
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«АЭжБУ» КеАҚ  Ғылыми кеңесінің  

салтанатты отырысы 

 

Төрайым – ректор С. Сагинтаева 

Ғылыми хатшы – доцент А. Бегимбетова 

 

ҚАТЫСҚАНДАР: Ғылыми кеңестің 33 мүшесінен 30-ы (келу парағы қоса 

беріледі) қатысты. 

 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 
 

1. Техника ғылымдарының кандидаты, профессор, Қазақстан электр 

энергетикасы қауымдастығының еңбек сіңірген энергетигі Вячеслав 

Владимирович Стокты 70 жылдық мерейтойымен құттықтау  

2. Түрлі мәселелер 

  

1.Техника ғылымдарының кандидаты, профессор, Қазақстан электр 

энергетикасы қауымдастығының еңбек сіңірген энергетигі Вячеслав 

Владимирович Стокты 70 жылдық мерейтойымен құттықтау.  

 

1.1. ТЫҢДАЛДЫ: ректор С.С. Сагинтаеваның  құттықтау сөзі. 

 

С.С.Сагинтаева: бүгін біз техника ғылымдарының кандидаты, 

профессор, Қазақстан электр энергетикасы қауымдастығының еңбек сіңірген 

энергетигі, «ТМД еңбек сіңірген энергетигі» құрметті атағының және  «Электр 

энергетикасы саласына қосқан үлесі үшін» медалінің иегері Вячеслав 

Владимирович Стоякты мерейтойымен құттықтаймыз.  

Сіздердің назарларыңызға мерейтой иесі туралы бейнеролик ұсынамыз.  



 

1.2. ТЫҢДАЛДЫ: Ғылыми және инновациялық қызмет проректоры 

А.А.Саухимовтың Мерейтой иесінің өмірбаяны туралы баяндама оқыды. 

 

1.3. «Алматы энергетика және байланыс университеті» ұжымы атынан 

мерейтой иесі В.В. Стоякты құрмет грамотасымен марапаттау. 

 

1.4. ТЫҢДАЛДЫ: Алматы энергетика және байланыс университетінің 

президенті Гита Ревальденің мерейтоймен құттықтау сөзі.   

 

1.5. ТЫҢДАЛДЫ: академиялық қызмет проректоры Сергей 

Владимирович Коньшиннің құттықтау сөзі. 

 

1.6. ТЫҢДАЛДЫ: техника ғылымдарының докторы, ҚР Ұлттық ғылым 

академиясының академигі, КСРО Мемлекеттік сыйлық лауреаты – Бирлесбек 

Каниевич Алияровтың құттықтау сөзі.  

 

1.7. ТЫҢДАЛДЫ: техника ғылымдарының кандидаты, «Жылу 

энергетикалық қондырғылар» кафедрасының профессоры   Эрнест Акимович 

Сериковтың құттықтау сөзі.   

 

1.8. ТЫҢДАЛДЫ: «Жылу энергетикалық қондырғылар» кафедрасының 

меңгерушісі Андрей Анатольевич Кибариннің құттықтау сөзі.  

 

2.1. ТЫҢДАЛДЫ: «Диссертациялық зерттеулер бойынша магистранттар 

мен докторанттардың тақырыптарын және ғылыми жетекші – 

консультанттарын бекіту туралы» мәселесі бойынша ДМБО директоры А.А. 

Елеманова (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  диссертациялық зерттеулер бойынша магистранттар мен 

докторанттардың тақырыптарын және ғылыми жетекші – кеңесшілерін бекіту. 

   

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

2.2. ТЫҢДАЛДЫ: «6Д071700 – Жылу энергетика» мамандығы бойынша 

оқитын докторант Аяулым Конусбековна Яманбекованың (диссертациялық 

жұмыстың тақырыбы «Екі отындық ауа форсункасы бар ықшам жылу 

генераторын әзірлеу және зерттеу») ғылыми жетекшісін диссертацияның негізгі 

бағыты проф. А. М. Достияровтың  ғылыми зерттеулеріне негізделгеніне 

байланысты т.ғ.к., АЭжБУ профессоры Р.А. Мұсабековты профессор, т.ғ.д. 

А.М. Достияровқа ауыстыру туралы» мәселесі бойынша ДМБО директоры 

А.А.Елеманова (ұсыным қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «6Д071700 – Жылу энергетика» мамандығы бойынша 

оқитын докторант Аяулым Конусбековна Яманбекованың (диссертациялық 



жұмыстың тақырыбы «Екі отындық ауа форсункасы бар ықшам жылу 

генераторын әзірлеу және зерттеу») ғылыми жетекшісі т.ғ.к., АЭжБУ 

профессоры Р.А. Мұсабеков профессор, т.ғ.д. А.М.Достияровқа ауыстырылсын. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

2.3. ТЫҢДАЛДЫ: «ДПТЭ-18 тобының докторанты Ж.С.Дүйсенбектің 

диссертациялық жұмыс тақырыбының атауын қайта бекіту және ғылыми 

жетекшіні ауыстыру туралы» мәселесі бойынша ДМБО директоры А.А. 

Елеманова (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

 

- ДПТЭ-18 тобының докторанты Ж.С.Дүйсенбектің ғылыми жетекшісі 

т.ғ.к., АЭжБУ доценті  Р.Г.Бержанова т.ғ.д., профессор А.М.Достияроваға 

ауыстырылсын;  

- ДПТЭ-18 тобының докторанты Ж.С. Дүйсенбектің  «Ашыту тиімділігі 

жоғары анаэробты қондырғыларды пайдалана отырып, биологиялық 

қалдықтарды экологиялық қауіпсіз түрлендіру технологиясын әзірлеу» 

диссертациялық жұмысының  тақырыбының атауы «Экологиялық есептерді 

шешу үшін микрофакельді жағу негізінде жанарғы құрылғыларды әзірлеу және 

зерттеу» тақырыбына қайта бекітілсін. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

2.4. ТЫҢДАЛДЫ: ДРЭТ–18–1 тобының докторанты К.М. Туржанованың 

«NB-IoT жүйелерінде қызмет сапасын қамтамасыз ету (QoS) және ұтқырлықты 

қамтамасыз ету мәселелерін ескере отырып, радиоресурстарды тарату 

алгоритмдерін зерттеу және әзірлеу» диссертациялық жұмысының тақырыбын  

«Спектрді пайдаланудың әртүрлі сценарийлері үшін Интернет заттарын (NB – 

IoT) тар жолақты технологиясын қолданғанда 4G ұялы байланыс желісінің 

жұмыс істеу тиімділігін зерттеу» тақырыбына түзету туралы мәселесі бойынша 

ДМБО директоры А.А.Елеманова (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ДРЭТ–18–1 тобының докторанты К.М. Туржанованың 

«NB-IoT жүйелерінде қызмет сапасын қамтамасыз ету (QoS) және ұтқырлықты 

қамтамасыз ету мәселелерін ескере отырып, радиоресурстарды тарату 

алгоритмдерін зерттеу және әзірлеу»  диссертациялық жұмысының тақырыбы  

«Спектрді пайдаланудың әртүрлі сценарийлері үшін Интернет заттарын (NB – 

IoT) тар жолақты технологиясын қолданғанда 4G ұялы байланыс желісінің 

жұмыс істеу тиімділігін зерттеу» тақырыбына түзетілсін. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 



2.5. ТЫҢДАЛДЫ: ДРЭТ–18–1 тобының докторанты А.В. Солощенконың 

«Ұялы байланыс желілерінің негізгі параметрлерін ескере отырып, радио қамту 

сапасына және көрсетілетін қызметтерге "SON" (Self –Organizing Networks) 

жұмыс алгоритмдерінің әсерін зерттеу» диссертациялық жұмысының 

тақырыбын «Ұялы байланыс желілерінде қолданудың әртүрлі сценарийлері 

үшін өзін-өзі ұйымдастырған желілер (SON) алгоритмдерінің тиімділігін 

зерттеу» тақырыбына түзету туралы мәселесі бойынша ДМБО директоры 

А.А.Елеманова  (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ДРЭТ–18–1 тобының докторанты А. В. Солощенконың 

«Ұялы байланыс желілерінің негізгі параметрлерін ескере отырып, радио қамту 

сапасына және көрсетілетін қызметтерге "SON" (Self –Organizing Networks) 

жұмыс алгоритмдерінің әсерін зерттеу» диссертациялық жұмысының 

тақырыбы «Ұялы байланыс желілерінде қолданудың әртүрлі сценарийлері үшін 

өзін-өзі ұйымдастырған желілер (SON) алгоритмдерінің тиімділігін зерттеу» 

тақырыбына түзететілсін. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

2.6. ТЫҢДАЛДЫ: «6Д071700 – Жылу энергетика» мамандығы бойынша 

білім алатын (диссертациялық жұмысының тақырыбы «Бу газ 

қондырғыларында ЖЭС зиянды тастандыларын азайту бойынша техникалық 

шешімдерді әзірлеу) докторант Ж.Ф. Ожикенованың ғылыми жетекшісі доцент, 

т.ғ.к. М. Б. Алияровты т.ғ.д. А.М. Достияровқа ауыстыру туралы»  мәселе 

бойынша ДМБО директоры А.А.Елеманова  (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ«6Д071700 – Жылу энергетика» мамандығы бойынша білім 

алатын (диссертациялық жұмысының тақырыбы «Бу газ қондырғыларында 

ЖЭС зиянды тастандыларын азайту бойынша техникалық шешімдерді әзірлеу) 

докторант Ж.Ф.Ожикенованың ғылыми жетекшісі доцент, т.ғ.к. М.Б.Алияров 

т.ғ.д. А.М. Достияровқа ауыстырылсын. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

2.7. ТЫҢДАЛДЫ: «ДЭВИЭ-18-1 тобының докторанты Е.Н. 

Жагыпаровтың «Жиілік түрлендіргіші бар білдек-тербелгіштің реттелетін 

электр жетегін жаппай енгізу кезінде электр энергиясының сапасын зерттеу» 

атты диссертациялық жұмыс тақырыбының атауын «Әлсіз оқшауламасы бар 6-

10 кВ электр желілерін диагностикалау құрылғысы мен әдістемесін әзірлеу» 

тақырыбына қайта бекіту және  ЭЖЭЖК доценті, т. ғ. к. В. И. Дмитриченконы 

диссертацияның қосымша жетекшісі етіп тағайындау туралы»  мәселесі 

бойынша ОПДМ директоры А.А.Елеманова (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  



 ДЭВИЭ-18-1 тобының докторанты Е.Н. Жагыпаровтың «Жиілік 

түрлендіргіші бар білдек-тербелгіштің реттелетін электр жетегін 

жаппай енгізу кезінде электр энергиясының сапасын зерттеу» атты 

диссертациялық жұмыс тақырыбының атауы «Әлсіз оқшауламасы 

бар 6-10 кВ электр желілерін диагностикалау құрылғысы мен 

әдістемесін әзірлеу» тақырыбына қайта бекітілсін; 

  ЭЖЭЖК доценті, т.ғ.к. В.И. Дмитриченко диссертацияның 

қосымша жетекшісі етіп тағайындалсын. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

2.8. ТЫҢДАЛДЫ: «МИСп-18 тобының магистранты Данил Геннадьевич 

Лидың ғылыми жетекшісі т.ғ.к., доцент Г.С. Набиеваны т.ғ.к., доцент Л.Ш. 

Балгабаевқа ауыстыру туралы» мәселесі бойынша ДМБО директоры 

А.А.Елеманова (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: МИСп-18 тобының магистранты Данил Геннадьевич 

Лидың ғылыми жетекшісі т.ғ.к., доцент Г.С. Набиева т.ғ.к., доцент Л.Ш. 

Балгабаевқа ауыстырылсын. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

2.9. ТЫҢДАЛДЫ: «ХВТн-18 тобының магистранты Данияр Рзадинулы 

Баймураттың ғылыми жетекшісі т.ғ.к., доцент Б. Н. Өмірзақованы т.ғ.д., 

профессор Б. С. Ахметовке ауыстыру туралы» мәселесі бойынша ДМБО 

директоры А.А.Елеманова (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ХВТн-18 тобының магистранты Данияр Рзадинулы 

Баймураттың ғылыми жетекшісі т.ғ.к., доцент Б. Н. Өмірзақова т.ғ.д., 

профессор Б. С. Ахметовке ауыстырылсын. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

2.10. ТЫҢДАЛДЫ: «ДТЭУ-17-2 тобының докторанты Г.С. Катранованың 

ғылыми жетекшісі т. ғ. к., АЭжБУ доценті А. А. Кибаринды т.ғ.д., профессор А. 

М. Достияровқа ауыстыру туралы» мәселесі бойынша ДМБО директоры 

А.А.Елеманова  (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ДТЭУ-17-2 тобының докторанты Г.С. Катранованың 

ғылыми жетекшісі т. ғ. к., АЭжБУ доценті А. А. Кибарин т.ғ.д., профессор А. 

М. Достияровқа ауыстырылсын. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 



2.11. ТЫҢДАЛДЫ:  «МЭАТУн-18 тобының магистранты А. 

Садықованың ғылыми жетекшісі т.ғ.к., доцент К. Ж. Калиеваны т.ғ.д., 

профессор П.И.Сагитовқа ауыстыру туралы» мәселесі бойынша ДМБО 

директоры А.А.Елеманова (ұсыныс қоса берілді).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «МЭАТУн-18 тобының магистранты А. Садықованың 

ғылыми жетекшісі т.ғ.к., доцент К.Ж. Калиева т.ғ.д., профессор П.И.Сагитовқа 

ауыстырылсын. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

2.12. ТЫҢДАЛДЫ: «МПС-18-1 тобының магистранты К.А. 

Есбукенованың «Ұңғымалық технологияларды автоматты жобалау жүйесінің 

параметрлерін есептеу үшін Python бағдарламалау тілі негізінде қосымшаларды 

әзірлеу» атты диссертациялық жұмысының тақырыбын «Бұрғылау-жару 

жұмыстарын автоматтандырылған жобалау жүйесі үшін ұңғымаларды 

жайғастырудың интеллектуалды құрылғысын әзірлеу» тақырыбына түзету 

туралы мәселесі бойынша  ДМБО  директоры А.А.Елеманова (ұсыныс қоса 

берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: МПС-18-1 тобының магистранты К.А.Есбукенованың 

«Ұңғымалық технологияларды автоматты жобалау жүйесінің параметрлерін 

есептеу үшін Python бағдарламалау тілі негізінде қосымшаларды әзірлеу» атты 

диссертациялық жұмысының тақырыбы «Бұрғылау-жару жұмыстарын 

автоматтандырылған жобалау жүйесі үшін ұңғымаларды жайғастырудың 

интеллектуалды құрылғысын әзірлеу» тақырыбына түзетілсін. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

2.13. ТЫҢДАЛДЫ: «2019 жылға арналған магистранттардың кешенді 

емтиханын қабылдау үшін мемлекеттік аттестаттау комиссиясының құрамын 

өзгерту туралы» мәселесі бойынша IT-инжиниринг кафедрасының меңгерушісі 

А.А. Досжанова (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

 2019 жылға арналған магистранттардың кешенді емтиханын қабылдау 

үшін ф.-м. ғ. к., доцент, С. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Ақпараттық 

технологиялар департаментінің басшысы Б.С. Каленова Мемлекеттік 

аттестаттау комиссиясының төрағасы болып бекітілсін. 

 2019 жылға арналған  магистранттардың кешенді емтиханын қабылдау 

үшін мемлекеттік аттестаттау комиссиясының хатшысы болып ITE 

кафедрасының аға оқытушысы З.М. Рахимжанова бекітілсін. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  



 

 2.14. ТЫҢДАЛДЫ: «6М070200 - Автоматтандыру және басқару» 

мамандығы бойынша білім алатын магистрант Д.А.Асаудың ғылыми жетекшісі 

т.ғ.к., доцент К.К. Еренчиновты т.ғ.к., доцент Б.К. Мухановаға ауыстыру 

туралы» мәселесі бойынша «Автоматтандыру және басқару» кафедрасының 

меңгерушісі И.А. Федоренко (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «6М070200 - Автоматтандыру және басқару» мамандығы 

бойынша білім алатын магистрант Д.А.Асаудың ғылыми жетекшісі т.ғ.к., 

доцент К.К. Еренчинов т.ғ.к., доцент Б.К. Мухановаға ауыстырылсын. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

2.15. ТЫҢДАЛДЫ: «6М070200-Автоматтандыру және басқару» 

мамандығы бойынша білім алатын ғылыми-педагогикалық және бейіндік 

бағыттағы 2-курс магистранттарының диссертациялық тақырыптарын өзгерту 

туралы» мәселесі бойынша «Автоматтандыру және басқару» кафедрасының 

меңгерушісі И.А. Федоренко (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «6М070200-Автоматтандыру және басқару» мамандығы 

бойынша білім алатын ғылыми-педагогикалық және бейіндік бағыттағы 

төмендегі 2-курс магистранттарының диссертациялық тақырыптары 

өзгертілсін: 
Магистранттарға арналған диссертациялар тізімі 

ғылыми-педагогикалық бағыт (МАУн-18) 

№ 

магистрантын 

аты-жөні 

 

жетекшісі аты-

жөні  

Магистрлік 

диссертация 

тақырыбы 

Диссертацияның нақтыланған 

тақырыбы 

1 

 

Власов Михаил 

Владимирович 

Хан Светлана 

Гурьевна, 

к.т.н., проф. 

Разработка и 

исследование 

системы 

автоматизации и 

мониторинга 

производства 

расходных 

материалов для 3д 

печати. 

Разработка и исследование 

системы автоматизации 

термопласт автомата для 

производства пластиковых 

изделий 

Development and research of 

automation system injection 

molding machine for the 

production of plastic products 

Пластикалық бұйымдарды 

өндіруге арналған 

Термопластавтоматты 

автоматтандыру жүйесін 

әзірлеу және зерттеу 

2 
Нугманов Бекет 

Нурбергенулы 

Копесбаева 

А.А., к.т.н., 

проф. 

Исследование 

областей  

практической 

реализации систем 

телеметрии на 

современном 

Разработка и исследование 

системы сбора данных с 

элементами телеметрии 

нефтедобывающего 

производства. 

Development and research of a 



производстве. data acquisition system with 

telemetry elements of oil 

production. 

Мұнай өндірісінің телеметрия 

элементтерімен мәліметтер 

жинау жүйесін жасау және 

зерттеу 

3 

Қуанышбаева 

Әсемай 

Тыныштыбай-

қызы 

Ибраева Л.К.,  

к.т.н., проф. 

Разработка и 

исследование 

системы 

интеллектуального 

управления 

энергоснабжением 

зданий на основе 

IoT технологии. 

Разработка и исследование 

системы интеллектуального 

управления энергоснабжением 

здания 

Development and research of 

intelligent  management system of 

buildings power supply. 

Ғимаратты энергиямен 

қамтамасыз етудің 

интеллектуалды басқару 

жүйесін құру және зерттеу. 

4 

Желонкин 

Александр 

Сергеевич 

Сябина Н.В., 

к.т.н., доцент 

Исследование и 

разработка 

эффективных 

автоматизированны

х систем для 

очистки и 

мониторинга 

воздуха в условиях 

города.  

Исследование и разработка 

эффективной 

автоматизированной системы 

мониторинга воздуха в 

условиях города 

Research and development of an 

automated air monitoring system 

in the city 

Қала жағдайында ауа 

мониторингінің 

автоматтандырылған жүйесін 

зерттеу және әзірлеу 

Магистранттарға арналған диссертациялар тізімі профиль түлегі (МАУп-18) 

5 
Тен Елена 

Сергеевна 

Ибраева Л.К., 

к.т.н., проф. 

Разработка САПР  

расчета 

неопределенности 

измерений при 

поверке 

электромагнитног

о расходомера. 

Разработка системы 

интегрирова-ния базы данных в 

программу  расчета 

неопределенности измере-ния 

при поверке электромагнитного 

расходомера. 

Development of a system for 

integrating the database into the 

program for calculating 

measurement uncertainty at an 

electromagnetic flowmeter 

verification. 

Электромагниттік шығын 

өлшеуш-терді тексеру кезінде 

мәліметтер қорын өлшеу 

анықталмағандығын есептеу 

бағдарламасымен біріктіру 

жүйесін әзерлеу. 

6 

 

Асау Данияр 

Аскарович 

Муханов Б.К.,  

к.т.н., доцент 

Проектирование 

ВИЭ с помощью 

RETScreen. 

Исследование и разработка 

автоматизированной системы 

планирования энергетических 



. ресурсов в ТЭЦ. 

Research and development of an 

automated system for planning 

energy resources in a 

cogeneration plant. 

ЖЭЦ-да энергетикалық 

ресурстар-ды жоспарлаудың 

автоматты жүйесін зерттеу 

және өңдеу. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

2.16. ТЫҢДАЛДЫ: «6М070200-Автоматтандыру және басқару» 

мамандығы бойынша білім алатын МАУнп-16 тобының магистранты Д.К. 

Примулованың ғылыми жетекшісі т.ғ.к., доцент К.К. Еренчиновты т.ғ.к., доцент 

Б.К. Мухановаға ауыстыру туралы» мәселесі бойынша «Автоматтандыру және 

басқару» кафедрасының меңгерушісі И.А.Федоренко (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «6М070200-Автоматтандыру және басқару» мамандығы 

бойынша білім алатын МАУнп-16 тобының магистранты Д.К. Примулованың 

ғылыми жетекшісі т.ғ.к., доцент К.К. Еренчинов т.ғ.к., доцент Б.К. Мухановаға 

ауыстырылсын. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

2.17. «6М071800-Электр энергетикасы» мамандығы бойынша білім 

алатын 2-курс магистранттарының диссертация тақырыптарының өзгерту 

туралы» мәселесі бойынша ЭЖЭЖК кафедрасының меңгерушісі К.Т.Тергемес 

(ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «6М071800-Электр энергетика» мамандығы бойынша 

білім алатын келесі 2-курс магистранттарының диссертация тақырыптары 

өзгертілсін: 
магистрантын 

аты-жөні 
Магистрлік диссертация тақырыбы 

Диссертацияның нақтыланған 

тақырыбы 

Баешов  

Марат 

Абдрахманович 

Орта кернеу тарату желілерінде 

векторлық өлшемдер принципі 

бойынша цифрлық қосалқы 

станцияны зерттеу және дамыту. 

"Алатау Жарық Компаниясы" АҚ-

ның әлсіз оқшауламалы 6-10 кВ 

электр тораптарын бір фазалы 

жерге қысқа тұйықталудан қорғау. 

Исследование и разработка 

цифровой подстанции на 

принципе векторных измерений 

в распределительных сетях 

среднего напряжения. 

Защита электросетей 6-10 кВ с 

ослабленной изоляцией от 

однофазных замыканий на землю 

в АО "Алатау Жарык 

Компаниясы". 

Research and development of a 

digital substation on the principle 

of vector measurements in medium 

Protection of 6-10 kV power supply 

networks with weakened insulation 

from single-phase earth faults in 



voltage distribution networks. "Alatau Zharyk Company" JSC. 

Тілеуғали Улан 

Тергемесұлы 

Мұнай ұңғымаларының дебитін 

электрәсерімен көтеруді зерттеу 

Қазақстан Республикасында 

сериялы шығарым автомобильдер 

негізінде электромобильдер  жасау 

және зерртеу үшін алғы шарттар. 

 Исследования повышения 

дебита нефти скважин электро 

воздействием  

Предпосылки для разработки и 

исследования электромобиля на 

базе серийно выпускаемых 

автомобилей в РК. 

Researchment of the increase in the 

flow rate of oil wells by electro-

exposure 

Prerequisites for the development 

and research of an electric vehicle 

based on commercially produced 

cars in Kazakhstan. 

Байгадилов 

Адил 

Кайратулы 

6-10 кВ-тың электржелісіндегі 

жоғары гармоникаларды 

өшіргіштердің оптимальді 

параметрлерін анықтау. 

Кенжар аймағында электр 

ықпалымен мұнайды өндіру 

бойынша ұңғымалар дебитін 

(мөлшерін) арттыру. 

Определение оптимальных 

параметров гасителей высших 

гармоник в электрических сетях 

6 10 кВ. 

Повышение дебита скважин по 

добыче нефти 

электровоздействием при 

забойной зоне. 

Determination of the optimal 

parameters of the dampers of 

higher harmonics in electric 

networks 6 10 kV. 

Increase of oil production rate by 

electrical power in the bottomhole 

formation zone. 

Бабашов Яхия 

Абумислович 

Халық саны 50 мың болатын елді 

мекенде демалыс орнын 

жасылдандыру мен 

жарықтандыру үшін энергия 

үнемдеуші 

электрқондырғыларын құру және 

зерттеу 

Энергия тиімді генераторлар 

негізінде желэнергетикалық 

станциялар құру және зерттеу. 

Разработка и исследования 

энергосберегающего 

электрооборудования для 

озеленения и освещения парка 

отдыха для насиленного пункта 

50 тысяч человек 

Создание и исследование 

ветроэнергетической станции на 

базе энергоэффективных 

генераторов. 

Development and research of 

energy saving of electrical 

equipment for landscaping and 

lighting of a recreation park for a 

populated area of a 50 thousand 

people 

Creation and research of wind power 

station based on energy efficient 

generators. 

Зинешева 

Дайана 

Махамбетовна 

6-10 кВ – тың электржелісіндегі 

бірфазалы қысқаша тұйықталу 

процесстерін осцилографтаудың 

әдісін құру. 

Ұңғымалар арасында электр 

ықпалымен мұнай өндіру 

бойынша  ұңғымалардың дебитін 

(мөлшерін) арттыру. 



Разработка методики 

осциллографирования процессов 

однофазных замыканий на землю 

в электрических сетях 6-10 кв. 

Повышение дебита скважин по 

добыче нефти 

электровоздействием между 

скважинами. 

Development of a 

technique for oscillography of 

single-phase earth-fault processes 

in electrical networks of 6-10 kV. 

Increase of oil production rate by 

electrical power between wells. 

Карамолдаев 

Даулет 

Кайратович 

ТЭС –тің 6-10 кВ өзіндік 

қажеттіліктер электр желісінің 

асқын кернеуден және жерге 

тұйықталудан қорғанысы. 

ЖЭО-ның өзіндік қажеттіліктерінің 

электр желілеріндегі бір фазалы 

жерге тұйықталу токтарын анықтау 

әдісі мен құрылғысын жасау. 

Защита от перенапряжений и 

замыканий на землю в 

электрических сетях 6-10 кВ 

собственных ТЭС. 

Разработка устройства и методики 

определения токов однофазных 

замыканий на землю в электросетях 

собственных нужд ТЭС. 

Protection against overvoltages and 

earth faults in electric networks 6-

10 kv of own needs of a heat and 

power station. 

Development of a device and 

methodology for determining the 

currents of single-phase earth faults 

in auxiliary networks of a heat-

power station. 

Қасымжан 

Бақытжан 

Әнуарбекұлы 

«Қағаз өнімдері» ЖШС-н де 

қағаз айдайтын сорғы 

қондырғысының электр жетегін 

және релелік қорғанысын құру.  

ЖЭО-1 жылу энергиясын 

қабылдау және беру жүйесінде 

релелік қорғанысты әзірлеу және 

қамтамасыз ету. 

Разработка электропривода 

насосной установки бумажной 

массы и его релейная защита в 

ТОО "Kagazy Recycling. 

Разработка и обеспечения 

релейной защиты в системе 

приёма-передачи тепловой 

энергии в ТЭЦ-1. 

 Development of an electric 

pumping unit for paper pulp and its 

relay protection at "Kagazy 

Recycling" LLP. 

Development and provision of relay 

protection in the thermal energy 

reception and transmission system at 

TPP-1. 

Садыков Нияз 

Талгатұлы 

Нейронды жүйені пайдаланған 

жаңғыртылған энергия 

көздерінен локальді жүйелерді 

электрмен қамтудың басқару 

алгоритмін құру.  

Жаңартылатын энергия көздерін 

пайдалану арқылы гибридтік 

жүйелерді басқаруды 

оңтайландыру. 

 

Разработка алгоритма управления 

локальной системы 

электроснабжения от ВИЭ с 

использованием нейронных сетей. 

Оптимизация управления 

гибридных систем с 

использованием возобновляемых 

источников энергии. 

Development of a control algorithm 

for a local power supply system from 

RES with using neural networks. 

Optimization of management of 

hybrid systems using renewable 

energy sources. 

Селеубаева 

Гулзада 

Бериковна 

Жаңартылған энергия көздерін 

жүйсын күштін электрмен 

жабдықтауда айдалану мәселесі. 

Сутектік элементін резервтік 

электрмен жабдықтау көзі ретінде 

пайдалану. 



 

Проблема использования 

возобновляемых источников 

энергии систем тягового 

электроснабжения. 

Применение водородного 

элемента как источник резервного 

электроснабжения. 

 

The problem of using renewable 

energy sources of traction power 

supply systems. 

Use of a hydrogen element as a 

source of backup power supply. 

Каримова 

Самал 

Атиголлаевна 

Гидроэлектр станциясын қайта 

жаңарту. 

Кіші Алматы өзеніндегі шағын 

ГЭС жаңарту. 

Реконструкция 

гидроэлектростанции. 

Модернизация миниГЭС на реке 

Малая Алматинка. 

Reconstruction of the hydroelectric 

power station. 

Modernization of mini hydroelectric 

power station on the river small Almaty. 

Разбицкий 

Евгений 

Вячеславович 

Жаңғыртылатын энергия 

көздерін пайдалана отырып 

автономды электрмен 

қамтамасыз етудің аралас жүйесі 

Алматы қ. метрополитенді 

басқару жүйелерін 

автоматтандыру. 

Комбинированные автономные 

системы электроснабжения с 

использованием ВИЭ. 

Автоматизация систем управления 

метрополитена г. Алматы. 

Combined autonomous power 

supply systems using renewable 

energy sources. 

Automation of subway control 

systems in Almaty. 

Елеусинов 

Аслан 

Саламатулы 

Алматы электр желілеріндегі 

қуат сапасының көрсеткіштерін 

зерттеу. 

Энергияны үнемдейтін жаңа 

технологияларды қолдана отырып, 

тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық нысанын электрмен 

жабдықтау. 

Исследование показателей 

качества электроэнергии в 

алматинских электрических сетях. 

Электроснабжения объекта ЖКХ с 

применением новейших 

энергосберегающих технологий. 

Investigation of power quality 

indicators in Almaty electrical 

networks 

Power supply of the housing and 

communal services facility with the 

advent of the latest energy-saving 

technologies. 

Қайратов 

Қанат 

Қайратұлы 

Электрмен жабдықтау 

жүйелерінде smart grid 

технологиясын жүзеге асыру 

ерекшеліктері. 

Қазіргі заманғы үрдістерді ескере 

отырып, көше жарығының 

кәбілдік жүйелерін оңтайландыру. 

Особенности реализации 

технологии smart grid в системах 

электроснабжения. 

Оптимизация кабельных систем 

уличного освещения с учетом 

современных тенденций. 

Features of the implementation of 

smart grid technology in power 

supply systems. 

Optimization of cable street lighting 

systems taking into account current 

trends. 



Байтемиров 

Алишер 

Амангельдыулы 

Қазақстанның таулы өзендеріне 

арналған инерциялы 

гидроэлектростанция моделін 

зерттеу 

Заманауи ғимараттар мен 

коттедждерде электр қауіпсіздігін 

зерттеу 

Исследование модели 

инерционной ГЭС для горных 

рек Казахстана 

Исследование 

электробезопасности в 

современных зданиях и коттеджах 

Research of model of inertial 

hydroelectricpower station for the 

mountain rivers of Kazakhstan  

Research of electrical safety in 

modern buildings and cottages 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

2.18. ТЫҢДАЛДЫ: «6М071800 - Электр энергетикасы» мамандығы 

бойынша білім алатын 2-курс магистранттарының ғылыми жетекшілерін 

ауыстыру туралы» мәселесі бойынша ЭЖЭЖК кафедрасының меңгерушісі 

К.Т.Тергемес (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «6М071800-Электр энергетикасы» мамандығы бойынша 

білім алатын  келесі 2-курс магистранттарының ғылыми жетекшілері 

ауыстырылсын: 
 

магистрантын 

аты-жөні 
бұрынғы жетекшісі аты-жөні жаңа жетекшісі аты-жөні 

Айсаев Ержан 

Сатжанұлы 

Тергемес К.Т., 

к.т.н., доцент 

Дмитриченко В.И., 

к.т.н., доцент 

Тілеуғали Улан 

Тергемесұлы 

Баймаганов А.С.,     

доцент 

Казанина И.В. 

к.т.н., доцент 

Байгадилов 

Адил Кайратулы 

Дмитриченко В.И.,     

к.т.н., ст.преподаватель 

Тергемес К.Т., 

к.т.н., доцент 

Байтемиров 

Алишер 

Амангельдыулы 

Чермисинов Ю.Г.,     

 к.т.н., доцент 

Стульников Г.В..,      

к.т.н., доцент 

Зинешева 

Дайана 

Махамбетовна 

Дмитриченко В.И.,    

 к.т.н., ст.преподаватель 

Тергемес К.Т., 

к.т.н., доцент 

Карамолдаев 

Даулет 

Кайратович 

Башкиров М.В.,                

доцент 

Дмитриченко В.И., 

к.т.н., доцент 

Садыков Нияз 

Талгатұлы 

Нигматуллин Р.М., 

к.т.н., ст. преподаватель 

Дмитриченко В.И., 

к.т.н., доцент 

Елеусинов 

Аслан 

Саламатулы 

Чермисинов Ю.Г.,           

 к.т.н., доцент 

Казанина И.В.,          

 к.т.н., доцент 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  



 

2.19. ТЫҢДАЛДЫ: «6М071700-Жылу энергетика»  («Өнеркәсіптік жылу 

энергетика» мамандануы) мамандығы бойынша білім алатын ғылыми-

педагогикалық магистратураның 2-курс магистранттарының магистрлік 

диссертацияларының тақырыптарын бекіту туралы» мәселесі бойынша «Жылу 

энергетикалық қондырғылар» кафедрасының меңгерушісі А.А. Кибарин 

(ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «6М071700-Жылу энергетика»  («Өнеркәсіптік жылу 

энергетика» мамандануы) мамандығы бойынша білім алатын ғылыми-

педагогикалық магистратураның келесі 2-курс магистранттарының магистрлік 

диссертацияларының тақырыптары бекітілсін, негіздеме: 2019ж. 19 

маусымдағы № 308 бұйрық 

магистрантын 

аты-жөні  

 

Магистрлік диссертация 

тақырыбы 

жетекшісі 

аты-жөні 

Зерттеу орны 

(УИЛ, ТНИЛ и 

т.д.), зертханалық 

стенд 

Салаға қосқан 

үлесі 

 

 

Ергарин 

Мухтар 

Муафекович 

 

Разработка технических 

решений применения 

газотурбинных установок в 

условиях г. Алматы 

 

Бахтияр Б.Т  "ТОО 

Казкотлосервис" 

 

  Олардың 

нәтижелерін 

кафедраның 

ғылыми-зерттеу 

жұмысында 

пайдалану ТЭУ 

кафедрасында, 

ТОО 

Казкотлосервис 

  

Development of technical 

solutions for the use of gas 

turbine units in the conditions 

of Almaty 

Алматы қаласының 

жағдайында газтурбиналық 

қондырғыларды қолдану 

бойынша техникалық 

шешімдерді әзірлеу 

 

Тастамбеков 

Алибек 

Маратович 

Разработка сеппогенератора 

с низкими выбросами 

вредных веществ с 

применением современных 

средств моделирования 

Умышев Д.Р. 

 

 "ТОО 

Казкотлосервис" 

 

 Олардың 

нәтижелерін 

кафедраның 

ғылыми-зерттеу 

жұмысында 

пайдалану ТЭУ 

кафедрасында,и 

ТОО 

Казкотлосервис 

  

Development of 

seppogenerator with low 

emissions of harmful 

substances using modern 

modeling tools 

Заманауи модельдеу 

құралдарын қолдана отырып, 

зиянды заттардың 

шығындылары төмен 

сеппогенераторды әзірлеу 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

https://kazkotloservis.satu.kz/
https://kazkotloservis.satu.kz/
https://kazkotloservis.satu.kz/
https://kazkotloservis.satu.kz/


2.20. ТЫҢДАЛДЫ: «6М071700-Жылу энергетика»  («Өнеркәсіптік жылу 

энергетика» мамандануы) мамандығы бойынша білім алатын ғылыми-

педагогикалық магистратураның 2-курс магистранттарының магистрлік 

диссертацияларының тақырыптарын бекіту туралы» мәселесі бойынша 

«Өнеркәсіптік жылу технологиялар» кафедрасының меңгерушісі Е.С.Үмбетов 

(ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «6М071700-Жылу энергетика»  («Өнеркәсіптік жылу 

энергетика» мамандануы) мамандығы бойынша білім алатын ғылыми-

педагогикалық магистратураның келесі 2-курс магистранттарының магистрлік 

диссертацияларының тақырыптары бекітілсін, негіздеме: 2019ж. 19 

маусымдағы № 308 бұйрық: 
магистрантын 

аты-жөні  

 

 

Магистрлік диссертация 

тақырыбы 

жетекшісі 

аты-жөні 

Зерттеу орны 

(УИЛ, ТНИЛ ), 

зертханалық 

стенд. 

Салаға қосқан 

үлесі 

 

 

Балекова 

Акнур 

Аманбековна  

Обоснование параметров 

вентиляционных систем с 

пылеуловителями на 

встречных закрученных 

потоках 

Умбетов Е.С. 

к.т.н., доцент 

 УИЛ «Системы 

теплоснабжения и 

топочные газы» 

  Разработка 

системы 

пылеулавливания. 

 

  

Қарама-қарсы ағындарда 

шаң жинағыштары бар 

желдету жүйелерінің 

параметрлерін негіздеу 

Justification of the parameters 

of ventilation systems with 

dust collectors on counter 

swirling flows 

 

Епенова 

Жанар 

Абиловна 

Разработка роторного 

адиабатного увлажнителя 

для энергоэффективных 

систем кондиционирования 

воздуха 

Умбетов Е.С. 

к.т.н., доцент 

 

  УИЛ «Системы 

производства и 

распределения 

энергоносителей» 

 

 Разработка  

роторного 

увлажнителя 

  

Development of a rotary 

adiabatic humidifier for 

energy-efficient air 

conditioning systems 

Ауа баптаудың энергия 

тиімді жүйелері үшін 

айналмалы адиабатты 

ылғалдандырғышты жасау 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды 

 

 

 

Төрайым                                                           С. Сагинтаева 

  

Ғылыми хатшы                                                          А. Бегимбетова 

https://kazkotloservis.satu.kz/
https://kazkotloservis.satu.kz/
https://kazkotloservis.satu.kz/
https://kazkotloservis.satu.kz/

