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ҚАУЛЫСЫ 

 

        «Жоғары  математика»  кафедрасының меңгерушісі Байсалова  М.Ж. есебі 

мен тексеру комиссиясының төрайымы Жолдыбаева З.И. анықтамасын тыңдап 

және талқылап, Ғылыми кеңес «Жоғары математика»  кафедрасы былтырғы оқу 

жылында 1-курс студенттерінің  төменгі үлгерім  көрсеткенін атап өтті. 

Университет басшылығы өкiлдерiнің қатысуымен ЖМ  кафедрасында 2013 

жылдың 17 маусымында кафедра отырысы өткізілді. Кафедраның бұл 

отырысында жоғары математика пәні бойыша барлық мамандықтардың 

студенттерiнің математикалық дайындығын жоғарылату үшін іс-шаралар 

жоспары қабылданды. Жоспар қабылданғаннан кейін ОӘЖ жөніндегі 

проректор декандар мен бітіртуші кафедралардың  меңгерушiлерiмен мәжiлiс 

жүргiздi. 

         Жоғары  математика кафедрасында  студенттердің математикалық  

дайындығының сапасын жақсарту мақсатында  келесi іс-шаралар жүзеге 

асырылды: 

- «Математика 1» және «Математика 2» пәнінен типтік бағдарламалар 

қысқартылды; 

- үлгерiмi төмен 1 курс студенттерiн анықтау үшiн кiріспе бақылау 

жүргізілді; 

- мектепте бiлiм берудегі кемшiлiктерді жою үшiн консультациялық түрде 

қосымша сабақтар ұйымдастырылды; 

- кафедра силлабусқа және хабарландыру тақтасына аралық бақылаудың 

үлгiлерiн жасап, орналастырды; 

- жаңа бірдей үлгідегі емтихан билеттері бекітілді; 

- кафедрада студенттермен барлық жұмыс кезеңдерiн бақылау үшiн аралық 

бақылаудың журналдары енгiзілді; 

- ай сайын кафедра барлық факультеттің декандарына студенттердің ЖМ-

дан сабаққа қатысулары туралы  жазбаша хабарлама жасап отырды. 

        2013/2014 оқу жылының қысқы сессиясында студенттердің үлгерiмі  

2012/2013 және 2011/2012 оқу жылдарының сол мерзiмімен салыстырғанда  

жоғарылады. 

        Сонымен бiрге, кафедраға  келесі іс-шараларды: 

- студенттердің арнайы пәндерді меңгеруге қажетті  міндетті минимумын 

бітіртуші  кафедралармен келісу және силлабус мазмұнында көрсету;   

студенттердің мамандықтарын ескеріп, силлабус құру;  

- ЖМ кафедрасының жетекшi дәріскерлерінің қатысуымен бітіртуші 

кафедралардың әдiстемелiк семинарында талқылау нәтижесiнде 

жұмыстық бағдарламаларды келiсiп өткiзу; 

- студенттердің ЕСЖ-да қандай тапсырманы орындау керектігін 

силлабуста анық жазу; 

- аралық бақылаудың журналын толық жүргізу; 



- білім беруден мектептен кемшiлiктерi бар студенттердің нақты  және 

толық тiзiмдерін топ және факультет бойынша құрып, осы кемшіліктерді 

жою мерзімінің басталуы мен аяқталу мерзімін көрсету; жасалынған 

жұмысқа талдау жасап, баға беру; 

- АЭжБУ-нің барлық мамандықтарының студенттерiн жоғары математика 

пәнінен дайындау сапасынан талдау өткiзу және оны арттыру жағына 

карай іске кiрiсу; 

- студенттермен математика пәнiне арналған анонимді сауалнама жүргiзу; 

- оқытушылардың жауапкершiлiгін және эдвайзерлердің студенттермен 

СОӨЖ және сабаққа қатысуының бақылауын жоғарылатуды іске асыру 

керек. 

 

 Ғылыми кеңес қаулы етеді: 

 

1. Ақпарат мәліметке алынсын.  

 

2. Кафедра комиссияның ұсыныстарының орындалуын қамтамасыз 

етсін.   

                                            Жауапты – Жоғары математика кафедрасының  

меңгеушісі 

 Байсалова М.Ж. 

                                                         Мерзімі: 30.06.2014 ж. дейін. 

 

2. Осы қаулының орындалуын бақылау ОӘЖ проректоры Коньшин 

С.В. жүктелсін. 
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Ғылыми хатшы    Г.Д. Манапова 

 
 

 


