
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«АЭжБУ»  КеАҚ Ғылыми кеңесінің отырысы  
 

Төрайым  – ректор С. Сагинтаева 

Ғылыми хатшы – доцент А. Бегимбетова 

 

ҚАТЫСҚАНДАР: Ғылыми кеңестің 33 мүшесінен 27-сі (келу парағы қоса 

берілді) қатысты. 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

 

1. 2018/2019 оқу жылындағы Бітірушілер- Қамқоршылар кеңесінің жұмысы 

және олардың келешегі туралы   

Баяндамашы – Бітірушілер-қамқоршылар кеңесінің жауапты хатшысы 

Г.С. Смагулова. 

 

2. ЖОО кадрлық саясат туралы. 

 Баяндамашы – HR-директоры П.Ж. Сулеева. 

 

3. Түрлі мәселелер 

 

1. ТЫҢДАЛДЫ: Бітірушілер-қамқоршылар кеңесінің жауапты хатшысы 

Г.С. Смагулов  (баяндама қоса берілді). 

С.С.Сагинтаева: 2018/2019 оқу жылында АЭжБУ Бітірушілер-

қамқоршылар кеңесінің атқарған жұмыстары туралы толық есеп берілген. 2020 

жылдың ақпан айында университетке 45 жыл толады, осыған байланысты 

Бітірушілер-қамқоршылар кеңесінің барлық мүшелері АЭжБУ мерейтойын 

атап өту ұсынысын қолдады. 

Мүшелік жарналарға келетін болсақ, ректораттың, Ғылыми кеңестің 

барлық мүшелері Қамқоршылар кеңесінің хаттамалық шешіміне сәйкес 

белгіленген мөлшерде оқу жылы басталғанға дейінгі мерзімде мүшелік 

жарналарды біржолғы төлеуді жүргізуге міндетті. АЭжБУ Бітірушілер 

қауымдастығының Бітірушілер-қамқоршылар кеңесінің келесі отырысы 1 

қарашада өтуі тиіс, күн тәртібінде қандай мәселелер бар? 



Г.С.Смагулова: Біз жетім студенттерге материалдық көмек көрсету 

мәселесін қарастырамыз. Институт директорларына ұсынылған ақпарат пен 

құжаттар үшін рақмет. 

          Қамқоршылар кеңесінің жауапты хатшысы Г.С.Смагулованың 

«Қамқоршылар кеңесінің 2018/19 оқу жылындағы жұмысы және одан әрі дамуы 

туралы» мәселесі бойынша хабарламасын тыңдап және талқылап,  

  

 Ғылыми кеңес қаулы етті:   

1. Ақпарат мәліметке алынсын.  

2. Ректорат, Ғылыми кеңес мүшелері Қамқоршылар кеңесінің 2019 жылғы 

22 ақпандағы №1 хаттамасы негізінде №6 «Қауымдастық мүшелігіне 

қабылдау тәртібі, жылдық мүшелік жарна мөлшері» мәселесі бойынша 

кеңестің хаттамалық шешіміне сәйкес мөлшерде бір реттік мүшелік 

жарна төлемін жүргізуге міндеттелсін (мүшелік жарна мөлшері 5000 

теңгеден басталады).  

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

2. ТЫҢДАЛДЫ: «Университеттегі кадрлық саясат туралы» мәселе 

бойынша HR-директоры П.Ж.Сулеева (2019-2021 жылдарға арналған «АЭжБУ» 

КеАҚ кадр саясатының жобасы қоса берілді). 

       Г.К. Балбаев: Менің қызметтік іссапарлар бойынша сұрағым бар. Саясатта 

қоса атқару аясында лауазымдардың бірі бойынша іссапарға жіберілген 

жағдайда,  басқа атқарып отырған лауазым бойынша қызметкерге жалақысы 

сақталмайтын демалыс беріледі делінген. Менің ойымша, бұл дұрыс емес, 

өйткені біз жұмыс істеп отырған жобалар университет ішінде орындалып, 

нәтиже иесі университет болып табылады. 

 С.С.Сагинтаева: Барлық жобаларда жалақы емес, жоба бойынша 

жұмысқа байланысты тұру және жол жүру ақысы ғана қарастырылған. 

 П.Ж.Сулеева: егер жобада жалақы қарастырылмаса, онда қызметкерді 

іссапарға жіберген жағдайда жалақыны есептеу әдеттегі тәртіпте жүргізіледі. 

 А.А.Саухимов: Саясатта жобаларды қаржыландыру көздеріне 

қарамастан, әкімшілік қызметкерлер кемінде екі жобаға бір мезгілде қатысуға 

рұқсат етілгені жазылған.   

П.Ж.Сулеева: Егер қызметкер жобаның орындаушысы немесе жетекшісі 

болып табылса, ол ҒЗЖ салынған жалақыны алады. Біз бірнеше көздерден 

төлем жасауға құқығымыз болмағандықтан, «Бір мезгілде екі жобадан артық 

емес» (негізгі жұмыс жүктемесін қайта қараусыз) нормасын бекіткіміз келеді. 

А.А.Саухимов: менің ойымша, шаруашылық келісім-шарт 

жұмыстарының саны бойынша шектеу қою дұрыс емес, өйткені бұл ОҚП 

белсенділігін төмендетеді. Егер адам іссапарға баратын болса, онда ақысыз 

демалыс алу дұрыс емес. Шаруашылық келісім-шарт жұмыстарының саны 

бойынша шектеулер болмауы тиіс. Біздің жұмысымыздың болашағы - KPI 

басты көрсеткіші. Мен барлығын бұрынғыша қалдыруды ұсынамын, өйткені 

қызметкерді бағалаудың  басты рейтинг көрсеткіштері институт 

директорларының, кафедра меңгерушілерінің және студенттердің пікірлері 

болып табылады.  



П.Ж.Сулеева: өз ұсыныстарыңызды жазбаша түрде беріңіздер, біз 

оларды қарастырамыз. 

Г.В.Ревалде: жобалар санына қатысуға шектеу біздің қызметкерлердің 

көптеген зерттеу жұмыстарына қатыса алмауына әкеледі, ал егер оларға іссапар 

кезінде ақы төленбейтін болса, онда жобаларға қатысуға ниет білдірушілер 

саны азаяды. 

 С.В.Коньшин: Біздің университетте оқытушы, жүктемемен жұмыс 

істеуші іссапарға кеткен кезде, ол өзінің сабақтарының кестесін құруы керек 

екені көп жылдан бері жалғасып келеді. Іссапардан келген кезде ол заңды түрде 

сол сағаттарды өтейді. Егер де оның сабақтарын ешкім алмастыра алмайтын 

болса, онда сағаттық төлемге оқытушы алуға тура келеді. Сондықтан іссапарға 

жіберілген жағдайда, университет қызметкерінің еңбекақысын сақтау керек.  

С.С.Сагинтаева: оқытушының жүктемесі жылына 640 сағатты құрайды. 

Сонымен қатар, жұмыс уақытының күнделікті ұзақтығының нормасына  оқу-

әдістемелік, ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-әдістемелік және тәрбиелік 

жұмыстар кіреді. Ғылыми жұмыстарға қатысу кезінде қызметкерлер қосымша 

ақы алады, бұл оларды ҒЗЖ-ға тарту үшін жақсы ынталандыру болып 

табылады. KPI көрсеткіші жоғары оқу орнының рейтингісіне әсер ететін 

көрсеткіштерді ғана ескереді: импакт-факторлы журналдардағы мақалалар, оқу-

әдістемелік әдебиеттер және т.б. Біздің оқытушылар 640 сағат оқу 

жүктемелерін орындайды. Жұмысқа қабылдау кезінде сіздер оқытушылардың 

жобаларға қатысуын негізге алуларыңыз керек. Зерттеу жұмыстарының саны 

қазір бізде 30% құрайды, университет стратегиясына сәйкес 2025 жылға қарай 

ғылымға тартылғандардың саны 70% дейін артуы тиіс. Оған докторантура мен 

магистратурада білім алушылар контингентін кеңейту есебінен қол жеткізуге 

болады. Қазір бізде жүктемесінің 25% оқу жүктемесі құрайтын оқытушылар 

бар, ал қалғандары - бұл ғылыми қызмет. Сондықтан кадр саясатының негізі 

дұрыс деп есептеймін.  Біздің әрқайсымыз не үшін жалақы алатынымызды 

білуіміз керек. Университет оқытушылары басылымдардың санын көбейтіп, 

ғылыми бағыттағы белсенділікті арттыруы керек, жобаларға әр кафедрадан 

оқытушыларды тартыңыз, авторлық ұжымдар құрып, магистрлік және 

докторлық диссертацияларды бірлесіп басқарыңыз. 

 Перизат Жасулановна, жұмыс тобын құрып, бүгінгі ұсыныстар мен 

ескертулерді ескере отырып, университеттің кадрлық саясатын жетілдіріңіз. 

 
 

Ғылыми кеңес Қаулы етті:  

1. Ақпарат мәліметке алынсын.  

2. Университеттің кадрлық саясатын жетілдіру үшін жұмыс тобы 

құрылсын.  

 

 

Жауаптылар:  

HR-директор П.Ж. Сулеева 

Мерзімі: 2019 ж. 15  қараша  

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  



3. ӘРТҮРЛІ 
 

3.1.1. ТЫҢДАЛДЫ: «Дипломдық жобалардың (жұмыстардың) 

тақырыптарын және күндізгі оқу түрінің бітіруші курс студенттерінің 

жетекшілерін бекіту туралы» мәселесі бойынша ЖЭЖТИ директоры Б.Т. Бахтияр 

(ұсыныс қоса берілді). 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: дипломдық жобалардың (жұмыстардың) тақырыптары және 

күндізгі оқу түрінің бітіруші курс студенттерінің жетекшілері бекітілсін. 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.1.2. ТЫҢДАЛДЫ: «Дипломдық жобалардың (жұмыстардың) 

тақырыптарын және күндізгі оқу түрінің бітіруші курс студенттерінің 

жетекшілерін бекіту туралы» мәселесі бойынша ИКИТК директоры Г.К. Балбаев 

(ұсыныс қоса берілді). 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Дипломдық жобалардың (жұмыстардың) тақырыптары және 

күндізгі оқу түрінің бітіруші курс студенттерінің жетекшілері бекітілсін. 

      

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.1.3. ТЫҢДАЛДЫ: «Дипломдық жобалардың (жұмыстардың) 

тақырыптарын және күндізгі оқу түрінің бітіруші курс студенттерінің 

жетекшілерін бекіту туралы» мәселесі бойынша ЭЭЭТИ директоры Ж.С. 

Абдимуратов (ұсыныс қоса берілді). 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: дипломдық жобалардың (жұмыстардың) тақырыптары және 

күндізгі оқу түрінің бітіруші курс студенттерінің жетекшілері бекітілсін. 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.1.4. ТЫҢДАЛДЫ: «Дипломдық жобалардың (жұмыстардың) 

тақырыптарын және күндізгі оқу түрінің бітіруші курс студенттерінің 

жетекшілерін бекіту туралы» мәселесі бойынша БЖАТИ директорының 

орынбасары Ж.К.Алимсеитова (ұсыныс қоса берілді). 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: дипломдық жобалардың (жұмыстардың) тақырыптары және 

күндізгі оқу түрінің бітіруші курс студенттерінің жетекшілері бекітілсін. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.2. ТЫҢДАЛДЫ: «2019/2020 оқу жылына арналған «Қазақстанның 

қазіргі заман тарихы» пәні бойынша МЕК құрамын бекіту туралы» мәселесі 

бойынша ӘП кафедрасының меңгерушісі Б. Ж. Қабдушев (ұсыныс қоса 

берілді). 

 

С.С.Сагинтаева: Биылғы жылы «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» 

пәні бойынша қанша адам емтихан тапсырады? 

 

Б.Ж.Кабдушев: 1800 жуық адам, барлығы бірінші курстар. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша 

МЕК келесі құрамы бекітілсін: 



 

Төраға 

1. Болат Жоламанович Кабдушев – т.ғ.к., доцент.  

Комиссия мүшелері:  

1. Бакдаулет Турбекулы Берлибаев – т.ғ.д., профессор;  

2. Ниспек Рахимжанович Джагфаров – т.ғ.к., профессор;  

3. Анарбай Ускенбаевич Раджапов – т.ғ.к., доцент;  

4. Сауле Хайрулловна Байдильдина – т.ғ.к., доцент; 

5. Алмажан Джусуповна Утегалиева – т.ғ.к., доцент 

6. Клара Досимбетовна   Сейткулова - хатшы. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.3.1. ТЫҢДАЛДЫ: «ЖОО үздік оқытушысы – 2019» республикалық 

конкурсына қатысу үшін  Электрмен жабдықтау және энергияның 

жаңғыртылатын көздері кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к., доцент 

Қ.Т.Тергеместің кандидатурасын ұсыну туралы мәселесі бойынша конкурс 

комиссиясының төрағасы С.В.Коньшин (ұсыныс қоса берілді).   

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: «ЖОО үздік оқытушысы – 2019» республикалық 

конкурсына қатысу үшін  Электрмен жабдықтау және энергияның 

жаңғыртылатын көздері кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к., доцент Қ.Т.Тергемес 

ұсынылсын.  
 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.3.2. ТЫҢДАЛДЫ: «ЖОО үздік оқытушысы – 2019» республикалық 

конкурсына қатысу үшін  Жылу энергетика және жылу техника институтының 

директоры, т.ғ.к., доцент Б.Т.Бахтиярдың кандидатурасын  ұсыну туралы 

мәселесі бойынша конкурс комиссиясының төрағасы С.В.Коньшин (ұсыныс 

қоса берілді).   

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: «ЖОО үздік оқытушысы - 2019» республикалық 

конкурсына қатысу үшін, Жылу энергетика және жылу техника институтының 

директоры,  т.ғ.к., АЭжБУ доценті Б.Т.Бахтиярдың кандидатурасы ұсынылсын.  

 

 ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.3.3. ТЫҢДАЛДЫ: «ЖОО үздік оқытушысы - 2019» республикалық 

конкурсына қатысу үшін, Ғарыштық техника және технологиялар 

кафедрасының меңгерушісі, PhD докторы, доцент К.А.Алипбаевтың 

кандидатурасын ұсыну туралы» мәселесі бойынша Конкурс комиссиясының 

төрағасы С.В.Коньшин (ұсыныс қоса берілді). 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: «ЖОО үздік оқытушысы - 2019» республикалық 

конкурсына қатысу үшін, Ғарыштық техника және технологиялар 



кафедрасының меңгерушісі, PhD докторы, доцент К.А.Алипбаевтың 

кандидатурасы ұсынылсын. 

 

   ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.3.4. ТЫҢДАЛДЫ: «ЖОО үздік оқытушысы - 2019» республикалық 

конкурсына қатысу үшін, Телекоммуникациялық желілер және жүйелер 

кафедрасының меңгерушісі, PhD докторы, доцент Э.К.Темырканованың 

кандидатурасын ұсыну туралы» мәселесі бойынша конкурс комиссиясының 

төрағасы С.В.Коньшин (ұсыныс қоса берілді). 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: «ЖОО үздік оқытушысы - 2019» республикалық 

конкурсына қатысу үшін, Телекоммуникациялық желілер және жүйелер 

кафедрасының меңгерушісі, PhD докторы, доцент Э.К.Темырканованың 

кандидатурасы ұсынылсын.  

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.3.5. ТЫҢДАЛДЫ: «ЖОО үздік оқытушысы - 2019» республикалық 

конкурсына қатысу үшін, Электроника және робототехника кафедрасының 

доценті Т.В.Голубеваның кандидатурасын ұсыну туралы» мәселесі бойынша 

конкурс комиссиясының төрағасы С.В.Коньшин (ұсыныс қоса берілді). 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: «ЖОО үздік оқытушысы - 2019» республикалық 

конкурсына қатысу үшін, Электроника және робототехника кафедрасының 

доценті Т.В.Голубеваның кандидатурасы ұсынылсын.  

 

   ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.3.6. ТЫҢДАЛДЫ: «ЖОО үздік оқытушысы - 2019» республикалық 

конкурсына қатысу үшін, Электроника және робототехника кафедрасының 

доценті, PhD докторы Әлғазы Жауыттың кандидатурасын ұсыну туралы» 

мәселесі бойынша конкурс комиссиясының төрағасы С.В.Коньшин (ұсыныс 

қоса берілді).  

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: «ЖОО үздік оқытушысы - 2019» республикалық 

конкурсына қатысу үшін, Электроника және робототехника кафедрасының 

доценті, PhD докторы Әлғазы Жауыттың кандидатурасы ұсынылсын. 

 

 ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.3.7. ТЫҢДАЛДЫ: «ЖОО үздік оқытушысы - 2019» республикалық 

конкурсына қатысу үшін, Электр машиналары және электр жетегі 

кафедрасының доценті, PhD докторы Н.К.Альмуратованың кандидатурасын 

ұсыну туралы» мәселесі бойынша конкурс комиссиясының төрағасы 

С.В.Коньшин (ұсыныс қоса берілді).  

 



 ҚАУЛЫ ЕТТІ: «ЖОО үздік оқытушысы - 2019» республикалық 

конкурсына қатысу үшін, Электр машиналары және электр жетегі 

кафедрасының доценті, PhD докторы Н.К.Альмуратованың кандидатурасы 

ұсынылсын. 

 

 ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.3.8. ТЫҢДАЛДЫ: «ЖОО үздік оқытушысы - 2019» республикалық 

конкурсына қатысу үшін, IT-инжиниринг кафедрасының аға оқытушысы, 

Ж.К.Алимсеитованың кандидатурасын ұсыну туралы» мәселесі бойынша 

конкурс комиссиясының төрағасы С.В.Коньшин (ұсыныс қоса берілді).  

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: «ЖОО үздік оқытушысы - 2019» республикалық 

конкурсына қатысу үшін, IT-инжиниринг кафедрасының аға оқытушысы, 

Ж.К.Алимсеитованың кандидатурасы ұсынылсын. 

 

 ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.3.9. ТЫҢДАЛДЫ: «ЖОО үздік оқытушысы - 2019» республикалық 

конкурсына қатысу үшін, Автоматтандыру және басқару кафедрасының 

профессоры, PhD докторы А.Ж.Сагындикованың кандидатурасын ұсыну 

туралы» мәселесі бойынша конкурс комиссиясының төрағасы С.В.Коньшин 

(ұсыныс қоса берілді).  

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: «ЖОО үздік оқытушысы - 2019» республикалық 

конкурсына қатысу үшін, Автоматтандыру және басқару кафедрасының 

профессоры, PhD докторы А.Ж.Сагындикованың кандидатурасы ұсынылсын. 

 

  ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.3.10. ТЫҢДАЛДЫ: «ЖОО үздік оқытушысы - 2019» республикалық 

конкурсына қатысу үшін, Тіл білімдері кафедрасының доценті,  п.ғ.к. 

Н.С.Саньярованың кандидатурасын ұсыну туралы» мәселесі бойынша конкурс 

комиссиясының төрағасы С.В.Коньшин (ұсыныс қоса берілді).   

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: «ЖОО үздік оқытушысы - 2019» республикалық 

конкурсына қатысу үшін, Тіл білімдері кафедрасының доценті,  п.ғ.к. 

Н.С.Саньярованың кандидатурасы ұсынылсын. 

 

 ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.4. ТЫҢДАЛДЫ: «2019-2020 оқу жылына АЭжБУ Ғылыми-әдістемелік 

кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту туралы» мәселесі бойынша АЭжБУ ҒӘК 

төрағасы С.В.Коньшин (жоспар қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2019-2020 оқу жылына АЭжБУ Ғылыми-әдістемелік 

кеңесінің жұмыс жоспары бекітілсін. 



 

 ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.5. ТЫҢДАЛДЫ: «2019-2020 оқу жылына АЭжБУ Ғылыми-техникалық 

кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту туралы» мәселесі бойынша ҒИҚ проректоры 

А.А.Саухимов (жоспар қоса берілді).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2019-2020 оқу жылына АЭжБУ Ғылыми-техникалық 

кеңесінің жұмыс жоспары бекітілсін. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.6.1. ТЫҢДАЛДЫ: «2019/20 оқу жылына арналған «АЭжБУ» КеАҚ 

Тұңғыш ректоры  Ғ. Ж. Дәукеев атындағы атаулы білім беру грантын  КТТу-18-

1 тобының студенті Илья Константинович Жерновыхқа, GPA-3,39  беру 

туралы» мәселесі бойынша АҚ жөніндегі проректор С. В. Коньшин (ұсыныс 

қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «2019/20 оқу жылына арналған «АЭжБУ» КеАҚ Тұңғыш 

ректоры  Ғ. Ж. Дәукеев атындағы атаулы білім беру гранты  КТТу-18-1 

тобының студенті Илья Константинович Жерновыхқа, GPA-3,39  берілсін.  

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.6.2. ТЫҢДАЛДЫ: «2019/20 оқу жылына арналған «АЭжБУ» КеАҚ 

Тұңғыш ректоры  Ғ.Ж.Дәукеев атындағы атаулы білім беру грантын  СИБк-16-1 

тобының студенті Гүлбану Бағдатқызы Омароваға, GPA-3,55  беру туралы» 

мәселесі бойынша АҚ жөніндегі проректор С. В. Коньшин (ұсыныс қоса 

берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2019/20 оқу жылына арналған «АЭжБУ» КеАҚ Тұңғыш 

ректоры  Ғ.Ж.Дәукеев атындағы атаулы білім беру гранты СИБк-16-1 тобының 

студенті Гүлбану Бағдатқызы Омароваға, GPA-3,55  берілсін. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.7. ТЫҢДАЛДЫ:  «Орыс тіліндегі «Өнеркәсіптік механизмдердің электр 

жетегі» оқу құралын жариялауға ұсыну туралы» мәселесі бойынша ЭМЭЖ 

кафедрасының меңгерушісі Ж.К.Оржанова; (авторлары – т.ғ.д., профессор П. И. 

Сагитов; PhD, доцент Н. К. Алмуратова; т. ғ. к., доцент К. Ж. Қалиева; көлемі – 

6,3 б.б.), (ҒӘК ұсынысы және үзіндісі қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Орыс тіліндегі «Өнеркәсіптік механизмдердің электр 

жетегі» оқу құралы жариялауға ұсынылсын (авторлары – т.ғ.д., профессор П. И. 

Сагитов; PhD, доцент Н. К. Алмуратова; т. ғ. к., доцент К. Ж. Қалиева; көлемі – 

6,3 б.б.).  

 



ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3.8. ТЫҢДАЛДЫ: «Қазақ тіліндегі «Энергияның дәстүрлі емес және 

қайта жаңарту көздері» оқу құралын жариялауға ұсыну туралы» мәселесі 

бойынша ӨЖТ кафедрасының меңгерушісі Е.С.Умбетов (автор – PhD, доцент 

С.К.Абильдинова; көлемі – 6,6 б.б.), (ҒӘК ұсынысы және үзіндісі қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақ тіліндегі «Энергияның дәстүрлі емес және қайта 

жаңарту көздері» оқу құралы  жариялауға ұсынылсын (автор – PhD, доцент 

С.К.Абильдинова; көлемі – 6,6 б.б.). 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

 

 

  Төрайым                                                      С. Сагинтаева   

 

  Ғылыми хатшы                                           А. Бегимбетова  
 

 


