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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. Желтоқсан айында жүргізілген іс-шаралар нәтижелерін комиссия мәжілісінде талдау. 

Тыңдалды:  1. Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясы  төрайымы
Қ.Қаратышқанова сөз алып күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша  719 бұйрықтың 91-
пунктіне сәйкес кафедралардың материалдық әлеуетін қарастырды.

Дінтану кафедрасы
Кафедра  оқытушылары  лекция  және  практикалық  сабақтары  қашықтықтан  оқыту

технологиясы бойынша онлайн режимінде  tng.ayu.edu.kz  платформасында  жүргізді.  Әрбір
оқытушы өз пәні бойынша сабақтың мазмұндылығына, өту сапасына көңіл бөлді. 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. 

Теология кафедрасы
Кафедра ОПҚ құрамының презентация арқылы дәріс өту мақсатында жаңа проэктор

сатып  алынды.  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
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құралдарды, жабдықтарды, проекторларды қолданды. Университет басшылығына жаңадан
ашылған  Теология  кафедрасының материалдық  тұрғыда  қамтамасыз  етілуіне  байланысты
көптеген ұсыныстар берілді. Бұл жұмыстар факультет деңгейінде де атқарылды: жаңадан 10
компьютер, 6 принтер (сканер), телефон аппараттары, кварц шамы, т.б. заттар алынды. 

ШЕШІМ:  1. Факультет  құрамындағы  аудиториялар  мен  техникалық  жабдықтау
қанағаттанарлық деп таңылсын.

Тыңдалды:  Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссия  төрайымы
Қ.Қаратышқанова күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша  сөз қозғады: ББ оқу-танымдық,
кәсіби, зерттеу, педагогикалық, диплом алды т.  б. практикаларының бекітілген талаптарға
сәйкес ұйымдастырылуын қадағалау.

Дінтану кафедрасы:
2021-2022  оқу  жылдарында  Дінтану  кафедрасында  1  оқу  тәжірибесі  І,  3  өндірістік

тәжірибесі мен 1 диплом алды практика жоспарланған.
Білімгерлердің  уақытылы  әрі  сапалы  түрде  практикадан  өтуі  үнемі  қадағалануы

қамтамасыз  етіледі.  Практика  барысында  жинақтаған  материалдарды  пайдалана  отырып
білімгерлер  презентация  дайындайды.  Өндірістік  тәжірибесі  барысы  бойынша  жалпы
қорытынды жасап, қажетті материалдардың барлығын жеке практика папкаларына тіркейді. 

7М02211-Дінтану 24.01.22-19.02.22 жж. аралығында педагогикалық практикадан өтеді.
Практикадан  өту  барысында  магистранттар  І,  ІІ  курс  дінтану,  теология  білім  беру
бағдарламасының білімгерлеріне  сабақ  өтіп,  қажетті  материалдарды  жинақтаумен
айналысады және студенттермен қарым-қатынас жасауды үйренеді. Педагогикалық практика
магистранттардың теориялық білімдерін практикамен ұштастырып, педагогикалық біліктері
мен  шеберліктерін  тәжірибе  жүзінде   жинақтауға  мүмкіндік  береді.  Сонымен  қатар,
магистранттар  педагогикалық  іс-тәжірибе  бойынша  есебін  беріп,  оның  нәтижесі  Platonus
базасына қойылатын болады.

Теология кафедрасы 
2021-2022  оқу  жылдарында  Теология  кафедрасында  1  оқу  тәжірибесі  І,  3  өндірістік
тәжірибесі мен 1 диплом алды практика жоспарланған.

Білімгерлердің  уақытылы  әрі  сапалы  түрде  практикадан  өтуі  үнемі  қадағалануы
қамтамасыз  етіледі.  Практика  барысында  жинақтаған  материалдарды  пайдалана  отырып
білімгерлер  презентация  дайындайды.  Өндірістік  тәжірибесі  барысы  бойынша  жалпы
қорытынды жасап, қажетті материалдардың барлығын жеке практика папкаларына тіркейді. 

7М02211-Дінтану 24.01.22-19.02.22 жж. аралығында педагогикалық практикадан өтеді.
Практикадан  өту  барысында  магистранттар  І,  ІІ  курс  дінтану,  теология  білім  беру
бағдарламасының білімгерлеріне  сабақ  өтіп,  қажетті  материалдарды  жинақтаумен
айналысады және студенттермен қарым-қатынас жасауды үйренеді. Педагогикалық практика
магистранттардың теориялық білімдерін практикамен ұштастырып, педагогикалық біліктері
мен  шеберліктерін  тәжірибе  жүзінде   жинақтауға  мүмкіндік  береді.  Сонымен  қатар,
магистранттар  педагогикалық  іс-тәжірибе  бойынша  есебін  беріп,  оның  нәтижесі  Platonus
базасына қойылатын болады.

Шешім:  ББ  оқу-танымдық,  өндірістік,  зерттеу,  педагогикалық,  диплом  алды  т.  б.
практикаларының  бекітілген  талаптарға  сәйкес  ұйымдастырылуы  қанағаттанарлық  деп
танылсын.

Мәжіліс төрайымы:           Қ.Қаратышқанова

Мәжіліс хатшысы:       Г.Нұрбопанова     


