
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«АЭжБУ»  КеАҚ Ғылыми кеңесінің отырысы  
 

Төрайым  – ректор С. Сагинтаева 

Ғылыми хатшы – доцент А. Бегимбетова 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 
 

1. «Алматы энергетика және байланыс университеті» КеАҚ 

құрылымын бекіту туралы 

    Баяндаушы – АЭжБУ ректоры С.С.Сагинтаева  
2. Ғылыми кеңестің жаңа құрамын бекіту туралы      

     Баяндаушы – АЭжБУ ректоры С.С.Сагинтаева 

3. Әртүрлі 

 

1. ТЫҢДАЛДЫ: «Алматы энергетика және байланыс университеті» 

КеАҚ құрылымын бекіту туралы» мәселе бойынша ректор С.С.Сагинтаева. 

С.С.Сагинтаева: Құрметті әріптестер, сіздердің назарларыңызға біздің 

университетіміздің жаңа құрылымын ұсынамын. Біз АЭжБУ құрылымындағы 

өзгерістерді талқылауға бірнеше рет жиналған болатынбыз, ол университеттің 

құрылымдық бөлімшелерінің  жұмысын жетілдіруге және оңтайландыру 

бағытталған. 

Университетті басқару жоғары органмен -  «АЭжБУ» АҚ акционерлерінің 

ортақ жиналысымен жүзеге асырылады, олар тікелей төмендегі бағытта жүзеге 

асады: 

Ішкі аудит қызметі, Директорлар кеңесі, Корпоративтік хатшы. 

Директорлар кеңесі басқару органы болып табылады.  Университеттің қызметін 

басқаруды тікелей ректор жүргізеді, университеттің жалпы басшылығы келесі 

өкілдік органдармен жүзеге асырылады: Ректорат, Ғылыми кеңес, 



Қамқоршылар кеңесі, РОӘК ОӘБ және университеттің стратегиялық 

бағыттарын жүзеге асыратын Президент. 

Қызмет бағыттары бойынша өздерінің өкілеттілігін үш проректор 

атқарады: академиялық, ғылыми және инновациялық, тәрбие жұмысы. Олар 

ғылыми-білім үрдісінің жұмыстарын үйлестіреді: 

 1) Академиялық қызмет жөніндегі проректор келесі бөлімдерге 

басшылық етеді: 

- Академиялық мәселелер департаменті; 

- Қашықтықтан оқыту орталығы; 

- Тіркеу офисі; 

- Студенттерге қызмет көрсету орталығы; 

- Кітапхана; 

- Құжат айналымы және архив бөлімі; 

- АЭжБУ колледжі; 

- Ғылыми-әдістемелік кеңес. 

2) Ғылыми және инновациялық қызмет жөніндегі проректор келесі 

бөлімдерге басшылық етеді: 

 - Ғылым және коммерцияландыру департаменті; 

- Индустриалды серіктестермен және ғылыми қорлармен жұмыс бөлімі; 

-  Жобаларды қолдау бөлімі; 

- Зияткерлік меншікпен  жұмыс бөлімі; 

- Докторантура және магистратура бағдарламаларының офисі; 

- «АЭжБУ Хабаршысы» журналы; 

- Ғылыми-техникалық кеңес. 

3) Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор келесі бөлімдерге басшылық 

етеді: 

-  Тәрбие жұмысы департаменті; 

- «Рухани жаңғыру» офисі; 

- Баспасөз орталығы; 

- Мемлекеттік тіл және аударма бөлімі; 

- Тәлімгерлер кеңесі. 

Білімнің қосалқы үрдісі қаржы директоры және HR – директоры  арқылы 

жүзеге асырылады: 

4)  Каржы директоры келесі бөлімдерге басшылық етеді: 

- Экономикалық жоспарлау департаменті; 

- Қаржы және есеп департаменті; 

- Ақпараттық технологиялар департаменті; 

- Біліктілікті арттыру институты; 

- AUES Buisiness School  кіреді. 

5) HR – директорының құзырына келесі бөлімдер жатады: 

- Қызметкерлерді басқару бөлімі; 

- Сапа менеджмент бөлімі. 

Жылу энергетика және жылу техника, Электр энергетика және электр 

техника, Ғарыштық инженерия және телекоммуникациялар, Басқару жүйелері 

және ақпараттық технологиялар институттары  университеттің  оқу-ғылыми 



құрылымдық бөлімшелері  болып саналады және институт директоры 

басшылық ететін институт кеңесінің ортақ басшылығының бағыттары бойынша 

мамандарды даярлауды жүзеге асырады. 

Келесі шешімдер қабылданды: 

- Ғарыштық техника және технологиялар кафедрасы мен Техникалық 

физика кафедрасын біріктіру арқылы Ғарыштық инженерия кафедрасы 

құрылсын; 

- Рухани және дене тәрбиесі кафедрасы мен Қазақстан тарихы мен 

мәдениеті кафедрасын біріктіру арқылы Әлеуметтік пәндер кафедрасы 

құрылсын; 

- «Өнеркәсіптік жылу энергетика» кафедрасының атауы Өнеркәсіптік 

жылу технология» кафедрасы болып өзгертілсін; 

- «Еңбек қауіпсіздігі және инженерлік экология» кафедрасының атауы 

«Инженерлік экология және еңбек қауіпсіздігі» кафедрасы болып өзгертілсін. 
 

Е.К.Умбетов: «АЭжБУ Хабаршысы» ғылыми-техникалық журналы 

университеттің жаңа құрылымының  қандай бөлімшесіне жатқызылатын 

болады?  

С.С.Сагинтаева: «АЭжБУ хабаршысы» журналының жұмысы ғылыми 

және инновациялық қызмет жөніндегі проректор А.А. Саухимовтың 

жауапкершілігінде болады.  

Р.Р.Мухамеджанова: жаңа құрылымда мансап және жұмысқа 

орналастыру орталығы болады ма?  

С.С.Сагинтаева: жоқ, енді ондай орталық болмайды. Десек те, 

институттар жұмыс беруші ұйымдармен жұмыс жасаулары керек және 

кафедралар бітірушілерді  алдағы уақытта  жұмысқа орналастыруды  

жоспарлап, студенттердің тәжірбиеден өтуі туралы шарт жасауды 

тоқтатпайды.  
 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Алматы энергетика және байланыс университеті» 

коммерциялық емес АҚ жаңа құрылымы бекітілсін . 
 

 ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  
  

 2. ТЫҢДАЛДЫ: «Жаңа Ғылыми кеңесті бекіту туралы» мәселе 

бойынша  «АЭжБУ» ректоры С.С.Сагинтаева. 
 

 С.С.Сагинтаева:  Университеттің Ғылыми кеңесі АЭжБУ-ды алқалық 

басқару түрінің бірі болып табылады. Ғылыми кеңестің құрамына: Ғылыми 

кеңестің төрайымы болып табылатын ректор, проректорлар, институт 

директорлары, кафедра меңгерушілері, қызметкерлер мен студенттер 

кәсіподағы ұйымы өкілдері, сонымен қатар оқытушылар мен қызметкерлер 

арасынан таңдаулы мүшелер кіреді. Ғылыми кеңес өкілеттігі АЭжБУ 

Жарғысымен бекітілген. АЭжБУ Ғылыми кеңесінің құрамына үміткерлерді 

сайлауды және кезекті дауыс беруді өткізуді ұсынамын. 
 



ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Алматы энергетика және байланыс университеті» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы  жарғысының  17.1, 17.2-бабына 

сәйкес 

1. «Алматы энергетика және байланыс университеті» Ғылыми кеңесінің 

төмендегі құрамы 3 жыл мерзімге бекітілсін:  
 

1. С.С. Сагинтаева  ректор, э.ғ.д., профессор  (төрайым); 

2. Г.В. Ревалде  президент, PhD докторы; 

3. С.В. Коньшин  Академиялық қызмет жөніндегі проректор, т.ғ.к., 

АЭжБУ профессоры (төраға орынбасары); 

4. А.А. Саухимов  Ғылыми және инновациялық қызмет жөніндегі 

проректор, PhD докторы; 

5. С.К. Махмутов  Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор, т.ғ.к.; 

6. Б.Т. Бахтияр  Жылу энергетика және жылу техника 

институтының  директоры,  т.ғ.к.,  АЭжБУ доценті; 

7. Г.К. Балбаев  Ғарыштық инженерия және телекоммуникациялар 

институтының  директоры, PhD докторы, АЭжБУ 

доценті; 

8. Ж.С. Абдимуратов  Электр энергетика және электр техника 

институтының  директоры, т.ғ.к., АЭжБУ доценті; 

9. Т.С. Картбаев  Басқару жүйелері және ақпараттық технологиялар 

институтының  директоры, PhD докторы, АЭжБУ 

профессоры;   

10. В.В. Стояк  т.ғ.к.,  АЭжБУ профессоры;   

11. М.М. Аршидинов  колледж директоры, х.ғ.к., АЭжБУ профессоры;   

12. А.А. Абикенова  т.ғ.к., АЭжБУ доценті; 

13. К.А. Алипбаев  PhD докторы; 

14. Р.Ш. Бердибаев  саяс.ғ.к.;  

15. А.С. Бегимбетова  PhD докторы, АЭжБУ доценті; 

16. М.Ж. Байсалова  ф.-м.ғ.к., доцент; 

17. Б.Ж. Кабдушев  т.ғ.к., АЭжБУ доценті; 

18. Ж.К. Оржанова  т.ғ.к., қауымд.профессор, АЭжБУ профессоры; 

Қызметкерлер  Кәсіподағы комитетінің өкілі;  

19. А.А. Досжанова  PhD докторы, АЭжБУ доценті; 

20. А.А. Кибарин  т.ғ.к., АЭжБУ доценті; 

21. Е.С. Умбетов  т.ғ.к., қауымд. профессор;  

22. Э.К. Темырканова  PhD докторы, АЭжБУ доценті; 

23. М.С. Салыкова  э.ғ.к., АЭжБУ доценті; 

24. Қ.Т. Тергемес  т.ғ.к., доцент; 

25. М.М. Тулеуп  ф.ғ.к., АЭжБУ доценті; 

26. Е.К. Умбеткулов  т.ғ.к., доцент; 

27. И.А. Федоренко  т.ғ.к., АЭжБУ доценті; 

28. Т.О. Чигамбаев  т.ғ.к., АЭжБУ доценті; 



29. Г.Д. Мусапирова  т.ғ.к., АЭжБУ доценті; 

30. С.К. Оразалиева  АЭжБУ доценті, докторант; 

31. Д.О. Искаков  МТЭ(ТЭС)н-19-1 магистранты; 

32. М.Б. Амреев   Жас ғалымдар кеңесінің төрағасы; 

33. М.М. Сейпілмәлік  Студенттер  кәсіподағы комитетінің өкілі. 
 

 2. А.С. Бегимбетова Ғылыми кеңестің ғылыми хатшысы болып 

тағайындалсын.  
 

3. 15.09.2016 жылғы №134 бұйрық өз күшін жойды деп есептелсін. 
 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  
 

3. ӘРТҮРЛІ 

 

 3.1 ТЫҢДАЛДЫ: «Оқу құралдарын жариялауға ұсыныстар туралы» 

мәселе бойынша профессор Б.К Алияров:  

- екі томды «Энергетикалық терминдер энциклопедиясы»; 

- «Энергетикадағы өлшемшарттар мен шамалар»  

оқу құралдары 5В071700 «Жылу энергетикасы»  және  5В071800 «Электр 

энергетикасы» мамандықтары үшін үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын)  құрылған; 

авторлары - т.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі Б.К. Алияров, т.ғ.к., доцент М.Б 

Алиярова; көлемі 60 б.т.» (ұсыныс қоса беріледі). 

 Екі оқу құралы да жылу энергетика саласында білім алушылар және 

жұмыс жасап жүргендер үшін өте керекті екені ескерілді. 
 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: аталған оқу құралдары жарияланымға ұсынылсын:  

- екі томды «Энергетикалық терминдер энциклопедиясы»; 

- «Энергетикадағы өлшемшарттар мен шамалар» оқу құралдары 

5В071700 «Жылу энергетикасы»  және  5В071800 «Электр энергетикасы» 

мамандықтары үшін үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын)  құрылған; авторлары - 

т.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі Б.К. Алияров, т.ғ.к., доцент М.Б Алиярова; көлемі 60 

б.т.» (ұсыныс қоса беріледі). 
 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.2. ТЫҢДАЛДЫ:  «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика 

және байланыс университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

«Докторанттардың магистрлік диссертацияларын/жобаларын орындау 

жөніндегі ережелер мен педагогикалық практика туралы бекіту» мәселесі 

бойынша ДМБО директоры Елемановаға А.А.  (ереже орыс және қазақ 

тілдерінде қоса берілді).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және 

байланыс университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғамы 



«Докторанттардың магистрлік диссертацияларын/жобаларын орындау 

жөніндегі ережелермені және педагогикалық практика туралы» бекіту.  

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.3. ТЫҢДАЛДЫ:  «АЭжБУ хабаршысы» журналының редакциялық 

алқасының жаңа құрамын бекіту туралы»  мәселесі бойынша ректор кеңесшісі, 

бас редактордың м.а., т. ғ. к., профессор В. В. Стояк. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  «АЭжБУ хабаршысы» журналының редакциялық 

алқасының келесі құрамы бекітілсін: 

 

I. бас редактор: Стояк Вячеслав Владимирович, профессор, техника 

ғылымдарының кандидаты; 

 

ІІ. бас редактордың орынбасары: Жауыт Алғазы, ph D докторы, доцент; 

 

III. редакциялық алқа: 

1. Сагинтаева Сауле Саветовна, АЭжБУ ректоры, экономика 

ғылымдарының докторы, физика-математика ғылымдарының кандидаты, 

математика профессоры, ХАА академигі; 

2. Гита Ревалде, АЭжБУ Президенті, PhD докторы, Ғылым 

Академиясының корреспондент-мүшесі, Латвия; 

3. Мұстафин Марат Асқарұлы, техника ғылымдарының докторы, 

профессор, «АЭжБУ» КеАҚ, Алматы қ.; 

4. Анна Мутуле, PhD, Рига техникалық университетінің профессоры, 

Латвия; 

5. Нилуфар Раббанакуловна Авезова, т. ғ. д., бас директор, «Физика-
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