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5B021000 – Шетел филологиясы білім беру бағдарламасының
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сыртқы бағалау (аудит) бойынша БСҚА сарапшылар тобының ескертулері мен ұсыныстарын жою жөніндегі түзетуші іс – шаралар
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Анықталынған сәйкессіздіктер
(ескертулер), ұсыныстар)

Түзетуші іс - шаралар (ТІ)

Орындау
мерзімі

ТІ орындайтын
жауапты тұлға

2

3

4

5

5B021000 – Шетел филологиясы:
білім
беру
бағдарламасының
мақсаттарын қйта қарастыру мен
нақтылықты талап етеді. Білім
беру бағдарламасының мақсаттары
жалпылама
мінездемеге ие,
аймақтық ЖОО – ға абстрактілі
және біршама жоғарыланған. Білім
беру
бағдарламасының
мақсаттарын еңбек және аймақтық
нарық
сұранысынаа
сәйкес
бейімдеу және нақтылау қажет.

Білім
беру
бағдарламасының
мақсаттарын еңбек және аймақтық
нарық сұранысынаа сәйкес бейімдеу
және нақтылау қажет.

30.06.2017

каф.меңгерушісі,
эдвайзер, ТЖ

2018 – 2020 жылдардағы ғылыми
Кафедрада
жүзеге
асатын және ғылыми – техникалық жобалар
гранттық
негізде
гранттық ғылыми жобалардың бойынша
жоқтығы,
ғылым қаржыландыруға байқау құжаттарын

30.09.2017

Жоба
жетекшілері

Орындау
туралы белгі
(күні,
ТІ жауапты
тұлғаның
қолы)
6

Ескертулер

7

№
п/п

Анықталынған сәйкессіздіктер
(ескертулер), ұсыныстар)

Түзетуші іс - шаралар (ТІ)

Орындау
мерзімі

ТІ орындайтын
жауапты тұлға

30.06.2017

каф. меңгерушісі,
эдвайзер, ғылыми
жетекші.

жиі

Кафедра
меңгерушісі ППС

интеграциясының үдерісінде білім тапсыру.
беру және
оқытуды
нашар
айқындалған етіп көрсетеді.

3

4

Оқытудағы
компетентті
бабы(подход) нашар жүзеге асады:
Білім беру бағдарламасы бойынша
ЭПК және МОБ сараптамасы жиі
ұсынылатын
модульдардағы
қалыптастырушы компетенттілік
пен күтілетін нәтижелер екі
еселенетінін, модуль мен тәртіп
қиылысында
соңғы
нәтижеге
бағыт
қарастырылмайтынын
көрсетті.

Берілген
оқу
бағдарламасы
бойынша студентке бағытталған
білім беру толығымен жүзеге
аспайды:
студенттер
оқу
бағдарламасының
құрылуына
толығымен қатыспайды, білім
беру бағдарламасының желісінде
басты фигура бола бермейді
көбінесе
пассивті
түрде
қатынасады

1. ЭПК және МОБ білім беру
бағдарламасының сараптамасын
қарастыратын жұмысшы топ құру
2.ЭПК және МОБ білім беру
бағдарламасын соңғы нәтиженің
модульдар мен тәртіп қиылысына
қарастыру мақсатымен
модификациялау

1.Білім беру бағдарламасы бойынша
студентке бағытталған оқытуды
2.Студенттердің Білім беру
бағдарламасына атсалысуын жүзеге
асыру

Орындау
туралы белгі
(күні,
ТІ жауапты
тұлғаның
қолы)

Ескертулер

№
п/п

5

6

7

Анықталынған сәйкессіздіктер
(ескертулер), ұсыныстар)

Түзетуші іс - шаралар (ТІ)

Берілген білім беру бағдарламасы
бойынша студенттерден алынған
сұхбат: оқытушылардың оқыту Білім беру процесінде оқытудың
процесінде дәстүрлі оқытуды жаңартылған әдістерін қолдану
қолданатынын көрсетті

«Антиплагиат» бағдарламасында
дипломдық және курстық
жұмыстардың тексеріс жүйесінің
жоқтығы студенттердің
дипломдық курстық жұмыс және
ғылыми жобаларды
орындауындағы бағасын
қамтамасыз етпейді және
дипломдық жұмыс орындаудағы
сапасын төмендетеді
Филология
факультеті
кафедрасының
материалдытехникалық базасы жаңартуды
қажет етеді. Ерекше назарды
қажет ететін ППС кафедралары:
ППС үшін кафедралар кішкентай,
техниканың
жетіспеушілігі
байқалады
(компьютерлер,
көшірмелер және т.б)

«Антиплагиат» бағдарламасын
курстық және дипломдық
жұмыстардың тексерісіне сәйкес
түзету

Орындау
мерзімі

ТІ орындайтын
жауапты тұлға

жиі

Кафедра
меңгерушісі ППС

Мамыр 2018

ЦКТ
басқарушысы
Инкарбеков С.А.

2017

Проректор по
АХД,
ДАВ,
Кафедра
меңгерушісі

1.Кафедрадағы
материалдытехникалық базаны жақсарту
2.Жаңа жүйедегі компьютерлерді алу
үшін өтініш беру
3.Жұмыс шарттарын қалыптастыру
үшін жұмыс орнын кеңейту

Орындау
туралы белгі
(күні,
ТІ жауапты
тұлғаның
қолы)

Ескертулер

№
п/п

8

9

Анықталынған сәйкессіздіктер
(ескертулер), ұсыныстар)

Студенттердің
ғаламторға
қолжетімділігі үшін WiFi нүктесі
кейбір корпустарда орнаатылмаған Корпустарға WiFi нүктесін орнату
және ғаламтормен қамтамасыз ету
(немесе нашар ұстайды)

Кафедра және факультеттің жеке
сайты түзетулерді қажет етеді:
оқыту бағдарламасы бойынша,
студенттердің саны бойынша осы
мамандыққа түсу шарттары мен
оқытушылар және олардың толық
резюмесі бойынша мәлімет
жетіспейді
Білім
беру
бағдарламасының
сапасын
қамтамасыз
ететін
саясатты күшейту мақсатында
оқыту мен ғылыми зерттеулеерді
және
білім
берудің
арақатынасының дәрежесін жақсарту

10

Түзетуші іс - шаралар (ТІ)

Университет сайтындағы кафедра
парақшасын толықтыру үшін жұмыс
жүргізу

Білім беру бағдарламасының сапсын
қамтамасыз ететін саясатты күшейту
мақсатында зерттеулер мен оқытуды
интеграциялау
1.Студенттерге диплом жазу
барысында методикалық көмек
көрсету үшін ғылыми зерттеулерді
өткізу және оның
әдістері:академиялық мақсаттарға
арналған тіл аналитикалық оқыту және
стандартталған тестер
(FCE,EHS)бойынша арнайы курстар
енгізу
2.Оқыту бағдарламасын жақсарту
үшін
жұмыс берушіер мен
студенттерді қатысуға шақыру

Орындау
мерзімі

ТІ орындайтын
жауапты тұлға

2017

ЦКТ
басқарушысы
Инкарбеков С.А.

жиі

Модератор
факультета,
модератор
кафедры

Қыркүйек
2017

каф. менгерушісі.,
эдвайзер

Орындау
туралы белгі
(күні,
ТІ жауапты
тұлғаның
қолы)

Ескертулер

№
п/п

11

12

13

14

Анықталынған сәйкессіздіктер
(ескертулер), ұсыныстар)

Оқыту
бағдарламасының
қамтамасыз спасын қамтамасыз
етеін саясатты қолдау және
қалыптастыруға
студенттерді
белсенді түрде кафедраға шақыру

Түзетуші іс - шаралар (ТІ)

ТІ орындайтын
жауапты тұлға

Жиі

ППС каф.
менгерушісі ППС

2018

Кафмеңгерушісі ,
халықаралық
серіктестік
орталығы

1.Білім
беру
бағдарламасының
сапасын арттыру үшін студенттермен
сұхбаттасу
2.МОБ тың түзету
жоғары
курс
атсалыстыру

жұмыстарына
студенттерін

Ортақ оқыту бағдарламасының
аясында
кафедраға
берілген
мамандық
бойынша
оқыту Ортақ оқыту бағдарламасын жасау
қызметтерімен иқамтамасыз ету үшін ЖОО серіктестерін іздестіру
мүмкіндігін қарастыру

Жаңашыл Қазақстанның тілдік
саясатын
және шет тілдік
оқытудың аймағында көрінетін
заманауи
тенденцияларды
айқындайтын элективті курстарды
ойлап табу және қосу (мысалы:
шет тілдерін ерте жастан оқыту)

Орындау
мерзімі

Шет тілдік оқытудың аясындағы
замауи тенденцияларға сәйкес білім
беру бағдарламасының элективті
пәндері мен мазмұнын жыл сайын
жаңарту

Іске асып жатқан білім беру Жасалып жаткан компитенциялармен
бағдарламасы оқытудың түпкі оқытудың күтіліп отырған
нәтижесіне деген нашар бағытты нәтижелерін қайта қарастыру
көрсеткендіктен, жасалып жаткан

Жыл сайын

2017

Каф
ммеңгерушісі,
эдвайзер

Каф меңгерушсі .,
ТЖ

Орындау
туралы белгі
(күні,
ТІ жауапты
тұлғаның
қолы)

Ескертулер

№
п/п

Анықталынған сәйкессіздіктер
(ескертулер), ұсыныстар)

Түзетуші іс - шаралар (ТІ)

Орындау
мерзімі

ТІ орындайтын
жауапты тұлға

2017

Каф меңгерушісі.,
эдвайзер,
ППС

2018

ППС

Жыл сайын

Каф. меңгерушісі

компитенциялармен
оқытудың
күтіліп отырған нәтижелерін қайта
қарастыру

15

16

17

ОБ 5В021000 – Шет ел
Оқыту
бағдарламасының филологиясының 2017-2018 оқу
аясындағы студенттердің иарнайы жылғы жоспары бойынша білім
мамандануын жасап шығру
алушының оқу бағытын анықтайтын
атау беру

Кафедраға
оқыту процесінің
дайындығына
жолдары
мен
принцптерін және студенттердің
осы
просецтегі
рөлін
жоғарылатуды қарастыру

Бұл білім беру бағдарламасында
жұмыс істейтін мұғалімдер оқыту
әдістемесі
мен
формаларын
әртараптандыру. Оқыту процесіне
әсер
ететін
оқытудың
интербелсенді әдістерін қолдану
қажет.

1.Педагогикалық іскерлікке жас
мамандардың қатысуын қамтамасыз
ету
2.Түрлі инновациялық тәсілдер мен
оқыту формалары бойынша
семинарларды өткііззуу
3.Студенттердің өз бетінше білім алу
позицияларын қамтамасыз ету
мақсатында «блог» немесе Padlet
технологиясын қолдану

ОБ – да оқытудың инновациялық
(қашықтық,
интербелсенді)
формаларын,
сонымен
қатар
инклюзивті білім беруді қарастыру.

Орындау
туралы белгі
(күні,
ТІ жауапты
тұлғаның
қолы)

Ескертулер

№
п/п

18

19

20

21

Анықталынған сәйкессіздіктер
(ескертулер), ұсыныстар)

Орындау
мерзімі

ТІ орындайтын
жауапты тұлға

2019

Каф. меңгерушісі

2018

Каф. меңгерушісі

Аймақтағы мансаптық бардарлы
жұмысын келесі іс – шаралар арқылы,
бұқаралықққ ақппарат құралдарымен
таныстыруу, ашық есік күндерін
өткізу, университеттің веб – сайтында
ОБ туралы заманауи ақпаратты
орналастыру.

Тұрақты

Каф. менгерушісі
ПОҚ

ЖОО сайтында және кафедра
ЖОО сайтында және кафедра ақпаратын ағылшын тілінде
ақпаратын
ағылшын
тілінде таныстыру жұмысын күшейту, БІЛІМ
таныстыру,
мамандықтың БЕРУ бағдарламасы бойынша

Тұрақты

Каф. менгерушісі
ПОҚ

Түзетуші іс - шаралар (ТІ)

Шетелдік жүршізуші ЖОО – ның
шақыруы арқылы қонақтардың
Шетелдік білім беру аумағында
дәрістерін
ұйымдастыру
заманауи тенденциялар бойынша
мүмкіндіктерін қарастыру.
шетелдік маманның семинарын өткізу.

Практикалық
жұмысшыларды
қайта қарастыру жұмысына және
практикалық
–
ориентция
мінездемесінде
элективті
курстарды
оқу
арқылы
мамандардың даярлау сапасын
жақсартуға тарту.

Аймақта кәсіби – бағдарланған
жұмысты
жинақтаудың
тұрақтылығын, сонымен қатар
актуалды ақпаратты араластыру
кезінде
Білім
беру
бағдарламасының
сайты
мен
кафедрасында қамтамасыз ету.

Ынтымақтастық туралы келісімнің
шеңберінде
мамандарды
даярлау
сапасын
жоғарылату
мақсатында
Абылайхан
ат.
ҚазХқжӘТМУ
ағылшын филологиясы кафедрасының
мамандарын диплом алды тәжірибе
өту кезінде дипломдық жұмысына
жетекшілікке тарту

Орындау
туралы белгі
(күні,
ТІ жауапты
тұлғаның
қолы)

Ескертулер

№
п/п

Анықталынған сәйкессіздіктер
(ескертулер), ұсыныстар)

Түзетуші іс - шаралар (ТІ)

Орындау
мерзімі

ТІ орындайтын
жауапты тұлға

Жыл сайын

Каф. менгерушісі
ПОҚ

имиджінде жұмыс жағдайын, жинақтауды жоғарылату мақсатында
халықаралық деңгейде білу және БІЛІМ БЕРУ қызметін тану мен
оң әсер етуі БІЛІМ БЕРУ бойынша мойындау.
жинақтауды жоғарылату.

БІЛІМ БЕРУ процессінде ғылыми
және
инновациялық
құрамды
күшейту; кафедраның ғылыми
тақырыптарын қайта өңдеу және
зерттеу нәтижелерін авторлық
және элективті курстар түрінде
БІЛІМ БЕРУ үдерісіне енгізу,
даярлаудың
спецификасының
күшеюіне әсер ету.

1. БІЛІМ БЕРУ бағдарламасына
студенттерді тарту
2.5В021000 «Шетел филология»үйірме
жұмысына белсені қатысуға шақыру.
Жас ғалым», “Artofdebating”,
“Wirsprechen Deutsch”, “Rèves-tu être á
Paris”, “Hanxuejia”.
2. Ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша
Республикалық байқауларға
студенттердің қатысуына мүмкіндік
жасау.
3.Халықаралық ауысу және
академияялық ұтқырлық
бағдарламасына студенттерді қатысуға
тарту.
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БІЛІМ
БЕРУ
бағдарламасы
бойынша кафедра оқытушының
ғылыми және шығарылымдық
белсенділігін күшейту

Скопус и Томсон Ройтерс
журналдарының ғылыми мақала
шығарылымында ПОҚ белсенділігін
жоғарлату.
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ПОҚ-ның БІЛІМ БЕРУ- дің
БІЛІМ БЕРУ бағдарламасының дамуына қосқан үлесін БІЛІМ БЕРУ
толық жетілуінде үлесін саралау, бағдарламасының қайта өңдеуі
БІЛІМ
БЕРУ
нәтижелерін арқылы қатысу жыл сайынғы
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Жыл сайын

Каф. менгерушісі
ПОҚ

Орындау
туралы белгі
(күні,
ТІ жауапты
тұлғаның
қолы)

Ескертулер

№
п/п

Анықталынған сәйкессіздіктер
(ескертулер), ұсыныстар)

анықтауға
күшейту.

25

әсерлі

білім

Түзетуші іс - шаралар (ТІ)

Орындау
мерзімі

ТІ орындайтын
жауапты тұлға

2018

Каф. менгерушісі
ПОҚ

Орындау
туралы белгі
(күні,
ТІ жауапты
тұлғаның
қолы)

беруді жинақталған рейнтігіне саралау.

БІЛІМ БЕРУ бағдарламасы
бойынша кадрларды дайындау
үздіксіз
және
қабылдауды БІЛІМ БЕРУ мәліметтері бойынша
қамтамасыз етуге арналған БІЛІМ магистураның ашылуына құжаттарды
БЕРУ
бағдарламасына
сай дайындау.
факультет магистуратураны ашу
жұмысын жүргізу.

«Ағылшын тіл білімі» каф.меңгерушісі _____________Карбозова Г.К..
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