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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. Студенттерді толық ақы төлеп оқудан мемлекеттік грантқа ауыстыру 

туралы        

         Баяндамашылар – РТжБФ, ЭЭФ,  ЖЭФ, ААТФ декандары      

           

2. Атаулы стипендияларды тағайындау туралы   

         Баяндамашылар – РТжБФ, ЭЭФ,  ЖЭФ, ААТФ декандары      

 

3. Түрлі мәселелер 

 

 

 1. ТЫҢДАЛДЫ: «Студенттерді толық ақы төлеп оқудан мемлекеттік 

грантқа ауыстыру туралы» мәселе бойынша РТжБФ, ЭЭФ, ЖЭФ, ААТФ 

декандары  (ұсыныстар қоса берілді).  

 

 1.1. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 3 курс, РЭТк-12-6 тобының студенті 

Орынбасарова Ақтоты Маратқызына (мамандығы 5В071900 – 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар) беруді ұсыну туралы» 

мәселе бойынша РТжБФ деканы Медеуов У.И. Студент  Орынбасарова А.М.  

«жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,63-ті  құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығы 

бойынша бос білім грантын (Нурова А.А.орнына) 3 курс, РЭТк-12-6 тобының 

студенті  Орынбасарова Ақтоты Маратқызына беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  



 

 1.2. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, Э-14-7  тобының студенті 

Қайратов Қанат Кайратұлына (мамандығы 5В071800 – Электр энергетикасы) 

беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко В.И. Студент  

Қайратов Қ.К. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,67-ні  құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Рахатова Н.А. орнына) 1 курс, Э-14-7  тобының студенті Қайратов Қанат 

Кайратұлына беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

  

 1.3. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, Эк-14-1 тобының студенті 

Серенова Алтынай Асқарқызына (мамандығы 5В071800 – Электр 

энергетикасы) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко 

В.И. Студент Серенова А.А. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,59-ды  

құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын (Хан 

Е.В. орнына) 1 курс Эк-14-1 тобының студенті Серенова Алтынай 

Асқарқызына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 1.4. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, Эа-14-1 тобының студенті 

Өмірзақ Елдар Сайлаубекұлына (мамандығы 5В071800 – Электр 

энергетикасы) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко 

В.И. Студент Өмірзақ Е.С. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,58-ді  құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Томпиев К.М. орнына) 1 курс, , Эа-14-1 тобының студенті Өмірзақ Елдар 

Сайлаубекұлына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 



 1.5. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, Э-14-7 тобының студенті 

Пермяков Павел Александровичке (мамандығы 5В071800 – Электр 

энергетикасы) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко 

В.И. Студент Пермяков П.А. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,53-ті  құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Төлегенұлы Ә. орнына) 1 курс, Э-14-7 тобының студенті Пермяков Павел 

Александровичке беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 1.6. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, Эк-14-2 тобының студенті 

Аманғали Малика Русланқызына (мамандығы 5В071800 – Электр 

энергетикасы) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко 

В.И. Студент Аманғали М.Р. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,28-ді  құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Джарас А.Б. орнына) 1 курс, Эк-14-2  тобының студенті Аманғали Малика 

Русланқызына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 1.7. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, Э-14-7 тобының студенті 

Каримова Самал Атиголлақызына (мамандығы 5В071800 – Электр 

энергетикасы) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко 

В.И. Студент Каримова С.А. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,45-ті  құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Ахметов Е.С. орнына) 1 курс, Э-14-7 тобының студенті Каримова Самал 

Атиголлақызына  беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 1.8. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, Эк-14-6  тобының студенті 



Үстемір Нұрбол Серікұлына (мамандығы 5В071800 – Электр энергетикасы) 

беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко В.И. Студент 

Үстемір Н.С. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,42-ні  құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Балтанов И.Қ. орнына) 1 курс, Эк-14-6  тобының студенті Үстемір Нұрбол 

Серікұлына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 1.9. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, Э-14-10 тобының студенті 

Голубинская Владислава Олегқызына (мамандығы 5В071800 – Электр 

энергетикасы) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко 

В.И. Студент  Голубинская В.О. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,38-ді  

құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Абенов А.С. орнына) 1 курс, Э-14-10 тобының студенті Голубинская 

Владислава Олегқызына беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.10. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс, Э-13-10 тобының студенті 

Расулов Раван Фармановичке (мамандығы 5В071800 – Электр энергетикасы) 

беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко В.И. Студент  

Расулов Р.Ф. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,14-ті құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Мухамбеткаримов Н.Б.орнына) 2 курс, Э-13-10 тобының студенті Расулов  

Раван Фармановичке беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.11. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс, Эк-13-6  тобының студенті 

Копжасар Жандос Қанатұлына (мамандығы 5В071800 – Электр 



энергетикасы) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко 

В.И. Студент  Копжасар Ж.Қ. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,06-ны 

құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Рамазанов С.С. орнына) 2 курс, Эк-13-6 тобының студенті Копжасар Жандос 

Қанатұлына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.12. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс, Эк-13-4  тобының студенті 

Нурманов Мейржан Кенжебайұлына (мамандығы 5В071800 – Электр 

энергетикасы) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко 

В.И. Студент Нурманов М.К. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,04-ті  

құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Қәмалбек Ж.Б. орнына) 2 курс, Эк-13-4 тобының студенті Нурманов 

Мейржан Кенжебайұлына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.13. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс, Э-13-9 тобының студенті 

Ибатаев Даниярға (мамандығы 5В071800 – Электр энергетикасы) беруді 

ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко В.И. Студент  Ибатаев 

Д.  «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,02-ні құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Лаубай М.Ж. орнына) 2 курс, Э-13-9 тобының студенті Ибатаев Даниярға  

беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.14. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс, Эук-13-1 тобының студенті 

Құсайнов Асылбек Нұрлыбекұлына (мамандығы 5В071800 – Электр 



энергетикасы) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко 

В.И. Студент  Құсайнов А.Н. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,05-ті құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Кунпеисов Г.С. орнына) 2 курс, Эук-13-1 тобының студенті Құсайнов 

Асылбек Нұрлыбекұлына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.15. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 3 курс, Эк-12-1 тобының студенті 

Смаилұлы Тұрсынханға (мамандығы 5В071800 – Электр энергетикасы) 

беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко В.И. Студент  

Смаилұлы Т. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,01-ді құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Жұман Б.Ф. орнына) 3 курс, Эк-12-1 тобының студенті Смаилұлы 

Тұрсынханға беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.16. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 3 курс, Э-12-1 тобының студенті 

Әуметалық Жақсылық Бұркітбайұлына (мамандығы 5В071800 – Электр 

энергетикасы) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко 

В.И. Студент  Әуметалық Ж.Б. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 2,96-ны  

құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Асхатов Д.А. орнына) 3 курс, Э-12-1 тобының студенті Әуметалық 

Жақсылық Бұркітбайұлына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.17. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 4 курс, Эсн-11-4 тобының студенті 

Күмісбекова Балжан Ғалымбекқызына (мамандығы 5В071800 – Электр 

энергетикасы) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко 



В.И. Студент  Күмісбекова Б.Ғ. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,22-ні   

құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Мирзасов Т.Д. орнына) 4 курс, Эсн-11-4 тобының студенті Күмісбекова 

Балжан Ғалымбекқызына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.18. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 4 курс, ЭССк-11-1 тобының студенті 

Иманғалиева Бибігүл Ерланқызына (мамандығы 5В071800 – Электр 

энергетикасы) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко 

В.И. Студент  Иманғалиева Б.Е. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,14-ті   

құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Ережепов Н.С. орнына) 4 курс, ЭССк-11-1 тобының студенті Иманғалиева 

Бибігүл Ерланқызына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.19. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, ЭСХк-14-1 тобының студенті 

Ерсариев Асан Балтабайұлына (мамандығы 5В081200 – Ауыл 

шаруашылығын электрмен қамтамасыз ету) беруді ұсыну туралы» мәселе 

бойынша ЭЭФ деканы Денисенко В.И. Студент  Ерсариев А.Б. «жақсы» 

бағаларға оқиды, GPA – 3,64-ті   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В081200 – Ауыл шаруашылығын электрмен қамтамасыз ету мамандығы 

бойынша бос білім грантын (Қойшыманов С.Г. орнына) 1 курс, ЭСХк-14-1 

тобының студенті Ерсариев Асан Балтабайұлына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.20. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, БЖДк-14-1  тобының студенті 

Шадиярова Лаззат Женисбекқызына (мамандығы 5В073100 – Өміртіршілігін 



және қоршаған ортаны қорғау) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ 

деканы Денисенко В.И. Студент  Шадиярова Л.Ж. «жақсы» бағаларға оқиды, 

GPA – 3,1-ді   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В073100 – Өміртіршілігін және қоршаған ортаны қорғау мамандығы бойынша 

бос білім грантын (Кофтунова В.А. орнына) 1 курс, БЖДк-14-1 тобының 

студенті Шадиярова Лаззат Женисбекқызына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.21. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, БЖДк-14-1 тобының студенті 

Шарапатдин Нұрсұлтан Нзаматдинұлына (мамандығы 5В073100 – 

Өміртіршілігін және қоршаған ортаны қорғау) беруді ұсыну туралы» мәселе 

бойынша ЭЭФ деканы Денисенко В.И. Студент  Шарапатдин Н.Н. «жақсы» 

бағаларға оқиды, GPA – 3,48-ді   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В073100 – Өміртіршілігін және қоршаған ортаны қорғау мамандығы бойынша 

бос білім грантын (Батырбекова А.Б. орнына) 1 курс, БЖДк-14-1 тобының 

студенті Шарапатдин Нұрсұлтан  Нзаматдинұлына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.22. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, АУк-14-2 тобының студенті 

Улжағалиева Нураим Каирғалиқызына (мамандығы 5В070200 – 

Автоматтандыру және басқару) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЖЭФ 

деканы Зияханов М.У. Студент  Улжагалиева Н.К. «жақсы» бағаларға оқиды, 

GPA – 3,6-ны   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос білім 

грантын (ҚР БжҒМ босаған орнына) 1 курс, АУк-14-2 тобының студенті 

Улжағалиева Нураим Каирғалиқызына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.23. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, АУк-14-2 тобының студенті 



Сұлтангереева Ақмарал Ерболатқызына (мамандығы 5В070200 – 

Автоматтандыру және басқару) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЖЭФ 

деканы Зияханов М.У. Студент  Сұлтангереева А.Е. «жақсы» бағаларға оқиды, 

GPA – 3,77-ні   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос білім 

грантын (ҚР БжҒМ босаған орнына) 1 курс, АУк-14-2 тобының студенті 

Сұлтангереева Ақмарал Ерболатқызына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.24. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, АУ-14-4 тобының студенті 

Забаранилова Дарья Андреевнаға (мамандығы 5В070200 – Автоматтандыру 

және басқару) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЖЭФ деканы Зияханов 

М.У.  Студент  Забаранилова Д.А. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,55-ті   

құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос білім 

грантын (ҚР БжҒМ босаған орнына) 1 курс, АУ-14-4 тобының студенті 

Забаранилова Дарья Андреевнаға беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.25. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, ТЭу-14-1 тобының студенті 

Әділова Айым Сәбитқызына (мамандығы 5В071700 – Жылу энергетикасы) 

беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЖЭФ деканы Зияханов М.У. Студент  

Әділова А.С. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 2,31-ті   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын (ҚР 

БжҒМ босаған орнына) 1 курс, ТЭу-14-1 тобының студенті Әділова Айым 

Сәбитқызына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.26. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, ТЭ-14-4 тобының студенті 



Окунева Галина  Петровнаға  (мамандығы 5В071700 – Жылу энергетикасы) 

беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЖЭФ деканы Зияханов М.У. Студент  

Окунева Г.П.  «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,7-ні   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Сейсенбаев М.Б. орнына) 1 курс, ТЭ-14-4 тобының студенті Окунева Галина  

Петровнаға  беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.27. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, АУу-14-1 тобының студенті 

Якупов Ринат Нурахметұлына  (мамандығы 5В070200 – Автоматтандыру 

және басқару) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЖЭФ деканы Зияханов 

М.У. Студент  Якупов Р.Н. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 2,43-ті   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос білім 

грантын (Баймулдиева А.С. орнына) 1 курс, АУу-14-1 тобының студенті 

Якупов Ринат Нурахметұлына  беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.28. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс, ТЭ-13-3 тобының студенті 

Ермекова Жастина Танатканқызына (мамандығы 5В071700 – Жылу 

энергетикасы) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЖЭФ деканы Зияханов 

М.У. Студент  Ермекова Ж.Т.  «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,38-ді   

құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Калдыбаев Т.Д. орнына) 2 курс, ТЭ-13-3 тобының студенті Ермекова 

Жастина Танатканқызына  беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.29. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс, ТЭк-13-1 тобының студенті 

Көшкін Амангелді Айгелдіұлына (мамандығы 5В071700 – Жылу 



энергетикасы) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЖЭФ деканы Зияханов 

М.У.  Студент  Көшкін  А.А.  «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,61-ді   

құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Сыздыков Ж.Р. орнына) 2 курс, ТЭк-13-1 тобының студенті Көшкін 

Амангелді Айгелдіұлына  беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

  

1.30. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 3 курс, ПТЭ–12–2 тобының студенті 

Дюсебеков Мерей Турсынханұлына (мамандығы 5В071700 – Жылу 

энергетикасы) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЖЭФ деканы Зияханов 

М.У. Студент  Дюсебеков М.Т.  «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 2,25-ті   

құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Төрехан Т.Е. орнына) 3 курс, ПТЭ–12–2 тобының студенті Дюсебеков Мерей 

Турсынханұлына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

  

1.31. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 4 курс, АИСУк-11-1 тобының студенті 

Карджаубаев Алтынбек Тлегенұлына (мамандығы 5В070200 – 

Автоматтандыру және басқару) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЖЭФ 

деканы Зияханов М.У. Студент  Карджаубаев А.Т.   «жақсы» бағаларға оқиды, 

GPA – 3,62-ті   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос білім 

грантын (Дауткулов А.А. орнына) 4 курс, АИСУк-11-1 тобының студенті 

Карджаубаев Алтынбек Тлегенұлына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.32. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 3 курс, ВТк-12-1 тобының студенті 



Жұмағали Жандос Жұмағалиұлына (мамандығы 5В070400 – Есептеу 

техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету) беруді ұсыну туралы» мәселе 

бойынша ААТФ деканы Табултаев С.С. Студент  Жұмағали Ж.Ж. «жақсы» 

бағаларға оқиды, GPA – 3,65-ті   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету 

мамандығы бойынша бос білім грантын (Маратов М.М. орнына) 3 курс, ВТк-

12-1 тобының студенті Жұмағали Жандос Жұмағалиұлына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.33. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 4 курс, ВТк-11-1 тобының студенті Сейл 

Нурбахытқа (мамандығы 5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламамен 

қамтамасыз ету) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ААТФ деканы 

Табултаев С.С. Студент  Сейл Н.. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,37-ні   

құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету 

мамандығы бойынша бос білім грантын (Маденов А.Н. орнына) 4 курс, ВТк-11-

1 тобының студенті Сейл Нурбахытқа беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

    1.34. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 4 курс, ВТ-11-4 тобының студенті 

Сарбасов Шайқыбек Кеменгерулына (мамандығы 5В070400 – Есептеу 

техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету) беруді ұсыну туралы» мәселе 

бойынша ААТФ деканы Табултаев С.С. Студент  Сарбасов Ш.К. «жақсы» 

бағаларға оқиды, GPA – 3,21-ді   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету 

мамандығы бойынша бос білім грантын (Мирзахметов Э.Э. орнына) 4 курс, ВТ-

11-4 тобының студенті Сарбасов Шайқыбек Кеменгерулына беру 

ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 



1.35. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 4 курс, ВТ-11-5 тобының студенті Цой 

Роман Витальевичке (мамандығы 5В070400 – Есептеу техникасы және 

бағдарламамен қамтамасыз ету) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ААТФ 

деканы Табултаев С.С. Студент  Цой Р.В. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 

3,16-ны   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету 

мамандығы бойынша бос білім грантын (Мухаев А.К. орнына) 4 курс, ВТ-11-5 

тобының студенті Цой Роман Витальевичке  беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.36. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 4 курс, ВТ-11-3  тобының студенті 

Алиев Санат Қайратұлына (мамандығы 5В070400 – Есептеу техникасы және 

бағдарламамен қамтамасыз ету) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ААТФ 

деканы Табултаев С.С. Студент  Алиев С.Қ. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 

3,12-ні   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету 

мамандығы бойынша бос білім грантын (Шубин М.А. орнына) 4 курс, ВТ-11-3 

тобының студенті Алиев Санат Қайратұлына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.37. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, ВТк-14-1 тобының студенті 

Жаңабай Айжан Жанатқызына (мамандығы 5В070400 – Есептеу техникасы 

және бағдарламамен қамтамасыз ету) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша 

ААТФ деканы Табултаев С.С. Студент  Жаңабай А.Ж. «жақсы» бағаларға 

оқиды, GPA – 3,54-ті   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету 

мамандығы бойынша бос білім грантын (Бергали Е.С. орнына) 1 курс, ВТк-14-1 

тобының студенті Жаңабай Айжан Жанатқызына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   



 

1.38. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, ВТа-14 тобының студенті 

Султанов Рамиз Реймулына (мамандығы 5В070400 – Есептеу техникасы және 

бағдарламамен қамтамасыз ету) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ААТФ 

деканы Табултаев С.С.  Студент  Султанов Р.Р «жақсы» бағаларға оқиды, GPA 

– 3,27-ні   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету 

мамандығы бойынша бос білім грантын (Бейсенханов Д.Н. орнына) 1 курс, 

ВТа-14  тобының студенті Султанов Рамиз Реймулына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.39. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, ВТк-14-1 тобының студенті 

Сейтжапар Нұрдәулет Досымханұлына (мамандығы 5В070400 – Есептеу 

техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету) беруді ұсыну туралы» мәселе 

бойынша ААТФ  деканы Табултаев С.С. Студент  Сейтжапар Н.Д. «жақсы» 

бағаларға оқиды, GPA – 2,83-ті   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету 

мамандығы бойынша бос білім грантын (Бушмина Е.Д. орнына) 1 курс, ВТк-14-

1 тобының студенті Сейтжапар Нұрдәулет Досымханұлына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.40. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 3 курс, ИСк-12-1 тобының студенті 

Жаңабай Төлеукүл Абылайқызына (мамандығы 5В070300 – «Ақпараттық 

жүйелер») беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ААТФ  деканы Табултаев 

С.С. Студент  Жаңабай Т.А. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,64-ті   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Нагиев А.Е. орнына) 3 курс, ИСк-12-1 тобының студенті Жаңабай Төлеукүл 

Абылайқызына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   



 

1.41. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, ИС-14-2 тобының студенті 

Килибаев Ерлан Жайболұлына (мамандығы 5В070300 – «Ақпараттық 

жүйелер») беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ААТФ  деканы Табултаев 

С.С. Студент Килибаев Е.Ж. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,60-ты   

құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Мамаева Д.С. орнына) 1 курс, ИС-14-2  тобының студенті Килибаев Ерлан 

Жайболұлына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

   1.42. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 4 курс, КТТ-11-1 тобының студенті 

Туржан Нурмуқанбет Нұртуғанұлына (мамандығы 5В074600 – «Космостық  

техника және технология») беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ААТФ  

деканы Табултаев С.С. Студент  Туржан Н.Н. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 

3,46-ны   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В074600 – «Космостық  техника және технология» мамандығы бойынша бос 

білім грантын (Усенов М.К. орнына) 4 курс, КТТ-11-1 тобының студенті 

Туржан Нурмуқанбет Нұртуғанұлына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.43. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, ИНФк-14-1  тобының студенті 

Дүйсенғалева Қарлығаш Муналқызына (мамандығы 5В060200 –  

Информатика) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ААТФ  деканы 

Табултаев С.С. Студент  Дүйсенғалева Қ.М. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 

3,68-ді   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В060200 –  Информатика мамандығы бойынша бос білім грантын (Абишева 

Б.Ж.орнына) 1 курс, ИНФк-14-1 тобының студенті Дүйсенғалева Қарлығаш 

Муналқызына беру ұсынылсын. 

 



 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.44. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, ИНФ-14-2  тобының студенті 

Джамалова Дениз Низамидинқызына (мамандығы 5В060200 –  

Информатика) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ААТФ  деканы 

Табултаев С.С. Студент  Джамалова Д.Н. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 

3,15-ді   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В060200 –  Информатика мамандығы бойынша бос білім грантын (Гирько 

А.А. орнына) 1 курс, ИНФ-14-2 тобының студенті Джамалова Дениз 

Низамидинқызына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.45. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, ИНФ-14-2  тобының студенті Цхе 

Дмитрий Алексеевичке (мамандығы 5В060200 –  Информатика) беруді ұсыну 

туралы» мәселе бойынша ААТФ  деканы Табултаев С.С. Студент  Цхе Д.А. 

«жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,13-ті   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В060200 –  Информатика мамандығы бойынша бос білім грантын (Дюсенов  

А.М. орнына) 1 курс, ИНФ-14-2 тобының студенті Цхе Дмитрий 

Алексеевичке беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.46. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, ПС-14-3  тобының студенті 

Конаева Алина Ермекқызына (мамандығы 5В071600 – «Аспаптар 

құрастыру») беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ААТФ  деканы Табултаев 

С.С. Студент  Конаева А.Е. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 3,17-ні   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071600 – «Аспаптар құрастыру» мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Хозедиас А.Е. орнына) 1 курс, ПС-14-3  тобының студенті Конаева Алина 

Ермекқызына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   



 

1.47. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, ПСк-14-1  тобының студенті 

Шәропова Айза Ермекбайқызына (мамандығы 5В071600 – «Аспаптар 

құрастыру») беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ААТФ  деканы Табултаев 

С.С. Студент Шәропова А.Е. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 2,83-ті   

құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071600 – «Аспаптар құрастыру» мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Мұстафа Д.М. орнына) 1 курс, ПСк-14-1 тобының студенті Шәропова Айза 

Ермекбайқызына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.48. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, ПС-14-3  тобының студенті Райх 

Владимир Райнгольдовичке (мамандығы 5В071600 – «Аспаптар құрастыру») 

беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ААТФ  деканы Табултаев С.С. Студент  

Райх В.Р. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 2,58-ді   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В060200 –  Информатика мамандығы бойынша бос білім грантын (Қалдыбек 

Ж.Б. орнына) 1 курс, ПС-14-3  тобының студенті Райх Владимир 

Райнгольдовичке беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

1.49. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, ПСк-14-1 тобының студенті  

Жанабаев Манас Танатарұлына (мамандығы 5В071600 – «Аспаптар 

құрастыру») беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ААТФ  деканы Табултаев 

С.С. Студент Жанабаев М.Т. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 2,76-ны    

құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071600 – «Аспаптар құрастыру» мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Әмір М.А. орнына) 1 курс, ПСк-14-1 тобының студенті Жанабаев Манас 

Танатарұлына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   



 

1.50. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 1 курс, ПСу-14-2 тобының студенті  

Джаксыбаев Арман Манатұлына (мамандығы 5В071600 – «Аспаптар 

құрастыру») беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ААТФ  деканы Табултаев 

С.С. Студент Джаксыбаев А.М. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA – 1,94-ті     

құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071600 – «Аспаптар құрастыру» мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Қуатбеков Д.М. орнына) 1 курс, ПСу-14-2 тобының студенті Джаксыбаев 

Арман Манатұлына беру ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

  

 2. ТЫҢДАЛДЫ: «Атаулы стипендияларды тағайындау туралы» мәселе 

бойынша  РТжБФ, ЭЭФ, ЖЭФ, ААТФ декандары (ұсыныстар қоса берілді).  

 

 2.1. ТЫҢДАЛДЫ: «МРТ-11-2 тобының студенті Бакиров Ахат Серікұлын 

2014-2015 оқу жылында ҚР Президентімен тағайындалған шәкіртақыны алуға 

ұсыну туралы» мәселе бойынша РТжБФ деканы Медеуов У.И. (ұсыныс қоса 

берілді). 

 

Студент оқуда жоғары көрсеткіштерге ие (GPA – 3,97), факультеттің  

профессор-оқытушылар құрамымен тек оңды бағаланады, университет пен 

факультеттің қоғамдық жұмыстарына белсенді араласады. 

Бакиров А.С. «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» 

мамандығының пәндері бойынша Республикалық студенттік Олимпиаданың  

жеңімпазы (1-і орын командалық есепте),  Changellenge >> Cup Kazakstan 2014 

бизнес-кейс шешімі бойынша Қазақстан кубогының қатысушысының  

сертификаты бар.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:   

 

 МРТ-11-2 тобының студенті Бакиров Ахат Серікұлы 2014-2015 оқу 

жылында ҚР Президентімен тағайындалған шәкіртақыны алуға 

ұсынылсын.  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

2.2. ТЫҢДАЛДЫ: «СТКк-11-2 тобының студенті Дастанова  Назгүл 

Қанатқызын 2014-2015 оқу жылында ҚР Президентімен тағайындалған 

шәкіртақыны алуға ұсыну туралы» мәселе бойынша РТжБФ деканы Медеуов 

У.И. (ұсыныс қоса берілді). 



 

Студент оқуда жоғары көрсеткіштерге ие (GPA – 3,83), факультеттің  

профессор-оқытушылар құрамымен тек оңды бағаланады, университет пен 

факультеттің қоғамдық жұмыстарына белсенді араласады. 

Дастанова Н.К. Республикалық студенттер Олимпиадасында 

«Радиотехника, электроника және  телекоммуникациялар»  мамандығы 

бойынша (1-і орын командалық есепте) жеңімпаз және  (2-і орын жеке есепте)  

жүлдегер  болып табылады.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:   

 

 СТКк-11-2 тобының студенті Дастанова  Назгүл Қанатқызы 2014-

2015 оқу жылында ҚР Президентімен тағайындалған шәкіртақыны 

алуға ұсынылсын.  

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

 2.3. ТЫҢДАЛДЫ: «СТКк-11-2 тобының студенті Ильяс Айдос  

Дарынулын 2014-2015 оқу жылында ҚР Президентімен тағайындалған 

шәкіртақыны алуға ұсыну туралы» мәселе бойынша РТжБФ деканы Медеуов 

У.И. (ұсыныс қоса берілді). 

 

Студент оқуда жоғары көрсеткіштерге ие (GPA – 3,95), факультеттің  

профессор-оқытушылар құрамымен тек оңды бағаланады, университет пен 

факультеттің қоғамдық жұмыстарына белсенді араласады. 

Ильяс А.Д. «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» 

мамандығының пәндері бойынша Республикалық студенттік Олимпиаданың  

жеңімпазы (1-і орын командалық есепте және 1-і орын жеке есепте) және жоо 

ішіндегі ЭТН пәні бойынша Олимпиаданың жеңімпазы болып табылады.  

   

ҚАУЛЫ ЕТТІ:   

 

 СТКк-11-2 тобының студенті Ильяс Айдос Дарынулы  2014-2015 

оқу жылында ҚР Президентімен тағайындалған шәкіртақыны алуға 

ұсынылсын.  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

 2.4. ТЫҢДАЛДЫ: «Эк-12-7 тобының студенті Сәрсен Серікболсын 

Абдуллаулын 2014-2015 оқу жылында ҚР Президентімен тағайындалған 

шәкіртақыны алуға ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко 

В.И. (ұсыныс қоса берілді). 

 

Студент оқуда жоғары көрсеткіштерге ие (GPA – 3,85), факультеттің  

профессор-оқытушылар құрамымен тек оңды бағаланады, университет пен 

факультеттің қоғамдық жұмыстарына белсенді араласады.  



Сәрсен С.А. 2014 жылы физика пәні бойынша өткен Республикалық 

олимпиаданың жеңімпазы болып табылады, ғылыми басылымдары бар, 

ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысады, табыстары дипломдар мен 

сертификаттармен  расталған.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:   

 

 Эк-12-7 тобының студенті Сәрсен Серікболсын Абдуллаулы 2014-

2015 оқу жылында ҚР Президентімен тағайындалған шәкіртақыны 

алуға ұсынылсын.  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

 2.5. ТЫҢДАЛДЫ: «МРТ-11-2 тобының студенті  Табынбаев  Тимур 

Эдуардұлын  2014-2015 оқу жылында К.И. Сатпаев атындағы атаулы  

шәкіртақыны алуға  ұсыну туралы» мәселе бойынша РТжБФ деканы Медеуов 

У.И.  (ұсыныс қоса берілді). 

 

Студент оқуда жоғары көрсеткіштерге ие (GPA – 3,7), факультеттің  

профессор-оқытушылар құрамымен тек оңды бағаланады, университет пен 

факультеттің қоғамдық жұмыстарына белсенді араласады. 

Табынбаев Т.Э. «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» 

мамандығының пәндері бойынша Республикалық студенттік Олимпиаданың  

жеңімпазы (1-і орын командалық есепте) болып табылады,  CCNA Exploration: 

Network Fundamentals және  CCNA Exploration: Routing Protocols and Concepts  

Cisco Networking Academy  сертификаттары  бар.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:   

 

 МРТ-11-2 тобының студенті  Табынбаев  Тимур Эдуардұлы   2014-

2015 оқу жылында  К.И. Сатпаев атындағы атаулы  шәкіртақыны 

алуға ұсынылсын.  

  

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

 3. ТҮРЛІ МӘСЕЛЕЛЕР. 

 

3.1. ТЫҢДАЛДЫ: «авторы – ф.ғ.к., аға оқытушы Советова З.С.; көлемі  – 

7,5 б.б. болатын барлық мамандықтарға арналған «Казахский язык» оқу 

құралын жариялауға ұсыну туралы» мәселе бойынша ОжҚТ кафедрасының 

меңгерушісі Букейханова Р.К.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторы – ф.ғ.к., аға оқытушы Советова З.С.; көлемі  – 7,5 

б.б. болатын барлық мамандықтарға арналған «Казахский язык» оқу құралы  

жариялауға ұсынылсын.  

 



ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

 3.2. ТЫҢДАЛДЫ: «авторы – п.ғ.к., доцент Букейханова Р.К., п.ғ.к., 

АЭжБУ доценті  АУЭС Саньярова Н.С., оқытушы Битимбаева Ж.К.; көлемі  – 9 

б.б. болатын «Автоматтандыру және басқару» мамандығына  арналған 

«Профессиональный русский язык в техническом вузе» оқу құралын 

жариялауға ұсыну туралы» мәселе бойынша ОжҚТ кафедрасының меңгерушісі 

Букейханова Р.К.  

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторы – п.ғ.к., доцент Букейханова Р.К., п.ғ.к., АЭжБУ 

доценті  АУЭС Саньярова Н.С., оқытушы Битимбаева Ж.К.; көлемі  – 9 б.б. 

болатын «Автоматтандыру және басқару» мамандығына  арналған 

«Профессиональный русский язык в техническом вузе» оқу құралы жариялауға 

ұсынылсын.  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

 3.3. ТЫҢДАЛДЫ: «авторы – ф.ғ.к., аға оқытушы Кубдашева К.Б., ф.ғ.к., 

аға оқытушы Поляк Д.М.; көлемі – 6,8 б.б.» болатын «Жылу энергетикасы» 

мамандығына  арналған «Профессиональный русский язык» оқу құралын 

жариялауға ұсыну туралы» мәселе бойынша ОжҚТ кафедрасының меңгерушісі 

Букейханова Р.К.  

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторы – ф.ғ.к., аға оқытушы Кубдашева К.Б., ф.ғ.к., аға 

оқытушы Поляк Д.М.; көлемі – 6,8 б.б.» болатын «Жылу энергетикасы» 

мамандығына  арналған «Профессиональный русский язык» оқу құралы 

жариялауға ұсынылсын.  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

 

 

Төраға                К.А. Бакенов    

 

Ученый секретарь     Г.Д. Манапова 

 

 

 

 

 

 

 


