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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Стоматология факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№3 ХАТТАМА

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. ББ пәндерінің оқу әдебиеттерімен дидактикалық-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік оқу
құралдарымен қамтамасыз етілуін қадағалау (2,8 Қосымша);

2. ББ  іске  асыруда оқытудың  инновациялық  әдістерімен   технологияларын  ендіру
барысына мониторинг жасау;

3. Қашықтан оқыту технологиясын қолданып оқыту, сабақтар жүргізу, ағымдық, аралық
бағалау процестерінің бекітілген талаптарға сәйкестігін бақылау.

1.Тыңдалды:   Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрайымы Бисеитова Асель
сөз алып күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша ББ пәндерінің оқу әдебиеттерімен 
дидактикалық-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік оқу құралдарымен кафедралар толық 
100% қамтылғандығы баяндалды.

Кафедралар  оқытушылары  өздерінің  шығарған  оқулықтарын  (кафедраларда
оқулығы  тапшы  пәндерден  жылда  қажетті  оқу  құралдары  шығарылып  тұрады),  оқу
құралдарын  және  электронды  нұсқадағы  кітаптарды  баспадан  шығарып,  университет
кітапханасына өткізді. Осы оқулықтармен оқу құралдарының негізінде 2,8- қосымшалары
толтырылып кітапханаға өткізілді. Сонымен қатар, оқулықтар қорын жаңарту мақсатында
пәндерді  оқытуға  арналған  оқулықтарды  сатып  алу  үшін  университет  кітапханасына
ұсыныс берілуде.



Ф-ОБ-001/065

 Шешім: Факультетте іске асырылатын ББ мазмұны мен құрылымы МЖБС талаптарына
және  басқа  да  сыртқы  және  ішкі  нормативтік  құжаттар  талаптарына  сәйкес,  ҚР  БҒМ
Реестерінде  тіркелген  және  мерзімді  жаңартылған,  2020-2021  оқу  жылына  ББ,  НОЖ,
ОЖЖ оқу бағдарламалары бекітілген.

2.Тыңдалды:   Сапаны қамтамасыз ету  жөніндегі  комиссиясы төрайымы Бисеитова
Асель  ББ  іске  асыруда оқытудың  инновациялық  әдістерімен   технологияларын  ендіру
барысына мониторинг жасау  күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша сөз алып,  Ғылым мен
техниканың  жедел  дамыған,  ақпараттық  мәліметтер  ағыны  күшейген  заманда  ақыл-ой
мүмкіндігін  қалыптастырып,  адамның  қабілетін,  талантын  дамыту  білім  беру
мекемелерінің  басты  міндеті  болып  отыр.  Ол  бүгінгі  білім  беру  кеңістігіндегі  ауадай
қажет  жаңару  оқытушының  қажымас  ізденімпаздығы  мен  шығармашылық  жемісімен
келмек. Сондықтан да әрбір білімгердің қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке,
ізденімпаздыққа,  шығармашылыққа  тәрбиелеуді  жүзеге  асыратын  жаңартылған
педагогикалық  технологияны  меңгеруге  үлкен  бетбұрыс  жасалуы  қажет.  Өйткені
мемлекеттік  білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін  ұйымдастыру жаңа педагогикалық
технологияны ендіруді  міндеттейді. Кафедраларда ББ іске асыруда  Кейс стади, жобалап
оқыту технологиясы,  дербес оқыту,білімгерге  бағытталған оқыту секілді  инновациялық
әдістер  қолданылады.Сонымен  қатар,  кафедра  оқытушылары  біліктіліктерін  жетілдіріп
тұрады және сол жерде үйренген әдістерін оқыту барысында қолданылуда. 
Шешім:  ББ іске  асыруда оқытудың жаңа инновациялық әдістерімен  технологияларын
қолданылуын артыру.

3.Тыңдалды:   Қашықтан  оқыту  технологиясын  қолданып  оқыту,  сабақтар  жүргізу,
ағымдық,  аралық  бағалау  процестерінің  бекітілген  талаптарға  сәйкестігін  бақылау
жөнінде  төрайым сөз  алып  күн  тәртібіндегі  үшінші  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. 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 сәйкес.

Мәжіліс төрайымы:                        Бисеитова Асель-оқытушы

Мәжіліс хатшысы:                                    Сыздықова Әсем– оқытушы-магистр


