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

беріледі). 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

 

1. Қысқы емтихан сессиясында тапсырылған Қазақстан тарихы  бойынша 

МЕК қорытындылары туралы 

     Баяндамашы – МЕК төрайымы Мухамбедьярова А.Т.           

2. «Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының 

кешенді есебі  

     Баяндамашы - ӨҚжҚОҚ кафедрасының меңгерушісі Приходько Н.Г.     

3.  2015 және 2016 жылдардағы ғылыми және оќу-әдістемелік әдебиеттерді 

басып шығару жоспарларын бекіту және 2014 жылғы 

шығарылымдардың  орындалуы туралы 

     Баяндамашы - ОӘБ бастығы Мустафин М.А. 

4. 2014-2015 оқу жылында мамандар мен бакалаврларды дайындау 

бойынша қайтарымсыз қызмет көрсету келісімшарттары негізінде оқуға 

түскен қаражат түсімдерінің жоспарының орындалуы 

     Баяндамашы - ҚӘБ бастығының орынбасары Меркулова В.Н. 

5. Түрлі мәселелер 

 

 

 1. ТЫҢДАЛДЫ: «Қысқы емтихан сессиясында тапсырылған 

Қазақстан тарихы  бойынша МЕК қорытындылары туралы» мәселе бойынша  

МЕК төрайымы, ӘП кафедрасының меңгерушісі  Мухамбедьярова А.Т. (есеп 

қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Қысқы емтихан сессиясында тапсырылған Қазақстан 

тарихы бойынша МЕК қорытындылары туралы» есеп бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

 2. ТЫҢДАЛДЫ: ««Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны 

қорғау» кафедрасының кешенді есебі» мәселесі бойынша ӨҚжҚОҚ 



кафедрасының меңгерушісі Приходько Н.Г. және тексеру бойынша 

комиссияның төрағасы Муханов Б.К. (есеп және анықтама қоса берілді).  

 

 Мустафин М.А.: бұл мамандыққа қабылдауды қалай көбейтуге болады?  

 Приходько Н.Г.: біздерде кәсіптік бейімделу жұмыстарының жоспары 

бар, сонымен жұмыс істейтін боламыз. Бұл мамандыққа адамдар өзіндік 

ерекшеліктеріне байланысты аз келеді, себебі ол ауыр моральдық тұрғыдағы 

ауыртпалықтарға байланысты. Қ.Сатпаев атындағы ҚазҰТУ-де де  қабылдау аз.    

 Букейханова Р.К.: Сіздің кафедраңызда шаруашылық келісімшарттар бар 

ма?  

  Приходько Н.Г.: иә, Санатова Т.С.  бар.   

 Соколов С.Е.: кафедра бойынша силлабустардың  жалпы саны қанша?  

 Приходько Н.Г.: 183 силлабус, олардың ішінде – 79 орыс тілінде, 

қалғандары – қазақ және ағылшын тілдерінде.   

 Бакенов К.А.: менің назарымды аударатыны жұмысқа орналастыру 

жөніндегі мәселе, 12 бітірушінің тек қана 1-еуі орналасқан. Сіздер қалай 

тексердіңіздер?   

 Муханов Б.К.: есеп бойынша қарадық.  

 Бакенов К.А.: кафедрада бітірушілердің жұмысқа орналасулары туралы 

журнал жүргізілуі керек. Бұл білім беру бағдарламасының тиімділігінің бірден-

бір белгісі. Кафедра  әр жыл сайын маркетинг Бөліміне ақпарат беріп отыруы 

керек. Бұл ақпарат аккредитация кезінде өте қажет болады.   

 Кафедрада 55% дәрежелілікті есептегенде орта жас 50 жас, мұндай 

көрсеткіштерді үлгі тұтуға болады.     

 

 ӨҚжҚОҚ кафедрасының меңгерушісі Приходько Н.Г. және 2011-

2015ж.ж. ӨқжҚОҚ кафедрасының жұмысын тексеру бойынша комиссияның 

төрағасы Муханов Б.К. баяндамасын тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 

ӨҚжҚОҚ кафедрасы 5В/М073100 - Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған 

ортаны қорғау мамандығы бойынша бакалаврлар мен магистрлерді 

дайындаудың оқу үрдісін қамтамасыз ету үшін белгілі жұмыстар жүргізіп 

отырғанын атап өтеді.  

Бакалаврларды дайындау 2010 жылдан басталғанына қарамастан 

ӨҚжҚОҚ кафедрасы ӨҚжҚОҚ мамандығының пәндеріне жаңа зертханалық 

стендтер қойған, қазіргі кезеңде зертханалық жұмыстарға жаңа жабдықтар 

алынған. Негізгі базалық және бейінді пәндер бойынша жұмыс 

бағдарламалары, силлабустар құрастырылғын, дәрістер жинағы және ЕСЖ 

орындауға әдістемелік нұсқаулар шығарылған. 

Сонымен бірге, Ғылыми кеңес ӨҚжҚОҚ кафедрасының жұмысында 

келесі жетіспеушіліктер бар екендігін белгіледі: 

1. 2-3 курстардың барлық пәндерінен дәрістер жинағы мен әдістемелік 

нұсқаулар қазақ  және  ағылшын  тілдеріне  аударылмаған. 

2. Бакалавриаттың 21 ПОӘК-інің 16-сы толық жинақталған, 5 ПОӘК-ті 

жөндеу  қажет. Магистратураның 9 ПОӘК-інің 6-уы толық жинақталған, 3 

ПОӘК-ті жөндеу қажет. Оның ішінде емтихан билеттері, ЕСЖ нұсқасы жоқ, 

қолжазба дәрістер жинағы көрсетілген, әдебиетпен қамтамасыз ету картасы 

жаңартылмаған. 



3. Бүгінгі күнде келешек бітірушілерді жұмысқа орналастыру жоспары 

жоқ. 

4. Бөлек жаңа пәндер бойынша зертханалық стендтер мен арнайы оқу 

әдебиеттерінің саны жеткіліксіз. 

 

Ғылыми кеңес қаулы етеді:  

 

1.  Кафедра жұмысы есепті кезеңде  қанағаттанарлық   деп танылсын.  

 

2. Тексеру кезінде табылған кемшіліктер жойылсын: оқу үрдісін арнайы 

әдебиет пен қажетті зертханалық стендтермен қамтамасыз ету 

шараларын қолдану; базалық және бейінді пәндер бойынша дәрістер 

жинағы мен әдістемелік нұсқауларды қазақ және ағылшын тілдеріне 

аудару және басып шығару үрдісін тездету; пәндердің әдістемелік 

қамтамасыздығы картасын жаңарту. 

Жауапты - ӨҚжҚОҚ каф. меңг. Приходько Н.Г. 

Мерзімі: 2015ж. 20 ақпаны. 

3. Қорытынды аттестациялау бойынша жұмыс құжаттары құрастырылсын  

және бекітілсін.  

Жауапты - ӨҚжҚОҚ каф. меңг. Приходько Н.Г. 

Мерзімі: 2015ж. 20 ақпаны. 

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

жүктелсін. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

  

 3. ТЫҢДАЛДЫ: «2015 және 2016 жылдардағы ғылыми және оќу-

әдістемелік әдебиеттерді басып шығару жоспарларын бекіту және 2014 жылғы 

шығарылымдардың орындалуы туралы» мәселе бойынша ОӘБ бастығы 

Мустафин М.А.  (баяндама қоса берілді).  

    

 Бакенов К.А.: біз оқу құралдарын бекіту және әдістемелік көрсеткіштерін 

шығару тәртіптері туралы мәселенің МСЖ шеңберінде  кафедра мәжілістерінде 

қарастырылуы керектігі туралы Светашев Г.М. өкім береміз. Бұл тәртіппен 

оқытушылар қолдарын қоя отырып танысулары керек.  

 Джетписбаева Б.М.: біз кітапханада авторлардың әдістемелік 

көрсеткіштерінің қайталануы  жағдайларын   кездестірдік.  

 Мустафин М.А.: бұл жағдайлар оқу жұмыс жоспарларының өзгерулеріне 

байланысты болар, бірақ ОӘБ жоспарлау сатысында бұның алдын алуымыз 

керек.  

  

ОӘБ бастығы Мустафин М.А. хабарламасын тыңдап және талқылап,  

Ғылыми кеңес 2014 жылғы әдістемелік нұсқауларды шығару негізгі жоспары 

бойынша 381 айқындама қарастырылғанын хабарлайды. Жоспардан 23 әзірлеме 

алынып, 27 жұмыстың шығару мерзімі ауыстырылған. 32 жұмыс авторларға 

өңдеуге  қайтарылды. Қосымша жоспарды есептегенде және алдыңғы жылдың 

жоспарында 311 әзірлеме шығарылды. 



Негізгі жоспар бойынша 22 жұмыс мерзім бойынша орындалған жоқ. 

Мерзімінде орындалмаған әдістемелік әзірлемелердің ең үлкен саны ТКЖ 

кафедрасына тиесілі. Осы кафедра жоспарланған 6 оқу құралын ұсынбады.  

2015 ж. дәрістер жинақтары мен әдістемелік нұсқаулар шығару 

жоспарында 314 айқындама бар, оның ішінде 161-і қазақ тілінде. 2016 жылға 

республикалық тақырып жоспарына 45 оқу құралы, оның ішінде 12 қазақ 

тілінде, 5 магистранттың ғылыми еңбектерінің жинағы енгізілді.  

 

Ғылыми кеңес қаулы етеді:  

 

1. Ақпарат мәліметке алынсын. 

 

2. Оқу-әдістемелік әдебиеттерді шығаруда қарыздарды жою  үшін шаралар 

қолданылсын.  

    Жауапты - ТКЖ кафедрасының меңгерушісі Байкенов А.С.  

Мерзімі: 2015 жылдың 1 маусымына дейін. 

 

3. 2015 мен 2016 жылдардағы ғылыми және оқу-әдістемелік әдебиеттерді 

шығару жоспарлары бекітілсін. 

 

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

жүктелсін. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

 4. ТЫҢДАЛДЫ: «2014-2015 оқу жылында мамандар мен бакалаврларды 

дайындау бойынша қайтарымсыз қызмет көрсету келісімшарттары негізінде 

оқуға түскен қаражат түсімдерінің жоспарының орындалуы» мәселесі бойынша 

ҚӘБ бастығының орынбасары Меркулова В.Н. (баяндама қоса берілді).  

 

 Бакенов К.А.: 250 млн. теңге берешек екінші семестрді есептегенде ме?   

 Меркулова В.Н.: біз шыныдығында бірінші семестрді жаптық, 

берешектер негізінде екінші семестр үшін.  

  

 Қаржы-әкімшілік бөлімі бастығының орынбасары Меркулова В.Н 

хабарламасын тыңдап және талқылап, АЭжБУ Ғылыми кеңесі келесіні атап 

өтеді: 

 университет 2014-2015 оқу жылы үшін оқитындардың уақтылы төлемін 

қамтамасыз ету бойынша белгілі жұмыс атқаруда. 

Сонымен қатар, кейбір студенттер мен магистранттар семестр бойы тегін 

оқып, төлемді тек сессия алдында жүргізеді. Бұл – деканаттар тарапынан 

оқитындардың уақтылы төлем жасауын қадағалаудың жоқтығын білдіреді.  

 

Ғылыми кеңес   қ а у л ы    е т е д і : 

 

1. Ақпарат мәліметке алынсын. 

 



2. Барлық факультет декандары семестрлер бойынша студенттер мен 

магистранттардың оқу төлемін уақтылы жүргізудің тұрақты 

бақылауын жүзеге асырсын:  

 

3. Төлемнің келесі тәртібі тағайындалсын: бірінші семестрде – оқу 

жылының басталуына және бірінші сессияның басталуына  дейін - 

25%-дан; екінші семестрде – семестрдің басталуына және екінші 

сессияның басталуына дейін - 25 %-дан. 

 

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

жүктелсін. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

   

 5. ТҮРЛІ МӘСЕЛЕЛЕР.  

5.1. ТЫҢДАЛДЫ: ««ЖОО Үздік оқытушысы - 2013» мемлекеттік гранты 

шеңберінде істелінген жұмыстар жөніндегі қорытынды есеп» мәселесі 

бойынша т.ғ.к., ИК кафедрасының профессоры Хан С.Г.   (ұсыныс және есеп  

қоса берілді). 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: «ЖОО Үздік оқытушысы - 2013» мемлекеттік гранты 

шеңберінде істелінген жұмыстар жөніндегі қорытынды есебі бекітуге 

ұсынылсын.  

 

    ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.2. ТЫҢДАЛДЫ: «Елбасының Қазақстан халқына «Нұрлы жол – путь в 

будущее» атты Жолдауының  басты қағидаларын түсіндіру туралы» мәселе 

бойынша «Нур Отан» партиясы аудандық филиалы төрағасының бірінші 

орынбасары   Мауленов Н.О. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: ақпарат мәліметке алынсын.   

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.3. ТЫҢДАЛДЫ: «авторлары – т.ғ.к., аға оқытушы Васильев В.А., аға 

оқытушы Асанова К.М.; көлемі – 5,4 б.б. болатын 5В081200 – Ауыл 

шаруашылығын электрмен қамтамасыз ету мамандығының студенттеріне 

арналған «Электроснабжение сельского хозяйства РК» оқу құралын басылымға 

ұсыну туралы» мәселе бойынша ОКӨЖ кафедрасы меңгерушісінің орынбасары 

Башкиров М.В. (ұсыныс қоса берілді). 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлары – т.ғ.к., аға оқытушы Васильев В.А., аға 

оқытушы Асанова К.М.; көлемі – 5,4 б.б. болатын 5В081200 – Ауыл 

шаруашылығын электрмен қамтамасыз ету мамандығының студенттеріне 

арналған «Электроснабжение сельского хозяйства РК» оқу құралы басылымға 

ұсынылсын.  



 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.4. ТЫҢДАЛДЫ: «авторы – т.ғ.д., доцент Алдибеков И.Т.; көлемі – 6,5 

б.б. болатын «Айнымалы токтың сызықты тізбектері» оқу құралын басылымға 

ұсыну туралы» мәселе бойынша ӨҚЭА кафедрасының мңгерушісі Сагитов  

П.И. (ұсыныс қоса берілді). 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторы – т.ғ.д., доцент Алдибеков И.Т.; көлемі – 6,5 б.б. 

болатын «Айнымалы токтың сызықты тізбектері» оқу құралы басылымға 

ұсынылсын.  

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.5.1. ТЫҢДАЛДЫ: «авторлары – т.ғ.к., АЭжБУ доценті Тютебаева Г.М., 

аға оқытушы Байбекова В.О.; көлемі – 5 б.б. болатын «Реализация 

технологических процессов на ТЭС» оқу құралын басылымға ұсыну туралы» 

мәселе бойынша ЖЭФ деканы Зияханов М.У. (ұсыныс қоса берілді). 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлары – т.ғ.к., АЭжБУ доценті Тютебаева Г.М., аға 

оқытушы Байбекова В.О.; көлемі – 5 б.б. болатын «Реализация 

технологических процессов на ТЭС» оқу құралы  басылымға ұсынылсын.  

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.5.2. ТЫҢДАЛДЫ: «авторлары – т.ғ.к., АЭжБУ доценті Тютебаева Г.М., 

аға оқытушы  Байбекова В.О.; көлемі –  5 б.б. болатын «ЖЭС-да технологиялық 

құбылыстарды жүзеге асыру» оқу құралын басылымға ұсыну туралы» мәселе 

бойынша ЖЭФ деканы Зияханов М.У  (ұсыныс қоса берілді). 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлары – т.ғ.к., АЭжБУ доценті Тютебаева Г.М., аға 

оқытушы  Байбекова В.О.; көлемі –  5 б.б. болатын «ЖЭС-да технологиялық 

құбылыстарды жүзеге асыру» оқу құралы басылымға ұсынылсын.  

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.6. ТЫҢДАЛДЫ: «6М070300 – Ақпаратттық жүйелер, 6М070400 – 

Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету, 6М071800 – Электр 

энергетикасы, 6М071900 – Радиотехника, электроника және  

телекоммуникациялар» мамандықтары бойынша қайта қабылдау тәртібімен 

қабылданған оқудың 1 жылындағы магистранттардың магистерлік 

диссертацияларының  тақырыптары мен ғылыми жетекшілерін бекіту туралы» 

мәселе бойынша ОӘБ бастығы Мустафин М.А. (тақырыптар мен ғылыми 

жетекшілердің тізімі қоса берілді).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 6М070300 – Ақпаратттық жүйелер, 6М070400 – Есептеу 

техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету, 6М071800 – Электр 



энергетикасы, 6М071900 – Радиотехника, электроника және  

телекоммуникациялар мамандықтары бойынша қайта қабылдау тәртібімен 

қабылданған оқудың 1 жылындағы магистранттардың магистерлік 

диссертацияларының  тақырыптары мен ғылыми жетекшілері бекітілсін.  

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.7. ТЫҢДАЛДЫ: «авторлары – т.ғ.д., академик Алияров Б.К., т.ғ.к.,  

АЭжБУ доценті Алиярова М.Б.; көлемі –  7,3 б.б. болатын «Критерии подобия и 

коэффициенты в теплоэнергетике» анықтамасын  басылымға ұсыну туралы» 

мәселе бойынша ЖЭФ деканы  Зияханов М.У. (ұсыныс қоса берілді). 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлары – т.ғ.д., академик Алияров Б.К., т.ғ.к.,  АЭжБУ 

доценті Алиярова М.Б.; көлемі –  7,3 б.б. болатын «Критерии подобия и 

коэффициенты в теплоэнергетике» анықтамасы  басылымға ұсынылсын.  

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.8.1. ТЫҢДАЛДЫ: «авторлары – ф.-м.ғ.д.,  проф. Козин И.Д.,  ф.-м.ғ.к.  

доцент  Федулина И.Н.; көлемі – 7,75 б.б. болатын  5В0701900, 6М071900  - 

Радиотехника, электроника және  телекоммуникациялар мамандығының  

студенттері мен магистранттарына арналған «Радиосистемы местоопределения. 

Пеленгация. Навигация. Локация» оқу құралын басылымға ұсыну туралы» 

мәселе бойынша ТКЖ кафедрасының меңгерушісі Байкенов А.С.  (ұсыныс қоса 

берілді). 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлары – ф.-м.ғ.д.,  проф. Козин И.Д.,  ф.-м.ғ.к.  доцент  

Федулина И.Н.; көлемі – 7,75 б.б. болатын  5В0701900, 6М071900  - 

Радиотехника, электроника және  телекоммуникациялар мамандығының  

студенттері мен магистранттарына арналған «Радиосистемы местоопределения. 

Пеленгация. Навигация. Локация» оқу құралы басылымға ұсынылсын.  

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.8.2. ТЫҢДАЛДЫ: «авторлары – ф.-м.ғ.д.,  проф. Козин И.Д.,  ф.-м.ғ.к.  

доцент  Федулина И.Н.; көлемі – 4,25 б.б. болатын  5В0701900, 6М071900  - 

Радиотехника, электроника және  телекоммуникациялар мамандығының  

студенттері мен магистранттарына арналған «Развитие теории 

электромагнетизма. История. Проблемы» оқу құралын басылымға ұсыну 

туралы» мәселе бойынша ТКЖ кафедрасының меңгерушісі Байкенов А.С.  

(ұсыныс қоса берілді). 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлары – ф.-м.ғ.д.,  проф. Козин И.Д.,  ф.-м.ғ.к.  доцент  

Федулина И.Н.; көлемі – 4,25 б.б. болатын  5В0701900, 6М071900  - 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының  

студенттері мен магистранттарына арналған «Развитие теории 

электромагнетизма. История. Проблемы» оқу құралы басылымға ұсынылсын.  



 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.8.3. ТЫҢДАЛДЫ: «авторлары – ф.-м.ғ.д.,  проф. Козин И.Д.,  ф.-м.ғ.к.  

доцент  Федулина И.Н.; көлемі – 4,9 б.б. болатын  5В0701900, 6М071900  - 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының  

студенттері мен магистранттарына арналған «Методы сжатия 

видеоинформации» оқу құралын басылымға ұсыну туралы» мәселе бойынша 

ТКЖ кафедрасының меңгерушісі Байкенов А.С.  (ұсыныс қоса берілді). 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлары – ф.-м.ғ.д.,  проф. Козин И.Д.,  ф.-м.ғ.к.  доцент  

Федулина И.Н.; көлемі – 4,9 б.б. болатын 5В0701900, 6М071900  - 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының  

студенттері мен магистранттарына арналған «Методы сжатия 

видеоинформации» оқу құралы  басылымға ұсынылсын.  

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.8.4. ТЫҢДАЛДЫ: «авторлары – ф.-м.ғ.д.,  проф. Козин И.Д.,  ф.-м.ғ.к.  

доцент  Федулина И.Н.; көлемі – 4,7 б.б. болатын  5В0701900, 6М071900  - 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының  

студенттері мен магистранттарына арналған «Телекоммуникация жүйелерінің 

негіздері» оқу құралын басылымға ұсыну туралы» мәселе бойынша ТКЖ 

кафедрасының меңгерушісі Байкенов А.С.  (ұсыныс қоса берілді). 

 

  ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлары – ф.-м.ғ.д.,  проф. Козин И.Д.,  ф.-м.ғ.к.  доцент  

Федулина И.Н.; көлемі – 4,7 б.б. болатын  5В0701900, 6М071900  - 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының  

студенттері мен магистранттарына арналған «Телекоммуникация жүйелерінің 

негіздері» оқу құралы  басылымға ұсынылсын.  

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

  5.9. ТЫҢДАЛДЫ: «6М071900 – «Радиотехника, электроника және  

телекоммуникациялар» мамандығы бойынша  МТСп-14 тобының магистранты 

Муратов Н.С. магистерлік диссертациясының тақырыбын «Анализ 

эффективности сети сотовой связи с использованием технологии Wi-Fi offload» 

етіп бекіту туралы» мәселе бойынша ТКЖ кафедрасының меңгерушісі 

Байкенов А.С.   

 Ізденушінің  ғылыми жетекшілігіне т.ғ.к., АЭжБУ профессоры  Байкенов 

А.С.  кандидатурасы  ұсынылады (ұсыныс қоса берілді). 

 

  ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

 «6М071900 – «Радиотехника, электроника және      

телекоммуникациялар» мамандығы бойынша  МТСп-14 тобының 

магистранты Муратов Н.С. магистерлік диссертациясының  



тақырыбы «Анализ эффективности сети сотовой связи с 

использованием технологии Wi-Fi offload»  болып бекітілсін;  

 ғылыми жетекшісі болып т.ғ.к., АЭжБУ профессоры  Байкенов А.С.  

тағайындалсын.  

 

    ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

  5.10. ТЫҢДАЛДЫ: «6М071800 – «Электроэнергетика» мамандығы 

бойынша МЭЭп-13 тобының магистрі Шангреев А.Ж. магистерлік 

диссертациясының тақырыбын «Энергосбережение в насосных агрегатах 

межскважинной перекачки нефти» етіп бекіту туралы» мәселе бойынша ОӘБ 

бастығы Мустафин М.А.  

 Ізденушінің ғылыми жетекшілігіне т.ғ.к., доцент Тергемес К.Т. 

кандидатурасы  ұсынылады (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

 6М071800 – «Электроэнергетика» мамандығы бойынша МЭЭп-13 

тобының магистрі Шангреев А.Ж. магистерлік диссертациясының 

тақырыбы «Энергосбережение в насосных агрегатах 

межскважинной перекачки нефти»  болып бекітілсін; 

 ғылыми жетекшісі болып т.ғ.к., доцент Тергемес К.Т. 

тағайындалсын.  

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 

 

Төраға        К.А. Бакенов 

  

Ғылыми хатшы      Г.Д. Манапова  
 

 

 

 

 

 

 

 


