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Заслушав и обсудив доклад главного специалиста ОСиМКО Дика А.П. «Анализ 

итогов рейтинга образовательных программ НПП «Атамекен», ученый совет отмечает 

значительность проделанной работы по повышению качества образовательных программ 

(далее – ОП). Вместе с тем, для обеспечения устойчивого качества ОП есть резервы. На 

основании изложенного ученый совет 

 

РЕШИЛ:  

1. Провести детальный анализ итогов рейтинга с отражением в протоколах заседания 

кафедр точек роста, направлений использования данных НПП и мероприятий по 

обеспечению высокого качества ОП. 

Заведующие кафедрами 

до 15 февраля 2021 года 

2. Обеспечить соответствие результатов обучения ОП профессиональным 

стандартам, отраслевой рамке квалификаций. Согласовать разработанные ОП с 

профессиональными ассоциациями. 

УАР,  

Руководители ОП 

до 01 апреля 2021 года 

3. Провести анализ рабочих программ дисциплин/модулей на предмет их 

соответствия показателям рейтинга НПП. Пересмотреть содержание модулей/дисциплин в 

соответствии с требованиями рынка труда, учитывая перспективные тренды рынка. 

Представить в УАР аналитические справки по внесенным изменениям. 

УАР,  

Руководители ОП 

до 01 апреля 2021 года 

 

4. Обеспечить максимально возможную практикоориентированность 

модулей/дисциплин, включая привлечение к учебному процессу специалистов индустрии 

по соответствующей отрасли.  

ДАП,  

УАР,  

заведующие кафедрами 

до 01 апреля 2021 года 

 

5. Провести внутренний аудит результатов ОП на соответствие критериям рейтинга 

по трудоустройству. 

Заместители директоров по 

трудоустройству 

Руководители ОП 

До 12.03.2021 г. 

 



6. Ежемесячно проводить мониторинг трудоустройства выпускников, включая 

студентов выпускного курса, составить расширенную базу выпускников. При участии в 

новом рейтинге НПП представить по каждой ОП подтверждающую информацию о 

выпускниках, по объективным причинам не отчисляющих пенсионные взносы. 

Центр карьеры и трудоустройства,  

Руководители ОП 

Эдвайзеры 

постоянно 

7. Разработать программы содействия ускоренному трудоустройству выпускников 

по институтам.  

Заместители директоров по 

трудоустройству 

Руководители ОП 

до 01 апреля 2021 года 

8. Разработать программу повышения мотивации студентов к академической 

мобильности. 

Отдел международного 

сотрудничества и рекрутинга 

иностранных студентов,  

отдел регистрации, 

заведующие кафедрами 

до 01 апреля 2021 года 

9. Контроль исполнения данного решения возложить на и.о. первого проректора 

Исмаилова А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь ученого совета       М.Хасанова 
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Стратегия және білім беру сапасын мониторингілеу бөлімінің бас маманы А.П. 

Диктің «Атамекен «ҰКП Білім беру бағдарламалары рейтингінің қорытындыларын талдау» 

баяндамасын тыңдап және талқылай отырып, ғылыми кеңес білім беру бағдарламаларының 

(бұдан әрі – БББ) сапасын арттыру бойынша атқарылған жұмыстың маңыздылығын атап 

өтті. Сонымен қатар, ББ-ның тұрақты сапасын қамтамасыз ету үшін резервтер бар. 

Баяндалғанның негізінде ғылыми кеңес 

 

ШЕШТІ:  

1. Кафедра отырысының хаттамаларында өсу нүктелерін, ҰКП деректерін 

пайдалану бағыттарын және БББ жоғары сапасын қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды 

көрсете отырып, рейтинг қорытындыларына егжей-тегжейлі талдау жүргізу. 

Кафедра меңгерушілері  

2021 жылғы 15 ақпанға дейін 

 

2. БББ оқыту нәтижелерінің кәсіби стандарттарға, салалық біліктілік шеңберіне 

сәйкестігін қамтамасыз ету. Әзірленген БББ-ны кәсіби қауымдастықтармен келісу. 

АЖБ, БББ басшылары  

2021 жылғы 01 сәуірге дейін 

 

3. Пәндердің/модульдердің жұмыс бағдарламаларына олардың ҰКП рейтингісінің 

көрсеткіштеріне сәйкестігі мәніне талдау жүргізу. Нарықтың перспективалық трендтерін 

ескере отырып, еңбек нарығының талаптарына сәйкес Модульдер/пәндердің мазмұнын 

қайта қарау. Енгізілген өзгерістер бойынша талдау анықтамаларын АЖБ-ға ұсыну. 

АЖБ, БББ басшылары  

2021 жылғы 01 сәуірге дейін 

 

4. Модульдердің/пәндердің оқу процесіне тиісті сала бойынша Индустрия 

мамандарын тартуды қоса алғанда, барынша мүмкін болатын практикаға бағдарлануын 

қамтамасыз ету. 

АСД, АЖБ, БББ басшылары  

2021 жылғы 01 сәуірге дейін 

 

5. БББ нәтижелерінің жұмысқа орналастыру бойынша рейтинг критерийлеріне 

сәйкестігіне ішкі аудит жүргізу. 

Директорлардың жұмысқа 

орналастыру жөніндегі 

орынбасарлары 

БББ басшылары  

12.03.2021 ж. дейін 

 



6. Бітіруші курс студенттерін қоса алғанда, түлектерді жұмысқа орналастыру 

мониторингін ай сайын жүргізу, түлектердің кеңейтілген базасын жасау. Жаңа рейтингке 

қатысу кезінде ҰКП әрбір ББ бойынша объективті себептер бойынша зейнетақы 

жарналарын аудармайтын түлектер туралы растайтын ақпарат берсін. 

 Мансап және жұмысқа орналастыру 

орталығы, БББ басшылары 

Эдвайзерлер тұрақты 

 

7. Институт бойынша түлектерді жұмысқа орналастыруды жеделдетуге жәрдемдесу 

бағдарламаларын әзірлеу. 

Директорлардың жұмысқа 

орналастыру жөніндегі 

орынбасарлары 

БББ басшылары  

2021 жылғы 01 сәуірге дейін 

 

8. Студенттердің академиялық ұтқырлыққа деген ынтасын арттыру бағдарламасын 

әзірлеу. 

Халықаралық ынтымақтастық және 

шетелдік студенттерді рекрутинг 

бөлімі, тіркеу бөлімі, кафедра 

меңгерушілері 2021 жылғы 01 сәуірге 

дейін  

 

9. Осы шешімнің орындалуын бақылау бірінші проректордың м.а. А.О.Исмаиловқа 

жүктелсін. 

 

 

 

 

 

Ғылыми кеңес хатшысы      М.Хасанова 

 


