План вуза по реализации рекомендации и устранению замечаний внешних экспертов НКАОКО
по специализированной (программной) аккредитации
№

1

Рекомендации и
замечания

Меры действий

Ожидаемые
результаты

Ответственное
Сроки
лицо за
выполнения
выполнение
По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Рекомендации:
Организовать круглые столы РУПы,
Аяжанов К.С., Февраль
Согласовать РУПы на темы:
согласованные и
Есмагамбетова
образовательных
1. Повышение эффективности подписанные
М.М.
программ
взаимодействия работодателе работодателями
«Вычислительная
й и кафедры ИВС при
протоколы
техника и
проектировании и реализации проведения круглых
программное
образовательной программы столов
обеспечение» с
«Вычислительная техника и
работодателями
программное обеспечение»
2. Современный выпускник
Июнь
глазами работодателей

Примечание

1

Рекомендации:
С целью
привлечения
абитуриентов и
роста контингента,
обучающихся по
образовательной
программе
«Вычислительная
техника и
программное
обеспечение»
изыскать новые
формы
взаимодействия с
довузовским
сообществом

По СТАНДАРТУ 3 – СТУДЕНТЫ
Проведение мероприятий с
Кыдырманова
довузовским сообществом:
С.К.,
1.Конкурс на лучшую
Презентация
ответственные
презентацию «Будущее за ITпо школам,
технологиями» в режиме
колледжам и
онлайн;
регионам.
2. Дистанционный конкурс
работ в жанре ЭССЕ
«Образование и
информатика»;
3.Организовать проведение
конкурса «Лучший
инновационный проект в
области IT - технологий» для
обучающихся в учебных
заведениях технического и
профессионального
образования;
4.Осуществить выезды в
школы и колледжи г.
Темиртау и г.Балхаш с
проведением интерактивных
игр по направлению ВТиПО
5.Опубликовать две статьи в
региональных печатных
изданиях

Декабрьянварь

Эссе

Февраль

Протокол проведения
конкурса

Апрель

Справка о посещении Жалиева Э.Х.,
школ и колледжей
Сатымбекова
С.Б.

В
соответствии
с графиком
выездов

Статья

Апрель

Тажбаев Н.М.,
Есмагамбетова
М.М.

1

2

По СТАНДАРТУ 5 – ПРОФЕССОРСКО – ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
Рекомендации:
Подать заявку на получение Заявка
Организовать
авторских свидетельств на
подачу заявок,
электронные учебники:
получение патентов «Проектирование
Тен Т.Л.
Май
и авторских
информационных систем»;
свидетельств на
разработанные
«Интерфейсы
Тажбаев Н.М.
Июнь
программные
компьютерных систем»;
продукты,
видеолекции
«Информатика»;
Омарова Ш.Е.
Сентябрь
кафедры
«Основы информационной
Аяжанов К.С., Ноябрь
безопасности»
Есмагамбетова
М.М.
Оформить заявку на
получение авторского
свидетельства на видеокурс
по предмету «Компьютерная
Тажбаев Н.М.
Октябрь
графика».
В целях ведения
Для профессиональной
Сертификат
Кыдырманова
Февраль –
полиязычного
подготовки ППС кафедры в
С.К.,
июнь
образования
рамках полиязычного
Цицина А.С.,
необходимо для
образования
Фабер Е.Н.
профессиональной
направить на курсы
подготовки ППС
английского языка трех
создать
преподавателей
соответствующие

3

условия
для обучения
английскому языку
(получение второго
высшего языкового
образования,
зарубежные
стажировки, курсы,
получение
сертификатов
TELTS, TOFEL и
т.д.
Активизировать
работу по
приглашению
зарубежных ученых
для участия в
научном и
образовательном
процессе

Пригласить ведущих
зарубежных ученых из ВУЗов
- партнеров для чтения
лекций в области
вычислительной техники и
программного обеспечения

Зав. кафедрой ИВС
профессор

Проведение
лекционных занятий
для студентов,
обучающихся по IT направлению

Тен Т.Л.

Октябрь ноябрь

Омарова Ш.Е.

ЖОО (ЖОО аталымы) БСҚА сыртқы сарапшыларының мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеу
бойынша ұсынымдарын жүзеге асыру мен ескертулерін жою жөніндегі жоспары
№

1

Ұсынымдар мен
Жүзеге асыру
Күтілетін
Орындауға
Орындау
ескертулер
шаралары
нәтижелер
жауапты тұлға
мерзімдері
2 СТАНДАРТ бойынша – БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
Ұсыныстар: «Есептеу
Келесі тақырыптар
Жұмыс
Аяжанов К.С.
Ақпан
техникалары мен
бойынша дөңгелек
берушілермен Есмагамбетова
бағдарламалық
үстелдер
келістірілген М.М.
қамтамасыздандыру»
ұйымдастыру:
және қол
білім программаларының 1. «Есептеу
қойылған
жұмыс-оқу құралдарын
техникалары мен
жұмыс-оқу
жұмыс берушілермен
бағдарламалық
құралдары,
келістіру.
қамтамасыздандыру» дөңгелек
білім
үстелдерді
программаларын
өткізу
жобалау және жүзеге хаттамалары
асыру кезіндегі АЕЖ

Ескерту

1

Ұсыныстар:
«Есептеу техникалары
мен бағдарламалық
қамтамасыздандыру»
білім бағдарламасында
білім алатын
абитуриенттерді
қызықтыру және
контингентті өсіру
мақсатында ЖОО
алдыңғы қоғаммен
қатынасудың жаңа
формаларын іздеу.

кафедрасы мен
жұмыс берушілердің
қарымқатынастарының
тиімділігін арттыру.
2. Жұмыс
берушілердің
ойынша қазіргі
заманғы түлек
3 СТАНДАРТ бойынша – СТУДЕНТТЕР
ЖОО алдыңғы
Кыдырманова С.К.
қоғаммен келесі ісаудан бойынша
шараларды жүргізу:
мектептер мен
1. Онлайн
Презентация колледжерге
режимдегі
жауапты адамдар
«Болашақ ІТтехнологиялар»
презентациялар
конкурсы
2. ЭССЕ
Эссе
жанрындағы «Білім
және информатика»
қашықтықтағы
конкурс
3. Техникалық және Конкурстың
кәсіби білім беру
өтуі туралы
оқу орындарында
хаттама
оқитын оқушыларға

Маусым

Желтосанқаңтар

Ақпан

Сәуір

арналған «ІТтехнология
саласындағы
инновациялық
жоба» конкурсын
ұйымдастыру.
4. Теміртау және
Балхаш
қалаларынның
мектептері мен
колледждеріне
шығуларды жүзеге
асыру, ЕТ және БҚ
бағыты бойынша
интерактивті
ойындар өткізу
5. Аудандық баспаға
екі мақала жариялау

1

Мектептер
Жалиева Э.Х.
мен
Сатымбекова С.Б.
колледждерге
бару туралы
анықтама

Мақала

Бару туралы
графикке
байланысты

Тажбаев Н.М.
Сәуір
Есмагамбетова
М.М.
5 СТАНДАРТ бойынша – ПРОФЕССОРЛЫҚ ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫ
Ұсыныстар:
Келесі электрондық Мәлімдеме
Жүзеге асырылған
оқу құралдарына
бағдарламалық өнімге,
авторлық куәлік алу
кафедра
үшін мәлімдеме
видеолекцияларына
беру:
мәлімдеме беру, патент
«Ақпараттық
Тен Т.Л.
Мамыр
пен авторлық куәлік алу
жүйелерді жобалау»;

2

3

Көптілдік білім беру
мақсатында кәсіби
дайындық үшін ағылшын
тілін оқу үшін сәйкес
шарттар жасау керек
(екінші жоғарғы тілдік
білім алу, шетелдік
стажировкалар, IELTS,
TOEFL сертификаттарын
алу).
Ғылыми және бірім
процессінде қатысу үшін

«Компьютерлік
жүйелер
интерфейсі»;
«Информатика»;

Тажбаев Н.М.

Маусым

Омарова Ш.Е.

Қыркүек

«Ақпараттық
қауіпсіздік
негіздері»;

Аяжанов К.С.
Есмагамбетова
М.М.

Қараша

«Компьютерлік
графика» пәні
бойынша
видеокурсқа
авторлық куәлік алу
үшін мәлімдемені
рәсімдеу
Көптілдік білім алу
Сертификат
мақсатындағы кәсіби
дайындық үшін үш
оқытушыны
ағылшын тілі
курстарына жіберу

Тажбаев Н.М.

Қазан

Қыдырманова С.К.
Цицина А.С.
Фабер Е.Н.

Ақпан маусым

Есептеу техникасы
және бағдарламалық

Тен Т.Л.

Қазан қараша

ІТ-бағыттағы
оқитын

шетелдік ғылымдарды
жұмысқа шақыруды
жүзеге асыру

қамтамасыздандыру
саласы бойынша
дәрістер оқу үшін
ЖОО-серіктестерден
шетелдік
ғылымдарды шақыру

АЕЖ кафедрасының меңгерушісі,
профессор

студенттерге
дәріс
сабақтарын
жүргізу

Ш.Е. Омарова

