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ҚАТЫСҚАНДАР: Ғылыми кеңестің 49 мүшесінен 45 мүше (болу парағы қоса 

беріледі). 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

 

1.  Академиялық ұтқырлық, ғылыми сынақ ісі, докторанттардың ғылыми 

жетекшілігі, ғылыми жобаларды бірлесіп орындаулар  бойынша 

шетелдік жоғары оқу орындарымен ынтымақтастықтың  жағдайлары 

және келешектегі өркендеуі туралы   

          Баяндамашы – ХББ  бастығы Апенова А.С. 

 

2. АЭжБУ   мамандықтары   бойынша   2015-2016  оқу     жылына арналған 

     жылдық оқу жұмыс жоспарларын бекіту  

         Баяндамашы – ОӘБ бастығы Мустафин М.А. 

 

3. «Телекоммуникациялық жүйелер» кафедрасының кешенді есебі            

         Баяндамашы – ТКЖ кафедрасының меңгерушісі Байкенов А.С.  

 

4. АЭжБУ Оқу-әдістемелік кеңесінің жұмысы туралы жылдық есебі 

         Баяндамашы - ОӘЖ жөніндегі проректор Коньшин С.В. 

 

5. Түрлі мәселелер 

 

 

 1. ТЫҢДАЛДЫ: «Академиялық ұтқырлық, ғылыми сынақ ісі, 

докторанттардың ғылыми жетекшілігі, ғылыми жобаларды бірлесіп орындаулар  

бойынша шетелдік жоғары оқу орындарымен ынтымақтастықтың  жағдайлары 

және келешектегі өркендеуі туралы» мәселе бойынша ХББ бастығы Апенова 

А.С. (баяндама қоса берілді).  

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: ақпарат мәліметке алынсын.  

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 



 2. ТЫҢДАЛДЫ:  «2015–2016 оқу жылына АЭжБУ мамандықтары 

бойынша оқу жұмыс жоспарларын бекіту туралы» мәселе бойынша  ОӘБ 

бастығы Мустафин М.А. (жоспарлар бірге берілді).  

       

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2015–2016 оқу жылына АЭжБУ мамандықтары бойынша 

оқу жұмыс жоспарлары  бекітілсін. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

  

  3. ТЫҢДАЛДЫ: ««Телекоммуникациялық жүйелер» кафедрасының 

кешенді есебі» мәселесі бойынша ТКЖ кафедрасының меңгерушісі Байкенов 

А.С. және комиссия төрайымы Копесбаева А.А. (есеп және анықтама қоса 

берілді). 

 

 Хисаров Б.Д.: ғылыми грант бойынша қандай аппаратура сатылып 

алынды және ол оқу үрдісінде қалай қолданылуда? Енгізілу туралы актлер бар 

ма? 

 Байкенов А.С.: есеп беру мерзімінде ондай аппаратура сатылып алынған 

жоқ.   

 Бакенов К.А.: кафедрада дәрежелілік пайызын көтеруді қалай 

жоспарлаудасыз? 

 Байкенов А.С.: кафедраның алты қызметкері СибГУТИ 

аспирантурасында оқып жатыр.  

 Бакенов К.А.: қызметкерлеріңізді аль-Фараби атындағы КазМУ PhD-

докторантурасында   оқытуды жоспарладыңыз ба?  

 Байкенов А.С.: қызметкерлерімізді аль-Фараби атындағы КазМУ PhD-

докторантурасында   оқуға жібергіміз келеді, бірақ  әзірге докторантурада орын 

жоқ.  

 

2011-2014 жылдар аралығындағы ТКЖ кафедрасының кешенді есебі  

бойынша ТКЖ кафедрасының меңгерушісі Байкенов А.С. есебін және комиссия 

төрайымы Копесбаева А.А. анықтамасын тыңдап және талқылап, Ғылыми 

кеңес 5В071900, 6М071900, 6D071900 білім беру бағдарламасы бойынша 

бакалаврларды, магистранттарды және докторанттарды дайындау барысында 

оқу үрдісі үшін  ТКЖ кафедрасы  үлкен  жұмыстар атқарып отырғанын атап  

өтті. 

Есеп мерзімінде ПОҚ штаттық үлесі 80%-дан көп болды, 2014/2015 оқу 

жылында 88% құрады. Ғылыми дәрежесі бар  ПОҚ үлесі біршама көтерілді 

және қазірге 38,7% құрайды, бұл талап етілетін көрсеткіштен төмен. Кафедрада 

5 профессор бар, олардың ішінде біреуі ф.-м.ғ.д., біреуі PhD докторы, үшеуі 

техника ғылымдарының кандидаттары.  

 Кафедра оқытушыларының орташа жасы 52 жасты құрайды. Кафедра 

штатында: 31,25% – зейнеткер жасындағы оқытушылар, 6,25% - 30 жастан 

төменгілер. «Оқытушы студенттер көзімен» сауалнамасының нәтижесі жақсы.  

Оқу-әдістемлік жұмыс оқу үдерісін толық көлемде қамтамасыз етеді. 

Барлық ПОӘЖ бар.  

Оқытушылардың барлық жеке жоспарлары бар, бөлек позициялар 



бойынша ескертулер жасалды. Есеп мерзімі бойынша ТКЖ кафедрасы 189 

әдістемелік жұмыстар, оның ішінде 60 – мемлекеттік тілде, 288 ғылыми 

жұмыстар шығарды. Бір оқу құралы шығарылған, монографиялар 

шығарылмаған. 2014 жылы кафедраның төрт оқытушысы  Берлин қаласында 

(Германия) «Болашақ» – бағдарламасы бойынша, «Космостық техника және  

технологиялар» бір айлық тағылымдамадан өтті.  

 

Сонымен қатар, Ғылыми кеңес ТКЖ кафедра жұмысының келесі 

жетіспеушіліктерін атап өтті: 

 

1. ПОҚ сапа құрамы түзетулерді талап етеді: дәрежелік лицензиялық 

талаптарға (38,7%) сай келмейді және орташа 52 жасты құрайды.  

2. Жеке жоспарларда дұрыс емес толтырылған мәліметтер, бос бағаналар 

бар (ҒЗЖ тақырыптары, ПОҚ орындайтын бөлімдер көрсетілмеген, мақалалар 

шығару, конференцияларға қатысу, есептерді жазу және СҒЗЖ қатысу 

жоспарланбаған). 

3. Кейбір диплом жұмыстарының беттерінде, жетекші және рецензент 

пікірлерінде мамандықтың шифры мен атаулары көрсетілмеген. Жұмыстардың 

атауларында қателер бар. Негізгі ретінде 1979, 1985 жж. шығарылған 

әдебиеттер келтірілген. Рецензенттердің пікірсараптарында ескертулер жоқ, 

пікірлер немқұрайлы жазылған.  

4. Бакалаврлар үшін сайтта қазақ тілінде – 2,  ағылшын тілінде – 3 

силлабустар қойылмаған. Магистранттар үшін ағылшын тілінде екі силлабус 

қойылмаған.  

5. ӘН бойынша қарыздар бар: 2014 жылғы жоспар бойынша 1 оқу құралы 

және 2 әдістемелік нұсқау, сондай-ақ өткен жылдардағы қарыздар бар.  

6. Өзара қатысулар пікірлерінде: сабақ түрі, уақыты, аудиториясы   

көрсетілмеген.  

 

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

 

1. Кафедра жұмысы есепті кезеңде  қанағаттанарлық   деп танылсын.  

 

2. Комиссия тексеруі кезінде табылған кемшіліктерді  жою жөніндегі  

шаралар жоспары  дайындалсын және бекітілсін.   

                     Жауапты – ТКЖ кафедрасының меңгерушісі Байкенов А.С. 

Мерзім: 1 маусым 2015 ж. 

 

3. Комиссия тексеруі кезінде табылған кемшіліктер  жойылсын.    

                     Жауапты – ТКЖ кафедрасының меңгерушісі Байкенов А.С. 

Мерзім: 1 қараша 2015 ж. 

 

4. Осы қаулының орындалуын бақылау ОӘЖ жөніндегі  проректор  

Коньшин С.В. жүктелсін. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 



  4. ТЫҢДАЛДЫ: «АЭжБУ Оқу-әдістемелік кеңесінің жұмысы туралы 

жылдық есебі» мәселесі бойынша ОӘЖ жөніндегі проректор Коньшин С.В. 

(есеп қоса берілді).  

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: АЭжБУ Оқу-әдістемелік кеңесінің жұмысы туралы 

жылдық есебі бекітілсін.  

                

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

5. ТҮРЛІ МӘСЕЛЕЛЕР.  

5.1.  БІЛІКТІЛІК ІСІ.   

 

ТЫҢДАЛДЫ: ӘП кафедрасының доценті, т.ғ.к. Дакенов М. АЭжБУ 

профессоры  академиялық атағына ұсыну туралы істің материалдарын ұсынған 

ғылыми хатшы Манапова Г.Д. 

Істе: өтініш, кадрларды тіркеу бойынша жеке парағы, ғылыми және 

әдістемелік еңбектер тізімі, ӘП кафедрасының мәжіліс хаттамасынан көшірме, 

ӘП кафедрасының қорытындысы, ААТФ Кеңесінің мәжіліс хаттамасынан 

көшірме, ААТФ Кеңесінің дәлелді шешімі бар. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Дакенов М. кандидатурасы жасырын дауыс беру үшін 

тізімге енгізілсін. 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

5.2.  БІЛІКТІЛІК ІСІ.   

 

 ТЫҢДАЛДЫ: ӨҚЭЖжА кафедрасының доценті, т.ғ.д. Алдибеков И.Т.  

АЭжБУ профессоры  академиялық атағына ұсыну туралы істің материалдарын 

ұсынған ғылыми хатшы Манапова Г.Д. 

Істе: өтініш, кадрларды тіркеу бойынша жеке парағы, ғылыми және 

әдістемелік еңбектер тізімі, ӨҚЭЖжА кафедрасының мәжіліс хаттамасынан 

көшірме, ӨҚЭЖжА кафедрасының қорытындысы, ЭЭФ Кеңесінің мәжіліс 

хаттамасынан көшірме, ЭЭФ  Кеңесінің дәлелді шешімі бар. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Алдибеков И.Т. кандидатурасы жасырын дауыс беру үшін 

тізімге енгізілсін. 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

5.3. БІЛІКТІЛІК ІСІ.   

 

 ТЫҢДАЛДЫ: ӨКЭЖ кафедрасының аға оқытушысы, т.ғ.к. Васильев В.А. 

АЭжБУ доценті академиялық атағына ұсыну туралы істің материалдарын 

ұсынған ғылыми хатшы Манапова Г.Д. 

Істе: өтініш, кадрларды тіркеу бойынша жеке парағы, ғылыми және 

әдістемелік еңбектер тізімі, ӨКЭЖ кафедрасының мәжіліс хаттамасынан 

көшірме, ӨКЭЖ кафедрасының қорытындысы, ЭЭФ Кеңесінің мәжіліс 

хаттамасынан көшірме, ЭЭФ  Кеңесінің дәлелді шешімі бар. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Васильев В.А. кандидатурасы жасырын дауыс беру үшін 

тізімге енгізілсін. 



ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

5.4. БІЛІКТІЛІК ІСІ.   

 

 ТЫҢДАЛДЫ: ИКТ кафедрасының аға оқытушысы, т.ғ.к. Интыкбаев  

А.М. АЭжБУ доценті академиялық атағына ұсыну туралы істің материалдарын 

ұсынған ғылыми хатшы Манапова Г.Д. 

Істе: өтініш, кадрларды тіркеу бойынша жеке парағы, ғылыми және 

әдістемелік еңбектер тізімі, ИКТ кафедрасының мәжіліс хаттамасынан 

көшірме, ИКТ кафедрасының қорытындысы, РТжБФ Кеңесінің мәжіліс 

хаттамасынан көшірме, РТжБФ  Кеңесінің дәлелді шешімі бар. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Интыкбаев  А.М. кандидатурасы жасырын дауыс беру 

үшін тізімге енгізілсін. 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

5.5. БІЛІКТІЛІК ІСІ. 

 

 ТЫҢДАЛДЫ: ҚжОТ кафедрасының аға оқытушысы, ф.ғ.к. Советова З.С. 

АЭжБУ доценті академиялық атағына ұсыну туралы істің материалдарын 

ұсынған ғылыми хатшы Манапова Г.Д. 

Істе: өтініш, кадрларды тіркеу бойынша жеке парағы, ғылыми және 

әдістемелік еңбектер тізімі, ҚжОТ кафедрасының мәжіліс хаттамасынан 

көшірме, ҚжОТ кафедрасының қорытындысы, ЭЭФ Кеңесінің мәжіліс 

хаттамасынан көшірме, ЭЭФ Кеңесінің дәлелді шешімі бар. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Советова З.С. кандидатурасы жасырын дауыс беру үшін 

тізімге енгізілсін. 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

5.6.  БІЛІКТІЛІК ІСІ. 

 

 ТЫҢДАЛДЫ: «Физика» кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ.к.  Биназаров 

С.А.  АЭжБУ доценті академиялық атағына ұсыну туралы істің материалдарын 

ұсынған ғылыми хатшы Манапова Г.Д. 

Істе: өтініш, кадрларды тіркеу бойынша жеке парағы, ғылыми және 

әдістемелік еңбектер тізімі, «Физика» кафедрасының мәжіліс хаттамасынан 

көшірме, «Физика» кафедрасының қорытындысы, ТЭФ Кеңесінің мәжіліс 

хаттамасынан көшірме, ТЭФ Кеңесінің дәлелді шешімі бар. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Биназаров С.А. кандидатурасы жасырын дауыс беру үшін 

тізімге енгізілсін. 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

5.7.  БІЛІКТІЛІК ІСІ. 

 

 ТЫҢДАЛДЫ: ЖЭҚ кафедрасының аға оқытушысы, т.ғ.к. Бахтияр Б. 

АЭжБУ доценті академиялық атағына ұсыну туралы істің материалдарын 

ұсынған ғылыми хатшы Манапова Г.Д. 

 



Істе: өтініш, кадрларды тіркеу бойынша жеке парағы, ғылыми және 

әдістемелік еңбектер тізімі, ЖЭҚ кафедрасының мәжіліс хаттамасынан 

көшірме, ЖЭҚ кафедрасының қорытындысы, ЖЭФ Кеңесінің мәжіліс 

хаттамасынан көшірме, ЖЭФ Кеңесінің дәлелді шешімі бар. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Бахтияр Б. кандидатурасы жасырын дауыс беру үшін 

тізімге енгізілсін. 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

5.8. БІЛІКТІЛІК ІСІ. 

 

 ТЫҢДАЛДЫ: КТ кафедрасының аға оқытушысы, PhD философия 

докторы Ержан А.А. АЭжБУ доценті академиялық атағына ұсыну туралы істің 

материалдарын ұсынған ғылыми хатшы Манапова Г.Д. 

 

Істе: өтініш, кадрларды тіркеу бойынша жеке парағы, ғылыми және 

әдістемелік еңбектер тізімі, КТ кафедрасының мәжіліс хаттамасынан көшірме, 

КТ кафедрасының қорытындысы, ААТФ Кеңесінің мәжіліс хаттамасынан 

көшірме, ААТФ Кеңесінің дәлелді шешімі бар. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Ержан А.А кандидатурасы жасырын дауыс беру үшін 

тізімге енгізілсін. 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

5.9.  БІЛІКТІЛІК ІСІ. 

 

 ТЫҢДАЛДЫ: ӘП кафедрасының аға оқытушысы, фил.ғ.к., Абрахматова 

Г.А. АЭжБУ доценті академиялық атағына ұсыну туралы істің материалдарын 

ұсынған ғылыми хатшы Манапова Г.Д. 

 

Істе: өтініш, кадрларды тіркеу бойынша жеке парағы, ғылыми және 

әдістемелік еңбектер тізімі, ӘП кафедрасының мәжіліс хаттамасынан көшірме, 

ӘП кафедрасының қорытындысы, ААТФ Кеңесінің мәжіліс хаттамасынан 

көшірме, ААТФ Кеңесінің дәлелді шешімі бар. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Абрахматова Г.А. кандидатурасы жасырын дауыс беру 

үшін тізімге енгізілсін. 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

5.10.  БІЛІКТІЛІК ІСІ. 

 

 ТЫҢДАЛДЫ: ЭСТЖ кафедрасының аға оқытушысы Тергеусизова М.А.    

АЭжБУ доценті академиялық атағына ұсыну туралы істің материалдарын 

ұсынған ғылыми хатшы Манапова Г.Д. 

   

Істе: өтініш, кадрларды тіркеу бойынша жеке парағы, ғылыми және 

әдістемелік еңбектер тізімі, ЭСТЖ кафедрасының мәжіліс хаттамасынан 

көшірме, ЭСТЖ кафедрасының қорытындысы, ЭЭФ Кеңесінің мәжіліс 

хаттамасынан көшірме, ЭЭФ Кеңесінің дәлелді шешімі бар. 



ҚАУЛЫ ЕТТІ: Тергеусизова М.А. кандидатурасы жасырын дауыс беру 

үшін тізімге енгізілсін. 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

Ғылыми хатшы: жасырын дауыс беруді жүргізу үшін құрамы – Зияханов 

М.У., Джетписбаева Б.М., Абдуллина З.А., Жигулин Ю.Т., Мухамбедьярова 

А.Т.  тұратын есептік комиссияны сайлауды ұсынамын. 

Аталған ұсыныс бірауыздан қабылданды. 

 

Жасырын дауыс берудің қорытындыларын жинақтағаннан соң есептік 

комиссияның төрағасы Зияханов М.У.: 

 есептік комиссия мүшелерінің арасындағы міндеттердің үлестірілуі 

туралы №1 хаттаманы жариялады, ол ескерілетін болады; 

  ӘП кафедрасының доценті, т.ғ.к. Дакенов М.  және  ӨҚЭЖжА 

кафедрасының доценті, т.ғ.д. Алдибеков И.Т. АЭжБУ профессоры 

академиялық атағына ұсыну үшін жасырын дауыс беру нәтижелері 

бойынша есептік комиссияның №2 хаттамасын; 

 

 ӨКЭЖ кафедрасының аға оқытушысы, т.ғ.к. Васильев В.А.;  ИКТ 

кафедрасының аға оқытушысы, т.ғ.к. Интыкбаев  А.М.; ҚжОТ 

кафедрасының аға оқытушысы, ф.ғ.к. Советова З.С.; «Физика» 

кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ.к. Биназаров С.А.; ЖЭҚ  

кафедрасының аға оқытушысы, т.ғ.к. Бахтияр Б.; КТ кафедрасының 

аға оқытушысы, PhD философия докторы Ержан А.А.; ӘП 

кафедрасының аға оқытушысы, фил.ғ.к., Абрахматова Г.А.; ЭСТЖ 

кафедрасының аға оқытушысы Тергеусизова М.А. АЭжБУ доценті 

академиялық атағына ұсыну үшін жасырын дауыс беру нәтижелері 

бойынша есептік комиссияның №3 хаттамасын жариялады. 

 

№ 2 және №3 хаттамаларды бекіту бірауыздан қабылданды. 

 

Ғылыми кеңес қаулы етті: 

 жасырын дауыс берудің нәтижелері бойынша: қарсы емес – 41, қарсы 

– жоқ, жарамсыз бюллетендер – 2, Дакенов М.  АЭжБУ профессоры 

академиялық атағы берілсін; 

 жасырын дауыс берудің нәтижелері бойынша: қарсы емес – 41, қарсы 

– 1, жарамсыз бюллетендер – 1, Алдибеков И.Т. АЭжБУ профессоры 

академиялық атағы берілсін; 

 жасырын дауыс берудің нәтижелері бойынша: қарсы емес – 40, қарсы 

– 1, жарамсыз бюллетендер – 2, Васильев В.А. АЭжБУ доценті  

академиялық атағы берілсін; 

 жасырын дауыс берудің нәтижелері бойынша: қарсы емес – 35, қарсы 

– 2, жарамсыз бюллетендер – 6, Интыкбаев А.М. АЭжБУ доценті  

академиялық атағы берілсін; 



 жасырын дауыс берудің нәтижелері бойынша: қарсы емес – 35, қарсы 

– 1, жарамсыз бюллетендер – 7,  Советова З.С. АЭжБУ доценті  

академиялық атағы берілсін; 

 жасырын дауыс берудің нәтижелері бойынша: қарсы емес – 39, қарсы 

– 2, жарамсыз бюллетендер – 2, Биназаров С.А. АЭжБУ доценті  

академиялық атағы берілсін; 

 жасырын дауыс берудің нәтижелері бойынша: қарсы емес – 41, қарсы 

– 2, жарамсыз бюллетендер – 0, Бахтияр Б. АЭжБУ доценті  

академиялық атағы берілсін; 

 жасырын дауыс берудің нәтижелері бойынша: қарсы емес – 34, қарсы 

– 3, жарамсыз бюллетендер – 6, Ержан А.А. АЭжБУ доценті  

академиялық атағы берілсін; 

 жасырын дауыс берудің нәтижелері бойынша: қарсы емес – 40, қарсы 

– 0, жарамсыз бюллетендер – 3, Абрахматова Г.А. АЭжБУ доценті  

академиялық атағы берілсін; 

 жасырын дауыс берудің нәтижелері бойынша: қарсы емес – 38, қарсы 

– 2, жарамсыз бюллетендер – 3,  Тергеусизова М.А. АЭжБУ доценті  

академиялық атағы берілсін; 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.11. ТЫҢДАЛДЫ: ««АЭжБУ» КЕ АҚ қызметкерлерінің лауазымдық 

қызметақысына үстемақы белгілеу Әдістемесіне өзгертулер енгізу туралы» 

мәселе бойынша ОӘЖ жөніндегі проректор Коньшин С.В. (ұсыныс қоса 

берілді).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ««АЭжБУ» КЕ АҚ қызметкерлерінің лауазымдық 

қызметақысына үстемақы белгілеу Әдістемесіне өзгертулер енгізілсін.  

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.12. ТЫҢДАЛДЫ: «АЭжБУ 2015 жылғы түскен бакалаврлар мен 

магистранттардың оқу құнын бекіту туралы» мәселе бойынша ОӘЖ жөніндегі 

проректор Коньшин С.В. (ұсыныс қоса берілді).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: АЭжБУ 2015 жылғы түскен бакалаврлар мен 

магистранттардың оқу құны бекітілсін.  

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

5.13. «2015/2016 оқу жылына университеттің академиялық күнтізбелерін 

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

берілді).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2015/2016 оқу жылына:   

 



 бакалавриаттың   1,2,3 курсының  академиялық күнтізбелері; 

 бакалавриаттың  4 курс (толық курс оқитын)  және 3 курс  

(қысқартылған білім беру бағдарламалары) академиялық күнтізбелері;  

 ғылыми-педагогикалық магистратураның академиялық күнтізбелері; 

 салалық магистратураның академиялық күнтізбелері; 

 сырттай оқыту түрінің  академиялық күнтізбелері; 

 PhD-докторантурасы академиялық күнтізбелері бекітілсін.  

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

 5.14. ТЫҢДАЛДЫ: «2015-2016 оқу жылына жылдық GPA ауыстыру 

шамасын бекіту туралы» мәселе бойынша ОӘБ бастығы Мустафин М.А.   

(ұсыныс қоса берілді).  

  

       ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. Білім алушылардың жылдық GPA ауыстыру шамасы келесідей 

бекітілсін: 

 

 Бакалавриат (күндізгі оқу бөлімі): 

 1 курс – 1,67 ; 

 2 курс – 2,00; 

 3 курс – 2,10 . 

 

 Бакалавриат (сырттай оқу бөлімі): 

 1, 2 курс – 1,33; 

 3, 4 курс – 2,00 . 

 

 Магистратура – 2,34.  

                    Докторантура  - 2,34. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

  

 5.15. ТЫҢДАЛДЫ: ««2015-2016 оқу жылына университеттің оқытушы-

профессор құрамы атқаратын оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және өзге де 

жұмыстардың негізгі түрлері мен оқу жұмысының көлемін есептеу үшін уақыт 

Мөлшерін» бекіту туралы» мәселе бойынша ОӘБ бастығы Мустафин М.А. 

(ұсыныс қоса берілді).  

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 «2015-2016 оқу жылына университеттің оқытушы-профессор 

құрамы атқаратын оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және өзге де 

жұмыстардың негізгі түрлері мен оқу жұмысының көлемін есептеу 

үшін уақыт Мөлшері» бекітілсін.  

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 



 5.16. ТЫҢДАЛДЫ: «докторант Умышев Д.Р. докторлық диссертациясы 

тақырыбының «ГТУ жағу камерасында  уланғыш заттардың төмен деңгейдегі 

құралуын  өңдеу және зерттеу» болып өзгеруі туралы»  мәселе бойынша ОӘБ 

бастығы Мустафин М.А. (ұсыныс қоса берілді).  

   

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

 докторант Умышев Д.Р. докторлық диссертациясы тақырыбы «ГТУ 

жағу камерасында  уланғыш заттардың төмен деңгейдегі құралуын  

өңдеу және зерттеу» болып өзгертілсін.  

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

     5.17. ТЫҢДАЛДЫ: «авторлары – т.ғ.д., профессор Соколов С.Е., доцент 

Кузембаева Р.М.; көлемі – 5 б.б. болатын  «Электр станцияларының негізгі  

жабдықтарының жұмыс тәртібі» оқу құралын басылымға ұсыну туралы» мәселе 

бойынша ЭЭФ деканы Денисенко В.И.  (ұсыныс қоса берілді).  

 

  ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлары – т.ғ.д., профессор Соколов С.Е., доцент 

Кузембаева Р.М.; көлемі – 5 б.б. болатын  «Электр станцияларының негізгі  

жабдықтарының жұмыс тәртібі» оқу құралы басылымға ұсынылсын.  

 

   ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.18. ТЫҢДАЛДЫ:  «авторлары – т.ғ.к., АЭжБУ доценті Сатимова Е.Г., 

аға оқытушы Ургенишбаев К.М., аға оқытушы Сүйеубаев О.Б.;  көлемі – 6 б.б. 

болатын «Компьютерлік жүйелер мен желілік технологиялар» оқу құралын 

басылымға ұсыну туралы» мәселе бойынша КИҚ кафедрасының меңгерушісі  

Сатимова Е.Г.  (ұсыныс қоса берілді).   

 

  ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлары – т.ғ.к., АЭжБУ доценті Сатимова Е.Г., аға 

оқытушы Ургенишбаев К.М., аға оқытушы Сүйеубаев О.Б.;  көлемі – 6 б.б. 

болатын «Компьютерлік жүйелер мен желілік технологиялар» оқу құралы 

басылымға ұсынылсын.  

 

   ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.19. ТЫҢДАЛДЫ: «авторлары – т.ғ.к., доцент Казанина И.В., т.ғ.к., 

доцент Сырлыбаев Р.С.;  көлемі – 5,4 б.б. болатын «Энергияның дәстүрлі емес 

негіздері» оқу құралын басылымға ұсыну туралы» мәселе бойынша ӨКЭЖ 

кафедрасының меңгерушісі Башкиров М.В.  (ұсыныс қоса берілді).  

 

  ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлары – т.ғ.к., доцент Казанина И.В., т.ғ.к., доцент 

Сырлыбаев Р.С.;  көлемі – 5,4 б.б. болатын «Энергияның дәстүрлі емес 

негіздері» оқу құралы басылымға ұсынылсын.  

 

   ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   



 

 5.20. ТЫҢДАЛДЫ: «авторы – т.ғ.к., АЭжБУ доценті Бергенжанова Г.Р.;  

көлемі – 6 б.б. болатын  «Жылу энергетикасы мен жылу технологияларда 

энергияны үнемдеу» оқу құралын басылымға ұсыну туралы» мәселе бойынша  

ӨЖЭ кафедрасының меңгерушісі Мусабеков Р.А.   (ұсыныс қоса берілді).  

 

  ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторы – т.ғ.к., АЭжБУ доценті Бергенжанова Г.Р.;  көлемі 

– 6 б.б. болатын  «Жылу энергетикасы мен жылу технологияларда энергияны 

үнемдеу» оқу құралы  басылымға ұсынылсын.  

 

   ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.21. ТЫҢДАЛДЫ: «авторы – б.ғ.к., аға оқытушы Мустафин К.Г.; көлемі  

– 6 б.б. болатын «Экология және тұрақты даму» оқу құралын басылымға ұсыну 

туралы» мәселе бойынша  ӨҚжҚОҚ кафедрасының меңгерушісі Приходько Н.Г  

(ұсыныс қоса берілді).  

 

  ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторы – б.ғ.к., аға оқытушы Мустафин К.Г.; көлемі  – 6 

б.б. болатын «Экология және тұрақты даму» оқу құралы басылымға 

ұсынылсын.  

 

   ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.22. ТЫҢДАЛДЫ: «авторлары – х.ғ.к., доцент Мазалов И.Ф., ассистент 

Тыщенко Е.М., ассистент Сералиева М.А.;  көлемі – 7 б.б. болатын «Жұмыс 

орындарын аттестациялау» оқу құралын басылымға ұсыну туралы» мәселе 

бойынша  ӨҚжҚОҚ кафедрасының меңгерушісі Приходько Н.Г  (ұсыныс қоса 

берілді).  

 

  ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлары – х.ғ.к., доцент Мазалов И.Ф., ассистент 

Тыщенко Е.М., ассистент Сералиева М.А.;  көлемі – 7 б.б. болатын «Жұмыс 

орындарын аттестациялау» оқу құралы басылымға ұсынылсын.  

 

   ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.23. ТЫҢДАЛДЫ: «авторы – т.ғ.к., доцент Жандаулетова Ф.Р.;  көлемі  – 

7,1 б.б. болатын «Су қорларын және топырақты қорғау әрі  ұтымды пайдалану» 

оқу құралын басылымға ұсыну туралы» мәселе бойынша ӨҚжҚОҚ 

кафедрасының меңгерушісі Приходько Н.Г  (ұсыныс қоса берілді).  

 

  ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторы – т.ғ.к., доцент Жандаулетова Ф.Р.;  көлемі  – 7,1 

б.б. болатын «Су қорларын және топырақты қорғау әрі  ұтымды пайдалану» оқу 

құралы басылымға ұсынылсын.  

 

   ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 



 5.24. ТЫҢДАЛДЫ: «авторлары – т.ғ.д., доцент Орумбаев Р.К., т.ғ.к.,  

доцент Кибарин А.А., аға оқытушы Ходанова Т.В.; көлемі – 7,25 б.б. болатын  

«ЖЭС қазан қондырғылары» оқу құралын басылымға ұсыну туралы» мәселе 

бойынша ЖЭҚ кафедрасының меңгерушісі Кибарин А.А. (ұсыныс қоса 

берілді).  

 

  ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлары – т.ғ.д., доцент Орумбаев Р.К., т.ғ.к.,  доцент 

Кибарин А.А., аға оқытушы Ходанова Т.В.; көлемі – 7,25 б.б. болатын  «ЖЭС 

қазан қондырғылары» оқу құралы басылымға ұсынылсын.  

 

   ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.25.  ТЫҢДАЛДЫ: «авторы – ф.-м.ғ.к., аға оқытушы Наменгенова Ж.М.; 

көлемі  – 6 б.б. болатын «Ақпараттық-өлшеу техникасының ықтималдық 

статистикалық әдістері» оқу құралын басылымға ұсыну туралы» мәселе 

бойынша «Электроника» кафедрасының меңгерушісі Копесбаева А.А. (ұсыныс 

қоса берілді).   

 

  ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторы – ф.-м.ғ.к., аға оқытушы Наменгенова Ж.М.; 

көлемі  – 6 б.б. болатын «Ақпараттық-өлшеу техникасының ықтималдық 

статистикалық әдістері» оқу құралы  басылымға ұсынылсын.  

 

   ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 5.26. ТЫҢДАЛДЫ: «авторы – ф.-м.ғ.д.,  доцент Алимжанов А.М.; көлемі  

– 7 б.б. болатын «Мұнайгаз жабдығының техникалық құралдары мен 

әдістерінің нақтамасы» оқу құралын басылымға ұсыну туралы» мәселе 

бойынша «Электроника» кафедрасының меңгерушісі Копесбаева А.А. (ұсыныс 

қоса берілді).   

 

  ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторы – ф.-м.ғ.д.,  доцент Алимжанов А.М.; көлемі  – 7 

б.б. болатын «Мұнайгаз жабдығының техникалық құралдары мен әдістерінің 

нақтамасы» оқу құралы басылымға ұсынылсын.  

 

   ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 

 

 

Төраға        К.А. Бакенов   

 

Ғылыми хатшы      Г.Д. Манапова  
 

 

                            

 

 



 


