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17.03.2015 ж.  № 9 АЭжБУ Ғылыми кеңесінің 

 

ҚАУЛЫСЫ 

 

 2011-2014 жылдар аралығындағы ИКТ кафедрасының кешенді есебі  бойынша 

ИКТ кафедрасының меңгерушісі Чежимбаева К.С. есебін және комиссия төрайымы 

Сябина Н.В. анықтамасын тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 5В071900, 

6М071900, 6D071900 білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврларды, 

магистранттарды және докторанттарды дайындау барысында оқу үрдісі үшін  ИКТ 

кафедрасы  үлкен  жұмыстар атқарып отырғанын атап  өтті. 

2014-2015 оқу жылдағы есеп аралығындағы оқу жүктеме жағдайы төмендегенде 

кафедра ПОҚ штаттары 89,32% дейін өсті. Ғылыми дәрежесі бар  ПОҚ үлесі 6,34% 

төмендеген және қазіргі уақытта 47,83% құрайды, яғни лицензияның талабынан 

төмен. Кафедра оқытушыларының орташа жасы 48,5 жасты құрайды. Штат бойынша:  

кафедрада 38,78% - зейнеткелер оқытушылар, ал 17,39% - 30 жастағы жастар 

құрайды. Кафедраның есеп беру аралығындағы орташа рейтингі - 25,35 баллды 

құрауы ПОҚ жеткілікті жоғары рейтингі екендігін атап өту керек.  

Оқу әдістемелік жұмыстары оқу үрдісін толық көлемде қамтиды. Барлық ОӘКҚ 

бар. Университеттің сайтында қазақ және орыс тілінде барлық силлабустар 

жүктелген, ал ағылшын тілінде 5 пәннен силлабус жекіліксіз.  

Барлық оқытушылардың жеке оқу жоспарлары бар, әрқайсысына жеке 

ескертулер болды. Осы есеп беру аралығында ИКТ кафедрасында 84 әдістемелік 

нұсқаулар шығарылған, оның ішінде 39 - мемлекеттік тілде, сонымен қатар 256 

ғылыми жұмыстар жарияланған. Монографиялар шығарылмаған. 

Сонымен бірге, Ғылыми кеңес ИКТ кафедрасының жұмысы бойынша келесі 

жетіспеушіліктер бар екенін  белгіледі: 

1. Кафедраның дәрежелілігі лецензия талаптарының шамасынан төмен азайған 

(47,83%). 

2. Оқытушылар жеке жоспарларын қалай болса солай толтырған, соның ішінде 

тапсырманы орындау уақыты нақты көрсетілмеген, ҒЗЖ бөлімінде кейбір 

оқытушыларда басылымдардың аты және орындау уақыты көрсетілмеген, сонымен 

бірге тәрбиелік жұмыс бөлімі  барлық мұғалімдерде толтырылмаған.  

3. Университет сайтында 5 пән бойынша ағылшын тілінде силлабустар  жоқ.  

 

 Ғылыми кеңес қаулы етеді:  

 

1. Кафедра жұмысы есепті кезеңде  қанағаттанарлық.   деп танылсын.  

2. Комиссия тексеруі кезінде  табылған кемшіліктерді  жою жөніндегі  

шаралар жоспары  дайындалсын және бекітілсін.        

      Жауапты – ИКТ кафедрасының меңгерушісі Чежимбаева К.С. 

Мерзімі: 2015 ж. 15-інші сәуірі.    

 

3. Осы қаулының орындалуын бақылау ОӘЖ жөніндегі  проректор  Коньшин 

С.В. жүктелсін. 

 

Төрағаның м.а.    С.В. Коньшин 

Ғылыми хатшы Г.Д.  Манапова 
 


