
 

Білім алушыларға сауалнама 

№ Мазмұны Толығымен 

келісемін 

Келісемін Келіспеймін Толығымен 

келіспеймін 

1 Оқуға түсер алдында Сізге оқу 

бағдарламасының (мамандықтың) ережелері 

мен стратегиясы туралы ақпарат берілуі тиіс 

85% 14% 1%  

2 Таңдалған мамандықты сәтті аяқтау үшін 

қойылатын талаптар жөнінде ақпарат берілуі 

қажет  

96% 4%   

3 Емтихандар әділ түрде өтеді 96% 3% 1%  

4 Оқу бағдарламаларының жалпы сапасы қазіргі 

нарық талаптарына сәйкес 
96% 4%   

5 Оқу топтарға арналған оқу кабинеттері мен 

аудиториялары заманауи үлгіде жабдықталған 
92% 7% 1%  

6 Оқыту үдерісі кезінде оқу материалдарын 

пайдалануға мүмкіндік берілген 
95% 5%   

7 Оқытушылар ұстанатын бағалау өлшемдері 

түсінікті  
95% 5%   

8 Оқытушылар оқытатын материалын жақсы 

меңгерген 
96% 4%   

9 Оқытушылар сабақ беру кезінде тиімді 

әдістерді қолданады  
96% 4%   

10 Кітапхана қорлары білім алушылар үшін 

қолжетімді  
98% 2%   

11 Білім беру ұйымында спорт және басқа да 

нәрселермен шұғылдануға барынша қолайлы 

жағдай жасалған 

97% 2%  1% 

 

Оқуға түсер алдында Сізге оқу бағдарламасының (мамандықтың) ережелері мен 

стратегиясы туралы ақпарат берілуі тиіс деген сұраққа 85% толығымен келісемін деп 

жауап берсе, 14% келісемін, 1% келіспеймін деп жауап берген. Таңдалған мамандықты 

сәтті аяқтау үшін қойылатын талаптар жөнінде ақпарат берілуі қажет деген сұраққа 96% 

толығымен келісемін, 4% келісемін деп жауап берген.  

Емтихандар әділ түрде өтеді деген сұраққа білім алушылардың 96% толығымен 

келісемін десе, 3% келісемін деген. Ал жауап берушілердің 1% келіспеймін деп жауап 

берген.  

Оқу бағдарламаларының жалпы сапасы қазіргі нарық талаптарына сәйкес деген 

сауалнама сұрағына 96% толығымен келісеміндеп белгілесе, 4% келісемін  деп белгілеген. 

Оқу топтарға арналған оқу кабинеттері мен аудиториялары заманауи үлгіде 

жабдықталған деген сұраққа 92% толығымен келісемін, 7% келісемін, 1% келіспеймін деп 

жауап берген.  Оқыту үдерісі кезінде оқу материалдарын пайдалануға мүмкіндік берілген, 

оқытушылар ұстанатын бағалау өлшемдері түсінікті дегенге 95% толығымен келісемін, 

5% келісемін деген.  Оқытушылар оқытатын материалын жақсы меңгерген және де 

оқытушылар сабақ беру кезінде тиімді әдістерді қолданады деген сұрақтарға 96% 

толығымен келісемін деп жауап берсе, 4% келісемін  деп жауап берген. Кітапхана 

қорлары білім алушылар үшін қолжетімділігіне 98% толығымен келісемін, 2% келісемін  

деген.  



Білім беру ұйымында спорт және басқа да нәрселермен шұғылдануға барынша қолайлы 

жағдай жасалғандығын 97% толығымен келісемін, 2% келісемін, 1% толығымен 

келіспеймін деп жауап берген. 

 


