
 

 

«Біліктілігін арттыру және қосдипломды білім беру институтын 

дамыту перспективалары және 2017 жылға арналған қызмет 

нәтижелері  туралы» Ғылыми кеңестің 2018 жылғы 16 қаңтардағы 

№ 7 мәселесі бойынша 

 

ҚАУЛЫСЫ 

 

 Біліктілігін арттыру және қосдипломды білім беру институтының 

директоры Г.Манапованың баяндамасын тыңдап және талқылап,Ғылыми 

кеңес БҚҚББ есептік кезеңінде біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру 

және жүргізу жөнінде нәтижелі күш жұмсалғанын атап өтті. 37 тақырып 

бойынша 53 курстар өткізілді, олардың 33-і энергетикалық салада, 4-і 

телекоммуникация бағытында. Курстар санының артуы 2016 жылға 

қарағанда 23% -ды құрады. Үшінші курс студенттерінің саны 339-ды 

құрады, бұл 2016 жылға қарағанда 21% -ға көп (279 адам). 

           Табыс 37,38 млн.теңге құрады 2016 ж. (27,98 млн. Теңге) табыстың 

ұлғаюы 33,6% -ды құрады. Клиенттердің ұсынысы бойынша 5 жаңа 

тақырып бойынша сабақтар жасалды және өткізілді, 1 курстық курс 

ұйымдастырылды. 

          2017 жылғы қабылдау науқаны бойынша АЭжБУ-нің 48 студенті 

«Экономика» мамандығы бойынша бакалавр дәрежесінің бірінші курсына 

қабылданды, ол қабылдау жоспарынан 2 адамға аз. 

             МЭИ-мен бірге 13.04.02 «Электроэнергетика және электротехника» 

(«Электр энергетикасы кешеніндегі жобаларды басқару» бағдарламасы) 

бағыттарында магистратураның білім беру бағдарламасы әзірленді және әр 

серіктестік институттың екі дипломын тапсырды. Магистратураның бірінші 

курсына 16 адам қабылданады, оның ішінде 3-і АЭжБУ магистрі. 

             2017 жылы Энергия үнемдеуді және (немесе) энергияны үнемдеуді 

және энергияны үнемдеуді жетілдіруді сараптауды жүзеге асыратын 

персоналдың біліктілігін арттыру және қайта даярлау жөніндегі оқу 

орталығы «Энергия үнемдеу саласындағы аккредиттелген оқу орталықтары 

санының өсуіне байланысты, яғни қызметтер нарығындағы бәсекелестікті 

жоғарылатуымен байланысты оқытуды өткізбеді (шығындар өңірлік оқу 

орталықтарында оқыту 2 есе төмен). 

             Бакалавриаттың барлық курстары бойынша жүргізілген 

сауалнамалар серіктес университеттерде де, университетте де қос дипломды 

білім беру бағдарламаларында жоғары қызығушылық танытты (барлық 

респонденттердің 52%). 

    Ғылыми кеңес қаулы етеді 

1. Есепті кезеңде БКҚББ институтының жұмысы қанағаттанарлық деп 

танылсын. 

2.Қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалана отырып, екі 

мамандық бойынша қосдипломды білім беру бағдарламалары туралы 

шетелдің оқу орындарымен шарттар жасалсын. 

                                                                 Жауапты - БКҚБИ директоры. 

                                                                 Мерзімі - 01.06.2018ж. дейін. 



 

 

 

 

 3. Бакалавриат мамандықтары бойынша АЭжБУ үшін кемінде 3 

дәрежелі білім беру бағдарламаларын құру. 

                   Жауапты БКҚБИ директорлары, оқу институттары  

                                                                                   мерзімі - 01.05.2018 ж. 

дейін. 

 

 4. Корей, испан тілдерінде ашық курстар. Тілдік курстарға ықпал ету 

бойынша іс-шараларды әзірлеу. 

                   Жауаптылар - БКҚБИ директоры, ТБ кафедрасы 

меңгерушісі 

                                                                                    мерзімі - 01.03.2018 ж.  

дейін. 

 

 5. «Энергетика және электротехника» бағыты бойынша кәсіптік 

қайта даярлау бағдарламасын жасау. 

                           Жауаптылар – БКҚБИ директорының орынбасары, 

                            бітіруші бөлімдер кафедрасының меңгерушісі ИЭЭЭТ. 

                                                                         Мерзімі - 01.07.2018 ж. дейін. 

 

 6. Кәсіпорындарды басқару персоналы үшін ашық курстар. 

Жауапты - БКҚБИ директоры. 

Мерзімі - 01.04.2018 ж. дейін. 

 

 7. Жетекші шетел мамандарының біліктілігін арттыру курстарында 

оқытуға қашықтан қатысу жоспарын әзірлеу. 

Жауапты - БКҚБИ директорының орынбасары. 

Мерзімдері: сәуір, тұрақты. 

  

 8. Тыңдаушылар санын көбейту, мазмұнын жетілдіру және ҚІЖК-

нің жаңа білім беру бағдарламаларын құру мақсатында кәсіпорындармен, 

бизнес-қауымдастық өкілдерімен, ғылыми-зерттеу институттарымен, 

жобалау ұйымдарымен байланысын нығайтуды жалғастыру. 

Жауапты - БКҚБИ Директораты. 

Мерзімі - тұрақты. 

9. Энергия аудиттерімен айналысатын персоналды қайта даярлау және 

біліктілігін арттыру және (немесе) энергияны үнемдеу және энергия 

тиімділігін арттыру саласындағы сараптамалық білім беру 

бағдарламаларына қашықтан оқыту технологияларын енгізу. 

Жауапты - Оқу орталығының директоры. 

Мерзімі - 01.05.2018 ж. дейін. 

 10. Осы қаулының орындалуына бақылау жасау  АҚ жөніндегі 

проректор С.В.Коншинге жүктелсін. 

 



 

 

Төрайым                                                                  С. Сағынтаева                                         

Ғылыми хатшы                                                       М. Aлиярова 
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