
 

«КТ кафедрасында ПОҚ мен магистранттардың ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыру туралы» мәселе бойынша 

18.03.2014 ж. № 7 АЭжБУ Ғылыми кеңесінің 

 

ҚАУЛЫСЫ 

 

«Компьютерлік технологиялар» кафедрасының меңгерушісі 

Куралбаев З.К. есептік баяндамасын және  комиссия төрағасы, ҒЗС бастығы 

Дворников В.А. анықтамасын тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 

кафедраның нақты ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізетінін анықтады. 

Кафедрада ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспары, ОПҚ жеке 

жоспарлары МҒЗЖ кафедралық жоспарына сәйкес, МҒЗЖ бойынша ОПҚ 

жоспарлары мен есептері ҒЗС бөліміне өткізіледі. 

Жыл сайын оқытушылар әр түрлі халықаралық конференцияларға 

қатысады. 

Кафедрада соңғы үш жылда 101 жұмыс, оның ішінде 21 мақала, 2 

монография және 1 патент шет ел басылымдарында жарық көрді. 

Магистрлармен бірлесіп жарияланған 5 мақала. 

Есептік кезеңде кафедраның үш аға оқытушысы PhD доктарантурасына 

түсті, оның ішінде Ержан А.А. докторлық диссертациясын 30.12.2013 ж. 

қорғады (12.03.2014 ж. №447 бұйрық). 

Кафедрада екі академия жұмыс істейді: Орталық Азиядағы Cisco 

аймақтық академиясын қолдау орталығы және Microsoft Academy. Кафедра 

студенттері жыл сайын академиялардың кафедрада өткізетін халықаралық 

конкурстар мен олимпиадаларға, сонымен қатар факультет пен университет 

ұйымдастыратын конкурстар мен студенттік конференцияларға қатысады. 

 

Осыған қоса, Ғылыми кеңес кафедра жұмыстарының төмендегідей 

кемшіліктерін көрсетеді: 

1. Кейбір оқытушылар МҒЗЖ орындауға қатыспайды (Чуматанова Ш.Б., 

Абдрахманов Т.Е.), ҒЗЖ тіркеу карталары және есептері жоқ. 

2. Орындаушылыр Таурбекова А.А., Кожамбердиева М.И., Жантлеуов К.К. 

сарапшыларға МҒЗЖ бойынша бірдей есептерді тақырыптың жетекшісі 

Сыдыхов Б.Д. қолын қойып ұсынған. Бұл факт бойынша тақырып 

жетекшісі Сыдыхов Б.Д. орындаушылар ұсынған есептердің мазмұны мен 

қорытындыларына назар аудармаған. 

3. Кейбір МҒЗЖ есептері мазмұны мен ресімделуі ГОСТ бойынша 

орындалмаған. Әр орындаушыдан алынған көптеген есептердің 

мазмұнынан қорытынды жасау, оларға сараптық баға беру мүмкін емес.  

4. Кафедрада Бимурзаев С.Б. жетекшілігімен және магистрант Магзом М. 

қатысуымен ҚР БжҒМ бір гранттық жобасы орындалуда. Басқа 

оқытушылар Бимурзаев С.Б. жоба жұмысына қатыспайды. ҚР БжҒМ  

және басқа да құрылымдардан гранттық жобалардың болмауы кафедра 

оқытушыларының 2011-2013 ж.ж. ҒЗЖ орындау үшін гранттық 

жобаларға өтінімдер бермегені себеп. 



5. 2011-2013 ж.ж. кафедрада шаруакелісімшартты ғылыми-қолданбалы 

жұмыстар жүргізілмеген. 

6. Оқытушылар Чуматанова Ш.Б., Абдрахманов Т.Е., Нурмагамбетова Г.С., 

Акежанова З.А. соңғы екі жылда басылымдары жоқ. 

7. Кафедрада ОПҚ СҒЗЖ жүргізу бойынша жоспарлары жоқ. 

8. Кафедрада ОПҚ бакалавриат студенттерімен бірлескен ғылыми 

басылымдары жоқ. 

 

Ғылыми кеңес  

қаулы етті: 

 

1. МҒЗЖ орындауда кафедра ОПҚ «АЭжБУ оқытушы-профессор 

құрамының міндетті ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру 

туралы ережесін» қатаң ұстансын.  

    Жауапты – КТ кафедрасының 

меңгерушісі Құралбаев З.Қ. 

2. Аталаған кемшіліктер бойынша іс шаралар жүргізілсін. 

 Жауапты – КТ кафедрасының 

меңгерушісі Құралбаев З.Қ. 

    Мерзімі: 15.05.2014ж.  

3. Осы қаулының орындалуын бақылау ҒЖжХБ проректоры Стояк В.В. 

жүктелсін. 

 

 

Төраға       Ғ.Ж. Даукеев  

 

Ғылыми хатшы     Г.Д. Манапова 

 
 

 


