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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Стоматология факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№2 ХАТТАМАСЫ

Түркістан  қаласы.                                                                                  ___.___.2021 ж.

Қатысқандар: 
Комиссия төрайымы:

1. Бисеитова Асель – оқытушы;
Комиссия мүшелері:

2. Сулейменова Айгуль –аға оқытушы
3. Жуманазаров Назарбек– м.ғ.к.;
4. Арыстанова Сымбат– оқытушы-магистр;
5. Искендиров Мухтар – м.ғ.к.;
6. Ускенбаева Айгерим – оқытушы;
7. Айболова Гульнар – техн.ғ.к.;
8. Мамырбекова Айжан – доцент;
9. Шулен Аслан– студент;
10.  Шалтаева Меруерт- Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бөлімі әдіскері

Комиссия хатшысы: Сыздықова Әсем– оқытушы-магистр

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1. Қашықтан оқыту технологиясымен білім беруде ББ пәндері бойынша 
контенттердің толық және сапалы жүктелгенін тексеру.

2. ББ қызметіне қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестігін растайтын
құжаттар тізіміне сәйкес педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы 
мәліметтерді қадағалау (1-Қосымша).

3. Қазан айында жүргізілген іс шаралар нәтижелерін Комиссия мәжілісінде талдау

1. Тыңдалды: Қашықтан оқыту технологиясымен білім беруде ББ пәндері бойынша
контенттердің толық және сапалы жүктелгенін тексеру. 

Қашықтан оқыту технологиясын қолданып оқыту, сабақтар жүргізу, ағымдық, аралық
бағалау  процестерінің  бекітілген  талаптарға  сәйкестігін  бақылау жөнінде  Сапаны
қамтамасыз ету жөніндегі төрайымы Бисеитова Асель сөз алып күн тәртібіндегі мәселе
бойынша  жургізілген мониторинг нәтижелерін баяндады: кафедраларда оқытылатын
пәндердің  барлығының  конттентері  университетің  қашықтан  оқыту  үшін  арналған
tng.ayu.edu,kz   платформасына  енгізілген.  Әр  аптаға  арналған  тест,  тапсырмалары
білімгерлер  тарапынан  орындалып,  tng.ayu.edu,kz   жүктелуде.  Әр  кафедра
оқытушылары  tng.ayu.edu,kz  жүктелген  тапсырмалардың  жауабын  бағалап.
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tng.ayu.edu,kz  –те  бағалауда  және  қорытынды  бағаны  Platonus  базасына  қойылған.
Жалпы дәрістер зум платформасында өтеді.  

 Шешім:  Қашықтан оқыту технологиясын қолданып оқыту,   ағымдық,  аралық бағалау
процестерінің бекітілген талаптарға сәйкестігі бақылансын.

2.Тыңдалды ББ  қызметіне  қойылатын  біліктілік  талаптарына  және  оларға  сәйкестігін
растайтын  құжаттар  тізіміне  сәйкес  педагог  және  оқытушы  кадрлармен  жасақталуы
туралы мәліметтерді қадағалау қадағалау.
Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы  төрайымы  Бисеитова Асель  сөз алып
күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша  жургізілген мониторинг нәтижелерін баяндады:
2021-2022 оқу жылына ББ бойынша бітіруші жұмыс жетекшілерінің біліктілік талаптарға 
сәйкестігі «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті
растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Білім және 
ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығының 10 қосымшасы 74  
тармағына сәйкес анықталды. 

Шешім:   ББ  пәндәрін  жүргізетін  профессор  оқытушылар  құрамының   біліктілік
талаптарға сәйкестігі расталды.

Мәжіліс төрайымы:                        Бисеитова Асель-оқытушы

Мәжіліс хатшысы:                                    Сыздықова Әсем– оқытушы-магистр


