
Сауалнама «Түлектерді даярлау сапасымен жұмыс берушілердің қанағаттануы» 

 

Құрметті жұмыс берушілер! 

 

Біз сіздер басқарған ұйымдардың Қазақстан жоғары оқу орындарының түлектерін 

жұмысқа орналастыруға қосқан үлесін жоғары бағалаймыз. Осыған орай, С.Аманжолов 

ШҚМУ басшылығына кадрлар даярлаудың сапасы туралы сіздердің сараптамалық 

пікірліріңізді білу маңызды болып табылады. Сіздерден төмендегі сұрақтарға жауап 

берулеріңізді сұраймыз. Сіздің жауаптарыңыз бен ұсыныстарыңыз біздің жұмысымызда 

ескерілетін болады. 

Ұйымның атауы____________________________________ 

Аты-жөні___________________________________________ 

Лауазым___________________________________________ 

Тел.___________________________________________ 

1. Ұйымыңызға кәсіби мамандарды жұмысқа қабылдауда төмендегі тәсілдердің 

ішінен қандай тәсілдерді қолданасыз? 

1) ЖОО-дан тікелей қабылдау 

2) Газеттегі жарнама  
3) Сіздің жеке ұйымыңыздың веб-сайтында ақпаратты орналастыру 

4) Жұмыспен қамту агенттігіне хабарласу  

5) Әріптестерінен ақпарат алу 

6) Басқа:_______________________________________ 

2. Сіздің ұйымыңызда қандай мамандар бүгінгі күні сұранысқа ие: 

1) Техникалық мамандықтар 

2) Гуманитарлық мамандықтар 

3) Экономикалық мамандықтар 

4) Заңды мамандықтар 

5) Педагогикалық мамандықтар 

6) Басқа (оны көрсетіңіз)____________________________________________ 

3. Қазіргі заманның жас мамандары Сіз жастардан күтетін деңгейге 

қаншалықты сәйкес? 

1) толық ақтайды 

2) жартылай үмітінізді ақтайды 

3) мүлдем үмітінізді ақтамайды 

4. Сіздің ойыңызша, жоғары оқу орнының маманы бірінші орында қандай 

қасиетке ие болуы керек (4 нұскаға дейін белгілеуге болады)? 

1) кәсібилілік 

8) кәсіби ұтқырлық 

2) еңбекқорлық 

9) жауапкершілік 

3) экономикалық сауаттылық 

10) эрудициялық 

4) әрекеттік 

11) ынталық 

5) адалдық 

12) қатынас мәдениеті 

6) шығармашылық 

13) топта жұмыс істей алу 

7) тәртіптілік 

14) коммуникативтік 

5. Сіздің ойыңызша, ЖОО-да болашақ мамандарды даярлауда қандай аспектілерге 

көп көңіл бөлу керек (бірнеше жауап таңдауға болады)? 



1) жаңа, дәстүрлі емес идеяларды генерациялау қабілеті 

2) жалпы және кәсіби мәдениетті арттыру 

3) интеллектуалдық құқзыреттілігі мен интеллектуалдық бастамасын дамыту 

4) адам ойының батылдығын тәрбиелеу 

5) тұлғаның шығармашылық әлеуетін дамыту 

6) Физикалық, психикалық және моральдық денсаулығына қалыптастыру 

7) экономикалық сауаттылығын арттыруға 

8) өзініздің нұсқаңыз _______________________ 

6. С. Аманжолов атындағы ШҚМУ түлектерін сіздің ұйымыңыз соңғы рет қашан 

жұмысқа қабылдады? 

1) ағымдағы жылы 

2) 1 жыл бұрын 

3) 2-3 жыл бұрын 

4) 4 жылдан бұрын астам  

5) ешқашан қабылданған жоқ 

6) Жауап беруге қиналамын 

7. Сіз С. Аманжолов атындағы ШҚМУ түлектерінің дайындығына 

қанағаттанасыз ба? 
а) иә 

б жоққа қарағанда, көбірек «иә» 

в) иәға қарағанда, көбірек «жоқ» 

г) жоқ 

д) жауап беруге қиналамын 

8. С. Аманжолов атындағы ШҚМУ оқыту сапасын бағалаңыз 

1) әлсіз 

2) орташадан жоғары 

3)орташадан төмен 

4)жақсы 

5)өте жақсы 

9. Сіздің ұйымынызда жұмыс істейтін біздің оқу орнының түлектерінің 

жұмысқа даярлық сапасын басқа ЖОО түлектерінің сапасымен салыстырып бағалаңыз: 

1) біздің университеттің түлектері басқаларға қарағанда әлсіз  

2) Мамандар бір деңгейде 

3) Біздің университетіміздің түлектері кәсіби жақсы дайындалған 

10. Жас маманға жұмысқа орналасу үшін ең бастысы не болу керек деп 

ойлайсыз:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________ 

11. Cіздің ойынызша, С.Аманжолов атындағы ШҚМУ жас мамандарынының ең 

маңызды кемшілігі қандай: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

12. С. Аманжолов атындағы ШҚМУ түлектерінің негізгі жетістігі 

(аратықшылығы) ретінде нені атаредініз? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

13. Сіздің ұйымыңыз С.Аманжолов атындағы ШҚМУ студенттерінің іс-

тәжірибе базасы болып табыла ма? 

1) ия 

2) жоқ 

3) Жауап беруге қиналамын 



 

14. Сіздің ұйымыңызда іс-тәжірибеден өткен студенттер ішінен біреуін 

жұмысқа алу ниетіңіз болды ма? 

а) ия 

б) жоқ 

в) Жауап беруге қиналамын 

15. Егер біздің университетте оқыту сапасы туралы кез келген қосымша 

сұрақтар немесе ұсыныстарыңыз болса, оларды еркін нысанда баяндауыңызды 

сұраймыз:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________  

 

«___» ________________2016 жыл. 

 

Сауалнамаға қатысқаныңыз үшін рахмет! 

 

 

 

 

 


