
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 

 

09.06.2015ж. 

АЭжБУ Ғылыми кеңесі кезектен тыс  мәжілісінің 

№ 12 ХАТТАМАСЫ 

 

Төраға – ректор Бакенов К.А. 

Ғылыми хатшы – доцент Манапова Г.Д. 

 

ҚАТЫСҚАНДАР: Ғылыми кеңестің 49 мүшесінен 41 мүше (болу парағы қоса 

беріледі). 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

 

1.  Жазғы емтихан сессиясында тапсырылған Қазақстан тарихы  бойынша 

МЕК қорытындылары туралы 

          Баяндамашы – МЕК төрағасы Мухамбедьярова А.Т.  

 

2. 2014/2015 оқу жылындағы Ғылыми кеңестің қаулыларының орындалуы 

жайлы есеп беру 

         Баяндамашы – Ғылыми хатшы Манапова Г.Д. 

 

3. 2015/2016 оқу жылына Ғылыми кеңес жұмысының жоспарын бекіту            

         Баяндамашы – Ғылыми хатшы Манапова Г.Д. 

 

4. Түрлі мәселелер 

 

 

 1. ТЫҢДАЛДЫ: «Жазғы емтихан сессиясында тапсырылған Қазақстан 

тарихы бойынша МЕК қорытындылары туралы» мәселе бойынша МЕК 

төрайымы Мухамбедьярова А.Т. (есеп қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: жазғы емтихан сессиясында тапсырылған Қазақстан 

тарихы бойынша МЕК қорытындылары туралы есеп бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

2. ТЫҢДАЛДЫ: «2014/2015 оқу жылындағы Ғылыми кеңестің 

қаулыларының орындалуы жайлы есеп беру» мәселесі бойынша Ғылыми кеңес 

хатшысы Манапова Г.Д. (есеп қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ақпарат мәліметке алынсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 



 

3. ТЫҢДАЛДЫ: «2015/2016 оқу жылына Ғылыми кеңес жұмысының 

жоспарын бекіту» мәселесі бойынша Ғылыми кеңес хатшысы Манапова Г.Д. 

(жоспар жобасы қоса берілді) 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2015/2016 оқу жылына Ғылыми кеңес жұмысының 

жоспары бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

 4. ТҮРЛІ МӘСЕЛЕЛЕР.  

4.1. ТЫҢДАЛДЫ: «Көп жылдық белсенді ғылыми, педагогикалық, 

шаруашылық және қоғамдық жұмысы және Алматы энергетика және байланыс 

университетінің әлеуметтік-шаруашылық жұмысын ұйымдастыруға, оның 

материалдық-техникалық және тәжірибелік-өндірістік базасын дамытуға және 

бекітуғе қосқан ерекше үлесі үшін техника ғылымдарының докторы, АЭжБУ 

профессоры, тәрбиелік және әлеуметтік жұмыстар жөніндегі проректоры 

Е.А.Абдрахманов  «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті 

қызметкері» төс белгісімен марапаттауға ұсыну туралы» мәселе бойынша  

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

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: көп жылдық белсенді ғылыми, педагогикалық, 

шаруашылық және қоғамдық жұмысы және Алматы энергетика және байланыс 

университетінің әлеуметтік-шаруашылық жұмысын ұйымдастыруға, оның 

материалдық-техникалық және тәжірибелік-өндірістік базасын дамытуға және 

бекітуғе қосқан ерекше үлесі үшін техника ғылымдарының докторы, АЭжБУ 

профессоры, тәрбиелік және әлеуметтік жұмыстар жөніндегі проректоры 

Е.А.Абдрахманов  «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті 

қызметкері» төс белгісімен марапаттауға ұсынылсын. 

 

   ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

4.2. ТЫҢДАЛДЫ: «ассистент Нурланулы А. «Люблинск политехникасы» 

Техникалық университетінің ұқсас мамандықтар бойынша докторантурасына 

ұсыну туралы» мәселе бойынша «Электроника» кафедрасының меңгерушісі 

Копесбаева А.А. (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ассистент Нурланулы А. «Люблинск политехникасы» 

Техникалық университетінің ұқсас мамандықтар бойынша докторантурасына 

ұсынылсын.  

 

   ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

4.3. ТЫҢДАЛДЫ: «оқудың 2-ші жылының докторанты  Онгар Б. «Тас 

көмірдің «таза» газдануының термодинамикалық процестерін үйрену»   

тақырыбының сақталуымен докторлық диссертациясының ғылыми жетекшісі 



болып т.ғ.д., профессор Алияров Б.К. тағайындау» туралы мәселе бойынша 

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

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: оқудың 2-ші жылының докторанты  Онгар Б. «Тас 

көмірдің «таза» газдануының термодинамикалық процестерін үйрену»   

тақырыбының сақталуымен докторлық диссертациясының ғылыми жетекшісі 

болып т.ғ.д., профессор Алияров Б.К. тағайындалсын. 

 

   ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 4.4. ТЫҢДАЛДЫ: «авторлары – Динасылов А.Д., Яхъяев Э.А., Мажиев 

Е.М.; көлемі – 8,12 б.б. болатын «Конструкторлық документтеулерді 

орындаудың жалпы тәртіптері» оқу құралын басылымға ұсыну туралы» мәселе 

бойынша АТБЖ кафедрасының меңгерушісі Хисаров Б.Д.  (ұсыныс қоса 

берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлары – Динасылов А.Д., Яхъяев Э.А., Мажиев Е.М.;  

көлемі – 8,12 б.б. болатын «Конструкторлық документтеулерді орындаудың 

жалпы тәртіптері» оқу құралы басылымға ұсынылсын.  

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 4.5. ТЫҢДАЛДЫ: «авторы – АЭжБУ профессоры, п.ғ.к. Шанаев О.Т.; 

көлемі – 5,5 б.б. болатын «Цифрлық сұлбақұрылым» оқу құралын басылымға 

ұсыну туралы» мәселе бойынша  КТ кафедрасының меңгерушісі Куралбаев З.К.  

(ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторы – АЭжБУ профессоры, п.ғ.к. Шанаев О.Т.; көлемі – 

5,5 б.б. болатын «Цифрлық сұлбақұрылым» оқу құралы басылымға  

ұсынылсын.  

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 4.6. ТЫҢДАЛДЫ: «авторы – АЭжБУ профессоры, п.ғ.к. Шанаев О.Т.; 

көлемі – 5,5 б.б. болатын «Цифровая схемотехника» оқу құралын басылымға 

ұсыну туралы» мәселе бойынша  КТ кафедрасының меңгерушісі Куралбаев З.К.  

(ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторы – АЭжБУ профессоры, п.ғ.к. Шанаев О.Т.; көлемі – 

5,5 б.б. болатын «Цифровая схемотехника» оқу құралы басылымға  ұсынылсын.  

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

Төраға        К.А. Бакенов 

  

Ғылыми хатшы      Г.Д. Манапова 


