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ҚАУЛЫСЫ 

 

АТФ деканы Табултаев С.С. есебін және тексеру комисссиясының төрағасы, 

инженерлік кибернетика кафедрасының профессоры Хан С.Г. АжАТФ кафедралары 

материалдық – техникалық негізін тексеру туралы хабарламасын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес факультеттің материалды-техникалық негізінің  жалпы 

талаптарға сәйкес келетінін атап өтті. 

Жаңа мамандықтар бойынша бакалаврларды даярлаудың 2010 ж. басталғанына 

қарамастан, «Ақпараттық жүйелер», «Аэроғарыштық техниканы басқару жүйелері», 

«Электроника» кафедраларының мамандықтарының пәндері бойынша зертханалық 

жұмыс жасау үшін жаңа зертханалық стенділер қойылған. Барлық компьютерлік 

сыныптар жаңа есептеу техникаларымен және қажетті бағдарламалық құралдармен 

қамсыздандырылған. Кафедраларға бекітілген барлық пәндерде қажетті оқу-

әдістемелік құжаттар  бар. Зертханалық негіз  оқу жоспарына және жұмыс 

бағдарламаларына сәйкес келеді. Кафедрада виртуалды зертханалық жұмыстар 

жетілдірілген және қолданылады.  Оқытушылар және қоса атқарушылардың жоғары 

білімдері бар және талаптарға сай, ал құрам саны зертхананың жүктемелерімен 

келіскен. Магистранттардың ғылыми-зерттеулік жұмыстары көптеген мәселелерді 

қамтиды. Жаңа виртуалды зертханалық жұмыстарды сатып алу жөнінде жұмыстар 

жүргізілуде. Тұтатастай алғанда зертханалық негізді жетілдіру жоспарлары 

орындалуда. Барлық  кафедраларда стратегиялық жетілдіру және дамыту жоспарлары 

бар.Олар 2014-2016 жылдары АЭжБУ келешектегі дамыту жоспарына қосылған. 

Осымен бірге, Ғылыми кеңес ААТФ кафедраларының жұмысында келесі 

жетіспеушіліктер бар екендігін белігіледі: 

1. Барлық кафедраларда зертханалық жұмыстарды орындау бойынша 

шығарылмаған әдістемелік нұсқаулардың саны 50%-дан асады, дегенмен олар 

электронды түрде бар. 

2. «Аэроғарыштық техниканы басқару жүйелер» кафедрасының кейбір пәндері 

бойынша зертханалық жұмыстарға арналған 2001, 2002, 2003 ж.ж. әдістемелік 

нұсқаулықтар қолданылуда (инженерлік графика және қолданбалы механика 

пәндері). 

3. «Компьютерлік технологиялар» және «Ақпараттық жүйелер» кафедраларында 

магистратура пәндері бойынша әдістемелік нұсқаулықтармен қамтамасыз ету 

әлсіздеу. 

 Ғылыми кеңес қ а у л ы   е т е д і: 

1. Ақпарат  мәліметке алынсын. 

2. Комиссия тексеруі кезінде  табылған кемшіліктерді  жою жөніндегі  

шаралар жоспары  дайындалсын және бекітілсін.            

Жауаптылар – КТ, АЖ, АТБЖ, «Электроника» 

 кафедраларының  меңгерушілері. 

                         Мерзімі: 2015 жылдың  20–шы сәуіріне дейін. 

 

3. Осы қаулының орындалуын бақылау ОӘЖ жөніндегі проректор Коньшин 

С.В. жүктелсін. 

 

Төрағаның м.а.    С.В. Коньшин 

Ғылыми хатшы Г.Д.  Манапова 
 


