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Экономика, басқару және құқық факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№4 ХАТТАМАСЫ
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1. Комиссия төрағасы:
2. Баймағанбетов С-декан орынбасары 
3. Комиссия мүшелері:
4. Алимкулова Э-э. ғ. қ., аға оқутышы
5. Кенешбаев Б-PhD., аға оқутышы
6. Анламасова М- PhD., аға оқутышы
7. Тұрлыбеков Қ-PhD., аға оқутышы
8. Ұзақбаева Г-студент
9. Сәтенхан Ә-магистрант
Қатыспағандар:  -                               

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  2020-2021  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 Баймаганбетов С.. сөз
алып  күн  тәртібіндегі  бірінші  мәселе  бойынша   719  бұйрықтың  91-пунктіне  сәйкес
кафедралардың материалдық әлеуетін қарастырды.

Экономика, қаржы және есеп кафедрасы
Кафедра  оқытушылары  лекция  және  практикалық  сабақтары  қашықтықтан  оқыту

технологиясы  бойынша  онлайн,  оффлайн  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. 
       2021-2022 оқу жылының қараша айында кафедраның оқу аудиториясына интерактивті
панель  орнатылды.  Кафедра  оқытушылары  осы  жаңа  құрылғыны  пайдаланып,  дәріс
сабақтарын сабақ кестесіне сай өткізіп отырды. 
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Менеджмент және туризм кафедрасы

Кафедра  оқытушылары  лекция  және  практикалық  сабақтары  қашықтықтан  оқыту
технологиясы  бойынша  онлайн,  оффлайн  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. 
       2021-2022 оқу жылының қараша айында кафедраның оқу аудиториясына интерактивті
панель  орнатылды.  Кафедра  оқытушылары  осы  жаңа  құрылғыны  пайдаланып,  дәріс
сабақтарын сабақ кестесіне сай өткізіп отырды. 

Мемлекеттік басқару және халықараллық қатынастар кафедрасы

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, лабораториялық  аспаптарды, компьютерлерді, мультипроекторларды қолданды. 

Оқу  жылы  басында  кафедралық  оқу  әдістемелік  комиссия  мүшелері  кафедрада
оқылатын  барлық  пәндер  бойынша  дайындалған  лекциялар,  семинар,  практикалық  және
лабораториялық сабақтардың мазмұнының типтік бағдарламаларға сай келетіндігін анықтап,
тексеру нәтижесін оқу-әдістемелік кеңестің  мәжілісте баяндаған. 

Лекциялық  және   практикалық  сабақтардың  мазмұныны  болашақ  білім  стандарт
талаптарына  және  пәндердің  типтік  бағдарламаларға  сәйкес  келеді  және  үнемі
толықтырылып,  жетілдіріліп отырылады.

Құқықтану кафедрасы
Кафедра  оқытушылары  лекция  және  практикалық  сабақтары  қашықтықтан  оқыту

технологиясы  бойынша  онлайн,  оффлайн  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. 

ШЕШІМ: 1. Факультет құрамындағы аудиториялар қанағаттанарлық деп таңылсын.

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

Экономика қаржы және есеп кафедрасы:
2021-2022 оқу жылдарында Экономика қаржы және есеп кафедрасында  оқу тәжірибесі  І,
педагогикалық  практика  (магистранттар  үшін),  өндірістік  тәжірибе  зерттеу
практикасы(магистранттар үшін),  мен диплом алды практика жоспарланған.
Жоғарыда аталған практиканың барлығы көктемгі семестрде болатындықтан дайындықтар
пысықталып, практикаға қажетті ұсыныстар кафедра тарапынан факультетке ұсынылды.
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Менеджмент және туризм кафедрасы 
2021-2022  оқу  жылдарында  Менеджмент  және  туризм кафедрасында   оқу  тәжірибесі  І,
педагогикалық  практика  (магистранттар  үшін),  өндірістік  тәжірибе  зерттеу
практикасы(магистранттар үшін),  мен диплом алды практика жоспарланған.
Жоғарыда аталған практиканың барлығы көктемгі семестрде болатындықтан дайындықтар
пысықталып, практикаға қажетті ұсыныстар кафедра тарапынан факультетке ұсынылды.

         Мемлекеттік басқару және халықаралық қатынастар  кафедрасы:
2021-2022  оқу  жылдарында  Мемлекеттік  басқару  және  халықаралық  қатынастар

кафедрасында  оқу тәжірибесі  І,  педагогикалық практика (магистранттар үшін),  өндірістік
тәжірибе  зерттеу  практикасы(магистранттар  үшін),   мен  диплом  алды  практика
жоспарланған.  Аталған  практикалар  негізгі  оқу жоспарына сай жүргізілу  формалары мен
практика  базалары  жыл басында  анықталып,  практика  базаларымен  екі  жақты  және  үш
жақты  келісім  шарт  жасалынды.  Әр  практика  бойынша  мамандық  пен  білім  беру
бағдарламаларының бағыттарына сай бағдарлама құрастырылып, білім алушының практика
барысында атқаратын міндеттері көрсетіліп, бекітілген.
Жоғарыда аталған практиканың барлығы көктемгі семестрде болатындықтан дайындықтар
пысықталып, практикаға қажетті ұсыныстар кафедра тарапынан факультетке ұсынылды.

Құқықтану кафедрасы
2021-2022 оқу жылдарында Құқықтану кафедрасында  оқу тәжірибесі І, педагогикалық

практика  (магистранттар  үшін),  өндірістік  тәжірибе  зерттеу  практикасы(магистранттар
үшін),   мен  диплом  алды  практика  жоспарланған.  Аталған  практикалар  негізгі  оқу
жоспарына  сай  жүргізілу  формалары  мен  практика  базалары  жыл  басында  анықталып,
практика базаларымен екі  жақты  және үш жақты келісім шарт жасалынды. Әр практика
бойынша  мамандық  пен  білім  беру  бағдарламаларының  бағыттарына  сай  бағдарлама
құрастырылып,  білім  алушының  практика  барысында  атқаратын  міндеттері  көрсетіліп,
бекітілген.
Жоғарыда аталған практиканың барлығы көктемгі семестрде болатындықтан дайындықтар
пысықталып, практикаға қажетті ұсыныстар кафедра тарапынан факультетке ұсынылды.

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

Тыңдалды: Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы Баймаганбетов С. сөз
алып күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша  мәлімдеді: Экономика басқару және құқық
факультеті бойынша Қаржы, Құқықтану, Туризм, Мемлекеттік және жергілікті басқару және
Менеджмент білім беру бағдарламалары Атамекен ұлттық палатасының ҚР ЖОО білім беру
бағдарламаларының рейтингісіне қатысты, нәтижесінде қаржы -21/74, Менеджмент -11/39,
туризм – 10/31, Құқықтану – 7/61 орын алып алға жылжу байқалды. Ал, мемлекеттік және
жергілікті  басқару  білім  беру  бағдарламасы  болса,  34/39  орын  алып  өткен  жылғы
көрсеткіштен  төмендеді.  Есеп  және  аудит,  Халықаралық  қатынастар  және  экономика
мамандықтары түлектер саны аз болуына байланысты рейтингкке қатысқанымен, орындар
берілмеді 

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 төрағасы: С.Баймаганбетов

Мәжіліс хатшысы:                        А.Исаева


