
«2017 жылғы ғылыми жұмыстардың қорытындылары және 2018 жылға 

келісілген ҒЗЖ жоспарын бекіту» мәселесі бойынша 

2018 жылғы 20 ақпандағы №7 АЭжБУ Ғылыми кеңесінің 

 

ҚАУЛЫСЫ 

 

Ғылыми кеңес ҒИҚ жөніндегі проректор В.В.Стояктың баяндамасын 

тыңдап және талқылап, 2017 жылы университет бойынша ғылыми шарттардың 

жалпы көлемі 360.68 млн теңгені құрағанын, оның ішінде ҚР БҒМ гранттық 

қаржыландыруы бойынша 5 жоба 64.8 млн теңгені құрағанын атап өтті. 

2017 жылы ғылыми-зерттеу, ғылыми-қолданбалы, консалтингтік 

жұмыстарға негізгі тапсырыс берушілердің қатарында: «ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің Ғылым комитеті» ММ, KEGOC «Электр желісін басқару 

бойынша Қазақстандық компаниясы», «Алматы элекр станциялары» АҚ, 

«Ханиуэлл-Автоматты басқару жүйесі» ЖШС, «Уранэнерго» ЖШС, «ҚР Бас 

прокуратурасының жанындағы құқық қорғау органдары академиясы» ММ, «ҚР 

Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Мемлекеттік материалдық 

Резервтер комитеті «Резерв» РМК, «Ядерлік физика институты» РМК, «ЭКО-

САФ» ЖШС және т.б. 

Бюджеттік жобаларды орындауға 54 адам қатысты, оның ішінде ПОҚ 

саны – 25 адам, студенттер, магистранттар мен докторанттар саны – 13 адам; 

ҒЗЖ шаруа келісімінің орындалуы бойынша – 73 адам, оның ішінде ПОҚ – 30 

адам, студенттер, магистранттар, докторанттар – 16 адам. 

АЭжБУ-дің бір штаттағы оқытушыға қаржыландырылатын ҒЗЖ 

бойынша өнімділігі 0,7 млн теңгені құрады. 

«ЭКСПО-2017» көрмесіне қатысуға АЭжБУ-ден 5 жоба ұсынылды. Оның 

ішінде бір жоба көрмеде көрсетілді (т.ғ.д., проф. К.С.Ивановтың жобасы).  

2017 жылы өнертабысқа 16 қорғау құжаттары алынды, оның ішінде 

өнертабысқа 4 патент, пайдалы үлгіге 12 патент.  

Өнертабысқа қорғау құжаттарын алуға 18 ұсыныс, оның ішінде пайдалы 

үлгіге 12, өнертабысқа 2 және еуразиялық патентті алуға 4 ұсыныс берілді. 

Докторанттар/магистранттар 4 патент (1 патент өнертабысқа, пайдалы 

үлгіге 3 патент) алды.  

11 ғылыми монография, 470 мақала, оның ішінде:  

-  216 мақала шетелдік баспада; 

- 129 мақала ҚР Ғылым комитеті тізіміне енген ғылыми журналдарда; 

- 25 мақала Scopus мәліметтер қорында; 

- 12 мақала Web of Science IF-та жарияланды. 

Сонымен қатар, Ғылыми кеңес кафедралар келесі бағыттар бойынша ҒЗС 

жұмыстарын күшейтуі қажет деп атап көрсетеді: 

- барлық кафедра меңгерушілері өз кафедраларында студенттерді 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына тарту арқылы ПОҚ жұмысын белсендендірсін; 

- барлық кафедралар АЭжБУ бірлескен ғылыми халықаралық 

бағдарламаларына қатысу мақсатында жасалған халықаралық шарттарды 

тәжірибеде жүзеге асыру бойынша жұмыстарды арттырсын; 

- Web of Science және Scopus мәліметтер қорында индекстелген ғылыми 

журналдарға ПОҚ мақалаларын жариялауды арттыруға жағдай жасайтын 



қосымша шаралар әзірлесін;  

- «АЭжБУ хабаршысы» журналының ғылыми дәрежесін көтеріп, оның 

Scopus мәліметтер қорына тіркелу бойынша жұмыстарды ұйымдастырсын;  

- «Сынақ зертханасы», «Тексеру зертханасы» және «Қоршаған ортаның 

ластану көздерін түгендеу, бақылау зертханасы» меңгерушілері тапсырыс 

берушілерді іздеу бойынша жұмыстарын белсендірсін.  

 

Ғылыми кеңес қаулы етті: 

 

1. Ақпарат мәліметке алынсын. 

 

2. 2018 ж. келісімді ҒЗЖ жоспары 370 млн теңге сомасында бекітілсін. 

 

3. Кафедра меңгерушілері, ТҒЗЗ, ғылыми орталықтардың ғылыми 

жетекшілері күштерін бірлескен ғылыми зерттеулер бойынша жасалған 

халықаралық шарттар мен меморандумдарды көбейтуге бағыттасын. 

Жауаптылар - кафедра меңгерушілері, ТҒЗЗ,  

ғылыми орталықтардың ғылыми жетекшілері. 

Мерзімі: жыл бойы.  

 

4. Электронды саудаға өтініш берген кездегі тендерлік құжаттамалар 

бойынша АЭжБУ қызметкерлері мен ПОҚ-қа ақпараттық-техникалық қолдау 

көрсетуге қатысты кеңес беру пунктерінің жұмыстары жетілдірілсін.  

Жауапты – ЖБО директоры М.Б. Амреев. 

Мерзімі: 2018 ж. мамыр. 

 

5. АЭжБУ стратегиясының міндеттеріне  және жобалық менеджменттің 

әдістемесінің енгізілуіне сәйкес, ПОҚ үшін міндетті ҒЗЖ бойынша жаңа ереже 

дайындалсын. 

Жауаптылар – ҒЗТДО директоры М.Б. Алиярова,  

ЖБО директоры М.Б. Амреев. 

Мерзімі: 2018 ж. мамыр.  

 

6. ПОҚ үшін міндетті ҒЗЖ-ға енгізу үшін негізгі тақырыптардың тізімі 

дайындалсын. 

Жауаптылар –  

ЭЭЭТИ, ЖЭЖТИ, ҒИТКИ, БЖАТИ директорлары. 

Мерзімі: 2018 ж. сәуір.  

 

7. Басқарудың барлық саласы мен жобалардың орындалуы бойынша 

бағдарламалық менеджмент әдістемесінің ҒЗЖ жоспарлауда игерілуі мен 

тәжірибеге енгізілуі қамтамасыз етілсін. 

Жауапты – ЖБО директоры М.Б. Амреев. 

 Мерзімі: 2018 ж. қыркүйек. 

 

8. АЭжБУ білім алушыларының ғылыми және инновациялық қызметтерін 

ұйымдастыру туралы ереже әзірленсін. 



Жауапты – ҒЗТДО директоры М.Б. Алиярова. 

Мерзімі: 2018 ж. маусым. 

 

9. Білім алушылардың ҒЗЖ орындауға бейресми тартылуы және институт 

пен кафедра жұмыс жоспарларына қосылуы қамтамасыз етілсін: бакалавр 

студенттерінің кем дегенде 30%, бейінді магистратура магистранттарының 50% 

және ғылыми-педагогикалық магистратура магистранттары мен докторанттар 

100%. 

Жауаптылар – институт директорлары,  

кафедра меңгерушілері,  

ДМБО директоры А.А.Елеманова. 

Мерзімі: 2018 ж. қыркүйек 

 

10. Осы шешімнің орындалуын бақылау ҒИҚ жөніндегі проректор 

В.В.Стоякқа жүктелсін. 

 

 

 

Төрайым  С. Сагинтаева 

  

Ғылыми хатшы М. Алиярова 
 


