
  

План вуза по реализации рекомендации и устранению замечаний внешних экспертов НКАОКО  

по специализированной (программной) аккредитации ОП «Оценка» бакалавриат 

 
№ Рекомендации и 

замечания 

Меры действий Ожидаемые 

результаты 

Ответственное лицо 

за выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 Рекомендаций нет 

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 Для привлечения  

количества обучающихся 

Бюро по инвентаризации и 

оценке недвижимости 

города Караганда 

рекомендует ввести курс 

«Основы строительного 

бизнеса», что приведет в 

затруднительное положение 

из-за экономического 

направления специальности. 
Экспертная группа  

рекомендует ввести 

элективный курс «Основы 

Внести в учебный 

план элективную 

дисциплину «Основы 

сметного дела»  

 при изучении  

курса элективной 

дисциплины 

«Основы сметного 

дела» научатся 

использовать 

сметно-

нормативные базы 

для составлении 

смет различных 

видов работ, 

определять 

стоимость 

строительных 

зав.кафедрой 

Байкенова Г.Г. 

20.01.2015г. дисциплина 

внесена в 

учебный план 

специальности 

«Оценка» 



сметного дела», в 

программе которого, как 

правило, учитываются все 

этапы строительного 

производства 

работ 

По СТАНДАРТУ 3 - ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

1 Необходимо активизировать 

работу по организации 

внутренней и внешней 

мобильности студентов 

Предусмотреть 

возможность 

внутренней и 

внешней мобильности 

студентов на базе 

среднего образования 

на  2-3 курсах, на базе 

средне-специального 

образования на 1-2 

курсе 

Внутренняя 

мобильность 

студентов в НЭУ 

им.Рыскулова 

(г.Алматы) 

зав.кафедрой  

Байкенова Г.Г. 

2016-2017 

учебный год 

После набора 

студентов на 1 

курс очного 

отделения 

По СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

1 При утверждении тем 

дипломных работ отражать 

объекты исследования 

Конкретизировать 

объекты исследования 

в тематике 

дипломных работ 

В тематике 

дипломных работ 

будет отражен 

объект 

исследования 

Зав.кафедрой 

Байкенова Г.Г. 

январь 2015 г.  

По СТАНДАРТУ 5 - ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

1 Необходимо принять на 

выпускающую кафедру 

преподавателей с 

академической степенью 

магистр с базовым 

образованием «Оценка».  

Принять на кафедру 

магистров с базовым 

образованием 

«Оценка»; 

направить на 

обучение на 

специальность 

«Оценка» ППС, для 

получения базового 

образования 

Участие в 

реализации ОП 

«Оценка» 

специалистов с 

базовым 

образованием 

зав.кафедрой 

Байкенова Г.Г., 

 

2015-2016 

учебный год 

 



2 Университету изыскать 

возможности направления 

молодых ученых в целевую 

докторантуру по 

аккредитуемой 

специальности. 

Формировать 

готовность 

кандидатур для 

обучения в целевой 

докторантуре, при 

наборе магистров по 

аккредитуемой 

специальности. 

Участие в 

реализации ОП 

«Оценка» 

специалистов PhD-

докторов 

зав.кафедрой 

Байкенова Г.Г. 

 

2019-2020 

учебный год 

 

3 Необходимо увеличить 

объем публикаций ППС в 

зарубежных и 

отечественных научных 

изданиях с ненулевым 

импакт-фактором. 

Планировать 

публикацию статей в 

журналах с 

ненулевым импакт-

фактором  

Наличие статей в 

журнале с 

ненулевым импакт-

фактором 

Актуальные 

проблемы 

экономики 

(Украина, Киев) 

ППС кафедры по ОП 

«Оценка» 

к.э.н., доцент 

Мажитова С.К.,  

к.э.н., доцент Сраилова 

Г.Н. 

2017 г.  

По СТАНДАРТУ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1 Провести работы по 

оснащению учебно-

методического кабинета  

«Оценка» современными 

контрольно-

измерительными 

средствами для проведения 

практических и 

лабораторных занятий 

(кабинет закреплен за 

выпускающей кафедрой). 

приобрести для 

кабинета «Оценка»: 

– лазерную линейку,  

– цифровой 

фотоаппарат,  

– сборники Ко-инвест, 

электронный продукт, 

для расчета стоимости 

здания и сооружений 

затратным подходом 

оснащение 

кабинета 

контрольно-

измерительными 

средствами 

зав.кафедрой  

Байкенова Г.Г. 

до нового 

учебного года 

 

 

 

Зав.кафедрой экологии и оценки 

д.х.н., проф.           Байкенова Г.Г. 



  

ЖОО БСҚА сыртқы сарапшыларының бакалавриат «Бағалау» білім беру бағдарламасын мамандандырылған 

(бағдарламалық) аккредиттеу бойынша ұсынымдарын жүзеге асыру мен ескертулерін жою жөніндегі жоспары 

  

№ Ұсынымдар мен 

ескертулер 

Жүзеге асыру 

шаралары 

Күтілетін 

нәтижелер 

Орындауға 

жауапты тұлға 

Орындау 

мерзімдері 

Ескерту 

1 СТАНДАРТ бойынша – БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ 

1 Ұсыныстар жоқ 

2 СТАНДАРТ бойынша – БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 
1 Білім алушыларды тарту 

үшін Қарағанды қаласының 

жылжымайтын мүлікті 

инвентаризациялау  және 

бағалау бойынша Бюросы 

«Құрылыс бизнесінің 

негіздері» курсын енгізуді 

ұсынады, ол мамандық 

экономикалық бағытта 

болғандықтан қиындық 

туғызады.  

Эксперттік топ «Сметалық іс 

Оқу жоспарына 

«Сметалық іс негіздері» 

элективті пәнін енгізуді 

қарастыру  

«Сметалық іс 

негіздері» 

элективті пән 

курсын оқып 

меңгеруінде 

әртүрлі жұмыс 

түрлерінің 

сметасын 

құрастыру үшін 

сметалық-

нормативтік 

базаны 

Кафедра меңгерушісі 

Байкенова Г.Г. 

20.01.2015ж. «Бағалау» 

мамандығының 

оқу жоспарына 

енгізілді  



негіздері» элективті курсын 

енгізуді ұсынады, оның 

бағдарламасында, 

әдеттегідей, құрылыс 

өндірісінің барлық кезеңдері 

ескеріледі  

пайдалануды, 

құрылыс 

жұмыстары құнын 

анықтауды 

үйренеді 

3 СТАНДАРТ бойынша – БІЛІМ АЛУШЫЛАР 

1 Студенттердің ішкі және 

сыртқы мобильділігін 

ұйымдастыру  бойынша 

жұмысты белсендендіру 

қажеттілігі   

Орта білім алу базасы 

негізінде 2-3 курс , орта 

арнайы білім алу базасы 

негізінде 1-2  курс 

студенттерінің  ішкі және 

сыртқы мобильділігі 

мүмкіндігін қарастыру   

Рыскұлов 

ат.ҰЭУ-ке 

(Алматы қ.) 

студенттердің 

ішкі 

мобильділігі 

Кафедра меңгерушісі 

Байкенова Г.Г. 

2016-2017 оқу 

жылы 

1 курс күндігі 

бөлімге 

студенттерді 

қабылдағаннан 

кейін  

4 СТАНДАРТ   бойынша – БІЛІМ БЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ, ТИІМДІЛІГІ 

1 Дипломдық жұмыс 

тақырыптарын бекіткенде 

зерттеу нысандарын қамтып 

көрсету  

Дипломдық жұмыс 

тақырыптарында зерттеу 

нысандарын нақтылау 

Дипломдық 

жұмыс 

тақырыптарында  

зерттеу 

нысандары 

нақтыланып 

көрсетілетін 

болады   

 

 

Кафедра меңгерушісі 

Байкенова Г.Г. 

қаңтар 2015 ж.  

5  СТАНДАРТ бойынша - ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫ 

1 Бітіртуші кафедраға 

академиялық дәрежесімен, 

«Бағалау» базалық білімі 

бар  магистрді оқытушы 

қызметіне қабылдау 

қажеттілігі    

«Бағалау» базалық білімі бар  

магистрді кафедраға қабылдау 

мүмкіндігін қарастыру;  

базалық білім алу үшін ПОҚ-

ты «Бағалау» мамандығы 

бойынша оқуға жіберу  

 Кафедра меңгерушісі 

Байкенова Г.Г., 

ОПД 

  

2 Университетке      



аккредиттацияланатын 

мамандық бойынша 

мақсатты докторантураға 

жас ғалымды жіберу 

мүмкіндігін іздестіру  

3 Нольдік емес импакт-

факторы бар шетелдік және 

отандық ғылыми 

басылымдарда ПОҚ-ның 

ғылыми жариялымдары 

көлемін ұлғайту қажеттілігі   

Нольдік емес импакт-

факторы бар журналдарда 

ғылыми жариялымдар 

бойынша ПОҚ-тың 

жұмысын белсендендіру  

Нольдік емес 

импакт-факторы 

бар журналдарда 

ғылыми 

жариялымдар 

болуы 

«Бағалау» бойынша ББ 

Кафедра ПОҚ-ы  
 

Жыл бойы  

6  СТАНДАРТ бойынша - МАТЕРИАЛДЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ  БАЗАСЫ ЖӘНЕ АҚПАРТТЫҚ РЕСУРСЫ 

1 Практикалық және 

зертханалық сабақтарды 

өткізу үшін заманауи 

бақылау-өлшеуіш 

құралдармен «Бағалау» оқу-

әдістемелік бөлмесін 

жабдықтау үшін 

жұмыстарды жүргізу  (оқу-

әдістемелік бөлмесі 

бітіртуші кафедраға 

бекітілсін) 

 «Бағалау» бөлмесі үшін 

сатып алу: 

– лазерлік сызғышты,  

– сандық фотоаппаратты,  

– Ко-инвест жинақтарын, 

электрондық өнім, 

шығындық әдіспен 

мекеменің және ғимараттың 

құнын есептеу үшін  

бақылау-

өлшеуіш 

құралдармен 

бөлмені 

жабдықтау  

Кафедра меңгерушісі  

Байкенова Г.Г. 

Жаңа оқу 

жылына дейін  

 

 

 

Экология және бағалау каф. меңгерушісі, 

х.ғ.д., проф.           Байкенова Г.Г. 



  

План вуза по реализации рекомендации и устранению замечаний внешних экспертов НКАОКО  

по специализированной (программной) аккредитации ОП Оценка магистратура 

 
№ Рекомендации и 

замечания 

Меры действий Ожидаемые 

результаты 

Ответственное лицо 

за выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 Рекомендаций нет 

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 В рабочий учебный план в 

каталог элективных 

дисциплин рекомендуется 

ввести данный курс под 

названием «Сметное дело и 

основы строительного 

производства». 

Предусмотреть 

внесение каталог 

элективных 

дисциплин и в 

учебный план на 

2019-2020 учебный 

год дисциплину 

«Сметное дело и 

оценка строительного 

производства», после 

изучения дисциплины 

«Основы сметного 

дела» 

После изучения 

дисциплины 

«Основы сметного 

дела», при выборе 

студентами  курса 

элективной 

дисциплины, будет 

изучаться 

«Сметное дело и 

основы 

строительного 

производства». 

использовать 

сметно-

зав.кафедрой 

Байкенова Г.Г. 

20.01.2019г. Если будет 

изучаться 

дисциплина 

«Основы сметного 

дела», то можно 

ввести 

дисциплину 

Сметное дело и 

оценка 

строительного 

производства 



нормативные базы 

для составлении 

смет различных 

видов работ, 

определять 

стоимость 

строительных 

работ, 

осуществлять 

проверку сметной 

документации 

По СТАНДАРТУ 3 - ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

1 Рекомендаций нет 

По СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

1 Утвержденные темы 

диссертационных работ 

(2014 года) следует 

откорректировать с 

отражением объектов 

исследования. 

Конкретизировать 

объекты исследования 

в тематике 

магистерских работ 

В тематике 

магистерских 

работ будет 

отражен объект 

исследования 

Зав.кафедрой 

Байкенова Г.Г. 

январь 2015 г.  

 Необходимо привлекать 

магистрантов в состав 

исполнителей научно-

исследовательских 

проектов, финансируемых 

от сторонних организаций. 

При проведении 

научно-

исследовательских 

работ финансируемых 

сторонними 

организациями 

привлекать 

магистрантов 

Участие 

магистрантов в 

научно-

исследовательских 

работах 

финансируемых 

сторонними 

организациями 

зав.кафедрой 

Байкенова Г.Г. 

 При заключении 

хоз.договорных и 

грантовых научно-

исследовательских 

работ 

 Необходимо реализовывать  

программу зарубежной 

научной стажировки 

магистрантов 

(финансируется от МОН 

Согласно Правилам 

организации учебного 

процесса по 

кредитной технологии 

обучения, 

зарубежные 

стажировки 

реализуются в 

соответствии с 

индивидуальным 

зав.кафедрой 

Байкенова Г.Г.,  

ДПДО Легостаева А.А. 

Центр 

Междунар.прогр.и 

 В соответствии с 

Государственным 

общеобязательным 

стандартом 

послевузовского 



РК) на втором или третьем 

академическом периоде 

(семестре). 

утвержденных 

приказом Министра 

образования и науки 

РК от 20 апреля 2011 

г. №152, организация 

учебного процесса в 

рамках одного 

учебного года 

осуществляется на 

основе 

академического 

календаря, который 

утверждается 

руководителем 

организации 

образования, на 

основании решения 

Ученого Совета. 

Сроки проведения 

зарубежной научной 

стажировки 

магистрантов вуз 

определяет 

самостоятельно 

учебным планом в 

сроки, 

определяемые 

академическим 

календарем и 

индивидуальным 

планом работы 

магистранта. 

проектов Горячева Е.В. образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РК 

от 23 августа 2012 

г. №1080 все виды 

практик и 

зарубежные 

стажировки 

реализуются в 

соответствии с 

индивидуальным 

учебным планом в 

сроки, 

определяемые 

академическим 

календарем и 

индивидуальным 

планом работы 

магистранта. 

По СТАНДАРТУ 5 - ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

1 Необходимо пополнить 

штат ППС выпускающей 

кафедры учеными с 

базовым образованием 

«Оценка». Рекомендуется 

направление 

преподавателей в целевую  

докторантуру по 

Формировать 

готовность 

кандидатуры для 

обучения в целевой 

докторантуре, при 

наборе магистров по 

аккредитуемой 

специальности. 

Участие в 

реализации ОП 

«Оценка» 

специалистов PhD-

докторов 

зав.кафедрой 

Байкенова Г.Г., 

 

2019-2020 

учебный год 

 



аккредитуемой 

специальности или создать 

возможности получения 

ученой степени молодым 

преподавателям, имеющим 

академическую степень 

магистра наук по 

специальности «Оценка». 

2 Необходимо активизировать 

реализацию научно-

исследовательских работ по 

грантовому 

финансированию МОН РК 

или за счет договорных 

работ. 

Поданы заявки на 

участие в конкурсах 

грантовых научно-

исследовательских 

работ объявленные 

МОН РК «Эколого-

экономическая оценка 

влияния загрязнения 

окружающей среды на 

физическое состояние 

крупнорогатого скота 

Карагандинской 

области» и 

«Обеспечение 

эффективности 

государственного 

управления в сфере 

ресурсосбережения, 

энергопотребления и 

охраны окружающей 

среды 

(институциональные, 

экономические, 

правовые аспекты) 

отчет по 

окончании, в 

случае 

выигранного 

гранта 

зав.кафедрой 

Байкенова Г.Г. 

сроки 

реализации 

проекта 2014-

2017 гг. 

 

3 Необходимо увеличить опубликовать в Наличие статей в ППС кафедры по ОП в течение года  



объем публикаций ППС в 

зарубежных и 

отечественных научных 

изданиях с ненулевым 

импакт-фактором. 

журналах с 

ненулевым импакт-

фактором 

журналах с 

ненулевым импакт-

фактором 

«Оценка» 

к.э.н., доцент 

Мажитова С.К.,  

к.э.н., доцент Сраилова 

Г.Н. 

По СТАНДАРТУ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1 Провести работы по 

оснащению учебно-

методического кабинета 

«Оценка» современными 

контрольно-

измерительными 

средствами для проведения 

практических и 

лабораторных занятий 

(кабинет закреплен за 

выпускающей кафедрой). 

приобрести для 

кабинета «Оценка»: 

– лазерную линейку,  

– цифровой 

фотоаппарат,  

– сборники Ко-инвест, 

электронный продукт, 

для расчета стоимости 

здания и сооружений 

затратным подходом 

оснащение 

кабинета 

контрольно-

измерительными 

средствами 

зав.кафедрой  

Байкенова Г.Г. 

до нового 

учебного года 

 

 

 

 

Зав.кафедрой экологии и оценки 

д.х.н., проф.           Байкенова Г.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЖОО БСҚА сыртқы сарапшыларының магистратура «Бағалау » білім беру бағдарламасын мамандандырылған 

(бағдарламалық) аккредиттеу бойынша ұсынымдарын жүзеге асыру мен ескертулерін жою жөніндегі жоспары 

 

№ Ұсынымдар мен 

ескертулер 

Жүзеге асыру 

шаралары 

Күтілетін 

нәтижелер 

Орындауға 

жауапты тұлға 

Орындау 

мерзімдері 

Ескерту 

1 СТАНДАРТ бойынша – БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ 

1 Ұсыныстар жоқ 

2 СТАНДАРТ бойынша – БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 

1 Оқу жұмыс жоспарына, 

элективті пәндер каталогына 

«Сметалық іс және құрылыс 

өндірісінің негіздері» атты 

курсты енгізуді ұсынады 

 

Элективті пәндер 

каталогына және 

2019-2020 оқу 

жылының оқу 

жоспарына 

«Сметалық іс және 

құрылыс өндірісін 

бағалау» пәнін 

енгізуді қарастыру, 

«Сметалық іс 

негіздері» пәнін оқып 

«Сметалық іс негіздері» 

пәнін оқып меңгергеннен 

кейін, студенттердің 

элективті пән курсын 

таңдауда, «Сметалық іс 

және құрылыс өндірісінің 

негіздері» курсы 

әртүрлі жұмыс түрлерінің 

сметасын құрастыру үшін 

сметалық-нормативтік 

базаны пайдалануды, 

Кафедра 

меңгерушісі 

Байкенова 

Г.Г. 

20.01.2019ж. «Сметалық іс 

негіздері» пәні  

оқып 

меңгергеннен 

кейін,  «Сметалық 

іс және құрылыс 

өндірісінің 

негіздері» пәнін 

енгізуге болады 



меңгергеннен кейін  құрылыс жұмыстары 

құнын анықтауды, 

сметалық құжаттарды 

тексеруді оқытады 

3 СТАНДАРТ бойынша – БІЛІМ АЛУШЫЛАР 

... Ұсыныстар жоқ 

4 СТАНДАРТ   бойынша – БІЛІМ БЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ, ТИІМДІЛІГІ 
1 Бекітілген диссертациялық 

жұмыс  (2014 жылғы) 

тақырыптарын зерттеу 

нысандарын қамти отырып, 

түзету. 

Магистерлік жұмыс 

тақырыптарындағы 

зерттеу нысандарын 

нақтылау 

Магистерлік жұмыс 

тақырыптарында зерттеу 

нысандары қамтылатын 

болады  

Кафедра 

меңгерушісі 

Байкенова 

Г.Г. 

Қаңтар 2015 ж.  

 Магистранттарды басқа 

ұйымдармен қаржылатын, 

ғылыми-зерттеу жобасының 

орындаушылары құрамына 

енгізуге тарту 

 

Басқа  ұйымдармен 

қаржылатын, 

ғылыми-зерттеу 

жұмысын өткізген 

магистранттарды 

тарту 

Басқа  ұйымдармен 

қаржылатын, ғылыми-

зерттеу жұмыстарына 

магистранттардың 

қатысуы 

Кафедра 

меңгерушісі 

Байкенова 

Г.Г. 

 Шар. келісімді 

және гранттық 

ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын 

бекіткенде  

 Магистранттардың екінші 

немесе үшінші академиялық 

кезеңінде (семестрде) 

шетелдік ғылыми (ҚР БҒМ 

қаржыландыратын) 

стажировкасы бойынша 

бағдарламасын жүзеге асыру 

қажеттілігі   

№152 2011 ж. 20 

сәуірдегі РҚ білім 

және ғылым 

Министрі 

бұйрығымен 

бекітілген кредиттік 

оқу технологиясы 

бойынша оқу үдерісін 

ұйымдастыру 

Ережесіне сәйкес, бір 

оқу жылы шегіндегі 

оқу үдерісін 

ұйымдастыру 

академиялық күнтізбе 

негізінде жүзеге 

 Кафедра 

меңгерушісі 

Байкенова 

Г.Г., 

ДПДО 

Легостаева 

А.А. 

Халықаралық 

бағдар. и 

жобалар 

Орталығы  

Горячева Е.В. 

 №1080   2012 ж. 

23 тамыздағы 

каулысымен 

бекітілген, 

жоғарғы білім 

беруден кейінгі 

Мемлекеттік 

жалпыға міндетті 

стандартқа 

сәйкес, 

практикалардың 

барлық түрлері  

және шетелдік 

стажировкалар 

жеке оқу 



асырылады, ол 

Ғылыми Кеңес 

шешімі негізінде   

білім беру 

мекемесінің 

жетекшілерімен 

бекітіледі. 

Магистранттардың 

шетелдік ғылыми 

стажировкасын ЖОО 

өзбетінше анықтайды  

жоспарына сәйкес 

магистранттың 

академиялық 

күнтізбесімен 

және жеке жұмыс 

жоспарымен 

анықталып,  

мерзімінде жүзеге 

асырылады. 

5  СТАНДАРТ бойынша - ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫ 
1 Бітіртуші кафедраға 

«Бағалау» базалық білімі бар  

ПОҚ штатын толықтыру 

қажеттілігі.   Аккредиттация-

ланатын мамандық бойынша 

мақсатты докторантураға 

оқытушыларды жіберуге 

немесе жас оқытушылардың 

«Бағалау» мамандығы 

бойынша ғылым магистрі 

академиялық дәрежесін 

алуына мүмкіндік жасауға 

ұсыныс. 

Мақсатты  

докторантурада  оқуға 

түсуге  
кандидатураны 

анықтау, 

магистрлерді 

қабылдауда 
аккредиттацияланатын 

мамандық бойынша 

мақсатты 

докторантураға жіберу 

 Кафедра меңгерушісі 

Байкенова Г.Г. 

2016-2017 оқу 

жылы 

 

2 ҚР БҒМ гранттық 

қаржыландыруы бойынша 

немесе келісімді жұмыс 

арқылы  ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүзеге асыруды 

белсендендірудің қажеттілігі  

ҚР БҒМ жариялаған 

гранттық ғылыми-

зерттеу жұмыстарының 

конкурсына қатысуға 

өтініш берілді: 

«Қарағанды 

облысының ірі қара 

малдарының 

Грантқа ие болған 

жағдайда 

аяқталуына қарай 

есеп беру  

Кафедра меңгерушісі 

Байкенова Г.Г. 

Жобаның жүзеге 

асуыру мерзімі 

2014-2017 жж. 

 



физикалық 

жағдайына қоршаған 

орта ластануының 

әсерін экологиялық-

экономикалық 

бағалау» және 

«Ресурс үнемдеу, 

энергия тұтыну және 

қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы 

мемлекеттік 

басқарудың тиімділігі 

(институционалдық, 

экономикалық, 

құқықтық 

аспектілері)»  

3 Нольдік емес импакт-

факторы бар шетелдік және 

отандық ғылыми 

басылымдарда ПОҚ-ның 

ғылыми жариялымдары 

көлемін ұлғайту қажеттілігі   

Нольдік емес импакт-

факторы бар 

журналдарда ғылыми 

жариялымдар 

бойынша ПОҚ-тың 

жұмысын 

белсендендіру 

Нольдік емес 

импакт-факторы 

бар журналдарда 

ғылыми 

жариялымдардың 

болуы 

«Бағалау» ББ 

бойынша кафедраның 

ПОҚ,  

э.ғ.к., доцент 

Мажитова С.К.,  

э.ғ.к., доцент 

Сраилова Г.Н. 

Жыл бойы  

6  СТАНДАРТ бойынша - МАТЕРИАЛДЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ  БАЗАСЫ ЖӘНЕ АҚПАРТТЫҚ РЕСУРСЫ 
1 Практикалық және 

зертханалық сабақтарды 

өткізу үшін заманауи 

бақылау-өлшеуіш 

құралдармен «Бағалау» оқу-

әдістемелік бөлмесін 

жабдықтау үшін 

жұмыстарды жүргізу  (оқу-

әдістемелік бөлмесі бітіртуші 

 «Бағалау» бөлмесі 

үшін сатып алу: 

– лазерлік сызғышты,  

– сандық 

фотоаппаратты,  

– Ко-инвест 

жинақтарын, 

электрондық өнім, 

шығындық әдіспен 

бақылау-өлшеуіш 

құралдармен 

бөлмені 

жабдықтау  

Кафедра меңгерушісі  

Байкенова Г.Г. 

Жаңа оқу 

жылына дейін  
 



кафедраға бекітілсін) мекеменің және 

ғимараттың құнын 

есептеу үшін  

 

 

Экология және бағалау каф. меңгерушісі, 

х.ғ.д., проф.           Байкенова Г.Г. 

 

 

 


