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КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1.   ББ пәндерінің оқу әдебиеттерімен дидактикалық-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік
оқу құралдарымен қамтамасыз етілуін қадағалау;

2.   ББ іске  асыруда оқытудың инновациялық әдістерімен   технологияларын ендіру
барысына мониторинг жасау;

3. Қашықтан  оқыту  технологиясын  қолданып  оқыту,  сабақтар  жүргізу,  ағымдық,
аралық бағалау процестерінің бекітілген талаптарға сәйкестігін бақылау 

4. Қараша айында жүргізілген іс шаралар нәтижелерін Комиссия мәжілісінде талдау 

Тыңдалды:

1. Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрайымы Қазыханқызы Лазура сөз
алып  күн  тәртібіндегі  бірінші  мәселе  бойынша   жургізілген  мониторинг  нәтижелерін
баяндады. 
2021-2022 оқу жылында Түрік филологиясында жүргізілетін  51 пән бойынша оқулықтар
мен  оқу  құралдары  пәннің  бейініне,  тақырыптарына  сәйкес  сонғы  10  жылды  2.8
қосымшасы бойынша талапқа сәйкес қамтылған.  
Штат саны қазақ тілі – 20,  4 мамандық бойынша -75 пән 
Әлем тілдері кафедрасында маман дайындалатын 3 ББ бойынша жүргізілетін 46 пәннен
жүргізуде
Педагогикалық шетел тілдері кафедрасында ББ бойынша екі мамандықта жүргізілетін 17
оқытушы 18 пән бойынша 
Ағылшын тілі және аударма ісі кафедрасы 2 ББ бойынша ОПҚ- 14
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1.  Шешім: ББ  пәндерінің  оқу  әдебиеттерімен  дидактикалық-әдістемелік,  ғылыми-
әдістемелік оқу құралдарымен қамтамасыз етілуін қадағалансын.
 2. Комиссия төрайымы келесі сөз кезегін алып ББ іске асыруда оқытудың инновациялық
әдістерімен  технологияларын ендіру барысына мониторинг жасау керектігін талқылауды
ұсынды. Комиссия мүшелері өзара талқылап, ұсыныстарын айтты. 
2. Шешім: ББ іске асыруда оқытудың инновациялық әдістерімен  технологияларын ендіру
барысы қадағалансын.

 3. Үшінші  мәселе  бойынша комиссия  төраймы  дәстүрлі  және  қашықтан  оқыту
технологиясын  қолданып  оқыту,  сабақтар  жүргізу,  ағымдық,  аралық  бағалау
процестерінің  орын  алу  жағдайын  сұрады.  Әр  кафедра  мүшелері  оқытушылардың
арасында дәстүрлі және қашықтан оқыту технологиясын қолданып оқыту барысында еш
қиындық тумағанын, сабақтардың бір қарқында өтіп жатқандығын мәлімдеді.
Шешім: Дәстүрлі  және  қашықтан  оқыту  технологиясын  қолданып  оқыту,  сабақтар
жүргізу,  ағымдық,  аралық  бағалау  процестерінің  бекітілген  талаптарға  сәйкестігін
бақылансын.
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