
 



 

 

9 Қорытынды аттестациялау  материалдарын тексеру Наурыз-сәуір 

2021 ж. 

Сараптама 

комиссиясының төрағасы,  

комиссия мүшелері 

Бекітілген тестілік тапсырмалар, 

емтихан билеттері 

10 ББ (мамандықтар) бойынша мамандандырылған 

білім беру бағдарламаларын талдау   

Жыл бойы Сараптама 

комиссиясының төрағасы,  

комиссия мүшелері 

Мамандандырылулар  бойынша 

білім бағдарламаларына өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу 

11 Факультеттің сараптама комиссиясының жұмысын 

қорытындылау 

Маусым 2021 ж. Сараптама 

комиссиясының төрағасы,  

комиссия мүшелері 

Сараптама комиссиясының 

атқарылған жұмысы туралы есебі 

Тарих, экономика және құқық факультеті 

 Іс шаралар Орындалу 

мерзімі 

Жауаптылар Жоспарланған нәтиже 

1 Факультеттің сараптама комиссиясының құрамын, 

жұмыс жоспарын талқылау, бекітуге ұсыну 

Қыркүйек 

2020 ж. 

Сараптама 

комиссиясының төрағасы 

Сараптама комиссиясының 

құрамын және жоспарын  бекіту 

2 Факультеттің сараптама комиссиясының жұмыс 

кестесімен және кафедрадағы өзара сабаққа қатысу 

кестесіне сәйкес ПОҚ сабақтарына қатысу 

Жыл бойы Сараптама 

комиссиясының төрағасы,  

комиссия мүшелері 

ПОҚ-ның жұмысын талдау 

3 Кафедралар бойынша пәннің оқу-әдістемелік 

кешендерінің пәннің ББ (мамандықтар) бойынша 

МЖМББС және типтік оқу бағдарламаларына 

сәйкестігін тексеру, сараптама жүргізу және талдау 

Қыркүйек 2020 ж. 

Ақпан 2021 ж. 

Сараптама 

комиссиясының төрағасы,  

комиссия мүшелері 

МЖМББС талаптарын орындау 

4 ПОҚ кәсіби деңгейін бағалау мақсатында сабақтарға 

(дәріс, семинар) қатысу  

жыл бойына сабақ 

кестесіне сәйкес 

Сараптама 

комиссиясының төрағасы,  

комиссия мүшелері 

ПОҚ-ның сабақ беру әдістерін 

бағалау, талдау 

5 Профессор-оқытушылар құрамы мен студенттер 

арасында сауалнама жүргізу 

Қараша 2020 ж. 

Наурыз-сәуір 

2021 ж. 

Сараптама 

комиссиясының төрағасы,  

комиссия мүшелері 

Сауалнама нәтижесі бойынша 

ПОҚ -ның қызметін бағалау 

6 Ағымдық және аралық бақылау материалдарының  

мазмұны мен сапасын тексеру 

Жыл бойы Сараптама 

комиссиясының төрағасы,  

комиссия мүшелері 

Пәндер бойынша ағымдық және 

аралық  бақылау сұрақтарын 

бекіту 

7 Жоспарланған жарыққа шығарылатын оқу және оқу-

әдістемелік құралдардың сапасын тексеру 

Жыл бойы Сараптама 

комиссиясының төрағасы,  

комиссия мүшелері 

Шығаруға ұсынылатын оқу және 

оқу-әдістемелік құралдар 



8 Қорытынды аттестациялаудың  материалдарын 

тексеру 

Наурыз-сәуір 

2021 ж. 

Сараптама 

комиссиясының төрағасы,  

комиссия мүшелері 

Бекітілген тестілік тапсырмалар, 

емтихан билеттері 

9 ББ (мамандықтар) бойынша мамандандырылған 

білім беру бағдарламаларын талдау   

Жыл бойы Сараптама 

комиссиясының төрағасы,  

комиссия мүшелері 

Мамандандырылулар  бойынша 

білім бағдарламаларына өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу 

10 Факультеттің сараптама комиссиясының жұмысын 

қортындылау 

Маусым 2021 ж. Сараптама 

комиссиясының төрағасы,  

комиссия мүшелері 

Сараптама комиссиясының 

атқарылған жұмысы туралы есебі 

11 Факультеттің сараптама комиссиясының құрамын, 

жұмыс жоспарын талқылау, бекітуге ұсыну 

Қыркүйек 

2020 ж. 

Сараптама 

комиссиясының төрағасы 

Сараптама комиссиясының 

құрамын және жоспарын  бекіту 

Мәдениет және өнер факультеті 

№ Өткізілетін  шара 

 

Орындалу 

мерзімі 

Жауаптылар Жоспарланған  нәтиже 

1  Факультет эксперттық комиссиясының жұмыс 

жоспарын құрастыру бекіту 

2020 ж., қыркүйек 

 

 

Сараптау комиссиясының 

мүшелері 

 Факультет мамандықтары 

бойынша эксперттік комиссияның 

бекітілген құрамы және жұмыс 

жоспары 

2 Оқудың барлық бағытындағы талаптары туралы 

БҚУ-дің нормативті құжаттарымен жоспарларымен   

таныстыру 

  

2020 ж.,қазан  

 

Сараптау комиссиясының 

мүшелері 

 Факультет профессор 

оқытушылар құрамының   

нормативті құжаттары мен 

талаптары  

3 Эксперттік  бағалау  жағдайы: 

- жұмыс  бағдарламасы 

- силлабус (1-5курс, күндізгі  бөлім ) 

2020 ж.,қазан  

 

Сараптау комиссиясының 

мүшелері 

Эксперттік  комиссияның  

факультет  жұмыс  

бағдарламалары  бекітілген  

жұмыс  бағдарламалары  мен  

силлабустары,  қорытындылар  

мен  ұсыныстар 

4 Факультеттің эксперттік комиссия мүшелерінің ПОҚ 

өзара сабақтарына қатысуы 

ПОҚ сабаққа 

өзара қатысу 

кестесіне сәйкес 

Сараптау комиссиясының 

мүшелері 

ПОҚ сабаққа өзара қатысудың 

толтырылған хаттамалары, 

қорытындылар мен ұсыныстар 

5 Факультеттің доцент, аға оқытушыларының ашық 

сабақтар  өткізуі: 

-Утегенов И.У.- бейнелеу өнері және дизайн 

кафедрасының аға оқытушы, т.ғ.к.; 

-Жардемова А.Б. - музыкалық білім және вокал 

 

 

20.11.2020 ж. 

 

25.02.2021 ж. 

Сараптау комиссиясының 

мүшелері 

Факультеттің тәжірибелі   

оқытушыларының  сабақтары   



кафедрасының аға оқытушысы; 

-Гурьева Г.Г. хореография және мәдени- тынығу 

жұмысы кафедрасының доценті, өнертану 

кандидаты; 

- Табылдиева С.Ж. дәстүрлі  музыкалық  және  

орындаушылық өнер кафедрасының аға оқытушы 

 

24.03.2021 ж. 

 

 

15.04.2021 ж. 

6 І жартыжылдық есебін талқылау 2021 ж., қаңтар Сараптау комиссиясының 

мүшелері 

Факультет, кафедра  

оқытушыларымен талқылау, жаңа 

бағыттар айқындау. 

7 Факультеттің  ПОҚ   шебер-класс  өткізуі: 

- Есенгалиева А.Г. - бейнелеу өнері және дизайн 

кафедрасының оқытушысы, магистр; 

- Кужаков К.К. - музыкалық білім және вокал 

кафедрасы, доцент; 

-Абуова Р.С. -хореография және мәдени- тынығу 

жұмысы кафедрасының аға оқытушысы-магистр; 

-Нұрымбетов Е.Ш. дәстүрлі  музыкалық  және  

орындаушылық өнер кафедрасының 

қауымдастырылған профессоры. 

2021 ж., сәуір Сараптау комиссиясының 

мүшелері 

Факультеттің  ПОҚ   шебер-

кластар  өткізуі бойынша    

 

8 Мәдениет  және  өнер  факультетінің  профессор  

оқытушылар  құрамының  университетте  оқытудың  

инновациялық  технологиясы    бойынша  байқауға 

қатысуы 

2020-2021 ж.ж. 

желтоқсан, ақпан 

Сараптау комиссиясының 

мүшелері 

Мәдениет  және  өнер  

факультетінің  профессор 

оқытушылар  құрамы  

университетте  оқытудың  

инновациялық  технологиясы  

бойынша  байқауға қатысу  есебі 

9 Факультеттің  ПОҚ-н сауалнама  өткізу  «Оқытушы   

әріптесі  көзқарасымен»  және  «Оқытушы  

студенттер  көзқарасымен». 

Оқу  жылы  бойы Сараптау комиссиясының 

мүшелері 

Сараптау комиссиясының 

қорытындысы  туралы ақпарат 

10 2020-2021  оқу  жылындағы факультеттің сараптау 

комиссиясының атқарылған жұмысы  туралы есебі  

2021 ж., маусым 

 

Сараптау комиссиясының 

мүшелері 

2020-2021 оқу  жылындағы 

факультеттің сараптау 

комиссиясының атқарылған 

жұмысы туралы  есебі 

Филология факультеті 

№ 
Іс шаралар Орындалу 

мерзімі 

Жауаптылар Жоспарланған нәтиже 



1 

Факультеттің сараптама комиссиясының 

құрамын, жұмыс жоспарын талқылау, бекітуге 

ұсыну 

Қыркүйек  

2020 ж. 

Сараптама 

комиссиясының төрағасы 

Сараптама комиссиясының 

құрамын және жоспарын бекіту 

2 

Факультеттің сараптама комиссиясының жұмыс 

кестесімен және кафедралар өзара сабаққа қатысу 

кестесіне сәйкес ПОҚ сабақтарына қатысу 

Жыл бойы  Сараптама 

комиссиясының төрағасы, 

комиссия мүшелері 

ПОҚ-ның жұмысын талдау 

3 

Кафедралар бойынша пәннің оқу-әдістемелік 

кешендерінің пәннің ББ (мамандықтар) бойынша 

МЖМББС және типтік оқу бағдарламаларына 

сәйкестігін тексеру, сараптама жүргізу және талдау 

Қыркүйек 

2020 ж. 

Ақпан 2021ж. 

Сараптама 

комиссиясының төрағасы, 

комиссия мүшелері 

МЖМББС талаптарын 

орындау 

4 

ПОҚ кәсіби деңгейін бағалау мақсатында 

сабақтарға (дәріс, семинар) қатысу 

Жыл бойына 

сабақ кестесіне 

сәйкес 

Сараптама 

комиссиясының төрағасы, 

комиссия мүшелері 

ПОҚ-ның сабақ беру әдістерін 

бағалау, талдау 

5 

Жас оқытушыларға әдістемелік көмек көрсету Жыл бойы Сараптама 

комиссиясының төрағасы, 

комиссия мүшелері 

Оқытушылардың кәсіби 

біліктілігін арттыру, тәлімгерлер 

тағайындау 

6 

Профессор-оқытушылар құрамы мен студенттер 

арасында сауалнама жүргізу 

Желтоқсан 

2020 ж. 

Мамыр 2021ж. 

Сараптама 

комиссиясының төрағасы, 

комиссия мүшелері 

Сауалнама нәтижесі  бойынша 

ПОҚ-ның қызметін бағалау 

7 

Жоспарланған жарыққа шығарылатын оқу және 

оқу-әдістемелік құралдардың сапасын тексеру 

Жыл бойы Сараптама 

комиссиясының төрағасы, 

комиссия мүшелері 

Шығаруға ұсынылатын оқу 

және оқу-әдістемелік құралдар 

8 

Ағымдық және аралық бақылау 

материалдарының мазмұны мен сапасын тексеру 

Жыл бойы Сараптама 

комиссиясының төрағасы, 

комиссия мүшелері 

Пәндер бойынша ағымдық 

және аралық бақылау сұрақтарын 

бекіту                                                                       

9 

Қорытынды аттестациялау материалдарын 

тексеру 

Наурыз-сәуір 

2021ж. 

Сараптама 

комиссиясының төрағасы, 

комиссия мүшелері 

Бекітілген тестілік 

тапсырмалар, емтихан билеттері 

10 

БББ (мамандықтар) бойынша 

мамандандырылған білім беру бағдарламаларын 

талдау 

Жыл бойы Сараптама 

комиссиясының төрағасы, 

комиссия мүшелері 

Мамандандырулар бойынша 

білім бағдарламаларына өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу 



11 

Факульттетің сараптама комиссиясының 

жұмысын қорындылау 

Маусым 2021 

ж. 

Сараптама 

комиссиясының төрағасы, 

комиссия мүшелері 

Сараптама комиссиясының 

атқарылған жұмысы туралы есебі 

Педагогика факультеті 

№ 
Іс шаралар Орындалу 

мерзімі 

Жауаптылар Жоспарланған нәтиже 

1 Жұмыс тобын бекіту Қыркүйек, 

2020 ж. 

Комиссия мүшелері Сараптамалық жұмыс тобының 

бекітілген құрамы 

2 Сараптамалық жұмыс тобының жұмыс 

жоспарын әзірлеу және бекіту 

Қыркүйек, 

2020 ж. 

Сараптамалық жұмыс 

тобының мүшелері 

Сараптамалық жұмыс тобының 

бекітілген жұмыс жоспары 

3 Сараптамалық бағалау жағдайы: 

 - жұмыс бағдарламалары  

- силлабус (күндізгі бөлімнің 1-4 курсы); (Білім 

алушылардың еңбек нарығы талап ететін қажетті 

құзыреттерді алуына олардың қаншалықты ықпал 

ететінін тексеру).  

- тәрбие жұмысының жоспарлары; 

 - тест тапсырмалары;  

- билеттер 

Қазан, 2020 ж. Сараптамалық жұмыс 

тобының мүшелері 

Аналитикалық есеп 

4 ПОҚ сабақтарына қатысу кестесін жасау Қыркүйек, 

2020 ж. 

Сараптамалық жұмыс 

тобының мүшелері 

Бекітілген кесте 

5 Педагогика факультеті оқытушыларының ашық 

сабақтар, шеберлік-сыныптар өткізу кестесін жасау: 

1. - Адельбаева Н.А., 

2. - Гусева Н.А., 

3. - Калаханова С.Б.,  

- Муканова Н.Е., 

4. - Жумабаева А.А.,  

5. -Даулетова А.Т., 

- Жидкова Ю.А., 

- Кенжегалиева А.Ж., 

- Хасанова И.У., 

- Ерниязова С.Н., 

Ашық 

сабақтар кестесіне 

сәйкес 

Сараптамалық жұмыс 

тобының мүшелері 

Бекітілген ашық сабақтар 

кестесі 



- Абугалиева Г.С.,  

- Маденова Л.М., 

- Есенова С.Н., 

- Арыстангалиева В.Т., 

- Тажгулова Д.З., 

- Базартаев Т.А., 

- Шандозтегі А.Т., 

- Дуйсенбаева Ж.Б., 

- Молдагалиев А.М., 

- Жаксылыков Е.Х. 

6 Жас оқытушыларға тәжірибелі тәлімгерлерді 

бекіту: сабақтарды өткізу үшін материалдарды 

дайындауға көмектесу;  

- оқытушы Отаров О.М.  

- оқытушы Наурызбаев Н.Н.  

-тәлімгер оқытушы п.ғ.д., профессор Салов В.Ю. 

Жыл бойы Сараптамалық жұмыс 

тобының мүшелері 

Тәлімгер мен жас оқытушының 

жұмыс жоспары 

7 «Оқытушы-әріптестер көзімен»  сауалнамасын 

өткізу 

Жыл бойы Сараптамалық жұмыс 

тобының мүшелері 

Сауалнама қорытындысы 

8 «Оқытушы-студенттер көзімен»  сауалнамасын 

өткізу 

Жыл бойы Сараптамалық жұмыс 

тобының мүшелері 

Сауалнама қорытындысы 

9 Кафедралардың сараптамалық жұмыс тобының 

жұмысы туралы ақпаратты тыңдау 

Қаңтар, мамыр 

2021 ж. 

Сараптамалық жұмыс 

тобының мүшелері 

Есеп 

10 Факультеттің сараптау комиссиясының 

отырысында сараптамалық жұмыс тобының 

атқарған жұмысы туралы есеп 

Мамыр  

2021 ж. 

Сараптамалық жұмыс 

тобының мүшелері 

Сараптамалық жұмыс тобының 

атқарған жұмысы туралы есебі 

Физика-математика факультеті 

№ Іс шаралар Орындалу 

мерзімі 

Жауаптылар Жоспарланған нәтиже 

1 Факультеттің сараптама комиссиясының 

құрамын, жұмыс жоспарын талқылау, бекітуге 

ұсыну 

Қыркүйек, 

2020 ж. 

Сараптама 

комиссиясының төрағасы 

Сараптама комиссиясының 

құрамын және жоспарын  бекіту 

2 Факультеттің сараптама комиссиясының жұмыс 

кестесімен және кафедрадағы өзара сабаққа қатысу 

Жыл бойы Сараптама 

комиссиясының төрағасы, 

ПОҚ-ның жұмысын талдау 



кестесіне сәйкес ПОҚ сабақтарына қатысу комиссия мүшелері 

3 Кафедралар бойынша пәннің силлабустарын ББ 

(мамандықтар) бойынша МЖМББС және типтік оқу 

бағдарламаларына сәйкестігін тексеру, сараптама 

жүргізу және талдау 

Қыркүйек, 

2020 ж. 

Ақпан, 2021 ж. 

Сараптама 

комиссиясының төрағасы, 

комиссия мүшелері 

МЖМББС талаптарын 

орындау 

4 ПОҚ кәсіби деңгейін бағалау мақсатында 

сабақтарға (дәріс, семинар) қатысу  

жыл бойына 

сабақ кестесіне 

сәйкес 

Сараптама 

комиссиясының төрағасы, 

комиссия мүшелері 

ПОҚ-ның сабақ беру әдістерін 

бағалау, талдау 

5 Жас оқытушыларға әдістемелік көмек көрсету  Жыл бойы Сараптама 

комиссиясының төрағасы, 

комиссия мүшелері 

Оқытушылардың кәсіби 

біліктілігін арттыру 

6 Профессор-оқытушылар құрамы мен студенттер 

арасында сауалнама жүргізу 

Желтоқсан, 

2020 ж. 

Мамыр,2021ж. 

Сараптама 

комиссиясының төрағасы, 

комиссия мүшелері 

Сауалнама нәтижесі бойынша 

ПОҚ -ның қызметін бағалау 

7 Жоспарланған жарыққа шығарылатын оқу және 

оқу-әдістемелік құралдардың сапасын тексеру 

Жыл бойы Сараптама 

комиссиясының төрағасы, 

комиссия мүшелері 

Шығаруға ұсынылатын оқу 

және оқу-әдістемелік құралдар 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


