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КҮН ТӘРТІБІ: 

 

 

1.  

 

Студенттерді толық ақы төлеп оқудан мемлекеттік грантқа ауыстыру 

туралы        

         Баяндамашылар – ЭЭФ деканы, ЖЭФ деканының орынбасары,  

                                        ААТФ деканы, РТжБФ деканының орынбасары      

 

 

2. 

 

Түрлі мәселелер 

 

   

 1. ТЫҢДАЛДЫ: «Студенттерді толық ақы төлеп оқудан мемлекеттік 

грантқа ауыстыру туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы, ЖЭФ деканының 

орынбасары,  ААТФ деканы, РТжБФ деканының орынбасары  (ұсыныстар қоса 

берілді). 

    

        1.1. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс, Эк-14-3 тобының студенті Ибраев 

Дастан Талғатұлына  (мамандығы 5В071800 – Электр энергетикасы) беруді 

ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко В.И. Студент Ибраев 

Д.Т.  «жақсы» бағаларға оқиды, GPA  3,36-ны құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Тынышбеков Р.Р. орнына) 2 курс, Эк-14-3 тобының студенті Ибраев Дастан 

Талғатұлына беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 



        1.2. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс, Э-14-10  тобының студенті 

Серғазин Асқар Эрикұлына  (мамандығы 5В071800 – Электр энергетикасы) 

беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко В.И. Студент 

Серғазин А.Э.  «жақсы» бағаларға оқиды, GPA  3,33-ті құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Нұржауғанов Ә.Н. орнына) 2 курс, Э-14-10  тобының студенті Серғазин  Асқар 

Эрикұлына  беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

        1.3. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс, Э-14-8  тобының студенті Гирько 

Артур Андреевичке  (мамандығы 5В071800 – Электр энергетикасы) беруді 

ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко В.И. Студент Гирько 

А.А.  «жақсы» бағаларға оқиды, GPA  3,21-ді құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Мухашев А.У. орнына) 2 курс, Э-14-8  тобының студенті Гирько Артур 

Андреевичке  беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

        1.4. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс, Эк-14-6 тобының студенті 

Саламат Азамат Серікұлына  (мамандығы 5В071800 – Электр энергетикасы) 

беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко В.И. Студент 

Саламат А.С.  «жақсы» бағаларға оқиды, GPA  3,2-ні құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Болысбеков  Н.Б. орнына) 2 курс, Эк-14-6 тобының студенті Саламат Азамат 

Серікұлына    беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

 1.5. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс, Э-14-7 тобының студенті Картен 



Динас Жанұзақұлына (мамандығы 5В071800 – Электр энергетикасы) беруді 

ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко В.И. Студент Картен 

Д.Ж. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA  3,15-ті құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Жақаев Ж.М. орнына) 2 курс, Эк-14-7 тобының студенті Картен Динас 

Жанұзақұлына  беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

          1.6. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс, Эа-14 тобының студенті Садыков 

Нияз Талғатұлына (мамандығы 5В071800 – Электр энергетикасы) беруді ұсыну 

туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко В.И. Студент Садыков Н.Т. 

«жақсы» бағаларға оқиды, GPA  3,12-ні құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Таңхыбай Е.Е. орнына) 2 курс, Эа-14 тобының студенті Садыков  Нияз 

Талғатұлына  беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

          1.7. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс Эк-14-4 тобының студенті 

Стамкулов Айдос Айдарұлына (мамандығы 5В071800 – Электр энергетикасы) 

беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко В.И. Студент 

Стамкулов А.А. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA  3,11-ді құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Кылышбаев Е.А. орнына) 2 курс, Эк-14-4  тобының студенті Стамкулов  Айдос 

Айдарұлына   беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

           1.8. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс Эк-14-6  тобының студенті Мәмен 

Медет Әділұлына  (мамандығы 5В071800 – Электр энергетикасы) беруді ұсыну 



туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко В.И. Студент Мәмен М.Ә.  

«жақсы» бағаларға оқиды, GPA  3,11-ді құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Татаева А.К. орнына) 2 курс, Эк-14-6  тобының студенті Мәмен Медет 

Әділұлына  беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

  

      1.9. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 3 курс Э-13-8   тобының студенті 

Джаныбеков Чингис Ерболұлына (мамандығы 5В071800 – Электр 

энергетикасы) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко 

В.И. Студент Джаныбеков Ч.Е. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA  2,98-ді  

құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Дауылов Н.Б.орнына) 3 курс, Э-13-8   тобының студенті Джаныбеков Чингис 

Ерболұлына  беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

   

       1.10. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 3 курс Эк-13-3 тобының студенті Байтас 

Мұқағали Нұрмаханұлына (мамандығы 5В071800 – Электр энергетикасы) 

беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко В.И. Студент 

Байтас М.Н. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA  2,93-ті  құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Қадыр Д.А. орнына) 3 курс, Эк-13-3 тобының студенті Байтас Мұқағали 

Нұрмаханұлына  беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

 1.11. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 3 курс Э-13-10 тобының студенті 

Маратова Сағадат Тахирқызына (мамандығы 5В071800 – Электр энергетикасы) 



беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЭЭФ деканы Денисенко В.И. Студент 

Маратова С.Т. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA  2,93-ті  құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Ахмедова Д.А. орнына) 3 курс, Э-13-10  тобының студенті Маратова Сағадат 

Тахирқызына беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

   1.12. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 3 курс ЭСХк-13-1 тобының студенті 

Жекенбаев Шалқар Талғатұлына (мамандығы 5В081200 – Ауыл 

шаруашылығын электрмен қамтамасыз ету) беруді ұсыну туралы» мәселе 

бойынша ЭЭФ деканы Денисенко В.И. Студент Жекенбаев Ш.Т. «жақсы» 

бағаларға оқиды, GPA  3,15-ті  құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В081200 – Ауыл шаруашылығын электрмен қамтамасыз ету мамандығы 

бойынша бос білім грантын (Югай Ю.А. орнына) 3 курс, ЭСХк-13-1 тобының 

студенті Жекенбаев Шалқар Талғатұлына беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

 1.13. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 3 курс ЭСХ-13-2 тобының студенті 

Кенжебулатов Қаирхан Айдарұлына (мамандығы 5В081200 – Ауыл 

шаруашылығын электрмен қамтамасыз ету) беруді ұсыну туралы» мәселе 

бойынша ЭЭФ деканы Денисенко В.И. Студент Кенжебулатов Қ.А.  «жақсы» 

бағаларға оқиды, GPA  3,15-ті  құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В081200 – Ауыл шаруашылығын электрмен қамтамасыз ету мамандығы 

бойынша бос білім грантын (Мукашев А.Е. орнына) 3 курс, ЭСХ-13-2 тобының 

студенті Кенжебулатов Қаирхан Айдарұлына беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

  

       1.14. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс ТЭк-14-1 тобының студенті 

Аманжолова Фариза Муратқызына (мамандығы 5В071700 – Жылу 



энергетикасы) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЖЭФ деканының 

орынбасары Кызгарина М.Т. Студент Аманжолова Ф.М.  «жақсы» бағаларға 

оқиды, GPA  3,59-ды  құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Төребек Е.О. орнына) 2 курс, ТЭк-14-1 тобының студенті Аманжолова Фариза 

Муратқызына беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

   

          1.15. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс ТЭк-14-1 тобының студенті 

Мыңжасаров Берік Ержанұлына (мамандығы 5В071700 – Жылу энергетикасы) 

беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЖЭФ деканының орынбасары 

Кызгарина М.Т. Студент Мыңжасаров Б.Е. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA  

3,09-ды  құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Петленко Р.А. орнына) 2 курс, ТЭк-14-1 тобының студенті Мыңжасаров Берік 

Ержанұлына беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

       1.16. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс ТЭ-14-4 тобының студенті 

Кенжебаев Азамат Русланұлына (мамандығы 5В071700 – Жылу энергетикасы) 

беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ЖЭФ деканының орынбасары 

Кызгарина М.Т. Студент Кенжебаев А.Р. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA  3,06-

ны  құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын 

(Мырзатов Д.К. орнына) 2 курс, ТЭ-14-4 тобының студенті Кенжебаев Азамат 

Русланұлына беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

     1.17. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс ПСк-14-1 тобының студенті 



Дүйсехан Әлішер Сәбитұлына (мамандығы 5В071600 – Аспап жасау) беруді 

ұсыну туралы» мәселе бойынша ААТФ деканы Табултаев С.С. Студент 

Дүйсехан Ә.С. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA  2,7-ні   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071600 – Аспап жасау мамандығы бойынша бос білім грантын (Махажанов 

Т.Б.  орнына) 2 курс, ПСк-14-1 тобының студенті Дүйсехан Әлішер Сәбитұлына  

беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

     1.18. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс КТТ-14-2 тобының студенті 

Бакенова Ақжан Қайратқызына (мамандығы 5В074600 – Ғарыштық  техника 

және технологиялар) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ААТФ деканы 

Табултаев С.С. Студент Бакенова А.Қ. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA  3,28-ді   

құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В074600 – Ғарыштық  техника және технологиялар мамандығы бойынша бос 

білім грантын (Джакупов Ж.Н. орнына) 2 курс, КТТ-14-2  тобының студенті 

Бакенова Ақжан Қайратқызына беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

  

  1.19. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс КТТк-14-1 тобының студенті 

Қойшы Жандос Жоламанұлына (мамандығы 5В074600 – Ғарыштық  техника 

және технологиялар) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ААТФ деканы 

Табултаев С.С. Студент Қойшы Ж.Ж. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA  3,14-ті   

құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В074600 – Ғарыштық  техника және техологиялар мамандығы бойынша бос 

білім грантын (Джакупов О.Н. орнына) 2 курс, КТТк-14-1 тобының студенті 

Қойшы Жандос Жоламанұлына беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

    1.20. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 3 курс ВТ-13-3 тобының студенті 



Проценко Артем Павловичке (мамандығы 5В070400 – Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету) беруді ұсыну туралы» мәселе бойынша ААТФ 

деканы Табултаев С.С. Студент Проценко А.П. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA  

3,32-іні   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 

мамандығы бойынша бос білім грантын (Алтай А.А. орнына) 3 курс, ВТ-13-3 

тобының студенті Проценко Артем Павловичке беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

          

    1.21. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 2 курс РЭТа-14-1 тобының студенті Ли-

Шан-Шин Дмитрий Владимировичке (мамандығы 5В071900 – Радиотехника, 

электроника және  телекоммуникациялар) беруді ұсыну туралы» мәселе 

бойынша РТжБФ деканының орынбасары Оразалиева С.К. Студент Ли-Шан-

Шин Д..В.  «жақсы» бағаларға оқиды, GPA  3,62-ні   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071900 – Радиотехника, электроника және  телекоммуникациялар  

мамандығы бойынша бос білім грантын (Бисен О.Е. орнына) 2 курс, РЭТа-14-1  

тобының студенті Ли-Шан-Шин Дмитрий Владимировичке беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

           1.22. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 3 курс РЭТ-13-7 тобының студенті 

Табынбаев Бақдаулет Максутұлына (мамандығы 5В071900 – Радиотехника, 

электроника және телекоммуникациялар) беруді ұсыну туралы» мәселе 

бойынша РТжБФ деканының орынбасары Оразалиева С.К. Студент Табынбаев 

Б.М. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA  3,61-ді   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығы 

бойынша бос білім грантын (Адильбеков А.А. орнына) 3 курс РЭТ-13-7 

тобының студенті Табынбаев Бақдаулет Мақсутұлына беру ұсынылсын. 

   

           1.23. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, 4 курс РЭТ-12-7 тобының студенті 

Амирова Дамира Абеуғалиқызына (мамандығы 5В071900 – Радиотехника, 



электроника және телекоммуникациялар) беруді ұсыну туралы» мәселе 

бойынша РТжБФ деканының орынбасары Оразалиева С.К. Студент Амирова  

Д.А. «жақсы» бағаларға оқиды, GPA  3,65-ті   құрайды. 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. №58 

(2014ж. 5 шілдеде өзгерістер енгізілген, №769) Қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім алуға төлеу үшін білім грантын беру Ережелерінің» 2-1 т. сәйкес 

5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығы 

бойынша бос білім грантын (Барре А.Ю. орнына) 3 курс РЭТ-12-7 тобының 

студенті Амирова Дамира Абеуғалиқызына  беру ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

2. ТҮРЛІ МӘСЕЛЕЛЕР.  

 

       2.1. ТЫҢДАЛДЫ: «ғылыми-педагогикалық және салалық магистратура 

магистранттарының қорытынды аттестациялары бойынша МАК төрағаларының 

есептерін бекіту туралы» мәселе бойынша ОӘБ бастығының орынбасары 

Мухамеджанова Р.Р. (ұсыныс және есептер қоса берілді).  

 

  ҚАУЛЫ ЕТТІ: ғылыми-педагогикалық және салалық магистратура 

магистранттарының қорытынды аттестациялары бойынша МАК төрағаларының 

есептері  бекітілсін.  

 

   ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 2.2. ТЫҢДАЛДЫ: «авторлары – т.ғ.к., АЭжБУ профессоры Коньшин 

С.В., АЭжБУ доценті Агатаева Б.Б.; көлемі – 5,0 б.б. болатын «Радиобайланыс 

және телекоммуникациялар негізі» оқу құралын басылымға ұсыну туралы» 

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

берілді).  

 

  ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлары – т.ғ.к., АЭжБУ профессоры Коньшин С.В., 

АЭжБУ доценті Агатаева Б.Б.; көлемі – 5,0 б.б. болатын «Радиобайланыс және 

телекоммуникациялар негізі» оқу құралы  басылымға ұсынылсын.  

 

   ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 2.3. ТЫҢДАЛДЫ: «авторлары – т.ғ.к., доцент Есеркегенов А.С., аға 

оқытушы Шұғайып У.;  көлемі – 6,8 б.б. болатын «Электробайланысының 

бағыттаушы жүйелерінің параметрлері» оқу құралын басылымға ұсыну 

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

(ұсыныс қоса берілді).  

 

  ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлары – т.ғ.к., доцент Есеркегенов А.С., аға оқытушы 

Шұғайып У.;  көлемі – 6,8 б.б. болатын «Электробайланысының бағыттаушы 

жүйелерінің параметрлері» оқу құралы басылымға ұсынылсын.  



 

   ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 2.4. ТЫҢДАЛДЫ: «авторлары – т.ғ.к., доцент Есеркегенов А.С., аға 

оқытушы Шұғайып У.;  көлемі – 6,8 б.б. болатын «Параметры передачи 

направляющих систем электросвязи» оқу құралын басылымға ұсыну туралы» 

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

берілді).  

 

  ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлары – т.ғ.к., доцент Есеркегенов А.С., аға оқытушы 

Шұғайып У.;  көлемі – 6,8 б.б. болатын «Параметры передачи направляющих 

систем электросвязи» оқу құралы басылымға ұсынылсын.  

 

   ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 2.5. ТЫҢДАЛДЫ: «авторлары – х.ғ.д., АЭжБУ профессоры Приходько 

Н.Г., т.ғ.к., доцент Жандаулетова Ф.Р., ассистент Амренова А.Ж.; көлемі – 6,8 

б.б.. болатын «Основы пожарной безопасности»  оқу құралын басылымға 

ұсыну туралы» мәселе бойынша ӨҚжҚОҚ кафедрасының меңгерушісі 

Приходько Н.Г.  (ұсыныс қоса берілді).  

 

  ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлары – х.ғ.д., АЭжБУ профессоры  Приходько Н.Г., 

т.ғ.к., доцент Жандаулетова Ф.Р., ассистент Амренова А.Ж.; көлемі – 6,8 б.б.. 

болатын «Основы пожарной безопасности» оқу құралы басылымға ұсынылсын.  

 

   ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

 

Төраға       К.А. Бакенов 

  

Ғылыми хатшы      Г.Д. Манапова  
 

 

 

 

 


