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    «Спорт және өнер факультеті»  факультетінің   2021-2022 оқу жылындағы 
Факультеттегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі   комиссиясының 
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Қатысқандар: ФСҚЕЖК төрайымы – аға оқытушы С.Қырқынбекова
                           Хатшы – магистранты Қ. Мамырайымова
                                                   

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№7 ХАТТАМАСЫ
Түркістан   қаласы                                                                                         25 .03.2022 ж.

Қатысқандар: комиссия төрағайымы:
1. С.Қырқынбекова – 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.  Исаев Абдінәби – оқытушы;
11.  Ахметов Бақытжан – оқытушы;
12.  Ауелбеков Ержан –п.ғ.к., доцент;
13.  Күздеубаева Әлия – п.ғ.к., аға оқытушы;
14.  Мамырайымова Қалия –МБС-011 тобының  магистранты;
15.  Дарданбаева Арайлым – ӨДЗ-711 тобының студенті;
16. Б.Балтабаева-Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бөлімінің әдіскері;

Шақыртылғандар : 

1. Академиялық департамент директоры- А.Бостанова
2. Оқу бөлімінің басшысы – Л.Ибрагимова
3. Мансап бөлімінің маманы -  С.Мухиддинова
4. Факультет деканы – п.ғ.к., профессор Б.З.Абусейтов

Хатшы: магистранты Қ. Мамырайымова  

  

 

Қатыспағандар:  -                               



КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1. Жұмыс  берушілердің  білім  беру  бағдарламасының  мақсатына,  оқыту  нәтижелеріне,
мазмұнына пікірлері мен ұсыныстарын анықтау мақсатында сауалнамалар ұйымдастыру. 

2. ББ бітірушілерінің ББ мазмұнына, оқу процесінің ұйымдастырудың нәтижелілігіне және
бағалау саясатына қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында сауалнамалар ұйымдастыру

3. ББ  қайта  қарауға,  жетілдіруге    негіздемелер  орын  алған  жағдайда  ББ  паспортына,
мазмұнына, оқыту нәтижелеріне өзгерістер мен толықтырулардың  бекітілген талаптарға
сай енгізілуін қадағалау;

4. Наурыз айында жүргізуген іс-шаралар нәтижелерін камиссия мәжілісінде талдау.
5. Әр түрлі мәселелер 

1.  Күн  тәртібіндегі  бірінші  мәселе  жұмыс  берушілердің  білім  беру  бағдарламасының
мақсатына, оқыту нәтижелеріне, мазмұнына пікірлері мен ұсыныстарын анықтау мақсатында
сауалнамалар  ұйымдастыру  бойынша  факультеттегі  сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі
комиссиясының  төрайымы  аға  оқытушы  С.Қырқынбекова:  Жұмыс  берушілердің
сауалнамасын  жүргізу  жазғы  сессиядан  кейін  іске  асырылады.  Жұмысқа  орналасқан
бітірушілердің  білім  деңгейін  анықтау  мақсатында  жүргізіледі.  Сауалнама  нәтижесі
бойынша  жұмыс  берушілердің  ұсыныстары  мен  тілектері  білім  беру  бағдарламасын
құрастыру барысында  назарға алынып, қажетті талап етілетін мамандықтар бойынша таңдау
пәндері енгізіледі.

Шешім:
1.  Жұмыс  берушілердің  білім  беру  бағдарламасының  мақсатына,  оқыту  нәтижелеріне,
мазмұнына  пікірлері  мен  ұсыныстарын  анықтау  мақсатында  жүргізілген  сауалнамасын
ұйымдастыру оқу ісі жөніндегі декан орынбасары Д.Ельжановқа  жүктелсін. 

2. Күн тәртібіндегі екінші мәселе ФСҚЕЖК төрайымы – аға оқытушы С.Қырқынбекова.: ББ
бітірушілерінің ББ мазмұнына, оқу процесінің ұйымдастырудың нәтижелілігіне және бағалау
саясатына қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында оқу жылында екі рет сессиядан кейін
сауалнама  ұйымдастырылады.  Сауалнама  нәтижесі  факультет  кеңесінде  және  кафедра
мәжілістерінде талқыланып, тиісті шаралар қолданылады. 

Шешім:
1. ББ мазмұнына, оқу процесінің ұйымдастырудың нәтижелілігіне және бағалау саясатына 
қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында жүргізілетін сауалнамаға білімгерлердің толық 
қатысуын қадағалау жұмысына мониторинг жасау оқу ісі жөніндегі декан орынбасары 
Д.Ельжановқа     жүктелсін.

3.  ББ  қайта  қарауға,  жетілдіруге    негіздемелер  орын  алған  жағдайда  ББ  паспортына,
мазмұнына, оқыту нәтижелеріне өзгерістер мен толықтырулардың  бекітілген талаптарға сай
енгізілуін қадағалау бойынша факультеттегі академиялық комиссия төрайымы Ұ.Кулетова



сөз алды: Жаңа 2021-2022 оқу жылына келесі   ББ-лар  бағдарламалары әзірленуде:

ББ  бойынша  қажетті  толықтырулар  мен  түзетулер  жасалған.  Соңғы  түзетілген  нұсқасы
университет  әдіскері  Б.Балтабаеваға  жіберілді. ESUVO енгізуге толық  дайын. 

Шешім:

1. ББ  кейінгі мониторинг жасау АКК-не жүктелсін. 

4. Әр түрлі мәселелер
      4.1. Сауалнама ұйымдастыру бойынша  оқу ісі жөніндегі декан орынбасары Д.Ельжанов
сөз алды: « Құрметті ОПҚ!!! Сауалнаманы нәтижелі жүргізу үшін барлық кафедралардың
меңгерушілері және топ жетекшілері білімгерлердің 100% қатысуын қадағалау керексіздер ».

Шешім:

1.Жұмыс берушілердің білім беру бағдарламасының мақсатына, оқыту нәтижелеріне, 
мазмұнына пікірлері мен ұсыныстарын анықтау мақсатында жүргізілген сауалнамасын 
ұйымдастыруға  факультеттің кафедра меңгерушілеріне жүктелсін.

2.Нәтижесі  факультет кеңесінде және кафедра мәжілістерінде талқыланып, тиісті  шаралар
қолданылсын.

4.2. ББ мазмұнына, оқу процесінің ұйымдастырудың нәтижелілігіне және бағалау саясатына 
қанағаттану деңгейін анықтау бойынша академиялық комиссия төрайымы Ұ.Кулетова  сөз 
алды: «Құрметті ОПҚ және кафедра меңгерушілері !!! Сіздердің тараптарыңыздан 
жасалынған БББ-ның кредит сандарын дұрыстап есептеңіздер және оқу үрдісін нақтылау 
керексіздер. ББ қарап, ЭПК мен силлабустарды реттеңіздер.  »

                                                                         Шешім:

1. БББ мазмұнына, оқу процесінің ұйымдастырудың нәтижелілігіне, кредит сандарына  және 
бағалау саясатына қанағаттану деңгейін қадағалау  мақсатында жауапты оқу ісі жөніндегі 
декан орынбасары Д.Ельжановқа

ФСҚЕК төрайымы:                                                          С.Қырқынбекова

   Хатшы:                                                                                    Қ.Мамырайымова




