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ҚАУЛЫСЫ 

 

«Ғарыштық инженерия және телекоммуникация» институтының 

директоры Г.К. Балбаевтың есебін тыңдап, Ғылыми кеңес белгілейді: 

«Ғарыштық инженерия және телекоммуникация» институты 5В071900 – 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар, 5В071600 – Аспап 

жасау, 5В074600 – Ғарыштық техника және технология, 6М071900- 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар (салалық және ғылыми-

педагогикалық), 6М071600 – Аспап жасау (салалық және ғылыми-

педагогикалық), 6D071900 – Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар оқу бағдарламаларына сәйкес бакалаврлар, 

магистранттар және докторанттарды дайындауда және жұмысқа орналастыруда 

үлкен жұмыс атқаруда. 

Оқу бағдарламаларын (ОБ) іске асыруда үнемі оқытудың инновациялық 

әдістері мен  қашықтықтан оқу технологиялары енгізілуде. Үнемі ПОҚ 

құрамының  сапасы жоғарлауда. 

Жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша кәсіптік білім беру 

бағдарламалары бойынша білім беру мүмкіндігі көрсетілген Бұл жайындағы 

барлық шаралар кезінде істелінген, студенттер керекті ақпараттармен 

қамсыздандырылған. 

 

Сонымен қатар, Ғылыми кеңес «Ғарыштық инженерия және 

телекоммуникация» институтының мынандай кемшіліктерін белгіледі және 

ескертулер жасады:  

 

1. Кәсіптік практиканың білім беру бағдарламаларын іске асыру: түрлері, 

көлемі (кредиттер) базасы, ұйымдастыру, нәтижелері, тиімділігі практикада 

тиімділігі айқын көрініс таппаған; 

2. Оқу бағдарламаларында ғылыми құраушысы жеткіліксіз; 

3. Оқу үрдісіне қатысатын өндірістен тәжірибелі мамандардың саны 

жеткіліксіз.  

 

Жоғарыда атап өтелген баяндама бойынша Ғылыми кеңес қаулы етті: 

 

1. Ақпаратты мағлұматқа алу. 

 

2. Институттың кафедраларында оқу үрдісіне қатысу үшін  өндірістен 

тәжірибелі мамандарды кеңінен тарту. 

Жауапты –  кафедра меңгерушілері және  

институт директоры.  

Мерзімі: 31тамыз 2018 ж.   



3. Оқу бағдарламаларында ғылыми құраушыны күшейту. Институт 

түлектерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін студенттің ғылыми-зерттеу 

жұмысын (СҒЗЖ) күшейту, студенттік жобалар бойынша жұмысты 

ұйымдастыру, және де түлектер үшін сертификаттар алу мүмкіндігін 

ұйымдастыру. 

Жауапты –  кафедра меңгерушілері және  

институт директоры.  

Мерзімі: 31тамыз 2018 ж.   
 

4. Дипломдық жұмыстар, магистерлік және докторлық 

диссертациялардың өндірістік өнеркәсіптер мен жұмыс берушілердің 

тапсырысы бойынша өзекті тақырыптардың санын арттыру. 

 

Жауапты – кафедра меңгерушілері және  

институт директоры.  

Мерзімі: 30 маусым 2018 ж.   
 

5. «Ғарыштық инженерия және телекоммуникация» институты  

дирекциясының қадағылауымен түлек шығарушы кафедралардың 

меңгерушілері бекітілген оқу бағдарламаларын барлық әдістемелермен 

қамтамасыздандыруы қажет.  

Жауапты – кафедра меңгерушілері.  

Мерзімі: 30 маусым 2018 ж.   
 

6. Конкурс өткізу арқылы түлек шығарушы кафедраларда еңбек 

нарығының заманауи  талаптарына сай мамандарды күшейту. 

  

Жауапты – кафедра меңгерушілері және  

институт директоры.  

Мерзімі: 30 маусым 2018 ж.   
 

7. Осы қаулының орындалуын бақылау АҚ жөніндегі проректор 

С.В.Коньшинге жүктелсін. 

 

 

 

 

Төрайым      С. Сагинтаева 

  

Ғылыми хатшы М. Алиярова 

 
 


