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Қатысқандар:  

Комиссия төрағасы: 

1. Бисеитова Асель – оқытушы ; 

Комиссия мүшелері: 
2. Сулейменова Айгуль –аға оқытушы ; 

3. Жуманазаров Назарбек– м.ғ.к.; 

4. Искендиров Мухтар – м.ғ.к.; 

5. Айболова Гульнар – техн.ғ.к.; 

6. Мамырбекова Айжан – доцент ; 

7. Шулен Аслан– 405 стк студенті ; 

8. Арыстанова Сымбат – оқытушы - магистр ; 

9. Ускенбаева Айгерим – оқытушы; 

10. Шалтаева Меруерт- ӘЖҰБ-ң әдіскері ; 

Комиссия хатшысы: Сыздықова Әсем– оқытушы-магистр; 

 

Шақырылғандар: 

                Факультет деканы – PhD  Х.Гүндоғар; 

                Факультет декан орынбасары – м.ғ.к. У.Б.Татыкаева; 

                Оқу жұмысын ұйымдастыру бӛлім басшысы- Л.Ибрагимова.                  

                Факультеттің Академиялық кеңес тӛрайымы – А.Еримова. 

 

КҮН ТӘРТІБІНДЕ: 

1. Оқытушы- профессор құрамы мен қызметкерлердің университет тарапынан 

жүргізілетін басқару процесіне, академиялық, инфроқұрылымдық және әлеуметтік 

қолдау жүйелерінің қызметтеріне қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында 

сауалнамалар ұйымдастыру. 

2. Оқытудың инновациялық әдістері мен тенологияларын ендіру барысына мониторинг  

жүргізу 

3. ББ білім алушыларының контингентін қалыптастыру, талапкерлерге кәсіби бағдар 

беру іс-шараларының нәтижелілігін талдау, жетілдіру. 

4. Сәуір айында жүргізілген іс шаралар нәтижелерін Комиссия мәжілісінде талдау 

 

 1.Талқыланды. Оқытушы- профессор құрамы мен қызметкерлердің университет 

тарапынан жүргізілетін басқару процесіне, академиялық, инфроқұрылымдық және 

әлеуметтік қолдау жүйелерінің қызметтеріне қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында 

сауалнамалар ұйымдастыру. 



 Сапаны қамтамасыз ету жӛніндегі комиссиясы тӛрағасы А.Бисеитова сӛз алып күн 

тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша  жургізілген мониторинг нәтижелерін баяндады: 

Стоматология факультетінде  оқытушы-профессор құрамының, білімгерлердің және 

қызметкерлердің аталған оқу жылында академиялық адалдық қағидасының 

бұзылмағандығы және шаралар әділ түрде жүргізілгендігі баяндалды. 

 

 Шешім:  Оқытушы- профессор құрамы мен қызметкерлердің университет 

тарапынан жүргізілетін басқару процесіне, академиялық, инфроқұрылымдық және 

әлеуметтік қолдау жүйелерінің қызметтеріне қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында 

сауалнамалар ұйымдастырылып, нәтижелер қадағаланды. 

 

 2.Талқыланды.  Оқытудың инновациялық әдістері мен тенологияларын ендіру 

барысына мониторинг  жүргізу 

Факультеттің Академиялық кеңес тӛрайымы А.Еримова :  ББ іске асыруда оқытудың 

инновациялық әдістерімен  технологияларын ендіру барысына мониторинг жасау күн 

тәртібіндегі екінші мәселе бойынша сӛз алып, факультетке қатысты барлық кафедраларда 

оқу-әдістемелік жұмыстар бойынша ОПҚ инновациялық жұмыстары, оның ішінде 

кафедрада озық тәжірибені тарату мәселелер жолға қойылғанынын атап ӛтті. Кафедра 

бойынша оқытушы-профессорлар құрамының қатысуымен ашық сабақтар бекітілген кесте 

бойынша жүргізіліп келеді. Соның ішінде инновациялық озық тәжірибемен танысу 

барлық кафедраларда жолға қойылған. Әсіресе, жас оқытушы-профессорлар құрамының 

сабақтарына талдаулар жасалынып, олардың тәжірибесін жетілдіруге кафедра ұжымы 

үлес қосуда.   

Әрбір білімгердің қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, 

шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық 

технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Ӛйткені мемлекеттік білім 

стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны 

ендіруді  міндеттейді. Кафедраларда ББ іске асыруда модульдік оқыту, ойын 

технологиясы, проблемалық оқыту технологиясы, кейс стади, жобалап оқыту 

технлогиясы, дербес оқыту, білімгерге бағытталған оқыту секілді инновациялық 

технологиялар қолданылады. Сонымен қатар, кафедра оқытушылары біліктіліктерін 

жетілдіріп тұрады және сол жерде үйренген әдістерін оқыту барысында қолданылуда. 

Атап айтқанда, «Хирургиялық және балалар жасындағы стоматология» және «Терапиялық 

және ортопедиялық стоматология» кафедраларына жаңадан келген оқытушылар 

«Инклюзивті білім беру», «Қашықтықтан оқыту технологиясы» салалардан біліктіліктен 

ӛтті. Жалпы факультет бойынша барлық ОПҚ қашықтықтан оқыту технологиясы  және 

инклюзивті білім беру бойынша біліктіліктен ӛткен оқу жылында ӛткен болатын.   

 

Шешім: ББ іске асыруда оқытудың жаңа инновациялық әдістерімен  технологияларын 

қолданылуын артыру. 

3.Талқыланды.  ББ білім алушыларының контингентін қалыптастыру, талапкерлерге 

кәсіби бағдар беру іс-шараларының нәтижелілігін талдау, жетілдіру 

 Сапаны қамтамасыз ету жӛніндегі комиссиясы тӛрағасы А.Бисеитова сӛз алып күн 

тәртібіндегі кезекті мәселе бойынша  жургізілген мониторинг нәтижелерін баяндады:  

2021-2022  оқу жылы бойынша Стоматология факультеті бойынша білімгерлердің 

контингентін қалыптастыру мақсатында іс шаралар жүргізілуде. Әр кафедрада кәсіби 

бағдар беру мақсатында жауапты тұлғалар және кәсіби бағдар жұмыстарының жоспары 

бар. Жоспар бойынша жауапты оқытушылар мектептерге, колледжерге студенттермен 

кездесу ӛткізуде. Бұл жұмыстар мамыр айынан кейін жалғасын табады.  Нәтижесін мамыр 

айында қарастыру керек. Себебі, жұмыстар жалғасуда.   




