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беріледі). 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

 

1.  «Электр станциялары, тораптары және жүйелері» кафедрасының 

кешенді есебі  

          Баяндамашы – ЭСТЖ  кафедрасының  меңгерушісі Соколов С.Е. 

2. Жатақханалардағы тәрбиелік жұмыстарды жетілдіру туралы  

          Баяндамашы - ТЖБ бастығы Абдуллина З.А. 

 

3. АЭжБУ бітіруші-қамқоршылар қауымдастығы Кеңесінің жұмысы 

туралы  

          Баяндамашы - Бітіруші-қамқоршылар қауымдастығы Кеңесінің 

                                     жауапты хатшысы Иментаева Д.К. 

 

4. Түрлі мәселелер 

 

 

 1. ТЫҢДАЛДЫ: ««Электр станциялары, тораптары және жүйелері» 

кафедрасының кешенді есебі» мәселесі бойынша  ЭСТЖ кафедрасының 

меңгерушісі Соколов С.Е. (баяндама қоса берілді). 

 

 Хисаров Б.Д.: кафедрада немесе университет сайтында силлабустардың 

санын салыстыру болды ма? 

 Соколов С.А.: иә, сайтта 37, кафедрада 44.       

 Сагитов П.И.: ЭСТЖ кафедрасының бітірушілеріне кәсіпорындар 

жағынан наразылықтар бар ма?    

 Соколов С.Е.: наразылықтар жоқ.  

 Абдрахманов Е.А.: ғылыми жұмыстар шығаруға қатыспайтын 

оқытушылар бар ма?  

 Байкенов А.С.: иә, бар. Олардың аты-жөндері анықтамада  келтірілген.  

 Куралбаев З.К.: курстық және дипломдық жұмыстарды рәсімдеу 

бойынша қандай нақтылы ескертпелер жасалды?   



 Соколов С.А.: курстық жұмыстар бойынша – титул беттерін дұрыс 

рәсімдемеу,  дипломдық бойынша - әдебиеттер жөнінде көптеген сұрақтар.  

 Назиров К.Т.: сатып алынған «Дакар» зертханалық кешенін енгізу 

бойынша қандай ескертпелер бар?  

 Соколов С.Е.: кешен 2013 жылы 6000000 теңгеге сатылып алынды.  Оқу  

үдерісіне  енгізу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Екі зертханалық жұмыстың 

қабылдау-өткізу актісін  2014 ж. 31 желтоқсанына дейін тапсыру болжанып 

отыр. Бүгінгі күні кешен магистранттардың диссертациялық жұмыстарын 

дайындауда қолданылады.   

 Абдрахманов Е.А.: өткен кезең бойынша қанша оқу құралы жарыққа 

шықты?  

 Байкенов А.С.:  профессор Бекмагамбетова К.Х. екі оқу құралы.        

  Куралбаев З.К.: құрметті әріптестер, бітіртуші кафедралар не үшін? 

 Мамандар даярлау үшін. Егер бұл кафедраның бітірушілері еңбек нарығына 

керекті болса, оларға сұраным болса, онда кафедраның жұмысын 

қанағаттанарлық деп тану керек.   

 Дәрежелілік туралы. Сіздер барлығыңыз білесіздер, Қазақстанда 2011 ж. 

бастап диссертация қорғау аяқталды. Дәрежелік үшін кафедраның 

меңгерушісіне ұрсудың мағынасы жоқ. Ол қайдан алады? Өзіміздің 

мамандарымызды ертерек дайындап алу керек еді, ендігі проблема болмас еді.   

 Кафедраның жұмысын қанағаттанарлық деп тануды ұсынамын.   

 Коньшин С.В.: кафедра біздің университетіміздің жетекші 

кафедраларының бірі болып табылады. Кафедра меңгерушісі бар күшін салуда. 

Барлық нормативтік құжаттар бойынша оқытушы өз дәрежелігін көтеруге бес 

жылда бір рет міндетті. Бұл дегеніміз, әр кафедра өз құрамының  12% бес 

жылда бір рет дәрежелік көтеруге жолдап тұруы керек дегенді білдіреді, ал 

кафедрада 18%. Комиссия тексеру жұмысын аяқтаған уақытта дәрежелілікті 

көтеру жоспары болған жоқ. Бізге  әр мамандық бойынша аккредитация өтуіміз 

керек, соның ішінде Электр энергетикасы мамандығы бойынша. Сондықтан  

дәрежелілікті көтеру жоспары әр кафедрада болуы керек.  

 Дәрежелілік бойынша. Мен барлық кафедралардың меңгерушілерінің 

ойларына дәрежелі оқытушыларды табудың жақсы жолын  салғым келеді, PhD 

докторлары туралы айтамын. Басқа жоғары оқу орындарының, мысалы 

Қ.Сәтпаев атындағы  ҚазҰТУ, аль-Фараби атындағы ҚазҰУ  докторантурасын 

бітірген  мамандар бар. Олар АЭжБУ сайтынан біз  PhD дәрежесі және  импакт-

факторлы мақаласы барларға  50% қосымша еңбек ақы төлейтіндігіміз туралы  

хабарландыру оқыған. Диссертация қорғау үшін мұндай мақала міндетті түрде 

керек, сондықтан да олардың әрі дәрежелілігі, әрі мақаласы болады.  Одан 

басқа егер олар  TOEFL тапсырса, онда тағы да 50% еңбек ақы төленеді. Бұл екі 

еңбек ақы мөлшері. Сондықтан, кафедралар меңгерушілері, сондай жоғары оқу 

орындарына назар аударыңыздар.   

 Бұдан басқа, егер PhD докторының ғылыми-педагогикалық жұмыстан 

сынақ мерзімі жоқ болса,  онда біз ассистент болып бір жыл жұмыс істегеннен 

кейін аға оқытушы болуының  жолдарын  қарастырып қойдық. Біз 

басқарушылар жағынан бұл мәселені шешуде  көмектесуге дайынбыз.   

 Мен кафедра жұмысын қанағаттанарлық деп тануды ұсынамын.    

 



 «Электр станциялары, тораптары және жүйелері» кафедрасының 

меңгерушісі, т.ғ.д., профессор  Соколов С.Е. есептемелік баяндамасын және 

ЭСТЖ кафедрасын тексеру бойынша комиссия төрағасы 

«Телекоммуникациялық жүйелер» кафедрасының меңгерушісі,  т.ғ.к., АЭжБУ 

профессоры  Байкенов А.С. анықтамасын тыңдап және талқылағаннан кейін 

Ғылыми кеңес кафедраның өзіне бекітілген бакалавриат және магистратура 

пәндерін оқуды жеткілікті оқу-ғылыми деңгейінде қамтамасыз ететіндігін 

белгіледі.  

Штатты ПОҚ (профессорлы-оқытушылар құрамы) үлесі - 77,8%, ғылыми 

дәрежесі бар - 41%, орташа жас – 61, магистрлық дәрежесі бар – 2 оқытушы, 

жұмыс істейтін зейнеткерлер саны – 10 (45%), 30 жасқа дейінгі магистрлар 

саны – 2 адамды құрайды. «Оқытушы студеттің көзқарасымен» сауалнама 

нәтижесі жақсы.  

Оқытушылардың оқу-әдістемелік жұмыстары толық мөлшерде оқу 

үрдісін қамтамасыз етеді; барлық пәндердің ОӘЖ бар, есептік мерзімде оқу 

құралдары және 77 әдістемелік нұсқаулар басылып шығарылған.  

Есептік мерзімде кафедраның ПОҚ 53 ғылыми жұмыстары басылып 

шығарылды.  

Сонымен қатар, Ғылыми кеңес кафедра жұмысында келесі 

жетіспеушіліктер бар екендігін белгіледі: 

1. Кафедраның дәрежесі қойылатын талаптарға сай емес. Зейнет 

жасындағы ПОҚ саны көп (кафедра құрамының 45%). Көптеген 

оқытушылардың соңғы жылдары рейтингілері төмендеп кеткен. 

Оқытушылардың жеке жоспарларын дұрыс емес және ұқыпсыз толтырғандары 

орын алады. Сондай-ақ, ғылым бойынша бөлімде орындау мерзімдері, саны, 

атаулары, жазу мерзімдері көрсетілмеген, жай ғана мақалалар жоспарланады 

деп жазылған.  

2. Магистранттардың қатысуымен шаруашылық келісім жұмыстары жоқ. 

Қолданыстағы ГОСТар және стандарттар бойынша магистрлар мен 

бакалаврлардың есептеу-сызбалық, курстық және бітіру жұмыстарының 

қажеттігіне назар аудару қажет. 

3.  Есептік мерзімде басылып-шығарылған әдістемелік жұмыстардың 

және оқу құралдарының саны айтарлықтай төмендеді. Осы күнге дейін 

ағылшын тіліндегі силлабустар жоқ. Орыс және қазақ тілдеріндегі 

силлабустарда СОӨЖ және МОӨЖ үшін бөлек тақырыптар көрсетілмеген.  

4. Бірқатар зертханалық жұмыстардың оқу үрдісіне енгізу актілері жоқ. 

Энергожүйелердің орнатылған және ауыспалы режимдерін зерттеу бойынша 

сатып алынған «Дакар» зертханалық кешеніне тиісті енгізу актісі жоқ. 

5. Соңғы 3 жылдың есептік мерзім бойынша ПОҚ біліктілігін көтеру 

жоспары жоқ, тек қана төрт оқытушы (18%) біліктілігін көтеру туралы 

сертификаттарға ие болған. 

 

 Ғылыми кеңес қаулы етеді: 

1. ЭСТЖ кафедрасының жұмысы есептік мерзімде     

                                       қ а н а ғ а т т а н а р л ы қ         деп танылсын.  

 



2. Комиссия белгілеген ескертулер мен кемшіліктерді жою бойынша іс-

шаралар жоспары құрылсын және бекітілсін.  

Жауапты – ЭСТЖ кафедрасының меңгерушісі  

Соколов С.Е.  

Мерзімі: 30.11.2014 ж.  

 

3. Осы қаулының орындалуын бақылау ОӘЖ проректоры Коньшин С.В. 

жүктелсін. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

 2. ТЫҢДАЛДЫ: «Жатақханалардағы тәрбиелік жұмыстарды жетілдіру 

туралы» мәселе бойынша ТЖБ бастығы Абдуллина З.А. (баяндама қоса 

берілді).   

           

 Хисаров Б.Д.: бөлім бұл мәселені неге енді қазір көтеріп отыр?  

 Абдуллина З.А.: бөлім бір жыл бұрын ғана құрылды, сондықтан тәрбие 

жұмыстарының бағыттарын бірінен соң бірін жалғастырып қарастырып келеді.   

 Бакенов К.А.: бұрынырақта болғандай, бостандық пен құқықты  

студенттер кеңесіне көбірек беру керек.   

 Стояк В.В.: қатысушы студенттер арасынан шығып сөйлеушілер бар ма?    

 Жунусова А.: мен – студенттер кәсіподағы төрағасының жатақхана 

жұмысы жөніндегі  орынбасарымын. Біз барлық жатақханалардағы студенттер 

тәрбиесі жөнінен шаралар өткіземіз. Мен төбелес үшін жауапкершілікті тек 

студенттер кеңесіне жүктей салуға түгелдей келіспеймін. Бізде жатақханада 

мұндай жағдайларда көмектесуге міндетті күзет мекемесі бар. Декандардың 

орынбасарлары мен студенттер кеңесінің міндеттерін бөліп қарастыратын 

құжат дайындау керек.      

 Абдрахманов Е.А.: құрметті әріптестер, тәрбие жұмыстары Бөлімі мен 

студенттік кеңестердің көмегімен жатақханаларда бірқатар жұмыстар 

жүргізіліп отыр. Бірақ, уақыт өзгеруде, жағдай өзгеруде, сондықтан әрине, 

тәрбие жұмысына деген көзқарасты да, әдістемені  де өзгертуіміз керек.    

 Сіздер білесіздер ме, тәрбие жұмыстарына Үкімет деңгейінде көңіл бөлу 

екі жыл бұрын  басталды. Осыған байланысты,   тәрбие жұмыстары Бөлімі 

құрылды және тәрбие жұмыстары және әлеуметтік жұмыстар жөніндегі 

проректор лауазымы  ресми түрде енгізілді. Біз жайлап  тәрбие жұмыстарын 

жетілдіру бойынша жұмыстар жүргізудеміз, бірақ, деканаттарсыз бұл 

жұмыспен айналысу өте қиын. Сондықтан, біздер аталған кемшіліктерді біріге 

отырып жоюымыз керек.    

 Соңғы уақытта біз эдвайзерлердің жұмыстарына көңіл аудара бастадық, 

бұл жұмысты жандандыра бастадық, Ғылыми кеңестің мәжілісінде бұл 

мәселені қарастырдық. Эдвайзерлер студенттермен жұмысты  тек қана оқу 

ғимараттарының қабырғасында ғана емес, жатақханаларда да жүргізулері 

керек. Олар студенттердің өмір сүру жағдайларын  білулері қажет.    

 Жатақханаларда әр апта сайын бөлмелердің тазалық сақтауын бақылауды  

студенттер өздері жүргізеді. Мұндай шараларға эдвайзерлер де олармен бірге 

біздің оқытушыларымыздың да қатысулары керек.  



 Біздің декандарымыздың назарларын мынаған аударғым келеді, олар  тек 

қана ТЖ болғанда ғана болмаса,  жатақханаларда тіптен болмайды. Бізде ресми 

деканның жатақхана жұмысы жөніндегі орынбасарының лауазымы жоқ. Бізге 

деканның жатақхана жұмысы жөніндегі орынбасарының лауазымын енгізу 

туралы ойлану қажет. Міндетті түрде эдвайзерлердің лауазымдық 

нұсқаулығына  олардың жатақханалардағы жұмыстары туралы тармақ енгізу 

керек.  

  Чежимбаева К.С.: егер студенттер кеңесінің төрағалары мен декандардың 

орынбасарлары әлсіз қыздардан емес, күштері мол жігіттерден сайланса, тіптен 

жақсы болар еді.  

 Стояк В.В.: қаулының барлық тармақтары, сөз жоқ, дұрыс. Бірақ, 

студенттердің бос уақыттарын немен және қалай  өткізетіндіктерін ойлануымыз 

керек. Студенттер университетте сабақтан кейін қалмайды. Неге? Себебі 

студенттер айналыса алатын және өз мүмкіншіліктерін көрсете алатын  тұрақты 

жұмыс істейтін үйірмелер жоқ. 

 Абдуллина З.А.: бізде олар көп емес. Мен студенттерге күнделікті әр 

түрлі сабақтарға рұқсаттарға қол қоямын.   

 Стояк В.В.: ой-өрісті, қарым-қатынасты  арттыру үшін – бұл өте жақсы. 

Бірақ, АЭжБУ – техникалық университет екендігін ұмытпаңыздар. 

Студенттердің бос уақыттарында немен айналысатындарын кафедралар 

ойлаулары керек.    

 Бұл мәселені кафедралармен біріге отырып шешуді тәрбие жұмысы 

бөліміне тапсырамын.  

 Жатақханалардағы тәрбие жұмыстарына тек қана декандардың 

орынбасарлары ғана емес, кафедралар да, эдвайзерлер де белсенді түрде 

араласулары қажет. Декандарды қосқанда барлық аттары аталғанғандар 

міндетті түрде алдын-алатын немесе басқа да шаралар жүргізу үшін  

жатақханаларды жиі аралап тұрулары керек. 

 

Ғылыми кеңес ТЖБ бастығы Абдуллина З.А. сөзін тыңдап және 

талқылап, жатақханаларда тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу 

тәрбие процесінің маңызды бөлігі болып табылатынын атады.  

Университетте жатақханадағы тәрбие жұмыстарын басқаратын белгілі 

құрылым қалыптасты. Қажетті құжаттар қатары әзірленіп және бекітілген СМЖ 

стандарттарына сәйкес әрекет етеді, соның негізінде Университет 

жатақханаларында тәрбие жұмыстары жүзеге асырылады. Студенттік кеңестер 

белсенді жұмыс істейді, ақпараттық стенділер бар, түрлі мәдени-бұқаралық 

шаралар, спорт жарыстары, белгілі тұлғалармен кездесулер, «Үздік бөлме» 

байқауы өткізіліп тұрады. Жатақханадағы жұмыстар жөнінде декан 

орынбасарлары бар, олармен жатақханада қоғамдық тәртіпті қолдау қызметі 

бойынша ай сайын шарт жасалады.  

Бірақ жатақхана студенттері әлеуметтік желілер мен жеке сөйлесулерде 

өткізілген шаралардың біркелкілігін, қарадүрсінділігін және ықтиярсыздығын 

айтты.  

Соңғы кезде студенттер арасында жатақхананың ішкі тәртіп Ережелерін 

қатаң бұзушылық орын алуда. Бұлардың барлығы жатақханадағы тәрбие 



жұмысын басқару жүйесін күшейтуге ерекше көңіл бөлу қажеттілігінің туғанын 

көрсетеді.  

 

Жатақханалардағы тәрбие жұмысының негізгі кемшіліктері:  

1. Жатақханадағы жұмыстар жөніндегі декан орынбасарларының 

лауазымдық міндеттері жоқ, олар нормативті құжаттарда нақты және 

толық жазылмаған.  

2. Барлық факультеттерде жатақханадағы жұмыстар жөніндегі декан 

орынбасарлары жоқ.  

3. Жатақханадағы жұмыстар жөніндегі декан орынбасарларының нақты 

жылдық жұмыс жоспарлары жоқ. Шарт бойынша қызметтерді орындауды 

тапсыру-қабылдау актілерін олар немқұрайлы толтырады, толық есептері 

жоқ.  

4. Жатақханадағы жұмыстар жөніндегі декан орынбасары қызметіне 

үміткерлерді таңдауда жауапкершілік жеткіліксіз. 

5. Факультет кеңесі мәжілістерінде жатақханадағы жұмыстар жөніндегі 

декан орынбасарларының есептемелері жоқ. 

6. Жатақхана студкеңестеріне сәйкесті әкімшілік бөлімшелерімен теңдей 

дауыс беруге жүктелген құқылы мәселелер шектелген.  

 

Ғылыми кеңес қаулы етеді:  

 

1.      Студенттер жатақханасындағы жұмыстар жөніндегі нормативтік 

құжаттар: «АЭжБУ» КеАҚ студенттер жатақханасы туралы Ереже, 

«АЭжБУ» КеАҚ студенттер жатақханасының ішкі тәртіп Ережелері, 

«АЭжБУ» КеАҚ студенттер жатақханасы кеңесі туралы Ережелер қайта 

жасалсын.  

Жауапты: ТЖБ бастығы Абдуллина З.А.    

   Мерзімі: 2015 ж. қаңтары. 

 

2.      Әр факультетте жатақханадағы жұмыстар жөніндегі декан орынбасары 

қызметіне үміткерлерді тағайындау жүйесі және іріктеуі қайта қаралсын. 

Жауаптылар: ТЖБ бастығы Абдуллина З.А.,  

  күндізгі факультет декандары. 

   Мерзімі: 2015 ж. наурызы. 

 

3. Барлық факультеттерде жатақханалардағы тәрбие жұмыстарын 

ұйымдастыру және өткізудің жеке жұмыс жоспарлары дайындалсын. 

Жауаптылар: ТЖБ бастығы Абдуллина З.А.,   

  күндізгі факультет декандары. 

   Мерзімі: 2014 ж. желтоқсаны. 

 

4. Жатақханада тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруда және өткізуде 

кафедралар мен эдвайзер-қамгерлердің әлеуеттілігі белсенді 

пайдаланылсын.   

Жауаптылар: күндізгі факультет декандары,  

  кафедра меңгерушілері. 



   Мерзімі: 2014 ж. желтоқсаны. 

 

5. Факультеттер кеңесі мәжілісінде жатақханадағы тәрбие жұмыстар 

бойынша есептері семестріне кемі 1 рет тыңдалсын.  

Жауаптылар: күндізгі факультет декандары. 

  Мерзімі: 2014/2015 о.ж. 2 семестрі. 

 

6. Осы қаулының орындалуын бақылау ТӘЖ проректоры Абдрахманов Е.А. 

жүктелсін.  

                                           

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 3. ТЫҢДАЛДЫ: «АЭжБУ бітіруші-қамқоршылар қауымдастығы 

Кеңесінің жұмысы туралы» мәселе бойынша Бітіруші-қамқоршылар 

қауымдастығы Кеңесінің  жауапты хатшысы Иментаева Д.К. (есеп бірге 

берілді).  

  

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: ақпарат мәліметке алынсын.  

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 4.1. ТЫҢДАЛДЫ:  «авторлары  – доцент Мустахишев К.М., аға оқытушы  

Атабай Б.Ж.; көлемі  – 29 б.б. болатын қазақ және орыс тілдеріндегі 

«Математика (жалпы және арнайы курс)» оқу құралын  жариялауға ұсыну 

туралы» мәселе бойынша ЖМ кафедрасының меңгерушісі Байсалова М.Ж.  

(ұсыныс қоса берілді). 

   

  ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлары  – доцент Мустахишев К.М., аға оқытушы  

Атабай Б.Ж.; көлемі  – 29 б.б. болатын қазақ және орыс тілдеріндегі 

«Математика (жалпы және арнайы курс)» оқу құралы жариялауға ұсынылсын.    

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 4.2. ТЫҢДАЛДЫ: «полит.ғ.д., АЭжБУ профессоры, ӘП кафедрасының 

меңгерушісі  Мухамбедьярова А.Т. кандидатурасын «Ең үздік ЖОО 

оқытушысы - 2014» республикалық байқауына қатысу үшін ұсыну туралы» 

мәселе бойынша ААТФ деканы Табултаев С.С. (ұсыныс қоса берілді).   

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: полит.ғ.д., АЭжБУ профессоры, ӘП кафедрасының 

меңгерушісі Мухамбедьярова А.Т. кандидатурасы «Ең үздік ЖОО оқытушысы 

- 2014» республикалық байқауына қатысу үшін ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

 4.3. ТЫҢДАЛДЫ: «х.ғ.д., АЭжБУ профессоры Сулейменов И.Э. 

кандидатурасын «Ең үздік ЖОО оқытушысы - 2014» республикалық байқауына 



қатысу үшін ұсыну туралы» мәселе бойынша АЭБ кафедрасының меңгерушісі 

Чежимбаева К.С. (ұсыныс қоса берілді).   

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: х.ғ.д., АЭжБУ профессоры Сулейменов И.Э. 

кандидатурасы  «Ең үздік ЖОО оқытушысы - 2014» республикалық байқауына 

қатысу үшін ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

  

 Төрағаның м.а.     В.В. Стояк 

 

 Ғылыми хатшы     Г.Д. Манапова 


