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Өндірістік тәжірибені ұйымдастыру сапасы және өту туралы 

САУАЛНАМА 

Сапа және маркетинг орталығы Сізден осы сауалнамамен танысуыңызды 
және қойылған сұрақтараға жауап беруіңізді өтінеді. 

Сіздердің жауаптарыңыз тәжірибені ұйымдастырудың сапасын және 
тиімділігін жақсартудың шаралар жүйесін жасауға мүмкіндік береді.  

Нұсқасы ұсынылған жауаптары бар сұрақтарда Сіздің ойыңызша дұрыс 
жауапты білдіретін әріпті дөңгелектеп қоршаңыз. 

Мамандық ____________________________________________________ 

Тәжірибе базасының атауы _____________________________________ 

Тәжірибе базасын бағалаңыз: 

1. Тәжірибе базасында Сіздің мамандығыңыздың саласы/даярлау бағыты 
бойынша құрылымдық бөлімдер болды ма? 

а) иә              б) жоқ   
2. Сізге тәжірибе базасының білікті мамандары көмек көрсетті ме? 
а) иә  б) жоқ  в) үнемі емес 
3. Тәжірибе базасында кітапхана қорын, шеберхананы, зертхананы және 

т.б. қолдану мүмкіндігіңіз болды ма? 
а) иә  б) жоқ  в) үнемі емес 
4. Сіз жұмыс істеу жағдайын қауіпсіз деп есептейсіз бе? 
а) иә  б) жоқ  
5. Аталған тәжірибе базасында Сізде тәжірибе бағдарламасында 

қарастырылған барлық оқу міндеттерін кешенді шешудің мүмкіндігі болды 
ма? 

а) иә  б) жоқ  в) үнемі емес 
6. Тәжірибе базасының материалдық-техникалық  қамтамасыз етуі Сізді 

қанағаттандырды ма? 
а) иә  б) жоқ 
7. Тәжірибені өту үшін Сіздің біліміңіздің теориялық деңгейі жеткілікті 

боды ма? 
а) иә  б) жоқ  в) үнемі емес 
8. Тәжірибе қаншалықты тиімді ұйымдастырылған? 
а) тиімді    б) тиімділігі аз    в) тиімсіз 
9. Егер Cіз алдыңғы  cұрақтың 2-ші немесе 3-ші пунктін белгілесеңіз, 

Сіздің ойыңызша тәжірибе неліктен тиімсіз өткізілді (жауаптардың бірнеше 
нұсқасын таңдауға болады)? 

а) тәжірибенің ұйымдастырылуы нашар; 
б) университет атынан тағайындалған тәжірибе жетекшісінің тарапынан 



тәжірибені өтуді жеткіліксіз бақылауы; 
в) студенттердің тәжірибені өтуге қызығушылықтарының болмауы; 
г) тәжірибе базасы басшылары тарапынан жұмыстың көптігі; 
д) басқа да себептер, атап айтқанда _________________________________        
10. Тәжірибе бағдарламасындағы  тәжірибені ұйымдастыру және өту 

бойынша әдістемелік нұсқаулықтың сапасына қанағаттандыңыз ба? 
а) иә   б) толық емес  в) жоқ 
11. Егер Сіз 10-шы сұраққа  «жоқ» немесе «толық емес» деп жауап 

берсеңіз, онда себептерін көрсетіңіз:__________________________________ 
_______________________________________________________________ 
12. Тәжірибені өтуден  бұрын Сіз алдыңызға қандай мақсаттар қойдыңыз: 
а) теориялық білімді тәжірибеде бекіту; 
б) одан әрі жұмысқа орналасу үшін тәжірибе базасының басшыларымен 
жеке байланыс орнату; 
в) тәжірибелік  дайындықтың деңгейін жоғарылату; 
г) жауаптың басқа нұсқасы________________________________________ 
13. Тәжірибе кезеңінде университет басшылығы нақты көмек көрсетті ме? 
а) иә   б) жоқ   в) үнемі емес 
14. Сіз осы кәсіпорында еңбек жолын одан әрі жалғастырғыңыз келе ме? 
а) иә; 
б) жоқ; 
в) мен мұнда әлдеқашан жұмыс істеймін; 
г) менімен одан әрі ынтымақтастық туралы шарт жасады. 
15. Тәжірибені өткеннен кейін болашақ мамандығыңыз туралы Сіздің 

ұғымыңыз өзгерді ме? 
а) иә           б) жоқ 
16. Тәжірибені ұйымдастыру және өту бойынша Сіздің ұсыныстарыңыз, 

ескертпелеріңіз және өтініш-тілектеріңіз_______________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
 

САУАЛНАМАҒА ҚАТЫСҚАНЫҢЫЗ ҮШІН РАХМЕТ! 

 

 


