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1-Тарау 

Қызметтік іс-сапар мақсаты мен мәні 

Кіріспе 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (бұдан әрі - 

Абай атындағы ҚазҰПУ) – педагогикалық білім беру саласы бойынша ҚР-

cында көшбасшы, пеадагогикалық бағыттағы жетекші жоғары оқу орны. 

Алғаш рет Қазақ мемлекеттік университеті болып 1928 жылғы қазанда 

ашылған. Бұл жоғары оқу орны 1930 жылдан бастап Қазақ педагогикалық 

институты (ҚазПИ) деп аталып, 1935 жылы ойшыл Абай есімі берілген. Қазір 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті деп аталады. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы қыркүйектің 26-сында 

№1201 Жарлығымен 2003 жылы ұлттық университет мәртебесіне ие болған.  

2020 жылы «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамына айналды. 2021 

жылдың маусым айынан бастап «Абай атындағы ҚазҰПУ» КЕАҚ Басқарма 

төраға-ректоры – PhD доктор Дархан Нұрланұлы Білялов. 

Университеттің негізгі қызметі – мектеп пен білім беру ұйым-

мекемелеріне ғылыми-педагогикалық кадр даярлау; білім сапасын арттыру, 

ғылыми ізденістер мен инновациялық технологиялардың нәтижелерін оқу 

үдерісіне енгізу, халықаралық ынтымақтастықты кеңейтіп, республиканың 

ғылыми әлеуетін дамыту. 

Университет бакалавриат бойынша – 104, магистратура бойынша – 75, 

докторантура бойынша (PhD) 27 мамандық негізінде кадр даярлайды. Білім 

алушылар контингенті 13.000-нан асады. Шетелдік студент – 330. Штаттағы 

профессор-оқытушылар құрамы – 939, оның ішінде 126 – ғылым докторы, 

290 – ғылым кандидаты; 65 – PhD докторы. 

Университетке корпоративті басқару жүйесі енгізілген, ҚР БҒМ «6B01-

7M01-8D01 Педагогикалық ғылымдар» бағыты бойынша мамандар 

дайындайтын жобаларды басқару топтары ОӘБ (оқу-әдістемелік бөлім), 

«Алматы аймақтық жоғары оқу орындарының ректорлар кеңесі» 

қауымдастығы жұмыс істейді. 

Абай ат.ҚазҰПУ Қазақстанның жоғары оқу орындарының арасында 

бірінші болып ISO 37001-2016 сыбайлас жемқорлыққа қарсы халықаралық 

сертификатына ие болған. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңес және «Парасат» орталығы бар. 

Университет құрамында 7 институт, Foundation, ғылыми-зерттеу 

құрылымдары, ғылыми кітапхана мен түрлі орталық бар. Университетте 

дәріс залдары, мамандандырылған бөлмелер, компьютерлік сыныптар, линга 

фондық лабораториялар, оқу зертханалары, шеберханалар, агробиологиялық 

станция бар. 

Университеттің қолданыстағы 67 білім беру бағдарламасы бойынша 

аккредитация сертификаты бар. 2019 жылы университет 5 жыл мерзімге 

НАОКО агенттігінде институционалды аккредиттеуден өткен. 
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2-Тарау 

 

САРАПТАМА ТОБЫНЫҢ СЫРТТАЙ ТЕКСЕРУ ТУРАЛЫ 

ЕСЕБІ 

 

1-стандарт. Білім сапасын жетілдіру саясаты және академиялық 

адалдық 

 

Дәлел: 

Абай ат.Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Сапаны 

қамтамасыз ету саясаты мен академиялық адалдық ұстанымдары Қазақстан 

Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл туралы», «Білім туралы», «Ғылым туралы», «Қазақстан 

Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы», «Қазақстан 

Республикасындағы Тіл туралы» заңдарын; Қазақстан Республикасының 

стртатегиялық құжаттары мен мемлекеттік бағдарламаларын; Абай атындағы 

ҚазҰПУ-дың 2018-2025 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспарын; 

Университеттің сапа саласындағы саясаты мен мақсаттарын; ИСО 9001:2015 

МС; ISO 37001:2016 халықаралық стандарттарын; ҚР азаматтық және еңбек 

заңнамасын; Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау 

ережелері мен нормаларын; Абай ат.ҚазҰПУ Басқарма төраға-ректордың 

бұйрықтары мен өкімдерін негізге алып, университеттің білім беру, ғылыми-

зерттеу, тәрбие үдерісіндегі сапаны арттыруға, профессор-оқытушылар 

құрамы мен білім алушыларды академиялық адалдық талаптарына сай адал, 

сенімді қарым-қатынас жасауға бағыттайды.  

Жоғары оқу орнының сапасын ішкі қамтамасыз ету жүйесі ҚР 

заңнамасына және докторантура бағдарламаларына қойылатын халықаралық 

талап бойынша, нақты айтқанда ESG және Зальцбург қағидаттарына сәйкес 

жетілдіру үшін жүзеге асырылатын білім беру бағдарламасын тиімді іске 

асыруға ықпал етеді. 

 

Талдау: 

Абай ат.ҚазҰПУ-да сапаға кепілдік саясаты, сапаны қамтамасыз ету 

мақсаттары, сапалы білім беру қызметтері, 2020-2025 жылдар аралығында 

сапаны қамтамасыз ету саясаты туралы (7-басылым) және 2020-2021 оқу 

жылына арналған сапаны қамтамасыз етудегі мақсат (16-басылым 30.12.2020 

ж.) туралы нормативті құжат бар (https://www.kaznpu. kz/kz/2430/page/) 

Құжат Абай атындағы ҚазҰПУ-дың басқарма төраға-ректоры м.а. 

Т.Қ.Балықбаевтың қолымен бекітіліп, қолданысқа енгізілген. 

2020-2025 жылдарға арналған Университеттің сапаны жетілдіру 

саясаты 2020 жылы желтоқсанның 30-да бекітілген https://kaznpu.kz/ru 

/2430/page. 

Университетте қызметкерлер мен білім алушылар арасында 

академиялық адалдық саясатын қалыптастыру және оны жүзеге асырудың 

негізгі ұғым түсініктері мен форматын айқындайтын «Академиялық 
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адалдық» кодексі әзірленген. (https://kaznpu.kz/docs/obrazovanie/Kodecs_2019 

_kaz.pdf. 

Білім алушылардан сауалнама алу арқылы білім беру сапасын 

анықтайтын Академиялық Кеңес құрылған. 

Білім алушылардың ғылыми жоба, магистрлік, докторлық 

диссертацияларын, оқулықтар, ғылыми мақалалар мен реферат жұмыстарын 

плагиаттан тексеруді қамтамасыз ететін Антиплагиат.ру және ASAP-

Plagiat.pl бағдарламасы универ жүйесіне қосылған. Әр тоқсан сайын білім 

алушылар арасында «Таза сессия», «Жемқорлық жоқ», «Плагиат жоқ» іс-

шарасы, «Бір терезе» ұстанымы бойынша жұмыстар жүргізіледі: дипломдық, 

курстық, диссертациялық жұмыстарды плагиаттан өткізу; ЖОО-на 

қабылдау;академиялық адалдықтың бұзылу фактісі бойынша өтініш;сабақты 

босатуда орнын толықтыру туралы өтініш;жеке кесте бойынша емтихан 

тапсыруға, оның уақытын өзгерту туралы өтініш;жазғы сессия туралы 

өтініш; практикадан өтуге өтініш қабылдау. 

Білім беру бағдарламаларының сапасының белгіленген талаптарға 

сәйкес келетіндігін анықтау үшін ішкі аудит жүргізіледі. 

Абай атындағы қазҰПУ-да ішкі сапаны жетілдіру жүйесі 

университеттің Академиялық саясаты құжатында көрсетілген: https:// kaznpu. 

kz/docs/academ_kaz.pdf. 

8D01701– «Қазақ тілі мен әдебиеті» бағдарламасына докторанттар 

қабылдау ҚР-сының білім беру ұйымына оқуға түсудің Типтік ережесі 

бойынша жүзеге асырылады.Абай атындағы ҚазҰПУ-дың докторантура 

деңгейіне оқуға түскісі келетін талапкерлер үшін білім беру 

бағдарламаларының тізімі көрсетілген. https://abaiuniversity. edu.kz/ 

docs/postupaushim1_1/doc_20_21-kaz.pdf. Құжаттарды қабылдау күнтізбелік 

жылдың 3 шілдесінен 10 тамызына дейін қабылдау комиссиясымен 

жүргізіледі. Докторантураға арналған білім беру бағдарламалары бойынша 

түсу емтихандары күнтізбелік жылдың 17-22 тамызы аралығында өткізіледі. 

Емтихан кестесі веб-сайтқа қойылады, сонымен бірге өтініш берушіге жеке 

хабарланады. Арнайы емтиханға дайындалу үшін веб-сайтта білім беру 

бағдарламасы тіркеледі. 

Докторантураға түсу талаптарының бірі – шетел тілін білу деңгейін 

анықтау мәселесі. Докторантураға түсушілер үшін IELTS шет тілін 

меңгергендігін растайтын халықаралық сертификат ұпайы - 5,5. Шетел тілі 

бойынша тест тапсырғаны туралы сертификат (ағылшын, француз, неміс) 

шетел тілі бойынша тест тапсырғаны туралы сертификат (ағылшын, француз, 

неміс) International English Language tests System (IELTS, шекті балл кемінде - 

5,5), IELTS INDICATOR (АЙТЛС Индикатор) шекті ұпай – кемінде 5,5. Test 

of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP 

(ТОЙФЛ АйТиПи) шекті балл - кемінде 460, Test of English as a Foreign 

Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, шекті 

балл - кемінде 46), Test of English as a Foreign Language paper-based testing, 

(TOEFL PBT, шекті балл - кемінде 453), Duolingo English Test (Дуолинго 

Инглиш Тест), шекті балл - кемінде 85, Common European Framework of 

https://kaznpu.kz/docs/obrazovanie/Kodecs_2019%20_kaz.pdf
https://kaznpu.kz/docs/obrazovanie/Kodecs_2019%20_kaz.pdf
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Reference (CEFR, шекті балл-В2), Deutsche Sprachpruеfung fuеr den 

Hochschulzugang (DSH, Niveau В2/В2 деңгейі), Test DaF- Prufung (Niveau 

В2/В2 деңгейі), Test de Français international TM (TFI - оқу және тыңдау 

секциялары бойынша В2 деңгейінен төмен емес), Diplôme d`études en langue 

française (DELF, B2 деңгейі), Diplôme approfondi de langue française (DALF, 

В2 деңгейі), Test de connaissance du français (TCF - кемінде 50 балл). 

https://kaznpu.kz/kz/2966/notice/ 

Тексеру нәтижесінде «8D011701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ 

Oқытушы профессорлар құрамы біліктілік курстарына үнемі қатысатыны 

аңғарылды: «8D011701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ бойынша профессор-

оқытушылар құрамы өздерінің білім беру сапасы мен біліктілігін арттыру 

үшін «Өрлеу» БАҰО филиалы ББЖҚБФРИ, А.Байтұрсынұлы ат.Тіл білімі 

институты, әл-Фараби ат.ҚазҰУ, ҚазМемҚызПУ, С.Демирел 

университеттерінің тілші, әдебиетші, педагог, психолог ғалымдары өткізген 

72 сағаттық біліктілік курстарынан өткен: 

1.«Жоғары оқу орындарында білім беру бағдарламаларын жаңартылған 

мазмұн негізінде оқыту үдерісін ұйымдастыру» наурыз-сәуір, 2016 ж.; 2. 

«Көптілділікті дамыту жағдайында тұлғаны қалыптастыру» 03.04.-16.04. 

2017 ж. Сертификаттары тіркелген. 

Басқа мекемелерде: 

1. «Заманауи ақпараттық білім беру ортасы: дәстүр және 

инновация»; (ҚРБжҒМ «Оқулық» Республикалық ғылыми практикалық 

орталығы); 

2. «Инновациялар білімде» курсына (04-06 сәуір, 2017 ж.Астана; 

ҚРБжҒМ «WORLDDIDAS» ASSOCIATION) (ф.ғ.д., доцент Н.А.Ильясова); 

3. «Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту 

шеңберінде педагог кадрларды дярлайтын жоғары оқу орындарының 

профессорлық-оқытушылық құрамының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы» («Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық 

шеберлік орталығы; аға оқытушы Сейталиева Қ., 09.11.2018 ж. Астана, п.ғ.к., 

доцент Қабатай Б.10-21 ақпан, 2020 ж. Алматы); 

4. «Формирование полиязычной личности в школе развитие 

системной грамотности» Центре ДПО факультет гуманитарных наук РУДН 

(27.02.-25.02.2018 г. ф.ғ.д., доцент Қалыбаева Қ.);  

5. «Жаңартылған білім мазмұны бойынша» «Қазақ тілі» пәнін 

оқытуда студенттердің шығармашылық қабілетін қалыптастыру» біліктілік 

көтеру курсына (Global Professional Develment Білім Орталығы; ф.ғ.д., доцент 

Ильясова Н.А. 16.09.2019 ж. – 27.09.2019 ж.Алматы)  

Университет ішінде: 

1. «Жоғары оқу орны оқытушыларының кәсіби шеберлігін 

жетілдіру» (02-06.11.2020 ж.); 

2. «Разработка заданий для оценки метапредметных результатов 

обучения студентов» (11.01.2020 г); 

3. «Цифрлы педагог» ( 05.08 – 10.08.2020 ж.), т.б. 

https://kaznpu.kz/kz/2966/notice/
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8D01701–Қазақ тілі мен әдебиеті бағдарламасы бойынша 2020/2021 оқу 

жылының І семестрінде п.ғ.д., профессор Ж.Қ.Балтабаева – «Семестрдің 

үздік қызметкері» жеңімпазы(http://anticor.kaznpu.kz/kz/documents) 

Университетте жыл бойына 8D01701– «Қазақ тілі мен әдебиеті» 

бағдарламасының сапалы жүзеге асырылуына, жалпы білім сапасын 

жетілдіруге ат салысқан ОПҚ үстеме жалақымен марапатталатыны көрінді. 

Мәселен, ББ бойынша жыл сайын ұйымдастырылатын ранжирлеу 

қорытындысы бойынша 2020/2021 оқу жылы бірнеге оқытушы 

марапатталған (п.ғ.д., проф.Оразбаева Ф.Ш., п.ғ.д.,проф.Балтабаева 

Ж.К.,ф.ғ.д.,проф.Есенова К.У., ф.ғ.к., проф.Жунисова М.А., ф.ғ.к., доцент 

Молдасанов Е.М., п.ғ.к., доцент Алибаева М.С., PhD  Каримова Г.С.  

«8D01701–Қазақ тілі мен әдебиеті» бағдарламасының сапалы 

орындалуы бойынша ЖОО үздік оқытушылары анықталған(Оразбаева Ф.Ш. 

(п.ғ.д., профессор, Ұлттық ҒА-ның корр.мүшесі Университеттің 

2013);(Балтабаева Ж.К. п.ғ.д., профессор, (2013), ф.ғ.д., профессор Касым Б.К 

(2014), ф.ғ.д. Танжарикова Алуа Васильевна (2015 ж), п.ғ.д., доцент 

Рахметова Райгуль Садуакасовна (2016 ж), ф.ғ.д., профессор Есенова 

Калбике Омирбаевна (2016 ж), ф.ғ.к., доцент Жунисова Майра Абибуллаевна 

(2016 ж)). 

Абай ат. ҚазҰПУ-і Интернационалды Білім беруді қалыптастыру 

мақсатында Адам Мискеевия ат. Познань университеті (Польша), Варьмин-

Мазур университеті (Ольштын), Гази университеті (Түркия), Иылдыз 

Техникалық университеті (Түркия), Мұғла Сытқы (Түркия), Еге университеті 

(Түркия), Дели университеті (Үндістан), Мәскеу облыстық мемлекеттік 

университеті(Ресей), Санкт-Петербург университеті (Ресей), Вильнюс 

университеті (Литва), Қазан Федералды университетімен (Ресей) 

халықаралық байланыс жасайтыны көрінді. Докторанттарға шетелдік зерттеу 

мен тәжірибе жүргізу мүмкіндігі жасалған. «8D01701-Қазақ тілі мен 

әдебиеті» мамандығы бойынша сапалы Білім бағдарламасын жүзеге асыру 

үшін отандық және шетелдік ЖОО-ның білім бағдарламаларына талдау 

жасалады. 

Сыртқы аудит тексеріс нәтижесінде Абай ат.ҚазҰПУ-да білім 

алушылар арасында білімдік қызмет көрсету сапасына көңіл толымдығын 

бағалау туралы үнемі сауалнама жүргізілетіні нақтыланды. Бірақ білім беру 

бағдарламасы бойынша докторантурада білім алушылар саны аз 

болғандықтан, олардың арасында сауалнама жасалған жоқ, бірақ сұхбат 

жүргізілді. Білім алушылармен сұхбаттасу нәтижесінде олар өздеріне 

көрсетілетін білім қызметі сапасына оң баға берді. Тексеруде филология 

және көптілді білім беру институты Білім алушыларының 75%-ы онлайн 

өткізілген дәріс, семинар сабақтарының сапасын «пәнге қызығушылықты 

арттыру», «тәжірибелік дәлелдер келтіріле ме?», сабақ мазмұнын баяндау 

анық, қолжетімді, қисынды ма?" деген сияқты бағалайтыны анықталды. Білім 

алушылардың 95%-ы ғылыми жетекшілерінің ғылыми оқу әдістемелік 

жағынан білімдік, педагогтік қызмет құзыреттілігі жоғары екенін атап өтті. 
Кафедраның штатындағы ОПҚ құрамының саны – 54. 

http://anticor.kaznpu.kz/kz/documents
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Ғылым докторы – 15: Оның ішінде профессор-кеңесші – 1; профессор -8; 

университет профессоры – 2; доцент – 3: қауымд. проф.м.а. -1; 

Ғылым кандидаты – 21. Оның ішінде, профессор -1; университет проф.-2; 

доцент – 7, кауымд. проф.м.а.- 6; аға оқытушы – 5; 

Философия (PhD) докторы – 4. Оның ішінде: қауым.проф. м.а. – 2; аға 

оқытушы -1, оқытушы - 1. 

Магистрлер: магистр аға оқытушы – 8; Аға оқытушы – 2. Магистр 

оқытушы – 4. 

 

Ұтымды тәжірибе: 

1. «ASAP-Plagiat.pl» бағдарламасының, «Парасат орталығының білім 

сапасын қадағалануы; 

2. Шетелдік оқу орындарымен тығыз байланыс орнатылып, 

докторанттарға тағылымдамадан өтуге кең мүмкіндік жасалуы. 

3. «ЖОО антиплагиаты» ақпараттық жүйесі автоматты тәртіппен (24/7) 

жұмыс істейтіні. 

 

Ескерту:  

1. Білім сапасын арттыру үшін қоғамдық кері байланыс жасауды 

жетілдіру. 

 

1-стандарт бойынша сәйкестік деңгейі – маңызды сәйкестік. 

 

 

2-стандарт. Білім беру бағдарламасының мазмұны 

 

Дәлел: 

Абай атындағы ҚазҰПУ қазақстандық педагогикалық университеттер 

ішінде 2007 жылы Болон университетіндегі (Италия) Университеттердің Ұлы 

Хартиясына қой қойды. Мамандарды даярлаудың үш деңгейлі моделі: 

бакалавр - магистр - доктор Ph.D  жүзеге асырылып келеді.  

ББ ҚР ГОСО талаптарына сай, ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкес 

әзірленген (http://www.kaznpu.kz/ru/1534/page/) 

Дублин дескрипторларымен және Еуропалық біліктілік шеңберімен 

келісілген. «8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ мазмұны 

институционалды стратегия бағдарламаларына, қоғам, экономика және еңбек 

нарығы қажеттіліктеріне, Қазақстан Республикасының Ұлттық біліктіліктер 

шектерінің деңгейлеріне сәйкес жасалған. ББ бағдарламасын білікті 

оқытушылар, жұмыс берушілер мен білім алушылар кіретін академиялық 

құрам дайындайды. Білім беру бағдарламасы модульдық принципке 

құрылған. Әрбір модуль білім берудің нақты нәтижесіне қол жеткізуге, 

құзіреттілікке бағытталған. «8D01701-Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы 

білім беру бағдарламасын әзірлеуде пәнаралық байланыс принципі 

сақталған. Білім алушының ғылыми зерттеу жұмыстары қамтылып, 

оқытылатын пәндер мазмұны ғылыми ізденістермен байланыстырылады. 

http://www.kaznpu.kz/ru/1534/page/
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Талдау: 

Білім беру бағдарламасын жасау мен іске асыруда 

орталықтандырылған кредиттік оқыту технологиясы, қашықтықтан, 

интерактивті білім беру технологиялары қолданылады. Бұл докторанттарға 

оқытудың жеке траекториясын құруға; оқытушыларды таңдауға; пәндердің 

оқу-әдістемелік кешенін, электрон қорын пайдаланып, оқуды игеруге; 

оқытушылардан кеңес алуларына мүмкіндік екенін көрсетеді. "8D01701– 

Қазақ тілі мен әдебиеті"мамандығының ББ-ның мазмұны білім алуға, 

философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін беруге ғана емес, сонымен 

қатар шетелдік жоғары оқу орындарында ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізуге, біліктілік арттыруға қосымша грант алуға бағытт алып жасалған. 

Университетте 2017-2025 жылдарға арналған сапаны қамтамасыз ету 

саласындағы саясат қабылданып, бекітілген, ол университеттің стратегиялық 

жоспарына, миссиясына, мақсат-міндеттеріне сай жасалған. Білім сапасы 

бойынша саясат мазмұны университет қызметінің түрлерін түсіндіреді. 

Университетте түрлі нормативтің тұтас кешенін қамтитын сапаны 

қамтамасыз ету жүйесі енгізілген. Оған университеттің қызметін бағалау, 

аккредиттеу, сапа менеджменті, ағымдағы стандарттарды белгілеу кіреді. 

Университетте ғылыми-педагогикалық кадр қызметінің сапалық-сандық 

көрсеткіш мониторингісі жүргізіледі. ISO 9001:2015 сапа саласындағы 

халықаралық стандарт талаптары бойынша сапа менеджменті жүйесі жұмыс 

істейді, қолдау көрсетіп, жетілдіріледі. Университетте СМЖ аясында ББ 

сапасын бағалау рәсімдері анықталып, құжатталған. ББ сапасын бағалау: ББ-

ның білім беру мақсаттары, құрылымы мен мазмұны, оқу-әдістемелік 

материалдар, ақпараттық қамтамасыз ету, профессор-оқытушылар құрамы, 

ПОҚ мен білім алушылардың ғылыми-зерттеу қызметі, ресурстық 

қамтамасыз ету, жұмыс берушілердің түлектердің қорытынды құзыреттерін 

қалыптастыруға қатысуы арқылы айқындалады. Білім беру үдерісінің 

сапасын қамтамасыз ету үшін ҚазҰПУ Абай СМЖ рәсімдерін әзірлеп, бекітті 

http://www.kaznpu.kz/ru/1844/page/ 

«8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша Білім беру 

бағдарламасының мақсаты – Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың ғылыми-

теориялық негізін әлемдік деңгейдегі методологиямен салыстырып, 

теориялық, эмпирикалық зерттеу жасай алатын, ғылыми дискуссияға түсе 

алатын мәдениетті педагог ғалым PhD доктор дайындау. 

«8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша Білім беру 

бағдарламасында 9 (тоғыз)оқу нәтижесі көрсетілген. (ББ-сы қосымшада 

тіркелген) 

Философия докторы академиялық дәрежесін (PhD) алу үшін білім 

алушы барлық оқу жылы мерзімінде 180 академиялық кредит меңгеруі 

міндеттелген. Білім беру бағдарламасы: базалық және бейіндеуші пәндер 

циклінен тұратын теориялық оқытудан; докторанттардың практикалық 

даярлығынан: кәсіби тәжірибеден, ғылыми тағылымдама түрінен; докторлық 

диссертация орындау, ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жұмысы; 

аралық және қорытынды аттестаттаудан тұрады. 

http://www.kaznpu.kz/ru/1844/page/
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Білім беру бағдарламасы оны дайындап, талқылау, пікір алу, жұмыс 

берушілер мен басқа стейкхолдерлердің ұсыныстары мен ескертулерді есепке 

алу арқылы білім беру бағдарламасын қайта қарау, білім беру бағдарламасын 

талқылау, бекітуге ұсыну, бекіту рәсімі арқылы құрастырылып, жасалады. 

Докторлық ББ (PhD) құрылымы екі компоненттен тұрады: білім беру мен 

ғылыми. Докторантурада оқу мерзімі – 3 жыл. 

Білім беру бағдарламасының ғылыми компоненті докторанттың 

ғылыми-зерттеу жұмысынан, Ғылыми жарияланымнан, докторлық 

диссертация жазудан құралады.  

ББ міндеттері Жоғары білім берудің еуропалық біліктілік шеңберінің 

құрамдас бөлігі болып табылатын және Болон үдерісі контексінде жоғары 

білім сапасына қойылатын келісілген талаптарды іске асыратын Дублин 

дескрипторларына бағдарланған құзыреттерді қалыптастырады.  

Докторантураның әзірленген ББ-сы ҚР БҒМ-ның 2018 жылы 31 

қазанда №604 (ҚР БҒМ 05.05.2020. №182 бұйрығына сәйкес толықтырулар 

мен өзгерістер енгізілген) Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру стандартына; ҚР БҒМ 2011 жылы 20 сәуіріндегі 

бұйрығымен бекітілген (ҚР БҒМ 12.10.2018. №563 бұйрығына сәйкес 

толықтырулар мен өзгерістер енгізілген) кредиттік технология бойынша 

білім беру үдерісін ұйымдастыру Ережелеріне сай келеді. 

Білім беру бағдарламасын дайындау үшін тиісті бастапқы 

құжаттарнегізге алынған: 

- "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі ҚР-ның Заңы; 

- ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен 

бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына ҚР 

Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы №292 қаулысымен өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілді; 

- Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру мамандықтарының жіктеуіші; 

- Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу үдерісін 

ұйымдастыру қағидалары (ҚР БҒМ 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 және 2014 

жылғы 2 маусымдағы №198 бұйрықтарымен бекітілген); 

- Ғылыми дәреже беру ережесі (Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы №127 бұйрығына 1-

қосымша); 

- ҚазҰПУ анықтамалық құралдарының материалдары. Университеттің 

Академиялық саясаты (http://kaznpu.kz/en/1345/page/); 

- PhD докторантураның білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру 

тәртібі туралы ереже (ҚазҰПУ 1091-18, үшінші басылым). 

Білім беру бағдарламасы оқу-әдістемелік құжаттама тізбесі негізінде 

жүзеге асырылады: мамандықтың МЖМБС, үлгілік оқу жоспары, пәндердің 

үлгілік оқу бағдарламасы, оқу жұмыс жоспары, пәндер бойынша оқу жұмыс 

бағдарламалары, өндірістік практика жұмыс бағдарламалары. 

Кафедраның оқу-әдістемелік кешені – 100%. 

http://kaznpu.kz/en/1345/page/
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Аккредиттелетін ББ-сы аясында оқытудың модульдік технологиясы 

білім алушыға барлық оқу кезінде оқытудың жеке, бағытталған 

траекториясын жоспарлауға, іске асыруға мүмкіндік береді. Жұмыс 

берушілермен,докторанттармен келісілген ББ-сының мазмұны олардың 

ұсыныс-тілектеріне қарай қаралып, бекітіледі. 

1-кесте – ББ-сының пәндік сағаттық құрылымы 

№ Пән атауы Кредит көлемі 

1 Базалық пәндер циклі (БП) 20 

1) Міндетті компонент (МК) 10 

2) Жоғары оқу орны компоненті (ЖООК) 10 

2 Кәсіби пәндер циклі (КП) 15 

1) Міндетті компонент (МК) - 

2) Жоғары оқу орны компоненті (ЖООК) 
 

 Теориялық оқыту жиыны  15 

3 Зерттеу тәжірибесі 10 

1) Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы 123 

2) Докторанттық ғылыми-зерттеу жұмыс,өтілім,. 

докторлық диссертация жазу(ДҒЗЖ) 

35 

4 Докторлық диссертация жазу  88 

5 Қорытынды аттестаттау (ҚА) 12 

 Барлығы 180 

Академиялық теориялық оқыту кезеңі семестрмен университетте өтеді. 

Оқыту үдерісінің жетекші нысаны дәрістік сабақтар болып табылады, оларды 

дайындау кезінде мазмұны, құрылымы, тәжірибемен байланысы ескеріледі. 

Докторанттарды аралық аттестаттау ОЖ.-на, академиялық күнтізбеге және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік міндетті 

стандарттарына сәйкес әзірленген оқу жұмыс бағдарламаларына сәйкес 

жүзеге асырылады. Аралық аттестаттаудың/қорытынды бақылаудың 

ұзақтығы әрбір академиялық кезеңнен кейін кемінде 1 аптаны құрайды. Оқу 

жылындағы демалыс ұзақтығы –5 апта. 

«8D01701-Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша 

оқу пәндерін таңдау тәртібі оларды оқытудың сабақтастығы мен 

жалғастығын байқатады (пререквизит және постреквизит). ББ пәндерінде 

білім беру саласының жаңа ғылыми жетістіктері қамтылған. 

Базалық пәндер циклына жататын (ЖОО компоненті) «Ғылыми зерттеу 

әдістері» пәні оқу нәтижесінде докторанттар ғылыми мақалаларды, 

докторлық диссертацияны дайындау дағдыларын қалыптастырады. 

Кәсіби пәндер циклына жататын «Алаштану және ұлттық білім 

беру саясаты» пәнін оқыту нәтижесінде докторанттың Алаш зиялыларының 

концепциясы әлемдік филологияның, әлемдік лингводидактиканың ең биік 

шыңдарында тұрған тұжырымдармен сәйкесетінін дәлелдей алатын 

құзіреттілігі қалыптасады. 
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«Әдебиеттанудың теориялық-әдістемелік негіздері» пәнін игеру 

нәтижесінде докторант герменевтикалық әдісті кешенді түрде қолдана алады, 

түрлі бағыттағы көркем әдебиеттерді талдай алады. 

«8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының ББ-сы 

университет сайтына қойылған http://www.kaznpu.kz/ru/735/ page/. Мұнда ББ 

бойынша барлық ақпарат, оны басқару жүйесі көрсетілген (оқу үдерісін 

жоспарлау тәртібі, оқу сабақтары мен емтихандардың кестесі, элективті 

пәндер каталогі, т.б.). 

«8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ құрылымына тәжірибелік 

дайындық (ғылыми-педагогикалық бағыт:ғылыми-зерттеу тәжірибесі) ББ 

оқып бітірушінің жалпы құзыреттері қамтылған. 

«8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ-сы жоғары, жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беруде, ғылыми салада ғылыми педагогикалық қызмет 

етуде негізгші білім беруді, әдіснамалық пен зерттеу жұмысына бағытталған. 

Тәжірибеден өтуді ұйымдастыру мен нақты өткізу ҚР МЖМБС 

Ережесіне сай тәжірибені ұйымдастыруға қойылатын талаптың 86-тармағы 

бойынша және Кәсіби тәжірибеден өту» ішкі нормативтік құжаты бойынша 

іске асырылады (енгізу күні 13.05.2016 ж., одан кейін қосымша және 

өзгертілуі 2017 жылдың 08.15-і). Құжаттардың негізгі мазмұны 

университеттің веб-сайтында орналастырылған https://www.kaznpu.kz/ru/ 

1347/page. Кәсіби тәжірибеден өту ғылыми, кәсіби қызмет дағдыларын 

қалыптастыру мақсатында жүргізіледі. 

Тәжірибеден өту орындары – Абай ат.ҚазҰПУ-і; Әл Фараби ат.ҚазҰУ-

і. М. Әуезов ат. Әдебиет және өнер институты. 

Докторантураның ББ құрылымының негізгі компоненті ғылыми-

зерттеулік жұмыс, яғни докторлық диссертация болып табылады. Докторлық 

диссератция тақырыбына ғылыми өзектілігі жағынае баса назар аударылады. 

Докторанттарға ғылыми жетекші докторантураға түскеннен кейін екі ай 

аралығында бекітіледі. Диссертациялық зерттеу бағыты ұлттық басымдық, 

мемлекеттік бағдарлама, іргелі және қолданбалы зерттеулермен 

сабақтастықта беріледі (докторлық диссертациялық тақырыптар қосымшада 

берілді). 

Докторлық диссертация докторантқа PhD академиялық дәрежесін, 

аталған мамандық бойынша біліктілікті беру үшін негіздеме болып 

табылады. Докторлық диссертация тиісті тәртіппен қорғалғаннан кейін 

«8D01701-Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша бітірушіге 

философия докторы академиялық дәрежесі беріледі. 

Ұтымды тәжірибе: 

1. ББ-ның мазмұнына терең мән берілуі: Кәсіби пәндер циклына 

жататын «Алаштану және ұлттық білім беру саясаты» пәні ұлттық білім беру 

моделін түсіндіреді. Ұлттық идеологияға сай келеді. 

2. «8D01701-Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы» ББ-сы бойынша 

докторанттардың жыл сайын тартылуы 

 

http://www.kaznpu.kz/ru/735/
https://www.kaznpu.kz/ru/%201347/
https://www.kaznpu.kz/ru/%201347/
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Жетілдіру тұсы:  

1. Білім бағдарламасы шетелдік оқу орындарының мамандары 

тарапынан сараптаудан өткізіліп, тіл мен әдебиет бойынша мұғалім 

дайындауға байланысты шетелдік ғалымдардың пікірі болса, білім 

бағдарламасының сапасы арта түсер еді;  

2. Білім бағдарламасындағы «Академиялық жазу», «Ғылыми зерттеу 

әдістері» пәнінен маман даярлайтын кафедра профессорлары сабақ бергені 

жөн. Себебі «Қазақ тілі мен әдебиеті» маманын дайындауға арналған 

бағдарламада лингвистикалық, герменевтикалық, танымдық, ұлттық қарым-

қатынастық, ұлттық құндылық, т.б. мамандыққа қатысты арнайы тілдік 

зерттеу әдістері танытылуы қажет. Бұл мәселелер докторанттардың өз 

еліндегі ерекшелікке қатысты осы бағытта қызмет етуінде, дамуына  әсері 

бар; 

3. «8D01701-Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы» ББ-сы бойынша 

маман дайындауда шетелдік бағдарламамен докторанттарды тәжірибеден 

өткізу мәселесі қарастырылғаны жөн. 

 

2-стандарт бойынша сәйкестік деңгейі: толық сәйкеседі. 

 

 

3-стандарт. Оқытушы-профессорлар құрамының сапасы 

 

Дәлел: 

ҚазҰПУ-дың кадрлық саясаты Қазақстан Республикасы заңнамасының 

және Абай атындағы ҚазҰПУ Даму стратегиясының талаптарына сәйкес 

жүзеге асырылады.2020-2025 жылдарға арналған Даму стратегиясы 

университеттің мамандармен жұмыс істеудің біртұтас және объективті 

негізделген стратегиясын қамтитын саясатының құрамдас бөлігі болып 

табылады https://kaznpu.kz/docs/strategy/strategi_rus_2020.pdf 

Профессорлық-оқытушылық құрамды қабылдау конкурстық негізде 

жүзеге асырылады. Конкурс өткізу және профессор-оқытушылар құрамы мен 

ғылыми қызметкерлердің бос лауазымының болуы туралы ақпарат Қазақстан 

Республикасының мерзімді баспасөзде, университеттің ресми сайтында 

құжаттарды қабылдау аяқталатын күнге дейін кемінде күнтізбелік отыз күн 

бұрын жарияланады. Ақпарат бос лауазымның атауын және тәжірибе мен 

біліктілікке қойылатын талаптарды қамтиды. Әкімшілік-басқару персоналы 

мен профессор-оқытушылар құрамынан тұратын конкурстық комиссия Бос 

лауазымдарға өтінімдерді қарастырады. Комиссия жұмысының нәтижесімен 

университет ректоры атынан еңбек келісім шартына отыру туралы мәселе 

қозғалады. 

ЖОО-ның кадрлық саясаты келесі нормативтік құжаттарда көрсетілген: 

ПҚазҰПУ 07-13 оқу жұмысының түрлері бойынша оқу жүктемесін бөлу 

қағидалары, ПҚазҰПУ 15-13 Абай атындағы ҚазҰПУ, ПҚазҰПУ 1091-14 

ҚазҰПУ профессор-оқытушылар құрамының лауазымдарына конкурстық 

орналасу тәртібі туралы ереже. Педагог қызметкерлер мен оларға 

https://kaznpu.kz/docs/strategy/strategi_rus_2020.pdf
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теңестірілген тұлғалар лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын 

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 

шілдедегі №338 бұйрығы, 09.06.2011 ж. өзгерістер мен толықтыруларымен), 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің 

үлгілік қағидаларын (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 20.05.2013 ж.№499 

қаулысы), білім беру қызметін лицензиялау ережесін №452 02.06.2007 ж., 

аттестаттау ережесін педагог қызметкерлердің №16 22.01.2010 ж., 14.12.2007 

ж. №635 ЖОО ПОҚ және ғылыми қызметкерлер лауазымдарына конкурстық 

орналасу ережелері. (https://www.kaznpu.kz/ru/1347/page/) ПОҚ-тың 

лауазымдық нұсқаулықтары қол жетімді және университет сайтында 

көрсетілген. Ғылыми-педагогикалық кадрларды іріктеу және орналастыру, 

конкурстық комиссияның шешімі негізінде еңбек шартын жасасу арқылы 

жүзеге асырылады. Педагогикалық, ғылыми қызметкерлер мен кафедра 

меңгерушілерінің лауазымдарын конкурстық түрде толтыру ережелері бар 

(http://www.kaznpu.kz/ru/1958/page/)  

 

Талдау: 

«8D01701-Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығын дайындайтын 

Кафедраның оқытушы-профессорлық құрамы докторанттарға ғылыми 

кеңесші ретінде бекітілген. 8D01701-«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы 

бойынша докторанттардың диссертациялық тақырыбы мен жетекшілері 

туралы мәлімет институт сайтында берілген. https://abaiuniversity.edu. 

kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/disser_tema.pdf 

Оқытушылық-профессорлық құрамның ғылыми зерттеу бағыттары 

докторанттардың диссертациялық зерттеу тақырыбына сәйкес келеді: 

Оразбаева Ф.Ш. – пед.ғылым.докторы, профессор, ҚР ҰҒА-ның корр. 

мүшесі (Мамандық:13.00.02-Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі. 

Бастауыш, орта және жоғары білім беру жүйесіндегі қазақ тілі); 

Әбдіғазиұлы Б. – филол.ғылым. докторы, профессор (мамандық: 

10.01.02. - Қазақ әдебиеті); 

Сманов Б.Ө. – пед.ғылым.докторы, профессор (мамандық: 13.00.02.- 

Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі), 

Тебегенов Т.С. – филол.ғылым.докторы, профессор (мамандық: 

10.01.02. -Қазақ әдебиеті), 

Оразахынова Н. - педагогика ғылымдарының докторы,  профессор 

(мамандық: 13.00.02. - Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі. 

Бастауыш, орта және жоғары білім беру жүйесіндегі қазақ тілі), 

Рахметова Р. С. - педагогика ғылымдарының докторы, доцент 

(мамандық: 13.00.02.- Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі. 

Бастауыш, орта және жоғары білім беру жүйесіндегі қазақ тілі); 

Қабатай Б. - педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент (мамандық: 

13.00.02.- Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі); 

Танжарикова А.В. – филология ғылымдарының докторы, 

қауымдаст.профессор (мамандық: 10.01.02. - Қазақ әдебиеті), 

https://www.kaznpu.kz/ru/1347/page/
http://www.kaznpu.kz/ru/1958/page/
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Дәулетбекова Ж.Т. - педагогика ғылымдарының докторы, Қазақ Британ 

университетінің профессоры (мамандық: 13.00.02. - Оқыту және тәрбиелеу 

теориясы мен әдістемесі, бастауыш, орта және жоғары білім беру жүйесіндегі 

қазақ тілі. 

Оқытушы-профессорлық құрамның педагогикалық жүктемесін 

жоспарлау академиялық сағатпен немесе кредиттік көлеммен белгіленеді. 

Аудиториялық сабақ (1 академиялық сағат) Ережеге сай 50 минутқа 

теңестіріліп, есептеледі. 

Профессор-оқытушылар құрамының оқу жүктемесі ҚР МЖМБС 5-

13.15.2016 жылғы қосымшаға сәйкес құрастырылады. Оқу жүктемесінің ең 

жоғары көлеміне қойылатын талаптар «Оқу жылына арналған жылдық оқу 

жүктемесінің уақыт нормаларын бекіту» жөніндегі жыл сайынғы бұйрықпен 

(25.05.2012 ж. № 01-19/65 бұйрық) және «Абай ат»ҚазҰПУ ОПҚ 

орындайтын педагогикалық жүктеме көлемін есептеу үшін бірыңғай уақыт 

нормалары» бойынша бекітілген Ереже негізінде есептеледі. 

https://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder17312/21.,,.pdf 

ҚазҰПУ ОПҚ лауазымдық нұсқаулығына сәйкес ассоциацияланған 

профессор/доцент/профессор барлық сабақ түрін жүргізеді, курстық, 

дипломдық жұмыстардың жобаларына, магистранттар мен PhD 

докторанттарының ғылыми-зерттеу жұмыстары мен диссертацияларына 

жетекшілік етеді. ОПҚ жеке жоспарларында ББ-сының оқу жүктемесі 

көрсетілген. ОПҚ-ның жұмысы жеке жұмыс жоспары бойынша жүреді. 

Оқытушының жеке жұмыс жоспары ҚР БҒМ №2 Нұсқаулық хатының 

негізінде блокпен құрастырылады: оқу жүктемесін жоспарлау және орындау, 

оқу-әдістемелік жұмыс, ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік жұмыс, 

біліктілікті арттыру және халықаралық ынтымақтастық, тәрбие жұмысы. Әр 

бағанда белгілі бір жұмыс түрі жоспарланған https://www.kaznu. 

kz/content/files/pages/folder17312/21.,,.pdf. 

ОПҚның жұмыс жоспарын Оқу жұмысын ұйымдастыру бөлімінің 

бастығы, Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры және 

кафедра меңгерушісінің келісімімен институт директоры бекітеді. Жұмыс 

жоспары кафедраның Іс папкісінде тіркеледі (10-07-02-06 – Оқытушылардың 

жеке жұмыс жоспарлары). 

Соңғы бес жылда Ғылыми жетекшілерге бөлінген докторант саны: 

Оқу жылы Докторант саны Ғылыми жетекші 

2016-2017 4 4 

2017-2018 5 5 

2018-2019 4 4 

2019-2020 1 1 

2020-2021 3 3 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/disser_tema.p

df 

Докторанттарға ғылыми жетекшілікті ұлттық біліктілік шеңберінің 8-

деңгейіне сәйкес келетін «ғылым кандидаты» не «ғылым докторы»; 

https://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder17312/21.,,.pdf
https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/disser_tema.pdf
https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/disser_tema.pdf
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«философия докторы (PhD)» не «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежесі 

бар, «философия докторы (PhD)» не «бейіні бойынша доктор» академиялық 

дәрежесі бар; философия докторы (PhD)" не «бейіні бойынша доктор» 

дәрежесіне ие, ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі кемінде үш жылға толған, 

докторанттың ғылыми-педагогикалық жұмысының авторы болып табылатын 

оқытушы бола алады. 

Докторанттың ғылыми жетекшісі ғылыми қызмет нәтижелерін 

жариялау үшін ұсынылатын басылымдар тізбесіне енгізілген бейіні бойынша 

басылымдарда 5 ғылыми мақаланың, халықаралық рецензияланатын ғылыми 

журналда 1 ғылыми мақаланың авторы болып табылатын және JCR деректері 

бойынша импакт-факторы бар немесе Science Citation Index Expanded, Social 

Science Citation Index немесе Arts and Humanities Citation Index Web of Science 

Core Collection базаларының бірінде индекстелетін немесе Scopus 

дерекқорында ғылыми қызмет нәтижелері Сitescore бойынша процентиль 

көрсеткіші 35-тен кем емес оқытушы тағайындалады. https: //kaznpu. kz/docs/ 

academ_kaz.pdf 

«8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының ББ-сы бойынша 

докторанттардың отандық ғылыми кеңесшілері ғылыми жетекшінің кәсіби 

біліктілігіне қойылатын ережелік талапқа сай келеді.Ғылыми кеңесшілердің 

Scopus дерекқорында ғылыми мақалалары бар: 

Orazbayeva F.: https://www.scopus.com/results/authorNamesListuri?origin, 

Abdigaziuly: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192383591 

Smanov: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192383591 

Tebegenov:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=5720198266

2 

Kossymova G: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId 

Rakhmetova R.:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId 

Tanzharikova, Alua: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId 

Kabatay В 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201982662 

Dauletbekova 

Zhttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193866195 

Докторанттарға Шетелдік ғылыми кеңесші ретінде «8D01701 – Қазақ 

тілі мен әдебиеті мамандығының ББ-сына сай философия докторы (PhD) 

дәрежесі не нақты ғылыми бағытына сай доктор, «Хирша индексі» жоғары 

маман тағайындалады. Шетелдік ғылыми кеңесші ретінде соңғы 5 жылдық 

импакт-факторлық мақаласы жоғары рейтингке кіретін Халықаралық 

ғылыми журналдарда жарияланған, докторанттың бағыт бейініне сай келетін 

5-тен кем емес мақаласы бар, QS рейтингісі бойынша «ТОП-500»-дің 

жетекші ЖОО құрамына енетін ғылыми ұйым өкілі бола алады. 

https://kaznpu.kz/docs/dis_sovet/PhD_2020.06.11__kaz.pdf 

 

 

https://kaznpu.kz/docs/academ_kaz.pdf
https://kaznpu.kz/docs/academ_kaz.pdf
https://www.scopus.com/results/authorNamesListuri?origin
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192383591
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192383591
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201982662
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201982662
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201982662
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193866195
https://kaznpu.kz/docs/dis_sovet/PhD_2020.06.11__kaz.pdf
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Мамандық бойынша 2016-2020 жылдар аралығындағы 

докторанттардың шетелдік ғылыми кеңесшілері: 
№ Шетелдік ғылыми кеңесші Ғылыми дәрежесі Қызметі 

2016 жыл 

1 Чекин Пекажа PhD Доктор Гази университеті профессоры (Түркия) 

2 Акип Кожа PhD Доктор Гази университеті профессоры (Түркия) 

3 Кенан Коч  Мугла Сыткы Коч ман университеті 

профессоры (Түркия) 

4 Йылдыз Осман  PhD Доктор Сулейман Демирел университеті 

профессоры (Түркия) 

2017 жыл 

1 Мехмет Наджи Онал PhD Доктор Мугла Сыткы Коч ман университеті 

профессоры (Түркия) 

2 Экрем Аян PhD Доктор Мугла Сыткы Коч ман университеті 

профессоры (Түркия) 

3 Еркін Ауғали PhD Доктор Бейжін Ұлттық Орталық университет 

профссоры( ҚХР) 

4 Гүлайхан Ақтай PhD Доктор Познань университеті профессоры 

(Польша) 

5 Мехмет Олмез PhD Доктор Стамбул университетінің профессоры 

(Түркия) 

2018 жыл 

1 Экрем Аян PhD Доктор Мугла Сыткы Коч ман университеті 

профессоры (Түркия) 

2 Гүлайхан Ақтай PhD Доктор Познань университеті профессоры 

(Польша) 

3 Еркін Ауғали PhD Доктор Бейжін Ұлттық Орталық университет 

профссоры (ҚХР) 

4 Фикрет Туркмен PhD Доктор Измир қаласы Еге университеті 

профессоры (Түркия) 

2019 жыл 

1 Гүлайхан Ақтай PhD Доктор Познань университеті профессоры 

(Польша 

2020 жыл 

1 Мұстафа Курт ф.ғ.д. Мугла Сыткы Коч ман университеті 

профессоры (Түркия) 

2 Киначи Жамиле PhD Доктор Стамбул университеті профессоры 

(Түркия) 

3 Бекки Салахаддин PhD Доктор Измир қаласы, Еге университеті 

профессоры (Түркия) 

 

«8D017- қазақ тілі мен әдебиеті  білім беру» мамандығына арналған ББ-

сы бойынша оқыту тиімділігін арттыру үшін оқытушылар жаңа білім беру 

технологиясымен сабақ өткізеді, жаңаша оқыту әдістерін қолданады (кейс-

стади, іскерлік ойын, зерттеу әдістері, жобалау әдістері, тренинг, диспут, 

дөңгелек үстел, т.б.). 

«8D017-Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының білім беру 

бағдарламасы бойынша оқу үдерісінде қолданылатын жаңа технологиялар: 

«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту», «Қатысымдық-танымдық бағдарлы 

оқыту», «Жобалай оқыту», «Интеграциялап оқыту», «Білім берудегі 

ізгілендіру технологиясы».  «Бағдарламалап оқыту», «Проблемалық оқыту». 

8D01701-Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушы докторанттардың оқу үдерісінде 

қолданылатын қазіргі инновациялық технологиялар ғылыми дамудың негізгі 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

20 

 

кезеңдері мен парадигмалардың өзгеруі, педагогикалық ғылымның пәндік, 

дүниетанымдық және әдіснамалық ерекшелігі, Қазақ тілі мен әдебиеті 

бойынша әлемдік пен қазақстандық ғылыми тұжырымдаманы түсінуге, 

жаһандану, интернационалдану жағдайындағы отандық ғылымның үрдісін, 

бағыттары мен даму заңдылықтарын білуге, зерттеудегі түрлі теориялық 

тұжырымды талдау,бағалау,салыстыру,қорытынды беру құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағыттайды https://kaznpu.kz/docs/academ_kaz.pdf 

Лауазымдық нұсқаулық бойынша ОПҚ ПОӘК әзірлеуге, өткізілетін 

сабақтардың сапасына және докторанттардың дағдылары мен құзыреттерін 

қалыптастыруға жауап береді. 

 

ОПҚ-ның сандық, сапалық көрсеткіші 
Оқу жылы ОПҚ саны Сапалық көрсеткіші ф.ғ.д.;п.ғ.д ф.ғ.к.; п.ғ.к PhD 

2016-2017 29 79% 10 13 0 

2017-2018 28 82 % 9 13 0 

2018-2019 50 50 % 16 9 0 

2019-2020 57 79 % 12 30 2 

2020-2021 67 71,4 % 17 26 4 

2016-2020 жылдар аралығында Ак.С.Қирабаев ат. Қазақ тілі мен 

әдебиеті кафедрасында ҚР Білім және ғылым министрлігінің гранты 

бойынша және басқа ұйымдардың қаржыландыруымен іргелі ғылыми зерттеу 

түрлері жүргізілген: 

2016 жылы: «Түркі әлемінің өкілдерін таныту»(ҚРБжҒМ-нің гранты; 

жетекші – пед.ғылым.док., профессор Жұмажанова Т.Қ.) 

«Ұлттық тіл білімі (фонетика) бойынша инновациялық білім жүйесін 

ҚР жоғары оқу орындарына енгізу» (Тіл білімі институты, қатысушы ф.ғ.к., 

аға оқытушы Амиржанова Н.); 

2016-2018 жылдары: «Әлем өркениеті ішіндегі түркі өркениеті: тілі, 

әдебиеті және тарихы»(Түркия: Ескішеһир қаласы, қатысушы: ф.ғ.д., 

профессор Қасым Б.Қ. ); 

Ғылыми зерттеулік жоба нәтижесінде жарық көрген оқулықтар мен оқу 

құралдары оқу үдерісінде қолданылады. ( «М. Қашқари, Ж.Баласағұн, М. 

Фраги өмірі мен шығармашылығы. Электронды оқулық. Алматы.2018). 

Кафедрада 2018.01.01-і мен 2020.12.31-і аралығында «Латын 

графикасына негізделген ұлттық әліпбиді меңгертудің әдістемесі» 

тақырыбында (жоба жетекшісі:пед.ғылым.докторы, проф.Оразбаева Ф.Ш.) 

ҚР Білім және ғылым министрлігінің грантымен ғылыми зерттеу жұмысы 

жүргізілді 

ОПҚ-ының ғылыми зерттеу нәтижелері ғылыми басылымда 

жариялануы туралы мәлімет https://www.kaznpu.kz/ru/361/page/ сайтында 

берілген. 

 

2016-2020 жылдар аралығындағы ОПҚ-ның ғылыми басылым көрсеткіші 
Мерзімі  Алыс шет 

ел 

Жақын 

шет ел 

ҚР БжҒМ 

бақылау 

журналы 

Импакт 

факторлы 

журнал 

Басқа журнал мен 

конференция 

жинағы 

2016 7 3 19 4 43 

https://kaznpu.kz/docs/academ_kaz.pdf
https://www.kaznpu.kz/ru/361/page/
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2017 11 5 33 3 4 

2018 6 3 23 9 127 

2019 20 10 62 12 52 

2020 3 4 137 6 35 

Жыл сайынғы саралау қорытындысы бойынша жоғары деңгейлік ұпайға 

ие болған ОПҚ-ы жалақыға қосымша сыйақы алады. 2019-2020 оқу 

жылындағы саралау қорытындысында кафедра оқытушылары Г.С.Каримова, 

Е.М.Молдасанов, К.У. Есенова, Ф.Ш.Оразбаева, Ж.К.Балтабаева, 

М.С.Алибаева, М.А.Жунисова сыйақыға ие болған. https://kaznpu.kz/docs/ 

strategy/rus_19.11.2018.pdf 

«8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының ББ-сы бойынша 

докторанттарға білім беретін кафедра оқытушылары шетелдік 

тағылымдамадан өтуі; шетелден шақырылған ғалымдар дәрістеріне қатысуы 

ұйымдастырылған. Халықаралық кредиттік ұтқырлық (ХКҰ) Эразмус + 

бағдарламасы, «Mevlana» алмасу бағдарламалары негізінде «8D01701 –Қазақ 

тілі мен әдебиеті» мамандығының ББ-сымен шет елдік ғалымдар 

шақырылып, дәріс ұйымдастырылған(https://www.kaznpu.kz/kz/2258/page/.): 

2016-2020 жылдар ы Түркия ғалымдары Хулия Хасапоғлы, Mustafa Uğurlu, 

Мехмет Өлмез, Ержан Алкая, Екрем Аян,  Білгеһан Атсыз, Гүрер Гүлсевин, 

Фикрет Түркмен, Ахмет Буран; Польша ғалымдары Gulaihan Aqtay, ҚХР 

ғалымы Еркін Ауғали, Қазан федералдық университетінің профессоры ф.ғ.д. 

А.Ш.Юсупова (Ресей) дәріс оқуға шақырылған https://www.kaznpu. kz/ru 

/2048/page/15218/news/ 

2018ж. мамырдың 21-24-і аралығында Эрасмус+ бағдарламасымен 

Польшадағы Адам Мискеевич ат.Познань университеті профессоры Jakub 

Lakusik дәріс оқыған. 

Кафедра проф.филол.ғылым.докторы Г.С.Қосымова Эрасмус+ 

бағдарламасы бойынша Познань университетінде (Польша) (25.11-02.12. 

2018ж.) дәріс оқыған. 

филол.ғылым.докторы Қ.С.Қалыбаева Костомону университетінде 

(Түркия) (06.10- 20.10. 2018 ж.) дәріс оқыған. 

Университетте «8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына 

қатысты Халықаралық кредиттік ұтқырлық бағдарламасы да қарастырылған. 

https://www.kaznpu.kz/kz/2258/page/.  

Кафедраның ОПҚ біліктілік арттыру курстарына қатысуы белсенді: 

«Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ пед. шеберлік орталығы, «Өрлеу» 

біліктілікті арттыру орталығында, шет елдік курстары бойынша Абай ат. 

ҚазҰПУ Біліктілікті арттыру және қашықтықтан оқыту орталығы 

ұйымдастыруымен оқу пәндеріне қатысты курстар, ақпараттық технологияны 

меңгеру курстары бойынша сертификаттары тіркелген. 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/povishenie.pdf. 

«8D017 –Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша 

диссертациялық кеңес құрылған. Оның құрамында – 5 отандық ғалым, 1 

шетелдік ғалым бар. https://kaznpu.kz/docs/dis_sovet/4_rus_kazkh.pdf. 

https://kaznpu.kz/docs/%20strategy/rus_19.11.2018.pdf
https://kaznpu.kz/docs/%20strategy/rus_19.11.2018.pdf
https://www.kaznpu.kz/kz/2258/page/
https://www.kaznpu.kz/kz/2258/page/
https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/povishenie.pdf
https://kaznpu.kz/docs/dis_sovet/4_rus_kazkh.pdf
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Диссертациялық кеңес жұмысы туралы тоқсандық, жылдық есеп 

беріледі https://www.kaznpu.kz/ru/2580/page/ 

«8D017 – Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша 2016-2020 

жылдары диссертациялық кеңесте 9 докторант қорғап, PhD доктор 

академиялық дәрежесін алған (2017 жылғы мамырдың 15-індегі №715,№ 883 

бұйрық; 2019 жылғы сәуірдің 05-індегі №380 бұйрық; 2019 жылғы сәуірдің 

08-індегі №385 бұйрық; 2019 жылғы қарашаның 29-ндағы №800 бұйрық). 

Докторанттың диссертациялық жұмысы 2 ресми пікір берушімен 

сараланады. Пікір берушілердің пікірлерінің көшірмесі докторантқа қорғауға 

дейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде беріледі. 

Ғылыми жетекшілермен, кафедра меңгерушісімен сұхбаттасуда Ресми 

пікір берушілерді ауыстыру жазбаша түрде бас тарту немесе пікір беру 

мүмкін болмаған жағдайда жүретіні; ресми пікір берушіні ауыстыру туралы 

шешім қорғауға дейін 15 (он бес) күн қалғанға дейін қабылданып, содан соң 

қорғау мерзімі ауыстырылатыны көрінді. 

Докторантты қорытынды аттестаттаудан өткізу докторлық диссертация 

жазу мен қорғау түрінде іске асады. Докторантураның білім беру 

бағдарламасын толық меңгерген; докторлық диссертация қорғаған 

бітірушілерге Абай ат. ҚазҰПУ диссертациялық кеңесінің оң шешімінен 

кейін философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор дәрежесі 

және қосымшасы бар диплом (транскрипт) беріледі 

https://kaznpu.kz/docs/dis_sovet/PhD_2020.06.11__kaz.pdf. 

 

Ұтымды тәжірибе:  

1. Шетелдік ғалымдардың шақыртылу мүмкіндігінің кеңдігі; 

Оқытушылар арасында Эрасмус+ бағдарламасының іске асуы; Халықаралық 

кредиттік ұтқырлық бағдарламасының қолданысы; 

 

Жетілдіру тұсы 

1. Эрасмус+бағдарламасына тек оқытушылар ғана емес, 

докторанттарды да тарту; ОПҚ-ының «Хирша индексі» көрсеткіштерін 

арттыруын қадағалау 

 

3-стандарт бойынша сәйкестік деңгейі: толық сәйкеседі. 

 

 

4-стандарт. Ғылыми зерттеу жұмысының сапасы 

 

Дәлел: 

«8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша дайындалған 

диссертациялық жұмыстар ҚР заңнамалары мен халықаралық талаптарға 

және Абай ат.ҚазҰПУ-нің 2020-2025 жылдарға арналған «Даму 

стратегиясына» негізделеді. ДД мазмұны ҚР БжҒМ-нің заңнамалық 

ережелерін сақтай отырып әзірленеді. Зальцбург қағидаларына сәйкес 

орындалады. ББ-да білімді зерттеу тәжірибесі арқылы дамыту; ғылым 

https://www.kaznpu.kz/ru/2580/page/
https://kaznpu.kz/docs/dis_sovet/PhD_2020.06.11__kaz.pdf
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докторларын еңбек нарығына сай әзірлеу; докторанттарға кәсіби тұлға 

ретінде қарау; ғылыми жетекші мен докторанттың ашық ынтымақтастықта 

жұмыс істеуі; мобильдік орта қалыптастыру және т.б. көзделген. ДД 

мазмұнын сапалы дайындауға ықпал ететін пәндер Зальцбург қағидаларына 

негізделіп енгізілген.  

ББ бойынша ДД тақырыптары Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы 

іргелі және қолданбалы зерттеулерге бағытталады. Докторлық 

диссертациялардың нәтижелері мен тұжырымдарын орта және жоғары оқу 

орындарында, мұғалімдердің білімін жетілдіру, қайта даярлау 

институттарында пайдалануға болады. Зерттеу жұмысында ұсынылған 

қағидалар мен тұжырымдарды оқулық пен әдістемелік құралдар жазуда 

қолдануға болады. 

Докторлық диссертациялар бұған дейін арнайы зерттеу нысаны 

болмаған тақырыптарды оқытудың ғылыми-теориялық, әдіснамалық 

негіздерін айқындап, әдістемесін ұсынуда педагогикалық тәжірибені зерттеу 

әдістері, теориялық әдістер және математикалық әдістер қолданылады. 

Педагогикалық тәжірибені зерттеу барысында бақылау, әңгімелесу, 

сауалнама алу, сұқбаттасу, тест, эксперимент және т.б. әдістер іске 

асырылады. Теориялық материалмен жұмыс жасауда салыстыру, салғастыру, 

сипаттама, салыстырмалы-тарихи, құрылымдық, синхрондық талдау, 

нормативті-стилистикалық және т.б. әдістер қолданылады. ББ педагогикалық 

бағытта PhD докторларын дайындайтындықтан ДД-ның бір бөлімі міндетті 

түрде зерттеліп отырған тақырыпты оқытудың әдістемесі мен эксперимент 

жасауға арналады. 

Докторанттардың зерттеу жұмысы үш кезеңге бөлініп жүргізіледі: 

1.Зерттеу жұмысының мақсат-міндеттерін айқындау арқылы; мұнда 

тілдік, әдістемелік, педагогикалық, психологиялық еңбектерге талдау 

жасалады; 

2. Зерттеу тақырыбын оқытудың әдістемелік жүйесі,оқыту 

эксперименті жасалады. 

3. Әдістемелік жүйенің тиімділігі қорытынды эксперимент арқылы 

дәлелденіп, сараптама жасалады. Зерттеу жұмысында заманауи 

технологиялар (4К моделі, сын тұрғысынан ойлау технологиясы, 

қатысымдық технология, дамыта оқыту технологиясы және т.б.) мен әдістер 

(дизайн-ойлау, креативті, танымдық, прагматикалық, сыни-талдамалық, 

интерактивті және т.б.) әдістер қолданылады. Цифрлық технологиялар 

(kahoot, miro шексіз тақтасы, т.б.) пайдаланылады. 

 

Талдау: 

ББ бойынша докторанттардың зерттеу жұмыстары тіл, әдебиет, 

педагогика және антропоцентристік бағыттағы пәндермен сабақтас. Оған 

диссертациялық жұмыстар дәлел ретінде көрсетілген: 

«Қазақ тілі» пәнін оқыту үдерісінде оқушылардың лингвистикалық 

дүниетанымын қалыптастыру (5-9 сынып)»; 

«Филология мамандықтарында гидорнимдер жүйесін лингвокогнитивті 
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тұрғыдан оқытудың әдістемесі»; 

«Қазақ тілін оқытуда студенттердің кәсіи қарым-қатынас дағдысын 

дамыту әдістемесі»; 

«ЖОО студенттеріне медиамәтінді шығармашылық-ізденіс 

технологиясымен оқыту» («Іскерлік қазақ тілі» пәні бойынша)»; 

«Жоғарғы мектепте айтысты оқыту технологиясы (1991-2018 ж..)», 

«Қазақ-өзбек тіліндегі лексикалық бірліктерді салыстыра оқытудың ғылыми-

әдістемелік негіздері»; 

«Жоғары мектепте тұрмыс-салт жырларын оқыту әдістемесі»,т.б. 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/disser_tema.p

df  

«8D01701-Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ бойынша халықаралық 

ынтымақтастық алыс және жақын шетелдік университет ғалымдарымен 

ғылыми тәжірибе, пікіралмасуға, өзара білестікте командалық жұмыс 

жасауға жағдай жасалған. 

2020-21 оқу жылы «Түркі әлеміндегі жазулар: латын графикасы рухани 

жаңғыру баспалдағы» халықаралық онлайн конференция өткізілген. 

Казан федералдық университетінің профессоры ф.ғ.д. А.Ш.Юсупова 

(Ресей), Фырат университетінің профессоры, ф.ғ.д. Ержан Алкая (Түркия), 

Самарқанд халықаралық туризм университетінің бірінші проректоры, ф.ғ.д., 

профессор Ж.Элтазаров (Өзбекстан), Иордания мемлекеттік университетінің 

ассоц. профессоры, PhD Бағдагүл Муса (Иордания), Қазақ-Түрік «Манас» 

университетінің ассоц.профессоры, PhD Н.Усеев (Қырғыстан), Шыршық 

мемлекеттік педагогикалық институтының доценті, ф.ғ.к. А.М.Шафқаров мен 

аға оқытушы, қазақ тілі маманы У.АБайқабилов (Өзбекстан) түркі әлеміндегі 

латын қарпінің қолданысы, зерттелуі, тарихы туралы баяндама жасаған. 

(10.11.2020 ж. https: //meet. Google.com/ qjk – cmhv – iuf). 

Қазан Федералдық университетімен байланыс орнатылып, Ф.ғ.д., 

профессор А.Ш.Юсупова онлайн курс өткізген (№ 06-0302/20 бұйрық; 2021 

жылғы ақпанның 23-і). 

ББ бойынша докторанттарға ҒЗЖ жүргізуге, диссертациялық жұмыс 

жазуға, ғылыми мақала жазуға, халықаралық конференцияға қатысуға 

мүмкіндік жасалған: 

ҚР Білім және ғылым министрлігі БҒСБК журналдарында – 54 мақала; 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/otan_pub.pdf 

отандық ғылыми теориялық, тәжірибелік конференцияда – 34 мақала; 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/otan_ko

nf_tizimi.pdf . 

Алыс және жақын шетелдік журнал мен конференцияда – 25 мақала 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/wet_el_konf.p

df . 

Импакт-факторлы ғылыми журналдарда – 9 мақала 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/om_factor.pdf 

ББ-ның докторанттары мен ғылыми жетекшілері алыс-жақын шетелдік 

Түркия, Ресей, Жапония, Польша, Чуваш Республикаларының ЖОО-мен 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/disser_tema.pdf
https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/disser_tema.pdf
https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/otan_pub.pdf
https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/otan_konf_tizimi.pdf
https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/otan_konf_tizimi.pdf
https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/wet_el_konf.pdf
https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/wet_el_konf.pdf
https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/om_factor.pdf


            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

25 

 

байланыс орнатып, конференция, форумдарға қатысып, мақалаларын 

жариялап отырады.  

«8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ бойынша докторанттар 

А.Акбулатов, Б.Карбозова, Қ.Сулейменова, Г.Текесбаева, А.Мынбаева, 

Қ.Алдашева, Қ.Қоңыратбай, Г.Мухамеджанова, Г.Дүйсенбаева, 

А.Найманбаев, Ә. Бөгенбаева, Г. Еркегалиева, А. Набидуллин, Г.Бекеева – 

Түркия мемлекеті Гази университеті; Г.Нурбекова, Г.Каримова, Е.Тургунов, 

П.Юсуп – Түркия мемлекеті Мұғыла университеті;  А.Дауытқұлова Польша 

мемлекеті – Адам Мицкевич университеті; А.Сарбасова Польша мемлекеті 

Познань университетінен шетелдік тағылдымдамадан өткен. 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/wet_el_tagili

mdama.pdf  

ББ бойынша докторанттардың практикалық-бағдарланған ғылыми-

зерттеулерін республикадағы іргелі зерттеу мекемелерімен өзара байланыста 

ұйымдастыру жұмысы жолға қойылған. Мәселен, докторант А.Сарбасова 

Қамқоршылық кеңестің шешімімен бекітілген «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ және Зияткерлік мектептердің ұйымдары жүзеге асыратын 

оқу бағдарламаларды әзірлеу және/немесе қайта қарау барысында семинар 

ұйымдастырып өткізу бойынша қызмет көрсету келісімшартына отырған. Ол 

– «ЖОО-да Қазақ тілі курсы бойынша силлабус құрастырудың деңгейлік 

мазмұны» республикалық оқу-әдістемелік вебинарды ұйымдастырушысы. 

28.04.2020. 16.00-17.30. ZOOM. ID:984218817297. 

Докторант А.Сарбасова «ZIAT» ғылыми-әдістемелік орталығының 

ұйымдастырумен өткізілген «Мұғалімнің педагогикалық шеберлігі» атты ІІІ 

Республикалық педагогтар сайысында «Ашық сабақ» номинациясы бойынша 

І орынды иеленген (Астана. 2019. №2563.28.01.2019.) 

Докторанттар Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға 

арналған Қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын №2 Абай ат. 

коммуналдық мемлекеттік мектеп-интернатында және Алматы қаласындағы 

№59 Ы.Алтынсарин ат.гимназияда арнайы жасалған келісімшарт негізінде 

ғылыми-зерттеу экспериментін жүргізетіні анықталды. Осы бойынша  

ғылыми-теориялық зерттеулерді дамыту мақсатымен А.Байтұрсынов ат. Тіл 

білімі институты, М.Әуезов ат. Әдебиет және өнер институтымен бірлесіп 

жұмыс істейді. 

Ғылыми-зерттеу, оқу-әдістемелік жұмыс аясында біліктілік арттыру, 

дайындықтан қайта өту мақсатында докторанттар шетелдік, отандық білім 

беру мен ақпараттық жаңашыл технология орталығымен, Алматы қалалық, 

облыстық, республикалық халық ағарту бөлімдерімен, НЗМ» ДББҰ ПШО, 

Республикалық «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығымен, 

мектептермен, Ы.Алтынсарин ат. Республикалық Білім академиясымен, Әл-

Фараби ат. ҚазҰУ, ҚазМемҚызПУ, қалалық, облыстық мұғалімдер білімін 

жетілдіру институттарымен; Түркия, Татарстан, Украина, Польша, Англия 

ЖОО-мен қарым-қатынас орнатқан .Докторанттардың 92 біліктілік арттыру 

сертификаттары бар:https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_ filologii/ 

kirabayev_kazak/povisheniye.pdf  

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/wet_el_tagilimdama.pdf
https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/wet_el_tagilimdama.pdf
https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_%20filologii/%20kirabayev_kazak/povisheniye.pdf
https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_%20filologii/%20kirabayev_kazak/povisheniye.pdf
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ББ докторанттарының академиялық жазылым дағдысын қалыптастыру 

ғылыми талаптарға қойылатын басты шарт болғандықтан әрбір пәнде осы 

талапқа сай зерттеудің әдіс-тәсілдері, дидактикалық негізі қарастырылады. 

Оны жарияланған еңбектері арқылы дәлелдеуге болады:  

1. Еркегалиева Г.А. «Мемлекеттік тілде іс жүргізу» (оқу  құралы); 

2.Дауткулова А.К. (авт. бірлестік) Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен 

лексикографиясынан өздік жұмыс тапсырмалары; 3. Набидуллин А., 

(Алдашева Қ.). Қазіргі қазақ тіліндегі жаңа сөздерді меңгертудің 

лингводидактикалық негіздері. Оқу-әдістемелік құрал; 4. Набидуллин А., 

(Алдашева Қ.). Жаңа сөздер лұғаты. Сөздік; 5. Юсуп П.Қ. (Дәулетбекова 

Ж.Т.) Қазақ тілі. 11-сыныпқа арналған оқу құралы (ҚР БжҒМ); 6. Юсуп П.Қ. 

(Дәулетбекова Ж.Т.) Қазақ тілі. Оқу әдістемелік құрал (ҚР БжҒМ);  

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/oku_ad-

steme.pdf  

Набидуллин А.Ch.K. Ordabayev. Neuroliguistic Aspect of Teaching 

Foreign Languages: Innovative Approaches. Монография.  

Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасында ҚР БжҒМ гранты бойынша іргелі 

зерттеулер жүргізуге докторанттар белсенді түрде тартылған. Мәселен, ҚР 

БжҒМ-нің гранттық қаржыландыру жобаларына алты докторант қатысқан: 

М.А.Иманқұлова А.Бөгенбаева А.С. Набидуллин (2018-2020 ж.); 

М.Иманкулова, А.С.Набидуллин (2020-2021 ж.); П.Юсуп (2021-2023 ж.). 

Абай ат. ҚазҰПУ қаржыландырылған жас ғалымдардың ғылыми 

жобасына екі докторант қатысқан. Екі жобаға да Ph.D докторант 

А.С.Набидуллин ғылыми жетекшілік жасаған (2019; 2021ж.).  

Докторанттардың ғылыми нәтижелері дұрыс және нәтижелі болуы 

үшін Консультациялық үйлестіру Кеңесі (КҮК) жұмыс жасайды. КҮК-тің 

мақсаты – докторанттардың ҒЗД бойынша командамен жұмыс істеп, 

диссертацияның сапалы жазылуына жағдай жасау; диссертациялық зерттеу 

жұмысының барысын жүйелі бақылау. КҮК жұмысы академик С.Қирабаев 

атындағы кафедрада әр семестр сайын бір рет ұйымдастырылады.  

ББ докторанттарының жазбаша жұмыстарын: ғылыми мақалалар, 

диссертация жұмыстары және т.б. антиплагиат бағдарламалары арқылы 

тексеру жолға қойылған. 2021 жылы мамырдың 17-сінде Антиплагиатқа 

қатысты «StrikePlagiarism com» платформасында жұмыс істеу бойынша 

тернинг ұйымдастырылған. 

Ғылыми-зерттеу, оқу-әдістемелік жұмыс аясында біліктілік арттыру, 

қайта даярлаудан өткізу, диссертациялық жұмыстарын жазып дайындауда, 

сарапшылық талдау жұмыстарын жасауда докторанттар ҚХР, Бейжин 

Орталық Ұлттар университетімен, Мемлекеттік ұлттық ғылыми-техникалық 

сараптама орталығымен, Республикалық «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 

орталығымен, мектептермен, Ы.Алтынсарин ат. Республикалық Білім 

Академиясы және ақпараттық-аналитикалық мекемелерімен, М.О. Әуезов ат. 

Әдебиет және өнер институтымен, әл-Фараби ат. ҚазҰУ, ҚазҰлтҚызПУ, 

қалалық, облыстық мұғалімдер білімін жетілдіру институттарымен тығыз 

қарым-қатынас орнатып, бірлескен ғылыми-зерттеу, оқу әдістемелік 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/oku_ad-steme.pdf
https://abaiuniversity.edu.kz/docs/institut_filologii/kirabayev_kazak/oku_ad-steme.pdf
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жұмыстарды жүзеге асыруда. «8D011701-Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ-сы 

докторанттары ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуде сыртқы ұйымдармен 

дәстүрлі түрде өзара шығармашылық байланыс сақталған. 

 

Ұтымды тәжірибе:  

1. Докторанттардың ғылыми зерттеу жұмысын жазуына толық 

мүмкіндік жасалуы. Докторанттардың гранттық қаржыландыру ғылыми 

жобаларға тартылуы; ғылыми кеңесшілердің шетелден көбірек тартылуы 

 

4-стандарт бойынша сәйкестік деңгейі: толық сәйкеседі. 

 

 

5-стандарт Докторанттарды қолдау жүйесінің тиімділігі 

 

Дәлел: 

ЖОО Білім беру бағдарламасы аясында оқытудың барлық сатысында 

докторанттарға толыққанды қолдау көрсетілетіні сұхбаттасу нәтижесінде 

аңғарылды. Барлық санатты докторанттарға, оның ішінде мүмкіндігі 

шектеулі және басқа жоғары оқу орындарынан ауысып келген 

докторанттарға академиялық, әлеуметтік-тұрмыстық пен психологиялық 

мәселені шешуде қолдау көрсету толық қарастырылған. 

Білім алушыларға академиялық қолдау университеттің кәсіптік бағдар 

беру мен талапкерлерді қабылдау орталығы, академиялық мәселелер 

жөніндегі департамент, «Шапағат» студенттерге қызмет көрсету орталығы, 

тіркеу кеңсесі, «Мансап» орталығы, «Smart Students» жастар бастамасын 

қолдау орталығы, ғылыми кадр даярлау басқармасы, Халықаралық 

ынтымақтастық департаменті, психологиялық қолдау орталығы, кітапхана 

тарапынан толық іске асырылатыны тексеріс барысында анықталды. 

Білім алушыларға оқу бағытын таңдауға көмектесуге арналған 

эдвайзерлер қызметі бар. Білім алушыларды қолдау мен кеңес беруді 

ұйымдастыру жүйесіндегі маңызды буын тәлімгерлер кеңесі болып 

табылады. http://kaznpu.kz/ru/734/page/. 

Емтихандар мен каникул есептегендегі оқу үдерісінің күнтізбесі 

туралы мәлімет «Білім беру» бөлімінде орналастырылған 

http://kaznpu.kz/docs/obrazovanie/Ped.pdf. 

Докторанттарға түлектер қауымдастығы университет пен бітірушілер 

арасында тәжірибе алмасу, іс-шара өткізу; университет дамуына бағытталған 

түрлі бағдарламаны іске асырумен қарым-қатынас орнату арқылы қолдау 

көрсетеді. 

Білім алушылар үшін Тәрбие, әлеуметтік жұмыс пен жастар саясаты 

департаменті, Денсаулық пункті, «Жастар ісі жөніндегі комитет», «Медиация 

орталығы», 5 студенттік жатақхана, «Спартак» спорт кешені, конференц-

залдар, оқу ғимараттарындағы асханалар мен буфеттер қызмет көрсетеді. 

Жатақханаларда оқу залдары, демалыс аймақтары және WI-FI желісі бар. 

http://kaznpu.kz/ru/734/page/
http://kaznpu.kz/docs/obrazovanie/Ped.pdf
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Академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету үшін білім алушылар басқа 

білім беру ұйымдарында, оның ішінде шетелде жекелеген пәндермен 

танысатыны белгілі болды. Білім беру ұйымдары арасында екі жақты шарт 

жасалатыны айтылды. Академиялық ұтқырлық бойынша пәндерді өзара тану 

және қайта тапсыру тетігі ECTS типі бойынша кредитті қайта тапсыру тәртібі 

туралы Ережемен іске асырылады.  

Университетте call орталығы бар, сол бойынша жалпы мәселелер, 

«online» оқыту(Moodle),  «Univer 2.0» АЖ мәселесі бойынша хабарласуға 

болады. Орталық басшысы – Әміров Р.Ж., Абай ат. ҚазҰПУ бас маркетологі. 

«Call-center жұмысы» «Бағдаршам» 3.7.21 нұсқасы» бағдарламасының 

және интернеттік қор көмегімен қашықтықтан жүргізіледі. Жұмыс уақыты: 

дүйсенбі – жұма 09.00 - 18.00, сенбі 09.00 - 13.00, жексенбі-демалыс. 

Байланыс телефоны: 8 727 221 85 14 

Білім алушылардың өтініш-шағымдарын, пікірлері мен ұсыныстарын 

қарау тәсілі – университет сайтының басты бетінде, университет басшысына 

жек блогіне шығып, тікелей хабарласу. 

Кафедра веб-сайтының «ПОҚ» бөлімінде кафедра меңгерушісі туралы 

мәлімет көрсетілген, сол арқылы кез-келген докторант сұрақ қойып, білікті 

жауап ала алады http://kaznpu.kz/ru/721/page/оқытушылар туралы ақпарат 

кафедра сайтында орналастырылған http://kaznpu.kz/ru/734/page/ 

Апелляцияларды қарау ҚР Білім және ғылым министрінің 2010 жылғы 

13 сәуірдегі № 168, 2010 жылғы 1 қарашадағы № 506, 2013 жылғы 4 

қарашадағы № 445 бұйрықтарына сәйкес енгізілген өзгерістермен ҚР Білім 

және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығымен 

бекітілген Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне 

ағымдағы бақылау, оларға аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің 

үлгілік қағидаларымен реттелген. Осы құжаттың негізінде «академиялық 

саясат» құжаты, студенттің анықтамалық-жолнұсқасында көрініс тапқан ішкі 

қағидалар әзірленген және университеттің веб-сайтында орналастырылған 

http://www.kaznpu.kz/ru/1345/page/ 

Мүмкіндігі шектеулі докторанттарды, жұмыс істейтін және шетелдік 

докторанттарды толыққанды оқыту үшін жағдай жасау. Оның тиімділігін 

қамтамасыз ететін қолдау қызметтерін тұрақты бағалау тетігінің болуы: 

Мамандық бойынша мүмкіндігі шектеулі және шетелдік докторанттар жоқ. 

Мамандық бойынша оқыған докторанттардың жұмыс істеуіне; 

тақырып бойынша зерттеу жұмысын жүргізуге сабақ кестесі қолайлы 

жасалған. Докторанттарды қолдау қызметін тұрақты бағалау үшін 

университет сайтында берілетін академиялық дәреже, біліктілік, оқыту 

рәсімдері, бағалау критерийлері, үлгерім пайызы туралы толық ақпарат, 

түлектер туралы, олардың жұмысқа орналасуы туралы деректер берілген. 

Білім беру бағдарламалары бойынша түлектердің жұмысқа орналасуы және 

олардың мансаптық өсуі туралы ақпарат бақыланып,е «Мансап» орталығына 

тапсырылады. http://kaznpu.kz/kz/2411/page/. 

 

5-стандарт бойынша сәйкестік деңгейі: толық сәйкеседі. 

http://kaznpu.kz/ru/721/page/
http://kaznpu.kz/ru/734/page/
http://www.kaznpu.kz/ru/1345/page/
http://kaznpu.kz/kz/2411/page/
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6-стандарт. Білімдену қоры 

 

Дәлел: 

ҚазҰПУ-дың материалдық-техникалық активтері мен өндірістік орта 

шарттары. ҚР СТ 1158-2002 «Жоғары кәсіби білім. Білім беру ұйымдарының 

материалдық-техникалық базасы», ҚР МЖМБС 5.03.009.-2006 «Қазақстан 

Республикасының Білім беру жүйесі. Жоғары оқу орындарының оқу-

материалдық активтері». 

Сапалы білім беру қызметтерін ұсыну мақсатында университеттің 

қазіргі заманғы материалдық-техникалық базасы бар және оны үнемі 

жаңартып отырады, ЖОО-ның миссиясына, мақсат-міндеттеріне сәйкес 

жетілдіреді. 

Университетте тиімді инфрақұрылым құрылған. Оған 12 оқу корпусы, 

5 студенттік жатақхана, стадион «Спартак» спорт кешені, Денсаулық сақтау 

пункті, докторанттарға психологиялық көмек көрсету кабинеті, 4 тамақтану 

пункті, студенттік кафе кіреді. ЖОО-да дәріс залдары, мамандандырылған 

кабинеттер, компьютерлік сыныптар, лингафондық кабинеттер, оқу 

зертханалары, шеберханалар жатады. Университетте зертханалық, 

практикалық жұмыстар мен ғылыми зерттеулер жүргізу үшін 45 оқу және 

ғылыми зертхана жұмыс істейді. 

 

Талдау: 

ҚазҰПУ Материалдық-техникалық базаны (МТБ) қамтамасыз ету 

жөніндегі жылдық жоспарлар университет бөлімшелерінен келіп түскен 

өтінімдер негізінде әзірленеді. https://www.kaznpu.kz/kz/1645/page/ 

ЖОО-да докторанттардың үздіксіз эксперименттік жұмысына 

техникалық қолдау көрсететін қосалқы техникалық қызметтер де бар. 

Оқу аудиториясы, мамандық бойынша материалдық-техникалық 

базасы мен техникалық оқу құралдарымн жабдықталған. 

http://library.kaznpu.kz/ru/ 

Ақпараттық қамтамасыз етуді докторанттар университет сайтының 

«Ғылым», «Ғылыми кадрларды даярлау басқармасы» бөлімдерінен алады 

https://www.kaznpu.kz/ 

Білім алушылар мен ПОҚ тарапынан бекітілген Академиялық саясаты 

https://www.kaznpu.kz/kz/1345/page/ мен Академиялық адалдық кодескі 

белгіленіп https://www.kaznpu.kz/kz/2323/page/, оның нормаларын бұзу 

мүмкіндігінің алдын алу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

аясында http://anticor.kaznpu.kz/ru/ университет жауапкершілігі шектеулі 

серіктестік филиалымен «Plagiat.pl.» (ASAP-пен) келісім-шарт жасады.  

«ASAP» жүйесі құжаттар мазмұнын, компьютерлік бағдарламаны, 

мәлімет базасын басқаратын компьютерлік бағдарламаны, сондай-ақ сол 

компьютерлік бағдарлама пайдаланатын мәліметтер базасы мен дискілік 

кеңістікті салыстыруды атқарады. 

https://www.kaznpu.kz/kz/1645/page/
http://library.kaznpu.kz/ru/
https://www.kaznpu.kz/
https://www.kaznpu.kz/kz/1345/page/
https://www.kaznpu.kz/kz/2323/page/
http://anticor.kaznpu.kz/ru/
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Университетте «Univer 2.0» бірыңғай ақпараттық білім беру кешені 

бар, оған университеттің студенттері мен ПОҚ веб-сайт негізінде қол 

жеткізе алады. № 6 оқу корпусында Wi-Fi сымсыз желісі бар. 

Докторанттар 2011 жылдан бастап Ssoris, Web of Science мәліметтер 

базасына қол жеткізе алады. Толық жұмыс істеу үшін Ѕсорuѕ деректер 

базасымен 2020 Абай жылы аясында Абай ат. ҚазҰПУ-да қосымша SciVal 

қосымшасын сатып алған. 

Университеттің Ғылыми кітапханаcында ҚазҰЭК, РМЭБ, толық 

мәтінді отандық деректер қоры, Еlslantar.kz, Scopus, Thomson Reuter-

Web of Science, Springer, Эльзевир Баспасының электронды-

кітапханалық жүйесі, EBSCO, IPR-books, Oxford University Press, 

Оnlinelibrary.wiley.com, Polpred.com. электронды қорларға қолжетімді. 

Ғылыми кітапхана республикалық ғылыми-техникалық кітапхана 

(РҒТБЖ) арқылы ақылы негізде диссертациялардың толық орынды деректер 

базасына қол жеткізуді жүзеге асырады. Жыл сайын университет төлем 

береді. 

Университет кітапханасы Internet желісінде тіркелген, Веб-сайты бар: 

http://library.kaznpu.kz/ru/. 

Материалдық-техникалық базаны жаңғырту жүйелі жүргізіледі; 

ғылыми, оқу зертханаларын жақсарту жұмысы жүргізіледі. 

Кітапхананың ғылыми және оқу қорларын қалыптастыру кезінде 

мемлекеттік және шет тілдеріндегі әдебиеттерді алуға ерекше көңіл 

бөлінген. Оқу үдерісін техникалық жақтан жақсарту үшін үнемі жаңа 

жабдықтар сатып алынады. 

«8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу 

әдістемелік, ғылыми зерттеу жұмысын іске асыратын ак.С.Қирабаев 

ат.Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасына 15 аудитория бөлінген. Оның 5-уі 

атаулы аудитория болып табылады(Атақты ғалымдар есімі берілген). Үшеуі 

– компьютерлік аудитория. 

Докторанттар үшін қаржыландыру көздері университет бюджетінен 

бөлінетіні аңғарылады, ҚР БҒМ қаржыландыратын ғылыми жобалар да көп 

көмек болатыны білінді.  

 

Ұтымды тәжірибе:  

1. 8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына қатысты білім 

қорының толық қамтамасыз етілуі; оқу аудиториясының толық қамтылуы 

 

6-стандарт бойынша сәйкестік деңгейі: толық сәйкеседі. 

 

 

http://library.kaznpu.kz/ru/
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7-стандарт. ББ бойынша оқыту нәтижесінің тиімділігі мен 

қоғамдық ақпараттандыру 

 

Дәлел: 

Университет Білім беру бағдарламасының оқыту нәтижелеріне қол 

жеткізуді және сол аяда өз қызметі туралы қоғамды ақпараттандыруды 

мақсат етеді. ББ бойынша университет қызметінің негізгі бағыты 

педагогикалық білім беру, азаматтық ұстанымы бар, белсенді маман даярлау, 

білім, ғылым мен жаңашылдық шектесімінде білім алушылар үшін қолайлы 

жағдай жасау болып табылады. 

«8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша Білім беру 

бағдарламасын бекіту ішкі нормативті нұсқаулық құжаттар негізінде ұжымға 

қолжетімді түрде жүргізіледі. Білім беру бағдарламасын іске асыру мақсаты 

мен даму жоспарына сай белгіленеді. 

Даму жоспары көрсеткіштердің біртіндеп өсуін қарастырады. ББ 

дамыту жоспарын ББ-ның жетекшісі мүдделі тұлғаларды – білім 

алушыларды, ҒПҚ мен жұмыс берушіні – тарта отырып дайындайды.  

ББ дамыту жоспарында жыл сайын еңбек нарығы мүдделері ескеріле 

отырып жаңартылады. Мемлекеттік стандартқа ( ҚР МЖМБС) және типтік 

оқу жоспарына, ҚР БжҒМ нормативтік құжаттарына, ақпараттық хатқа 

сәйкес мінтетті пәннің орнына ЖОО компоненті пәні қойылып, университет 

бекіткен пәндер оқытылады. Оқыту нәтижелері жұмыс берушілердің  

қызығушылықтарын арттыру мақсатында көздейді. ББ дайындау барысында 

жыл бойы жұмыс берушілермен, мүдделі тұлғалардың қатысуымен 

кездесулер, дөңгелек үстелдер өткізіледі. Жұмыс берушілер арасында 

сауалнама жүргізіліп, түлектің кәсіби қызметі бағаланады. Сонымен қатар 

жұмыс берушілер  біздің түлектеріміздің жұмысы туралы пікір жіберіп 

отырады, ал түлектердің өздері өз қызметі, қиындықтары туралы пікір 

жіберіп, болашақ мамандарды даярлауды жақсарту жөніндегі тілектерін 

жазады. Осы тілектерді ескеріп, оқу жоспарының таңдау компонентіне 

бірқатар пәндер енгізіледі. 

 

Талдау: 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесінің тиімділігін әр 

пән арқылы орындалатын ғылыми жоба жұмыстары, аралық бақылау 

тапсырмалары, қорытынды емтихан мен республикалық, халықаралық 

ғылыми-әдістемелік вебинар, ғылыми семинарда оқылатын баяндама, 

сөйлеген сөздерден, қорытынды аттестаттау барысында көрініс табады. 

Академиялық күнтізбеге сай кешенді емтихан тапсыру нәтижесі мен 

докторлық диссертацияның қорғалу – оқыту нәтижесінің негізгі көрсеткіші. 

«8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ бойынша ұйымдастырушылық 

әдістемелік және ғылыми семинар кеңесі белсенді жұмыс атқарады. Кеңес 

мүшелері пед.ғылым.док., проф. Ж.Балтабаева, пед.ғылым.док.,доцент 

Р.Рахметова, филол..ғылым.канд., доцент А.Ибраева оқыту нәтижесін 

тәжірибемен ұштастырып, докторанттардың педагогикалық және ғылыми-
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зерттеу тәжірибесінде жинақтаған білімдерінің нәтижесін анықтайды.  

ББ бойынша оқу үдерісіндегі барлық ақпараттық материалдар оқыту 

нәтижесін айқындауға бағытталған. ББ көрсетілген оқыту нәтижелері 

докторанттардың тұлғалық дамуына ғана емес, ғылыми бағытты таңдауына 

да мүмкіндік береді. Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту бағыттары, тілді оқыту, 

үйрету, қазақ әдебиетін оқыту байынша дәстүрлі, жаңа бағыттық зерттеулер 

таңдауға,жаңаша зерттеуге негізделген. 

«8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша 

докторанттардың ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесі маман 

дайындайтын кафедраға қатысты арнайы ғылыми семинар мәжілісінде 

қарастырылатыны нақтыланды. Докторанттардың ғылыми зерттеу 

жұмыстарының қорытынды бағалары аралық және қорытынды аттестаттау 

бойыннша бағаланып, шәкіртақы тағайындауда басты көрсеткіш болып 

саналады.Келесі оқу жылына ауысудағы GPA ұпайы шығарылып, ДӨЖ 

ведомосіне енгізілетіні құжаттар арқылы дәлелденді. 

Докторанттар оқу жылы барысында мамандық бойынша білім мен 

дағды, іскерліктерін қалыптастыратын ғылыми зерттеу жұмыстары мен 

жобаларын, ғылыми-зерттеу, тәжірибе-зерттеу дайындықтарын жүргізіп, 

тәжірибелік жақтан ғылыми-зерттеу жұмысын толық атқарады. 

Университет есептік мәлімет жинау, әлеуметтік сауалнама жүргізу 

арқылы тұтынушылардың қанағаттану деңгейіне үнемі мониторингтік 

саралау жүргізетіні байқалды. Докторантураны бітірушілердің диссертация 

қорғауын қамтамасыз етуге қатысты мәлімет жинақталып, сараптамадан 

өткізілетіні анықталды. Бұл – оқу үдерісін, әдістемені жақсартуда, сұранысы 

жоғары мамандықтар мен өзекті пәндерді қарастырып, белгілеуде негізге 

алынатын қажеттілік. 

8D01700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша соңғы бес 

жылдықтағы PhD докторантураға оқуға қабылданып және диссертациялық 

жұмысын қорғап, PhD философия докторы академиялық дәрежесіне ие 

болған докторанттар туралы есептік мәлімет: 

«8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша соңғы бес 

жылда PhD докторантураға оқуға қабылданып, докторлық диссертация 

қорғап, PhD философия докторы академиялық дәрежесіне ие болған 

(болмаған) докторанттар туралы мәлімет: 
2016 жылғы бітірушілер 

Түсушілер – 7; Бітірушілер - 7 

Қорғап, бекігендер – 5; Қорғамағандар – 2; Бекімегендер - 0 

№ Аты-жөні Бұйрық номері мен 

мерзімі 

Ғылыми дәреже 

берілуі/ берілмеуі 

Жұмыспен 

қамтылуы 

1 Алдашева Камар 

Сагингалиевна 

2017 жылғы мамыр 

15-і, №715 бұйрық 

Бекіген Әл-Фараби ат. 

ҚазҰУ 

2 Мынбаева Акбилек 

Пазылхановна 

2017 жылғы мамыр 

15-і, №715 бұйрық 

Бекіген М.Әуезов ат. 

ОҚМУ 

3 Мухамеджанова 

Гүлмира 

Тастемірқызы 

2017 жылғы мамыр 

15-і, №715 бұйрық 

Бекіген М.Қозыбаев ат. 

СҚУ 
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4 Каримова Гульмира 

Сарсемхановна 

2017 жылғы маусым 

15-і, №883 бұйрық 

Бекіген Абай ат. 

ҚазҰПУ 

5 Иманқұлова 

Меруерт 

Амантайқызы 

2017 жылғы мамыр 

16-сы, №732 бұйрық. 

Бекіген Абай ат. 

ҚазҰПУ 

 

2017 жылғы түлектер туралы мәлімет 

Түсушілер – 4; Бітірушілер – 4; Қорғап, бекігендер - 3 

Қорғаған, бірақ бекімеген – 1; Қорғамағандар – 0 

№ Аты-жөні Бұйрық номері 

мен мерзімі 

Ғылыми дәреже 

берілуі/ 

берілмеуі 

Жұмыспен 

қамтылуы 

1 Сулейменова 

Карлыгаш 

Канатбековна 

№380 бұйрық  05 

сәуір 2019 

Бекіген Абай ат. 

ҚазҰПУ 

2 Акбулатов 

Айдарбек 

Ахметович 

№385 бұйрық 08 

сәуір 2019г. 

Бекіген М.Өтемісов ат. 

БҚМУ 

3 Карбозова Булбул 

Давлетканкызы 

№800 бұйрық 29 

қараша 2019 

Бекіген Қ.Сәтбаев ат. 

ҚазҰҒЗТУ 

4 Текесбаева 

Гульжан 

Молдакыновна 

12.12.2019 Қорғаған. бірақ 

бекімеген. Себебі: 

импакт-фактор 

журнал тізімнен 

шығып, мақала саны 

есепке алынбай 

қалған. 

Абай ат. 

ҚазҰПУ 

 

2018 жылғы бітірушілер қорғауға шықпаған. 

№ Аты-жөні Қорғамау себептері 

1 Найманбаев А. 1)импакт-фактор журнал талабы өзгеруіне және білім 

бағдарламасының бағытына сәйкес келмегендіктен 

қорғауға жіберілмеген; 

2)республика бойынша дисс.кеңес болған жоқ 

2 Еркеғалиева Г. 

3  Бөгенбаева А. 

 

2019 жылғы бітірушілер қорғауға шықпады 

№ Аты-жөні Қорғамау себептері 

1 Е.Тургунов импакт-фактор журнал талабы өзгеруіне және білім 

бағдарламасының бағытына сәйкес келмегендіктен 

қорғауға жіберілмеген 
2 Н.Бекеева 

3  А.Набидуллин 
 

2020 жылғы бітірушілер қорғауға шықпаған 

№ Аты-жөні Қорғамау себептері 

1 Г.Нүптекеева импакт-фактор журнал талабы өзгеруіне және білім 

бағдарламасының бағытына сәйкес келмегендіктен 

қорғауға жіберілмеген 
2 Е.Абдимомынов 

3 А.Дауткулова 

4 А. Карабаев 

5 Ф.Юсуп 

 

2018-2020 жылғы түлектердің жұмыспен қамтылуы 100 % құрайды. 

№ Аты-жөні Жұмыспен қамтылуы 

1 Найманбаев Алмас Абай ат. ҚазҰПУ 
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2 Еркеғалиева Гулнафис М.Өтемісов атындағы БҚМУ 

3 Бөгенбаева Айгерім Дулати ат.ТарМУ 

4 Бекеева Нурайша КИМЭП 

5 Набидуллин Айболат Абай ат. ҚазҰПУ 

6 Тургунов Еркінбек Қ.Я атындағыХҚТУ 

6 Нүптекеева Гүлназ Абай ат. ҚазҰПУ 

7 Абдимомынов Едилбек Дулати ат.ТарМУ 

8 Дауткулова Ақмарал Х.Досмұхамедов ат. Атырау университеті 

9 Карабаев Асхат ҚР ҰҚК Шегара әскери институты 

10 Юсуп Фархат ҚазҚызҰПУ 

 

Докторанттардың қорғау динамикасын қарастыруда олардың 

уақытында қорғауға шыға алмауы не қорғауға жіберілмеуі Thomson Reuters, 

Scopus нөлдік емес импакт-факторы бар журналдарда жарияланымдардың 

болмауы болып табылады. Сонымен бірге аталған базадағы импакт факторлы 

журналдардың тізімнен шығып, мақаланың есептелмеуі де қорғамай қалуға 

негізгі себеп екені анықталды. 

Жалпы алғанда «8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы 

бойынша оқу жүргізуде білу, түсіну, білімді қолдана алу, пайымдау сияқты 

білім берудің негізгі әрі арнайы құзіреттіліктерін қалыптастыратын оқыту 

нәтижелеріне баса назар аударылатыны танылды. 

Абай ат. ҚазҰПУ жыл сайын арнайы жарнама қағаздарын, буклеттер, 

кітапшалар дайындайды, олардың мазмұнында жоғары оқу орны, білім беру 

бағдарламалары, құжаттарды қабылдау және тапсыру ережелері, қажетті 

құжаттар тізімі, талапкерлердің білім-білік, дағдыларына қойылатын 

талаптар туралы қарастырылады, «мақсатты бағдарлама» деген сияқты 

ұғымдарға түсініктеме беріледі және т.б. ЖОО дәстүрлі түрде ашық есік 

күндерін, таныстыру экскурсияларын және оқу жәрмеңкелерін 

ұйымдастырады, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, мысалы, 

университеттің «Абай» газеті, республикалық басылымдарда «Дала мен 

қала», «Алматы ақшамы» және «Вечерний Алматы» газеттерінде 

жарнамалық мақалалар мен хабарландырулар жарияланып отырады. Әрбір 

талапкер сонымен бірге барлық қажетті, нақты мәліметтерді университеттің 

интернет-сайтының (https://www.kaznpu.kz) «Талапкерлерге», 

«Докторантура» секілді бөлімдерде ауқымды ақпараттар орналастырылған.  

PhD докторантураға тапсыру барысында үміткерлер шетел тілдерінің 

бірінен таңдау бойынша (ағылшын, француз, неміс тілдері) және мамандыққа 

қатысты пәннен қабылдау емтихандарын тапсырады. Шетел тілінен емтихан 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мемлекеттік білім 

беру стандарттары мен тестілеудің Ұлттық орталығы технологиясымен 

тестілеу түрінде өткізіледі. Жоғары кәсіби білімнің алдыңғы сатысындағы 

бағдарлама көлеміндегі мамандыққа қатысты пәннен емтихан тапсыру 

емтихан комиссиясымен қабылданады, комиссия мүшелері қатарына  

мамандыққа сәйкесінше ғылыми дәрежесі бар тұлғалар кіреді. Мамандық 

бойынша емтихан бағдарламасы қарастырылады және университет 

ректорымен бекітіледі.. 

https://www.kaznpu.kz/
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Бітірушілердің жұмысқа орналасуы мемлекеттік тапсырыс бойынша, 

тапсырыс беруші сұранымы бойынша, келісім шарт негізінде іске асады. 

Кафедраларда алдын-ала бітірушілердің сауалнама мағлұматтары 

жасалынады, олар аймақтардағы білім беру, медени және басқа да 

мекемелерге жіберіледі. 

 

Ұтымды тәжірибе:  

1. «8D01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша 

докторанттардың білімдерінің бағалану, диссертация орындауы мен қорғау 

кезінде білімдік үлгерімі мен нәтижесінің мониторингтік саралауға түсуі. 

 

Жетілдіру тұсы:  

1. Докторанттардың диссертацияны уақытында қорғалуына жағдай 

жасауды қарастыру. 

 

7-стандарт бойынша сәйкестік деңгейі: маңызды сәйкестік. 
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3-ТАРАУ 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Аудит қорытындысы бойынша сараптама тобын жақсарту бағыты 

мен ескертулер 

 

1-стандарт. Білім сапасын жетілдіру саясаты және академиялық 

адалдық: маңызды сәйкестік. 

 

Ескерту:  

1. Білім сапасын арттыру үшін қоғамдық кері байланыс жасауды 

жетілдіру. 

 

2-стандарт. Білім беру бағдарламасының мазмұны: толық 

сәйкеседі. 

 

Жетілдіру тұсы:   

1. Білім бағдарламасы шетелдік оқу орындарының мамандары 

тарапынан сараптаудан өткізіліп, тіл мен әдебиет бойынша мұғалім 

дайындауға байланысты шетелдік ғалымдардың пікірі болса, білім 

бағдарламасының сапасы арта түсер еді;  

2. Білім бағдарламасындағы «Академиялық жазу», «Ғылыми зерттеу 

әдістері» пәнінен маман даярлайтын кафедра профессорлары сабақ бергені 

жөн. Себебі «Қазақ тілі мен әдебиеті» маманын дайындауға арналған 

бағдарламада лингвистикалық, герменевтикалық, танымдық, ұлттық қарым-

қатынастық, ұлттық құндылық, т.б. мамандыққа қатысты арнайы тілдік 

зерттеу әдістері танытылуы қажет. Бұл мәселелер докторанттардың өз 

еліндегі ерекшелікке қатысты осы бағытта қызмет етуінде, дамуына  әсері 

бар;«8D01701-Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы» ББ-сы бойынша маман 

дайындауда шетелдік бағдарламамен докторанттарды тәжірибеден өткізу 

мәселесі қарастырылуы керек. 

 

3-стандарт. Оқытушы-профессорлар құрамының сапасы: толық 

сәйкеседі 

 

Жетілдіру тұсы:  

1. Эрасмус+бағдарламасына тек оқытушылар ғана емес, 

докторанттарды да тарту; ОПҚ-ының «Хирша индексі» көрсеткіштерін 

арттыруын қадағалау 

 

4-стандарт. Ғылыми зерттеу жұмысының сапасы: толық сәйкеседі. 
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5-стандарт Докторанттарды қолдау жүйесінің тиімділігі: толық 

сәйкеседі 

 

6-стандарт. Білімдену қоры: толық сәйкеседі 

 

7-стандарт. ББ бойынша оқыту нәтижесінің тиімділігі мен 

қоғамдық ақпараттандыру: маңызды сәйкестік. 

 

Ескерту: 

1. Докторанттардың диссертацияны уақытында қорғалуына жағдай 

жасауды қарастыру. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы IQAA 

в Казахский национальный педагогический университет имени Абая по 

программной аккредитации  

23-24 июня 2021 год 
 

Время 

 

Мероприятие Участники Место 

   

День 1-й: 23 июня 2021 г. 

 (9.30) Прибытие в университет 

 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:00-11:00 

 

Брифинг, обсуждение организационных 

вопросов 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

11:00-11:30 

 

Интервью с Ректором Университета 

 

Р, ЭГ, К, Ректор Кабинет ректора 

Ссылка для конференции 

11:30-11:45 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

11:45-12:15 

 

Интервью с проректорами Университета Р, ЭГ, К,  

Проректоры 

Конференц-зал 

Ссылка для конференции 

12:15-12:30 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

12:30-13:00 

 

Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, РСП 

 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К   

14:00-15:00 

 

Визуальный осмотр материально-

технической базы по направлениям 

аккредитуемых образовательных 

программ 

Р, ЭГ, 

Заведующие  

кафедрами  

Учебный корпус 

Ссылка для конференции 

 

15:00-15:30 

 

Интервью с заведующими кафедр  Р, ЭГ, К, 

Заведующие 

кафедрами 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

15:30-15:45 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

15:45-16:15 

 

Интервью с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 

кафедр 

 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

16:15-16:30 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

16:30-17:00 

 

Интервью с докторантами Р, ЭГ, К, 

Студенты, 

Магистранты 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

17:00-17:15 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

17:15-17:45 

 

Интервью с выпускниками  Р, ЭГ, К, 

Выпускники 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

17:45-18:00 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

18:00-18:30 Интервью с работодателями  Р, ЭГ, К, Кабинет ВЭГ 
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 Работодатели Ссылка для конференции  

18:30-18:45 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

 

День 2-й: 24 июня 2021 г. 

9:30 

 

Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Учебный корпус 

10:00-11:30 

 

Посещение офис регистратора, центра 

дистанционного обучения, центра 

обслуживания студентов. Выборочное 

посещение учебных экзаменов и защит 

докторских диссертаций. 

Р, ЭГ, 

Сотрудники, 

ППС, студенты, 

магистранты, 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

11:30-12:00 

 

Выборочное посещение научно-

исследовательских лабораторий 

Р, ЭГ, К, 

Руководители 

лабораторий 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

12:00-13:00 

 

 

Приглашение заведующих кафедрами по 

запросу экспертов: 

  

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  

14:00-16:30 

 

Подготовка отчетов по внешнему 

аудиту. Изучение документации по 

аккредитуемым образовательным 

программам. Приглашение отдельных 

представителей кафедр и структурных 

подразделений по запросу экспертов. 

Р, ЭГ,  

Заведующие 

кафедрами, 

РСП 

  

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

16:30-17:00 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы. Подведение 

предварительных итогов внешнего 

аудита. 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

17:00-17:30 Встреча с руководством для 

представления предварительных итогов 

внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора 

Ссылка для конференции 

 

Примечание: Р – руководитель ВЭГ, ЭГ – экспертная группа, К – координатор 

группы 
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Приложение 2 

 

СҰХБАТҚА ҚАТЫСУШЫЛАР 
 

Университет басшылығы 
№ Аты-жөні Қызметтік міндет Ғылыми дәреже, атақ 

1 Билялов Дархан 

Нурланович 

Председатель Правления-

Ректор 

Доктор PhD 

2 Кулсариева Актолкын 

Турлыхановна 

 

И.о. проректора по 

стратегическому развитию и 

интернационализации 

доктор философских 

наук, профессор 

3 Сатмурзаев Асан 

Адасбекович 

И.о. проректора по 

академическим вопросам,  

доктор 

экономических наук, 

профессор 

4 Ишпекбаев Жанатбек 

Ешенкожаевич 

 

И.о. проректора по 

воспитательной работе и 

социальному развитию,  

кандидат 

политических наук, 

доцент  

5 Сахиев Саябек 

Куанышбекович 

 

И.о. проректора по научной 

работе и цифровизации 

доктор физико-

математических наук 

6 Дулатов Габит Сабитович 

 

И.о. проректора по 

административно-

хозяйственным вопросам 

кандидат 

юридических наук  

 

Құрылымдық бөлімше басшылары 
№ Аты-жөні Қызметтік міндет, құрылымдық бөлімше 

1 Жанбеков Хайрулла 

Нышанович 

Директор департамента по академическим вопросам 

2 Байдильдина Адиля 

Манатовна 

Директор департамента проектирования 

образовательных программ 

3 Есенұлы Данияр  

 

Зам. директора центра повышения квалификации и 

дистанционного образования 

4 Муханова Карлыгаш 

Бейсеновна 

Ведущий специалист Департамента международного 

сотрудничества  

5 Абдижадилова Бакытнур 

Жанабеккызы  

Начальник офиса регистраторов 

6  Абдигапбарова 

Улжаркын Муслимовна 

И.о. директора Департамента науки 

7 Кириллова Галия 

Ришатовна 

Ведущий специалист Департамента науки 

8 Байымбетова Гульзада 

Айтжановна 

Начальник  Управления  подготовки научных кадров 

9 Бекбенбетова Казына 

Асановна 

Директор департамента по воспитательной, 

социальной работе и молодежной политике 

10 Сериков Тимур 

Касымжанулы 

 

И.о.директора Департамента информатизации 

образования 

http://kaznpu.kz/ru/14/personal/
http://kaznpu.kz/ru/14/personal/
http://kaznpu.kz/ru/3674/personal/
http://kaznpu.kz/ru/3674/personal/
http://kaznpu.kz/ru/16/personal/
http://kaznpu.kz/ru/16/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/3680/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/3680/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/4591/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/120/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/120/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/4171/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/1538/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/1538/personal/
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11 Имансыдыкова Нургуль 

Жайлауовна 

Директор научной библиотеки 

12 Танжарыкова Алуа 

Васильевна 

Директор Института филологии и полиязычного 

образования 

13 Каймулдинова Куляш 

Дуйсенбаевна 

Директор Института естествознания и географии 

14 Жалмагамбетов Ерлан 

Адилбекулы 

Зам.директора по учебной работе Института истории и 

права 

15 Сманова Акмарал 

Смаилкызы 

Зам.директора по научной работе и международным 

связям 

 

Кафедра меңгерушілері (ББ басшылары) 

№ Ф.И.О. Ученая степень, звание 

1 Ильясова Нагима 

Абзелбековна 

Зав.каф. казахского языка и литературы имени академика 

С.С. Кирабаева, доктор филологических наук 

2 Жунисова Майра 

Абибуллаевна 

 

Ответственный за проведение специализированной 

аккредитации по ОП 8D01701 «Казахский язык и 

литература», кандидат филологических наук, профессор 

 

Оқытушылар 
№ Аты-жөні Кафедра, қызметтік 

міндет 

Ғылыми дәреже, атақ 

1 Балтабаева Жаңалық 

Клышевна 

профессор доктор педагогических наук 

2 Рахметова Райгуль 

Садуакасовна 

доцент доктор педагогических наук 

3 Әбдіғазиұлы Балтабай профессор доктор филологических наук 

4 Оспанов Едил Старший 

преподователь 

Кандидат филологических наук 

5 Нуржанова Айсулу доцент Кандидат филологических наук 

6 Оразбаева Фаузия 

Шамсиевна 

профессор доктор педагогических наук 

7 Қосымова Гүлбану 

Сейілбекқызы 

профессор доктор филологических наук 

8 Кабатай Бидана 

Тұрсынхановна 

доцент Кандидат педагогических наук 

9 Даулетбекова Жанат 

Тұрарбековна 

Доцент  доктор педагогических наук 

10 Мехмет Акиф Созер Профессор  PhD 

11 Незир Темур Доцент  PhD 

12 Кенан Коч Профессор  Доктор филологических наук  

http://kaznpu.kz/ru/39/personal/
http://kaznpu.kz/ru/39/personal/
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Докторанттар  
№ Аты-жөні 

1 Жапарова Аида 

2 Мырзахметова Ақбаян 

3 Шадман Лилуфар Хажиматқызы 

4 Сарбасова Арайлым Нуркабыловна 

5 Назарбекова Алуа Ахмедиаровна 

6 Әметхан Чжерхен Жарқын 

 

Жұмыс беруші өкілдер 
№ Аты-жөні Жұмыс орны, қызметтік міндеті 

1 Отарбекова Жамила 

Керімбековна 

Казахский национальный женский педагогический 

институт 

 

Бітірушілер 
№ Аты-жөні ББ-сы, бітірген жылы Қызметтік міндеті, жұмыс орны  
1 Мынбаева 

Акбилек 

Пазылхановна 

2016 PhD доктор, ассоц. профессор, 

ученый секретарь ЮКГПУ 

2 Акбулатов 

Айдарбек 

Ахметович 

2017 PhD доктор, заведующий 

кафедры. 

 Западно-Казахстанский 

университет им. М.Утемисова  

3 Карбозова Булбул 

Давлетканкызы 

2017 Старший преподователь 

Казахский технический 

университет им. К.Сатбаева 

4 Еркегалиева 

Гулнафис 

Алибековна 

2018 старший преподователь 

Западно-Казахстанского 

университета им. М.Утемисова 

5 Бекеева Нурайша 

Жусуповна 

2019 Старший лектор КИМЭП  

6 Дауткулова 

Ақмарал 

Калиярбековна 

2020 И.о. зав.кафедрой казахского 

языка и литературы  

Атырауский университет 

имени Х.Досмухамедова 

7 Юсуп Фархат 

Корабаевич 

2020 Старший преподователь 

КазНацЖенПУ 
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Приложение 3 

 

ЖОО-ДА ҚОСЫМША ҚАРАЛҒАН ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ 

 

1. Білім беру бағдарламасы 

2. Білім беру сапасын ішкі қамтамасыз ету саясаты және жүйесі 

3. Білім беру бағдарламасын басқарудың алқалы ұйым құжаттары 

4. Докторанттардың диссертациялық зерттеулерінің жүйелі 

мониторингтік құжаттары 

5. Докторанттардың зерттеу нәтижелерін апробациялау материалдары 

6. Оқу жұмыс жоспары 

7. ЭПК (Элективті пәндер каталогі), ЖЖЖ (жеке жұмыс жоспары) 

8. ОПҚ штаттық кестесі 

9. Докторлық диссертация ғылыми жетекшілерінің бекітілуі туралы 

бұйрық 

10.  ПОӘК (Пәндердік оқу әдістемелік кешені) 

11. ДҒЗЖ (Докторанттың ғылыми зерттеу жұмысы) 

12. Докторанттың жеке жоспары 

13. Қорытынды аттестаттау 


