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келісілген ҒЗЖ  жоспарын бекіту» мәселесі бойынша 

17.03.2015 ж.  № 9 АЭжБУ Ғылыми кеңесінің 

 

ҚАУЛЫСЫ 

 

Ғылыми кеңес ҒЗС бастығы Дворников В.А. баяндамасын тыңдап және 

талқылап, 2014 жылға университет бойынша ғылыми жұмыстар мен 

қызметтердің көлемі 301 923,0 мың теңгені құрағанын атайды. Оның ішінде 

гранттық қаржыландыруы 152885,0 мың теңгені құрайтын ҚР БжҒМ 11 жобасы 

бар.  

ҒЗЖ-ға 2014 жылға басты тапсырыс берушілер: ҚР Білім және ғылым 

министрлігі Ғылым комитеті, «Алматы электр станциялары» АҚ («АлЭс» АҚ), 

«ЭкоЭнергоГаз» ЖШС, «Алматыжылукоммунэнерго» (ары қарай АЖКЭ), 

«Атырау Жарық» АҚ, «Достық Эдвайзори» ЖШС, «KEGOC» электр желілерін 

басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы, «Қазақмыс Смэлтинг» ЖШС, «ҚР 

қаржы министрлігінің «Кедендік бақылау комитеті» ММ, «РУ-6» ЖШС, 

«Алатау жарықкомпаниясы» АҚ және т.б. 

Есептік жылда қаржыландырылған ҒЗЖ орындауға 141 адам қатысты, 

оның ішінде ОПҚ саны – 90, бюджет бойынша – 64; бюджет бойынша 

студенттер мен магистранттар саны – 27; шаруа келісім бойынша студенттер, 

магистранттар және докторанттар саны – 14. Қаржыланыдырылған ҒЗЖ 

қатысқан ОПҚ саны 2013 жылмен салыстырғанда 20 өскенін, жалпы 

студенттер мен магистранттар саны 30 кемігенін көрсетеді. 

Университетте 2014 ж. оқытушылар мен қызметкерлердің өнертабыстық 

қызметі одан әрі дамыды. Университет 2014 жылы 17 өнертабысты қорғау 

құжатын алды, өнертабыстық патент алуға 24 өтінім және  халықаралық патент 

алуға 3 өтінім берілді.    

Жарық көргендер:  

ғылыми монография – 6; 

мақала – 636, оның ішінде: 

шетелдік баспаларда – 231; 

ҚР Ғылым комитеті тізіміне енген ғылыми журналдарда – 110; 

Web of Science или Scopus  мәліметтер қорындағы мақала саны – 12. 

Сонымен қатар Ғылыми кеңес төмендегі бағыттар бойынша ҒЗС, 

кафедралардың, ТҒЗЗ, Ғылыми орталықтардың жұмыстарын күшейтуді атап 

көрсетеді: 

-  МҒЗЖ сапасын көтеру;  

- кафедра меңгерушілері өз кафедраларында ОПҚ ғылыми жұмыстарға 

студенттерді тартуды жеделдету; 

- орындалып жатқан ҒЗЖ спектрін кеңейту бойынша және ғылыми 

ынтымақтастық туралы жасалған халықаралық келісімшарттарды тәжірибеде 

жүзеге асыру үшін кафедралар, ТҒЗЗ, ғылыми орталықтар белсенділікті 

жалғастыру қажет; 

- ОПҚ Web of Science және Scopus мәліметтер қорында индекстелген 

ғылыми журналдарға мақалалар жариялау жұмысын жалғастыру; 



- студенттерді және магистранттарды келісілген және мемлекеттік 

бюджеттік ҒЗЖ ынталандырып қатыстыру үшін ОПҚ мен қызметкерлерге 

нормативті құжат әзірлеу қажет; 

- ғылыми орталықтар, ТҒЗЗ, кафедралар білім беру, ғылым және 

өндірісті біріктіру бағытында жұмыстарын жалғастырып, қаржыландырылатын 

жұмыстар көлемін ұлғайтып және ТКЖ құру үшін және енгізу қажет; 

- Электроэнергетиканың «Сынақ зертханасы», «Тексеру зертханасы» екі 

зертханасын аккредиттеу және мониторинг бойынша зертханаларды іске қосу, 

сондай-ақ қоршаған ортаның ластану көздерін инвентаризациялау бойынша 

ұйымдастыру жұмыстарын  бірінші жарты жылдықта бітіру қажет.  

 

Ғылыми кеңес қаулы етеді:  

1. Ақпарат мәліметке алынсын. 

2. ҒЗЖ-ның 2015 ж. келісімдер жоспары 250 млн теңге сомасында 

бекітілсін.  

3. Студенттерді және магистранттарды келісілген және мемлекеттік 

бюджеттік ҒЗЖ ынталандырып қатыстыру үшін ОПҚ мен 

қызметкерлерге нормативті құжат әзірлесін.  

   Жауапты - ҒЗС бастығы Дворников В.А. 

 Мерзімі: 2015 ж. 1 шілдесіне дейін.  

4. АЭжБУ-дың халықаралық бағдарламаларға қатысуы мақсатында 

кафедра жетекшілері, ТҒЗЗ, ғылыми орталықтардың ғылыми 

жетекшілері халықаралық ғылыми ынтымақтастықты тәжірибеде жүзеге 

асыру бойынша белсенділікті жалғастырсын. ҒЗС осы бағытта кафедра 

меңгерушілерінің ынталандыру үшін жұмыстарының құрылымын 

әзірлесін.  

Мерзімі: 2015 ж. 1 шілдесіне дейін. 

5. Халықаралық патенттік өтінімдер беруде қолданыстағы талаптарға сай 

Web of Science и Scopus деректер базасында индекстелетін ғылыми 

журналдарда қызметкерлердің мақалаларын жариялау мүмкіндігімен Web 

of Science и Scopus деректер базасының жұмысы бойынша ОПҚ мен 

қызметкерлерді ақпараттық-техникалық қолдау бойынша тұрақты 

кеңестік пункт ұйымдастырылсын. 

             Мерзімі: 2015 ж. 1 мамырға дейін.  
6. ҒЗС ҒЗЖ-ға студенттерді тарту бойынша ОПҚ жұмысын ынталандыру 

және бақылау жөнінде тетік әзірлесін. 

Мерзімі: 2015 ж. 25 мамырға дейін. 

7. Жас ғалымдар кеңесі құрылсын.  

Мерзімі: 2015 ж. 1 қарашаға дейін. 

8. Осы қаулының орындалуын бақылау ҒЖжХБ проректоры Стояк В.В.  

жүктелсін.  

 

Төрағаның м.а.    С.В. Коньшин 

  

Ғылыми хатшы Г.Д.  Манапова 

 


