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Қ А У Л Ы С Ы 

 

      5В071600 «Аспап жасау» және 5В100200 «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» 

мамандықтары 2010 жылдың 4 тамызында № АБ 0137446 лицензия негізінде 

ашылған. Алғашқы қабылдау 2011 жылы жүзеге асырылды.  

     5В071600  «Аспап жасау» мамандығы студенттерінің контингентін құру: 

     2011/12 оқу ж. – 64 студент, барлығы грант (35 қаз./29 орыс).      Шығ. – 4. 

     2012/13 оқу ж. – 99 студент, 96 - грант (49 қаз./50 орыс).          Шығ. – 6 ор., + 

1 қаз.  

     2013/14 оқу ж. – 76 студент, 71 - грант (34 қаз./37 ор.).         Шығ. – 6 қаз.,+1 ор. 

      

     5В100200 – «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» мамандығы студенттерінің 

контингенті 

     2011/12 оқу  ж. – 37 студент, 19 қаз./18 орыс.                                     Шығ. – 3 қаз.  

     2012/13 оқу ж. – 50 студент 15 - грант, 25 қаз./25 орыс.                    Шығ. –3 қаз.,  4 

орыс. 

     2013/14 оқу ж. – 16 студент 4 - грант, 16 орыс.             Шығ. + 1 (қазіргі уақытта 

17).  

         РТжБФ кафедраларында бакалавриаттың екі мамандығы бойынша барлық 

мамандықтар үшін ПОӘК бар.  

        5В071600 – «Аспап жасау» мамандығы бойынша жұмыс бағдарламалары мен 

силлабустар бар, барлық силлабустар университет сайтына ағылшын, орыс және 

қазақ тілдерінде толық көлемде енгізілген. Жалпы «Аспап жасау» мамандығы 

бойынша мамандықтың дамуына келешекті бет алыс үрдісі жеткілікті. Бірақ «Аспап 

жасау» мамандығы гранттар саны бойынша біріншілердің бірі болғанымен, 

коммерциялық қабылдау бойынша соңғы орынды алып отыр. Коммерциялық 

қабылдау бағыты бойынша кәсіптік бейімделуге назар аудару ұсынылып отыр.  

        5В100200 «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» мамандығы бойынша жұмыс 

бағдарламалары мен силлабустар бар және олар университет сайтына кафедралар 

бойынша енгізілген (АЭБ, ТКЖ және РТ кафедралары силлабустарының ағылшын 

тіліндегі нұсқасы жоқ).  

        АҚЖ мамандығының «АЭБ» кафедрасының базалық және кәсіби пәндері 

бойынша тексеру барысында ОЖЖ және «Электроника» кафедрасы әзірлеген 

жылдық оқу жоспары ұсынылды, ал АЭБ кафедрасы әзірлеген оқу және жылдық 

жоспары бар болса да, комиссия қарауына ұсынылмады. Осы дайын жоспарлар АЭБ 

кафедрасының ерекшелігіне сәйкес әзірленді.  

  

 АҚЖ мамандығы бойынша 2013/2014 оқу жылы үшін ескертулер:  

 

1. АҚЖ мамандығы бойынша оқу жоспары АЭБ кафедрасының мамандану 

базасында АҚЖ қайта бағдарлаусыз құрылды.  

2. Зертханалық базасы толымдалмаған. Зертханалық жұмыстарды өткізуге 

қажетті жабдықтар жоқ.  



3. АҚЖ мамандығы бойынша пәндердің көпшілігі басқа кафедраларға 

бөлінген, кейбір сабақтар өтпеген, басқа кафедралардың сабақты өткізуіне 

бірыңғай бақылау жүргізілмеген.  

4. АЭБ кафедрасында АҚЖ-ның базалық және кәсіби пәндері бойынша оқу-

әдістемелік әзірлемелері болмаған және жоспарланбаған.  

 

Ғылыми кеңес қаулы етті:  

 

1. 5В100200 «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» мамандықтары бойынша 

бакалаврларды дайындауда материалды-техникалық және әдістемелік 

қамтуды ұйымдастыру бойынша РТжБФ деканатының жұмыс нәтижелері 

қанағаттанарлықсыз деп танылсын.  

 

2. Тексеру барысында анықталған кемшіліктер жойылсын.  

Жауаптылар – РТжБФ деканы,  

АЭБ, РТ, ТКЖ, Электроника каф. меңгерушілері. 

         Мерзімі: 01.09.2014ж. 

3. Базалық және салалық пәндер бойынша ӘК әзірлеу мен шығару процесі 

жеделдетілсін және зертханалық жұмыстарды енгізу бойынша оқытушылар 

жұмысы белсендірілсін.  

Жауаптылар - РТжБФ деканы,  

АЭБ, РТ, ТКЖ, Электроника каф. меңгерушілері. 

         Мерзімі: 01.11.2014ж. 
4. 2014ж. «АҚЖ» мамандығы бойынша зертханалық базаны жаңғыртудың 

нақтыланған жоспарын әзірлесін және келісуге ұсынсын.  

       Жауапты - доцент Сатимова Е.Г. 

 Мерзімі: 05.06.2014ж.  
5. Жаңа  Б 420 және Б 414 зертханаларына  розеткалар  мен  электр қалқанын, 

жаңа  Б 416 бөлмесіне қосымша розеткалар орнату жобасын дайындасын 

және РТ кафедрасының зертханалық қорына берілетін Б 420 және Б 414 

зертханаларында қосымша розеткалар мен 40А электр қалқандарды 

монтаждау жұмыстарын жүргізуді жүзеге асырсын. Б 420 және Б 414 

зертханаларында,  Б 416 оқытушылар бөлмесінде әрлеп жөндеу жұмыстары 

жүргізілсін.  

     Жауаптылар - РТ каф. меңгерушісі Артюхин В.В.,  

доцент Сатимова Е.Г.,  ТжӘЖ проректоры Абдрахманов Е.А. 

Мерзімі: 20.06.2014ж.  
6. Жаңа Б 416 бөлмеге жиһаздар алуға және сплит-жүйе желдеткішін орнатуға 

өтінім берсін. ПШС жиһаздар алуды және сплит-жүйе желдеткішін 

орнатуды   қамтамасыз етсін.  

Жауаптылар - РТ каф. меңгерушісі Артюхин 

В.В., доцент Сатимова Е.Г.  

Мерзімі: 15.07.2014ж.  
7. Осы қаулының орындалуын бақылау ОӘЖ проректоры Коньшин С.В. 

жүктелсін.  

 

  

Төраға       Г.Ж. Даукеев  

 

Ғылыми хатшы     Г.Д. Манапова  


