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«Техникалық ғылымдар және технологиялар» 
бөлімі бойынша студенттердің ең жақсы 
ғылыми-зерттеу жүмысыныц XVIII 
конференция-конкурсын өткізу туралы

2016 жылғы 28 қаңтардағы «Техникалық ғылымдар және 
технологиялар» бөлімі бойынша студенттердің ең жақсы ғылыми-зерттеу 
жүмысының XVIII конференция-конкурсын еткізу туралы ережеге сәйкес 
БҮЙЫРАМЫН:

1. «Техникалық ғылымдар жэне технологиялар» белімі бойынша 
студенттердің ең жақсы ғылыми-зерттеу жұмысының XVIII конференция- 
конкурсы 2017 жылдың 24 ақпанында өткізілсін.

2. АЭжБУ конференция-конкурсы тақырыптық үш секция бойынша 
өткізілсін:
«Энергетика» секциясы
мамандықтар:

Электр энергетикасы
Тіршілік әрекет қауіпсіздігі жэне қоршаган ортаны қоргау 
Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету 
Жылу энергетикасы

«Радиотехника, электроника жэне телекоммуникациялар» секциясы
мамандықтар:

Радиотехника, электроника жэне телекоммуникациялар 
Ақпараттық жүйелер қауіпсіздігі

«Ақпараттық технологиялар» секциясы
мамандықтар:

Информатика
Ғарыштық техника жэне технологиялар

12951



Ақпараттық жүйелер
Есептеуіш техника және бағдарламалау
Аспап жасау
Автоматтандыру жэне басқару.

3. Мына құрамда үш тақырыптық секция бойынша конкурстық 
комиссия кұрылсын:
«Энергетика» секциясы:

Төраға - Цыба Ю.А., т.ғ.д., ӨҚЭА каф. профессоры;
Хатшы - Рахимова P.M., ӨКЭЖ каф. аға оқытушысы.

Комиссия мүшелері:
Матаев У.М., т.ғ.к.ЭСТжЖ каф. доценті;
Оржанова Ж.К., т.ғ.к., ЭСТжЖ каф. профессоры;
Санатова Т.С., т.ғ.к., ЕжҚОҚ каф. доценті, СЗ меңгерушісі;
Тергемес К.Т., т.ғ.к., ӨКЭЖ каф. доценті;
Бисекен А .Б ., т.ғ.к., ӨКЭЖ каф. доценті;
Сырлыбаев Р.С., т.ғ.к., ӨКЭЖ каф. доценті;
Алиярова М .Б ., т.г.к., ӨЖЭ каф. доценті;
Джунусова JI.P., ӨЖЭ каф. доценті;
Ем Т.М., ЖЭҚ каф. аға оқытушысы;
Умбетов Е.С., т.г.к., ЖЭҚ каф. доценті.

«Радиотехника, электроника және телекоммуникация» секциясы:
Төраға - Туманбаева К.Х, т.ғ.к., ИКТ каф. профессоры;
Хатшы - Данько Е.Т., х.ғ.к., ТКЖ каф. аға оқытушысы.

Комиссия мүшелері:
Чежимбаева К.С., т.ғ.к., доцент, ИКТ каф. меңгерушісі;
Елизарова Е.Ю., ТКЖ каф. аға оқытушысы;
Урусова Т.А., КжИҚ каф. АЭжБУ доценті;
Артюхин В.В., КжИҚ каф. АЭжБУ доцеңті.

«Ақпараттық технологиялар» секциясы:
Төраға - Копесбаева А.А., т.ғ.к., профессор, «Электроника» каф. 
меңгерушісі;
Хатшы - Шингисов Б.Т., PhD, докторы, АТБЖ каф. доценті.

Комиссия мүшелері:
Байкенов Б.С., т.г.к., «Электроника» каф. доценті;
ІДимырбаев М.К., т.г.к., АТБЖ каф. профессоры;
Аренбаева Ж.Г., т.г.к., АЖ каф. профессоры;
Казахбаева Г.У., т.г.к., АЖ каф. профессоры;
Турганбаев Е.С., т.г.к., КТ каф. профессоры;
Хан С.Г., т.г.к., ИК каф. профессоры;
Федоренко И.А., т.г.к., ИК каф. меңегуршісі;
Алипбаев К.A., PhD, АТБЖ каф. доценты.



4. Тақырыптық секциялар бойынша жауаптылар тағайындалсын:
«Энергетика» бағыты бойынша -  Электр энергетика және Жылу

энергетика факультетінің декандары (А.А. Саухимов, М.У.Зияханов);
«Радиотехника, электроника және байланыс» бағыты бойынша — 

Радиотехника және байланыс факультетінің деканы (У.И. Медеуов);
«Ақпараттық технологиялар» бағыты бойынша -  Аэрогарыш және 

ақпараттық технологиялар факультетінің деканы (С.С. Табултаев).

5. Кафедра меңгерушілеріне:
5.1 Кафедра семинарларында студенттердің ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын (СҒЗЖ) (30.02.2017 ж. дейін) қарастырсын.
5.2 Деканатқа факультеттік конференция-конкурсына қатысу үшін 

талаптарға сәйкес ресімделген семинар хаттамаларын жэне студенттердің 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын (10.02.2017ж. дейін) үсынсын.

6. Факультет декандары:
6.1 Өз екімдері бойынша факультеттік конференция-конкурсын өткізу 

үшін студенттердің ең жақсы ғылыми-зерттеу жүмыстарына конкурстық 
комиссия қүрсын.

6.2 СҒЗЖ факультеттік конференция-конкурсын (17.02.2017ж. дейін) 
еткізсін.

6.3 Конференция қорытындысы бойынша студенттердің ең жақсы 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын факультет атынан университеттік 
конференцияға қатысу үшін (22.02.2017ж. дейін) жіберсін.

7. Тақырыптық секция бойынша конкурстық комиссия:
7.1 АЭжБУ СҒЗЖ XVIII конференция-конкурсын (24.02.2017ж.) 

өткізсін.
7.2 Жыл сайын өткізілетін Республикалық ғылыми-зерттеу конкурсына 

қатысу үшін «Техникалық ғылымдар және технологиялар» бөлімі бойынша 
студенттердің ең жақсы жүмыстарын мына мамандықтар бойынша (әр 
мамандықтан бір жүмыс) іріктеп алып, ұсынсын:

7.3 Тақырыптық секция бойынша жүмыстардың және конкурстың 
өткізілуі туралы хаттамаларды гылыми-зерттеу секторына үсынсын 
(01.03.2017ж. дейін).

8. Осы бүйрықтың орындалуын бақылау ҒЖжХБ проректоры В.В. 
Стоякқа жүктелсін.

9. ӘЗБ маманы Б.Қ. Мырзабекова осы бүйрықты университеттің 
барлық белімшелеріне таныстырсын.



Негізі: 28.01.2016 ж. АЭжБУ «Техникалық ғылымдар жэне
технологиялар» бөлімі бойынша студенттердің ең жақсы ғылыми-зерттеу 
жұмысының конференция-конкурсын еткізу туралы Ережесі.

Ректор

Бұйрықты енгізген 
F3C бастығы

Келісілді:
ҒЖжХБ проректоры

МТжАС маманы

Е. Сыргалиев

В. Дворников

В. Стояк 

Ш. Абдибекова


