
 

««Электроника» кафедрасының кешенді есебі» 

мәселесі бойынша  

18.03.2014 ж. № 7 АЭжБУ Ғылыми кеңесінің 

 

ҚАУЛЫСЫ 

 

 «Электроника» кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к. Копесбаева А.А. 

есептік баяндамасын және кешенді тексеріс бойынша комиссия төрайымы,  

АЭБ кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к.  Чежимбаева К.С. анықтамасын  

талқылап және тыңдап, Ғылыми кеңес кафедра бакалавриаттың мамандықтары 

5В071600 және 5В071900 жалпы техникалық негізгі пәндерді оқыту мен 

ұйымдастыру бойынша үлкен жұмыс жасайтынын хабарлайды. 

Кафедраның әдістемелік қамтылуы жоғары. Бакалавриаттың барлық 

пәндері бойынша барлық мамандықтарға ПОӘК бар, ағылшын, орыс және 

мемлекеттік тілдерде оқу бағдарламалары мен силлабустер әзірленген. Соңғы 

үш жылда кафедра ОПҚ 79 оқу-әдістемелік әзірлемелер, оның ішінде 60 - 

әдістемелік нұсқаулар, 12 дәрістер жинағы, 7 оқу құралы шығарылды. 

Шығарылған оқу-әдістемелік әзірлемелердің жалпы санының 42 - қазақ тілінде.  

Кафедрада 66 компьютер бар, олар компьютер кластарында және 

оқытушылар бөлмесінде орнатылған. Компьютерлер зертханалық, курстық 

жұмыстарды және ЕСЖ орындауда қолданылады. 

2011ж. 2014ж. аралығында  кафедра  Алматы қаласындағы мамандыққа 

сәйкес алдыңғы қатарлы  кәсіпорындар мен мекемелермен серіктестік келісім 

шарттарын бекітті, зертханалық стендтер және техникалық жабдықтар сатып 

алынды, оқу және ғылыми әдебиеттердің электрондық базасы жаңартылып 

тұрады. Негізгі базалық және профильдік пәндер бойынша оқу жұмыс 

бағдарламалары және силлабустар жасалды.  

Кафедра оқутышылары студенттердің тәрбие жұмысына белсенді 

қатысуда. Кафедраның барлық мұғалімдері эдвайзердің жұмысын атқарады, ал 

ең өзекті мұғалімдер студенттердің ғылыми жұмыстарының баяндамаларын 

дайындауында, үйірмелерді  үйымдастыруда және «Радиотехника, электроника 

және телекоммуникация» мен «Приборжасау» екі мамандықтың 

олимпиадасына дайындауына  белсенді қатысты. 

 

Осыған қоса Ғылыми кеңес кафедра жұмысындағы келесі кемшіліктерді 

атайды: 

1. Кафедрада штат бойынша оқутышылар саны 22, яғни талап етілген 

80% тің 56%, ПОҚ деңгейлігі 26% құрайды. 

2. Кафедрада жүктемені бөлу бәріне бірдей тең емес. Қалыпты жағдайда 

200-250 аудиториялық сағаттар, оқытушыларда 500 сағатқа дейін жетеді. 

3. Есеп беру уақытында кафедраға алынған құрылғылар бойынша оқу 

процесінде енгізу актілері болмағаны байқалды. 

4. Әдістемемен қамтамасыз ету бойынша «Приборлар жасау» 

мамандығында шығарылған әдістемелік нұсқаулар саны жетіспейді. 

5. Бітірушілер журналында бітірушілер пікірі сарапталмаған. 



6. Есеп беру уақытында кафедрада тек қана МҒЗЖ жүргізілді, 

шаруашылық келісім шартты ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілмеген. 

7. Элективті пәндер бойынша ОӘЖ толығымен жасалмаған. 

 

Ғылыми кеңес  

қаулы етті: 

1. «Электроника» кафедрасының есеп беру мерзімі ішіндегі 

жұмысы  қанағаттанарлық  деп танылсын. 

2. Тексеру кезіндегі кемшіліктерді жою, штатты кестелерді 

бақылауды қамтамасыз ету шаралары қабылдансын.  

Жауапты - Электроника кафедрасының  

 меңгерушісі Копесбаева А.А. 

Мерзімі: 01.09.2014 ж. 

3. Негізгі және қосымша пәндер бойынша ӘН шығаруды үдету,  

жаңа зертханалық жұмыстар енгізу бойынша оқытушылардың 

жұмыстарын  қарқындату. 

   Жауапты - Электроника кафедрасының  

меңгерушісі Копесбаева А.А. 

Мерзімі: 01.11.2014 ж. 

4. Жұмыс құжаттарын өңдеу және бекіту. 

Жауапты - Электроника кафедрасының  

 меңгерушісі Копесбаева А.А. 

Мерзімі: 01.07.2014 ж. 

5. Осы қаулының орындалуын бақылау ОӘЖ проректоры 

Коньшин С.В. жүктелсін. 

 

 

 Төраға       Ғ.Ж. Даукеев  

 

 Ғылыми хатшы     Г.Д. Манапова 

 
 

 


