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АЭжБУ Ғылыми кеңесінің кезектен тыс мәжілісінің 

№ 5 ХАТТАМАСЫ 

 

Төраға – ректор Бакенов К.А. 

Ғылыми хатшы – доцент Манапова Г.Д. 

 

ҚАТЫСҚАНДАР: Ғылыми кеңестің 49 мүшесінен 42 мүше (болу парағы қоса 

беріледі). 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

 

1.  2014 жылғы оқу жетістіктерін сырттай бағалаудың қорытындылары 

туралы          

          Баяндамашы – ОӘБ бастығы Мустафин М.А. 

 

2. Университеттің  академиялық күнтізбелеріндегі өзгерістер туралы          

          Баяндамашы – ОӘБ бастығы Мустафин М.А. 

 

3. Жемқорлықпен күрес қоғамының қабылдауын  құру туралы  

          Баяндамашы – ТӘЖ жөніндегі проректор Абдрахманов Е.А.  

  

4. «С» ғимаратына  Ғ.Ж. Даукеев есімін беру туралы 

          Баяндамашы – ҒЖжХБ жөніндегі проректор Стояк В.В. 

  

5.  Түрлі мәселелер 

 

 

 1. ТЫҢДАЛДЫ: «2014 жылғы оқу жетістіктерін сырттай бағалаудың 

қорытындылары туралы» мәселе бойынша ОӘБ бастығы Мустафин М.А.  

(ұсыныс қоса берілді).   

 

 Бакенов К.А.: аккредитация кезінде ОНСБ қорытындылары ескерілетінін, 

сондықтан олардың жоғары оқу орынының рейтингісіне  әсер ететінін  қосқым 

келеді. ҚР БжҒМ ҰТО мақсаты ОНСБ қорытындылары туралы ақпаратты 

қолайлы ету. Абитуриенттер оқуға түсер кезде сайттан ОНСБ 

қорытындыларымен, яғни, біздің бітірушілердің бұл емтиханды қалай 

тапсыратындықтарымен таныса алады. ОНСБ университет бағасына қосымша   

әсер етуі мүмкін болғандықтан, біздің студенттердің оқу жетістіктерінің жақсы 

қорытындылары  бізді де қызықтырады.   

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: ақпарат мәліметке алынсын.  

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 



 2. ТЫҢДАЛДЫ: «университеттің академиялық күнтізбелеріндегі 

өзгерістер туралы» мәселе бойынша ОӘБ бастығы Мустафин М.А.  (ұсыныс 

қоса берілді).  

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: университеттің  академиялық күнтізбелеріне өзгерістер 

енгізілсін.   

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 3. ТЫҢДАЛДЫ: «Жемқорлықпен күрес қоғамының қабылдауын  құру 

туралы» мәселе бойынша ТӘЖ жөніндегі проректор Абдрахманов Е.А. 

(ұсыныс қоса берілді).  

 

 ТӘЖ жөніндегі проректор Абдрахманов Е.А. хабарламасын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес  қ а у л ы   е т т і :  

 

 жемқорлықпен күрес қоғамының қабылдауын құру жұмыстары 

ұйымдастырылсын.   

     Жауапты  – ТӘЖ жөніндегі проректор. 

   Мерзімі: 05.01.2015 ж. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 4. ТЫҢДАЛДЫ: ««С» ғимаратына Ғұмарбек Даукеев есімін беру туралы» 

мәселе бойынша ҒЖжХБ жөніндегі проректор Стояк В.В (ұсыныс қоса берілді). 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ:  «С» ғимаратына  Ғұмарбек Даукеев есімі берілсін.  

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5. ТҮРЛІ МӘСЕЛЕЛЕР.  

 

 5.1. ТЫҢДАЛДЫ:  «авторы  – т.ғ.к., доцент Конысбай С.; көлемі  – 11,1 

б.б. болатын «Инженерлік графиканың теория негіздері» оқу құралын  

жариялауға ұсыну туралы» мәселе бойынша АТБЖ кафедрасының меңгерушісі  

Хисаров Б.Ж. (ұсыныс қоса берілді). 

   

  ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторы  – т.ғ.к., доцент Конысбай С.; көлемі  – 11,1 б.б. 

болатын «Инженерлік графиканың теория негіздері» оқу құралы жариялауға 

ұсынылсын.    

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.2. ТЫҢДАЛДЫ: «авторлары  – т.ғ.к.,  доцент Сябина Н.В., аға оқытушы  

Аталыкова А.К.;  көлемі  – 5,0 б.б. болатын «Автоматтандыру және басқару»   

мамандығы үшін «Бағдарламалау технологиялары» оқу құралын жариялауға 

ұсыну туралы» мәселе бойынша ИК кафедрасының меңгерушісі Муханов Б.К  

(ұсыныс қоса берілді).  

 



  ҚАУЛЫ ЕТТІ:  авторлары  – т.ғ.к.,  доцент Сябина Н.В., аға оқытушы  

Аталыкова А.К.;  көлемі  – 5,0 б.б. болатын «Автоматтандыру және басқару»   

мамандығы үшін «Бағдарламалау технологиялары» оқу құралы жариялауға 

ұсынылсын.  

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.3. ТЫҢДАЛДЫ: «авторлары – т.ғ.к.,  доцент Чежимбаева К.С.,  аға 

оқытушы Мухамеджанова А.Д.; көлемі – 5,0 б.б. болатын салалық 

магистратураның магистранттарына арналған «Телекоммуникациялық 

жүйелерді жобалау» оқу құралын 2014ж. басылым жоспарына қосу туралы» 

мәселе бойынша ИКТ кафедрасының меңгерушісі Чежимбаева К.С.  (ұсыныс 

қоса берілді). 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлары – т.ғ.к.,  доцент Чежимбаева К.С.,  аға оқытушы 

Мухамеджанова А.Д.; көлемі – 5,0 б.б. болатын салалық магистратураның 

магистранттарына арналған «Телекоммуникациялық жүйелерді жобалау» оқу 

құралы 2014ж. басылым жоспарына қосылсын.  

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.4. ТЫҢДАЛДЫ: «екінші оқу жылындағы магистранттардың ғылыми 

еңбектерін жариялауға ұсыну туралы» мәселе бойынша  ОӘБ бастығы 

Мустафин М.А. (ұсыныс қоса берілді).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: екінші оқу жылындағы магистранттардың ғылыми 

еңбектері  жариялауға ұсынылсын.  

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылдансын.  

 

 5.5. ТЫҢДАЛДЫ:   «авторы – аға оқытушы Ержан А.А.; көлемі –  9,4 б.б. 

болатын қазақ тіліндегі «Компьютерлік желілер мен жүйелердің ақпараттық 

қауіпсіздігі. 1 бөлім» оқу құралын жариялауға ұсыну туралы» мәселе бойынша    

КТ кафедрасының меңгерушісі Куралбаев З.К.  (ұсыныс қоса берілді). 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторы – аға оқытушы Ержан А.А.; көлемі –  9,4 б.б. 

болатын қазақ тіліндегі «Компьютерлік желілер мен жүйелердің ақпараттық 

қауіпсіздігі. 1 бөлім» оқу құралы  жариялауға ұсынылсын.  

  

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 

Төраға                К.А. Бакенов    

Ғылыми хатшы      Г.Д. Манапова 


