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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Спорт және өнер факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№4 ХАТТАМАСЫ
Түркістан қаласы                                                                                            14.12.2021 ж.

Қатысқандар: комиссия төрағайымы:
1. Накбаева Альмира – аға оқытушы;

комиссия мүшелері: 
2. Абдулаева Гулнар –аға оқытушы;
3. Сейсембекова Меруерт – аға оқытушы;
4. Мамбетаев Ермек – оқытушы;
5. Ельжанова раушан – аға оқытушы;
6. Кулетова Ұлбосын – аға оқытушы;
7. Сопбеков Сабит – оқытушы;
8. Қауымбаев Ерасыл – оқытушы; 
9. Жүсіпбаев Меңдіғали – оқытушы;
10.  Тәжіметов Бағдат – оқытушы;
11.  Исаев Абдінәби – оқытушы;
12.  Ахметов Бақытжан – оқытушы;
13.  Сәбденбеков Ерлан – оқытушы;
14.  Ауелбеков Ержан –п.ғ.к., доцент;
15.  Күздеубаева Әлия – п.ғ.к., аға оқытушы;
16.  Мамырайымова Қалия – магистрант;
17.  Адиханова Мария – студент;

Хатшы:

18. Қ. Мамырайым  - магистрант  

Қатыспағандар:  -                               

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1. ББ  білімгерлерін  аралық  аттестаттау  бекітілген  талаптарға  сәйкес  жүргізілуін,
аттестаттау нәтижелерінің талдануын қадағалау,

2.   ББ білімгерлерінің оқу процесін ұйымдастыруға,сабақ беру  сапасына және бағалау
саясатына қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында сауалнамалар ұйымдастыру. 

3. ББ  білімгерлерінің,  оқытушы-  профессорларыныыың,  қызметкерлердің,  бекітілген
академиялық адалдық қағидаттарын бұзу фактілеріне және қабылданған шаралардың
әділдігіне монитаринг жүргізу.

4. Қаңтар айында жүргізілген іс шаралар нәтижелерін комиссия мәжілісінде талдау

Тыңдалды: 1. Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы Накбаева Альмира
сөз  алып  күн  тәртібіндегі  бірінші  мәселе  бойынша   ББ  білімгерлерін  аралық
аттестаттау  бекітілген  талаптарға  сәйкес  жүргізілуін,  аттестаттау  нәтижелерінің
талдануын қадағалауын қарастырды.
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ББ білімгерлерін аралық аттестаттау бекітілген талаптарға сәйкес жүргізілуін, аттестаттау
нәтижелерінің  талдануын  қадағалау,әрбір  оқытушы  өз  пәні  бойынша  сабақтың
мазмұндылығына,  өту  сапасына  көңіл  бөлуіне,  оқытудың  қазiргi  педагогикалық
технологиялары  мен  жаңа  әдiстерiн,  студенттердiң  танымдық  қызметiн  жандандыру
құралдарын пайдаланады. Кафедра оқытушылары сабақ барысында мультимедиалық оқыту
технологиясы,  деңгейлік-саралап  оқыту  технологиясы,  ұжымдық   оқыту  технологиясы,
модульдік  оқыту  технологиясы,  жаңа  ақпараттық  коммуникациялық  технологиясы,
тренингтік оқыту технологиясы және проблемалық оқыту технологиясы кеңінен қолданады. 

Бейнелеу өнері кафедрасы №8 ғимаратта  теориялық және практикалық жұмыстарды
орындау  үшін  білім  беру  бағдарламасына  сәйкес  кафедра  4  дәріс  залымен,  3
мамандандырылған және кабинеттермен қамтамасыз етілген. 

Практикалық жұмыс істеуі үшін қажетті жабдықтарға талдау жүргізілді және олардың
тізбесі одан әрі шешім қабылдау үшін басшылыққа ұсынылды.

ШЕШІМ:  1. ББ  білімгерлерін  аралық  аттестаттау  бекітілген  талаптарға  сәйкес
жүргізілуін қанағаттанарлық деп таңылсын.

Тыңдалды: 2. ББ білімгерлерінің оқу процесін ұйымдастыруға,сабақ беру  сапасына
және  бағалау  саясатына  қанағаттану  деңгейін  анықтау  мақсатында  сауалнамалар
ұйымдастыру  Накбаева  Альмира  сөз  алып  күн  тәртібіндегі  екінші  мәселе  бойынша
тыңдады.

Кафедралық оқу жоспарына сәйкес 2021-2022 оқу жылы оқытушы-профессорлар құрамы 
жүктелген пәндері бойынша қолжазба, компьютерде терілген лекция жинақтары мен  
практикалық сабақтарды  жүргізуге қажетті түрлі оқу әдістемелік құралдарды,  жабдықтарды, 
жеке  сабаққа аспаптар, компьютерлерді, мультипроекторларды қолдану арқылы студенттердің 
білім сапасын қамтамасыз еьу кезінде сауалнамалар ұйымдастырылды.. 

Бағалау саясатында кафедралық сауалнамалар ұйымдастырылып  кафедрада оқылатын
барлық пәндер бойынша дайындалған сұрақтар қаралды. Оқу процесіне мазмұнының типтік
бағдарламаларға  сай  келетіндігін  анықтап,   тексеру  нәтижесін  оқу-әдістемелік  кеңестің
мәжілісте баяндаған. 

Жалпы алғанда сауалнама бойынша қанағаттанарлық деңгейде болғанын атап айтты. 
ШЕШІМ: 2. ББ білімгерлерінің оқу процесін  ұйымдастыруға,сабақ  беру  сапасына және
бағалау  саясатына  қанағаттану  деңгейін  анықтау  мақсатында  сауалнамалар  ұдайы
ұйымдастырылсын.
Тыңдалды:  3. Накбаева  Альмира  сөз  алып  күн  тәртібіндегі  үшінші  мәселе  бойынша
тыңдады. ББ білімгерлерінің, оқытушы- профессорларыныыың, қызметкерлердің, бекітілген
академиялық  адалдық  қағидаттарын  бұзу  фактілеріне  және  қабылданған  шаралардың
әділдігіне монитаринг жүргізу 

2021-2022  оқу  жылындағы  оқытушы-  профессорларыныыың,  қызметкерлердің,
бекітілген  академиялық  адалдық  қағидаттарын  бұзу  фактілеріне  басты  назар  аударды.
Университеттегі тәртіп пен академиялық адалдық саясатын әр тұлғаны өз ар ожданы екені
айтылды.  Факультетте  осындай  аталған  фактілер  тіркелмеген.  Сондықтан  барлық
қабылданған 

Тыңдалды: Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы Накбаева А. сөз алып
күн тәртібіндегі  үшінші мәселе бойынша  мәлімдеді:  НКАОКО рейтингі  бойынша  біздің
факультеттің  БББ  ішінен  алған  орындарды  атап  көрсетті.  Және  алдағы  жылдарға
жоспарлауды ұйғарды.
Шешім:  ББ 2021-2022 о.ж.  еліміздегі  білім беру бағдарламаларының рейтінгісіне қатысу
нәтижелерін  талдау  бойынша  ағымдағы  оқу  жылында  қол  жеткізетін  нәтижелері
қанағаттанарлық деп таңылсын.
Мәжіліс төрайымы: аға оқытушы                                                                А.Накбаева

Мәжіліс хатшысы: магистрант                                                                      Қ. Мамырайым
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