
 «Шет ел тілдері» кафедрасының кешенді есебі»  

мәселесі бойынша 05.11.2013 ж. №3 АЭжБУ Ғылыми кеңесінің  

 

 Қ А У Л Ы С Ы 

 

 «Шет ел тілдері» кафедрасының меңгерушісі Козлов В.С. есептік баяндамасын және  

кафедраны тексеру комиссиясының төрағасы, проф. Ибраев А.Т. мәліметін тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес төмендегіні атап өтеді: 

 «Шет ел тілдері» кафедрасы өзіне бекітілген барлық пәндер бойынша университеттің 

бүкіл мамандықтарына оқу процесін толығымен қамтамасыз етеді.  

 Кафедра әрқашан пәндердің оқу-әдістемелік кешенін жаңартып және толықтырып 

отырады, программалық жабдықтарды және электрондық қорларды пәндерді оқытуда, 

студенттердің өзіндік жұмысын орындауда пайдаланады. 

Қажетті оқу және әдістемелік құжаттар бар, әдістемелік нұсқауларды жоспарлау мен 

шығару жұмыстары үзіліссіз жүргізілуде.  

 АЭжБУ сайтында керек мәліметтерді орналастыру үшін материалдарды ағылшын 

тіліне аудару жұмысы тұрақты жүргізіледі. 

 Кафедраның кадрлық потенциалы, жалпы алғанда, оқу процесінің қажетті деңгейде 

жүргізілуін қамтамасыз етеді. 

Баяндалған кезеңде кафедраның мұғалімдері жүргізген ғылыми зерттеу жұмыстары 

каржыландырылмайтын үш салада  міндетті ҒЗЖ бойынша орындалды. 

Сонымен қатар Ғылыми кеңес кафедраның жұмысында келесі кемшіліктер бар екенін 

атап өтеді: 

1. Кафедраның кадрлық құрамы мұғалімдер ұжымының ғылыми дәрежелері және атақтары 

барлардың саны аздығымен сипатталады. 

2. Силлабустарда Ағылшын тілі 1 және Ағылшын тілі 2 пәндері бойынша СӨЖ орындауына 

арналған әдістемелік нұсқаулар жоқ. Барлық тапсырмалар біркелкі сипатта берілген. 

3. Кафедрада жұмыс істейтін доценттер өздерінің тәжірибесімен бөлісе алатынына және 

бөлісуі керек екендігіне қарамастан ашық сабақтар тек аға оқытушы, оқытушы және 

магистранттарға жоспарланып жүргізіледі. 

4. Өзара сабаққа қатысу журналы жоқ. 

5. Кафедрада терминологиялар қазақ тілінде берілген терминологиялық сөздік жоқ. 

Кафедра компьютерлері электрондық сөздіктермен қамтамасыз етілмеген. «Лингва», 

«БАРС» секілді электрондық сөздіктерді енгізуді қарастырған жөн. 

 

      Ғылыми кеңес қаулы етеді:  

 

1. Шет ел тілдері кафедрасының есеп беру мерзімі ішіндегі жұмысы 

қанағаттанарлық  деп танылсын. 

2. Кафедра комиссияның көрсеткен кемшіліктерін жою туралы шаралар 

жоспарын жасасын.  

Жауапты – ШТ кафедрасының 

 меңгерушісі Козлов В.С 

Мерзімі: 30.11.2013ж. 

3. Мұғалімдер құрамы мемлекеттік тілде әдістемелік құралдарды дайындау 

жұмыстарын жандандырсын. 

Жауапты – ШТ кафедрасының  

меңгерушісі Козлов В.С  

   Мерзімі: тұрақты түрде. 

4. Осы қаулының орындалуын бақылау ОӘЖ жөніндегі проректор Коньшин С.В. 

жүктелсін. 

 

Төраға       Г.Ж. Даукеев 

Ғылыми хатшы      Г.Д.  Манапова 


