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КҮН ТӘРТІБІНДЕ:
1. Университет  инфрақұрылымдары   (аудиториялары,  мультимедиялық  аудиториялары,
зертханалары,  компьютерлік  сыныптары),  және  университеттің  кітапханалары,  спорт  залдары,
жатақханалары, асханалары, оқу-өндірістік кешендері білім беру бағдарламаларын іске асыруға
толық мүмкіндік беретінін анықтау.
2. ББ  оқу-танымдық,  кәсіби,  зерттеу,  педагогикалық,  диплом  алды  т.  б.  практикаларының
бекітілген талаптарға сәйкес ұйымдастырылуын қадағалау
3. ББ 2021-2022 о.ж.  еліміздегі білім беру бағдарламаларының рейтінгісіне қатысу нәтижелерін
талдап, ағымдағы оқу жылында қол жеткізетін нәтижесін жоспарлау.
4. Әртүрлі мәселелер. 
4.1. Кафедралардың білім беру бағдарламаларын өзіндік бағалау есебінің нәтижесін талдау.

1.Тыңдалды:    Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрағасы С.Паштанов   сөз
алып күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша  жургізілген мониторинг нәтижелерін баяндады:
Білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін факультетке қарасты  аудиториялар жеткіліксіздігі
шешілді және компьютерлік сыныптар толық жабдықталып, білімгерлерді оқу аудиториясымен
толық қамтамасыз ету жолға қойылған. Сонымен қатар, факультетке қатысты аудиториялардың
барлығында  қауіпсіздік  ережелері  ілінген  және  аудиториялар  қалыпты  температурады
болатындығы  анықталды.  Факультет  студенттері  үшін  университет  кітапханасы,  спорт  залы,
асханалары қол жетімді. 



Шешім:  Университет  және  университеттің  кітапханалары,  спорт  залдары,  жатақханалары,
асханалары,  оқу  аудиториялары  білім  беру  бағдарламаларын  іске  асыруға  толық  мүмкіндік
беретініндігі расталды..

2.Тыңдалды:   ББ  оқу-танымдық,  кәсіби,  зерттеу,  педагогикалық,  диплом  алды  т.  б.
практикаларының бекітілген талаптарға сәйкес ұйымдастырылуын қадағалау мақсатында бүгінгі
мәселені сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы  төрағасы  сөз алып, баяндады:  -  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.  Осыған  орай  факультетте  дайындалатын  мамандықтар  бойынша  тиісті
кафедралар  кәсіби,  зерттеу,  педагогикалық  практикаларын  жетілдіруге  бағытталған  шаралар
кешені  бағдарламаны  іске  асыруға  толық  мүмкіндік  береді.  Кафедраларда  жұмыс  беруші
мекемелермен  келісім-шарт  жасалғандықтан,  оқу  үдерісінің  графигіне  сәйкес  студенттердің
практикаға баруын бұйырқ бойынша тағайындалған жетекшілері қадағалап, студенттерді практика
бағдарламасымен т.б. қамтамасыз еткен. 
  
Шешім: ББ оқу-танымдық, кәсіби, зерттеу, педагогикалық, диплом алды т. б. практикаларының
бекітілген талаптарға сәйкес ұйымдастырылуын қадағаланғандығы анықталды.

3.Тыңдалды:  ББ 2021-2022 о.ж.  еліміздегі білім беру бағдарламаларының рейтінгісіне қатысу
нәтижелерін талдап, ағымдағы оқу жылында қол жеткізетін нәтижесін жоспарлау.
Үшінші  мәселе  бойынша,  ББ  2021-2022  оқу  жылындағы  білім  беру  бағдарламаларының
рейтінгісіне қатысу нәтижелерін анықтап, келесі оқу жылындағы нәтижені жоспарлауға мүмкіндік
алдық. Білім беру бағдарламалары, еліміздегі  оқу бағдарламаларымен сәйкестігі талданды.

Шешім:   ББ  2021-2022  о.ж.   еліміздегі  білім  беру  бағдарламаларының  рейтінгісіне  қатысу
нәтижелерін талдап, ағымдағы оқу жылында қол жеткізетін нәтижесін анықталып, расталды.
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