
 

Заслушав и обсудив доклад и.о.руководителя Регионального Smart-центра 

Дамбауловой Г.К.  «Об удовлетворенности ППС и обучающихся информационной 

инфраструктурой университета» ученый совет  

 

РЕШИЛ: 

1. Информацию, предоставленную и.о.руководителем Регионального Smart-центра 

принять к сведению. 

2. Провести обновление парка компьютерной техники, периферийного 

оборудования, программного обеспечения и увеличить зону покрытия WIFI. 

Руководитель управления информатизации 

И.о.руководителя Регионального Smart-центра 

Руководитель отдела гос.закупок  

до 1 июля 2021 г. 

 

3. Рассмотреть возможность внедрения системы электронного документооборота. 

Руководитель управления информатизации 

Начальник отдела разработки и 

сопровождения программного обеспечения 

И.о.руководителя Регионального Smart-центра 

Руководитель отдела гос.закупок  

И.о.директора финансового департамента                                                                                                                                                                                                                                                               

до 1 сентября 2021 г. 

4. Создать рабочую группу по мониторингу состояния вычислительной техники и 

сетевой инфраструктуры.   

Руководитель управления информатизации 

И.о.руководителя Регионального Smart-центра 

до 1 июля 2021 г. 

5. Разработать информационную систему «Виртуальный центр обслуживания 

обучающихся». 

И.о.руководителя Регионального Smart-центра 

Начальник отдела разработки и 

сопровождения программного обеспечения 

до 1 сентября 2021 г 

 

6. Контроль исполнения данного решения возложить на и.о. проректора по НИиЦ 

Медетова Н.А. 

 
 

Секретарь ученого совета       М.Хасанова 

  

«А.Байтұрсынов атындағы 

Қостанай өңірлік университеті» ҚЕАҚ 

НАО «Костанайский региональный 

университет имени А.Байтурсынова 

 

ШЕШІМІ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

ғылыми кеңестің ученого совета 

  

27.11.2020 ж. 

 

№ 13 

Қостанай қаласы город Костанай 

 



 

Аймақтық Smart-орталық басшысының м.а. Г.К.Дамбаулованың «Университеттің 

ПОҚ мен білім алушылардың ақпараттық инфрақұрылымына қанағаттануы туралы» 

баяндамасын тыңдап және талқылай отырып, ғылыми кеңес  

ШЕШТІ: 

1. Өңірлік Smart-орталық басшысының м.а. ұсынған ақпарат назарға алынсын. 

2. Компьютерлік технологиялар паркін, перифериялық жабдықтарды, 

бағдарламалық жасақтаманы жаңартып, WIFI қамту аймағын көбейтіңіз. 

Ақпараттандыру басқармасының басшысы 

Аймақтық Smart-орталығы басшысының м.а. 

Мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы 

2021 жылдың 1 шілдесіне дейін 

 

3. Электрондық құжат айналымы жүйесін енгізу мүмкіндігін қарастыру. 

Ақпараттандыру басқармасының басшысы 

Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және 

сүйемелдеу бөлімінің бастығы 

Аймақтық Smart-орталығы басшысының м.а. 

Мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы 

Қаржы департаменті директорының м.а.  

2021 жылғы 1 қыркүйекке дейін 

4. Есептеу техникасы мен желілік инфрақұрылымның жай-күйін мониторингтеу 

жөніндегі жұмыс тобын құру.Ақпараттандыру басқармасының басшысы. 

Аймақтық Smart-орталығы басшысының м. а. 

2021 жылғы 1 шілдеге дейін 

5. «Білім алушыларға қызмет көрсетудің виртуалды орталығы» ақпараттық жүйесін 

әзірлеу. 

Аймақтық Smart-орталығы басшысының м.а. 

Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және 

сүйемелдеу бөлімінің бастығы 

2021 жылғы 1 қыркүйекке дейін                                                                                                                     

                                            

5. Осы шешімнің орындалуын бақылау ғылым, интернационалдандыру және 

цифрландыру жөніндегі проректордың м.а. Н.А.Медетовке жүктелсін. 

 

 

 

 

Ғылыми кеңес хатшысы      М.Хасанова 

 

«А.Байтұрсынов атындағы 

Қостанай өңірлік университеті» ҚЕАҚ 

НАО «Костанайский региональный 

университет имени А.Байтурсынова 

 

ШЕШІМІ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

ғылыми кеңестің 

 

ученого совета 

  

27.11.2020 ж. 

 

№ 13 

Қостанай қаласы город Костанай 

 


