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Жауап үшін 1-ден 10-ға дейінгі шкаласын қолданыңыз, мұндағы 1 абсолютті
қанағаттандырылмаған дегенді білдіреді, 10 бағасы – абсолютті қанағаттандырылған дегенді білдіреді/
Для ответов используйте шкалу оценки от 1 до 10, где оценка 1 означает абсолютную
неудовлетворенность, а оценка 10 – абсолютную удовлетворенность
№
Баға шкаласы/Шкала оценки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сіз бітірушілердің теориялық және тәжірибелік дайындық деңгейімен қаншалықты қанағаттанасыз /
Насколько Вы удовлетворены уровнем теоретической и практической подготовки выпускников
1
Теориялық және тәжірибелік
Владением теоретическими и
білімдерін игерумен
практическими знаниями
2
Теориялық білімді тәжірибеде
Умением применять
қолдана білумен және
теоретические знания на
тәжірибелік дайындық
практике и уровнем
деңгейімен
практической подготовки
Қаншалықты Сіз бітірушілердің коммуникативтік сапаларымен қанағаттанасыз/
Насколько Вы удовлетворены коммуникативными качествами выпускников
3
Адамдармен тіл табыса
Умение находить контакт с
алатындығымен
людьми
4
Сөйлесу мәдениетімен
Культурой общения
Қаншалықты Сіз бітірушілердің қосымша білімдері мен икемділігімен қанағаттанасыз/
Насколько Вы удовлетворены дополнительными знаниями и умениями выпускников
5
MS Office (Word, Exсel, Power
Владением ПК на уровне
Point, Access, Outlook)
пользователя MS Office (Word,
пайдаланушы деңгейінде ДКExсel, Power Point, Access, Outlook)
ны қолданумен
6
Ағылшын тілін игерумен
Владением иностранным языком
Қаншалықты Сіз бітірушілердің тәртібі мен атқарғыштығымен қанағаттанасыз/
Насколько Вы удовлетворены дисциплиной и исполнительностью выпускника
7
Лауазымдық міндеттерді
Выполнением должностных
орындаумен
обязанностей
8
Соблюдением внутренней
Ішкі тәртіпті сақтаумен
дисциплины
Бітірушінің жалпы мінездемесі/Общая характеристика выпускника
9
Жауапкершілік
Ответственность
10 Атқарғыштық
Исполнительность
11 Ақ пейілділік
Доброжелательность
12 Сабырлылық
Стрессоустойчивость
13
Общая профессиональная
Жалпы кәсіби дайындығы
подготовка
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Біздің ЖОО бітірушінің дайындығының негізгі жетістіктерін белгілеңіз/
Укажите основные достоинства подготовки выпускников нашего вуза
 Теориялық білімінің жоғары деңгейі
 Тәжірибелік дайындығының жоғары деңгейі
 Стандартты емес жағдайларда бітірушілердің
тез қимылдауға дайындығы
 Бітірушілердің жұмысқа деген құштарлығы
 Бітірушілердің өздігінен дамуға және
өздігінен білім алуға ынтасы
 Басқа___________________________________







Высокий уровень теоретических знаний
Высокий уровень практической подготовки
Готовность выпускников к быстрому
реагированию в нестандартных ситуациях
Желание выпускников работать
Стремление выпускников к саморазвитию и
самообразованию
Другое _________________________________

Біздің ЖОО бітірушінің дайындығының негізгі кемшіліктерін белгілеңіз/
Укажите основные недостатки подготовки выпускников нашего вуза
Теориялық білімінің төменгі деңгейі
Низкий уровень теоретических знаний
Тәжірибелік дайындығының жеткіліксіз
Недостаточный уровень практической
деңгейі
подготовки
Өздігінен дамуға және өздігінен білім алуға
Отсутствие желания к саморазвитию и
ынтасының болмауы
самообразованию
Жұмысқа ынтасының болмауы
Отсутствие желания работать
Басқа _________________________________ Другое ___________

Ұсыныстар, ескертулер/ Предложения, замечания _________________________________________
Күні/ Дата _____________
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