынша 

студентті ауыстыруға және студенттерді келесі курсқа көшіру үшін пайдаланылады.  

http://www.rsiu.kz/
http://ayu.edu.kz/
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Мамандық бойынша курстан курсқа көшіру үшін өту балының төменгі шектік 

деңгейін университет Ғылыми кеңесі айқындайды. 

Мамандық шығарушы кафедра курстық, дипломдық және диссертациялық 

жұмыстарды орындау басталғанға дейін студенттер мен магистранттарды білім беру 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес, жұмысқа қойылатын талаптар 

белгіленген әдістемелік нұсқаулармен қамтамасыз етіледі.  

Түлектерді жұмысқа орналастыру кестелік деректері тұрақты қажеттілік үдерісі 

бар педагогикалық бағыттағы мамандарға жұмыс берушілердің сұранысы 

артқандығын дәлелдейді.Соңғы төрт жылдағы статистикалық мәліметтерге сәйкес, 

университеттің түлектерді жұмысқа орналастыру көрсеткіші бойынша 2013-2014 

оқу жылы - 58,3%; 2014/2015 оқу жылы - 61%; 2015-2016 оқу жылы - 63,9%; 2016-

2017 оқу жылдары - 65,3% құрады. Бос жұмыс орындары жәрмеңкелеріне қатысуға 

Оңтүстік өңірдің кәсіпорындары, ұйымдары, компанияларының басшылары мен 

өкілдері, фирмалардың басшылары, облыстық және қалалық жұмыспен қамтуды 

үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының, сондай-ақ, БАҚ өкілдері 

("Отырар", "Қазақстан-Шымкент" және "Айғақ" телеарналары, "Оңтүстік 

Қазақстан", "Южный Казахстан", "Шымкент келбеті", "Панорама Шымкент" 

газеттері)  шақырылады. Жәрмеңке аясында «Жұмысқа орналасу психологиясы»), 

«Өзін-өзі тиімді таныстыру өнері» мастер-кластары өткізіледі. Мұнда студенттер 

дұрыс түйіндеме жазу және сұхбат жүргізу кезіндегі мінез-құлық, сондай-ақ, дресс-

код және іскерлік ұжымдық этика туралы кеңестер алады. Мониторинг және 

түлектерді жұмысқа орналастыру бөлімі жыл сайын жұмыс берушілер мен бітіруші 

түлектер қатысатын дөңгелек үстелдер ұйымдастырады. Аккредитациялық тексеріс 

кезіндегі жұмыс берушілермен жүргізілген сұқбатта олардың басым бөлігінің 

мамандық түлектерінің деңгейіне қанағаттанатыны туралы пікір айтылды. Сонымен 

қатар В.Н.Терешкова атындағы  №31 жалпы орта мектебінің директоры 

Н.Р.Ширтаева университет түлектеріне қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесін 

қазіргі мектепте болып жатқан өзгерістермен байланыстыру қажеттігі туралы 

ұсынысын білдірді.  

Мамандық бойынша бітірушілердің қорытынды аттестациядан өткен және 

диплом жұмысын қорғаған, бакалаврдың сәйкес кәсіби оқу бағдарламасын 

меңгергенін дәлелдейтін білімгерге МАК шешімімен 5В011700-Қазақ тілі мен 

әдебиеті мамандығы бойынша білім бакалавры академиялық дәрежесі беріледі. ҚР 

БжҒМ № 125 бұйрығына сәйкес, бітірушіге дипломмен қоса дипломға қосымша 

(транскрипт) беріледі. Университет ректорының бұйрығымен мемлекеттік үлгідегі 

диплом қосымшасымен беріледі. Бітіру туралы бұйрық МАК төрағасының ұсынысы 

негізінде білімгерге қорытынды аттестация аяқталғаннан кейін он жұмыс күні 

ішінде бекітіледі. Университеті бітіруші түлектерге дипломмен бірге еуропалық 

үлгідегі Diploma Supplement қосымшасын береді . 

2016-2017 оқу жылындағы сауалнама нәтижесінде, бағдарлама студенттерінің 

78,1%-ы оқу орнында ұсынылып жатқан қызметтерге толықтай 

қанағаттанатындықтарын жеткізді. 2017-2018 жылы 4-курс студенттерінің өндірістік 

практиканы ұйымдастыру кезеңінде Шымкент қалалық, Оңтүстік Қазақстан 
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облыстың «Өрлеу» біліктілікті арттыру орталықтары және білім беру басқармалары 

мамандарымен бірлесіп, арнаулы семинарлар ұйымдастырылған.  

Дипломдық жұмыс (жоба) орындау сапасын бағалау 23 тамыз 2012 ж. №1080 

ҚР Үкіметімен бекітілген ҚР МЖМБС және Аймақтық әлеуметтік-инновациялық 

университетінің нормативтік-құқықтық құжаттар жинағына сәйкес жүргізіледі. 

Білімгерлерді қорытынды аттестаттау академиялық күнтізбе мен мамандықтардың 

оқу жоспарларында қарастырылған мерзімдерде кешенді емтиханды тапсыру және 

дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау түрінде өткізіледі. «Дипломнан кейінгі 

сүйемелдеудің» (верификация кезеңі) сапасын жақсарту мақсатында бітірушілермен 

және жұмыс берушілермен ынтымақтастықтың тиімді әдістері іздестіріледі, 

жетілдіріліп отырады.  

Кафедра жыл сайын мамандықтың жарнамалық-ақпараттық парақшасын 

шығарады.  Кәсіби бағдарлық жұмысқа БББ туралы жоғары оқу орындары 

талапкерлерін, оның бәсекелестік мүмкіндіктерін, еңбек нарығында түлектердің 

қажеттілігі, түрлі аймақтардың талапкерлерімен сапарлық кездесулер, ашық есік 

күндері шегінде жарнамалық жұмыстар жүргізуді ақпараттандыру кіреді. Сондай-

ақ, университет әлеуетті жұмыс берушіні тарту мақсатымен әр жылдың сәуір 

айында бітірушілердің түйіндемесі көрсетілетін жұмыспен қамту жәрмеңкесін 

өткізіп отырады.  

Университет біліктілікті тану және академиялық ұтқырлық мәселелерсі 

бойынша Түркия Республкасының, Тәжікстан Республикасының, Қырғызстан 

Республикасының, Ресей Федерациясының жоғары білім беру ұйымдарымен 

келісім-шарт жасалған.  

 Ескерту: Түлектерді дайындауда еңбек нарығы талаптарына орай  электив 

пәндер каталогына жалпы білім беретін мектептерге енгізілген жаңартылған білім 

мазмұнына сәйкес қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесіне қатысты жаңа пән 

ендіру қажеттігі анықталды. 

 Ұсыныс: Мамандық түлектерінің кәсіби мамандық әлеуетін арттыру 

мақсатында жалпы білім беретін мектептердегі  жаңартылған білім 

бағдарламаларына сәйкес оқыту әдістемесімен байланысты электив пән ендіру 

керек. 

 

СТАНДАРТ 5. 

ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫ 

 

 Жоғары оқу орнындағы кадр саясаты мәселесі өз деңгейінде шешілген: 

жұмысқа қабылдау, қысқарту, қызметі бойынша жоғарылату, көтермелеу, жұмыстан 

босату, өз қызметінде сыртқы, атап айтқанда: ҚР Еңбек кодексі, ҚР «Білім туралы» 

заңы (өзгерістер және толықтыруларымен, 2007 ж.), «Біліктілік сипаттамасы 

лауазымының талаптары» (ҚР БҒМ 13.07.2009 ж.№338 бұйрығы) және ішкі 

нормативтік құжаттары: АӘИУ Жарғысы, «Ішкі тәртіп ережелері», «Конкурстық 

комиссия туралы ереже» және «ОПҚ және қызметкерлерімен еңбек келісімшартын» 

басшылыққа алатын университеттің арнайы бөлімшесі - кадрлармен жұмыс және 
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құқықтық қамтамасыз ету бөлімі арқылы қызметкерлердің құқықтары және 

міндеттерімен танысу рәсімдері жүргізіледі.  

Басым бағыттардың бірі ретінде, ОПҚ сапалы құрамын қалыптастыру 

«Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университетінің 2014-2018 жылдарға 

арналған  стратегиялық жоспарында» көрініс тапқан.  

Университетте  кафедрадағы  барлық деңгейдегі басшылық орындарға, еңбек 

келісім-шартының мерзімі аяқталған ОПҚ-на  іріктеу конкурсын жариялайды. 

Конкурстық комиссия жұмысы туралы хабарландыру баспасөз беттерінде 

жариялаған. 2013-2017 жж. кезеңінде конкурстық іріктеу нәтижесінде 2 ғылым 

докторы, 7  ғылым кандидаты жұмысқа қабылданған.   

ОПҚ және қызметкерлер өз құқықтары мен міндеттері көрсетілген «Қызметтік 

нұсқаулар», «Ішкі тәртіп ережелері» және «Құрылым туралы ережемен» танысады. 

Университет қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері, талаптары уақытына 

сәйкес жаңартылып отыратын лауазымдық нұсқаулықтарда айқындалған. 

Кафедраның сандық және сапалық құрамы - 2017-2018 оқу жылында білім беру 

бағдарламаларын іске асыру университет миссиясының контексінде ҚР БҒМ 

талаптарына сәйкес қалыптастырылған. Соңғы 4 оқу жылындағы кафедраның ОПҚ 

туралы мәліметтері бойынша БББ бойынша сандық та, сапалық та көрсеткіш 

жоғарылаған.  Бірақ штат кестесіне сай ОПҚ толықтық деңгейі төмендеген.  

ОПҚ-тың базалық білімі, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі, біліктілігі мен 

ғылыми дәрежесі мамандық бойынша оқытылатын пәндерге сәйкес 100%-ды 

құрайды. 2017-2018 оқу жылы штаттық оқытушылар саны жалпы ОПҚ санының 

85,7% құрады. Есептік кезеңде кафедраның ОПҚ сандық-сапалық көрсеткіштері 

көтерілгені байқалады. ОПҚ ғылыми сапалық көрсеткіші 2014-2015 оқу жылындағы 

- 59,1% көрсеткіштен 2017-2018 оқу жылында 66,7%-ға дейін өскен. Ғылыми әлеуеті 

бойынша ғылым докторы – 14; ғылым кандидаты – 53,3; магистр – 14,4; ғылыми 

дәрежесі жоқ – 28 пайызды құраған. Сонымен қатар,  мамандыққа жауапты кафедра 

оқытушыларының республикалық ғыллыми жобаларға қатысу көрсеткіші төмен. 

Республикалық болмаған жағдайдың өзінде оларды аймақтық ғылыми жобаларға 

қатыстыруды ойластырған жөн 

5В011700-Қазақ тілі және әдебиеті білім беру бағдарламасын жүзеге асыруда 

қызмет ететін ғылыми дәрежелері мен атақтары бар ОПҚ үлесін 61,8% құрап отыр. 

Қазіргі таңда 5В011700-Қазақ тілі және әдебиеті БББ бойынша мамандар 

даярлайтын кафедра ОПҚ-ның базалық білімінің көрсеткіші 100%-ды құрайды. 

Кафедраның ОПҚ туралы толық мәліметтері бар. 

 ОПҚ-ның оқу жұмысы көлемін жоспарлау ОЖЖ және тиісті кафедрамен оқу 

пәндерін бекіту негізінде жүзеге асырылады. Кафедра оқу жұмысын жоспарлау оқу 

жұмыстарының түрлері: дәрістер, практикалық сабақтар, ОБСӨЖ,  іс-

тәжірибелердің барлық түрлері,дипломдық жұмыстар (жобалар), магистрлік 

диссертацияға жетекшілік, берілген мерзімге сәйкес оқу жұмыстарының түрлері 

бойынша кеңестер және бақылау іс-шаралары (емтихан, сынақ, сараланған сынақ 

және қорытынды аттестация) бойынша жүзеге асырылады. 
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ОПҚ және қызметкерлер ҒЗЖ университеттің «Нормативтік-құқықтық 

құжаттар жиынтығына» енгізілген «ОПҚ ғылыми жұмыстарын жүргізу ережелері» 

нормативтік құжатына сәйкес жүргізіледі. Осы құжатқа сәйкес, студенттер арасында 

білім, салауатты өмір салты қағидаттарын білу бойынша зерттеулер жүргізіледі, 

сондай-ақ ҒЗЖ шеңберінде түрлі журналдарда жарияланатын магистранттар мен 

студенттердің ғылыми жұмыстары жеткілікті деңгейде. 

Педагогикалық жүктеменің сағатын есептеу үшін уақыт нормасы 2007 жылғы 

ҚР «Білім туралы» заңымен, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылдың 17 

мамырындағы №499 Қаулысымен бекітілген «Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің типтік ережелері» бойынша, Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 20 сәуіріндегі № 152 

бұйрығымен бекітілген «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін 

ұйымдастыру ережесі» бойынша анықталады. Жеке жоспарда көрсетілген жүктеме 

жоспарының орындалуын оқу бөлімі тексереді. Оқу жүктемесі, оқу-әдістемелік, 

ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-әдістемелік, тәрбиелік жұмыстар, сондай-ақ, 

біліктілікті арттырудың орындалуы туралы деректер ОПҚ жылдық есебінде 

беріледі. 

БББ-ны іске асыру бойынша, инновациялық технологиялар және оқу ісі 

жөніндегі проректор бекітетін,штаттық лауазымдағы оқытушының жұмысын 

реттейтін негізгі құжат ретінде оқытушының жеке жоспары ОПҚ-тың барлық 

қызметін көрсетеді. Бұл құжат төмендегі жұмыстарды қамтиды: жылдық жүктеме, 

оқу және оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, білім алушылармен тәрбие жұмыстары. 

Жыл сайын барлық пәндердің оқу-әдістемелік кешені, силлабусты қоса алғанда, 

жұмыс берушілердің ұсыныстарын ескере отырып, толығымен қайта қаралады және 

жаңартылады. ПОӘК АӘИУ нормативтік-құқықтық құжаттарына енгізілген Оқу-

әдістемелік кешендерді даярлау ережелері негізінде жасалады. Осы ережелерге 

сәйкес, ПОӘК мазмұнынындағы міндетті компоненттері, пәннің ерекшеліктеріне 

байланысты, тарихи оқиғалармен негізделген ғылым, экономика және мәдени 

өмірдің өзгеруіне байланысты 5-10 пайызға өзгеруі мүмкін. Себебі 2014-2015 оқу 

жылында бакалавриат мамандықтары бойынша оқу бағдарламасы оқытудың 

модульдік жүйесі негізінде құрылған. ПОӘК үлгісі 40-50 пайызға жаңартылған.  

2012-2013 және 2015-2016 оқу жылдарындағы ПОӘК саны мен пайыздық жаңару 

көрсеткіштері 3-тен 7 пайызға жеткен.  

   ОПҚ педагогикалық жүктемесінің жылдық көлемі көбейген. Мысалы: 2014-

2015 оқу жылында ғылым докторының жүктемесі 540 сағат, ал 2017-2018 оқу 

жылнда 720 сағат болған. Басқа  лауазымдағылардың да көрсеткіші осылай берілген. 

Аудиториялық сағаттың орташа саны жүктеме көлемінің 66%-ын  құрайды. 

Кафедрада БББ әзірлеу және іске асыруда, оның сапасын қамтамасыз етуде 

ОПҚ жетекші рөл атқарады. Бұл ОПҚ-ның БББ мазмұны мен құрылымын даярлау, 

іске асыру, мақсаттары мен құзіреттіліктерін қалыптастыру, оқыту тәсілдері мен 

әдістерін таңдау, сондай-ақ, кері және озық байланыс негізінде бағалау және 

жетілдіру үдерісіне белсене қатысуы арқылы жүзеге асырылады. Кафедраның 

профессоры С.Боранбаев «Көне түркі ескерткіштерінің зерттелу тарихы. Орхон-
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Енисей ескерткіштерінің зерттелуіне байланысты дәуірлерге бөлінуі» тақырыбында, 

доцент З.К. Керімбаеваның «Негізгі грамматикалық ұғымдар»тақырыбында, доцент 

Б.Бекетов «Шешендік өнер»тақырыптарында шебер-сыныптар өткізген.     

Кафедрада оқыту сапасының тиімділігін бағалау механизмдері мен 

критерийлер жүйесі дайындалған. Оларды ОӘК және кафедралар ОӘК мәжілісінде 

бекітілген «Ашық сабақ өткізудің ережелері» және ОӘК жоспарына сәйкес оқу-

әдістемелік жұмыстары бойынша кафедралардың және факультеттердің жүйелік 

бақылау негізінде қаланған кафедраішілік бақылау, ашық сабақтар, өзара сабаққа 

қатысу, студенттердің сауалнамасы, басқа да әдістерді пайдалануды жоспарлау 

арқылы дайындайды. Кафедралардың тапсырысы бойынша, оқу бөлімі әр семестрге 

ашық сабақтар кестесі жасалған (№1 хаттама 25.08.2017 ж.).  

Кафедра оқытушылары белгіленген мерзім бойынша біліктілікті арттыру 

біліктілігі курстарынан өтіп тұрады. Жыл сайын жүргізілетін «Оқытушы - студент 

көзімен» сауалнама нәтижелері бойынша  ОПҚ өзін-өзі ұстау және мәдениеті, кәсіби 

қасиеттеріне оң пікірлер динамикасы байқалады. 

Мониторинг жүргізу кезінде, білім сапасына қанағаттану дәрежесін айқындау 

үшін, білім беру қызметін тұтынушы ретінде студенттердің пікірі ескеріледі. Сессия 

аяқталған соң, оқу-әдістемелік басқармасы студенттер арасында сауалнама 

жүргізеді. Мәселен, 2016 жылдың ақпанында 1-4-курс студенттері арасында 

«Оқытушы − студенттердің көзімен» сауалнама жүргізіліп, оған  112 білімгер 

қатысты. Сауалнамада оқытушының кәсіби және жеке қасиеттері бағаланады. 

Педагогикалық қызметтің сапасы 5 балдық шкала бойынша бағаланды. Сауалнама 

қорытындысы бойынша, «Мейірімділік, әдеп, оқытушының студенттерге құрметі» 

қатысты барлық сұралған студенттер жоғары баға берді (орташа балл - 4,1). 

Сұралған студенттердің саны, күндізгі оқыту бөліміндегі контингенттің жалпы 

санынан 75%-ын құрайды. Әлеуметтік сауалнама нәтижелері одан әрі ОПҚ 

рейтингісін өткізу кезінде ескеріледі, оның көрсеткіштері бойынша жоғары балл 

жинаған оқытушылар ынталандырылады. 

        2016 жылы кафедраның доценті  ф.ғ.д., С.Р.Боранбаев Ы.Алтынсарин 

атындағы төсбелгімен, 2017 жылы «Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін» 

төсбелгісімен және ҚР.БҒМ «Құрмет грамотасымен марапатталды. 2014 жылы 

кафедраның доценті  ф.ғ.д. Р.А.Досжан  «Жоғары оқу орындарының үздік оқытушы-

сы» мемлекеттік грантына ие болды. Кафедраның аға оқытушы ф.ғ.к., Ф.Аймурзаев 

ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына байланысты университет ректорының алғыс 

хатымен марапатталды. 

     Университет басшылығы, сондай-ақ, өз тарапынан ОПҚ және қызметкер-

лерді алғыс хаттармен, кәсіби қызметінде жоғары нәтижелерге қол жеткізгені үшін  

марапаттап отырады. 2016 жылы аға оқытушы А.Әбдіғаппар және 2017 жылы 

Г.Танабаева марапатталды 

Негізгі ғылыми бағыттар бойынша университет өкілдері өздерінің монография-

ларын жариялайды. Бүгінгі күні ф.ғ.д., профессор С.Р.Боранбаев 3 монография, 2 

оқу құралы, 1 көмекші оқу құралы мен 130-дан астам ғылыми мақалалар жариялады, 

сондай-ақ, 3 кандидаттық, 27 магистрлік және 1 PhD докторлық диссертацияға 
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жетекшілік етеді. 2011-2014 жж.бойы ҚР БҒМ коммерциялық емес Түркі 

академиясының (Астана) бюджеттік бағдарламасы бойынша, кафедра мүшесі ф.ғ.д., 

профессор С.Р.Боранбаев «Түркі тілдері тарихи дамуында орта түркі жазба 

ескерткіштерінің мәні және маңызы» (11,5 млн. т. көлемінде), «Ежелгі түркілердің 

қолданбалы іргелі және сурет өнерінің мәдени кешенін құру шеңберін талдау», 

«Басқа да қызметтер мен жұмыстар» №400 бағдарламасы 149 ерекшелігі бойынша, 

055 -«Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер» тақырыбында ғылыми жобалар 

орындаған. 2011-2012 жж. Кавказ сырты және Украинаға ғылыми іссапар 

нәтижесінде, жиналған материалдар негізінде 347 беттік монография (21,7 т. б.) 

Түркі академиясының баспасына ұсынылды. 2014 жылдың сәуір айынан бастап 

«Түркі тарихи-мәдени құндылықтары - қазіргі заманғы қоғамның тұрақты даму 

ресурсы» бағдарламасы бойынша профессор С. Р. Боранбаев жұмыс істеді, жоба 

тақырыбы: «Ортағасырлық қыпшақтардың Грузиямен, Армениямен және 

Әзірбайжанмен байланысы: тарихи-этнолингвистикалық зерттеу» (5,5 млн. т.). 

Кафедрада ОПҚ-ның оқу үдерісінде заманауи педагогикалық оқыту әдістері 

мен инновацияларды қолдануы, мүмкін болған жағдайда ғылыми зерттеу 

нәтижелерін оқу процесіне ендіруі. 

Университет үздіксіз кәсіби дамуы және құзыреттілігі саласында ОПҚ кәсіби 

қалыптасуы және біліктілігін арттыру үшін барлығына бірдей мүмкіндіктер 

жасайды. Сыртқы академиялық ұтқырлық бойынша 9 шетелдік және 7 отандық 

жоғары оқу орындарымен шарттар жасалған. 2014-2015 оқу жылында 8 оқытушы екі 

апта кезеңінде - 24.02.2014-07.03.2018 ж. аралықтарында 72 сағаттық дәрістер 

курсын тыңдап, И. Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті 

сертификаттарын алды. Ал,кафедраның доценті, ф.ғ.к. Ш.Әділова «Еуропа 

әдебиетінің тарихы» атты оқу құралы «Шетел әдебиетінің тарихы» курсында 

пайдаланылады. 

Кафедрада академиялық адалдық, кәсіби нормалар және этиканы қамтамасыз 

ету саясаты мен іс-шаралары жүргізіліп отырады. Оларды сақтау ішкі еңбек тәртіп 

ережесі, оқытушы мен студенттің ар-намыс кодексі, моральдық нормалар, 

міндеттемелерді және қазақстандық қоғам мен мемлекеттің жалпыға танылған 

адамгершілік принциптері мен нормаларына негізделген адал мінез-құлық талаптар 

жүйесін анықтайтын университет қызметкерлерінің моральдық-этикалық 

Кодексінде жазылған . 

БББ бағдарламасын жүзеге асыру сапасын арттыру мақсатында кафедра жыл 

сайын жетекші халықаралық, ұлттық білім беру ұйымдарынан ОПҚ шақырып 

тұрады. Мысалы, 2014-2015 оқу жылында ф.ғ.д., профессор М.Мырзахметұлы, 2015-

2016 оқу жылында, ф.ғ.д., профессор Б.Әбдіғалиұлы, т.с.с. шақырылып, білімгерлер 

мен кафедра ОПҚ мастер-класстарға қатысып, дәрістер тыңдалды.  Алайда, тексеру 

барысындағы құжаттармен танысу арқылы  ОПҚ-ның ішкі академиялық ұтқырлық 

бойынша шетел жоғары оқу орындарымен байланыстарын күшейту қажеттілігі 

көрінеді. 

Сонымен қатар, БББ білімгерлері мен ОПҚ құрамы тұрақты түрде ақын-

жазушылармен де кездесулер өткізіп отырады. Мысалы, 2015 жылдың қазан айында 
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Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, ақын, сазгер Әкім Әбдіхайымұлы 

Ысқақпен "Мен өмірге ғашықпын" тақырыбында поэтикалық кеш 

ұйымдастырылды.  

БББ жүзеге асыру сапасын көтеру мақсатында кафедра ОПҚ білім саласындағы 

сапаны қамтамасыздандыру агенттігінің (БСҚА) мамандарының семинарларына да 

белсенді түрде қатысады. 

 Ескертулер: 1 ОПҚ-ның ішкі академиялық ұтқырлық бойынша шетел жоғары 

оқу орындарымен байланыстарын күшейту қажеттілігі көрінеді. 

2.Мамандыққа сабақ беретін ОПҚ-ның ғылыми жобаларға қатысу көрсеткіші 

төмен.  

 Ұсыныстар: 1. ОПҚ-ның ішкі  академиялық ұтқырлық бойынша алыс  және 

жақын шетелдердің рейтингі жоғары оқу орындарымен байланысын күшейту қажет. 

2.Мамандыққа сабақ беретін ОПҚ-ның аймақтық ғылыми жобаларға қатысуына 

жағдай тудыру қажет.  

 

 

СТАНДАРТ 6. 

ОҚУ РЕСУРСТАРЫ ЖӘНЕ СТУДЕНТТЕРДІ ҚОЛДАУ 

 

Магистранттардың білімдік, жеке және мансаптық қажеттіліктерін жүзеге 

асыруда оларды қолдау үшін қызмет көрсету құрылымдары талапқа сай. Мамандық 

магистранттарына тіркеуші офисі, кеңес беру қызметі, кітапхана, ақпараттық және 

ғылыми-зерттеу орталықтары, жатақхана, асханалар мен буфеттер, медициналық 

орталықтар, спорт залдары, клубтар қызмет көсетеді. 

Қазіргі таңда сапалы оқу ресурстары мен студенттерді қолдау жұмыстары білім 

берудің негізгі көрсеткіштерінің бірі болып саналады. Университет басшылығы 

БББ-ның заманауи оқу ресурстарымен қамтамасыз ету, студенттерді қолдау 

қызметтерінің жұмыстарын тиімді ұйымдастыру іс-шараларына үлкен көңіл бөледі. 

5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті студенттері мен ОПҚ-ға университеттің 

құрамына төмендегі құрылымдардан тұратын материалды-техникалық базасы 

қызмет етеді: 16 оқу ғимараты, оқу аудиториялары, арнайы мамандандырылған оқу 

кабинеттері, кітапханалар, 45 орындық 2 электронды оқу залдары, компьютерлік 

сыныптар, асханалар мен буфеттер, 3 медициналық пункт, 210 орындық 4 спортзал,  

200 орындық 3 оқу залы жұмыс істейді 

Университетте білім алушылардың білім алудағы, жеке тұлғалық және мансап 

көтеру жолындағы қажеттіліктерін жүзеге асыру мақсатында офис-тіркеу бөлімі, 

жастар комитеті, кітапхана, іс-тәжірибе бөлімі, компьютерлік орталық, т.с.с. 

құрылымдар жұмыс атқарады (6.1-қосымша). 

Студенттерге білім бағдарламасын меңгеруге көмек беретін білікті эдвайзерлер, 

кураторлар, кеңесшілер қолдау қызметтерін көрсетеді. Офис-тіркеу қызметі 

эдвайзерлермен, тьюторлармен және деканаттармен біріге отырып, білім алушының 

барлық оқу жетістіктерін тіркейді және академиялық рейтингті есептеу, аралық 

бақылауды, ағымдық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру, бақылау, тіркеу 
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жұмыстарын атқарады. Сонымен қатар, офис-тіркеу қызметі жазғы семестрді 

ұйымдастыру, курстан курсқа көшіру, транскрипт даярлау, жеке оқу жоспарын 

құрастыру жұмыстарымен де айналысады. 

Білім алушыларға кеңес беру қызметін кафедра ОПҚ-сы төмендегі үш бағыт 

бойынша жүргізеді: 

1. Эдвайзер-оқытушы студенттермен тығыз байланыста болып, оқу жұмысына 

қатысты мәселелерді бірге шешеді. Сонымен қатар, олардың сабаққа қатысуын, 

үлгерімін, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысуын, т.б. қадағалайды. Ол оқу 

кезеңінде магистрант БББ игеру үшін даярланатын жеке оқу жоспарын құруға, оқу 

траекториясын таңдауға, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізуге көмектеседі.  

2. Кеңесші-оқытушылар білім алушылардың жеке тапсырмаларды, өзіндік, 

курстық, дипломдық жұмыстарды орындауында, іс-тәжірибеден өтуінде 

туындайтын мәселелерде кеңес беру қызметін атқарады.      

3. Тәлімгер-оқытушылар оқу жылы барысында студенттерді университеттің 

өмірімен танысып, топтық және жеке мәселелерді шешуге көмек көрсету, топта 

достық қарым-қатынас орнату жұмыстарымен айналысады. Студенттердің  бос 

уақытын дұрыс өткізуін, үйірмелерге, спорттық ойындарға, университеттен тыс 

ұйымдастырылатын тәрбиелік іс-шараларға қатысуына мүмкіндік жасайды.  

Студенттермен бірлесіп жылдық тәрбие жоспарын құрады және азаматтық, 

адамгершілік, имандылық, эстетикалық, салауаттылық, құқықтық және т.б. тәрбие 

беру бағыттарына байланысты тәрбиелік іс-шаралар ұйымдастырады. 

Әр оқу жылының басында білім алушыларға ішкі тәртіп ережесі, барлық 

қызметтердің жұмыс кестесі, телефон анықтамасы, әкімшілік пен профессор-

оқытушылар құрамының аты және дәрежесі, оқу төлемақы тәртібі, білім беру 

курстары туралы ақпарат, оқыту нәтижелерін бағалау үшін анық және дәл жазылған 

талаптар, кредиттік технология бойынша оқу үдерісі, оқу пәндерінің жазылу тәртібі, 

ғылыми кітапхананы пайдаланудың жалпы ережесі, білім алушылардың ағымдағы, 

аралық және қорытынды білімін бақылауды ұйымдастыру қағидалары, білім 

алушылардың ауысу және қайта келтіру ережелері көрсетілген жол көрсету-

анықтамасыберіледі. Студенттің жол көрсету-анықтамасы АӘИУ web-сайтында 

(www.rsiu.kz) тіркелген. АӘИУ Web-сайты барлық профессор-оқытушылар 

құрамына,  қызметкерлерге және студенттерге  қол жетімді.  

Университет құрылған уақыттан бастап, оның өмірінен студенттердің өзін-өзі 

басқаруы ерекше рөл атқарады. Қазіргі өзін-өзі басқарудың жоғары органы -

жастардың қоғамдық ұйымдары мен бірлестіктерінің, сондай-ақ жастар саясатын 

іске асыру және университетте оны іске асыру шараларын өңдеу негізгі міндеті 

болып табылатын жастар комитеті бар. Бөлімге университеттің тәрбие жұмыстары 

және әлеуметтік мәселелер бойынша проректоры басшылық жасап отырады. 

Университетте жүргізіліп отырған студенттік өзін-өзі басқару саясаты білім 

алушылардың индивид ретіндегі жеке ерекшеліктерін нығайтуға, сондай-ақ 

оқытушы мен студент арасындағы қарым-қатынас пен ішкі тәртібіне, 

университеттің болашақта жақсы жағынан дамуына әсерін тигізеді. Студенттік 

http://www.rsiu.kz/
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ректордың, студенттік деканның және белсенділердің жұмыстарындағы жалпы 

көрсеткіштер осының айғағы болып табылады. 

Жан-жақты дамыған студентті қалыптастыруға және олардың шығармашылық 

әлеуетін дамытуға университеттегі басқа да қоғамдық ұйымдар әсерін тигізеді. 

 Университеттің академиялық ұтқырлық бөлімшесі  студенттер арасында 

жетекші Қазақстандық және шетелдік университеттеріндегі академиялық ұтқырлық 

бағдарламаларының мүмкіндіктері  жайлы ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын 

жүргізіп,  ақылы және гранттық негіздегі академиялық ұтқырлық бағдарламасы 

бойынша үміткерлердің конкурстық іріктеу жұмыстарын үйлестіріп атқарады.  

Университеттегі академиялық ұтқырлық барысында меңгерілген басқа жоғары оқу 

орындарының студенттерін қабылдау, тіркеу және кредит санын есептеу 20 сәуір 

2011 жылғы  Білім және ғылым министрінің №152 бұйрығына сәйкес «Оқу үдерісін 

кредиттік технологиясы бойынша оқытуды ұйымдастыру ережелері», ҚР жоғары 

оқу орындарында білім алушылардың академиялық ұтқырлық концепциясы, (ҚР 

БҒМ, 19.01.11 ж.), кредиттерді ECTS бойынша қайта есептеу тәртібі туралы ережеге 

сай жүреді.  

Академиялық ұтқырлық бойынша университет 6 қазақстандық және 3 шетелдік 

білім беру ұйымдарымен келісім-шарт жасалған.  

Студенттерге  отандық, алыс және жақын шетелдік жоғары оқу орындарында 

кредит түрінде қосымша тәжірибе мен құзыреттілік меңгеру үшін академиялық 

ұтқырлықты (ішкі және сыртқы) жүзеге асыруға көмек беретін қызмет мәселесі өз 

деңгейінде шешім таба алмаған. Оның себебі білім алушылардың тіл білу 

деңгейлеріне нақты көңіл бөлінбеген. 

БББ бағдарламасын іске асыру үшін кафедра материалды-техникалық 

жабдықтармен қамтамасыз етілген. Кафедраның оқу үдерісі үшін 5 лекциялық зал, 5 

арнайы кабинет, 1 компьютерлік сынып, 3 әдістемелік кабинет бар. Кафедраның 

лекциялық залдары мен аудиториялары интернет желісіне қосылған 

мультимедиялық құрылғылармен жабдықталған. Жыл сайын кафедраның сұранысы 

бойынша құрал-жабдықтар және кітапхана қоры жаңартылып тұрады. 

БББ-ларын жүзеге асыру үшін университетте кітапханалық-ақпараттық  жүйе 

құрылған. Кітапхана қоры ақпараттық ресурстардың құрамдас бөлігі бола отырып, 

оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттермен, сондай-ақ заңнамалық және 

нормативтік құқықтық құжаттармен, әрбір білім алушылардың ақпараттық білім 

беру ресурстарына қол жеткізуді қамтамасыз етеді. 

Оқу-әдістемелік әдебиеттер құрамында  оқу-әдістемелік құралдар, әдістемелік 

құралдар, дидактикалық, көрнекілік құралдар, оқу-әдістемелік нұсқаулар, 

әдістемелік нұсқаулықтар немесе оқу пәндеріне ұсынымдар, зертханалық, курстық, 

дипломдық және басқа да жазба жұмыс түрлерін орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулар, анықтамалық құралдар мен оқу пәндері бойынша басылымдар 

көрсетілген. 

Кітапхананың барлық құрылымдық бөлімшелері қажетті кітапханалық құрал-

жабдықтармен және жиһазбен, компьютерлік және көшіру-көбейту техникасымен 

жабдықталған.Жаңа технологияларды енгізу үшін және ақпараттық ресурстарға қол 
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жеткізуде кітапхананың электронды оқу залында  

37 компьютер бар. Сонымен қатар, кітапханалық жұмысты жүзеге асыру үшін 8 

компьютер, 4 принтер, 1 ксерокс бөлінген. 

2015-2016 оқу жылында оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттермен 

қамтамасыз ету әр білім алушыға 176,6 бірлікті құрады. Оның ішінде мемлекеттік 

тілде оқитындардың қамтылуы 146,2 бірлікке тең. 

Облыстық А.С.Пушкин атындағы әмбебап ғылыми кітапханасымен, қалалық 

орталықтандырылған көпшілік кітапханасымен, облыстық жасөспірімдер 

кітапханасымен жасалған келісімшарттарға сәйкес осы кітапханалардың 

ресурстарын білім алушылар мен оқытушылар пайдалана алады. 

Оқырмандарға 4 жерден кітап беретін кітапханалық қызмет көрсететін оқу 

залында 420 орын бар, сондай-ақ 37 орындық электронды залда жүзеге асырылады. 

Пайдаланушыларға электрондық оқу залының электронды және магнитті 

тасығыштарда (компакт-дискілер, аудио және бейнекассеталар) энциклопедиялар, 

жол көрсеткіштер, сөздіктер, анықтамалықтар, электронды оқулықтар мен оқу 

құралдары, рефераттар, оқыту бағдарламалары көру қарастырылған.  

Кітапхананың ақпараттық қорлары кез келген тасымалдағыштарда толық 

мәтінді деректер қорын, дәстүрлі және электронды кітапханалық каталогтарды, 

білім беру мақсатында пайдаланылатын электрондық ресурстарды қамтиды. Бүгінгі 

таңда 507,4 мың теңгеге ИРБИС64 жүйесі сатып алынып, жұмыс жасауда. Жыл 

сайын кітаптар мен мерзімді басылымдар сатып алуға университеттен қаржы 

бөлінеді. 2013-2014 оқу жылында жалпы қаржы көлемі  7 065 100 болса, 2017-2018 

оқу жылында  9 416 050 теңге бөлінген. 

Кітапханада жүйелі каталог және картотека жүргізіледі. Анықтамалық-іздеу 

аппараты кітапхана қорының мазмұнын қарауға ықпал етеді. Компьютерлендіру, 

кітапханалық-библиографиялық үдерістер автоматтандырылған "ИРБИС" негізінде 

жүзеге асырылады. Кітапхана қорына түсетін бүкіл әдебиет, кітапханалық -

библиографиялық жіктеу бойынша жүйеленеді. Оқырмандарға жедел және сапалы 

қызмет көрсету үшін кітапханада каталог және картотекамен тұрақты жұмыс 

жүргізіледі. 

Электронды каталогтарды және ақпараттық деректер базасын пайдалану, 

интернет ресурстарына қол жеткізу мәселелері бойынша кеңестер өткізіледі. 

Электронды оқу залында университеттің профессор-оқытушылар құрамының 

электрондық оқулықтары мен басылымдар қоры қалыптастырылады. 

5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының студенттері мен ОПҚ-ның 

осы компьютер сыныптарында жұмыс жасауға мүмкіндіктері бар Кабинеттер соңғы 

үлгідегі, ғаламтор жүйесіне қосылған  компьютерлермен жабдықталған. 

Студенттердің барлық компьютер сыныптарында және  кітаби, ғылыми 

кітапхананың электронды каталогымен, ғаламтор ресурстарымен жұмыс жасауға 

толық мүмкіндіктері бар.  

Білім беру бағдарламалары бойынша білімгерлер мен оқытушыларды (мысалы, 

Web-сайт негізінде) ақпараттық қамтамасыз етудің бірыңғай жүйесі бар. Білім 

алушыларға ыңғайлы орындарда Интернетке қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін 
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Wi-Fi аумағының бар болуы қарастырылған. Дегенмен, жоғары оқу орындарының 

заманауи электронды базасының деректеріне, оның ішінде шетелдік деректер 

базасына (Sсopus, Tomson Reuters және т.б.) магистранттардың қолжетімділігін 

қолдау мәселесі жетілдіруді талап етеді. 

Студенттерді қолдау қызметінің қызметкерлерінің біліктілігі, жұмысқа 

қабылдауда және байқау іріктеуінде анықталған лауазымдық нұсқауларда 

көрсетілген  біліктілік талаптарына сай. ОПҚ игілік танытып жас білім алушыларға 

қажетті көмегін аямайды.  

Білім алушылардың тәрбие және қолдау көрсету жұмыстарына қанағаттану 

деңгейін анықтау үшін сауалнама жүргізіліп отырылады. Сауалнама нәтижесі  

қолдау көрсету қызметінің жұмысының сапасын бағалаудың ең тиімді әдісі болып 

табылады. 

Қолдау көрсету қызметінің қызметкерлерінің біліктілігі жұмысқа қабылдау 

және конкурстық іріктеу кезінде анықталып, біліктілік  талаптарына сай үміткерлер 

таңдалады. Қолдау көрсету қызметінің қызметкерелі университет бекіткен 

қызметтік нұсқау негізінде жұмыстар атқарады. 

Университетте үлгерімінде кемшіліктері бар білім алушыларға арналған көмек 

көрсету жүйесі жұмыс атқаруда. Мысалы, дәлелді себепке байланысты шептік және 

қорытынды бақылаудан өтпеген студенттерге, оны өтеуге дербес мерзімі беріледі. 

Аккредитациялыө тексеріс кезінде студенттермен өткізілген әңгімелесу барысында 

олар емтиханның дербес кестесін ауруын растайтын, босануына байланысты т.б. 

кредиттік технологиясы қарастырған ережелеріне, университеттің ішкі ережесіне 

сәйкес өтеуге рұқсат етілетінін айтты.  

Курс бағдарламасын толық атқарған, бірақ курстан курсқа көшіру балын жинай 

алмаған білім алушыға, жазғы семестрде пәндерді ақылы негізде қайта оқып 

қорытынды емтихандарды тапсыруға мүмкіндік беріледі.  

Университет басшылығы әлеуметтік жағынан аз қорғалған білім алушыларға  

материалдық қолдау көрсетуге ерекше назар аударады. Университетте осындай 

санаттағы магистранттардың төлем ақысына жеңілдіктер қарастыру бойынша әлеу-

меттік комиссия құрылған. Сондай-ақ, университеттің қоғамдық өміріне белсенді 

қатысатын оқу озаттары, спортпен тұрақты айналысатын білім алушыларды   

материалдық ынталандыру көзделген.  

Жұмыс жасайтын, шетелдік және мүмкіндігі шектеулі магистранттардың 

талаптарын қанағаттандыруда қашықтықтан оқыту технологиясы іске қосылған, 

онда сабақтарды «он-лайн» немесе «офф-лайн» режимінде жүргізу мүмкіндігі 

қарастырылған. Қашықтықтан оқытылатын магистранттар тапсырмаларын Интернет 

желісі арқылы университеттің ақпараттық-білім порталынан өзінің жеке кабинет 

арқылы алады.  

Білім беру бағдарламасы аясында материалдық-техникалық базаны кеңейту, 

жаңарту және жетілдіру бағытында лицензиялау талабына сай тиісті шаралар жүзеге 

асырылып отырады. Жыл сайын оқу ғимараттарына, жатақханаларға күрделі жөндеу 

жұмыстары жүргізіледі. Дегенмен, материалды-техникалық базаның ескіру үдерісі 

байқалады. 
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Ескерту Оқу аудиторияларындағы материалдық-техникалық базаның ескіруин 

үдерісі байқалды.  

Ұсыныс: Оқу аудиторияларындағы материалдық-техникалық базаны 

толықтырып, жаңарту қажет. 

 

СТАНДАРТ 7. 

ЖҰРТШЫЛЫҚТЫ АҚПАРАТТАНДЫРУ 

 

Білім беру бағдарламалары туралы, бағдарламалар бойынша оқудан күтілетін 

нәтижелер туралы ақпараттар тиісті деңгейде берліп отырады.  

Қазіргі уақытта ашықтық және қоғамның университет қызметі жөнінен 

ақпараттандырылуы заманауи әлемдік білімі беру кеңістігіндегі сапалы біліммен 

қамтамасыз етудің басты аспектісі болып табылады. Сондықтан  АӘИУ басшылығы 

қоғамды ақпараттандыру процесін 2014-2018 жылдарға арналған стратегиялық 

жоспарында қойылған миссия, мақсат, сапа саясаты және міндеттерін іске асырудың 

маңызды ресурсы деп біледі. 

Үдеріс мақсаты - білім, ғылым, тәрбие, спорт жетістіктері, коммерциялық және 

қоғамның қызметтер саласындағы университет қызметінің түрлі бағыттары 

бойынша атқарылған жұмыстарынан ішкі және сыртқы қоғамдық ақпараттандыру 

арқылы университеттің жағымды имиджін қалыптастыру. 

Оқыту үдерісін іске асыру барысында университет қоғамды оқуға қабылдау 

жөніндегі өзекті, обьективті, сандық және сапалық ақпараттармен, қолданыстағы 

бағдарламалармен және одан күтілетін нәтижелермен, берілетін біліктілік, оқыту 

деңгейі, оқытумен бағалаупроцедурасы және студенттердің білім алудағы 

мүмкіндіктері, түлектердің жетістіктері мен жұмысқа орналасуы жайлы мәселе-

лерден уақтылы хабардар етіп отыруы тиіс. 

АӘИУ-дің қоғамды ақпараттандыру процесін іске асыруы төмендегі жүйеге сай 

жүргізіледі:  

- қоғамдық сегментті анықтау; 

- қоғам сегменті жайлы ақпаратты анықтау; 

- қызығушылық танытқан тараптар тобы мен сенімділігі жоғары деңгейдегі 

тараптарды біріктіретін коммуникациялық каналдарды таңдау; 

- ақпаратты жеткізу қызметі; 

- қоғамды ақпараттандыруды бақылауда ұстау және талдау; 

- бұрамалаудан, жалған жасандылықтан және ақпаратқа басқаша заңсыз 

формалармен әсер етуден сақтандырудың әдіс-тәсілдерін таңдау; 

- ақпаратты іске асыру қызметі. 

Қоғамды ақпараттандыру процесінің іске асырылуына университеттің баспасөз 

қызметі жауапты және ректорат, қабылдау комиссиясы, оқу бөлімі, тіркеу бөлімі, 

мониторинг және түлектерді жұмысқа орналастыру бөлімі, факультет деканаттары, 

жастар комитеті, тәлімгерлер кеңесі, т.с.с. университеттің  құрылымдары қатысады.  

Университет сайтында 5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті БББ мынадай 

ақпараттар қарастырылған: университеттің білім беру мекемесі ретіндегі жалпы 
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ақпараты; білім беру бағдарламалары мен бағдарламалар бойынша күтілетін 

нәтижелер жайлы ақпараттық материалдар, оқу формалары жайлы, университетке 

оқуға түсу жайлы ережелер; оқу үдерісін ұйымдастыру бойынша материалдар; 

ғылыми және инновациялық іс-әрекеттер, университеттің халықаралық қарым-

қатынастары жайлы материалдар; электронды кітапханалық қор; университеттің 

түрлі құрылымдық бөлімдерінің, орталықтарының, кафедралары мен 

факультеттерінің және институттарының әрекет ету саласы бойынша тақырыптық 

материалдарды таңдауға мүмкіндік; университеттің ағымды өміріндегі жайттар, 

университетте өткізілген іс-шаралар, жаңалықтар архиві жайлы материалдар. 

Білім беру бағдарламаларының дайындық деңгейлері жайлы толыққанды 

ақпарат университеттің сайтында берілген. Дайындықтың барлық деңгейлерінің 

бөлімдері ортақ құрылым бойынша жасалған:  

- бакалавриатқа білім беру бағдарламалары; 

- университетке оқуға түсу шарттары; 

- оқу ақысын төлеу шарттары. 

Әрбір білім беру бағдарламасы үшін оның егжей-тегжейлі сипаттамасы 

көрсетілген бет жасалған. «Оқуға тапсыру шарттары» бетінде абитуриенттер мен 

олардың ата-аналары үшін баланың оқуға түсуіне қажетті құжаттар тізімі берілген. 

Сондай-ақ осы бетте жоғары білімнің кәсіби оқу бағдарламасын жүзеге асыратын 

оқуға қабылдаудың типтік ережелері де берілген. Университеттің оқу порталында 

әрбір студенттің бүкіл оқу кезеңі барысындағы үдерісі жайлы толық ақпарат 

берілген. Барлық пәндер бойынша үлгерім жайлы есеп жүргізіледі, GPA, бұйрықтар 

мен жарнамалар жарияланады. Сондай-ақ әрбір студент, қызметкер және оқытушы 

жайлы ақпарат ұсынылған. Порталдағы ақпарат үнемі жаңартылып отырады. Портал 

тек университет студенттеріне ғана емес, интернет арқылы қызығушылық танытқан 

барлық азаматтарға қолжетімді. 

Жалпы білім беру бағдарламасына қызмет ететін ОПҚ-ның мәліметтер қоры 

жасақталған. Қор жыл сайын жаңартылады. Университеттің сайтында 

тағайындалатын академиялық дәрежелер жайлы толық ақпарат берілген, оқыту 

үдерісінде қолданылатын іс-шаралар, бағалау критерийлері, үлгерім пайызы, 

сондай-ақ бітіруші түлектер мен олардың жұмысқа орналасу мүмкіндігі жайлы 

материалдар орналасқан. Университет порталы түрлі басылымдарды орналастыруға, 

жалпы білім беру бағдарламасын жүзеге асыру сайтының қонақтарының 

ұсыныстарын жариялауға мүмкіндік береді. Қызығушылық танытқан тұлғалардың 

ұсыныстарын қарастыру әдістерінің бірі ретінде тікелей университет сайтының 

басты парақшасындағы жоғары оқу орнының басшысының жеке блогына жазу 

болып табылады. Мұнан өзге, сайттың ОПҚ бөлімінде  ОПҚ жайлы деректер, оның 

электронды мекен-жайы берілген, сол арқылы кез келген қызығушылық танытқан 

азамат сұрақ қойып, соған сәйкес жауап ала алады. 

АӘИУ басшылары қоғамның ақпараттандырылуын бірлесе жұмыс жүргізудің 

аса маңызды құралы ретінде ашық және қолжетімді алаң деп санайды. 

Ақпараттандыру екі жолмен жүзеге асырылады: 
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- сыртқы қауымдастық өкілдері (талапкерлер, ата-аналар, серіктестер, жұмыс 

берушілер, түлектер) арқылы; 

- ішкі қауымдастық өкілдері (құрылтайшылар, басшылық, ОПҚ, студенттер) 

Бұл үдеріске қатысатын қызмет аялары: 

- баспасөз құралдары; 

- қабылдау комиссиясы; 

- тіркеу офисі; 

- ақпараттық және инновациялық психология бөлімі; 

- мониторинг бөлімі; 

- деканаттар, кафедралар, кураторлар кеңесі. 

Ақпараттарды жылдам тарату мен ақпарат алмасудың әртүрлі құралдары бар: 

- ішкі қауымдастықтың электронды пошталары арқылы ақпараттарды тарату; 

- автоматтандыру жолмен студенттерді «Platonus» бағдарламасы арқылы 

ақпараттандыру.  

ЖОО сайты да ақпараттың кең таралуына қызмет етеді: 

- әртүрлі әлеуметтік сайттар қоғамдағы жайларды тез арада бақылап, аңғарып 

отыруға ықпал етеді; 

- «Талапкер» ақпараттық тақталары, жарнамалық буклеттер, брошюралар, 

жарнамалық жол сілтегіштер бар.  

 

Ұсыныс: Интерактивті ынтамақтастықтың мүмкіндіктерін пайдалану: 

- Online семинарлар, дәрістер,коучингтер; 

- Бейне таспа жасайтын студиясының мүмкіндіктерін пайдаланып, қаладағы 

бильбордтарға арналған жарнамалық  роликтер, телеарналарға арналған 

бейнероликтер жасау, ЖОО сайтына оның өмірі туралы бейне жазбалар салып 

отыру керек. 

- кең белдеулі интернет желісін қосу; 

- жаңа тұрпатты интерактивтік құралдармен жабдықтау; 

- басқару жүйесін, ақпараттар жинауды автоматтандыруды жетілдіру қажет.  
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3 ТАРАУ 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Аудит нәтижелері бойынша сараптау тобының ескертулері мен жетілдіру 

туралы ұсыныстары: 

 

 

Стандарт 1  

Білім беру бағдарламасының  мақсаты  және   сапамен қамтамасыздандыру 

саласындағы саясат – аздаған ескертулермен сәйкес келеді 

Ескерту: 1. Білім беру бағдарламасының мақсаты нақты қойылмаған. Онда 

«5В011700- қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының ерекшеліктері жете 

ескерілмеген. 

2. Электив пәндер каталогінде заманауи оқыту технологияларына қатысты  

пәндердің білім мазмұныны жетілдіру мәселесі қарастырылмаған. 

 Ұсыныс: 

3. Білім беру бағдарламасының мақсатын нақтылап, мамандықтың 

ерекшелігіне сай жетілдіру керек. 

4. Электив пәндер каталогінде заманауи оқыту технологияларына қатысты  

пәндердің білім мазмұнын жетілдіру керек. 

 

  

Стандарт 2 

Білім беру бағдарламасын әзірлеу, бекіту, ақпаратты басқару - аздаған 

ескертулермен сәйкес келеді 

 

Ескерту: 1.Кітапхана қорында заманауи оқу-әдістемелік құралдардың 

тапшылығы байқалады.  

2. Пән силлабустарының құрылымдық жүйесінде сәйкессіздіктер байқалды. 

Сондай-ақ, берілген СӨЖ/СОӨЖ тапсырмаларының берілуін де біріздендіру 

қажеттігі  көрінеді.  

Ұсыныстар:  

 1. Университеттің кітапхана қорын жаңа әдістемелік құралдармен толықтыру 

қажет. Әсіресе, жаңартылған білім мазмұнына байланысты оқу-әдістемелік 

кешендерді студенттердің пайдалануына мүмкіндік жасалуы тиіс.  

         2. Пән силлабустарының құрылымдық жүйесінде сәйкессіздіктерді анықтап,  

СӨЖ/СОӨЖ тапсырмаларының берілуін біріздендіру қажет.   
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Стандарт 3 

Студентке бағытталған білім беру, оқыту және бағалау - ескертумен сәйкес 

келеді 

 

 

Ескерту: Академиялық ұтқырлық бойынша 5В011700- мамандығы бойынша 

ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлық біршама жолға қойылған. Дегенмен, 

республикадағы беделді жоғары оқу орындарымен ішкі байланыстарға мән 

берілмеген.  

Ұсыныс: Академиялық ұтқырлық бойынша 5В011700- мамандығы бойынша 

сыртқы академиялық ұтқырлық бойынша республикадағы беделді жоо-мен 

байланыстыруға мән берілгені абзал.  

 

 

Стандарт 4 

Студенттерді қабылдау, үлгерімі, мойындалуы және сертификаттау - аздаған 

ескертулермен сәйкес келеді 

 

 Ескертулер: Түлектерді дайындауда еңбек нарығы талаптарына орай  электив 

пәндер каталогына жалпы білім беретін мектептерге енгізілген жаңартылған білім 

мазмұнына сәйкес қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесіне қатысты жаңа пән 

ендіру қажеттігі анықталды. 

 Ұсыныс: Мамандық түлектерінің кәсіби мамандық әлеуетін арттыру 

мақсатында жалпы білім беретін мектептердегі  жаңартылған білім 

бағдарламаларына сәйкес оқыту әдістемесімен байланысты электив пән ендіру 

керек. 

 

 

Стандарт 5 

Профессор-оқытушылар құрамы - аздаған ескертулермен сәйкес келеді 

Ескертулер: 1 ОПҚ-ның ішкі академиялық ұтқырлық бойынша шетел жоғары 

оқу орындарымен байланыстарын күшейту қажеттілігі көрінеді. 

2.Мамандыққа сабақ беретін ОПҚ-ның ғылыми жобаларға қатысу көрсеткіші 

төмен.  

 Ұсыныстар: 1. ОПҚ-ның ішкі  академиялық ұтқырлық бойынша алыс  және 

жақын шетелдердің рейтингі жоғары оқу орындарымен байланысын күшейту қажет. 

2.Мамандыққа сабақ беретін ОПҚ-ның аймақтық ғылыми жобаларға қатысуына 

жағдай тудыру қажет.  
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Стандарт 6 

Оқу ресурстары және студенттерді қолдау - аздаған ескертулермен сәйкес 

келеді 

 

Ескерту:Оқу аудиторияларындағы материалдық-техникалық базаны 

толықтырып, жаңарту қажет. 

 

 Ұсыныстар:  

1. Университеттің кітапхана қорын жаңа әдістемелік құралдармен толықтыру 

қажет. Әсіресе, жаңартылған білім мазмұнына байланысты оқу-әдістемелік 

кешендерді студенттердің пайдалануына мүмкіндік жасалуы тиіс. 

2. Оқу аудиторияларындағы материалды-техникалық базаны толықтырып, 

жаңарту қажет. 

 

Стандарт 7 

Қоғамның ақпараттандырылуы - сәйкес келеді 

 

Ұсыныс: Интерактивті ынтамақтастықтың мүмкіндіктерін пайдалану: 

- Online семинарлар, дәрістер,коучингтер; 

- Бейне таспа жасайтын студиясының мүмкіндіктерін пайдаланып, қаладағы 

бильбордтарға арналған жарнамалық  роликтер, телеарналарға арналған 

бейнероликтер жасау, ЖОО сайтына оның өмірі туралы бейне жазбалар салып 

отыру керек. 

- кең белдеулі интернет желісін қосу; 

- жаңа тұрпатты интерактивтік құралдармен жабдықтау; 

- басқару жүйесін, ақпараттар жинауды автоматтандыруды жетілдіру қажет.  
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Приложение 1 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы Независимого казахстанского агентства по 

обеспечению качества в образовании 

в Региональный социально-инновационный университет  

26-27марта2018 г. 

по специализированной (программной) аккредитации образовательных программ: 
1) 5В010200 – Педагогика методика начального обучения; 

2) 5В010800  Физическая культура и спорт; 

3)5В011700  Казахский язык и литература; 
4)6М010200 – Педагогика методика начального обучения; 

5) 6М010800  Физическая культура и спорт; 

6) 6М011700  Казахский язык и литература. 
 

Время Мероприятие Участники Место 

25.03.2018 г. 

по расписанию 
Заезд членов экспертной группы  Гостиница 

«Мегаполис» 

День 1: 26марта 2018 года 

8:15-8:45 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

8:45-9:30 Размещение экспертов в рабочем 

кабинете, 
вводное совещание 

Р, ЭГ, К ул.Д.Курманбекова  

4Б, корпус Ш1, 

кабинет №214 

9:30-10:00 Интервью с учредителями 
университета 

Р, ЭГ, К, 
учредители 
университета 

Корпус ректората, 
конференц-зал 

10:00-10:30 Интервью с ректором 
университета 

Р, ЭГ, К, ректор Корпус ректората, 
кабинет ректора 

10:30-11:00 Интервью с проректорами 
университета 

Р, ЭГ, К, 
проректоры 

Корпус ректората, 
конференц-зал 

11:00-11:15 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Корпус Ш1, 

кабинет №214 

11:15-13:00 

Визуальный осмотр факультета и 

кафедр, реализующих образова-

тельные программы 

Р, ЭГ, К, декан, 

заведующие 
кафедрами 

ул.Рыскулова, 27/2, 
ул.Д.Курманбекова  

4Б 

Тренинг зал, этномузей, спортзал, 
актовый зал, библиотека, читаль-
ный зал, медпункт, компьютерные 
классы, кабинет казахского языка и 
литературы, online-кабинет, 
студенческая столовая 

ул.Д.Курманбекова  
4Б 

Отдел послевузовского образова-
ния, офис-регистратор, библиоте-
ка,  читальный зал, кабинет психо-
логии, спортивный комплекс 

ул.Рыскулова, 27/2 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К ул.Д.Курманбекова  
4Б, столовая 

14:00-15:00 Интервью с директорами, 
деканами, заведующейотдела 

Р, ЭГ, К, директор, 

декан, заведующая  

Корпус ректората, 
конференц-зал 
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послевузовскогообразования 
изаведующими 
кафедрами,реализующими 
образовательные программы 

ПВО,заведующиек

афедрами 

15:00-16:00 Встречасостудентами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
студенты  

ул.Д.Курманбекова  

4Б, 

Актовый зал 

16:00-17:00 Встречас магистрантами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
магистранты 

ул.Д.Курманбекова  

4Б, Актовый зал 

17:00-17:15 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Корпус Ш1, 
кабинет №214 

17:15-18:00 ВстречасППСкафедр

 понаправлениямаккре

дитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 

ул.Д.Курманбекова  

4Б, Актовый зал 

18:00 -18:30 Встречасвыпускникамипо 

направлениямаккредедитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
выпускники 

ул.Д.Курманбекова  

4Б, Актовый зал 

18:30-19:15 Встречасработодателямипо 

направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
работодатели 

ул.Д.Курманбекова  

4Б, 

Актовый зал 

19:15-19:45 Обменмнениями членов 
экспертнойгруппы 

Р, ЭГ, К Корпус Ш1, 
кабинет №214 

19:45-20:15 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница 
«Мегаполис» 

20:15-20:45 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница 
«Мегаполис» 

20.45-21.30 Подведение итогов и подготовка к 
следующему дню 

Р, ЭГ, К  

 День 2: 27 марта 2018 года 

8:30-9:00 Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К  

9:00-11.00 Изучение документации кафедр и 
выборочное посещение учебных 
занятий. 

Р, ЭГ, К ул. Промышленная, 5, 
ул.Рыскулова, 27/2 

11:00-13.00 Выборочное посещение баз прак-
тик по направлениямаккредитуе-
мыхобразовательных программ 

Р, ЭГ, К Адреса базы 
практики 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К ул.Д.Курманбекова  
4Б, столовая 

14:00-15:00 Выборочное приглашение 

руководителей структурных 

подразделений, заведующих 
кафедр, работа над 
документациями 

Р, ЭГ, К Корпус Ш1, 
кабинет №214 

15:00-17:00 Работа ЭГ над рекомендациями Р, ЭГ, К Корпус Ш1, 

кабинет №214 
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17:00-18:00 Встреча с руководством, 

представление предварительных 
результатов 

Р, ЭГ, К Корпус ректората, 

конференц-зал 

18:00-18:30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница 
«Мегаполис» 

18:30-19:30 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница 
«Мегаполис» 

19:30 Отъезд экспертов   

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

ответственное лицо вуза – ОЛВ. 
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Приложение 2 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

по образовательному кластеру 

Ответственное лицо вуза за проведение специализированной аккредитации 

 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание.  Контактные 

данные (моб.тел.)  

E-mail 

1. Мамаев Кайрат 

Серикбаевич 

Проректор по учебной работе и по 

инновационным технологиям 

Кандидат 

филологических наук, 

 

Учредители 

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

1.  Козыбаков Момбек 

Жамалбекович 

Председатель Общего собрания 

учредителей 

Доктор педагогических  

наук, профессор 

2.  Оңалбек Жарылқасын 

Керімбекұлы 

Член Общего собрания учредителей Доктор педагогических  

наук, профессор 

3.  Жунусов Файзулла 

Турежанович 

Член Общего собрания учредителей  

Ректор 

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

1. Боранбаев Сандыбай 

Режепович 

Ректор Доктор филологических 

наук, профессор 

Проректора 

№ Ф. И. О. Должность 
Ученая степень, 

звание 

1.  МамаевКайратСерикбаевич Проректор по учебной работе и 

по инновационным технологиям 

Кандидат 

филологических наук 

2.  ДосжанРайхан Абдуғалиқызы Проректор по научно-

исследователь-ской работе и по 

международной связи 

Доктор 

филологических наук, 

профессор 

3.  ЕликбаевБауыржанКошкинбаевич Проректор по учебно-

методической работе и по 

дистанционному обучению 

Доктор 

филологических наук, 

профессор 

4.  Алимбаев Медеу Еркинович Проректор по воспитательной 

работе и по социальным вопросам 

Кандидат 

филологических наук 

5.  СыпабековНурбол Сагындыкович Проректор по административно-

хозяйственной части 

магистр 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1.  Дилдабаев Канат Нуржанович Директор Гуманитарно-педагогического института РСИУ 

2.  Кистаубаев Ермахан 

Ибадуллаевич  

Директор Академического-инновационного института 

РСИУ, кандидат технических наук, доцент 

3.  Смайлов Аетжан Директор Института информатизации и естесствознания 

РСИУ, кандидат филологических наук, доцент 

4.  Нышаналиева Главный бухгалтер 
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ГульжанТурехановна 

5.  Асабаев ЖәнібекАйтбайұлы Начальник отдела по кадрам и правовому обеспечению 

6.  Джумадиллаева 

ГулжамалНуртазаевна 

Заведующая учебной частью, кандидат филологических 

наук 

7.  Дуйсенбекова Мадина 

Лескызы 

Ведущий специалист учебной части, ответственная по 

Гуманитарно-педагогическому институту РСИУ, 

кандидат филологических наук 

8.  Леубаев Мамырбек 

Пернебекұлы 

Ведущий специалист учебной части, ответственный по 

Академическому-инновационному институту РСИУ, 

магистр 

9.  Арынбеков Мұрат 

Тұрғанбекұлы 

Ведущий специалист учебной части, ответственный по 

Институту информатизации и естесствознания РСИУ, 

магистр 

10.  Шахабаев Ермахан Заведующий отделом аккредитации и менеджмента 

качества 

11.  Майлыбаев Марат 

Серикбаевич 

Заведующий отделом мониторинга и трудоустройства 

выпускников 

12.  Камбарбекова Адиса 

Жамалбековна 

Заведующая библиотекой 

13.  Косауова Акерке 

колдасыновна 

Заведующий отделом послевузовского образования, 

кандидат сельско-хозяйственных наук 

14.  Тунгатаева Малика 

Мадбековна 

Ведущий специалист отдела послевузовского 

образования,ответственная по Гуманитарно-

педагогическому институту РСИУ 

15.  Ахметова Айгуль 

Есенгельдиевна 

Ведущий специалист отдела послевузовского образования, 

ответственная по Академическому-инновационному 

институту РСИУ 

16.  Бабаев Нурлан Ермекович 

 

Ведущий специалист отдела послевузовского образования, 

ответственный по Институту информатизации и естесство-

знания РСИУ 

17.  Жантелі Хасен Асқарұлы Заведующий центром по дистанционному образованию 

18.  Төребек Ерлан Жандарбекұлы Заведующий отделом информационной и инновационной 

технологии 

19.  Онгарова Айжамал Асанкызы Офис регистратор 

20.  Аскаров Усен Файзуллаевич Руководитель пресс-центра 

21.  Катбаева МайраТурганбаевна Заведующая отделом практики 

22.  Хабдыразах Тәттімбет Председатель молодежного комитета 

23.  КеримбаевДаурен Маратович Декангуманитарно-педагогического факультета,  

кандидат филологических наук 

24.  Юсупбаев Жаксылык 

Шурабекович 

Декан факультета искусства и спорта, кандидат сельско-

хозяйственных наук 

25.  Ордабаев Нагизбек Декан факультета заочного, вечернего и дистанционного 

обучения, кандидат педагогическихнаук, профессор 

26.  Ахметов Серимжан 

Инкарбекович 

Заместитель декана факультета заочного, вечернего и 

дистанционного обучения, ответственный по Гуманитарно-

педагогическому институту РСИУ 

27.  Ережепова Шолпан 

Сейткасымовна 

Заместитель декана факультета заочного, вечернего и 

дистанционного обучения, ответственная по Институту 

информатизации и естесствознания РСИУ 
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28.  АймурзаевФазылханАбсалович Заведующий кафедрой казахского языка и литературы, 

кандидат филологических наук 

29.  Калыбеков Болат Ермекович Заведующий кафедрой дошкольного и начального 

обучения, кандидат филологических наук, доцент 

30.  Алшынбаев Кулалбек 

Ильясович 

Заведующий кафедрой физического воспитания и 

социальных наук, кандидат педагогических наук 

 

КАФЕДРА «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

(По специальностям 5В010200 – Педагогика методика начального обучения и  

6М010200 – Педагогика методика начального обучения) 

 

№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и звание, 

E-mail, моб. тел. 

1.  Қалыбеков Болат 

Ермекович 

Заведующий кафедры 

«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

2.  Оразбекұлы 

Қуандық 

Доцент кафедры «Дошкольное 

образование и начальное 

обучение» 

 

3.  Күнпейіс Жұмахан 

Қалпейісұлы 

Доцент кафедры «Дошкольное 

образование и начальное 

обучение» 

 

4.  Байымбетова 

Жузумкуль 

Арзымбетовна 

Доценткафедры «Дошкольное 

образование и начальное 

обучение» 

 

5.  Жетпісбаева 

Гүлжан 

Оразбекқызы 

Доцент кафедры «Дошкольное 

образование и начальное 

обучение» 

 

6.  Утебаева Алия 

Тулкибаевна 

Старший преподаватель кафедры 

«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

7.  Турсынбаев Абай 

Закирович 

Старший преподаватель кафедры 

«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

8.  Медетбекова 

Нұргүл 

Ниязбекқызы 

Старший преподаватель кафедры 

«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

9.  Әбзел Лаззат 

Тұрсынқызы 

Старший преподаватель кафедры 

«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

10.  Қабылов Дархан 

Әділбекұлы 

Старший преподаватель кафедры 

«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

11.  Исмаилов 

Исамухаммед 

Старший преподаватель кафедры 

«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

12.  Бораншиева Майра 

Маханбаевна 

Старший преподаватель кафедры 

«Дошкольное образование и 

начальное обучение»  
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13.  Қурманбекова 

Жанат 

Жаксылыкова 

Старший преподаватель кафедры 

«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

14.  Бейсенбаева 

Балжан 

Сабыржановна 

Старший преподаватель кафедры 

«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

15.  Сырлыбаева 

Кумисай Акбаевна 

Преподаватель кафедры 

«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

16.  Урисова Айгуль 

Избасханқызы 

Старший преподаватель кафедры 

«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

17.  
Кубеева Рабига 

Жораевна 

Преподаватель кафедры 

«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

КАФЕДРА «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ» 

(По специальностям 5В010800  Физическая культура и спорт и 6М010800  Физическая 

культура и спорт) 

№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и звание,  

E-mail, моб. тел. 

1.  Алшынбаев 

Кулалбек 

Ильясович 

Заведующий кафедры 

«Физическое воспитание и 

социальные науки» 

 

2.  Куанышов 

Сапарбай 

Абдихаевич 

Доцент кафедры «Физическое 

воспитание и социальные науки» 

 

3.  Шыршықбаев 

Сансызбай 

Аманкулович 

Старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 

социальные науки» 

 

4.  Сатқанов 

Мукталы 

Сатынбекович 

Старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 

социальные науки» 

 

5.  Култаев Серик 

Турарбекович 

Старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 

социальные науки» 

 

6.  Құрымбаев 

Ержигит 

Мамраимович        

Старший преподаватель, магистр 

кафедры «Физическое воспитание 

и социальные науки» 

 

7.  Беков 

АрынАсенович 

Старший преподаватель, магистр 

кафедры «Физическое воспитание 

и социальные науки» 

 

8.  Жұмабеков 

Руслан 

Қалдыбекұлы 

Старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 

социальные науки» 

 

9.  Исаков 

Мухамеджан 

Тасболатұлы 

Старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 

социальные науки» 

 

10.  Тулеев Старший преподаватель кафедры  
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ЕржанИсламбеков

ич 

«Физическое воспитание и 

социальные науки» 

11.  Алайдаров Игілік 

Қантөреұлы 

Старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 

социальные науки» 

 

12.  Тастанов  

Ғалымжан 

Туреханович 

Старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 

социальные науки» 

 

13.  Абдиллаев 

Бауыржан 

Муталович  

Старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 

социальные науки» 

 

14.  Садыкова 

ДамелиБазарбаев

на 

Магистр, преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 

социальные науки» 

 

15.  ЮсупалиевБердия

рЖанибекович 

Магистр, преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 

социальные науки» 

 

16.  Тулеев 

СерыжанКуаныш

бекович 

Магистр, преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 

социальные науки» 

 

17.  Исаева Әйкерім 

Нұрланқызы 

Магистр, старший преподаватель 

кафедры «Физическое воспитание 

и социальные науки» 

 

18.  Казмамбетова 

Алина 

Айсултановна 

Магистр, преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 

социальные науки» 

 

19.  Шарафиева 

Гулжан 

Бахитжановна 

Магистр, преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 

социальные науки» 

 

20.  Сапахов Дамир 

Абдуалиевич 

Магистр, преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 

социальные науки» 

 

 

КАФЕДРА «КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

(По специальностям5В011700  Казахский язык и литератураи 6М011700  Казахский 

язык и литература) 

№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и звание,  

E-mail, моб. тел. 

1.  АймурзаевФазылх

анАбсалович 

Заведущий кафедры «Казахский 

язык и литература» 

 

2.  Досжан Райхан 

Абдуалиевна 

Доцент кафедры «Казахский язык 

и литература» 

 

3.  Алимбаев Медеу 

Еркинович 

Старший преподаватель кафедры 

«Казахский язык и литература» 

 

4.  Смайлов Аетжан  Доцент кафедры «Казахский язык 

и литература» 

 

5.  Кожабекова Старший преподаватель кафедры  



IQAA Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

48 

 

Райхан 

Турсынзадакызы 

«Казахский язык и литература» 

6.  ТанабаеваГульми

раТулебаевна 

Старший преподаватель кафедры 

«Казахский язык и литература» 

 

7.  Адилова Шара 

Даутовна 

Старший преподаватель кафедры 

«Казахский язык и литература» 

 

8.  Асанова Жазира Старший преподаватель кафедры 

«Казахский язык и литература»ь 

 

9.  Дильдабаев Канат 

Нуржанович 

Старший преподаватель кафедры 

«Казахский язык и литература» 

 

10.  ӘбдіғаппарАқмар

ал Төрегелдіқызы  

Старший преподаватель кафедры 

«Казахский язык и литература» 

 

11.  БайлароваТурсын

ай Хужахмедовна 

Магистр,  

Старший преподаватель кафедры 

«Казахский язык и литература» 

 

12.  Салыкбаева 

Гулбану 

Мергенбаевна 

Старший преподаватель кафедры 

«Казахский язык и литература» 

 

13.  Кашкинбаев 

НургалиКаныбеко

вич 

Магистр,  

старший преподаватель кафедры 

«Казахский язык и литература» 

 

14.  ТөлегеноваСәуле  

Әлібекқызы 

Магистр,  

старший преподаватель кафедры 

«Казахский язык и литература» 

 

15.  БалмановаАлия 

Маратовна  

Старший преподаватель кафедры 

«Казахский язык и литература» 

 

Студенты 

№ Ф.И.О. 
Специальность, курс, 

(GPA) 

Контактный телефон 

Е-mail,моб.тел. 

1.  Алтынбекова 

Гүлсезім 

Бейсенбайқызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 2-курс,  

 

2.  Қожабай Гүлфарида 

Мұхтарқызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 2-курс,  

 

3.  ҚоңырбайАяжан 

Курманғалиқызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 2-курс,  

 

4.  Тағайбек Жансая 

Қайратқызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 2-курс,  

 

5.  Мырза Ақару 

Жүнісбекқызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 2-курс,  

 

6.  Дихан   Айдана 

Жеңісбайқызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 3-курс,  

 

7.  Ерназар  Жадыра 

Әбдіманапқызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 3-курс,  
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8.  Тулдиярова  Айгерем 

Бақытжанқызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 3-курс 

 

9.  Полатова  Ұлданай 

Меирханқызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 3-курс,  

 

10.  Тастанбекова Сәмиға 

Әзімханқызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 3-курс,  

 

11.  Мамыркул Сапаркүл 

Бексейтқызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 4-курс,  

 

12.  Балғабай Жанар 

Құрманғазықызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 4-курс 

 

13.  Ермахан Айжан 

Жаңабайқызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 4-курс 

 

14.  Әзім Әсел 

Сиязбекқызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 4-курс,  

 

15.  Айтқұлова Шынар 

Жүнісбекқызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 4-курс,  

 

16.  Әлмахан 

Оразмұхаммед 

5В010800-Физическая 

культура и спорт 1-курс  

 

17.  Бегмет Ғазиз 5В010800-Физическая 

культура и спорт 1-курс  

 

18.  Расул Нурлайым 5В010800-Физическая 

культура и спорт 1-курс  

 

19.  Балтабай Ақмаржан 5В010800-Физическая 

культура и спорт 2-курс  

 

20.  Мүсірәлі Ермек 5В010800-Физическая 

культура и спорт 2-курс  

 

21.  Бауыржанқызы Дина 5В010800-Физическая 

культура и спорт 3-курс  

 

22.  Асен Нұрдаулет 5В010800-Физическая 

культура и спорт 3-курс  

 

23.  Төлеген Гүлназ 5В010800-Физическая 

культура и спорт 3-курс  

 

24.  Жұмашов Таңат 5В010800-Физическая 

культура и спорт 3-курс  

 

25.  Алшынбек Ұлықбек 5В010800-Физическая 

культура и спорт 3-курс   

 

26.  Айдархан Нұрдаулет 5В010800-Физическая 

культура и спорт 4-курс    

 

27.  Анықбай Беймен 5В010800-Физическая 

культура и спорт 4-курс   

 

28.  Кунтуган Асет 5В010800-Физическая 

культура и спорт 4-курс   
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29.  Рустембек Талғат 5В010800-Физическая 

культура и спорт 4-курс   

 

30.  Рахматулла Асылжан 5В010800-Физическая 

культура и спорт 4-курс   

 

31.  Есен Бекболат 5В010800-Физическая 

культура и спорт 4-курс   

 

32.  Сейдулла Бекайдар 5В010800-Физическая 

культура и спорт 4-курс   

 

33.  Нартанов Нұрдаулет 5В010800-Физическая 

культура и спорт 4-курс   

 

34.  Саменов Нұрлыбек 5В010800-Физическая 

культура и спорт 4-курс   

 

35.  Қалыбек Азамат 5В010800-Физическая 

культура и спорт 4-курс   

 

36.  Әбдірахман Әдемі 

Маратқызы 

5В011700-Казахский 

язык и литература, 2-

курс  

 

37.  Дүйсенханова Әсел 

Бақытқызы 

5В011700-Казахский 

язык и литература,  2-

курс  

 

38.  Жақсыбек Айда 

Қайратбекқызы 

5В011700-Казахский 

язык и литература,  2-

курс  

 

39.  Жұмахан Динара 

Жомартқызы 

5В011700-Казахский 

язык и литература,  2-

курс  

 

40.  Қозтайева Мәншүк 

Ұлықбекқызы  

5В011700-Казахский 

язык и литература,   2-

курс  

 

41.  Нұрқасым Арайлым 

Бахбергенқызы 

5В011700-Казахский 

язык и литература,  3-

курс  

 

42.  Өтебек Жазира 

Асқарқызы 

5В011700-Казахский 

язык и литература,  3-

курс  

 

43.  Көпжасарова Гүлсара 

Медетбайқызы 

5В011700-Казахский 

язык и литература,  3-

курс  

 

44.  Каумбаева Луиза 

Дастановна  

5В011700-Казахский 

язык и литература,  3-

курс  

 

45.  Дандибаева Гүлжан 

Темірханқызы  

5В011700-Казахский 

язык и литература,  4-

курс  

 

46.  Жолдасбек Ақберен 

Нұрланқызы 

5В011700-Казахский 

язык и литература,  4-

курс  

 

47.  Исабек Рано 

Мекенбайқызы 

5В011700-Казахский 

язык и литература,  4-

курс  
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48.  Куандык Назерке 

Адилханкызы 

5В011700-Казахский 

язык и литература,  4-

курс  

 

49.  Хаибулла Сандугаш 

Зулхайдарқызы 

5В011700-Казахский 

язык и литература,  4-

курс  

 

50.  Махамбет Пернегүл 

Өрісбайқызы  

5В011700-Казахский 

язык и литература,  4-

курс  

 

Магистранты  

№ Ф.И.О. Специальность, курс, 

(GPA) 

Контактный телефон 

Е-mail,моб.тел. 

1.  Абитова Маржан 

Адилқизи 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 1-курс,  

 

2.  Адыр Ұлжан 

Қозыбайқызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 1-курс,  

 

3.  Батырхан Нұрсапар 

Нұрмаханқызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 1-курс,  

 

4.  Сәмен Ғазиза 

Ерболатқызы 

6М010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 1-курс,  

 

5.  Әлиева Нұрсәуле 

Нұржанқызы 

6М010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 1-курс 

 

6.  Тәңірберген Зәуреш 

Тәңірбергенқызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 2-курс,  

 

7.  Абдыкул Динара 

Жарылқасынқызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 2-курс,  

 

8.  Базарбаева Жібек 

Махсутқызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 2-курс 

 

9.  Токсанбаева 

Маржан 

Кошкарбаевна 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 2-курс,  

 

10.  Бекбулатова Лаура 

Керимовна 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 2-курс,  

 

11.  Қалдыбек Асылзат 

Құралтайқызы 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 2-курс 

 

12.  Турсуметова 

Нозила 

Ахмаджановна 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 2-курс,  

 

13.  Усенбаева Жанар 

Байжановна 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 
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обучения, 2-курс,  

14.  Қалмуратова 

Гулжанат 

Қуатбековна 

6M010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения,2-курс,  

 

15.  Жанадилова 

Салтанат 

Есенгельдиевна 

5В010200-Педагогика и 

методика начального 

обучения, 2-курс, 

 

16.  Жұматай 

Дінмұхамед 

Демеуұлы 

6М010800-Физическая 

культура и спорт, 1-курс,  

 

17.  Оңласын Ануза 

Жанәділқызы 

6М010800-Физическая 

культура и спорт, 1-курс,  

 

18.  Токбергенов 

Бахытжан 

Нурланович 

6М010800-Физическая 

культура и спорт, 1-курс,  

 

19.  Түлкібек Айдана 

Болысбекқызы 

6М010800-Физическая 

культура и спорт, 1-курс,  

 

20.  Шыныбек Нүржігіт 

Ниязбекұлы 

6М010800-Физическая 

культура и спорт, 1-курс,  

 

21.  Азизов Алексей 

Аликович  

6М010800-Физическая 

культура и спорт, 2-курс,  

 

22.  Карсыбаев 

Максатбек 

Сапаралиевич 

6М010800-Физическая 

культура и спорт, 2-курс,  

 

23.  Исахова Жадра 

Садирали қизи 

6М010800-Физическая 

культура и спорт, 2-курс,  

 

24.  Катешова Жанар 

Джумабаевна 

6М010800-Физическая 

культура и спорт, 2-курс,  

 

25.  Кожатаев Даурен 

Жанибекович 

6М010800-Физическая 

культура и спорт, 2-курс,  

 

26.  Примбаев Бердах 

Ережепбаевич 

6М010800-Физическая 

культура и спорт, 2-курс,  

 

27.  Төлентай Айдана 

Түймебайқызы 

6М010800-Физическая 

культура и спорт, 2-курс,   

 

28.  Сапахов Мыктыбек 

Абдуалиевич 

6М010800-Физическая 

культура и спорт 

2-курс,  

 

29.  Аширбаев 

Орынбасар 

Атырханович 

6М010800-Физическая 

культура и спорт 

2-курс,  

 

30.  Дуйсенбиев Гани 

Базаралиевич 

6М010800-Физическая 

культура и спорт 

2-курс,  

 

31.  Бекен Назым 

Өмірәліқызы  

6М011700-Казахский 

язык и литература, 1-курс  

 

32.  Зару Назира 

Қанатқызы 

6М011700-Казахский 

язык и литература, 1-курс 

 

33.  Батырханова 

Нұржамал 

Көктеубаевна 

6М011700-Казахский 

язык и литература, 2-курс 
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34.  Жаңбырбай Мөлдір 

жаңбырғайқызы 

6М011700-Казахский 

язык и литература, 2-курс 

 

35.  Сапархан Жансая  6М011700-Казахский 

язык и литература, 2-курс 

 

36.  Тумарбекова 

Айдана 

6М011700-Казахский 

язык и литература, 2-курс 

 

37.  Азатова Перизат  6М011700-Казахский 

язык и литература, 2-курс 

 

38.  Әмзиева Алтыншаш 6М011700-Казахский 

язык и литература, 2-курс 

 

39.  Розахун Гүлзат 

Қуатқызы 

6М011700-Казахский 

язык и литература, 2-курс 

 

40.  Жұран Мейіржан 

Ғалымжанұлы 

6М011700-Казахский 

язык и литература, 2-курс 

 

41.  Мырзагалиев 

Алимтай 

Мырзагалиевич 

6М011700-Казахский 

язык и литература, 2-курс 

 

42.  Онғарбаева Әйгерім 

Жомартқызы 

6М011700-Казахский 

язык и литература, 2-курс 

 

43.  Нұрлыбаева Жанат 

Лесбековна 

6М011700-Казахский 

язык и литература, 2-курс 

 

44.  Жаңабаева 

Қаламқас 

Сапарбековна  

6М011700-Казахский 

язык и литература, 2-курс 

 

45.  Бердібек Арайлым 

Жұрболатқызы 

6М011700-Казахский 

язык и литература, 2-курс 

 

Выпускники 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность Контакные данные 

(моб.тел.) 

1.  Турсунбекова 

Ракия 

Шукуровна 

Преподаватель начального класса №22 

основной средней школы имени Коркытата, 

г.Шымкент (Педагогика и методика 

начального обучения) 

 

2.  Тлеугабилова 

Динара 

Маратовна 

Методист дошкольного центра образования 

«Асхат», г.Шымкент (Педагогика и мето-

дика начального обучения) 

 

3.  Абдралиева 

Динара 

Битуреевна 

Заместитель директора по учебной части 

колледжа «Отырар», г.Шымкент 

(Педагогика и методика начального 

обучения) 

 

4.  Кененбаева 

Динара 

Бахбергенкызы 

Методист дошкольного центра образования 

«Ерқанат»,  г.Шымкент (Педагогика и 

методика начального обучения) 

 

5.  Қашқынбекова 

Айдана 

Нурлыхановна 

Преподаватель начального класса основной 

средней школы №86, г.Шымкент (Педаго-

гика и методика начального обучения) 

 

6.  Жаңбырбаев 

Рустем 

Бексейтович 

Заместитель директора по воспитательной 

части Коммунальное государственное 

учреждение «Южно-Казахстанская област-

ная специализированная детско-юношеская 
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школа олимпииского резерва по 

художественной гимнастике» проспект 

Астана, б/н, г. Шымкент,  6М010800-

Физическая культура и спорт, 2014 г. 

7.  Байсейтова  

Аягөз 

Болганбаевна 

Старший преподаватель ЮКГУ им. 

М.Ауезова, кафедра физической культуры 

для экономических, юридических и аграр-

ных специальностей, Проспект Тауке хана,  

5, г.Шымкент, 6М010800-Физическая 

культура и спорт, 2015 г. 

 

8.  Кылышев  

Ерлан 

Ахметович 

Декан факультета «Физической культуры и 

спорта» университета «Сырдария», 

г.Жетісай, ул. М.Ауезова, 11, 6М010800-

Физическая культура и спорт, 2016 г. 

 

9.  Утемисов 

Данияр 

Турлыбекович 

Учитель физической культуры СШ 

им.С.Бекбосынова, г.Шымкент, 5В010800-

Физическая культура и спорт, 2012г. 

 

10.  Раманкулов 

Тағабек 

Серікбайұлы 

Учитель физической культурыСШ №72, 

г.Шымкент, 5В010800-Физическая культура 

и спорт, 2012 г. 

 

11.  Саткулова 

Карлыгаш 

Молдабеккызы 

6М011700-Казахский язык и литература, 

2013г. 

 

12.  Есенқұлов 

Нұрлан 

Келдібекұлы   

5В011700-Казахский язык и литература, 

2008 г. 6М011700-Казахский язык и 

литература,2011г. 

 

13.  Алишер Айгуль 

Ергаликызы  

5В011700-Казахский язык и литература, 

2016г. 

 

14.  Даумеков 

Құдияр 

Талғатұлы 

6М011700-Казахский язык и литература, 

2016г. 

 

15.   Мусирова 

Айгуль 

Балтабаевна 

6М011700-Казахский язык и литература, 

2014г. 

 

Представители работадателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность Контакные 

данные (моб.тел.) 

1.  Арынбаева 

Гулмира 

Бегимхановна 

Заведующий дошкольного центра 

образования «Асхат», г.Шымкент 

(Педагогика и методика начального 

обучения) 

 

2.  Саржанова 

Жиенкул 

Кошкинбаевна 

Заведующий дошкольного центра 

образования «Ерқанат», г.Шымкент 

(Педагогика и методика начального 

обучения) 

 

3.  Тулендиев 

Ержан 

Мырзабекович 

Директор средней школы №86, г.Шымкент 

(Педагогика и методика начального 

обучения) 

 

4.  Жүніс Олжас Директор колледжа «Отырар», г.Шымкент  
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Файзоллаулы (Педагогика и методика начального 

обучения) 

5.  Сұлтанова 

Айнур 

Камалқызы 

Директор №22 основной средней школы  

имени «Коркыт ата», г.Шымкент (Педагогика 

и методика начального обучения) 

 

6.  Калмурзаев 

Кайрат 

Сатбекович 

Международный гуманитарно-технический 

университет, ул. А.Байтурсынова, 80, 

г.Шымкент  (Физическая культура и спорт) 

 

7.  Исабаева  

Айгуль 

Батырхановна 

Коммунальное государственное учреждение 

«Южно-Казахстанская областная детско-

юношеская спортивная школа по зимним 

видам спорта», г.Шымкент (Физическая 

культура и спорт) 

 

8.  Кожатаев 

Жанибек 

Жапбарович 

Южно-Казахстанский многопрофильный 

колледж , площад Аль-Фараби, 3, г.Шымкент 

(Физическая культура и спорт) 

 

9.  Жакипов 

Калдыбай 

Турарбекович 

Коммунальное государственное учреждение 

«Детско-юношеская спортивная школа №2» 

отдела физической культуры и спорта 

Акимата Отрарского района, 

ул. Т.Сарсенбаева, 3, ЮКО. 

(Физическая культура и спорт) 

 

10.  Мекенбаев  

Саян 

Керимбекович 

№10 Детско-юношеская спортивная школа по 

видам борьбы, проспект Д.Конаева, б/н, 

Спорт комплекс «Сункар», 

г.Шымкент,(Физическая культура и спорт) 

 

11.  Саржанова 

Курманкуль 

Бескемпировна 

Школа-гимназия №50 им.А.Байтурсынова 

ул. Мангельдина,  41, г.Шымкент 

(«Казахский язык и литература») 

 

12.  Ширтаева Найла 

Рапиховна 
Школа  №31 им. В.Терешковой, 

г.Шымкент («Казахский язык и литература») 

 

13.  Еримбет 

Тастанбек 

Бекбосинович 

№18 профколледж управления образования 

ЮКО    («Казахский язык и литература») 

 

14.  Саржанова 

Жанар 

Ержановна 

Школа-лицей №15  Д.И.Менделеева 

проспект Республики, 4, г.Шымкент 

(«Казахский язык и литература») 

 

15.   Булетова Лаззат 

Алпысбаевна 

Заведующая кафедрой «Общая педагогика и 

музыкальная образования»  ЮКГУ им. 

Ауезова, г.Шымкент 

(«Казахский язык и литература») 
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