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5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасының 

мамандырылған аккредиттеу аясында өткізілген 

 сыртқы бағалау (аудит) бойынша БСҚА сарапшылар тобының ескертулері мен ұсыныстарын жою жөніндегі түзетуші іс – шаралар 

ЖОСПАРЫ   

 

№ 

п/п 

Анықталынған сәйкессіздіктер 

(ескертулер), ұсыныстар) 

 

Түзетуші іс - шаралар (ТІ) 
Орындау 

мерзімі 

ТІ орындайтын 

жауапты тұлға  

Орындау туралы 

белгі  

(күні, 

 ТІ жауапты 

тұлғаның қолы) 

Ескертулер 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

5В051000 «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару» білім беру 

бағдарламасының мақсаты  
университет миссиясымен толық 

сәйкестірілмеген 

5В051000 «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару» білім беру 

бағдарламасының мақсатын қайта 

қарастыру және   университет 

миссиясымен сәйкестендіру 

2017 

Кафедра 

меңгерушісі 

Кыдырова Ж.Ш. 

  

2 

Студенттер мен ОПҚ университет 

миссиясымен,   5В051000 

«Мемлекеттік және жергілікті 

басқару» білім беру 

бағдарламасының миссиясы және 

мақсатымен  жеткіліксіз 

хабарландырылған 

Университет миссиясын,   5В051000 

«Мемлекеттік және жергілікті 

басқару» білім беру бағдарламасының 

миссиясы және мақсатын түсіндіру 

үшін тәлімгерлік сағаттар, кафедра 

мәжілістерін өткізу 

2017-2022 

Кафедра 

меңгерушісі 

Кыдырова Ж.Ш. 

  

3 

Оқу жұмыс жоспарларының мазмұны 

мен құрылымы типтік оқу жоспары 

мен элективті пәндер каталогына 

Элективті пәндер тізімін қайта қарастыру 

және жаңарту 
2017-2022 

Кафедра 

меңгерушісі 

Кыдырова Ж.Ш. 

  



№ 

п/п 

Анықталынған сәйкессіздіктер 

(ескертулер), ұсыныстар) 

 

Түзетуші іс - шаралар (ТІ) 
Орындау 

мерзімі 

ТІ орындайтын 

жауапты тұлға  

Орындау туралы 

белгі  

(күні, 

 ТІ жауапты 

тұлғаның қолы) 

Ескертулер 

сәйкес келеді,  дегенімен элективті 

пәндер құрамында кейбір ауытқулар 

орын алған    

 

 

 

 

4 

5В051000 «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару» білім беру 

бағдарламасының студенттері 

халықаралық алмасу және 

тағылымдамалар үрдісіне толық 

қатыстылырмаған. 

 

 

 

 

 

Шетелдік және отандық серіктес 

университеттерімен ынтымақтастық 

географиясын кеңейту арқасында 

студенттеррдің ішкі және сыртқы 

ұтқырлығы бойынша жұмысты белсендіру   

2017-2022 

Кафедра 

меңгерушісі 

Кыдырова Ж.Ш.; 

Болон үрдісі және 

академиялық 

ұтқырлығы 

орталығының 

басшысы  

Ефимова И.Е.; 

Халықаралық 

ынтымақтастық 

орталығының 

басшысы 

Турымшаева А.Т. 

 

 

5 

Жеке оқыту траекториясын 

қалыптастыру барысында кафедра 

студенттердің жеке қабілеттерін 

ескертуге тырысады, дегенімен ол 

барлық уақытта іске аспайды өйткені 

«Мемлекеттік қызметті басқару» және 

«Мемлекеттік және кадрлық қызмет» 

маманданулары бір біріне сәйкес 

келеді 

 

-Оқыту траекторияларын қайта қарастыру;  

-5В051000 «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару» білім беру 

бағдарламасының оқыту 

траекторияларында «Мемлекеттік және 

жекеменшік серіктестік» және «Жергілікті 

басқару және өзін-өзі басқару» атты 

мамандануларды қарастыру 

2017-2022 

Кафедра 

меңгерушісі 

Кыдырова Ж.Ш. 

 

  



№ 

п/п 

Анықталынған сәйкессіздіктер 

(ескертулер), ұсыныстар) 

 

Түзетуші іс - шаралар (ТІ) 
Орындау 

мерзімі 

ТІ орындайтын 

жауапты тұлға  

Орындау туралы 

белгі  

(күні, 

 ТІ жауапты 

тұлғаның қолы) 

Ескертулер 

6 

Университет сайтындағы және 

кафедра парақшасындағы ақпарат 

жаңартылмайды және нақтылауды 

талап етеді  

- Университет сайтында орналасқан 

кафедра парақшасындағы ақпаратты 

жаңарту және талдау бойынша жұмысты 

жүргізу; 

- 5В051000 «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару» білім беру 

бағдарламасына тиісті барлық 

ақпаратты өзектендіру  

2017-2022 

Кафедра 

меңгерушісі 

Кыдырова Ж.Ш.; 

Компьютерлік 

технологиялар және 

телекоммуникация-

лар орталығының 

басшысы  

Инкарбеков С.А. 

 

 

 

 

 

  

7 

Университет миссиясы, сондай-ақ 

мемлекеттік қызмет саласына 

мамандардың қажеттілігін ескере 

отырып, жұмыс берушілер мен 

бітіруші түлектерді міндетті түрде 

қатыстыру арқылы 5В051000 

«Мемлекеттік және жергілікті 

басқару» білім беру 

бағдарламасының миссиясы мен 

мақсаттарын қайта қарастыру 

Кафедра мәжілісінде жұмыс берушілер 

мен бітіруші түлектердің қатысуымен 

5В051000 «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару» білім беру 

бағдарламасының миссиясы мен 

мақсаттарын қайта қарастыру 

2017 

Кафедра 

меңгерушісі 

Кыдырова Ж.Ш. 

  

8 

Студенттер мен ОПҚ арасында 

5В051000 «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару» білім беру 

бағдарламасының миссиясы мен 

мақсаттарын насихаттау бойынша 

көрнекті ақпарат материалдарын 

Кафедрада студенттер мен ОПҚ 

арасында 5В051000 «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару» білім беру 

бағдарламасының миссиясы мен 

мақсаттарын түсіндіретін ақпарат 

стендін жасау және орнату  

2018 

Кафедра 

меңгерушісі 

Кыдырова Ж.Ш. 

  



№ 

п/п 

Анықталынған сәйкессіздіктер 

(ескертулер), ұсыныстар) 

 

Түзетуші іс - шаралар (ТІ) 
Орындау 

мерзімі 

ТІ орындайтын 

жауапты тұлға  

Орындау туралы 

белгі  

(күні, 

 ТІ жауапты 

тұлғаның қолы) 

Ескертулер 

кеңінен қолдану. 

9 

5В051000 «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару» білім беру 

бағдарламасын құрастыруға жұмыс 

берушілер мен бітіруші түлектерді 
кеңінен қатыстыру 

5В051000 «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару» білім беру 

бағдарламасының модульды білім 

беру бағдарламасын, элективті пәндер 

каталогын құрастыруға жұмыс 

берушілер мен бітіруші түлектерді 
қатыстыру  

2017-2022 

Кафедра 

меңгерушісі 

Кыдырова Ж.Ш. 

  

10 

Құрастырылған білім беру 

бағдарламаларының мазмұны мен 

сапасын бағалау үшін 

қатыстырылатын сыртқы 

сарапшылар жұмысының 

тиімділігін арттыру 

 

 

 

 
 

 

Сыртқы сарапшылар үшін білім беру 

бағдарламаларының мазмұны мен 

сапасын бағалайтын критерийлер 

жасау    

2017-2022 

Кафедра 

меңгерушісі 

Кыдырова Ж.Ш. 

  

11 

Бір немесе одан көп академиялық 

кезеңге Қазақстанның жетекші ЖОО-

нан профессорларды шақыру 

бойынша жұмысты белсендіру 

5В051000 «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару» білім беру 

бағдарламасының студенттеріне дәріс 

беру үшін  қазақстандық жетекші ЖОО-

нан профессорларды шақыру 

2017-2022 

Кафедра 

меңгерушісі 

Кыдырова Ж.Ш.; 

Болон үрдісі және 

академиялық 

ұтқырлығы 

орталығының 

басшысы  

Ефимова И.Е.; 

Халықаралық 

  



№ 

п/п 

Анықталынған сәйкессіздіктер 

(ескертулер), ұсыныстар) 

 

Түзетуші іс - шаралар (ТІ) 
Орындау 

мерзімі 

ТІ орындайтын 

жауапты тұлға  

Орындау туралы 

белгі  

(күні, 

 ТІ жауапты 

тұлғаның қолы) 

Ескертулер 

ынтымақтастық 

орталығының 

басшысы 

Турымшаева А.Т. 

12 

Көптілділікті дамыту шеңберінде 

ағылшын тіліндегі білім беру 

бағдарламасын іске асыру 

бойынша жұмысты белсенділендіру. 

 

 

 

- Ағылшын тілінде оқытылатын пәндердің 

санын арттыруды жоспарлау; 

-Ағылшын тілінде өткізілетін сабақтардың 

және оқу-әдістемелік құжаттардың 

сапасын бақылау бойынша жұмысты 

ұйымдастыру   

 

2017-2022 

Кафедра 

меңгерушісі 

Кыдырова Ж.Ш.; 

Шет тілдерінде 

білім беру сапасын 

қамтамасыз етуді 

ұйымдастыру және 

бақылау бөлімінің 

басшысы  

Тукибаева А.С. 

  

13 

Университет сайтының дизайнын 

жетілдіру 

 

Сайттың дизайнерлік рәсімделуін 

жақсарту бойынша жұмыстарды жүргізу  
2017-2022 

Кафедра 

меңгерушісі 

Кыдырова Ж.Ш.; 

Компьютерлік 

технологиялар және 

телекоммуникация-

лар орталығының 

басшысы  

Инкарбеков С.А. 

  

14 

5В051000 «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару» білім беру 

бағдарламасы туралы ақпаратты 

әлеуметтік желілерде орналастыру  
 

Facebook, Instagram, Вконтакте 

әлеуметтік желілерде кафедра 

парақшасын құру  

2017-2022 

Кафедра 

меңгерушісі 

Кыдырова Ж.Ш. 

 

  

15 

Қалыптастырылған бітіруші 

түлектердің электрондық базасын 

жұмыс берушілер туралы ақпаратты 

Бітіруші түлектердің электрондық 

базасын жұмыс берушілер туралы 

ақпаратты қосу арқылы  үнемі жаңартып 

2017-2022 

Кафедра 

меңгерушісі 

Кыдырова Ж.Ш.; 

  



№ 

п/п 

Анықталынған сәйкессіздіктер 

(ескертулер), ұсыныстар) 

 

Түзетуші іс - шаралар (ТІ) 
Орындау 

мерзімі 

ТІ орындайтын 

жауапты тұлға  

Орындау туралы 

белгі  

(күні, 

 ТІ жауапты 

тұлғаның қолы) 

Ескертулер 

қосу арқылы жаңарту бойынша 

бітіруші түлектер Ассоциациясының 

жұмысын белсенділендіру  

тұру  Жұмыспен қамту 

және кәсіби бағдар 

беру бөлімінің 

жетекшісі 

Альжанова А.Ж. 

16 

Қаланың және аймақтың мемлекеттік 

қызметкерлерін қонақ дәрістерін 

оқуға кеңінен қатыстыру 

Қаланың және ОҚО-ның мемлекеттік 

құрылымдарының өкілдерін бейіндік 

пәндер бойынша дәріс оқуға шақыру 

2017-2022 

Кафедра 

меңгерушісі 

Кыдырова Ж.Ш. 

 

  

17 
ОПҚ-ның ғылыми жобаларға қатысу 

белсенділігінің дәрежесін жоғарылату 

-Білім және ғылым министрлігі және 

басқа  салалық ведомстволарының желісі 

бойынша ОПҚ-ның ғылыми жобаларға 

қатысуын  белсенділендіру; 

- ОПҚ-ны ғылыми жобаларға қатысу 

тәртібін түсіндіру бойынша семинарлар 

мен кездесулерді өткізу 

 

 

2017-2022 

Кафедра 

меңгерушісі 

Кыдырова Ж.Ш.; 

Ғылым және 

өндіріс 

департаментінің 

директоры 

Ходжибергенов 

Д.Т. 

  

18 
ОПҚ-ның академиялық ұтқырлығын 

жоғарылату (сыртағы дәрістер)  

ОПҚ-ның академиялық ұтқырлығын 

белсенділендіру 
2017-2022 

Кафедра 

меңгерушісі 

Кыдырова Ж.Ш.; 

Болон үрдісі және 

академиялық 

ұтқырлығы 

орталығының 

басшысы  

Ефимова И.Е.; 

Халықаралық 

ынтымақтастық 

орталығының 

басшысы 

  



№ 

п/п 

Анықталынған сәйкессіздіктер 

(ескертулер), ұсыныстар) 

 

Түзетуші іс - шаралар (ТІ) 
Орындау 

мерзімі 

ТІ орындайтын 

жауапты тұлға  

Орындау туралы 

белгі  

(күні, 

 ТІ жауапты 

тұлғаның қолы) 

Ескертулер 

Турымшаева А.Т. 

 

 

 

19 

Көптілділік білім беру орталығы 

шеңберінде ОПҚ арасында ағылшын 

тілін меңгеру бойынша жұмысты 

белсенділендіру  

М.Әуезов ат. ОҚМУ-да немесе басқа 

мекемелерде ағылшын тілі курстарында 

ОПҚ оқытуды ұйымдастыру  

2017-2022 

Кафедра 

меңгерушісі 

Кыдырова Ж.Ш.; 

Тілдерді дамыту 

бөлімінің жетекшісі 

Жамантаева А.А. 

  

 20 

Көптілділік білім беруді дамыту 

шеңберінде мемлекеттік және 

ағылшын тіліндегі оқу, әдістемелік 

және ғылыми әдебиеттердің қорын 

арттыру бойынша жұмыстарды 

белсенділендіру 

- Мемлекеттік және ағылшын тіліндегі 

оқу, әдістемелік және ғылыми 

әдебиеттерді алу бойынша 

тапсырыстарды беру; 

- Мемлекеттік және ағылшын тіліндегі оқу 

құралдары, дәріс жинағы және ПОӘК 

құрастыру бойынша  жұмысты күшейту 

 

2017-2022 

Кафедра 

меңгерушісі 

Кыдырова Ж.Ш.; 

Әдістемелік 

бөлімнің жетекшісі 

Абдикеримова Г.И. 
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