
 

«Өндірістік жылу энергетикасы» кафедрасының кешенді есебі» 

мәселесі бойынша 

20.05.2014 ж.  № 8  АЭжБУ Ғылыми кеңесінің 

 

Қ А У Л Ы С Ы 

 

ӨЖЭ кафедрасының 2010 – 2014 жылдар аралығындағы кешенді тексерісі 

бойынша ӨЖЭ кафедрасының меңгерушісі Мусабеков Р.А. есебі мен тексеру 

комиссиясының төрағасы Көпесбаева А.А. анықтамасын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес ӨЖЭ кафедрасының кадрлар потенциалы мен 

материалдық базасы, оқу-әдістемелік және ғылыми жұмыстардың қойылуы 

жалпы қойылатын талаптарға сай екенін және кафедра «5В071700-

Жылуэнергетикасы» мамандығының «Өнеркәсіптік жылуэнергетика» мен «Су 

және отын технологиясы» мамандандырулары бойынша бакалаврлар мен 

магистрлерді дайындауды қамтамасыз етіп отырғанын атап өтеді.  

Кафедраның оқытушылар құрамы мен оқытуға көмекші қызметшілерінің 

штаттары жинақталған, барлық оқытушылардың сәйкес базалық білімі бар 

және ғылыми дәрежесі бар оқытушылардың үлесі 60%. Кафедрада оқу үрдісін 

ұйымдастыруға қажет құжаттар бар: оқу жоспарлары, типтік және жұмыстық 

бағдарламалар, тапсырмалардың барлық түрлерін орындауға арналған оқу-

әдістемелік материалдар, ашық дәрістер мен өзара қатысудың графиктері бар. 

Қаржыландырылатын ҒЗЖ және оқытушылардың МҒЗЖ жүргізіледі. 

Кафедра оқу жоспарларымен қамтылған студенттердің зертханалық, 

практикалық сабақтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізуді қамтамасыз 

ететін пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін толықтыру мен зертханалық 

базаны жаңарту мен жетілдіруі бойынша жұмыстар жүргізуде. Кафедраның 

зертханалары «5В071700-Жылуэнергетикасы» мамандығының іске асырылатын 

мамандандырулары бойынша жылутехнологиялық және жылуэнергетикалық 

құбылыстарды оқып игеруге мүмкіндік беретін стендтер мен құрылғылармен 

жабдықталған.     

  

Сонымен бірге, Ғылыми кеңес кафедра жұмысындағы төмендегі 

кемшіліктерді белгілеп көрсетеді:  

1. Бірнеше жеке жоспарлардың ОӘЖ, ҒЗЖ және ҰӘЖ бөлімдерінде 

жұмыстардың түрі, мазмұны, орындалу мерзімі мен нәтижелері 

немқұрайды және толымсыз көрсетілген – бұл сол оқытушылардың 

жұмыс күнінің екінші бөлігіндегі жұмысын бағалауға мүмкіндік 

бермейді. 

2. Есеп беру мерзімінде міндетті ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша 

оқытушылардың есеп беруі барлық тақырыптарда түгел емес. 

3. Кафедрадағы барлық компьютерлік техника Pentium IV рухани 

ескірген, 2005ж. алынған. Оларда жаңартуға жатпайтын Windows XP 

2002 бағдарламалық қамдамасы орнатылған. 

4. «Химия» пәнінің «тотығу-тотықсыздану реакциялары» циклі бойынша 

компьютерлік класта орындалатын виртуалды жұмыстарды жасау 

ұсынылады. 



5. Зертханалық базаны жетілдіруге бөлінетін қаржы толық игерілмейді. 

АБТ пәні бойынша МН7 және МН10 аспаптарында үлгіленіп 

орындалатын зертханалық жұмыстарды қазіргі құралдармен 

алмастыру қажет (жеке компьютерлерде немесе микропроцессорлы 

элементтерде). 

 

Ғылыми кеңес қаулы етеді: 

 

1. ӨЖЭ кафедрасының есеп беру кезеңіндегі жұмысы  

қанағаттанарлық  деп танылсын. 

2. Тексеру барысы кезінде табылған кемшіліктерді жою үшін іс-

шаралар жоспары жасалсын.  

Жауапты – кафедра меңгерушісі Мусабеков Р. А. 

Мерзімі: до 20.06. 2014ж. дейін. 

 

3. «Химия» пәнінің «тотығу-тотықсыздану реакциялары» циклі 

бойынша компьютерлік класта орындалатын виртуалды 

жұмыстарды оқу үрдісіне енгізу. 

Жауапты – кафедра меңгерушісі Мусабеков Р. А. 

Мерзімі: 01.09.2014 ж.  дейін. 

4. Осы қаулының орындалуын бақылау ОӘЖ жөніндегі проректор 

Коньшин С. В. жүктелсін. 

 

 

Төраға       Г.Ж. Даукеев  

Ғылыми хатшы     Г.Д. Манапова 

 

 

 


