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

беріледі). 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

1.  Атаулы шәкіртақыларды тағайындау туралы  

         Баяндамашылар – ЭЭФ, РТжБФ, ААТФ декандары  

 

2. Түрлі мәселелер  

 

 

 1. ТЫҢДАЛДЫ: «Атаулы шәкіртақыларды тағайындау туралы» мәселе 

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

  

1.1. ТЫҢДАЛДЫ: «РЭТ-12-8 тобының студенті  Исенғазиева  Гүлден 

Зәріпқызын 2015-2016 оқу жылында К.И. Сатпаев атындағы атаулы  

шәкіртақыны алуға  ұсыну туралы» мәселе бойынша  РТжБФ деканының 

орынбасары  Оразалиева С.К. (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. 

Исенғазиева Г.З. «Радиотехника, электроника және телеком-

муникациялар» мамандығының пәндері бойынша Республикалық студенттік 

Олимпиаданың  жеңімпазы (1-і орын) болып табылады.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:   

 

 РЭТ-12-8 тобының студенті  Исенғазиева  Гүлден Зәріпқызы  2015-

2016 оқу жылында К.И. Сатпаев атындағы атаулы  шәкіртақыны 

алуға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.2. ТЫҢДАЛДЫ: «РЭТ-13-5 тобының студенті  Атаулла Темірлан 

Ұланұлын 2015-2016 оқу жылына ҚР Президентімен тағайындалған 



шәкіртақыны алуға ұсыну туралы» мәселе бойынша РТжБФ деканының 

орынбасары  Оразалиева С.К. (ұсыныс қоса берілді). 

 

Студент оқуда жоғары көрсеткіштерге ие (GPA – 3,76), факультеттің  

профессор-оқытушылар құрамымен тек оңды бағаланады, университет пен 

факультеттің қоғамдық жұмыстарына белсенді араласады. 

Оқу барысында Атаулла Т.Ұ.  адал, жауапты, мақсаткер студент екенін 

көрсетті. Атаулла Т.Ұ. талдағыш ой жүйесіне ие, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарымен белсенді түрде  айналысады. Оның Халықаралық студенттік 

ғылыми-тәжірибелік конференцияның мәліметтер жинағында «Студент жастар 

ғаламдық әлем жағдайында: мәселелер, қиындықтар, шешу жолдары» мақаласы 

жарық көрді.   

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:   

 

 РЭТ-13-5 тобының студенті  Атаулла Темірлан Ұланұлы 2015-2016 

оқу жылына ҚР Президентімен тағайындалған шәкіртақыны алуға 

ұсынылсын.  

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

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

Абдуллаулын 2015-2016 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 – 3,75), 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 2015-

2016 оқу жылына ҚР Президентімен тағайындалған шәкіртақыны 

алуға ұсынылсын.  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

  

 2. ТҮРЛІ МӘСЕЛЕЛЕР. 

 2.1. ТЫҢДАЛДЫ: «университеттің өз меншігінің қаржысы есебінен 

шетелдік докторантурада оқытуға үміткерлерді іріктеу комиссиясын құру  

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



 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: университеттің өз меншігінің қаржысы есебінен шетелдік 

докторантурада оқытуға үміткерлерді іріктеуді жүзеге асыру мақсатында 

төмендегі құрамда комиссия құрылсын:   

 

- Коньшин С.В.  - ОӘЖ жөніндегі проректор (төраға); 

- Ибраева А.А. - ҚӘБ бастығы – бас бухгалтер; 

- Мустафин М.А. - ОӘБ бастығы; 

- Денисенко В.И. - ЭЭФ деканы; 

- Медеуов У.И. - РТжБФ деканы; 

- Табултаев С.С - ААТФ деканы; 

- Зияханов М.У. - ЖЭФ деканы. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

 2.2. ТЫҢДАЛДЫ: ««АЭжБУ күн тізбесі» бағдарламалық кешенін өңдеуді 

қарастыру туралы» мәселе бойынша ОӘЖ жөніндегі проректор Коньшин С.В. 

(ұсыныс қоса берілді).  

 

 Абдрахманов Е.А.: қандай есеппен сабақты 9.00 – де бастаймыз?   

 Коньшин С.В.:  студенттер сабаққа кешікпесін деген есеппен.   

 Абдрахманов Е.А.:  мен студенттер «қауырт мезгілге» түсіп қалмасын 

деген есеппен сабақты 8.00-де бастауды  ұсынамын.   

 Наурузова Ж.С.: жас оқытушылар сабақты ертеңгі 8.20-ға  және кешкі 

18.15-ке қоймауымызды сұрайды, себебі олар таңертең балаларын мектепке 

немесе балабақшаға апарып, ал кешкілік мектептен немесе балабақшадан алып  

үлермейтіндіктерін айтады. Мұндай жағдайда диспетчерлер не істеулері керек 

екен?   

 Бакенов К.А.: екі ұсыныс түсті: сабақты 8.00-де немесе 9.00-де бастау 

туралы. Дауысқа салуды ұсынамын.    

 Бакенов К.А.: көпшілік дауыспен шешім қабылданды -  сабақ сағат 8.00-

де басталады.  

  

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: оқудың «пардан» «сабаққа» ауысқан жағдайында сабақ  

сағат  8.00-де  басталсын. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

 2.3. ТЫҢДАЛДЫ: «МАК диплом жобасын (жұмысын) қорғау бойынша 

қорытынды бағаны есептеу Жобасы» мәселесі бойынша ОӘЖ жөніндегі 

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

  

  Бакенов К.А.: осы мәселе неге туындады? Биылғы жылы жұмыстар 

«антиплагиат»  арқылы өтті және қорытынды бағаны шығаруды шешкен  кезде 

түсініксіздіктер туындады.  Бұдан басқа, қорытынды бағада  бүгінгі күнге дейін 

сарапшы мен диплом жобасы жетекшісінің бағалары есепке алынады. Біз 

барлығы бірдей  қолдана алатын жалпы әдістеме дайындауды жөн деп санадық.  



  Коньшин С.В.: менде ұсыныс бар – МАК комиссиясына шеттен адамдар 

шақырсақ.   

  Бакенов К.А.: жетекші тек студенттермен айналысуы керек, себебі оның 

жұмысының қорғауға жіберілуі үшін уақытында жұмысқа кірісуін, өздігінше 

жұмыстанғанын қамтамасыз ету үшін студентті бақылау керек.  Жетекші  баға 

қоймауы керек, ол тек қана қорғауға ұсынуы тиіс. 

  Кибарин А.А.: біз ендігі қанша рет айттық, бакалавр жұмысы  – бұл 

типтік есептеме. Біз бүгінгі күні  «плагиат» деңгейінің 50-60% құрайтынына тап 

келіп отырмыз. Бірнеше жылдан соң 100% болады, себебі өзінікін ұсыну 

пайдаға аспай қалатын болады.   

  Совет уақытында диплом жұмысын жобалау бойынша арнайы 

әдістемелік нұсқаулық шығарылатын. Студенттер осы нұсқаулықпен жұыс 

істейтін. Дипломдар есептеу бойынша бірге бір болатын, әрі ешқандай 

проблема болмайтын. Біз  20 жыл қатарынан ЖЭО-2 септеп келеміз және осы 

20 жылдың ішінде ешқандай жаңалық болған жоқ, әрі болмайды да. Мен 

«антиплагиатты» жою керек деп есептеймін.    

  Коньшин С.В.: осы стандарттық формулаларға қойылатын мәліметтер, 

және де алынатын қорытындылар әр студентте әр түрлі. «Антиплагиат»  

қорытындылары жазылған диск не үшін өткізіледі? Себебі дискте қандай да бір 

бөлімнің осы және басқа дипломнан  алынғанына сілтеме жасалған  тексеру 

қорытындылары жазылған. Сондықтан жетекшінің міндеті кафедра 

меңгерушісіне  студенттің  жай ғана алып көшіре салмағанын, дегенмен де  

өзінің сандарын қойып бірнәрсені болса да есептегенін  «антиплагиаттың» 

көмегімен дәлелдеу. Міне бар мәселе осында.  

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ:  диплом жобаларын (жұмыстарын), магистерлік және 

докторлық диссертацияларды плагиатқа тексеруден өткізу Регламентіне  1.9. 

«МАК диплом жобасын (жұмысын) қорғау бойынша қорытынды бағаны 

Есептеу»  тармағы қосылсын.     

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

   

 2.4. ТЫҢДАЛДЫ: «2015–2016 оқу жылының оқушыларына арналған  

бакалавриат, магистратура және докторантура мамандықтары бойынша  негізгі 

оқу жоспарларын бекіту туралы» мәселе бойынша ОӘБ бастығы Мустафин 

М.А. (жоспарлар қоса берілді).  

       

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2015–2016 оқу жылының оқушыларына арналған  

бакалавриат, магистратура және докторантура мамандықтары бойынша  негізгі 

оқу жоспарлары бекітілсін.  

 

 ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.   

 

 Төраға      К.А. Бакенов 

 

 Ғылыми хатшы     Г.Д. Манапова  

 


