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КеАҚ академиялық
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ПРОТОКОЛ №11
Қаз¥МУ» Заседания комитета по академической
бойынша деятельности
НАО
«КазНМУ
им.С.Д.
Асфендиярова»
28.06.2021г.

Қатысқандар: Академиялық комитет
мушелері
Байльдинова К.Ж. ,Шопаева Г.А ., Жанкалова
З.М ., Нурбекова А.А., Устенова Г.О.,
Джардемалиева Н.Ж., Нурмаханова Ж.М.,
Рослякова Е.М., Бактыбаева А.Т., Тұрдықұл Д.
Шақырылған қатысушылар:
Тусупбекова С.К., Ташетова А.Б., Нуфтиева
А.И.,
Рослякова Е.М. Баскакова
И.В.,
Рамазанова М.А. Божбанбаева Н.С., Сакипова
З.Б.
Карибаев К.Б.,
Катарбаев
А.К.,
Дильбарханов Б.П., құрылымдық бөлімшелердің
басшылары, сапаны қамтамасыз ету жөніндегі
комиссия мүшелері
Күн тәртібінде:
1. Чек-параққа сэйкес кафедралардың 20212022 оқу жылының басталуына дайындығы
(интернатура, резидентура, магистратура,
докторантура)
Баяндамашы:
АЖД
басшысыньщ орынбасары Ташетова А.Б.,
мектеп/факультет декандары.
2. Пэндерді оқыту сапасын талдау (көктемгі
семестр нәтижелері бойынша)Баяндамашы:
Сапа
бөлімінің
басшысы.
Қосымша
баяндама: академиялық комитет мүшесі
Устенова Г. О.
3. Аралық аттестаттау нәтижелері бойынша
бакалавриат, магистратура, докторантура ББ
білім
алушыларының
үлгерімін,
оқу
жетістіктерінің
деңгейін
талдау.
Баяндамашы: Мектеп/факультет декандары
Эр түрлі
Педагогикалық
бейіннің
білім
беру
бағдарламасын бекіту. Баяндамашы: АЖД
басшысыньщ орынбасары Ташетова А.Б
С. Ж. Асфендиров атындағы Қаз¥МУ-да
инклюзивті білім беруді ұйымдастыру
туралы ережені талқылау және бекіту.
Баяндамашы:
АЖД
басшысыньщ
орынбасары Ташетова А.Б

Присутствовали: Члены академического
комитета
Байльдинова К.Ж. ,Шопаева Г.А ., Жанкалова
З.М ., Нурбекова А.А., Устенова Г.О.,
Джардемалиева Н.Ж., Нурмаханова Ж.М.,
Рослякова Е.М., Бактыбаева А.Т., Тұрдықүл Д.
Приглашенные участники: Тусупбекова С.К.,
Ташетова А.Б., Нуфтиева А.И., Рослякова Е.М.
Баскакова И.В., Рамазанова М.А. Божбанбаева
H. С., Сакипова З.Б. Карибаев К.Б., Катарбаев
А.К.,
Дильбарханов
Б.П.,
руководители
структурных подразделений,
члены комиссий по обеспечению качества
Повестка дня:
I. Готовность кафедр к началу 2021-2022
учебного года в соответствии с чек-листом
(интернатура, резидентура, магистратура,
докторантура) Докладчики: заместитель
руководителя ДАР Ташетова А.Б., деканы
школ/ф акультетов.
2. Анализ качества преподавания дисциплин
(по
результатам
весеннего
семестра)
Докладчик: Руководитель отдела качества.
Содоклад: член академического комитета
Устенова Г.О.
3. Анализ успеваемости, уровня учебных
достижений обучающихся ОП бакалавриата,
магистратуры, докторантуры по результатам
промежуточной аттестации. Докладчики:
Деканы школ/факультетов.
Разное
Утверждение образовательной программы
педагогического
профиля.
Докладчики:
заместитель руководителя ДАР Ташетова
Обсуждение и утверждение положения об
организации инклюзивного образования в
КазНМУ им. С.Ж.Асфендирова. Докладчик:
заместитель руководителя ДАР Ташетова
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С. Ж. Асфендияров атындағы Қаз¥МУ-да
шығарылатын
оқу,
оқу-әдістемелік
әдебиеттерді бекіту. Баяндамашылар: ББК
төрағалары
1. Чек-параққа сэйкес кафедралардың
2021-2022
оқу
жылының
басталуына
дайындығы
(интернатура,
резидентура,
магистратура, докторантура)
ТЫҢДАЛДЫ:
АЖД басшысының орынбасары А.Б. Ташетова
кафедралардың жаңа 2021-2022 оқу жылына
дайындығын аралық бақылау мақсатында
әзірленген кестемен таныстырды. Кестеде
кафедралардың жаңа оқу жылына дайындық
критерийлері,
практикалық
дағдыларды
қалыптастыру
үшін
зертханалардың
және/немесе
жабдықтардың
дайындығы,
кафедралардың ғылыми дәрежелілігі туралы
ақпарат бар. Сонымен қатар, жоғарыда
көрсетілген критерилер бойынша, мектептер
мен кафедралардың кестені толтырулары
туралы
ақпарат
беріліп,
көрсеткіштері
талқыланды.
Кестені
толтырылмаған
кафедралардың да тізімі көрсетілді.
ШЕШІЛДІ:
1. Ақпарат назарға алынсын.
2. 20 тамызға дейін "кафедралардың жаңа оқу
жылына дайындығының мониторингі" бірыңғай
ақпараттық кестесін толтыруды аяқтау.
кафедра меңгерушілері.
3.
ОАК
кестелерді
толтыру
бойынша
мониторинг жүргізу - тұрақты, отб. - қол. ОАК
4.
Сапаны
қамтамасыз
ету
жөніндегі
комиссиялар
"практикалық
дағдыларды
қалыптастыру үшін Зертхананың және/немесе
жабдықтың эзірлігі" 1-Инфокарт бойынша
мазмұнды талдау жүргізсін-КОК төрағалары
5. Мектептер өз кафедралары бойынша
дайындық критерийлері бойынша мазмұнды
талдау жүргізсін (чек парағы) - 20 тамызға
дейін. - Мектеп декандары
2. Пәндерді оқыту сапасын талдау (көктемгі
семестр нәтижелері бойынша)

Утверждение учебной, учебно-методической
литературы, издаваемой в КазНМУ им
С.Д.Асфендиярова.
Докладчики:
председатели КОП
1. Готовность кафедр к началу 2021-2022
учебного года в соответствии с чек-листом
(интернатура, резидентура, магистратура,
докторантура)
СЛУШАЛИ:
Заместитель руководителя ДАР Ташетова А.Б.
ознакомила с таблицей, разработаной в целях
промежуточного контроля готовности кафедр к
новому 2021-2022 учебному году. В таблице
собрана информация о критериях готовности
кафедр к новому учебному году, готовности
лабораторий
и/или
оборудования
для
формирования
практических
навыков,
остепененность кафедр. Кроме того, по
вышеуказанным
критериям
была
дана
информация о заполнении таблиц школами и
кафедрами, были обсуждены показатели. Также
был
указан
список
кафедр,
которые
неполностью заполнили таблицу.
РЕШЕНИЕ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Кафедрам завершить заполнение единой
информационной таблицы
«Мониторинг
готовности кафедр к новому учебному году» до 20 августа, отв. - зав кафедрами.
3. ОАК вести мониторинг по заполнению
таблиц - постоянно, отв. - рук. ОАК
4. Комиссиям по обеспечению качества
провести содержательный анализ по Инфокарте
1 «Готовность лаборатории и/или оборудования
для формирования практических навыков» председатели КОК
5. Школам провести содержательный анализ по
критериям готовности (чек лист) по своим
кафедрам - до 20 августа, отв. - Деканы школ

2. Анализ качества преподавания
дисциплин
(по
результатам
весеннего
семестра)
ТЫҢДАЛДЫ:
СЛУШАЛИ:
Мектеп
декандары
үсынған
мәліметтер По данным, представленным деканами школы
бойынша академиялық комитет мүшесі Г.О. Член Академического комитета Устенова Г.О.
Устенова барлық мектептердің кафедраларында выступила с анализом качества преподания
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Жалпы медицина-1,2, педиатрия, Қоғамдық
денсаулық сақтау, Мейірбике ісі, Стоматология,
Фармация жэне фармацевтикалық өндіріс
технологиясы мамандықтары бойынша пәндерді
оқыту
сапасына
талдау
жасадыЖалпы,
жүргізілген талдау барлық мектептер бойынша
оқыту қанағаттанарлық деңгейде жүргізіліп
жатқанын
көрсетті.
Университетте
ББК,
деканат, БҰЖЖББ тарапынан оқытуды бақылау,
кафедра ішілік бақылау жэне ПОҚ-ның өзара
қатысу кестесі ұйымдастырылған. ББК-де ашық
сабақтарды өткізу кестелері бар.
ШЕШІЛДІ:
1. ББ
комитеттері
АСБ-мен
бірлесіп
мектеп/факультет декандарымен бір "Кесте
нысанын", "Акт нысанын", "Пэнді оқытудың
сапасын талдау жэне талдау", "Пәндерді
оқытудың сапасын тексеру есебін" әзірлеп,
келіссін.
Жауаптылар: АСБ басшысы, декандар, ББК,
СҚК төрағалары
Орындалу мерзімі: 2021 жылғы 20 тамызға
дейін
2. Оқу семестрі аяқталғаннан кейін барлық
құжаттарды
(актілер
мен
тексеру
кестелерінің скан нұсқалары) жэне оқу
сапасын
тексеру
жөніндегі
есепті
академиялық
сапа
бөліміне
уақтылы
тапсыру.
Жауаптылар: ББК төрагалары.
3. Академиялық сапа бөлімі тексерулердің
уақтылыгы мен сапасын бақылайды.

дисциплин
кафедр
всех
Школ
по
специальностям
Общей
медицины-1,2,
педиатрии, общественного здравоохранения,
сестринского дела, стоматологии, фармации и
технологии фармацевтического производства.
В целом, проведенный анализ показал, что
преподавание по всем Школам проводится на
удовлетворительном уровне. В университете
организован контроль преподавания со стороны
КОП, деканата, ОПиКУП, внутрикафедральный
контроль и график взаимопосещений ППС.
Графики проведения открытых занятий в КОП
имеются.
РЕШЕНИЕ:
1. Комитетам
ОП
совместно с
ОАК
разработать и согласовать с деканами
школ/факультетов
единую
«Форму
графика», «Форму акта», «Анализа качества
преподавания
дисциплины»,
«Отчета
проверки
качества
преподавания
дисциплин»
Ответственные : руководитель ОАҚ деканы,
председатели КОП, КОК
Срок выполнения:до 20 августа 2021
2. По
окончании
учебного
семестра
своевременно сдать все документы (скан
варианты актов и графиков проверки) и
отчет по проверке качества обучения в отдел
академического качества.
Ответственные председатели КОП.
3. Отделу
академического
качества
контролировать своевременность и качество
' проверок.

3. Аралық аттестаттау нәтижелері бойынша
бакалавриат, магистратура, докторантура ББ
білім
алушыларының
үлгерімін,
оқу
жетістіктерінің деңгейін талдау.
ТЫҢДАЛДЫ:
Мектеп/факультет
декандары
аралық
аттестаттау нәтижелері бойынша бакалавриат,
магистратура,
докторантура
ББ
білім
алушыларының үлгеріміне, оқу жетістіктерінің
деңгейіне талдау жасады. Талдау АБ кезінде
емтихандарды өткізу нысандары бойынша
деректерді,
апелляциялардың
саны
мен
нәтижелерін, сондай-ақ bell curve бойынша
багалау
негізінде
емтихан
сессиясының

3. Анализ успеваемости, уровня учебных
достижений обучающихся ОП бакалавриата,
магистратуры, докторантуры по результатам
промежуточной аттестации.
СЛУШАЛИ:
Деканы школ/факультетов представили анализ
успеваемости, уровня учебных достижений
обучающихся ОП бакалавриата, магистратуры,
докторантуры по результатам промежуточной
аттестации. В анализе представлены данные по
формам проведения экзаменов при ПА,
количество и результаты аппеляций, а также
результаты экзаменационной сессии на основе
оценки по кривой Bell curve. Озвучены
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нәтижелерін ұсынады.
Өткен
сессияның
мәселелері, сондай-ақ кафедралардың оқу
процесін жетілдіру және ҚО жанындағы АБ
өткізу бойынша ұсыныстары айтылды.
ШЕШІЛДІ:
Аралық аттестаттау нэтижелері бойынша
бакалавриат, магистратура, докторантура ББ
білім
алушыларының
үлгерімін,
оқу
жетістіктерінің деңгейін талдауды назарға алу.

проблемы прошедшей сессии, а также
предложения кафедр по совершенствованию
учебного процесса и проведению ПА при ДО.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению анализ успеваемости,
уровня учебных достижений обучающихся ОП
бакалавриата, магистратуры, докторантуры по
результатам промежуточной аттестации

ӘР ТҮРЛІ:
Педагогикалық бейіннің білім беру
бағдарламасын бекіту.
ТЫҢДАЛДЫ:
АЖД басшының орынбасары А. Б. Ташетова
жоғары жэне жоғары оқу орнынан кейінгі білім
беру ұйымдарында педагогикалық қызметті
жүзеге асыруға дайын білікті мамандарды
даярлау мақсатында әзірленген педагогикалық
бейіннің
білім
беру
бағдарламасымен
таныстырды. Сонымен қатар, өз баяндамасында
аталмыш
білім
беру
бағдарламасының
паспортымен, оқу нәтижесімен, оқытылатын
пәндер туралы ақпарат жэне тренерлер
қүрамымен таныстырып өтті.
ШЕШІЛДІ:
Педагогикалық
бейіннің
мақүлдау жэне бекіту.

РАЗНОЕ:
- Утверждение образовательной программы
педагогического профиля.
СЛУШАЛИ:
Заместитель руководителя ДАР Ташетова А.Б.
ознакомила
образовательной
программой
педагогического профиля, которая разработана с
целю
подготовки
квалифицированных
специалистов, готовых к осуществлению
педагогической деятельности в организациях
высшего и послевузовского образования. Также
в своем докладе он ознакомил с паспортом
данной
образовательной
программы,
результатами
обучения,
информацией
о
преподаваемых дисциплинах и тренерским
составом.
РЕШЕНИЕ:
бағдарламасын Одобрить
и
утвердить
программу
педагогического профиля.

С. Ж. Асфендиров атындағы Қаз¥МУ-да
инклюзивті білім беруді үйымдастыру
туралы ережені талқылау және бекіту.
ТЫНДАЛДЫ:
АЖД басшының орынбасары А. Б. Ташетова
жоғары оқу орындарында инклюзивті білім
беру үшін жағдайларды қамтамасыз ету
бойынша білім беруді және ғылымды
дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған
мемлекеттік
бағдарламасының
іс-шаралар
жоспарын орындау мақсатында әзірленген
Ережемен таныстырды.
ШЕШІЛДІ:
С. Ж. Асфендиров атындағы Қаз¥МУ-да
инклюзивті білім беруді ұйымдастыру туралы
ережені бекіту.
С. Ж. Асфендияров атындагы

Обсуждение и утверждение положения об
организации инклюзивного образования в
КазНМУ им. С.Ж.Асфендирова.
СЛУШАЛИ:
Заместитель руководителя ДАР Ташетова А.Б.
ознакомила с положением, которое разработано
в целях выполнения плана мероприятий
Государственной
программы
развития
образования и науки на 2020-2025 годы по
обеспечению условий для инклюзивного
образования в высших учебных заведениях.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить
положение
об
организации
инклюзивного образования в КазНМУ им.
С.Ж.Асфендирова.
- Утверждение учебной, учебно-методической
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Қаз¥МУ-да
шығарылатын
оқу,
оқуәдістемелік әдебиеттерді бекіту.
ТЫНДАЛДЫ:
ББК төрағалары талқылау және бекіту үшін
кафедра
қызметкерлерінің
оқу-әдістемелік
эзірлемелерін ұсынды, олардың көпшілігін
университет
деңгейінде
пайдалану
жоспарлануда.
ШЕШІЛДІ:
Төмендегі оқу құралдарын унверситет
деңгейінде бекіту және басылымға ұсыну:
Оқу құралы " Жыныс ағзалары
эндометриозын диагностикалау жэне емдеудің
заманауи мәселелері". Авторы: Садуакасова
Ш.М.
- Оқу кұралы " Гинекологиядағы жедел
іш". Авторы: Скакова Р.С.
- Оқу құралы " Несеп-жыныс
трихомониазыны". Авторы: Хабижанов М.Б.

литературы, издаваемой в КазНМУ им
С.Д.Асфендиярова
СЛУШАЛИ:
Председатели КОП для обсуждения и
утверждения представили учебно-методические
разработки сотрудников кафедр, большинство
из которых планируется использовать на уровне
университета.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить и рекомендовать к изданию на
уровне университета следующие учебные
пособия:
Учебное пособие " Жыныс ағзалары
эндометриозын диагностикалау жэне емдеудің
заманауи мәселелері". Автор: Садуакасова Ш.М.
- Учебное пособие " Гинекологиядагы жедел
іш". Автор: Скакова Р.С.
- Учебное пособие " Несеп-жыныс
трихомониазыны". Автор: Хабижанов М.Б.

Төрайым

Байльдинова К.Ж.

Председатель

Хатшы

Дутбаева А.С.

Секретарь

Байльдинова К.Ж.
Дутбаева А.С.

