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1 ТАРАУ  МӘТІНМӘН МЕН САПАРДЫҢ МАҚСАТЫ 

 

Кіріспе  
 

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемелекеттік университетінің 

арнайы аккредиттеу рәсімі аясында сарапшылар тобының сыртқы сапары 2020 

жылдың 10-11 маусым аралығында өтті. 

Сыртқы аудит IQAA әзірлеген және университет басшылығымен 

келісілген бағдарламаға сәйкес өтті. Жұмысқа қажетті барлық материалдар 

(сапар бағдарламасы, Университеттің білім беру бағдарламаларын өзін-өзі 

бағалау есебі, мамандандырылған аккредиттеу процедурасы үшін сыртқы 

бағалауды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі Нұсқаулық) сараптама тобының 

мүшелеріне сапар басталғанға дейін ұсынылды, бұл сыртқы бағалау 

процедурасына уақытылы дайындалу мүмкіндігін қамтамасыз етті. 

Университет басшылығымен кездесу сарапшылар тобына университеттің 

жалпы сипаттамасын, соңғы жылдардағы жетістіктері мен жалпы ЖОО-ның 

даму перспективаларын алуға мүмкіндік берді. 

 Сыртқы сапар бойынша жоспарланған іс-шаралар университет 

құрылымымен, оның материалдық-техникалық базасымен, кафедралардың 

профессорлық-оқытушылық құрамымен, студенттермен, магистранттармен 

және докторанттармен, университет түлектерімен, жұмыс берушілерімен толық 

танысуға мүмкіндік берді және сыртқы сарапшыларға білім беру 

бағдарламаларын өзіндік бағалау бойынша есеп мәліметтерінің оқу орнындағы 

іс жүзіндегі жай-күйіне сәйкестігін тәуелсіз бағалау жүргізуге мүмкіндік 

жасалынды. 

Университеттің білім беру бағдарламаларын өзін-өзі бағалау бойынша 

есебі арнайы аккредиттеу стандарттарына сәйкес университет пен құрылымдық 

бөлімшелердің барлық қызмет салалары талданып, күшті және әлсіз жақтары 

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

     Көзбен шолып қарау ғылыми және оқу-әдістемелік процестерді, 

материалдық-техникалық және оқу-зертханалық базаны ұйымдастыру туралы 

жалпы түсінік алу, оның стандарттарға сәйкестігін анықтау, сондай-ақ білім 

алушылармен және қызметкерлермен жұмыс орындарында қарым-қатынас 

жасау мақсатында өткізілді. Сарапшылар кафедралар, бөлімдер мен 

орталықтар,  кітапхана, медпункт. ҒЗИ, спорт залы, жазғы спорт алаңы 

тексерілді. 

 Сыртқы аудитті жүргізу барысында сарапшылар кафедралардың құжаттарын 

зерделеуді және құжат айналымымен, оқу-әдістемелік және материалдық-

техникалық қамтамасыз етумен егжей-тегжейлі танысу мақсатында 

аккредиттелетін бағдарламалар бағыттары бойынша тексеру жұмыстары 

жүргізілді.Елімізде жарияланған карантин жағдайына байланысты университет 

қызметкерлерімен, бітіруші түлектермен, жұмыс берушілермен, білім 

алушылармен сауалнама онлайн режимде ZOOM бағдарламасымен өткізілді. 
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ЖОО-ның негізгі сипаттамалары 

Білім беру ұйымының толық атауы – РГП на ПХВ «М. Әуезов атындағы 

Оңтүстік Қазақстан мемелекеттік университеті» 

 

Заңды тұлғаның орналасқан жері: 

160012, г. Шымкент, пр. Таукехана, 5 

Телефоны: 8 (725) 2 210141, факс: 8 (725) 2 210141 

Ресми сайт:www.ukgu.kz 

E-mail: pumo@ukgu.kz 

 

Университетте көп деңгейлі білім беру жүйесі жұмыс істейді: жоғары оқу 

орнына дейінгі (бакалавриат), жоғары оқу орнынан кейінгі (магистратура және 

докторантура). 

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті ірі 

жоғары оқу орны, ғылым орталығы және мәдени-гуманитарлық мекеме ретінде 

пайда болуы, қалыптасуы және кейінгі дамуы аймақтың өндіргіш күштерінің, 

оның экономикасының қарқынды өсуінің, соңғы он жылдықта өткен әлеуметтік 

және мәдени процесстердің объективті және адекваттық көрінісі болып 

табылады. 

Университет сертификациялық аудиттен өтіп, ИСО 9001:2000 және IQNet 

Халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкестілігі жөніндегі сапа 

сертификаттарын иеленген. Оқытудың кредиттік технологиясы енгізілген. 

Университетте аймақ, республика және әлемдік кеңістік экономикасының 

барлық салаларына, ғылымы мен мәдениетіне арналған мамандар даярланады. 

М.Әуезов атындағы ОҚМУ - көп салалы білім беру мекемесі.  

Бүгінгі таңда М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университеті - Қазақстан Республикасының ірі және көп салалы университеті, 

аймағымыздың инфрақұрылымының дамуы мен қалыптасуына, халықаралық 

қоғамдастықтағы интеграция мен жаһандану үрдістеріне белсенді қатысатын 

ғылыми-білім беру, интеллектуалдық, мәдени орталығы. Университет 

Қазақстанның оңтүстігіндегі 70 жылдан аса тарихы бар жоғары техникалық 

және гуманитарлық білім берудің екі үлкен мектебінен құралған.  

Университетте 6 жоғары мектеп, 6 факультет, 2 институт (Дистанционды 

білім беру институты, Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институты), 10 

ғылыми-зерттеу институты, 7 ғылыми орталық, 3 ғылыми лаборатория, және 

шетел студенттерімен жұмыс факультеті жұмыс жасайды. 

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті 

Қазақстан Республикасындағыбакалавриат,жоғары оқу орнынан кейінгі 

мамандарды (магистр мен докторларды) даярлаудың жетекші орталығы болып 

табылады. 

 

 

 

  

http://www.ukgu.kz/
mailto:pumo@ukgu.kz
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2 ТАРАУ САРАПТАМАЛЫҚ ТОПТЫҢ СЫРТҚЫ АУДИТІ ЖӨНІНДЕГІ 

ЕСЕБІ 

Мамандарылған (бағдарламалық) аккредиттау стандарттарына сәйкестік  

 

КІРІСПЕ  

 

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 

филология факультеті қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы 6D020500 (8D02310) - 

«Филология» мамандығы бойынша докторанттарды даярлауды жүзеге 

асырады. 6D020500 (8D02310) - «Филология» мамандығы бойынша 

докторантураны сыртқы аудит тексеруі 10-11 маусым күндері жүргізілді. 

Тексеру барысында 6D020500 (8D02310) - «Филология» мамандығы білім беру 

бағдарламасы бойынша докторанттарды дайындау Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес (ҚР БжҒМ 

14.11.2012 жылғы бұйрығы бұйрығы негізіндегі № 12019073 лицензия)  жүзеге 

асырып келетіндігі анықталды.  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 

қазандағы № 563 бұйрығымен бекітілген «Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышы» бойынша 

6D020500 (8D02310) - «Филология» даярлау бағытының коды және атауы                     

«Тілдер және әдебиет» болып сәйкестендірілді, халықаралық стандарттық 

білім беру жіктеуішіндегі коды – 8D02 Өнер және гуманитарлық білімдер. 

Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының жұмысы оқу-әдістемелік, ғылыми-

әдістемелік, оқу-тәрбиелік  бағыттарда жүргізіледі. Кафедраның ғылыми-

әдістемелік жұмысының негізгі бағыттары – әдебиеттанудың өзекті 

мәселелері, тіл білімін зерттеудің салыстырмалы, когнивитік, 

этнолингвистикалық бағыттары  

Кафедра ұжымы Еуропалық білім беру кеңістігіндегі  біліктіліктің 

(Дублин дескрипторларының) үш деңгейі бойынша мамандар даярлайды: 

− 5В011700 (6В01710) - «Қазақ тілі мен әдебиеті» және 5В020500 

(6В02310) «Филология» (бірінші деңгей); 

− 6М020500 (7М02310) - «Филология» (екінші деңгей); 

− 6D020500 (8D02310)  - «Филология» (үшінші деңгей). 

Факультетте 6D020500 (8D02310) - «Филология» мамандығы бойынша 2 

докторант білім алуда. 6D020500 - «Филология» мамандығы білім беру 

бағдарламасының мақсаты – білім алушыларды даярлауды жүзеге асыратын 

ЖОО мен ғылыми-зерттеу ұйымдары жұмысының тиімділігін арттыру, 

докторанттардың өз бетімен оқу, ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметін 

ынталандыру, «PhD» академиялық дәрежесін беру туралы ҚР құжаттарының 

халықаралық білім беру кеңістігінде және халықаралық еңбек нарығында 

мойындауын қамтамасыз ету. 

Аталған бағдарлама аясында кәсіби құзыреттілік пен әлеуметтік 

ұтқырлықты  қамтамасыз ететін филологиялық іргелі теориялық-әдістемелік, 

іргелес ғылымдар саласы бойынша түбегейлі дайындықтан өткен, 
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лингвистикалық зерттеулерді жүргізу мен ұйымдастыру дағдылары 

қалыптасқан, ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызмет барысында 

туындайтын міндеттерді шеше алатын, өзіндік ғылыми-зерттеу және ғылыми-

педагогикалық қызмет дағдыларын меңгерген мамандар дайындалуда.  

6D020500 - Филология мамандығы философия докторының (PhD)кәсіби 

қызметінің нысандары жоғары оқу орындары, ғылыми-зерттеу институттары, 

басқару органдары, білім беру саласындағы әкімшілік қызметтер (арнаулы орта, 

жоғары оқу орындары), ЖОО-ның ғылыми-зерттеу бөлімдері болып табылады. 

Жүргізілген сараптама бойынша  6D020500 -  Филология мамандығын 

дайындайтын қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының ғылыми, оқу-әдістемелік 

жұмыстары жақсы жолға қойылған. Орын алған кемшіліктерді жою, түзету 

бағытында кафедра құрамының жан-жақты жұмыстар жүргізілгендігі 

құжаттарды тексеру де және алынған сауалнамалар нәтижесінде көз жеткіздік.   

Есептің мамандандырылған аккредиттеу стандарттары мен өлшемдеріне 

сәйкестігін эксперттік талдау барысында төмендегілер анықталды.  

Университет кадрлар даярлаудың қазіргі заманғы үш сатылы «бакалавриат-

магистратура-PhD докторантура» жүйесіне толығымен өткен. 

PhD докторантура - магистратурадан кейінгі білім беру бағдарламасына 

бағытталған.  Білімнің бұл саласы – заманауи инновациялық технолоргиялар 

негізінде әлемдік ең үздік тәжірибелерге сүйене отырып жоғары 

квалификациялы ғылыми мамандар дайындайтын сала екендігіне көз 

жеткіздік.Мемлекеттік тапсырыс негізінде оқитын докторанттар дайындық 

бағыты бойынша жеткілікті деңгейде қамтамассыз етелгендігі анықталды.   

Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы дайындайтын PhD докторантура 

халықаралық талаптарға және Болон процесінің принциптеріне сәйкес ғылыми-

педагогикалық мамандарды дайындау үрдісін жетілдіруді қамтамасыз етеді. 

PhD докторанттарға тек республикамызда емес, сонымен бірге шет елдерде де 

кеңінен танымал жетекші ғалымдар, сондай-ақ әлемнің жетекші ғылыми 

орталықтары мен университеттерінен шет елдік серіктестері де ғылыми 

жетекшілік жасайды.Доктарантураның білім беру бағдарламалары университет 

пен шетелдегі алдыңғы қатарлы білім және ғылым ұйымдарымен тығыз 

байланыс орнатумен жүзеге асырылады. 

М. Әуезов атындағы ОҚМУ магистранттары университеттің кең көлемдегі 

халықаралық байланыстарының арқасында магистарнттар мен докторанттар 

шетелдегі жоғары оқу орындары мен зерттеу орталықтарында білім алуға және 

тәжірибеден өту үшін шетелге шығуға мүмкіндіктері бар. Университетте 

магистранттар мен доктаранттар үшін жыл сайын шетелден шақырылған 

профессорлар дәріс оқиды. 

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті 

Қазақстан Республикасындағы 10 ЖОО бірі индустриалды-инновациялық 

дамудың мемлекеттік бағдарламасы бойынша мамандар даярлауды жобалау 

кеңсесі болып табылады.  

Университетте МС ИСО 9001-2015 талаптарымен және сәйкес мемлекеттік 

білім стандарттарымен сәйкестікте жоғары кәсіби білім беру қызметтерінің 
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сапа менеджменті жүйесі құрылып, іске асырылған. Университет жоғары 

кәсіби,  жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша кәсіптік білім 

бағдарламаларын әзірлеу мен іске асыруға, ғылыми зерттеулер мен 

инновациялық қызметті жүргізуге қатысты сапа менеджменті жүйесіне 

сәйкестік сертификатын иеленген.  

8D02310 - «Филология» докторантурасы ББ М. Әуезов атындағы ОҚМУ 

филология факультетінде 2012 жылдан бері АБ №  (№ 12019073, ҚР БжҒМ 

14.11.2012 жылғы бұйрығы) жүзеге асырылады, ол ғылыми мәселені тану, 

түсіндіру және шешу қабілеттілігі бар, филология ғылымының қажетті 

саласына сәйкес зерттеу жұмыстарын жүргізе алатын,  педагогикалық  қызметті 

іске асыруда психологиялық-педагогикалық (ұйымдастыру-педагогикалық, 

білім беру – педагогикалық) білімді меңгерген,  жоғары дәрежелі білікті және 

бәсекеге қабілетті мамандарды, өзін-өзі жетілдіруге, әлеуметтік тұрғыдан 

икемделуге қабілетті жалпы және кәсіби мәдениетінің деңгейі жоғары кәсіби 

элита даярлауға бағытталған. 

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университетінде 

доктарантураны оқытудың ғылыми-ізденушілік бағыттары халықаралық 

талаптарға сай қарқынды жолға қойылғандығы сараптама барысында 

анықталды.   

 

СТАНДАРТ 1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ САПАСЫ ЖӘНЕ 

МАЗМҰНЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ САЯСАТ  

 

6D020500 (8D02310) – «Филология» білім беру бағдарламасы бойынша 

докторанттарды дайындау Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандартына, университет миссиясы, мақсаттары мен 

міндеттеріне сәйкес жүзеге асырылып жатқандығына ББ құжаттарымен, 

университеттің стратегиялық жоспарымен танысу барысында және аудит 

кезінде көзіміз жетті. 6D020500 (8D02310) - «Филология» мамандығы 

философия докторын (PhD) даярлау БББ іргелі және әдістемелік білім беру 

бойынша, филологиялық пәндерді тереңдете зерттеу, жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру жүйесі бойынша мамандарды даярлауға арналған. 

      Дәлелдемелер және талдау:  

6D020500 (8D02310) - «Филология» мамандығы білім беру бағдарламасы 

ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына негізделген, 

Еуропалық біліктілік шеңберімен келісілген Дублин дескрипторларына сәйкес 

Ұлттық біліктілік  шеңбері белгіленген, Педагогтың кәсіби стандарты 

талаптарына сай білім алушылардың білім, білік, дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған. 

6D020500 (8D02310) - «Филология» мамандығы бойынша білім 

алушыларды  даярлауды жүзеге асыратын ЖОО мен ғылыми-зерттеу ұйымдары 

жұмысының тиімділігін арттыру, докторанттардың өз бетімен оқу, ғылыми-

зерттеу және педагогикалық қызметін ынталандыру, «PhD» академиялық 

дәрежесін беру туралы ҚР құжаттарының халықаралық білім беру кеңістігінде 
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және халықаралық еңбек нарығында мойындауын қамтамасыз ету білім беру 

бағдарламасының мақсаты өз нәтижесіне жеткен.  

6D020500 (8D02310) - «Филология» мамандығы білім беру бағдарламасы 

алдына қойған міндеттерді толығымен шеше алған. Кәсіби құзыреттілік пен 

әлеуметтік ұтқырлықты  қамтамасыз ететін филологиялық іргелі теориялық-

әдістемелік, іргелес ғылымдар саласы бойынша түбегейлі дайындықтың 

нәтижелері тексеру барысында анықталды.  Білім беру бағдарламасы бойынша 

оқып жатқан докторанттар бойында нақты филологиялық зерттеудің 

міндеттерін шешу  құзіреттілігі қалыптасқан, ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

қажетті ғылыми әдістерді игергендігін  байқаладық.Білім беру бағдарламасы 

докторанттардың  үздіксіз ізденістің біліктілігі  мен қабілетін жетілдіріп, 

педагогикалық  қызметін табысты жүзеге асыруға бағытталған және  жеке 

зерттеулер арқылы филология ғылымының кеңістігін халықаралық деңгейде 

кеңейтуді көздейтіні тексеру барысында  нақтыланды.    
6D020500 (8D02310)  -  «Филология» мамандығы бойынша философия  

докторы (PhD) ЖОО-да, орта кәсіптік оқу орындарындарында педагогикалық 

қызмет және  ғылыми-зерттеу институттарында тіл білімі және әдебиеттану 

салалары бойынша ғылыми қызмет атқара алады. Қазақ тілі мен әдебиеті 

кафедрасының ПОҚ  бәсекеге қабілетті мамандар дайындауда жан-жақты 

жұмыс жүргізген. 6D020500 (8D02310) -  Филология мамандығы бойынша    

білім алатын докторанттар бойында ғылыми зерттеулердің кешенді процесін 

жоспарлау, әзірлеу, іске асыру және түзету қабілеттілігі, жаңа және күрделі 

идеяларды сыни тұрғыда талдау, бағалау және жинақтай білуге қабілеттілігіғ 

өзінің білімін және жетістіктерін қоғамға жеткізе алу қабілеттілігі, білімге 

негізделген қоғамның дамуына септігін тигізу қабілеттілігі қалыптасқан.  

Докторанттар тіл білімі мен әдебиеттанудың іргелі қағидалары, 

теориялық тіл білімі мен  әдебиеттанудың жаңа бағыттары, олардың басқа 

ғылымдармен байланысын, ғылым дамуының қазіргі жағдайы мен өзекті 

үрдістері бойынша білім-пайымын таныта алады. Қазақстанның ғылым және 

білім беру орталықтарында заманауи зерттеулер жүргізуге ықпал ететін, 

сонымен бірге өз жұмыс нәтижесі үшін қоғам мен мемлекет алдында 

жауапкершілігін терең түсінетін мамандандырылған мамандар даярлау 

жоспарланғаны және сол бағытта жұмыстар атқарылып жатқандығы аудит 

барысында  расталды. 

         Докторантураның білім беру бағдарламасын толық меңгерген және 

докторлық диссертация қорғаған тұлғаға 6D020500 (8D02310) - «Филология»  

мамандығы бойынша «философия докторы» (PhD) академиялық дәрежесі 

беріледі. 6D020500 (8D02310) - «Филология» мамандығы бойынша философия 

докторы (PhD) білім беру бағдарламасын меңгерудің нормативтік ұзақтығы – 3 

жыл. 

         6D020500 (8D02310) - «Филология» мамандығы бойынша білім 

докторанты дәрежесін алған түлектер жоғары оқу орындарында, ғылыми 

зерттеу орталықтарында қызмет атқара алады. Бүгінгі таңда 6D020500 

(8D02310) - «Филология» мамандығы бойынша бітірген түлектер республикаға 
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белгілі оқу орындарында қызмет етеді. 6D020500 (8D02310) - «Филология» 

мамандығы бойынша бітірген докторант Мейірбеков Ақылбек бүгінгі таңда А. 

Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті Ағылшын 

филологиясы кафедрасының аға оқытушысы қызметін атқарады. Мейірбеков 

Ақылбек кафедра ұжымымен қазіргі филология ғылымының дамыту 

бағыттары мен негізгі мәселелері және педагогикалық білім берудің жаңа 

әдістемелері жөнінде тығыз байланыс орнатқан. Оны бітіруші түлектермен 

болған сауалнамадан байқадық. Мамандық түлектері сауалнамаға қатысты, 

өздерінің  осы кафедрада білім алып, үлкен нәтижелерге қол жеткізіп 

жатқандығын мақтанышпен айтты. Осы мамандық бойынша білім алған 

Көпбосынов Бекжан қазіргі таңда Шымкент қаласындағы физика-математика 

бағытындағы Н. Назарбаев атындағы зияткерлік-мектеп директорының бейімді 

эксперимент жөніндегі орынбасары қызметін атқаруда. Кафедра Н.Назарбаев 

атындағы зияткерлік-мектебімен келісім шартқа отырған, жаңғартылған білім 

беру бағдарламасы аясы бойынша тығыз байланыс жасауда.Университетте 

түлектер ассоциациясы жұмысы жақсы жолға қойылған. Бүгінгі таңда бітіруші 

түлектер нәтижелі жетістіктерге қол жеткізген. 2020 жылы Мейірбеков 

Ақылбек Кайратбекович «Исследование и разработка учебно-методического 

комплекса по изучению английского языка с усовершенствованием 

коммуникативных навыков» (listening,  reading,speaking, writting) учфщихся 6-9 

классов) атты тақырыпта мемлекет тарапынан 37 500 000,00 теңге көлемінде 

қаржыландыраттын грант жеңіп алған. Қазақстан Республикасының Білім 

және ғылым министірлігі тарапынан 2018 жылы Көпбосынов Бекжан 

Көмекбайұлы «Үздік педагог» төс белгісімен марапатталған. Түлектердің қол 

жеткізген нәтижелі жұмыстары білім беру бағдарламасының оң жұмысын 

дәлелдейді.  

БББ кредиттік-модульдік жүйе арқылы жүзеге асырылады. 6D020500 

(8D02310) - «Филология мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы 

ғылыми, теориялық, кәсіби, әлеуметтік-экономикалық құзыреттіліктерге 

бағытталған тәжірибелік талаптарға сай құрылған. 

Білім беру бағдарламасының мақсаты айқын, қарқынды, және қоғам, 

экономика, еңбек нарығы сұраныстарына жауап беруге икемді. Білім беру 

бағдарламасының мақсатын айқындау, түзетулер енгізу үшін кафедрада білім 

беру бағдарламасы талқыланған, сараптама жасалынған, элективті пәндерді  

енгізу қажеттілігі жөнінде жұмыс берушілермен байланыс жасалынған.  

Жұмыс берушілермен сұхбат жүргізу және өзін-өзі бағалау есебімен 

танысу барысында Қазақстан Республикасы және Түркістан облысының 

динамикалық дамуына әсер етуші мәдениет және өнер, білім, экономика, құқық 

саласына қажетті, Болон декларациясының принциптеріне сәйкес кәсіби 

құзыреттілігі жоғары мамандар дайындалып жатқандығы анықталды. 

Университетте сапамен қамтамасыздандыру саясаты жоспарлы түрде іске 

асырылатындығы ректор, проректорлармен жүргізілген сұхбат, оқу-жұмыс 

жоспары мен пәннің оқу бағдарламалары, шығарушы кафедраның хаттамалары 

мамандарды даярлау сапасына үнемі көңіл бөлінетіндігін және осы бағытта 
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әртүрлі іс-шаралар атқарылатындығын дәлелдейді. 

        Әкімшілікпен, бөлім басшыларымен, профессорлық-оқытушылық 

құрамымен, докторанттармен сұхбат барысында олардың білім беру 

бағдарламасының мақсаты мен сапамен қамтамасыздандыру саясатын 

айқындауға қатысатындығы байқалды, БББ мақсатының тиімділігін бағалау 

үнемі кафедра мәжілісі мен факультет кеңесінде талқыланатыны хаттамаларда 

көрініс тапқандығы тексеру кезінде анықталды. 

Білім беру бағдарламасы құжаттарымен танысқанда және аудит кезінде 

мамандарды даярлау барысында білім беру бағдарламасын жетілдіруге және 

сапасын арттыруға, білім алушылар мен жұмыс берушілердің талап-тілектеріне 

назар аударуға айрықша көңіл бөлінетіндігі байқалды. Білім бағдарламасы 

тәжірибелі, білікті, ғылыми дәрежелі кадрлармен жасақталғандығы да  

мамандырылған аккредитация  үдесінен шығады.  

Докторантура білім беру бағдарламасын әзірлеу мен іске асыру жоғары оқу 

орнынан кейінгі Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартымен (ҚР Білім 

және ғылым министрінің 31.10.2018 жылғы №604 бұырығымен бекітілген) және 

2005 жылғы Болон үдерісі шеңберінде қабылданған Зальцбург қағидаларымен 

сәйкестікте жүзеге асырылады.  

БББ Қазақстан Республикасының Ұлттық біліктілік шеңберінің 8 деңгейіне 

сай, олар сондай-ақ Дублиндік дескрипторлармен, Жоғары білім берудің 

Еуропалық Кеңістігі Біліктілік Шеңберінің (A Framework for Qualifications of 

the European Higher Education Area) 3 циклымен, сондай-ақ өмір бойына білім 

беруге арналған Еуропалық біліктілік шеңберінің (The European Qualifications 

Framework for Lifelong Learning) 8 деңгейімен үйлестірілген.  

Университетте «Сапа саласындағы саясат» әзірленіп, іске асырылған. Сапа 

саласындағы ОҚМУ саясаты ЖОО миссиясымен ажырамас байланыста және 

білім беру қызметтері мен ғылыми зерттеулердің жоғары сапасын 

кепілдендіруді қамтамасыз етуге бағытталған.  

Университетте орталықтандырылған ақпараттандыру жүйесі жақсы жолға 

қойылған, ол www.ukgu.kz сайты арқылы тікелей іске асырылған. Әрбір бөлім 

жұмыстың барлық түрлері, білім алушыларды оқыту сапасын бағалау 

нәтижелері мен білім бағдарламалары рейтингісі бойынша сайттағы 

ақпараттарды тұрақты түрде жаңартып отырады. Университеттің 

www.portal.ukgu.kzақпараттық-білім беру порталы арқылы білім алушыларға 

ОҚМУ-дегі білім беру үдерісі жөніндегі ақпараттар ұсынылған.  

6D020500 (8D02310) - «Филология» БББ қазіргі филология ғылымы 

саласындағы докторанттарды даярлауға бағытталған. Докторанттардың 

зерттеушілік құзыреттіліктерін күшейту үшін білім бағдарламасына пәнаралық 

тәсілдерді қолдана отырып, элективті пәндер енгізілген. «Лингвистикалық 

зерттетулердегі заманауи бағыттар» пәні жұмыспен қамтушылар Оңтүстік 

Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті ұсынысы бойынша білім 

беру бағдарламасына енгізілген. Жұмыс беруші тарапынан ұсыныс хат 

жасалынған. 

БББ факультет деңгейінде сараптама комиссиясынан өткен, эксперттік 

http://www.ukgu.kz/
http://www.portal.ukgu.kz/
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қорытынды жасалынған және жұмыс берушілер тарапынан рецензияланған. 

Ішкі тәуелсіз сараптауды факультет деңгейінде жетекші оқытушылар 

құрамынан құрылған сараптамалық топ жүргізген. Сараптамалық топтың 

төрағасы филология факультетінің деканы, профессор Тілеубердиев Б.М. 

Сонымен қатар, 6D020500 (8D02310) – Филология БББ Х.А. Яссауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Қазақ филологиясы» кафедрасының 

меңгерушісі, ф.ғ.к., профессор м.а. Г.К. Жылқыбайдан оң сипатты сыртқы пікір 

алынған. Бұл пікір білім беру бағдарламасының өз деңгейінде 

жасалынғандығын дәлелдейді. Білім беру бағдарламасына шет елдік  

ғалымдарының сараптамалық қорытындыларыда жасалынған. Өзбекстан 

Республикасы Ташкент қаласында орналасқан Ташкент мемлекеттік шығыстану 

институтының профессоры, филология ғылымдарының доукторы   Қ.Ш.Омонов 

БББ  пікір білдірген. Білім беру бағдарламасына жұмыспен қамтушылар мен 

шет елдік ЖОО ғалымдарының сараптамалық қорытындылары қоса тіркелген. 

Білім беру бағдарламасы кафедра мәжілісінде талқыланған, факультет 

кеңесінде қарастырылған. Университеттің Ғылыми Кеңесі Оқу-әдістемелік 

Кеңес ұсынысы бойынша білім беру бағдарламасы бекітілген.  

6D020500 (8D02310) - «Филология» бағытындағы білім беру 

бағдарламасын құрастыру кезінде жұмыс берушілермен, іс-тәжірибе базасы 

жетекшілерімен, бітірушілердің кәсіби дағдыларын дамытуға мүдделі ұйым 

өкілдерімен ынтымақтастық түзілген, тығыз байланыс жасалынған. Екі тарап 

арасында жасалынған келісім шарттар бар.  Олардың ұсыныстары  элективті 

пәндер каталогын, докторлық диссертациялардың тақырыптарын бекіту кезінде 

есепке алынған. 6D020500 (8D02310) - «Филология» білім беру бағдарламасы 

бойынша Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті мен 

Қ.А. Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті ынтымақтастық 

жөніндегі келісімшарт түзілген. 6D020500 (8D02310) - «Филология» 

докторантурасы білім беру бағдарламасын әзірлеуде серіктес-ЖОО өкілдері де 

өз үлестерін қосқан. Серіктес жоғары оқу орны Ташкент мемлекеттік 

шығыстану институтымен ынтымақтастық келісім-шарт түзілген. Ташкент 

мемлекеттік шығыстану институтының Шығыс филологиясы факультетінің 

деканы, филология ғылымдарының докторы, профессор Оманов К.Ш. 2-ші курс 

докторанты Қайимов Мұхамеджанның шетелдік кеңесшісі. Докторант оқу 

үрдісі барысында шетелдік кеңесшімен тығыз байланыс жасап отырған. 

Шетелдік кеңесшімен бірге жариялаған мақалаларды осы байланыстың дәлелі 

ретінде қарастыруымызға болады. 2020 жылы профессор Оманов К.Ш. 

докторанттар мен магистранттарға дәріс оқу мақсатында университетке іс 

сапармен келгені  шетелдік кеңесшілермен тығыз байланысты дәлелдейді. 

 БББ еңбек нарығының қазіргі ахуалын қанағаттандыратын оқу 

жоспарының элективті модульдері бойынша тұрақты жаңартылып отырған. Бұл  

элективті курстардың оқу жоспарына ендіруден байқалады.  

Докторанттар білім беру бағдарламасын әзірлеушілер құрамына енгізілген. 

Докторанттар университетте жүзеге асырылатын барлық үдерістерді 

жоспарлауға, іске асыру мен бақылауға белсенді қатысқан. Олардың 
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ұсыныстары оқу жоспарын жоспарлау мен құрастыру және жекелеген элективті 

пәндердің мазмұнын қалыптастыруда есепке алынған. 6D020500 (8D02310) - 

«Филология» мамандығы докторанттары Смаова Ә., Кайимов М. білім беру 

бағдарламасына «Ғылыми дискурс теориясы» пәнін ұсынған. Докторанттардың 

ұсынысы қабылданып, бұл пән оқу жоспарына енгізілген.  

6D020500 (8D02310) - «Филология» білім беру бағдарламасын игеру 

барысында докторанттар филология факультетінің кафедраларының эдвайзер-

оқытушысының көмегімен ТОЖ (ТУП) мен ЭПК (КЭД) негізінде жеке оқу 

траекториясын (жеке оқу жоспарын) өз бетінше анықтайды. Жеке оқу жоспары 

ғылыми зерттеу бағытының ерекшелігін сипаттайды. Докторанттар элективті 

пәндер каталогы негізінде пәндерді таңдау жолымен өздерінің білім алу 

траекторияларын өз бетінше жоспарлау мүмкіндіктерін иеленген. 

 Бітіру жұмыстарының, магистерлік және докторлық диссертациялардың, 

сондай-ақ профессор-оқытушылар құрамының баспаға ұсынылған ғылыми 

және ғылыми-әдістемелік жұмыстарының түпнұсқалылығы мен мазмұнын 

тексеру және бағалау мақсатында университет бағдарламашылары 2018 жылы 

«Антиплагиат» жеке бағдарламасын ендірген. «Антиплагиат» бағдарламасы 

жоспарлы түрде өз жұмысын жүргізуде. 2020 жылы университетте антиплагиат 

бағдарламасы жаңартылды. Плагиатқа тексеру жұмысына жауапты 

операторларды тағайындау мен антиплагиаттық интернет-жүйеге қатысты 

пайдаланушыларға жетекшілікті StrikePlagiarism.com. сайтынан көруге болады. 

6D020500 (8D02310) - «Филология» мамандығы бойынша 2011 жыл мен 

2013 жылдар аралығында бір ғана докторант Мейірбеков А. білім алған. 

Жүргізілген жұмыстардың және кәсіби бағдардың нәтижесінде 2017 жылы                  

Сматова Ә.Е., 2018 жылы Кайимов М.Ә. мемлекеттік мемлекеттік грантқа ие 

болған. 

Докторанттар кафедра, факультет, университет, сондай-ақ жалпы 

университеттік жастар ұйымдары арқылы білім беру үдерісінің сапасын 

қамсыздандыру механизмдерін іске асыруға қатысып отырған. 6D020500 

(8D020310) - «Филология» мамандығы докторанты Сматова А., Кайипов М. 

филология факультетінің жас ғалымдар Кеңесінің мүшесі болып табылады. 

6D020500 (8D02310) - «Филология» даярлау бағыты PhD-докторантурасы 

педагогикалық және зертетушілік іс-тәжірибеден өтуді қарастырған. 

Педагогикалық іс-тәжірибе жоғары оқу орнындағы ғылыми-педагогикалық 

қызметке даярлау болып табылады, арнайы пәндерден білім беру дағдыларын 

нығайтуға, бакалавриат пен магистратурада білім алушылардың оқу қызметін 

ұйымдастыруға, оқу-әдістемелік жұмыстарды орындауға мүмкіндік береді. Іс-

тәжірибе базалары ЖОО мен білім бағдарламасы бейіні бойынша кафедралар 

болып табылған. Докторанттар педагогикалық практиканы университет 

көлемінде өткен. Докторанттардың зерттеушілік іс-тәжірибе базалары қалалық 

«Отырар» әмбебап ғылыми кітапханасы мен А.С. Пушкин атындағы облыстық 

кітапхана болып табылады. Екі тарап бойынша келісім-шарт жасалынған. Білім 

беру бағдарламасын жетілдіру мен түзету жұмыстарында жүйелілік принципі 

басшылыққа алынатындығын жыл сайын Ұлттық білім және жоғары білімнің 
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Еропалық стандарты аясында жүргізілетін іс-шаралар жоспары айғақтайды.  

Университетте академиялық адалдық пен академиялық еркіндікті қолдау және 

кемсітушіліктен қорғау шаралары қарастырылғандығын «Оқытушының ар-

намыс кодексі» және «Студенттің ар-намысы кодексімен» (университет 

сайтында)  танысу барысында көз жеткіздік. 

Білім беру бағдарламасының бірінші стандарт бойынша сәйкестік 

деңгейі – «сәйкес келеді».  

 

СТАНДАРТ 2. ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫЛЫҚ ҚҰРАМ 

САПАСЫ  

 

6D020500 (8D02310) - «Филология» білім беру бағдарламасын жүзеге 

асыруды қамтамасыз ететін оқытушылардың кадрлық құрамы, біліктілігі 

жоғары және құзырлы қызметкерлерден, тәжірибелік және 

ғылымипедагогикалық жоғары тәжірибелі мамандардан құралған.      

 

Дәлелдемелер және талдау 

 

Оқытушылардың жалпы саны пәндер санын, оқу жүктемелері 

нормативтерін, докторанттар контингентін есептей отырып анықталған. 

Олардың докторанттарға оқу үдерісі шеңберіндегі білімді тиімді бере 

алатындай жетік білімі, шеберлігі және тәжірибелері бар, өтетін пәнін жақсы 

түсінеді. Профессорлық-оқытушылық құрам (ПОҚ) біліктілігі білім беру 

бағдарламасына және жүргізетін пәніне толық сәйкес келеді. Кафедрада (ПОҚ) 

ғылыми және әдістемелік семинары жолға қойылған. 

Кафедраның  2017-2022 жылдарға арналып жасалған даму стратегиясында 

кафедраның оқытушы-профессорларының сапалық құрамын, қызмет етіп 

жүрген кадрлардың қызығушылығын арттыру және Қазақстаннан, шетелден 

біліктілігі жоғары кадрларды қосымша шақыру арқылы жоғарылатуға 

бағытталған ісшаралар қарастырылған. Осы орайда, Өзбекстан республикасы 

Ташкент мемлекеттік Шығыстану университімен келісім шарт бар. Жақын 

шетел Өзбекстан республикасының білікті мамандары тәжірибе алмасу, 

дәрістер оқу  мақсатында қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасына шақыртумен 

келген.  

Барлық оқытушылардың БББ саласы бойынша базалық жоғары білімдері 

бар: 10.02.02 – қазақ тілі, 10.01.02 – қазақ әдебиеті. Профессорлық-оқытушылық 

құрам білім беру бағдарламасын жетілдіруге тікелей қатысады: білім беру 

бағдарламасын дайындау жұмыстарын жүргізеді, мамандар даярлау 

тәжірибесін жетілдірудің тиімді бағыттарын үйрену мақсатында ғылыми-

әдістемелік семинарлар жоспарлы түрде өткізңлген. оқытудың инновациялық 

технологиялары енгізілген. Сондай-ақ кафедра құрамындағы профессорлық- 

оытушылық  құрамы жүйелі түрде біліктілігін арттыру курстарынан өтіп 

түрған.  ПОҚ біліктіліктерін арттыру мәселесі жолға қойылған.  19.02.2018- -

28.02.2018 жылдар аралығында кафедраның профессоры Тілеубердиев Б.М., 
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кафедра доценті  Омаров Н.К. әл-Фараби атындағы Ұлттық университетінде 72 

сағаттық «Духовное обновление и национальное созание» атты республикалық 

ғылыми-әдістемелік семинарға қатысқан. 02,04,2018-14.04.2018 жылдар 

аралығында кафедраның оқытушылары доцент Әділбекова Ж.Қ., доцент 

Қалшабеков А.Б., доцент Тасполатов Б.Т. Түркістан қаласы,. Х.А. Яссауи 

атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде «Қазақ тілі мен әдебиет» 

мамандығы бойынша біліктілікті жоғарылату курсынан (72 сағат) өтті. 2017-

2018 оқу жылында Шымкент қаласы М. Әуезов атындағы ОҚМУ кафедраның 

аға оқытушысы, ф.ғ.к. Халикова Н.С.«Өрлеу» біліктілікті жоғарылату ұлттық 

орталығында «Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғарғы оқу 

орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар» тақырыбында  (240  

сағат көлемінде) біліктілікті жоғарылату курсынан өткен. 11,11,2019-06.12.2019 

жылдар аралығында кафедраның доценті, ф.ғ.к. Әділбекова Ж.Қ. Астана 

қаласында «Өрлеу» біліктілікті жоғарылату ұлттық орталығында «Қазақ тілі 

әліпбиін латын графикасына көшіру жағдайында жоғары оқу орындары 

профессор-оқытушылар құрамының кәсіби құзіреттілігін арттыру» 

тақырыбында (240  сағат көлемінде) курстан өтті. 06,01,2020-17,01,2020 жылдар 

аралығында М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетінде кафедраның доценті Омаров Н.К. «Қазақ тілі пәнінен заманауи 

оқыту технологиялары»  (72 сағат) атты біліктілкті жоғарылату курсынан өткен. 

Біліктілікті жоғарылату курсынан өткен барлық оқытушы-профессорлар 

құрамының дәлелдеуші сертификаттары бар.  

2019-2020 оқу жылында Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасында штаттық 

кестеге сәйкес 2 ғылым докторы, 6 ғылым кандидаты қызмет жасайды.  

Кафедраның ғылыми әлеуеті - 100%. 6D020500 (8D02310) - «Филология» 

мамандығы бойынша докторантурада 2 ғылым докторы дәріс береді.  

2019 жылы М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетінің 75 жылдық мерейтойына орай, осы аталған  университеттің бас 

ғимаратында ректор Дария Пернешқызы Қожамжарованың қолдауымен 

«Мұхтартану» ғылыми-зерттеу орталығы ашылды. Бұл ғылыми орталықта 

докторанттар, магистранттар жүргізген ғылыми-зерттеу жұмыстары жанданған. 

Ғылыми-зерттеу орталығының директоры ф.ғ.д., профессор Мекемтас 

Мырзахметұлы. «Мұхтартану» ғылыми-зерттеу орталығында халықаралық 

ғылыми практикалық конференциялар, симпозиумдар, белгілі ғалымдармен, 

қоғам қайраткерлерімен кездесулер ұйымдастырылады. Кафедраның ПОҚ 

орталықпен тығыз байланыста жұмыс атқарады.  

Университет көлемінде «Абайтану» ғылыми-зерттеу орталығы жұмыс 

жасайды. 2010 жылы Абайтану» ғылыми-зерттеу орталығы ф.ғ.д., профессор 

Мекемтас Мырзахметұлының бастамасымен ашылған. Орталық қызметінің 

негізгі мақсаты – ұлы ақын Абай Құнанбаевтың шығармаларын жаңа 

көзқараста зерттеу. Орталық жоспарлы түрде әртүрлі іс-шараларды жүзеге 

асыруда.     

Университет студенттері «Мұхтартану», «Абайтану» элективті 

курстарынан дәріс алады.  
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Бідім беру бағдарламасы бойынша дәрістерді филология  ғылымдарының 

докторы, профессор Мырзахметов М. және филология ғылымдарының докторы, 

профессор Тілеубердиев Б.М. жүргізеді. «XX ғас.жартысы мен XXI ғас. 

басындағы қазақ филологиясының ғылыми басымдықтары», «Академиялық 

шешендік» пәндерінен ғалым М. Мырзахметов дәріс жүргізген.  

 Мырзахметов Мекемтас – белгілі әдебиеттанушы, «Құрмет ордені» мен 

«Парасат орденінің» иегері. М. Мырзахметұлының абайтану, әуезовтану, 

бауыржантану салаларына байланысты жазылған зерттеу еңбектері – қазіргі 

әдебиеттану ғылымына қосылған қомақты дүниелер. Қазақ руханиятының 

игілігін еселеу әрі ұлт рухын аспандатуға арналған еңбектері ғалымның көп 

жылдық тәжірибесінің жемісі. Қазақ әдебиеттану ғылымында абайтану 

арнасының тууы, қалыптасуы мен дамуы, абайтанудың өзекті мәселелері, оның 

Шығыс әлеміне қатысы әрі әуезовтанудың маңызды мәселелерін зерделеп, 

аталмыш салаларда монографиялар жазып, абайтану, әуезовтану ілімінің 

іргетасын қалаған ғалым. 

Бүгінде М. Мырзахметұлы - 11 монографиялық еңбектің, 300 астам 

ғылыми мақалалардың, 15 астам ұжымдық еңбектердің, оқулықтар мен оқу 

құралдарының авторы. Абай Құнанбаевтың 175 жылдық тойына арнап 

шығарған 15 томдық еңбегі жарық көрген. Білікті ұстаз М. Мырзахметұлы 

жетекшілігімен көптеген кандидаттық және докторлық диссертациялар 

қорғалды. Докторант М. Кайимовтың ғылыми жетекшісі ретінде Мекемтас 

Мырзахметов бекітілген. Докторлық диссертацияның тақырыбы: «Рухани 

жаңғыру аясында Бухар жырау шығармашылығы». Шетелдік кеңесші Ташкент 

мемлекеттік Шығыстану институтының профессоры, ф.ғ.д. Омонов Кудратулла 

Шарипович (докторлық диссертация тақырыбын бекіту туралы бұйрық №30 

11.03.2019 ж.). 

Филология ғылымдарының докторы, профессор Тілеубердиев Б.М. 

көптеген жылдар бойы «Филология» факультетінің деканы, белгілі ғалым. 

Докторантура БББ бойынша жасалынған оқу жоспарындағы «Танымдық 

семантика», «Лингвистикалық зерттеудің әдіснамасы мен әдістемесі», 

«Лингвистиканың аспектілері мен жаңа бағыттары» пәндерінен дәріс жүргізеді. 

Ономастика саласында өнімді еңбек етіп жүрген ғалым бірнеше 

монографиялық еңбектің, оқулықтар мен оқу құралдарының  авторы. 3-курс 

докторанты Ә.Е. Сматованың ғылыми жетекшісі. «Қазақ және ағылшын 

топонимдерінің лингвоконцептологиялық аспектісі» тақырыбында докторлық 

диссертацияға жетекшілік жасауда. Докторант А.Е. Сматова шетелдік кеңесшісі 

Ташкент мемлекеттік шығыстану институтының профессоры, филология 

ғылымдарының докторы Тухлиев Б. (Оқу үдерісіне қатысуы және ғылымыи 

жетекшілік жасау жөніндегі 15.01.2018 жылы түзілген № 18/7 келісімшарт)  

Білім беру бағдарламасының мақсаттары білім беру жүйесінің барлық 

бағыттарын қамтиды. Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - аталған 

стандарт талаптарының орындалуын қамтамасыз ету және тұтынушылар 

талаптарын қанағаттандыру. Білім беру бағдарламасы бойынша мамандарды 

даярлауда ұлттық және аймақтық мүдделер ескерілген. Білім беру 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%96
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бағдарламасының айқындығы мен дамуы қоғам, экономика, еңбек нарығы 

сұраныстарына сәйкестендірілген. Докторант Ә.Е. Сматова «Қазақ және 

ағылшын топонимиясының лингвоконцептологиялық сипаты» атты докторлық 

диссертациясының нәтижелері 5В010200 - «Педагогика және бастауышты 

оқыту әдістемесі» мамандығында өткізілетін «Ономастика теориясы және 

практикасы» пәніне енгізілу жоспарланған.  

ПОҚ құрамының түйіндемелері мен мінездемелері мамандардың 

практикалық тәжірибесін, іскерлік белсенділігін, оқу, ғылыми, әдістемелік және 

ұйымдастыру-тәрбиелік қызмет сапасын бірге есептегенде өз қызметтеріне 

лайықтығын айқын көрсетеді. Оқытушылардың базалық білімдері жүргізетін 

пәндеріне сәйкес. Құжаттар көшірмесі аталған жетістіктерді айғақтайды. ПОҚ 

құрамы тұрақты. Білім беру бағдарламасына қызмет көрсететін  ПОҚ жайлы 

толық мәлімет беретін түйіндеме дайындалған. 

Оқытушылардың кәсіби деңгейін анықтау мақсатындағы мониторингтер, 

білім берудің сапасын көтеру мақсатында жүргізілген сауалнамалар білім беру 

үдерісінің сапасын арттырады. Әр оқу жылында ПОҚ-ның қызмет сапасын 

бақылау мақсатында университет тарапынан мониторинг жүргізілгендігін   

«Оқытушы докторант көзімен»  сауалнамасынан байқадық. 

ПОҚ-тың біліктілік деңгейі біліктілікті арттыру, машықтану, ғылыми-

әдістемелік зерттеу жұмыстарымен айналысу бағытында үнемі жетілдіріліп 

отыратындығы өзін-өзі бағалау есебімен танысқанда, сыртқы аудит кезінде  

және  ПОҚ сұхбаттасу барысында  байқалды.  

Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының кадрлық құрамы ғылыми-

педагогикалық персоналын лауазымға конкурс негізінде қабылданған. 

Кафедрада жұмыс жасап жатқан барлық профессорлық-оқытушылық құрам 

конкурстық негізде қабылданған.  

Кафедрада ғылыми-зерттеу жұмыстары негізінен 2 ғылыми бағыт 

бойынша жүргізіледі. Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысының тақырыптары 

университеттің стратегиялық жоспарына сәйкес. Кафедраның  келесі бағыттар 

бойынша ғылыми ізденістері ұйымдастырылған:  

1. Б-16-11-1 «Әдебиеттанудың өзекті мәселелері» Жетекшісі: ф.ғ.к., доцент  

Н.Қ.  Омаров.  

2. Б-16-11-2 «Тіл білімін зерттеудің салыстырмалы, когнитивтік, 

этнолингвистикалық бағыттары» Жетекшісі: ф.ғ.д., профессор Б.М.   

Тілеубердиев. 

ПОҚ зерттеу бағыты мен саласы докторанттардың диссертациялық 

зерттеуіне сай келеді.  

«Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасының ПОҚ магистерлік және докторлық 

диссертацияларды қорғау кезінде ресми оппонент болып, магистрлік және 

докторлық диссертацияларға пікірлер мен рецензиялар беріп отырған. Ғылыми-

зерттеу жұмысында оқытушы-профессорлық құрамы ғылыми мақалалар, 

монографиялар, оқулықтар мен оқу құралдарын үздіксіз жариялап отырған. 

Халықаралық, республикалық конференцияларға, байқауларға үздіксіз қатысып 

отырған. 
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Білім беру бағдарламасы аясында ПОҚ-тың оқу жүктемелері мен кафедра 

бойынша оқу пәндерінің бекітілуін, оқу-әдістемелік, ғылыми ізденіс, жеке 

жұмыс жоспары мен есебін айғақтайтын құжаттар бар.  Кафедрада жыл сайын 

оқу-әдістемелік әдебиеттердің жарыққа шығып, орындалуына сараптама 

жасалынып отырады. Соңғы 5 оқу жылында кафедра профессорлық-

оқытушылық құрамы шығарған оқу құралы мен оқу-әдістемелік құралдары 

жайлы мәлімет берілген. БББ-на қызмет көрсететін ПОҚ жайлы толық мәлімет 

беретін түйіндеме дайындалған. ПОҚ-тың жарияланған ғылыми басылымдары 

(отандық басылымдарда және шетелде) кафедрада жинақталған. ПОҚ 

құзыреттілігіне жалпы баға беретін құжаттар (ашық сабақ, өзара сабаққа 

қатысу, сауалнамалар және т.б.) кафедрада сақталған. 

6D020500 (8D02310) - «Филология» ББ оқу үдерісіне (лекциялар, 

докторлық диссертацияларды рецензиялау) еліміздегі танымал және өзінің 

қызмет саласында табысты мамандарды тарту жоспарланған. Кафедра отандық 

және шетелдік ұйымдардан жоғары біліктендірілген мамандарды шақыруды 

қолға алған. 2020 жылдың 18 ақпанындаТашкент мемлекеттік Шығыстану 

институтының Шығыс филологиясы факультетінің деканы, филология 

ғылымдарының докторы, профессор Оманов К.Ш., филология ғылымдарының 

докторы, профессор Тухлиев Б. және Садикова К.ынтымақтастық байланыс 

жасау мақсатындадәріс оқуға шақыртылған. Отандық алдыңғы қатарлы жоғары 

оқу орындарымен де әріптестік байланыс тығыз орнатылған.                           

05,02,2020-06,02,2020 уақыт аралығында М.Х. Дулати атындағы Тараз 

мемлекеттік университетінің «Филология және журналистика» кафедрасының  

профессоры, филология ғылымдарының докторы М.Р. Көпбаева докторанттар 

мен магистранттарға дәріс оқуға шақырылған.  

Жүргізілген ғылыми зерттеулердің нәтижелері бойынша кафедра 

оқытушылары жыл сайын республика көлемінде және рейтингісі жоғары 

журналдарда ғылыми мақалалар жариялап отырған. «Қазақ тілі мен әдебиеті» 

кафедрасының оқытушыларының соңғы 5 жыл бойындағы жарияланымдары 

туралы мәліметтер келтірілген. 2015-2020 жыл ішінде ҚР мен шет елдердегі 

ОПҚ жарияланымдарының, мақалалары мен баяндама тезистерінің жалпы 

санының артуының оң динамикасы байқалады. Кафедра ОПҚ импакт-факторлы 

рецензияланатын ғылыми басылымдарда 3 мақала жариялаған, 2 монография 

шығарылып, 10 оқулық пен оқу құралдары, 2 электронды оқулық баспа бетінде 

жарық көрген. 2019 жылы Алматы қаласында  «CyberSmith» баспасынан 

филология ғылымдарының докторы, профессор Тілеубердиев Болат 

Мақұлбекұлының «Қазақ ономастикасының когнитивтік, 

лингвоконцептологиялық негіздері» атты монографиясы жарық көрген.  

Филология факультетінің ғылыми қызметін іске асыру университеттің 

ҒЗЖ және СҒЗЖ жұмыс жоспары шеңберінде жоспарлануда. «Қазақ тілі мен 

әдебиеті» кафедрасында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау мен 

ұйымдастыру жоспарлы жүргізілген. Оған дәлел ретінде ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының жоспары, есебі кафедрада сақталған.  

Докторанттардың шет елдік мамандармен бірлескен жұмысы үшін 
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жағдайлармен қамсыздандыру мақсатында №8 корпустағы 206 кабинетті 

мамандандырылған кабинет ретінде жабдықтады. Докторанттарға арналған 

кабинет интерактивті тақтамен және компьютерлермен жабдықталған. 

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы отандық және жақын шет 

ел жетекші жоғары оқу орындарымен ғылыми байланыс жасалған.  Қ.А. Яссауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетімен (№ 19 от 22.01.2019 г) 

келісімшарттар түзілген. 

2017 жылдың 2017 жылы Ташкент мемлекеттік Шығыстану институтының 

профессоры, филология ғылымдарының докторы Б. Тухлиевпен 

«Лингвистикалық аспектілер мен жаңа бағыттар» тақырыбына скайп бойынша 

бейнелекция өткізілген. Докторант А.Е. Сматованың ғылыми кеңесшісі  

филология ғылымдарының докторы, профессор  Б. Тухлиев, филологиялық 

ғылым саласында елеулі ғылыми жетістіктерге ие болған ғалым,   

ДФ-17-3КА тобының 2 курсының PhD докторанты Сматова А.Е. 

21.01.2019ж.-21.02.2019 ж. мерзімі аралығында Өзбекстан Республикасында 

Ташкент мемлекеттік Шығыстану институтында ғылыми тағылымдамадан 

өткен. Тағлымдама есебі кафедрада тіркелген. Тағлымдамадан өту нәтижесінде 

докторант А.Е. Сматова ғылыми кеңесші Б.Тухлиевпен бірге 2019 жылы  

«BULLETIN OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» журналында «THE CONCEPT OF "PLANTS" 

IN KAZAKH AND ENGLISH TOPONYMIC SPACE» мақала жариялаған.  

Білім беру бағдарламасы аясында ПОҚ-тың оқу жүктемелері мен кафедра 

бойынша оқу пәндерінің бекітілуін, оқу-әдістемелік, ғылыми ізденіс және 

әдістемелік жұмысты қамтыған жеке жұмыс жоспары мен есебін айғақтайтын 

құжаттар бар. ПОҚ-тың ғылыми-зерттеу жұмысы қазақ тілі мен әдебиетінің 

теориялық негіздері мен оны оқыту үдерісінде қолданалатын жаңа әдіс-

тәсілдерді, инновациялық технологияларды игертуге және интеллектуалдық 

әлеуеті жоғары тұлға қалыптастыруға бағытталған. 

 ПОҚ халықаралық, республикалық ғылыми-теориялық, ғылыми-

практикалық конференцияларға белсене қатысады. Кафедраның магистр 

оқытушысы, жас ғалым М.А. Жанзақова 2020 жылдың 8-10 қаңтарында 

Ұлыбритания мемлекеті Лондон қаласында өткен «Innovation Management and 

Technology in the Era of Globalization» (Инновационный менеджмент и 

технологии в эпоху глобализации) атты ҮІІ Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясына қатысқан. Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы 

университет көлемінде өтетін М. Әуезов оқулары ғылыми-тәжірибелік 

конференциясына үздіксіз қатысып мақала беріп отырған. Биылғы жыл Әуезов 

оқулары ғылыми-тәжірибелік конференциясы Абай Құнанбайұлының 175 жыл 

толуына орай «Ұлы Абайдың рухани мұрасы» тақырыбында өткен. Осы 

аталмыш конференцияға биылғы оқу жылында кафедра құрамы,докторанттар 

мен магистранттар жалпы саны 27 мақала жариялаған. 2020 жылы Москва 

қаласында шығатын Ресей инпакт-фактор 3,58  «Вестник науки образования» 

атты ғылыми-әдістемелік электорнды журналында (№9 (87) часть 2) «Развитие 

казахстанской литературы в 19 веке» атты мақаланы кафедра оқытушы 
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ғалымдары Омаров Н.Қ., Елтаева Ж.Қ жариялаған. Осы басылымда кафедраның 

ғалымдары Омаров Н.Қ., Әлімқұлов Ә.К., Жанзақова М.А., Тұрсынбаева Г. 

«Актуальные проблемы казахской литературы начала ХХ века» атты мақала 

жарияланған.  

 2016 жылы 30 маусымда кафедраның доценті Омаров Н.Қ. рейтингі 

жоғары инпакт-фактор Scopus  Asian Social Science. Volume 11, 30 July, Pages 1-

7 жураналына «Psychology inconsistence individual development of teenagers» 

атты мақала жариялаған.  

2019 жылы Кафедраның аға оқытушысы Г.Ы. Серкебаева рейтингісі 

жоғары баспада «The picture of consistensy in the vocabulary of modern Russian 

language» (Жумагулова Ж.Ж.,и Карбозова Г.К., Таукеев С.У.,  Ерметова Р.Е.,  

Саматаева К.Б.,  Серкебаева Г.И.) мақала жарияланған.  

Кафедра оқытушылары Әділбекова Ж.Қ., Мадалиев Я.Х., Тасболатов Б.Т. 

«Қазақ тіліндегі «ақ»-«қара» тілдік бірліктердің «табиғат» концепптісі» және 

Мадалиев Я.Х., докторант Сматова Ә.Е. «Toponymes and toponymic formation of 

the English language» атты мақаланы Өзбекстан республикасында шыққан 

«Узбек шарқшунослиги: Бугини ва эртаси» атты журналдың № 10 санында 

жариялаған.  

Кафедра профессоры Тілеубердиев Б.М. Карбозова Г.К., Турсунова Г.И., 

Калибекова Л.А. біріге отырып, 2019 жылы № 1 (65) Т.3. (ИФ 0,325) «Наука и 

мир» халықаралық ғылыми журналының  49-51 беттерде «Role of foreign 

languages in formation of moral culture of students at foreign language lessons» атты 

мақала жариялады. Осы басылымның 52-54 беттерінде профессор Тілеубердиев 

Б.М. «Formation of moral culture of students in the course of foreign languages 

training» атты мақала жарияланған.  

 2019 жылдың 21 ақпанында «Qazaqtany» республикалық ғылыми 

журналында Омаров Н.Қ., Қалшабеков А.Б., магистрант Шәріп С.Н. «М. 

Әуезовтің «Жапония» мақаласы және оның шығармашылығына әсері» атты 

мақала жариялады. Осы басылымда Қалшабеков А.Б., Омаров Н.Қ., магистрант 

Исабек Ә.Ұ. «Абайдың «Китап таспиқ» шығармасындағы «толық адамның 

сипаты» атты мақала жарияланды. Аталған екі мақала қазақ әдебиетіндегі тың 

мәселелерді қозғайды.  

 2020 жылы «Qazaqtany» 1/5 республикалық ғылыми журналында 

кафедраның магистр оқытушысы Жанзақова М.А.  шетелдік ғалым Өзбекстан 

республикасы Низами атындағы Ташкент мемлекеттік педагогикалық 

университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Тухлиев 

Бохитжанмен бірге рухани жаңғыру аясында «Абай сөзі – ешқашан ескірмейтін 

мәңгілік мұра» атты  мақала шығарды. Осы басылымда кафедраның магистр 

оқытушысы Жанзақова М.А. шетелдік ғалым Өзбекстан республикасы Ташкент 

мемлекеттік Шығыстану университетінің профессоры, ф.ғ.д. Омонов Қ.Ш. 

бірлесе отырып «Рухани жаңғыру – ел дамуының басты қағидасы» атты мақала 

жарияланған.  

 Республиканың беделді ғалымдарымен Тараз М.Х. Дулати атындағы 

ТарМу профессоры, ф.ғ.д. Көпбаева М.Р. бірлесе отырып кафедра доценті 
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Қалшабеков А.Б. және аға оқытушы Елтаева Ж.Қ. 2020 жылы «Qazaqtany» 1/5 

республикалық ғылыми журналында «Кеңестік дәуірдегі эмиграциялық 

әдебиеті» атты ғылыми мақала жарияланған..  

        2020 жылы «Qazaqtany» 1/5 республикалық ғылыми журналында 

кафедраның доценті, ф.ғ.к., Н. Халикованың «Эссе жанрының өзіндік 

ерекшеліктері және Е. Тұрысов шығармашылығы» атты мақаласы жарияланған. 

 Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы білім алушылардың 

шығармашылық дамуына өз үлестерін қосқан. 2019 жылы кафедра құрамы С. 

Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемелекеттік университетінде өткен 

5В011700 - «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша ХІ Республикалық 

пән олимпиадасында Үздік жоба қорғап, І орын иеленген. Жоба жетекшісі 

кафедраның доценті Қалшабеков А.Б.  

  2020 жылы Республикалық Қазақ тілі пәнінен студенттер арасында 

олимпиадаға жеңімпаздарды дайындағаны үшін кафедраның магистр 

оқытушысы Жанзакова Мереке Асқарбекқызы Алғыс хатпен марапатталған. 

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы халықаралық 

семинарларға, конференцияларға қатысып кәсіби шеберлігін жетілдірген. 

Университетте оқытушыларды кәсіби дамыту үшін барлық қажетті жағдайлар 

жасалған.  

Ұсыным:  

Докторанттарды дайындауға қатысатын оқытушылардың орта жасының 

ұлғайуына байланысты жас ғалымдарды жұмысқа тарту керектігі ескерілсе.  

Білім беру бағдарламасының екінші стандарт бойынша сәйкестік 

деңгейі – елеусіз ескертулермен «сәйкес келеді». 

СТАНДАРТ 3. ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ САПАСЫ 

 

Докторлық оқытуды іске асыру ҚР заңнамаларымен және Зальцбург 

қағидаларымен сәйкестікте орындалған.  

Докторлық диссертациялардың тақырыптары М. Әуезов атындағы ОҚМУ 

Ғылыми Кеңесі бекіткен 2015-2020 жылдарға арналған кафедраның ғылыми-

зерттеу жұмысының тақырыптық жоспарымен, ҚР БжҒМ қаржыландыратын 

іргелі зерттеулердің ғылыми бағдарламаларымен сәйкестікте даярланған.        

 

Дәлелдемелер және талдау 

 

6D02500 (8D02310) - «Филология» БББ бойынша докторанттардың 

ғылыми-зерттеу жұмыстары филология ғылымы саласындағы зерттеулерге 

және лингвистикалық, әдебиеттанушылық зерттеулер жүргізуге арналған. 

Кафедрадағы докторлық диссертациялардың тақырыбы заманауи 

филологиялық ғылым дамуының өзекті мәселелеріне жауап береді. 

Докторанттардың диссертацияларының тақырыптары өзекті, ғылыми жаңалық 
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пен тәжірибелік құндылыққа ие, ғылымның заманауи жетістіктеріне 

негізделеді. 

      Докторанттардың диссертациялары ғылыми зерттеулердің заманауи 

әдістерін пайдалана отырып  орындалған. 3-курс докторанты Сматова Ә.Е.  

докторлық  диссертации тақырыбы «Қазақ және ағылшын топонимиясының 

лингвоконцептологиялық сипаты» («Лингвоконцептологические аспекты 

казахской и английской топонимии»:  «Linguistic-conceptological aspects of 

Kazakh and English toponymy») 

 2-курс студенті Кайимов М.Ә. докторлық  диссертации тақырыбы 

«Бұхар жырау шығармашылығы «Рухани жаңғыру» аясында» ( «Творчество 

Бухар жырау в контексте «Духовного возрождение» казахского народа»; 

«Creativity of Bukharzhyrau in the «Spiritual reunion» context of Kazakh people») 

Кайимов М.Ә. шетелдік кеңесшісі Ташкент мемлекеттік Шығыстану 

институтының Шығыс филологиясы факультетінің деканы, профессор, 

филология ғылымдарының докторы К.Ш. Омонов.  

          Ғылыми жетекші мен кафедрадағы ОПҚ тарапынан докторанттарға 

импакт-факторлы журналдарға мақала әзірлеуде әдістемелік көмек көрсетілген, 

докторанттардың диссертациялық жұмыстарының сапасы мен ілгерілеуін 

жүйелі бақылау жүзеге асырылған. Отандық және шет елдік кеңесшілер 

диссертацияны сәтті даярлау мен қорғауға,  ҚР заңнамаларымен, халықаралық 

талаптармен сәйкестікте жүргізуге, зерттеу нәтижелерін әзірлеу мен жариялауға 

мүмкіндік жасалған. 

ДҒЗЖ шеңберінде докторанттың жеке жұмыс жоспарында ғылыми 

кеңесшісінің жұмыс орнында шет елдік ЖОО-да ғылыми тағылымдамадан 

міндетті түрде өту қарастырылған. 3-курс локторанты Сматова Ә.Е. 2019 жылы 

Өзбекстан республикасы Ташкент мемлекеттік Шығыстану институтында 

шетелдік тағлымдамадан өткен.  

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы оның стратегиялық даму жоспарына 

сай жүзеге асырылған, ғылыми-зерттеу жұмысынорындауда «Қазақ тілі мен 

әдебиеті» кафедрасының барлық оқытушылары жұмылдырылған. Мұның 

дәлелі профессор-оқытушылар құрамының жеке жұмыс жоспарларына 

рейтингісі жоғары журналдарға мақала жариялауды жоспарлау болып 

табылады.  

 Докторанттардың жеке жұмыс жоспарлары бекітілген. Жеке жұмыс 

жоспарының орындауы кафедра тарапынан қадағаланып, жпеке жұмыс 

жоспарында жоспарланған мақалалар мерзімді түрде баспасөз беттерінде 

жарияланып отырған.  

 Докторанттар диссертациялық жұмыстары бойынша алынған нәтижелер 

жөнінде жазбаша есеп беріп отырған. Докторанттардың есебі кафедра 

мәжілісінде тыңдалып, талқылаудан өтіп түрған.  Ғылыми-зерттеу жұмысының 

нәтижелеріндокторанттар әр семестрде ДҒЗЖ орындалуы жөніндегі жазбаша 

есеп рәсімдеп, оны ғылыми жетекші бекіткен. ДҒЗЖ орындалуын талдау әрбір 

семестр соңында аттестаттау түрінде жүргізіліп, 49-100 балдық шкала бойынша 

баға қойылған. Білім алушы докторанттардың барлығы аттестациялан өтіп, 
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жасаған жұмыстары оң бағаланып отырған. ДҒЗЖ орындалуы жайлы кафедра 

мәжілісінің хаттамалары толтырылып отырылған.  

Ғылыми кеңесшілер кеңес беру кестесіне сай докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысын мен докторлық диссертациясының орындауынна байланысты 

кеғес беріп отырған. Докторанттардың ғылыми мақалаларды, баяндама 

тезистеріне түзетулер енгізіп,  мақалалардың жарық көруіне ықпал жасаған.  

Оқытушылар мемлекеттік бюджеттік және қаржыландырылатын ғылыми 

тақырыптар бойынша ғылыми зерттеулерді орындап, кафедрада әр жылы ҚР 

БжҒМ тапсырысы бойынша бюджеттік ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысуға 

өтініш беріп отырған. Кафедра ПОҚ 2017 жылы «Мәңгілік ел» (ХХІ ғасырдағы 

білім беру, іргелі және қолданбалы зерттеулер) басым бағыты бойынша ҚР 

БжҒМ ұйымдастырған «Ғылыми және ғылыми-техникалық жобалар бойынша 

гранттық қаржыландыру» байқауына қатысу үшін өтінім беріп, кафедра 

бойынша 3 жоба ұсынылған.  

       1) «Қазіргі қазақ романдарының рухани танымы мен ұлттық 

ерекшеліктері», Жоба жетекшісі – филология ғылымдарының кандидаты,  

доцент Омаров Н.К. 

        2) «Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында шығармашылық жұмыстарды 

жүргізудің жаңа бағыттары және эссе жазу әдісін зерттеу мәселелері» Зерттеу 

тобы 6 адамнан тұрады, оның ішінде докторант Сматова А.Е. де бар. Жоба 

жетекшісі - филология ғылымдарының кандидаты,  аға оқытушы Турдалиева 

Р.С.  

       3) «Қазіргі қазақ әдебиеті теориясын дамыту бағыттары». Жоба жетекшісі 

– филология ғылымдарының кандидаты,  доцент Калшабеков А.Б.   

 Докторанттардың жоба құрамында жұмыс жасауы қолға алынған.  

«Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында шығармашылық жұмыстарды 

жүргізудің жаңа бағыттары және эссе жазу әдісін зерттеу мәселелері» атты 

өтінім берілген жоба құрамына докторант Сматова Ә. енгізілген. 

           Факультет жалпы сомасы 15 394 517 (он бес миллион үш жүз тоқсан төрт 

мың бес жүз он жеті) теңге болатын 1 өтінім берген. Жоба тақырыбы: «Үштілді 

білім беру жағдайларында шет тіліне оқытуда гуманитарлықмамандықта 

оқитын студенттердің адамгершілік мәдениеттерін қалыптастыру».  «Мәңгілік 

ел»(ХХІ ғасырдағы білім беру, іргелі және қолданбалы зерттеулер) басым 

бағыты бойынша «2018-2020 жылдарға ғылыми зерттеулерді қаржыландыру 

жөніндегі Ұлттық ғылыми кеңес шешімін бекіту жөнінде» (2018 жылдың 15 

наурызындағы гранттық қаржыландыру келісімшарты). «Қазақ тілі мен 

әдебиеті» кафедрасының профессоры, филология ғылымдарының докторы 

Тлеубердиев Б.М. және докторант Сматова А.Е. осы ғылыми жоба 

жүмыстарына қатысқан. Мемлекет тарапынан қаржыландыратын ғылыми 

жобаларға докторанттарды тарту жұмысы кафедрада қолға алынған. 

 Докторант диссертациялық жұмысын жазу барысында 7-ден кем емес 

ғылыми жарияланымның болуы, оның ішінде 3 мақала диссертация тақырыбы 

бойынша ҚР БжҒМ білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған 

ғылыми басылымда жариялануы, 1 мақала ISI Web of Knowledge, Thomson 
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Reuters немесе Scopus компаниясының мәліметтер базасына енетін нөлдік емес 

импакт-факторлы халықаралық ғылыми журналда жариялануы, 3 мақала 

халықаралық ғылыми конференция материалдарында және 1 мақала шет елдік 

конференция материалдарында жариялануы қажет. 3-курс докторанты                

Сматова Ә.Е. докторлық диссертация жүмысының нәтижелерін жоғарыда 

көрсетілген талаптарға сай орындаған. 2019 жылдың қарашасында «BULLETIN 

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN» журналында «THE CONCEPT OF "PLANTS" IN KAZAKH 

AND ENGLISH TOPONYMIC SPACE» тақырырыбындағы ф.ғ.д., профессор 

Тлеубердиев Б.М. және докторант Сматова А.Е. әзірлеген мақала жарияланған. 

3 курс докторанты Сматова А.Е. ҚР БжҒМ білім және ғылым саласындағы 

бақылау комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда 3 мақала жариялаған. 2019 

жылдың қаңтарында докторант Сматова А.Е. Ташкент мемлекеттік Шығыстану 

институтының профессоры, филология ғылымдарының докторы Б. Тухлиевпен 

бірлесіп, «Ағылшын-христиан топонимдерін талдау» тақырыбындағы мақаланы 

«Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси» ғылыми журналына («Ўзбек 

шарқшунослиги: бугуни ва эртаси, илмий тўплам», Илмий мақолалар тўплами, 

Тошкент, 2019, 36-43 бб.) жариялаған. 

«Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми журналында   

докторант Сматова Әлияның  (Internationalpopular-sciencejournal№ 4  (62) 2018)  

докторанттың 4 мақаласы шыққан.  

1. Тлеубердиев Болатбек Макулбекович, Сматова Әлия Ералиевна 

«Топонимиялық  концептілердің  эпикалық  көркем  мәтінде вербалдануы» 

2. Тлеубердиев Болатбек Макулбекович, Сматова Әлия Ералиевна, 

Джазылова Ақбота Мырзахановна «Қазақ этносының дүние көрінісін 

бейнелейтін топонимиялық жүйесі»  

         3. Сматова А., Тлеубердиев Б., Мейірбеков А.К. «Қазақ және ағылшын 

топонимдерін когнитивтік бағытта зерттеу», 322-329.2. «Қазақстанның ғылымы 

мен өмірі»  №11, ½, 2019; №12. 

        4. Сматова А., Тлеубердиев Б., Мейірбеков А.К. «Топонимдердің 

номинативтік (атауыштық) қызметіндегі лингвомәдениеттанымдық 

аспектілері», 265-271 

        2019 жылы  Өзбекстан республикасы Ташкент қаласында шыққан «Узбек 

шарқшунослиги бугини ва эртаси» журналының № 10 санында докторант 

Сматова А., «Toponymes and Toponymiсs formations of the English» атты мақала 

жариялаған.. 

         Көрсеткіші жоғары Импакт-факторлы «ICITE-2018»журналында (28 

November)  (v international scientific practical conference «industrial technologies 

and engineering» dedicated to the 75 anniversary of m.auezov south kazakhstan state 

university and 90 anniversary of academician sultan tashirbayevich suleimenov 

holding within 4.0 industrial revolut ) «Intercultural communication in the process of 

learning language) атты мақаласы шыққан.  

        2019-2020 оқу жылында «Qazaqtany» республикалық ғылыми журналында 

докторант Сматова А.Е. 2 мақаласы жарық көрген.  
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        1. Тілеубердиев Б., Сматова А. «Ұлы даланы танудағы ғаламның 

топонимиядағы бейнесі», 141-145 б.  

       2. Тілеубердиев Б., Сматова А. «Ұлы даланы танудағы ғаламның 

топонимиядағы бейнесі», 141-145 б. 

        Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының хабаршысы 

«BULLETIN OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» атты журналында ағылшын тілінде «THE 

CONCEPT OF "PLANTS" IN KAZAKH AND ENGLISH TOPONYMIC SPACE» 

атты мақала жарияланды. (A.E. Smatova, B.M. Tileuberdiyev, A.K. Meirbekov, 

Turgay Han) 

         2018 жылы «Әуезов оқулары-16» «Төртінші өнеркәсіптік революция: 

Қазақстанның ғылым, білім және мәдениет саласындағы жаңғырудың жаңа 

мүмкіндіктері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының 

еңбектерінде «Қазақ топонимдерін танып білудің бағыт-бағдарлық, шеңберлік 

қағидалары» атты мақала жарық көрген. 2020 жылы «Әуезов оқулары-18» Абай 

Құнанбайұлының 175 жыл толуына орай «Ұлы Абайдың рухани мұрасы» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектерінде«Verbalance of 

toponymic concepts in literary texts» және «Ағылшын және қазақ географиялық 

атауларындағы концептілердің вербалдану ерекшеліктері» атты 2 мақала 

жарияланған. 

         2020 жылы Scopus-қа кіретін  «Mind and language» журналына «The role of 

color names in Kazakh and English toponymy» атты мақала басылымға берілген.  

Университетте пікірталасты, пікір алмасу мен тәжірибе алмасуды 

қамтамасыз ету, докторанттардың зерттеу нәтижелерін ЖОО шегіндегі және 

ЖОО шегінен тыс басқа да мүдделі тұлғалармен немесе сараптамалық 

қауымдастық шеңберінде әріптестерімен (peer-to-peer) бөлісу және сынау 

мүмкіндіктерін қамсыздандыру үшін интерактивті және коммуникациялық алаң 

ұйымдастырылған.  

Оң тәжірибе: 

Докторанттардың жеке шығармашылық ізденістері кафедра жанынан 

жұмыс істейтін  «Сырлы сөз», «Жас тілші» және «Жас қалам» үйірмелері 

ықпалымен ұшталып отырады. Іздену барысында дайындалған 

доктаранттардың ғылыми мақалалар мен жеке шығармашылық туындылары 

университет жанынан жарық көретін «Qazaqtany» республикалық ғылыми 

журналында және «Университет» газетінде жарияланады. Бұл орайда 

доктаранттар бірқатар жетістікке қол жеткізген, жұмыс нәтижелерін растайтын 

айғақтар кафедра құжаттарында сақтаулы. 

 Білім беру бағдарламасының үшінші стандарт бойынша сәйкестік 

деңгейі –  «сәйкес келеді». 
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СТАНДАРТ 4. ДОКТОРАНТТАРДЫ ҚОЛДАУ ЖҮЙЕСІНІҢ 

ТИІМДІЛІГІ 

 

«Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасы орындалатын ҒЗЖ мен кафедраның 

ғылыми жұмысының бағытымен сәйкестікте жыл сайын жаңарта отырып, 

диссертациялық зерттеулер тақырыптарының жалпы тізімін анықтайды, 

оқытудың бастапқы екі айы ішінде әрбір докторантқа ғылыми жетекші мен шет 

елдік ғылыми кеңесшіні тағайындайды.  

 

Дәлелдемелер және талдау 

  

2017-2018 оқу жылында «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасында 

6D020500 (8D02310) - «Филология»  мамандығы бойынша 1-курс докторанты 

Сматова А.Е. докторантураға түскен. Докторлық диссертация тақырыбы «Қазақ 

және ағылшын топонимиясының лингвоконцептологиялық сипаты». Ғылыми 

жетекшісі ф.ғ.д., профессор Тлеубердиев Б.М., шет елдік кеңесшісі Тухлиев Б. 

Диссертациалық жұмыс қазақ және ағылшын топонимдерін когнитивтік 

тұрғыда зерттеу мәселелерін қарастырады. Сонымен қатар, екі тілдің 

топонимдер қорындағы антропоцентристік зерттеу негізгі зерттеу нысаны 

болған. Диссертациалық жұмыс Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту 

мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, 2007 

жылғы 28 ақпандағы Қазақстан 2050» жолдауындағы «Жаңа Қазақстандық 

патриотизм – біздің көпұлтты және көпконфессиялы қоғамымыз табысының 

негізі» атты стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты аясында 

жургізілген. Сонымен қатар «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы 

негізге алынған. Зерттеудің материалдары ретінде қазақ және ағылшын 

топонимдерінің когнитивтік, лингвомәдени, семиотикалық аспектілерін 

қарастырды және екі этност ономаст ғалымдарының ғылыми еңбектері 

қолданылған. 3 курс докторанты Сматова А.Е. докторлық диссертациясы 

қорғауға 100% дайын. 

Оқытудың тұтастай кезеңі бойында докторанттарға тіркеу кеңсесі, 

эдвайзерлер қызметі, жас ғалымдар кеңесі, жұмысқа орналасу бөлімі, 

халықаралық ынтымақтастық орталығы, Болон үдерісі және академиялық 

ұтқырлық орталығы және т.с.с. қолдаушы қызмет ресурстарын пайдалану 

мүмкіндігі ұсынылған. Білім бағдарламаларын іске асыру үдерісінде білім 

алушыларға шет елдік серіктес-ЖОО-да немесе шет елдік тағылымдамадан 

оқыту семестрінде өту мүмкіндігі ұсынылған. 21.01.19-21.02.19жж аралығында 

келісім шарт № 18/7  15.01.2018 докторант Сматова А.Е. Ташкент мемлекеттік 

шығыстану институтында ғылыми тағылымдамадан өткен. Шет ел кеңесшісі 

профессор Б.Тухлиевпен біріге отырып «Analyses on English christian place 

names» мақала жариялаған.  

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 

Филология  мамандығының  2-ші курс докторанты Кайимов Мухамеджанның 

тақырыбы: «Бұқар жырау Шығармашылығы «Рухани жаңғыру» аясында» 
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Докторант Кайимов Мухамеджанның докторлық диссертациясын жетпіс 

пайызы жазылған. Тақырып бойынша докторант 5 ғылыми мақалалар 

жарияланған. 2019 жылы докторант Кайимов Мухамеджанның «Ақын-

жыраулар поэзиясының дамуы»  атты мақаласы Әуезов оқулары -17 атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясында жарияланған. 

Докторанттың «Ұлы дала кемеңгері  - Бұқар жырау  шығармашылығындағы 

ұлттық құндылықтар»  атты мақаласы «QAZAQTANY» Республикалық ғылыми 

журналда 2019 жылы жарық көрген. «Қазақтың «көмекей әулесі» Бұқар жырау» 

атты  ғылыми мақаласын доктарант   рейтингісі жоғары журналда шығаруды  

2021 жылы  жоспарлаған.  

Докторант Кайимов Мухамеджанның ғылыми жетекшісі филология 

ғылымдарының докторы, профессор, Мемлекеттік сыйлықтың иегері, Мекемтас 

Мырзахметұлы. Сыртқы кеңесіші Ташкент мемлекеттік Шығыстану 

иниституның Филология кафедрасының  профессоры,  ф.ғ.д. Омонов К. Ш. 

Диссертациялық жұмыс ХҮІІІ ғaсырдың ең aлғaшқы онжылдықтaрынaн бaстaп 

соңғы онжылдықтaрынa дейін жырaу ретінде тaнылып, әдеби мұрa қaлдырғaн 

Бұхaр – қaзaқтың өте ертеден келе жaтқaн жырaулық мектебінің ең ірі, ең соңғы 

өкілі, қaзaқ поэзиясы дүниесіндегі осы дәстүрге тән жaнрды тaқырып пен 

мaзмұн зерттеу нысаны болған. Диссертациялық жұмыс Елбасымыздың 

Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру мақаласына  негізгізделіп  алынған. 

6D020500 (8D02310) - «Филология» мамандығы білім беру 

бағдарламасын игеру мақсатында докторанттар білім беру траекториясын 

анықтайтын жеке оқу жоспарын жасап, соған сәйкес жүйелі білім алады. 

Докторанттардың жеке оқу жоспарында міндетті модульдер пәндері, элективті 

модульдер және тәжірибелердің барлық түрлері көрсетілген. Докторанттардың 

білімдерін ағымдық бақылау, ұпай түріндегі бағалары және өткізу мерзімін оқу 

жоспары мен сабақ кестесіне сәйкес кафедра белгілейді. Межелік бақылау 

кестесі академиялық күнтізбеде көрсетіледі. Кафедрада міндетті және элективті 

пәндер катологы құрастырылған. Білім беру бағдарламасы негізінде курс 

мазмұны, мақсаты, оқыту әдістемесі, құзыреттіліктері көрсетілген.  

ПОҚ құрамының ғылыми әлеуеті және кәсіби деңгейі жоғары; Оқытудың 

жеке траекторияларын құру үшін кафедрада барлық жағдайлар жасалған. 

Кредиттік технологияны жүзеге асыру үшін автоматтандырылған ақпараттық 

жүйе арқылы қызмет жасайтын офис-тіркеуші қызметі қалыптасқан. 

Докторанттар бағалау критерийлері, емтихандар және басқа да бақылау 

түрлерімен толық ақпараттандырылған. Әр пән бойынша бағалау критерийлері 

силлабуста берілген. Нақты оқу пәні бойынша тест тапсырмалары кредит 

санына қарай, мазмұны, кілт сөздері барлығы толық көрсетілген. Емтихан 

сұрақтары Блум таксономиясына негізделген. Білім алушылардың білім беру 

қызметіне қанағаттануларын анықтау үшін жүйелі түрде сауалнамалар 

жүргізіліп отырған. 
«Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасы докторантурадағы білім беру 

үдерісіне барынша жоғары біліктірілген оқытушылар мен ғалымдарды тартқан. 

Кафедра докторантураның білім бағдарламасын ғылыми тағылымдама мен 
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зерттеу тәжірибесіне жоғары білікті жетекшілері бар іс-тәжірибе базаларымен 

қамтамасыз етеді. Докторанттарды оқытуға қолдау көрсету қызметінің жұмыс 

тиімділігі оқу үдерісін ұйымдастыру сапасына білім алушылардың қанағаттану 

дәрежесіне сауалнама жүргізу арқылы бағаланады. Стратегиялық даму және 

сапаны басқару департаменті әрбір семестр аяқталғаннан кейін докторанттарды 

даярлау сапасын жақсарту және проблемаларды айқындау мақсатында білім 

алушыларға сауалнама жүргізеді. Сонымен, университет кітапханасының 

қызмет көрсетуі мен интернетте жұмыс жасау тиімділігі тұтастай оң сипатты 

бағаланады. 

Білім беру бағдарламасының төртінші стандарт бойынша сәйкестік 

деңгейі –  «сәйкес келеді».  

СТАНДАРТ 5. РЕСУРСТАР 

 
Зальцбург қағидаларында докторантура саласындағы білім беру 

реформалары дамытылуы және тұрақты жаңартылуы тиістігі дәлелденеді.  
Зальцбург қағидалары докторлық бағдарламалар мен Болон үдерісі 

шеңберіндегі ғылыми кадрларды даярлаудың шешуші рөлі жөніндегі ары 
қарайғы ұғым-түсініктер негізінде жатуы тиіс «он негізгі қағидалар» түрінде 
көрінеді. Зальцбург қағидасы инновациялық құрылымдарды ілгерілетуге 
бағытталған. Бұл қағида пәнаралық даярлықты қамтамасыз ету және сәйкес 
шеберліктер мен дағдыларды дамыту қажеттілігіне бағытталған. ҚР БжҒМ 
талаптарымен және Зальцбург қағидаларымен сәйкестікте университетте бар 
ресурстар білім бағдарламасының мақсаттарына қол жеткізуге мүмкіндік 
берілген. 

 

Дәлелдемелер және талдау 

 
Білім бағдарламасының қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін 

университеттің материалдық ресурстарында заманауи техникалық 
құралдармен жабдықталған ауқымды материалдық-техникалық базаға ие. Оқу 
корпустарында конференц-залдар, спорт залдары, компьютерлік және  
лингофонды кабинеттер бар.  

Материалдық-техникалық ресурстар білім бағдарламасының миссиясы сен 

стратегиясын іске асыру, сондай-ақ оны тиімді орындау үшін жеткілікті 

көлемді, сапалы және ауқымды болып табылады. 

М. Әуезов атындағы ОҚМУ білім беру қызметі дамыған материалдық 

ресурстар жағдайларында жүзеге асырылған. Университеттің материалдық-

техникалық базасы зертханалық және практикалық сабақтардың барлық 

түрлерін, оқу жоспарында қарастырылған докторанттардың ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз етеді және күші бар санитарлық-техникалық 

нормаларға сай келеді. 

6D020500 (8D02310) - «Филология» білім беру бағдарламасының 

талаптарына сай материалдық-техникалық базаға ие, қажетті аудитория 
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қорымен, оқу зертханаларымен, компьютерлік сыныптармен жабдықталған.  
Білім бағдарламасының қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін 

университеттің материалдық ресурстарында заманауи техникалық 
құралдармен жабдықталған ауқымды материалдық-техникалық базаға ие. Оқу 
корпустарында конференц-залдар, спорт залдары, компьютерлік және  
лингофонды кабинеттер бар. 

        Материалдық-техникалық ресурстар білім бағдарламасының миссиясы сен 

стратегиясын іске асыру, сондай-ақ оны тиімді орындау үшін жеткілікті 

көлемді, сапалы және ауқымды болып табылады. 

М. Әуезов атындағы ОҚМУ білім беру қызметі дамыған материалдық 

ресурстар жағдайларында жүзеге асырылады. Университеттің материалдық-

техникалық базасы зертханалық және практикалық сабақтардың барлық 

түрлерін, оқу жоспарында қарастырылған докторанттардың ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз етеді және күші бар санитарлық-техникалық 

нормаларға сай келеді.  

6D020500 (8D02310) - «Филология» БББ білім бағдарламасының 

талаптарына сай материалдық-техникалық базаға ие, қажетті аудитория 

қорымен, оқу зертханаларымен, компьютерлік сыныптармен жабдықталған. 

Маман даярлаудың негізгі бағыттары бойынша аудиториялық қорды 

жаңарту оларды зертханалық жабдықтармен қатар, заманауи коммуникациялық 

құрал-жабдықтармен және оқу үдерісінде ақпараттық технологияны ендіру мен 

тиімді пайдалану үшін бағдарламалық қамсыздандыруды қарастырылған.  

«Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасының материалдық-техникалық базасы 

431 шаршы метр алаңнан тұрады: «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасының 

аудиториялары № 8 ғимаратта орналасқан. Кафедраға №206, 407,301,314, 

207,104, 10,107,106, 207,210, 408, 208, 205,308,505, 106, 111, 201, 207 

аудиториялар мен электронды ресурстар орталығы (118,54 м2),310 (16,10 м2), 

бекітілген, 314 дәрісхана 2 интерактивті тақтамен, 32 компьютермен, оқытудың 

көрнекі және дидактикалық құралдарымен жабдықталған.   

Филология факультетінде лингафонды кабинет, компьютерлік құрал-

жабдықтар мен бағдарламалық қамсыздандыру жүйесі бар. ОПҚ пен 

докторанттар ғылыми-зерттеу жұмыстарының халықаралық мәліметтер 

базасына қол жеткізе алады, іс-тәжірибе және жұмысқа орналастыру жүйесі 

қалыптастырылған.  

Университетте кітапхана қоры қалыптастырылған және білім беру 

үдерісін, ғылыми зерттеулерді, мәдени жетілу мен өзін-өзі жетілдіру үдерісін 

қамтамасыз ету үшін ақпараттық ресурстардың максималды көлеміне шұғыл 

қолжетімділік ұсынылады. Сирек және құнды кітаптар коллекциясы, 

анықтамалық басылымдар қоры: энциклопедиялар, сөздіктер, білімнің әралуан 

салалары бойынша анықтамалықтар қалыптастырылған. Дәстүрлі оқу 

басылымдарды электронды материалдар толықтырады: оқу құралдары, 

зертханалық сабақтар, оқытушылардың лекциялары, баяндамалары, магистерлік 

және докторлық диссертациялар, рефераттар, дипломдық жобалар. Соңғы 

жылдардағы бағыт – университеттегі тақырыптар бойынша білім және ғылым 
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саласына қатысты қолжетімді электронды ресурстардың санының ұлғайтумен 

ерекшеленеді. 

Пайдаланушыларға шұғыл ақпараттарды ұсыну және электронды білім 

беру ресурстарына, кәсіби мәліметтер базасы мен ақпараттық анықтамалық 

жүйелерге қашықтықтан қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін университеттің оқу 

залдары мен электронды ресурстық орталықтары (жалпы отыратын орындар 

саны – 200) Интернетке (еркін WI-FI қолжетімділік аймағы) қол жеткізу 

нүктелерімен жабдықталған. 

Ақпараттық-білім орталығында (кітапхана) пайдаланушылар үшін өзіндік 

қордағы өзекті толық мәтінді мәліметтер базасы құрылған: «М. Әуезов 

атындағы ОҚМУ профессорлық-оқытушылық құрамының еңбектері», 

«Электронды архив», «AlmaMater» және т.б., олар 2017 жылдан бастап 

іздестіру қолайлылығы үшін біртұтас іздестіру жүйесіне біріктірілген және 17 

765 толық мәтінді құжаттарды құрайды. «SpringerLInk», «Scopus», «Полпред», 

«Thomson Reuters ISI Web of Science», «ScienceDirect», «EBSCO» мәліметтер 

базасына, «КазПатент», «Эпиграф», «Зан», «РМЭБ» қазақстандық мәліметтер 

базасына on-line қолжетімділік қамтамасыз етілген. АБО өз 

пайдаланушыларына өзіндік электронды ақпараттық ресурстарға қол жеткізудің 

3 нұсқасын ұсынады: АБО бөлімшелері мен каталогтар залында «Электронды 

каталог» терминалынан; факультеттер мен кафедралар үшін университеттің 

ақпараттық желісі арқылы; http://lib.ukgu.kz/ кітапхана веб-сайтындағы 

қашықтықтық режимде қол жеткізуді ұсынады. 

Пайдаланушыларды ақпараттық қамсыздандырудың маңызды құралы 

кітапхаанның http://lib.ukgu.kz сайты болып табылады. АБО сайты заманауи 

интерфейске ие және пайдаланушыларға қажетті сервистер жиынтығын 

ұсынады. Электронды каталогқа және мәліметтер базасына, кітапхананың 

библиографиялық өнімдеріне қолжетімділік ұйымдастырылған. Виртуалды 

көрмелер web-технология құралдарының көмегімен Интернет желісіне жаппай 

әйгілеу арқылы қорды ашуға мүмкіндік береді. АБО сайты мобильді 

құрылғылар үшін бейімделген, бұл енушілер санын, мобильділікті ұлғайтуға 

мүмкіндік береді. Әлеуметтік желілерде жаңалықтарды, хабарландыруларды 

бөлісу мүмкіндіктері үстемеленген (Facebook, Instagram, VK).  

Әрбір докторант маман даярлау бейінімен сәйкестікте заманауи ақпараттық 

базаларға қол жеткізу, шұғыл ақпарат алу және оны отандық, шет елдік ЖОО-

мен, кәсіпорындармен және ұйымдармен бөлісу мүмкіндігіне ие. 

Білім беру бағдарламасының бесінші стандарт бойынша сәйкестік 

деңгейі – «сәйкес келеді». 

 

 

 

 

  

http://lib.ukgu.kz/
http://lib.ukgu.kz/
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СТАНДАРТ 6. БАҒДАРЛАМА БОЙЫНША ОҚЫТУ 

НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІ ЖӘНЕ ЖҰРТШЫЛЫҚТЫ 

АҚПАРАТТАНДЫРУ 

 Аудит кезінде университеттің ресми Web-сайтында мамандық және 

оқытушылар жайлы ақпараттар, мамандықтың электронды оқу-әдістемелік 

кешендері, элективті курстардың каталогы, ректораттың өкімімен  жүргізілген 

элективті курстардың презентациялары туралы толық және объективті 

ақпараттар жүйелі түрде жарияланғандығын көрдік. Веб-сайтта университеттің 

стратегиялық жоспары, этика кодексі, нормалар, коллегиялық органдар 

құжаттары, студенттердің тыныс-тіршілігі, кафедра оқытушыларының ғылыми-

зерттеу жұмыстары, Ұлт жоспары – «100 нақты қадам» бағдарламасының 

бағыты, ЖОО стратегиялық бағыты туралы ақпараттар, халықаралық 

конкурстардың жобалары үш тілде (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) 

орналастырылған.  

 

Дәлелдемелер және талдау 

 

 Университеттің сайты мен білім беру порталы білім беру бағдарламасы, 

студенттерді қабылдау шарттары, күтілетін нәтижелер және оқыту әдістері 

туралы толық мәліметтерді қамтиды. Сайттағы мәліметтер үнемі жаңартылып 

отырады және респонденттермен кері байланыс орнатылған. Сайттағы 

ақпараттар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде берілген. Сайттан 

университет институт миссиясын, жаңалықтарын, конкурстар, конференциялар, 

халықаралық жобалар, кафедралар жайлы мәліметтер және өзге де маңызды 

ақпараттарды білдік. Сайттағы ректор блогында студенттер мен ата-аналардың 

танысуы үшін ақпараттар орналастырылған: факультеттің перспективті дамуы, 

ағымдық іс-шаралар, пәндерді оқыту сапасын бақылау, білімалышылардың оқу 

үлгерімі және т.б.   

 Университет сайты, басқа да бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік 

желілер, иллюстрациялар барлығы қосылып, нәтижесінде университеттің 

қызметі мен дамуына, болашағына жол ашады. 

 Университетте білім беру бағдарламасын жүзеге асырудағы негізгі 

көрсеткіштер болып саналатын пәннің және мамандықтың оқу-әдістемелік 

кешендері, жоспардың модульдік құрылымы, элективті пәндер каталогы, 

ұсынылатын білім беру траекториялары, ОПҚ құрамы, материалдық 

техникалық база, кітапханалық-ақпараттық мәліметтердің жаңғыртылуы 

бойынша ақпараттар жинау және мониторинг жүйесі қалыптасқан. ЖОО -

да қоғамды ақпараттандыру қоғамдық және саяси транспоренттіліктің 

(ашықтықтың), оқу орны дамуы бойынша есептіліктің негізгі бөлігі ретінде 

қарастырылады. Университет веб-сайтында ОҚМУ-дің http://portal.ukgu.kz, 

порталында қолжетімді. Білім беру бағдарламасы, студенттер және 

оқытушылар туралы мәлімет беретін анықтамалық кітапшалар бар.  Мұның бәрі 

аудит кезінде расталды. Университеттің интернет желісінде «PLATONUS» 

http://portal.ukgu.kz/
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автоматтандырылған ақпаратты-білім беру кешені бар. Кафедрада 

мамандықтың ерекшелігі, БББ жетістіктері мен қорытындылары 

хабарландырылған ақпарат тақтайшасы бар. Мамандық бойынша 

білімалушыларды дайындау процесінде пайдаланылатын ақпараттық 

қамтамасыздандырудың бірегей жүйесі талаптарға сай келеді.  

 Аталған жұмыстардың барлығы білім алушылар контингентінің жыл 

сайын артуына өзінің септігін тигізеді. Мамандық бойынша білім алушылар 

санының өсу динамикасы байқалады. Елімізде орын алған карантин 

жағдайында барлық сабақтар онлайн жүйеде өткен. Білім алушылар білім 

нәтижелерін қашықтықтан оқыту бағдарламалары арқылы дәлелдей алған. Яғни 

университетте жүргізілген емтихандар қашықтықтан оқыту бағдарламалары 

негізінде жүзеге асқан.  

 Сұхбат барысында білімалушылардың халықаралық және республикалық 

ресурстарды қолдана алатындықтары айтылды. 

 Университетте ағымдық үлгерім, оқу пәндерінің өткізілу сапасы және де 

білім алушылар мен жұмыс берушілердің білікті маман даярлауда берілген 

білімге қанағаттануына қатысты мониторинг жасау дәстүрге айналған. 

 Докторанттар үлгерімін бақылау рейтингтік формада жүргізіледі, бұл 

семестр бойында докторанттардың жұмыстарына үздіксіз бақылау жүргізуге 

және игерілген білімдер мен дағдылар деңгейіне байланысты бағалауды 

нақтырақ дифференциациялауға мүмкіндік береді. Бұл оқу бағдарламасын 

меңгеру бойынша докторанттардың тұрақты және мақсатқа бағытталған өзіндік 

жұмысын қамтамасыз етуге, докторанттардың өз үлгерімдерін өздері және 

оқытушылар тарапынан тұрақты бақылауға, оқыту сапасын жоғарылатуға және 

докторанттар білімін нығайтуға мүмкіндік береді. Докторанттардың оқу 

жетістіктерін бағалау үшін бақылау мен аттестаттаудың әралуан түрлері – 

докторанттар үлгерімін ағымдық бақылау, аралық бақылау, межелік және 

қорытынды аттестаттау қарастырылған, олардың мерзімі мен ұзақтығы оқу 

жоспарымен, академиялық күнтізбемен және кәсіби оқу бағдарламаларымен 

сәйкестікте анықталады. 

 Қорытынды бақылау кезеңі – бекітілген жұмыс оқу жоспары, білім 

бағдарламасы және академиялық күнтізбесімен сәйкестікте анықталады. 

Емтихан сессиясын ұйымдастыру мен өткізу жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру институтына жүктеледі. Сабақ кестесін оқу және оқу-әдістемелік 

жұмыстар бойынша проректор бекітеді және білім алушылар мен 

оқытушыларға емтихан сессиясы басталмас бұрын екі апта алдын хабарланады. 

 Үлгерімді ағымдық бақылау және білім алушылар білімін аралық 

аттестаттау нәтижелері кафедра мәжілісінде, факультет кеңесінде және декан 

сағаты мәжілістерінде талқыланып, оның нәтижелері бойынша университеттің 

Ғылыми кеңесіне оқу үдерісін жақсарту бойынша ұсыныстар жасалады. 

6D020500 (8D02310) - «Филология» БББ докторанттарының үлгерімі - 100%. 

 Білім алушылардың іс-тәжірибеден өту нәтижелерін бағалау теоретикалық 

оқыту бойынша бағаға теңестіріледі, жалпы GPA есептеу кезінде және білім 

алушыларды оқытудың келесі жылына ауыстыру кезінде есепке алынады. Іс-
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тәжірибе бойынша қорытынды бағалау практиканттардың іс-тәжірибеден 

өткендігі жөніндегі есепті қорғау және іс-тәжірибе жетекшілері ұсынған пікір 

мен практиканттың кәсіби сипаттамаларын қарастыру нәтижелері бойынша 

қойылады. 

 «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасының мәжілісінде докторанттардың 

академиялық үлгерімі, бағалау мен оған ықпал ететін факторларды жоғарылату 

әдістері талқыланады.  

 Университетте білім алушылар, оқытушылар ақпараттық ресурстармен, 

кітапхана қорымен, мамандандырылған аудиториялармен қамтамасыз етілген. 

Электронды залда интернет жүйесі арқылы жұмыс жасауға мүмкіндік жасалған, 

қызмет көрсетудің инновациялық моделі іске қосылған. ОҚМУ-де оқытудың 

кредиттік технологиясын іске асырудың барлық үдерістері ЖОО АЖ 

ақпараттық жүйесі негізінде автоматтандырылған: (күндізгі және қашықтықтан 

оқыту интитуты жекелікте) (www.asu.ukgu.kz), (www.zao.ukgu.kz); ОҚМУ 

ақпараттық-білім беру порталы (www.portal.ukgu.kz); қашықтықтан білім беру 

институтының web-сайты (www.sdo.ukgu.kz). Университетте докторанттарға 

орталықтандырылған оқытуды дамыту үшін professor.ukgu.kz. бірыңғай білім 

беру порталы жұмыс жасайды.Университет қорын қажеттілігіне қарай дұрыс 

жұмсап, оның көлемін ұлғайту мүмкіндіктері жайлы мәселе үнемі 

қарастырылып отырады.  

 Білім беру үдерісін ұйымдастыру үшін 526 аудитория қызмет етеді, оның 

ішінде 135 мамандандырылған зертхана, 76 компьютерлік сыныптар, заманауи 

оқытудың техникалық құралдарымен жабдықталған 123 аудитория, оқытудың 

мультимедиалық құралдарымен жабдықталып (9 мультимедиалық кабинет, 2 

лингафонды кабинет, 5 электронды ресурстық орталық), Интернет желісіне 

қосылған аудиториялар бар. Лекцияны, практикалық және семинар сабақтарды 

жүргізуге арналған 177 аудитория, оның ішінде 92 лекциялық залдар болса, 

оның 108-і интерактивті тақталармен жабдықталған.  

       ОҚМУ электронды кітапханасында орналастырылған барлық оқулықтар, 

оқу-әдістемелік құралдар оқу үдерісінде пайдаланылады, жұмыс 

жоспарларында негізгі немесе қосымша әдебиет ретінде сипатталады, ОҚМУ-

дің http://portal.ukgu.kz, порталында қолжетімді және кітапхананың 

http://lib.ukgu.kz/ сайтында да қолжетімді. Бір мезгілдегі қосылу саны шектеусіз. 

    Білім беру бағдарламасының алтыншы стандарт бойынша сәйкестік 

деңгейі – «сәйкес келеді». 

 

. 
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 3 ТАРАУ   

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

6D020500 (8D02310) - «Филология» докторантурасының білім 

бағдарламасы ҚР жоғары білім беру міндеттерімен және мақсаттарымен, М. 

Әуезов атындағы ОҚМУ миссиясымен, мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

стандарттарымен сәйкестікте жүзеге асырылады және қажетті нормативті-

құқықтық базамен қамтамасыз етілген.  

ББ мазмұны теоретикалық оқыту курсынан; докторлық диссертацияны 

орындауды қосқанда, ғылыми-зерттеу жұмысының бағдарламасынан; 

докторанттың тәжірибелік даярлығынан; педагогикалық және зерттеушілік 

тәжірибеден; аралық және қорытынды аттестаттаудан, шет елден 

тағылымдамадан өтуден тұрады. Докторантураның білім бағдарламасының 

құрылымы оқу және ғылыми компоненттерден тұрады. Сәйкесінше, олар 

әралуан жұмыс түрлерінен қалыптастырылады (оқу және ғылыми-

зерттеушілік). Білім бағдарламасының мазмұны осы екі компоненттің 

арақатынасын, өлшемі мен ескерілуін сипаттайды. 

М. Әуезов атындағы ОҚМУ 6D020500 (8D02310) - «Филология» 

докторантурасы білім бағдарламасын мамандандырылған аккредиттеу бойынша 

жұмыс тобы сапаны қамсыздандыру саласындағы саясат пен білім 

бағдарламасының мақсаттарын, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеушілік қызмет 

ахуалын, материалдық-техникалық база мен ақпараттық ресурстарды талдай 

отырып, төмендегілерді атап өтеді: 

- Кафедра қызметі университеттің айқындалған миссиясымен, 

стратегиялық даму жоспарымен сәйкестікте ұйымдастырылған және соны 

жүзеге асыруға бағытталған. Білім бағдарламасының мақсаттары Ұлттық 

біліктілік шеңберімен және Дублиндік дескрипторлармен үйлестірілген. 

- Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы жоғары ғылыми 

әлеуетке, кәсіби даярлыққа, оқу-әдістемелік, ғылыми және ұйымдастыру 

жұмыстарының елеулі тәжірибесіне ие, заманауи инновациялық, ақпараттық 

және білім беру технологияларын меңгерген. Оқу үдерісі мен докторанттарға 

ғылыми жетекшілікке қазіргі филология саласындағы ғылыми зерттеулермен 

белсенді шұғылданатын кафедраның жетекші ғалымдары тартылған. 

- Білім бағдарламасын жетілдіру және докторантурадағы білім беру 

сапасын қамсыздандыру үшін құзыреттілік тәсіл қолданылады. 

Докторанттар мен оқытушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары 

инновациялық бағытқа ие және қазіргі филология саласындағы зерттеулерге 

арналған. 

Осылайша, 6D020500 (8D02310) - «Филология» білім бағдарламасы білім 

берудегі сапаны қамсыздандыру бойынша Тәуелсіз агенттіктің 

мамандандырылған аккредиттеу стандарттарының талаптарына сай келеді. 
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СТАНДАРТ 1. БІЛІМ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САПАНЫ 

ҚАМСЫЗДАНДЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ САЯСАТ 

 

Білім беру бағдарламасының бірінші стандарт бойынша сәйкестік деңгейі 

– «сәйкес келеді». 

 
СТАНДАРТ 2. ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫЛЫҚ ҚҰРАМЫ (ПОҚ)     

  

Білім беру бағдарламасының екінші стандарт бойынша сәйкестік деңгейі –  

«сәйкес келеді». 

 
СТАНДАРТ 3. ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ САПАСЫ 

 

Білім беру бағдарламасының үшінші стандарт бойынша сәйкестік деңгейі –  

«сәйкес келеді». 

 
СТАНДАРТ 4. ДОКТОРАНТТАРДЫ ҚОЛДАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ  

 

Білім беру бағдарламасының үшінші стандарт бойынша сәйкестік деңгейі –  

«сәйкес келеді». 

 
СТАНДАРТ 5. РЕСУРСТАР 

 

 Білім беру бағдарламасының үшінші стандарт бойынша сәйкестік деңгейі 

–  «сәйкес келеді». 

 
 СТАНДАРТ 6. БАҒДАРЛАМА БОЙЫНША ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ 

ТИІМДІЛІГІ МЕН АҚПАРАТТАНДЫРУ 

 

 Білім беру бағдарламасының үшінші стандарт бойынша сәйкестік деңгейі 

–  «сәйкес келеді». 
 

 

 

 


