
Сауалнама 

«Оқытушы әріптестер көзімен» 

 

Құрметті оқытушылар! 

Бұл сауалнама әріптестердің кәсіби қасиеттерін зерделеу және сыбайлас 

жемқорлық тәжірибелерін қабылдау мақсатында жүргізіледі. Сауалнама ҚР 

БҒМ талабы бойынша жүргізіледі. 

Сауалнаманы толтыруға арналған нұсқаулық: 

Сізге кафедрада сізбен бірге жұмыс істейтін 6 әріптестерді таңдау қажет. 

Олардың КарМТУ-да жұмыс тәжірибесі: 5 жылға дейін (2 адам); 6-10 жыл  (2 

адам); 10 жылдан жоғары (2 адам). 

Сіз оқытушының аты-жөнін жазып, 14 сұраққа жауап бересіз. Сізге 

барлығы 6 оқытушыларға арналған сауалнаманы  бірінен кейін бірін толтыру 

қажет. 

Өз жауаптарыңызда объективті болуды өтінеміз! 

 

Өз факультетіңізді белгілеңіз_____________________________________ 

 

Сіздің жұмыс істейтін кафедраңызды белгілеңіз _______________________ 

 

Бағаланатын оқытушының аты-жөнін енгізіңіз (жұмыс тәжірибесі 5 

жылға дейін (2 адам); 6-10 жыл (2 адам); 10 жылдан жоғары (2 адам)) 
_____________________________________ 

 

1. Әріптес жүргізетін сабақтар жоғары кәсіби деңгейге сәйкес келе ме? 

1. Иә 

2. Жоқ 

3. Жауап беру қиын 

4. Басқа_____________________________________ 

 

2. Өзінің кәсіби міндеттерін толығымен орындай ма? 

1. Иә 

2. Жоқ 

3. Әрдайым емес 

4. Жауап беру қиын 

5. Басқа_____________________________________ 

 

3. Кәсіби міндеттемелерді уақытында орындайды ма? 

1. Иә 

2. Жоқ 

3. Әрдайым емес 

4. Жауап беру қиын 

5. Басқа_____________________________________ 

 



4. Кафедраның, факультеттің, университеттің және т.б. ғылыми-зерттеу 

жұмыстарына белсенді қатысады ма? 

1. Иә 

2. Жоқ 

3. Білмеймін 

4. Жауап беру қиын 

 

5. Кафедраның, факультеттің, университеттің және т.б. тәрбие 

жұмыстарына белсенді қатысады ма? 

1. Иә 

2. Жоқ 

3. Білмеймін 

4. Жауап беру қиын 

 

6. Әріптестермен және студенттермен қақтығыстар болды ма? 

1. Иә 

2. Жоқ 

3. Жауап беру қиын 

4. Басқа_____________________________________ 

 

7. Кафедрада жағымды моральдық-психологиялық ахуал құруға / 

жақсартуға қатысады ма? 

1. Иә 

2. Жоқ 

3. Жауап беру қиын 

4. Басқа_____________________________________ 

 

8. Студенттермен өзінің кәсіби қарым-қатынасын жеке пайдасы үшін 

қолданады ма («монографиялар алу», «жеке тапсырмалар», «көлікті 

пайдалану» және т.б.)? 

1. Иә 

2. Жоқ 

3. Жауап беру қиын 

 

9. Студенттердің білімін бағалауда студенттермен қарым-қатынас 

этикалық нормаларды бұзуға жол бере ме? (заңсыз әрекеттер фактілері 

(ақшалай өтемақыны қабылдау және т.б.)? 

1. Иә 

2. Жоқ 

3. Жауап беру қиын 

 

10.  Әріптес студенттермен өзара келісімге отыра ма (студент үшін 

бағаланған жұмысты орындау (ақылы да, ақысыз)? 

1. Иә 

2. Жоқ 



3. Білмеймін 

4. Жауап беру қиын 

 

11.  Академиялық ақпаратқа заңсыз қол жеткізуге және оны таратуға 

(емтихан материалдарын немесе олардың жауаптарын беру, дайын 

тапсырмаларды және басқа да оқу жұмыстарын сатуға немесе сатып 

алуға көмектесуге) жол бере ме? 

1. Иә 

2. Жоқ 

3. Білмеймін 

4. Жауап беру қиын 

 

12.  Әріптесіңіздің оқушыға деген көзқарасына байланысты бағаларының 

өзгеру фактілерін білесіз бе? 

1. Иә 

2. Жоқ 

3. Білмеймін 

4. Жауап беру қиын 

 

13.  Әріптес студенттердің ағымдық, аралық және қорытынды 

жетістіктерін бағалаудың объективтілігі ... деңгейіне сәйкес келеді. 

1. Жоғары 

2. Жеткілікті жоғары 

3. Орташа 

4. Төмен 

5. Жауап беру қиын 

 

14.  Студенттерге сапалы білім бере отырып, оқытушы мамандығының 

беделін көтеруге күш салады ма? 

1. Иә 

2. Жоқ 

3. Жауап беру қиын  

 

Қатысқаныңыз үшін рахмет! 


