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08.01.2014 ж. № 5 АЭжБУ Ғылыми кеңесінің 

 

ҚАУЛЫСЫ 

 

 

Орыс және қазақ тілдері кафедрасының меңгерушісі Бөкейханова Р.Қ.  

есептік баяндамасын және кешенді тексеру комиссиясының төрағасы 

«Компьютерлік технологиялар» каферасының меңгерушісі  Құралбаев З.К. 

анықтамасын тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес кафедра өзіне бекітілген 

бакалавриат пен магистратура пәндерін жеткілікті ғылыми әдістемелік деңгейде 

оқытуды қамтамасыз етіп келеді деп көрсетті. 

Кадрлар құрамы университеттің жалпы білім беретін кафедраларына 

қойылатын жалпы талаптарға сәйкес  жинақталған. Штаттағы ПО құрамының 

үлесі – 96,55%, ғылыми дәрежесі барлары - 45,9%,   орташа жасы 48 жас,  4 

оқытушыда магистр дәрежесі бар, жұмыс істейтін зейнеткерлер саны 5 (23%),  

30 жасқа дейінгі магистрлер - 2 адам. «Оқытушы студент көзімен» 

сауалнамасының нәтижелері жақсы.  

Оқытушылардың оқу-әдістемелік жұмысы оқу үрдісін толық қамтамасыз 

етеді; барлық пәндердің ОӘК бар, есептік кезең ішінде 7 оқу құралы және 25 

әдістемелік көрсеткіш басылып шыққан.   

 «Кәсіптік қазақ тілі» және «Кәсіптік орыс тілі» атты жаңа пәндердің оқу-

әдістемелік құжаттамалары қалыптасу кезеңінде: АЭжБУдың  үш мамандығы 

(Электрэнергетика, Жылуэнергетика, Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар) бойынша типтің оқу бағдарламалары жасалып, 

бекітілген, жұмыс бағдарламалары мен силлабустар әзірленген, 

электрэнергетика мамандығы үшін 2013 жылы жазылған  «Кәсіби қазақ тілі» 

деген әдістемелік әзірленім  бар, қалған барлық мамандықтарды қамтамасыз ету 

үшін  13 әдістемелік көрсеткіш шығару жоспарланған.  

МҒЗЖ аясындағы кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

тақырыптары техникалық жоолар үшін оқу сөздіктері мен оқу құралдарын 

әзірлеудің ғылыми әдістемелік негіздемесіне бағытталған. Есептік кезең ішінде 

кафедраның ПО құрамы  122 жұмысты баспаға жариялады, оның ішінде алыс 

шетелде  басылып шыққаны – 37 . 

Сондай-ақ, Ғылыми кеңес кафедра жұмысындағы мынадай кемшіліктерді 

атап көрсетті:  

1. 2014 -2016 жылдарға арналған болашақ қызмет  жоспарлары болмады. 

2011-2013жж. кафедраны дамыту жоспарын комиссияға ұсынылмады. 

2. Оқытушылардың жоспарлаған жұмыстарының құжаттамаларын 

рәсімдеуде кемшіліктер бар, атап айтқанда, жеке жұмыс жоспарларында 

жұмыстардың орындалғандығы туралы жазбалар жоқ, өзара сабаққа қатысу 

туралы жазылған пікірлерде  - сабаққа қатысқан оқытушылардың қолы 

қойылмаған және т.б.  

 



3. ҒЗЖ мен СҒЗЖ бойынша: кафедрада қаржыландырылатын немесе 

шаруашылық негіздегі шарт тақырыптары жоқ, нөлдік емес импакт-факторы 

бар журналдарға ПО құрамының ғылыми еңбектерінің жариялану деңгейі 

төмен. Ғылыми-зерттеу жұмыстарына студенттердің қатысуы жеткілікті 

деңгейде емес; «Аударма бюросындағы» студенттермен жұмысты кафедраның 

тек бір ғана оқытушысы – доцент М.М. Төлеуп  жүргізеді (5 студент). 

4. «Кәсіптік қазақ тілі» және «Кәсіптік орыс тілі» атты жаңа пәндер 

бойынша оқулықтар мен оқу құралдары жеткіліксіз. 

5.  Зертханалық жабдықтарды жаңарту үшін 2013 жылға жоспарланған  

750 мың теңге игерілмей қалған. 

 

Ғылыми кеңес қаулы етеді:  

1. Есептік кезең ішінде ОжҚТ кафедрасының жұмысы қанағаттанарлық 

деп танылсын.      

 

2. Оқу әдістемелік көрсеткіштерді басып шығарудың 2014-2016 жылдарға 

арналған жоспары жасалып, бекітілсін. Комиссияның анықтамасында 

көрсетілген оқытушылардың оқу жоспарлау құжаттамаларын рәсімдеу кезінде 

жіберілген кемшіліктер жойылсын.  

                                 Жауапты – ОжҚТ кафедрасының меңгерушісі 

                                                                        Бөкейханова Р.К. 

                                                                        Мерзімі: 11.02. 2014 ж.  

 

3. «Кәсіптік қазақ тілі» және «Кәсіптік орыс тілі»  пәндері бойынша оқу 

әдістемелік құжаттамалар бітіртуші кафедралармен бірлесіп жоспарлансын 

және  әзірленсін. 

                         Жауаптылар – ОжҚТ кафедрасының меңгерушісі 

                                                                        Бөкейханова Р.К.  және                            

бітіртуші кафедралардың меңгерушілері. 

                                                                                      Мерзімі:  20.06. 2014 ж.     
         4. «Аударма бюросының» жұмысына тартылған студенттер құрамы         

көбейтілсін және кафедраның ПО құрамы толығымен белсенді қатыстырылсын.                                               

Жауапты – ОжҚТ кафедрасының  меңгерушісі 

                                                                        Бөкейханова Р.К. 

                                                                                      Мерзімі: 28. 04.2014 ж.  
 5. Кафедраның зертханасын жаңартуға бөлінген қаржының міндетті түрде 

игерілуі үшін шара қолданылсын.   

                                 Жауапты – ОжҚТ кафедрасының  меңгерушісі 

                                                                        Бөкейханова Р.К. 

                                                     Мерзімі:  қазан-қараша 2014 ж. 
 6. Осы қаулының орындалуын бақылау ОӘБ проректоры Коньшин С.В. 

жүктелсін.  

                    

Төраға        Г.Ж. Даукеев 

 

    Ғылыми хатшы                  Г.Д. Манапова 


