
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«АЭжБУ»  КеАҚ Ғылыми кеңесінің отырысы  

 

Төрайым – ректор С. Сагинтаева       

Ғылыми хатшы – доцент А. Бегимбетова  

 

ҚАТЫСҚАНДАР: Ғылыми кеңестің 33 мүшесінен 29-ы қатысты (келу парағы 

қоса берілді). 

 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

 

1. Кәсіби бағдарлау жұмыстарын ұйымдастыру туралы. 

       Баяндамашы – МД директоры  А.А. Кашкеев. 

2. АЭжБУ ғылыми-зерттеу қызметінің жағдайы және дамуы туралы. 

       Баяндамашы – ҒИҚ проректоры А.А. Саухимов. 

3. АЭжБУ Халықаралық ынтымақтастығы және ОПҚ мен студенттердің 

академиялық ұтқырлығы туралы. 

      Баяндамашы – ХЫАҰД директоры А.С. Апенова. 

4. Түрлі мәселелер 

4.1. 2019/2020 оқу жылына арналған бакалавриаттың күндізгі және сырттай 

оқу бөлімінің білім алушыларынан мемлекеттік емтихан қабылдау үшін 

және дипломдық жобаларды қорғау үшін МАК құрамын бекіту туралы.  

       Баяндамашылар –институт директорлары. 
4.2. 2019/2020 оқу жылына арналған магистратурада  білім алушылардан 

мемлекеттік емтихан қабылдау үшін және магистрлік диссертацияларды 

қорғау үшін МАК құрамын бекіту туралы. 

       Баяндамашы – ДМБО директоры. 
4.3. Мемлекеттік емтихан тапсырылатын ЖОО әзірлеген бейіндік пәндер 

тізімін бекіту. 

       Баяндамашылар –институт директорлары. 
4.4. 2019 жылдың гранттық ғылыми-зерттеу тақырыптары бойынша аралық 

есептер. 



    Баяндамашы –  ҒКД директоры Д.Ж Джексенбинов.   

4.5. Орыс тіліндегі «Они окружали Сталина: Н.И. Ежов и С.Ф. Реденс» оқу 

құралын жариялауға ұсыныс туралы. 

     Баяндамашы – ӘП кафедрасының меңгерушісі Б.Ж.Кабдушев. 
4.6. Қазақ тіліндегі «Алматы энергетика және байланыс университетінің 

тарихы 1975 – 2019 жж.» оқулық-монографиясын жариялауға ұсыныс 

туралы. 

     Баяндамашы – ӘП кафедрасының меңгерушісі Б.Ж.Кабдушев. 

 

 

1.ТЫҢДАЛДЫ: «Кәсіби бағдарлау  жұмыстарын ұйымдастыру туралы» 

мәселе бойынша  МД директоры А.А.Кашкеев (таныстырылым қоса берілді). 

Е.К.Умбеткулов: баяндамада кәсіби бағдарлау жұмысы барысында 

университет мамандықтары бойынша таныстырылым көрсетілетіні айтылған. 

Біз де оларды көре аламыз ба және қажет болған жағдайда жаңа ақпарат қосуға 

болады ма? 

А.А.Кашкеев: иә, сіздің оқытушыларыңыз бізге жаңа ақпаратпен 

келулеріне болады, біз оны таныстырылымдарда көрсететін боламыз. 

А.А.Абикенова: сіздің департаментіңіз студенттерді кәсіби бағдарлау 

жұмысына қатысу үшін қалай ынталандырады? 

 А.А.Кашкеев: студенттер үшін осындай жұмыстарға қатысу қызықты, 

сондай-ақ, бұл оларға жастарға арналған түрлі іс-шараларға қатысуға мүмкіндік 

береді, ал жаз мезгілінде олар өз жұмыстары үшін жалақы алады. 

С.С.Сагинтаева: ҰБТ курстарын аяқтағаннан кейін қанша адам біздің 

университетімізге оқуға түсті?  

А.А.Кашкеев: ҰБТ курстарын аяқтаған 17 адамнан бізге түскені 14. 

Курстарды біздің университетіміздің оқытушылары жүргізеді. 

С.С.Сагинтаева: Сіз мектептерді аралауды ұйымдастырасыз, 

университет туралы таныстырылымдарды көрсетесіз, сонымен қатар тағы 

қандай жұмыстарды жүзеге асырасыз? 

А.А.Кашкеев: жұмыстар келесі тәртіпте жүзеге асырылады: алдымен біз 

мектеп директорына алдын ала хат жазамыз, сондай-ақ кездесу өткізу үшін 

залды ұсынуды сұраймыз және таныстырылым көрсетілгеннен кейін 

оқушылардың сұрақтарына жауап береміз. Біздің таныстырылымдар 

университет мамандықтары, ғылыми қызмет, шетелдік модуль, колледж және 

студенттік өмір тақырыптарына арналған. 

С.К.Махмутов: таныстырылым екі тілде көрсетіледі ме?  

А.А.Кашкеев: иә, қазақ және орыс тілдерінде. 

М.М.Аршидинов: колледж білім алушылары үшін АЭжБУ-ге түсуге 

ҰБТ бойынша арнайы курстар ұйымдастыру қажет. 

А.А.Кашкеев: жақсы, жүргізу керек пәндер туралы толық ақпаратты 

беріңіз. 

Г.В.Ревалде: бізге келген жақсы оқитын студенттердің қандай 

мектептерден келгеніне талдау жасап, оларды алғыс хаттармен марапаттау 

керек. 



С.С.Сагинтаева: осы мектептердің директорлары мен мұғалімдерін 

Ғылыми кеңестің отырысына шақырып, оларға біздің ұжым атынан алғыс 

білдіруге болады, сондай-ақ студенттердің қазіргі кезде университетте білім алу 

үрдісі туралы және оларды ЖОО-ға оқуға қалай дайындағаны туралы пікір 

білдіруін сұрауға болады. 

Сіз ұстаздар мен мектеп директорларын алдағы Тәуелсіздік күнімен 

құттықтауды жоспарлап отырсыз ба? 

А.А.Кашкеев: иә, құттықтаймыз. 

С.С.Сагинтаева: жалпы кәсіптік бағдарлау жұмысы жыл бойы 

жүргізіледі. Сіздің жұмысыңызды жақсарту бойынша ұсыныстар: 

- университетте ашық есік күндерін жиі өткізу; 

- университет профессорларымен бітірушілердің  кездесуін ұйымдастыру; 

- көрсетілімдер мен буклеттер форматтарын талқылауға шығару; 

- бренд өнімінің тұсаукесерін жоспарлау. 

Г.В.Ревалде: университетте 23 білім беру бағдарламасы жұмыс істейді, 

сіз барлық білім беру бағдарламалары туралы ақпарат бересіз бе? 

А.А.Кашкеев: иә, бізде университеттің барлық білім беру 

бағдарламалары бойынша жаңартылған мәліметтер бар. 

С.С.Сагинтаева: білім беру бағдарламалары бойынша ақпаратта тек 

негізгілері ғана көрсетіліп, нақты және жеңілдетілген форматта болуы тиіс. 

Сіз институт директорларын жұмысқа шақырасыз ба? 

А.А.Кашкеев: ашық есік күні қарсаңында, біз институт директорларына 

мектеп түлектеріне зертханалық база мен жабдықтарды көрсете алатын 

зертханалар мен оқытушыларды ұсынуыңызды сұраймыз. 

 

АЭжБУ Ғылыми кеңесі МД директоры А.А.Кашкеевтің ақпаратын 

тыңдап және талқылап, қаулы етті: 

 

1. «Ашық есік күндері» іс-шарасы  жылына 3 рет өткізілсін.   

 

2. «Ашық есік күндері» іс-шарасы аясында, ОПҚ және университет 

бітірушілерінің мектеп оқушылары мен колледж бітірушілерінің кездесулері 

ұйымдастырылсын. 

 

Жауапты: 

МД директоры А.А. Кашкеев 

 Мерзімі: 2020 ж. 31 наурызы 

 

3. ОПҚ және институт директорларымен  көрсетілімдер мен буклеттердің 

форматтарын талқылау үшін кездесулер ұйымдастырылсын. 

 

4. Университеттің 45 жылдығына арналған университеттің брендті 

өнімдерінің көрсетілімі ұйымдастырылсын. 

 

Жауапты: 

 МД директоры А.А. Кашкеев           

    Мерзімі: 2020 ж. 31 қаңтары 



 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

2. ТЫҢДАЛДЫ: «АЭжБУ ғылыми-зерттеу қызметінің жағдайы және 

дамуы туралы» мәселе бойынша ҒИҚ проректоры А.А. Саухимов (есеп қоса 

берілді).  

С.С.Сагинтаева: институттардың ғылыми қызметтері бойынша 

қосымша талдау жасау керек. Біз кафедралардың түйіскен жерінде бірлескен 

ғылыми жобаларды жүргізуіміз керек.  

Игорь Анатольевич, Сіздің «Автоматтандыру және басқару» 

кафедраңыз, мысалы, көптеген шаруашылық келісім жұмыстарын орындай 

алады. Жақында 2020-2022 жылдарға арналған ғылыми жобалар бойынша 

гранттық қаржыландыруға ҚР БҒМ конкурсы жарияланатын болады, 

сондықтан кафедраларға бірлесіп жұмыс істеп, қатысуға бірлескен өтінімдер 

беру қажет. Мен тақырып жетекшілеріне жобаларға ішкі кадрларды белсенді 

тарту үшін, орындаушылар контингентін кеңейтіп, сондай-ақ ғылыми 

белсенділікті адамдардың санасына жылжыту үшін кафедрааралық ғылыми 

семинарлар өткізсін деген ұсынысым бар. 

Т.С.Картбаев: баяндамада БЖАТИ-да шаруашылық келісімдік 

жұмыстар жоқ екендігі айтылды. Шын мәнінде бізде бір шаруашылық келісім 

жобасы бар. Сондай-ақ, біздің институт стартап-конкурстарға белсенді 

қатысуда, әрі жақында «Бастау» жобасы бойынша Гран-при алды. 

С.С.Сагинтаева: бұл ақпаратты Ғылым департаментіне уақытында беру 

керек. 

А.А.Саухимов: соңғы 3 жылда сіз қандай кәсіпорындарда болдыңыз? 

Т.С.Картбаев: біз «Сайман корпорациясы» ЖШС-мен, Ғылым 

комитетімен, «HIGH INVEST» ЖШС-мен белсенді жұмыс істейміз, сондай-ақ 

басқа да жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық жасаймыз. 

Р.Ш.Бердибаев: біз «Каспий-прибор» ЖШС-мен шартқа қол қойдық 

және олардан білім беру үдерісі үшін бірнеше бағдарламалық қамтамасыз 

етуді алдық. 

Б.Т.Бахтияр: біздің институттың студенттері жақында Екатеринбург 

қаласында өткен Халықаралық конференцияға қатысты, сонымен қатар, біздің 

профессор А. М. Достияровпен бірге Созополь (Болгария) қаласында өткен 

Халықаралық конференцияға қатысып, сертификат алды. 

И.А.Федоренко: біз өткен жылы ғылыми жобалар бойынша ҚР БҒМ 

конкурсына 6 өтінім бердік. Бірақ, өкінішке орай,оның  бірде-біреуін  жеңе 

алмадық. Менің ойымша, Басқару жүйесі институтын Электр энергетикасы 

мен жылу энергетикасына біріктіру бойынша жұмыстарды арттыру қажет. 

Білім беру бағдарламаларында IT-мамандықтар көбірек болуы керек. 

М.С.Салыкова:  19 қыркүйек күні біздің кафедра ИЭЕҚ кафедрасымен 

бірге Президент жанындағы «жасыл экономикаға» көшу жөніндегі кеңес 

мүшесінің өкілімен дөңгелек үстел өткізуге қатысқанын айтқым келеді. 

Кездесу барысында біз Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіндегі 

өзгерістерді талқыладық. Сондай-ақ, біз салалық стандарттарды әзірлеу үшін 

техникалық комитетке кіру үшін хат дайындадық. 

С.С.Сагинтаева: бұл іс-шара «Менеджмент және кәсіпкерлік» 



кафедрасына осы жобаға белсенді қатысуға, Экологиялық кодексті жаңғырту 

бойынша ұсыныстар енгізуге мүмкіндік берді. 

Бұл шын мәнінде біздің университет үшін өте маңызды іс-шара, 

сондықтан, Алмаз Абжалиевич, сіз міндетті түрде бұл туралы баяндамаңызда 

ескере кетуіңіз керек еді.  

Барлық IT пәндері ағылшын тілінде жүргізілуі тиіс. Оқу процесін қалай 

дұрыс құру керектігін ойлаңыз, студенттер мен оқытушылар арасында 

сауалнама жүргізіңіз, кез келген жағдайда базалық пәндерді жетекші мамандар 

оқуы тиіс. Ғылыми қызмет бойынша барлық ақпарат Ғылым департаментіне 

берілуі тиіс. 

А.А.Саухимов: менің ойымша, ЖОО-ның негізгі көрсеткіші - жасалған 

шарттар саны. Сондықтан біз сіздің ұсыныстарыңызды іріктейміз. Біз салалық 

ЖОО болып табыламыз және біздің басты көрсеткіш-бұл өндіріспен байланыс. 

Г.В.Ревалде: ЖОО-ның ғылыми қызметі туралы барлық ақпарат біздің 

AUPET Science сайтында көрсетілуі тиіс. 

С.С.Сагинтаева: есепті негізге алуды және бекітуді ұсынамын. 

 

АЭжБУ Ғылыми кеңесі ҒИҚ проректоры А.А.Саухимовтың ақпаратын 

тыңдап және талқылап, қаулы етті: 

 

1. Ақпарат мәліметке алынсын. 

2. ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру бағытында және ҚР 

кәсіпорындарымен салалық шаруашылық шарттарын орындауда ғылыми 

қызмет жандандырылсын. 

Жауапты: 

ҒИТКИ директоры Г.К.Балбаев  

Мерзімі: 2020 жылдың 1-тоқсаны 

 

3. ҚР кәсіпорындарымен салалық шаруашылық шарттары бағытында 

ғылыми қызмет жандандырылсын. 

   

Жауапты: 

БЖАТИ  директоры Т.С.Картбаев  

Мерзімі: 2020 жылдың 1-тоқсаны 

 

4. 2019 жылға арналған жобаны орындаудың күнтізбелік жоспарына 

өзгерістер енгізілсін.  

Жауапты: 

ф-м.ғ.д., профессор С.Б.Бимурзаев  

Мерзімі: 2019 жылдың 4-тоқсаны 

 

5. Қорытынды есепте зерттелетін шамалардың тәуелділік кестесі мен 

теңдеулері түрінде нақтылаумен оңтайландыру нәтижелерін алу әдістерінің 

сипаттамасы кеңейтілсін. Жобаның күнтізбелік жоспарындағы жұмыстарды 

орындау мерзіміне назар аударылсын. 

  



Жауапты: 

т.ғ.д., профессор Р.К.Орумбаев  

Мерзімі: 2019 жылдың 4-тоқсаны 

 

6. Математикалық үлгілеу бойынша әзірленген техникалық тапсырма 

2019 жылғы қорытынды есепке қосылсын. 

  

Жауапты: 

 ф-м.ғ.к., РМА профессоры А.А.Шашкин  

Мерзімі: 2019 жылдың 4-тоқсаны 

 

7. Жүйе онлайн режимге  ауыстырылсын, Ұлттық қауіпсіздік пен 

қорғанысты қамтамасыз ету органдары мен мекемелер базасында жүйе 

тестілеуден өткізілсін. SIEM айрықша құқығын растайтын патентке өтінім 

жіберілсін. 

  

Жауапты: 

 PhD, ІТ-инжиниринг каф.меңгерушісі А. А. Досжанова  

Мерзімі: 2020 жылдың 1-тоқсаны 

 

8. Ғылым және коммерцияландыру департаменті ҚР БҒМ Ғылым 

комитетінің 2018-2020 ж. ғылыми-техникалық жобалар мен гранттық 

қаржыландыру бағдарламаларының сапалы орындалуын бақылауды 

жалғастырсын.  

 

   Жауаптылар: 

 ҒКД директоры Д.Ж.Джексенбинов,  

ҒИҚ проректоры А.А.Саухимов 

Мерзімі: 2020 жылдың 4-тоқсаны 

 

9. ОПҚ ғылыми жобалар мен ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін 

көрсететін мақалаларды «АЭжБУ хабаршысы» мерзімдік журналында 

жариялауға міндеттелсін. 

 

Жауаптылар – институт директорлары,  

ҒИҚ проректоры А.А.Саухимов  

Мерзімі: 2019 жылдың 20 желтоқсаны 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

3. ТЫҢДАЛДЫ: «АЭжБУ халықаралық ынтымақтастығы және 

студенттер мен ОПҚ академиялық ұтқырлығы туралы» мәселе бойынша 

ХЫАҰД директоры А.С.Апенова (баяндама және таныстырылым қоса 

берілген).  

Е.К.Умбеткулов: мен сіздің баяндаңыздан көп ақпарат алдым, бірақ біз 

кейде есептер жазғанда, деректерді қайдан алуға болатынын білмейміз. АЭжБУ 

халықаралық ынтымақтастығы туралы деректер базасы бар ма? 



А.С.Апенова: біздің департаментте білім алу туралы толық ақпарат бар, 

сонымен қатар тағылымдамадан, біліктілікті арттыру курстарынан өткен 

студенттер мен оқытушылардың тізімі де бар. 

С.С.Сагинтаева: бұл ақпаратты университет сайтына орналастыру керек. 

Студенттер мен қызметкерлерді ұтқырлық бойынша іріктеу қалай жүргізілуде? 

А.С.Апенова: сайтта біз тағылымдамадан өту, академиялық ұтқырлық 

туралы хабарландыру орналастырамыз, онда үміткерлерге қойылатын 

талаптарды көрсетеміз.  Студенттер үшін басты критерий жоғары GPА және 

ағылшын тілін білу, қызметкерлер үшін – ағылшын тілін білу және ғылыми 

тақырыптардың болуы болып табылады. 

С.С.Сагинтаева: сайтта ақпаратты орналастырудан басқа, 

хабарландыруларды стендтке ілу керек. Мақсатты көрсеткіштерде бізде 

шетелдік студенттердің пайызын 5-ке дейін арттыру туралы жазылған, 

шетелдік түлектерді біздің университетке қалай оқуға түсуге тартуға болады? 

Г.В.Ревалде: шетелдіктерді тарту үшін маңызды кезең оқу құны болып 

табылады. Мүмкін, шетелдік азаматтарды тарту үшін оқу құнын сәл төмендету 

керек болар. Екінші кезең халықаралық көрмелерге қатысу болып табылады, 

әрі қарай бұл біздің білім беру бағдарламаларымызды әлеуметтік желілерде 

белсенді насихаттау және жатақханалардағы қызмет көрсетуді реттеу. 

Э.К.Темырканова: біздің мамандықта Өзбекстаннан келген студенттер 

оқиды. Мәселе олардың орыс, қазақ, ағылшын тілдерін де білмеуінде.  

Балаларды дайындау үшін тілдік курстарды ашайық. 

С.С.Сагинтаева: тілді білмейтін шетелдік студенттер үшін foundation 

ұйымдастыру қажет, бұл ретте біз кәсіптік бағдар жүргізу кезінде оқыту орыс, 

қазақ және ағылшын тілдерінде жүргізіледі екендігі туралы дұрыс ақпарат 

беруге тиіспіз. 

С.В.Коньшин: Ташкент университетінің ректоры да бұл мәселені 

бірлескен қосдипломды бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында көтерді. 

Бірінші нұсқа - олар тілдік курстарды өздерінде ұйымдастырады және өткізеді. 

Екінші нұсқа - жарты жылға foundation ұйымдастыру. Үшінші нұсқа - 

foundation оқуға кіріктірілген және сонымен қатар студенттер арнайы пәндер 

мен тілді қатар оқиды. Әрине, біз үшін ұсынылған үш нұсқаның біріншісі  

тиімдірек, себебі ол жағдайда бізге тілдерді білетін студенттер келеді. 

С.С.Сагинтаева: проректорлар мен  институт директорлары шетелдік 

студенттермен кездесу өткізіп, барлық студенттер үшін оқытудың талаптары 

мен шарттары бірдей екенін түсінду керек. 

АЭжБУ Ғылыми кеңесі ХЫАҰД директоры А.С. Апенованың ақпаратын 

тыңдап және талқылап, келесіні атады: 

Ғылыми кеңес шетелдік ЖОО-ға білім алуға бағытталған бакалаврлар 

мен магистранттардың  санын арттыру бойынша жұмыстар жасалғанын 

белгіледі. Шетелдік студенттердің саны артуда, қазіргі таңда АЭжБУ-де 74 

шетелдік студент білім алуда. 

Сонымен қатар, ХЫАҰД Халықаралық қызмет бойынша факультеттер 

декандарының  орынбасарларымен бірлесе  жоғары оқу орындары арасындағы 

келісімдер аясында, сыртқы және ішкі кіріс ұтқырлығы бойынша ОПҚ мен  

өзара тиімді алмасулар және  толық ақылы негізде білім алушылар арасында 

жұмыстарды күшейткен жөн. 



 

Ғылыми кеңес қаулы етті: 

 

1. Ақпарат мәліметке алынсын. 

 

2.  Жоғары оқу орындары арасындағы келісімдер аясында, сыртқы және 

ішкі кіріс ұтқырлығы бойынша ОПҚ мен  өзара тиімді алмасулар және  толық 

ақылы негізде білім алушылар арасында жұмыстар  күшейтілсін. 

                                             

3. АЭжБУ-де  академиялық ұтқырлық бойынша білім алуға қазақстандық 

ЖОО студенттерін тарту жұмыстары күшейтілсін.   

 

Жауапты: 

ХЫАҰД директоры А. Апенова. 

Мерзімі: 2020 ж. 31наурыз  

.  

4. Осы қаулының орындалуын бақылау АЭжБУ президенті Г.В. Ревалдеға 

жүктелсін. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

4. ӘРТҮРЛІ.  

 

4.1.1.  ТЫҢДАЛДЫ: «2019/2020 оқу жылына арналған «Ғарыштық 

инженерия және телекоммуникациялар» институты бойынша дипломдық 

жобаларды қорғау үшін және күндізгі, сырттай оқу түріндегі бакалавриатта 

білім алатындардан мемлекеттік емтихан қабылдау үшін МАК құрамын бекіту 

туралы» мәселе бойынша ҒИТКИ директоры Г.К.Балбаев  (ұсыным қоса 

берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «2019/2020 оқу жылына арналған «Ғарыштық инженерия 

және телекоммуникациялар»  институты бойынша дипломдық жобаларды 

қорғау үшін және күндізгі, сырттай оқу түріндегі бакалавриатта білім 

алушылардан мемлекеттік емтихан қабылдау үшін МАК құрамы бекітілсін: 

 

 

1. 2019-2020 оқу жылына арналған «Ғарыштық инженерия және 

телекоммуникациялар» институты бойынша бакалавриаттың күндізгі және 

сырттай оқу бөлімінің білім алушыларынан мемлекеттік біліктілік емтиханын 

қабылдау үшін МАК мүшелерінің келесі құрамын бекітуіңізді сұраймын. 

5В071600 – Аспап жасау мамандығы бойынша (қазақ бөлімі) 

Төраға: Р.М. Мусин – «Сайман корпорациясы» ЖШС техникалық 

директоры. 

Комиссия мүшелері: 

Г.К. Балбаев – PhD, доцент; 

А. Жауыт - PhD, доцент; 

Т.О. Чигамбаев – ЭР кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к., доцент; 



С.А. Юсупова– т.ғ.к., аға оқытушы. 

5В071600 – Аспап жасау мамандығы бойынша (орыс бөлімі) 

Төраға: Р.М. Мусин – «Сайман корпорациясы» ЖШС техникалық 

директоры. 

Комиссия мүшелері: 

Г.К. Балбаев – PhD, доцент; 

Б.С. Байкенов – к.т.н., доцент; 

Т.О. Чигамбаев –ЭР кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к., доцент; 

С.А. Юсупова – т.ғ.к., аға оқытушы. 

5В071600 – Аспап жасау (ағылшын тобы) 

Төраға: Р.М. Мусин – «Сайман корпорациясы» ЖШС техникалық 

директоры. 

Комиссия мүшелері: 

Г.К. Балбаев – PhD, доцент; 

Б.С. Байкенов – т.ғ.к., доцент; 

Т.О. Чигамбаев – ЭР кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к., доцент; 

А. Жауыт – PhD, аға оқытушы. 

5В074600 – Ғарыштық техника және технологиялар 

 Төраға: А.Ж. Бибосинов – PhD, "Фесенков атындағы АФИ" АҚ - "Ұлттық 

ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы". 

Комиссия мүшелері: 

К.А. Алипбаев – ҒИ кафедрасының меңгерушісі, PhD, доцент; 

М.К. Шимирбаев – т.ғ.к., профессор; 

Е.Е. Исмаил – т.ғ.к., профессор; 

Н.А. Бажаев - PhD, доцент. 

5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

мамандығы бойынша, мамандандыру: Көпарналы телекоммуникациялық 

жүйелер (орыс бөлімі). 

Төраға: Т.С. Жакибаев – Мобайл-Телеком-Сервис ЖШС пайдалану 

бөлімінің бастығы. 

Комиссия мүшелері: 

Э.К. Темырканова – зав.кафедрой ТКСС, PhD, доцент; 

М.А. Хизирова – ф-м.ғ.к., доцент; 

Е.В. Ползик – доцент. 

5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

мамандығы бойынша, мамандандыру: Көпарналы телекоммуникациялық 

жүйелер (қазақ бөлімі). 

Төраға: Т.С. Жакибаев – Мобайл-Телеком-Сервис ЖШС пайдалану 

бөлімінің бастығы. 

Комиссия мүшелері: 

Э.К. Темырканова – ТКЖЖ кафедрасының меңгерушісі, PhD, доцент; 

М.А. Хизирова – ф-м.ғ.к., доцент; 

К.Х. Жунусов – ф-м.ғ.к., доцент. 

5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

мамандығы бойынша,  мамандандыру: Инфокоммуникациялық 

технологиялар (орыс бөлімі). 



Төраға: Т.С. Жакибаев – Мобайл-Телеком-Сервис ЖШС пайдалану 

бөлімінің бастығы. 

Комиссия мүшелері: 

Э.К. Темырканова– ТКЖЖ кафедрасының меңгерушісі, PhD, доцент; 

Ю.М. Гармашова– доцент; 

Н.В. Семенякин -  PhD, доцент; 

К.С. Чежимбаева– т.ғ.к., профессор. 

5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

мамандығы бойынша, мамандандыру: Инфокоммуникациялық технологиялар 

(қазақ бөлімі). 

Төраға: Т.С. Жакибаев – Мобайл-Телеком-Сервис ЖШС пайдалану 

бөлімінің бастығы. 

Комиссия мүшелері: 

Э.К. Темырканова – ТКЖЖ кафедрасының меңгерушісі, PhD, доцент; 

А.Д. Мухамеджанова – доцент; 

К.С. Чежимбаева – т.ғ.к., профессор; 

Ю.М. Гармашова – доцент. 

5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

мамандығы бойынша, мамандандыру: Мобильді Радиожүйелер және 

телехабар тарату. 

Төраға: Т.С. Жакибаев – Мобайл-Телеком-Сервис ЖШС пайдалану 

бөлімінің бастығы. 

Комиссия мүшелері: 

Э.К. Темырканова – ТКЖЖ кафедрасының меңгерушісі, PhD, доцент; 

Т.А. Урусова – доцент; 

В.В. Артюхин – т.ғ.к., доцент. 

2. Күндізгі, сырттай оқу бөліміндегі бакалавриат түлектерінің дипломдық 

жобаларын (жұмыстарын) қорғау жөніндегі МАК құрамын бекітуді сұраймын: 

5В071600 – Аспап жасау мамандығы бойынша (қазақ бөлімі) 

Төраға: Р.М. Мусин – «Сайман корпорациясы» ЖШС техникалық 

директоры. 

Комиссия мүшелері: 

Г.К. Балбаев– PhD, доцент; 

А. Жауыт - PhD, доцент; 

Т.О. Чигамбаев– зав.кафедрой ЭР, т.ғ.к., доцент; 

С.А. Юсупова– т.ғ.к., аға оқытушы. 

5В071600 – Аспап жасау мамандығы бойынша (орыс бөлімі) 

Төраға: Р.М. Мусин – «Сайман корпорациясы» ЖШС техникалық 

директоры. 

Комиссия мүшелері: 

Г.К. Балбаев– PhD, доцент; 

Б.С. Байкенов– т.ғ.к., доцент; 

Т.О. Чигамбаев–ЭР кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к., доцент; 

С.А. Юсупова– т.ғ.к., аға оқытушы. 

5В071600 – Аспап жасау мамандығы бойынша (ағылшын тобы) 

Төраға: Р.М. Мусин – «Сайман корпорациясы» ЖШС техникалық 

директоры. 



Комиссия мүшелері: 

Г.К. Балбаев– PhD, доцент; 

Б.С. Байкенов– т.ғ.к., доцент; 

Т.О. Чигамбаев–ЭР кафедрасының меңгерушісі, к.т.н., доцент; 

А. Жауыт– PhD, аға оқытушы. 

5В074600 – Ғарыштық техника және технологиялар мамандығы 

бойынша 

Төраға: А.Ж. Бибосинов. – PhD, "Фесенков атындағы АФИ" АҚ - "Ұлттық 

ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы". 

Комиссия мүшелері: 

К.А. Алипбаев– ҒИ кафедрасының меңгерушісі, PhD, доцент; 

М.К. Шимирбаев– т.ғ.к., профессор; 

Е.Е. Исмаил– т.ғ.к., профессор; 

Н.А. Бажаев - PhD, доцент. 

5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

мамандығы бойынша (орыс бөлімі). 

Төраға: Т.С. Жакибаев – Мобайл-Телеком-Сервис ЖШС пайдалану 

бөлімінің бастығы. 

Комиссия мүшелері: 

Э.К. Темырканова– ТКЖЖ кафедрасының меңгерушісі, PhD, доцент; 

М.А Хизирова. – ф-м.ғ.к., доцент; 

К.С. Чежимбаева– т.ғ.к., профессор; 

Е.В. Ползик– доцент; 

Б.И. Нургожин– ф-м.ғ.к., профессор; 

Ю.М. Гармашова– доцент; 

Е.Т. Данько - PhD, доцент; 

В.В. Артюхин– т.ғ.к., доцент. 

5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

мамандығы бойынша (қазақ бөлімі). 

Төраға: Т.С. Жакибаев – Мобайл-Телеком-Сервис ЖШС пайдалану 

бөлімінің бастығы. 

Комиссия мүшелері: 

Э.К. Темырканова– ТКЖЖ кафедрасының меңгерушісі, PhD, доцент; 

К.Х. Туманбаева– т.ғ.к., профессор; 

М..А Хизирова– ф-м.ғ.к., доцент; 

К.Х. Жунусов– ф-м.ғ.к., доцент; 

К.С. Чежимбаева– т.ғ.к., профессор; 

А.О. Касимов– т.ғ.к., доцент. 

5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

мамандығы бойынша (қысқартылған оқу бөлімі, сырттай оқу бөлімі). 

Төраға: Т.С.Жакибаев – Мобайл-Телеком-Сервис ЖШС пайдалану 

бөлімінің бастығы. 

Комиссия мүшелері: 

Э.К. Темырканова– ТКЖЖ кафедрасының меңгерушісі, PhD, доцент; 

К.С. Чежимбаева– т.ғ.к., профессор; 

Ю.М. Гармашова– доцент; 

М.А. Хизирова– ф-м.ғ.к., доцент; 



Е.В. Ползик– доцент; 

Б.И. Нургожин– ф-м.ғ.., профессор; 

Е.Т. Данько - PhD, доцент. 

 

          ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

4.1.2. ТЫҢДАЛДЫ:  «2019/20 оқу жылына арналған «Электр энергетика 

және электр техника» институты бойынша дипломдық жобаларды қорғау үшін 

және  күндізгі, сырттай оқу түріндегі бакалавриатта білім алушылардан 

мемлекеттік емтихан қабылдау үшін МАК құрамын бекіту туралы» мәселе 

бойынша ЭЭЭТИ директоры Ж. С. Абдимуратов (ұсыным қоса берілді).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2019/20 оқу жылына арналған «Электр энергетика және 

электр техника» институты бойынша дипломдық жобаларды қорғау үшін және  

күндізгі, сырттай оқу түріндегі бакалавриатта білім алушылардан мемлекеттік 

емтихан қабылдау үшін МАК құрамы бекітілсін:  

1. 5В071800 «Электр энергетика» мамандығы бойынша. 

1.1 «Жаңартылған энергия көздері» және «Электрмен жабдықтау» 

мамандандыру бойынша: 

 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

5В071800 - Электр энергетикасы (қазақ күндізгі бөлімі) мамандығы 

бойынша №1 МАК мемлекеттік емтиханға: 

 

МАК төрағасы: 

О. Жортуылов–  «КазНИИМЭСХ» ЖШС бас ғылыми қызметкері. 

 

МАК мүшелері: 

К.Т. Тергемес– т.ғ.к., доцент, «ЭЖЭЖК» кафедрасының меңгерушісі, 

С.А. Бугубаев– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының профессоры;  

А.Б. Бисекен– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

М.Ж. Жантурин– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

Р.М. Нигматуллин– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

Б.Ж. Шодиярова– «ЭЖЭЖК» кафедрасының инженері, МАК хатшысы. 

 

5В071800 - Электр энергетикасы (орыс күндізгі және сыртай оқу бөлімі) 

мамандығы бойынша №2 МАК мемлекеттік емтиханға: 

 

МАК төрағасы: 

Т.А. Осипова– «Энергия» КазОЭЖҒЖІИ АҚ  РҚА секторның бастығы. 

 

МАК мүшелері: 

К.Т. Тергемес– т.ғ.к., доцент, «ЭЖЭЖК» кафедрасының меңгерушісі, 

И.В. Казанина– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

О.Н.Ефимова– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

В.А. Васильев– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

М.В. Башкиров– «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 



К.Р. Нурмаханова– «ЭЖЭЖК» кафедрасының инженері, МАК хатшысы 

 

Дипломдық жұмысты қорғау 

5В071800 - Электр энергетикасы (қазақ күндізгі бөлімі) мамандығы 

бойынша дипломдық жұмысты қорғауға арналған № 1 МАК: 

 

МАК төрағасы: 

О. Жортуылов–  «КазНИИМЭСХ» ЖШС бас ғылыми қызметкері. 

 

МАК мүшелері: 

С.А. Бугубаев– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының профессоры;  

А.Б. Бисекен– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценті; 

М.Ж. Жантурин– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценті; 

Р.М. Нигматуллин– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценті; 

Е.Б. Зікірияев–ЖШС директоры «Sheber Elektro»;  

Б.Ж. Шодиярова– «ЭЖЭЖК» кафедрасының инженері, МАК хатшысы. 

 

5В071800 - Электр энергетикасы (орыс күндізгі және сырттай оқу бөлімі) 

мамандығы бойынша дипломдық жұмысты қорғауға арналған № 2 МАК: 

 

МАК төрағасы: 

Т.А. Осипова– «Энергия» КазОЭЖҒЖІИ АҚ  РҚА секторының бастығы. 

 

МАК мүшелері: 

К.Т. Тергемес– т.ғ.к., доцент, «ЭЖЭЖК» кафедрасының меңгерушісі, 

И.В. Казанина– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценті; 

О.Н. Ефимова– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценті; 

М.В. Башкиров– «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценті; 

Р.Б. Гамурзаков– «DIA Engineering Group» ЖШС инженер-жобалаушы; 

К.Р. Нурмаханова– «ЭЖЭЖК» кафедрасының инженері, МАК хатшысы 

 

1.2  «Электр тораптары және жүйелері» мамандандыру бойынша 

 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

5В071800 - Электр энергетикасы (қазақ, орыс және күндізгі) мамандығы 

бойынша МАК мемлекеттік емтиханға: 

 

МАК төрағасы: 

А.А.  Абдрахманов–«АЖК» АҚ режім және баланс бойынша атқарушы 

директор 

 

МАК мүшелері: 

Е.К. Умбеткулов– т.ғ.к., доцент, «ЭСжЭЖ» кафедрасының меңгерушісі, 

Е.Г. Михалкова– т.ғ.к., «ЭСжЭЖ» кафедрасының доценті, 

Н.А. Генбач– «ЭСжЭЖ» кафедрасының доценті, 

Л.Ш Утешкалиева. – т.ғ.к., «ЭСжЭЖ» кафедрасының аға оқытушысы, 

Д.М. Тойбазар–  «ЭСжЭЖ» кафедрасының инженері, МАК хатшысы. 



 

Дипломдық жұмысты қорғау:   

5В071800 - Электр энергетикасы (қазақ, орыс және күндізгі бөлім) 

мамандығы бойынша дипломдық жұмысты қорғауға арналған МАК: 

 

МАК төрағасы: 

А.А.  Абдрахманов–«АЖК» АҚ режім және баланс бойынша атқарушы 

директор. 

 

МАК мүшелері: 

Е.К Умбеткулов– т.ғ.к., доцент, «ЭСжЭЖ» кафедрасының меңгерушісі, 

Е.Г. Михалкова– т.ғ.к., «ЭСжЭЖ» кафедрасының доценті, 

А.М Оспанов. – «АЖК» АҚ релелік қорғаныс қызметінің бастығының 

орынбасары, 

Л.Ш. Утешкалиева– т.ғ.к., «ЭСжЭЖ» кафедрасының аға оқытушысы, 

Д.М. Тойбазар –  «ЭСжЭЖ» кафедрасының инженері, МАК хатшысы. 

 

1.3 «Электр жетегі және технологиялық кешендерді автоматтандыру» 

мамандандыру бойынша 

 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

5В071800 - Электр энергетикасы (қазақ және орыс күндізгі бөлімі) 

мамандығы бойынша МАК мемлекеттік емтиханға: 

 

МАК төрағасы: 

Е.Е. Малик– ЖШС «АЭМЗ» техникалық бөлімінің басшысы 

 

МАК мүшелері: 

Ж.К. Оржанова – т.ғ.к.,  профессор, «ЭМЭЖ» кафедрасының 

меңгерушісі;  

П.И. Сагитов–  т.ғ.д., «ЭМЭЖ» кафедрасының профессоры;  

М.А. Мустафин– т.ғ.д., «ЭМЭЖ» кафедрасының профессоры;  

И.Т. Алдибеков– т.ғ.д., «ЭМЭЖ» кафедрасының профессоры; 

Ю.А. Цыба– т.ғ.к., «ЭМЭЖ» кафедрасының профессоры; 

Р.М. Шидерова– т.ғ.к., «ЭМЭЖ» кафедрасының профессоры; 

Н.К.  Алмуратова– PhD докторы, «ЭМЭЖ» кафедрасының доценты; 

Р.Б. Маирова– «ЭМЭЖ» кафедрасының лаборанты, МАК хатшысы. 

 



Дипломдық жұмысты қорғау: 

 

5В071800 - Электр энергетикасы (қазақ, орыс және күндізгі бөлім) 

мамандығы бойынша дипломдық жұмысты қорғауға арналған  №1 МАК: 

 

МАК төрағасы: 

Е.Е. Малик– «АЭМЗ» ЖШС техникалық бөлімінің басшысы 

 

МАК мүшелері: 

Ж.К. Оржанова– т.ғ.к.,  профессор, «ЭМЭЖ» кафедрасының меңгерушісі;  

Мустафин М.А. – т.ғ.д., «ЭМЭЖ» кафедрасының профессоры;  

К.О. Ғали - т.ғ.к., «ЭМЭЖ» кафедрасының доценты; 

Н.К.  Алмуратова– PhD докторы, «ЭМЭЖ» кафедрасының доценты; 

Б.Р. Жантасов– «АЖК»АҚ техникалық басқармасының басшысы; 

Р.Б. Маирова– «ЭМЭЖ» кафедрасының лаборанты, МАК хатшысы. 

 

2 5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету 

мамандығы, «Ауыл шаруашылығы объектілерін энергиямен қамтамасыз ету» 

мамандандыру бойынша 

 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету (қазақ 

күндізгі бөлімі) мамандығы бойынша №1 МАК мемлекеттік емтиханға: 

 

МАК төрағасы: 

О. Жортуылов–  «КазНИИМЭСХ» ЖШС бас ғылыми қызметкері. 

 

МАК мүшелері: 

К.Т. Тергемес– т.ғ.к., доцент, «ЭЖЭЖК» кафедрасының меңгерушісі, 

С.А. Бугубаев– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының профессоры;  

А.Б. Бисекен– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

М.Ж. Жантурин– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

Р.М. Нигматуллин– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

Б.Ж. Шодиярова– «ЭЖЭЖК» кафедрасының инженері, МАК хатшысы. 

 

5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету (орыс 

күндізгі бөлімі) мамандығы бойынша №2 МАК мемлекеттік емтиханға: 

 

МАК төрағасы: 

Т.А. Осипова– «Энергия» КазОЭЖҒЖІИ АҚ  РҚА секторның бастығы. 

 

МАК мүшелері: 

К.Т. Тергемес– т.ғ.к., доцент, «ЭЖЭЖК» кафедрасының меңгерушісі, 

И.В. Казанина– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

а О.Н. Ефимов– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

В.А. Васильев– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

М.В. Башкиров– «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 



К.Р. Нурмаханова– «ЭЖЭЖК» кафедрасының инженері, МАК хатшысы. 

 

Дипломдық жұмысты қорғау: 

5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету (қазақ 

күндізгі бөлім) мамандығы бойынша дипломдық жұмысты қорғауға арналған 

№ 1 МАК: 

 

МАК төрағасы: 

О. Жортуылов–  «КазНИИМЭСХ» ЖШС бас ғылыми қызметкері. 

 

МАК мүшелері: 

С.А. Бугубаев– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының профессоры;  

А.Б. Бисекен– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценті; 

М.Ж. Жантурин– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценті; 

Нигматуллин Р.М. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценті; 

Е.Б. Зікірияев–ЖШС директоры «Sheber Elektro»;  

Б.ЖШодиярова. – «ЭЖЭЖК» кафедрасының инженері, МАК хатшысы. 

 

5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету (орыс 

күндізгі бөлімі) мамандығы бойынша №2 МАК мемлекеттік емтиханға: 

 

МАК төрағасы: 

Т.А. Осипова– «Энергия» КазОЭЖҒЖІИ АҚ  РҚА секторның бастығы. 

 

МАК мүшелері: 

К.Т. Тергемес– т.ғ.к., доцент, «ЭЖЭЖК» кафедрасының меңгерушісі, 

И.В Казанина. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценті; 

О.Н. Ефимова– т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценті; 

М.В Башкиров. – «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценті; 

Р.Б Гамурзаков. – «DIA Engineering Group» ЖШС инженер-жобалаушы; 

К.Р. Нурмаханова– «ЭЖЭЖК» кафедрасының инженері, МАК хатшысы 

 

          ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

4.1.3.  ТЫҢДАЛДЫ:  «2019/20 оқу жылына арналған «Жылу энергетика 

және жылу техника» институты бойынша дипломдық жобаларды қорғау үшін 

және  күндізгі, сырттай оқу түріндегі бакалавриатта білім алатындардан 

мемлекеттік емтихан қабылдау үшін МАК құрамын бекіту туралы» мәселе 

бойынша ЖЭЖТИ директоры Б.Т.Бахтияр (ұсыным қоса берілді).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «2019/20 оқу жылына арналған «Жылу энергетика және 

жылу техника» институты бойынша дипломдық жобаларды қорғау үшін және  

күндізгі, сырттай оқу түріндегі бакалавриатта білім алатындардан мемлекеттік 

емтихан қабылдау үшін МАК құрамы бекітілсін:  

 

5В071700-Жылу энергетикасы 

Мамандануы - Жылу энергетикалық қондырғылар 



Орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: И.А Сырғабаев– «АлЭС» АҚ, ЖЭО-1-ның басқарушы 

директоры; 

Хатшы: М.Б. Кумаргазина– «ЖЭҚ» кафедрасының инженері. 

МАК мүшелері: 

1. А.А. Кибарин– т.ғ.к., доцент, «ЖЭҚ» каф.меңгерушісі; 

2. А.С. Касимов - «ЖЭҚ» кафедрасының аға оқытушысы; 

3. Н.Г. Борисова– «ЖЭҚ» кафедрасының доценті;  

4. М.С Олжабаев– ЖЭО-1 өндірістік-техникалық бөлім бастығы; 

5. М.Е Ергарин– «АлЭС» АҚ қамтамасыз ету жөніндегі басқарма 

директорының орынбасары . 

Қазақ бөлімі үшін: 

Төрағасы: И.А Сырғабаев– «АлЭС» АҚ, ЖЭО-1–ның басқарушы 

директоры. 

Хатшы: М.Б. Кумаргазина– «ЖЭҚ» кафедрасының инженері. 

МАК мүшелері: 

1. Б.Т. Бахтияр– «ЖЭҚ» кафедрасының техн.ғыл.канд., доценті.  

2. М.Е. Туманов - «ЖЭҚ» кафедрасының доценті.  

3. И.Б. Бакытжанов - «ЖЭҚ» кафедрасының доценті. 

4. М.С Олжабаев– ЖЭО-1 өндірістік-техникалық бөлім бастығы. 

5. М.Е Ергарин– «АлЭС» АҚ қамтамасыз ету жөніндегі басқарма 

директорының орынбасары. 

 

Мамандануы – Өнеркәсіптік жылу энергетикасы 

Қазақ, орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: А.Қ. Шанлакбаев– «АлЭС» АҚ, ЖЭО-2–ның басқарушы 

директоры. 

Хатшы: Л.Р. Джунусова– ӨЖТ кафедрасының доценті.  

МАК мүшелері: 

1. Е.С. Умбетов– техн.ғыл.канд., доцент, ӨЖТ каф.меңгерушісі. 

2. М.Ж Хазимов. - техн.ғыл.канд., доцент, ӨЖТ кафедрасының 

профессоры; 

3. С.К. Абильдинова– PhD докторы, ӨЖТ каф.доценті. 

4. С.Р Талдыбаев– ЖЭО-1 турбиналық цех бастығының орынбасары. 

5. А.К. Жакыпбаев–"АлЭС" АҚ, ЖЭО-1 пайдалану жөніндегі бас 

инженерінің орынбасары. 

 

5В073100 – Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау 

мамандануы бойынша 

Қазақ, орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: А.А Ахбердиева – «Интергаз Орталық Азия УМГ «Алматы» 

АҚ экология жөніндегі жетекші инженері. 

Хатшы: Қ.А. Сагытаева - «ИЭжЕҚ» кафедрасының ассистенті. 

МАК мүшелері: 

1. А.А. Абикенова– т.ғ.к., доцент, «ИЭжЕҚ» каф.меңгерушісі; 

2. Т.С. Санатова - «ИЭжЕҚ» кафедрасының т.ғ.к., доценті; 

3. Ж.К. Мусаева– «ИЭжЕҚ» кафедрасының б.ғ.к., доценті; 



4. Ф.Р. Жандаулетова– «ИЭжЕҚ» кафедрасының т.ғ.к., профессоры; 

5. Ш.Ш. Бекбасаров- «ИЭжЕҚ» кафедрасының т.ғ.д., аға оқытушысы. 

6. Р.К. Галиев– «АлЭС» АҚ бас экологы. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

4.1.4.  ТЫҢДАЛДЫ: «2019/20 оқу жылына арналған «Басқару жүйелері 

және ақпараттық технологиялар» институты бойынша дипломдық жобаларды 

қорғау үшін және  күндізгі, сырттай оқу түріндегі бакалавриатта білім 

алушылардан мемлекеттік емтихан қабылдау үшін МАК құрамын бекіту 

туралы» мәселе бойынша БЖАТИ директоры Т.С.Картбаев (ұсыным қоса 

берілді).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «2019/20 оқу жылына арналған «Басқару жүйелері және 

ақпараттық технологиялар» институты бойынша дипломдық жобаларды қорғау 

үшін және  күндізгі, сырттай оқу түріндегі бакалавриатта білім алушылардан 

мемлекеттік емтихан қабылдау үшін МАК құрамы бекітілсін:  

 

5В070200 - «Автоматтандыру және басқару» (орыс бөлімі) мамандығы 

бойынша 2019/2020 оқу жылына төмендегі МАК құрамын бекітуіңізді 

сұраймын. 

МАК төрағасы - Абдигалиев Серик Канаевич – «Ханиуэлл-АСУ» ЖШС 

бас директоры 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан: 

МАК мүшелері: 

1. Л.К.Ибраева  - АБ кафедрасының профессоры, т.ғ.к.; 

2. С.Г. Хан  - АБ кафедрасының профессоры, т.ғ.к.;  

3. Б.А. Чернов  - АБ кафедрасының доценті, т.ғ.к.; 

4. А.Ж.Сагындикова - АБ кафедрасының доценті, PhD; 

5. Л.К. Абжанова  -АБ кафедрасының доценті, PhD; 

6. М.И.Барабаш   - АБ кафедрасының технигі, МАК хатшысы 

(дауыс беру құқығынсыз). 

Диплом жобасын қорғау: 

МАК мүшелері: 

1.Т.Р.Амирбаев - «Системотехника» ЖШС бас директорының 

орынбасары, т.ғ.к. 

2. И.А.Федоренко - АБ кафедрасының меңгерушісі, доцент, т.ғ.к.; 

3. С.Г Хан.   - АБ кафедрасының профессоры, т.ғ.к.;  

4. Б.А. Чернов  - АБ кафедрасының доценті, т.ғ.к.;  

5. Н.В.Сябина  - АБ кафедрасының доценті, т.ғ.к.;  

6. М.И. Барабаш  -АБ кафедрасының технигі, МАК хатшысы (дауыс 

беру құқығынсыз). 

 

5В070200 - «Автоматтандыру және басқару» (ағылшын бөлімі) 

мамандығы бойынша 2019/2020 оқу жылына төмендегі МАК құрамын 

бекітуіңізді сұраймын. 



МАК төрағасы – С.В. Афанасьев– «Сименс» ЖШС өнеркәсіптік 

автоматтандыру бағытының басшысы.  

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан: 

МАК мүшелері: 

1. Л.К.Ибраева  - АБ кафедрасының профессоры, т.ғ к.; 

2. С.Г. Хан  - АБ кафедрасының профессоры, т.ғ.к.;  

3. Л.К. Абжанова - АБ кафедрасының доценті, PhD; 

4. А.Ж.Сагындикова - АБ кафедрасының доценті, т.ғ.к.; 

5. А.Н.Ольховская - АБ кафедрасының техник, МАК хатшысы (дауыс 

беру құқығынсыз). 

Диплом жобасын қорғау: 

МАК мүшелері: 

1. Р.Р. Ибрагимов -   Сапаны бақылау бөлімінің бастығы ЖШС «LLP 

Patentos Talgo»;       

2. И.А.Федоренко - АБ кафедрасының меңгерушісі, доцент, т.ғ.к.;  

3. С.Г. Хан  - АБ кафедрасының профессоры, т.ғ.к.; 

4. Л.К.Ибраева  - АБ кафедрасының профессоры, т.ғ.к.; 

5. И.Т.Утепбергенов - АБ кафедрасының профессоры, т.ғ.к.; 

6. А.Н.Ольховская -АБ кафедрасының технигі, МАК хатшысы (дауыс 

беру құқығынсыз). 

 

5В070200 - «Автоматтандыру және басқару» (қазақ бөлім) мамандығы 

бойынша 2019/2020 оқу жылына төмендегі МАК құрамын бекітуіңізді 

сұраймын. 

МАК төрағасы - Серик Тлеуович Кошекбаев– «ҚазҒЗжЖИЭнергопром» 

АҚ бас маманы. 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан: 

МАК мүшелері: 

1. Л.К.Ибраева  - АБ кафедрасының профессоры, т.ғ.к.; 

2. С.Г. Хан  - АБ кафедрасының профессоры, т.ғ.к.; 

3. А.Ж Сагындикова. - АБ кафедрасының доценті, PhD; 

4. Л.К.Абжанова  - АБ кафедрасының доценті, PhD; 

5. А.К.Сеитов  - АБ кафедрасының инженері, МАК хатшысы 

(дауыс беру құқығынсыз). 

Диплом жобасын қорғау: 

МАК мүшелері: 

1. К.Е.Зікірбай      – Инновациялық технологиялар бөлімінің бастығы, 

«Сайман карпорациясы» ЖШС; 

2. Л.К.Ибраева  - АБ кафедрасының профессоры, т.ғ.к.; 

3. С.С.Жусупбеков - АБ кафедрасының профессоры, т.ғ.к.; 

4. К.Т. Сауанова  - АБ кафедрасының доценті, т.ғ.к.; 

5. Л.К Абжанова.  - АБ кафедрасының доценті, PhD;  

6. А.К.Сеитов   - АБ кафедрасының инженері, МАК хатшысы 

(дауыс беру құқығынсыз). 

 

Келесі мамандықтар бойынша 2019/2020 оқу жылына төмендегі МАК 

құрамын бекітуіңізді сұраймын: 



 – 5В070400 – Есептеу техника және бағдарламалық қамтама 

мамандығы бойынша: 

Төраға: 

1. А.С. Алиев «Сайман Корпорациясы» ЖШС өндіріс бойынша директор 

орынбасары – бас технолог. 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан: 

 

МАК мүшелері: 

2. А.А.Досжанова – кафедра меңгерушісі, «Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша философия докторы 

(PhD), АҚХА академигі; 

3. З.К. Куралбаев– ф.-м.ғ.д., IT-инжиниринг кафедрасының профессоры;  

4. А.А. Аманбаев - ф.-м.ғ.к., IT-инжиниринг кафедрасының доценті; 

5. М.С. Ибраев– т.ғ.к., IT-инжиниринг кафедрасының аға оқытушысы;  

6. А.У. Калижанова - ф.-м.ғ.к., IT-инжиниринг кафедрасының доценті, 

АҚХА академигі; 

7. Хатшы: З.М. Рахимжанова– аға оқытушы  

Диплом жобасын қорғау: 

Төраға: 

А.С. Алиев «Сайман корпорациясы» ЖШС өндіріс бойынша директор 

орынбасары – бас технолог 

МАК мүшелері: 

1. Е.Г. Құламқадыр – «Қазақстанның Ұлттық Банкінің банктік сервистік 

бюросы» АҚ жетекші инженер-программисті; 

2. А.А. Досжанова – кафедра меңгерушісі, «Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша философия докторы 

(PhD), АҚХА академигі; 

3. З.К. Куралбаев– ф.-м.ғ.д., IT-инжиниринг кафедрасының профессоры;  

4. А.А. Аманбаев - ф.-м.ғ.к., IT-инжиниринг кафедрасының доценті; 

5. М.С. Ибраев– т.ғ.к., IT-инжиниринг кафедрасының аға оқытушысы;  

6. А.У. Калижанова - ф.-м.ғ.к., IT-инжиниринг кафедрасының доценті, 

АҚХА академигі; 

7. Хатшы: З.М. Рахимжанова– аға оқытушы  

 

– 5В070300 – Ақпараттық жүйелер: 

  Төраға: 

1. т.ғ.к., доцент Б.С. Каленова - С.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 

Ақпараттық технологиялар департаментінің директоры.  

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан: 

МАК мүшелері: 

2. А.А. Досжанова – кафедра меңгерушісі, «Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша философия докторы 

(PhD), АҚХА академигі; 

3. Г.З. Казиев - т.ғ.д., IT-инжиниринг кафедрасының профессоры; 

4. Б.Б. Тусупова- т.ғ.к., IT-инжиниринг кафедрасының доценті, АҚХА 

академигі;  



5. А.К. Мамырова - т.ғ.к., IT-инжиниринг кафедрасының доценті, АҚХА 

академигі; 

6. Ф.У.Маликова– философия докторы (PhD), IT-инжиниринг 

кафедрасының доценті, АҚХА академигі;  

7. Хатшы: З.М. Рахимжанова– аға оқытушы.  

Диплом жобасын қорғау: 

  Төраға: 

1. т.ғ.к., доцент Б.С. Каленова - С.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 

Ақпараттық технологиялар департаментінің директоры  

МАК мүшелері: 

2. Ким Д.В. –«Эйр Астана»АҚ, IT-аналитик; 

3. А.А.Досжанова – кафедра меңгеруші, «Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша философия докторы 

(PhD), АҚХА академигі; 

4. Г.З.Казиев - т.ғ.д., IT-инжиниринг кафедрасының профессоры; 

5. Б.Б. Тусупова - т.ғ.к., IT-инжиниринг кафедрасының доценті, АҚХА 

академигі;  

6. А.К. Мамырова - т.ғ.к., IT-инжиниринг кафедрасының доценті, АҚХА 

академигі; 

7. Хатшы: З.М. Рахимжанова– аға оқытушы  

 

– 5В060200 – Информатика мамандығы бойынша: 

  Төраға: 

1. А.С. Алиев «Сайман корпорациясы» ЖШС өндіріс бойынша 

директорының орынбасары – бас технолог. 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан: 

МАК мүшелері: 

1. А.А. Досжанова – кафедра меңгерушісі, «Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша философия докторы 

(PhD), АҚХА академигі; 

2. Г.З. Казиев - т.ғ.д., IT-инжиниринг кафедрасының профессоры; 

3. А.А. Аманбаев - ф.-м.ғ.к., IT-инжиниринг кафедрасының доценті; 

4. Ф.У.Маликова – философия докторы (PhD), IT-инжиниринг 

кафедрасының доценті, АҚХА академигі; 

5. А.К. Мамырова - т.ғ.к., IT-инжиниринг кафедрасының доценті, АҚХА 

академигі; 

6. Хатшы: З.М. Рахимжанова– аға оқытушы 

Диплом жобасын қорғау: 

  Төраға: 

1. А.С. Алиев «Сайман корпорациясы» ЖШС өндіріс бойынша директор 

орынбасары – бас технолог. 

МАК мүшелері: 

1. С.Смагул – АҚ «Қазақтеллеком», жетекші IT-маман; 

2. А.А. Досжанова – кафедра меңгерушісі, «Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша философия докторыи 

(PhD), АҚХА академигі; 

3. Г.З. Казиев - т.ғ.д., IT-инжиниринг кафедрасының профессоры; 



4. А.А Аманбаев. - ф.-м.ғ.к., IT-инжиниринг кафедрасының доценті; 

5. Ф.У.Маликова– философия докторы (PhD), IT-инжиниринг 

кафедрасының доценті, АҚХА академигі; 

6. А.К. Мамырова - т.ғ.к., IT-инжиниринг кафедрасының доценті, АҚХА 

академигі; 

7. Хатшы: З.М. Рахимжанова– аға оқытушы 

 

5В100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері мамандығы бойынша 

келесі құрамда бекітілсін: 

 Комиссия құрамы: 

 МАК төрағасы – Н.А.Капалова т.ғ.к., ҚР БҒМ Ғылым комитеті 

«Ақпараттық және есептеуіш технологиялар» РМК Ақпараттық қауіпсіздік 

лабораториясының меңгерушісі. 

 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан: 

 

 Р.Ш. Бердибаев– с.ғ.к., АҚЖ каф. меңг.; 

Т.Қ. Омар– т.ғ.к., АҚЖ каф. доценті;  

          Е.Г. Сатимова– т.ғ.к., АҚЖ каф. доценті; 

          О.Б. Суйеубаев– АҚЖ каф. инженері, хатшы. 

     Диплом жобаларын қорғау бойынша (қаз. орыс тобы):  

Р.Ш. Бердібаев– с.ғ.к., АҚЖ кафедрасының меңгерушісі; 

Т.Қ. Омар– т.ғ.к., АҚЖ кафедрасының доценті; 

Е.Г. Сатимова– т.ғ.к., АҚЖ кафедрасының доценті; 

А.Ә. Шайқұлова - т.ғ.к., АҚЖ кафедрасының доценті; 

В.В. Покусов– «Қазақстан ақпараттық қауіпсіздік ассоциациясы» ЗТБ 

төрағасы, ҰИО ЖШС бас директоры; 

О.Б. Суйеубаев– АҚЖ кафедрасының инженері, хатшы. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

 4.2. ТЫҢДАЛДЫ: «2019/20 оқу жылына арналған магистрлік 

диссертацияларды қорғау үшін және  магистратурада білім алушыларынан 

мемлекеттік емтихан қабылдау үшін МАК құрамын бекіту туралы» мәселе 

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

 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: «2019/20 оқу жылына арналған магистрлік 

диссертацияларды қорғау үшін және  магистратурада білім алушылардан 

мемлекеттік емтихан қабылдау үшін МАК құрамы бекітілсін:  

 

 1. 2020 жылы кешенді емтихан қабылдау құрамы: 

 
1.1. 6М070200 – «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша (БМ 

2019 ж. бітірушілері және ҒПМ 2020 ж. бітірушілерінің кешенді емтиханы үшін): 

 

Б.А. Сулейменов  - МАК төрағасы, профессор, т.ғ.д., Қ.И. Сәтбаев атындағы 



ҚазҰТЗУ КЕАҚ «Автоматтандыру және басқару» 

кафедрасының меңгерушісі.  

 

МАК мүшелері: 

Б.А.Чернов  - т.ғ.к., АБ кафедрасының доценті; 

С.Г. Хан  - т.ғ.к., АБ кафедрасының профессоры; 

А.А. Копесбаева - т.ғ.к., АБ кафедрасының профессоры; 

М.И. Барабаш  - АБ кафедрасының технигі, МАК хатшысы. 

 

1.2. 6М070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша (БМ 2019 ж. 

бітірушілері және ҒПМ 2020 ж. бітірушілерінің кешенді емтиханы үшін): 

 

Б.С. Каленова  - МАК төрайымы, т.ғ.д., доцент, С. Асфендияров атындағы 

ҚазҰМУ Ақпараттық технологиялар департаментінің 

директоры  

  

МАК мүшелері: 

А.А. Досжанова  - PhD, доцент, «IT-инжиниринг» кафедрасының 

меңгерушісі; 

Г.З. Казиев  - т.ғ.д., «IT-инжиниринг» кафедрасының профессоры; 

Б.Б. Тусупова - т.ғ.к., «IT-инжиниринг» кафедрасының доценті; 

Ф.У. Маликова  - PhD, «IT-инжиниринг» кафедрасының доценті, ХАА 

академигі; 

Л.Ш. Балгабаева  - т.ғ.к., «IT-инжиниринг» кафедрасының доценті, ХАА 

академигі; 

З.М. Рахимжанова  - «IT-инжиниринг» кафедрасының аға оқытушысы, МАК 

хатшысы. 

 

1.3. 6М070400 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» 

мамандығы бойынша (БМ 2019 ж. бітірушілері және ҒПМ 2020 ж. бітірушілерінің 

кешенді емтиханы үшін): 

 

А.И. Тажигулова  - МАК төрағайымы, п.ғ.д., доцент, ХАА ,ҚазҰҒА 

академигі, «Ұлттық ақпараттандыру орталығы» АҚ 

президенті».  

  

МАК мүшелері: 

А.А. Досжанова  - PhD, доцент, «IT-инжиниринг» кафедрасының 

меңгерушісі; 

Б.С. Ахметов  - т.ғ.д., «IT-инжиниринг» кафедрасының профессоры; 

А.У. Калижанова  - ф-м.ғ.к.,  «IT-инжиниринг» кафедрасының доценті, ХАА 

академигі; 

Ф.У. Маликова  - PhD, «IT-инжиниринг» кафедрасының доценті, ХАА 

академигі; 

З.М. Рахимжанова  - «IT-инжиниринг» кафедрасының аға оқытушысы, МАК 

хатшысы. 

 



1.4. 6М071600 – «Аспап жасау» мамандығы бойынша (ҒПМ 2019 ж. бітіруші 

магистранттарының және БМ 2020 ж. бітіруші магистранттарының кешендік 

емтиханы үшін): 

 

Е.А.Бахтиярова  - МАК төрайымы, т.ғ.к., М. Тынышпаев атындағы Қазақ 

көлік және коммуникациялар академиясының 

«Радиотехника және телекоммуникация» кафедрасының 

доценті. 

 

МАК мүшелері:  

Г.К. Балбаев  - PhD, доцент; 

Т.О. Чигамбаев  - т.ғ.к., ЭР кафедрасының меңгерушісі, доцент; 

А. Жауыт  - PhD, ЭР кафедрасының доценті; 

Б.С. Байкенов - т.ғ.к., ЭР кафедрасының доценті; 

Д.О. Байжанова  - ЭР кафедрасының аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

1.5. 6М071700 – «Жылу энергетикасы» мамандығы бойынша (ҒПМ 2020ж. 

бітіруші магистранттарының кешендік емтиханы үшін.): 

Ж.С. Шыныбай  - МАК төрағасы, PhD доктор, ҚазҰАУ-дың «Энергия 

үнемдеу және автоматтандыру» кафедрасының 

меңгерушісі. 

 

МАК мүшелері: 

А.А. Кибарин  - т.ғ.к., доцент, ЖЭҚ кафедрасының меңгерушісі; 

Н.Г. Борисова - ф-м.ғ.к., ЖЭҚ кафедрасының  доценті; 

М.Е. Туманов  - т.ғ.д., ЖЭҚ кафедрасының доценті; 

Д.Т. Муканова  - ЖЭҚ кафедрасының ассистенті, МАК хатшысы. 

 

1.6. 6М071700 – «Жылу энергетикасы» мамандығы бойынша (БМ 2020 ж. 

бітіруші және ҒПМ 2020ж. бітіруші магистранттарының кешендік емтиханы 

үшін.): 

 

Р.А. Омаров  - МАК төрағасы, т.ғ.д.,Агроинжинирия ҒӨО» ЖШС 

зертханасының меңгерушісі.  

 

МАК мүшелері: 

Е.С. Умбетов  - т.ғ.к., доцент, ӨЖТ кафедрасының меңгерушісі; 

С.К. Абильдинова  - PhD доктор, ӨЖТ кафедрасының доценті; 

М.Ж. Хазимов  - т.ғ.к., ӨЖТ кафедрасының профессоры; 

А.Е. Сафаргалиев       - т.ғ.к., ӨЖТ кафедрасының доценті; 

Г.Р. Бергенжанова - т.ғ.к., ӨЖТ кафедрасының доценті, МАК хатшысы. 

 

1.7. 6М071800 – «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша (ҒПМ 2020 ж. 

бітіруші магистранттарының және БМ 2020 ж. бітіруші магистранттарының 

кешендік емтиханы үшін): 

 

Т.А. Садықбек - МАК төрағасы, т.ғ.д., Тынышпаев атындағы Қаз.ККА 

«Электр энергетикасы» кафедрасының профессоры. 

 



МАК мүшелері: 

К.Т. Тергемес  - т.ғ.к., ЭЖЭЖК кафедрасының меңгерушісі, доцент; 

С.А. Бугубаев  - т.ғ.к., ЭЖЭЖК кафедрасының профессоры; 

И.В. Казанина  - т.ғ.к., ЭЖЭЖК кафедрасының доценті; 

О.Н. Ефимова - т.ғ.к., ЭЖЭЖК кафедрасының доценті; 

Е.К. Умбеткулов  - т.ғ.к., ЭСЭЭЖ кафедрасының меңгерушісі, доцент; 

Ж.К. Оржанова  - т.ғ.к., ЭМЭЖ кафедрасының меңгерушісі, доцент; 

К.Р. Нурмаханова  - ЭЖЭЖК кафедрасының инженері, МАК хатшысы. 

 

1.8. 6М071900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» 

мамандығы бойынша (ҒПМ 2019 ж. бітіруші магистранттарының кешендік 

емтиханы үшін): 

 

Е.А.Бахтиярова  - МАК төрайымы, т.ғ.к., М. Тынышпаев атындағы Қазақ 

көлік және коммуникациялар академиясының 

«Радиотехника және телекоммуникация» кафедрасының 

доценті. 

 

МАК мүшелері:  

Э.К. Темырканова  - PhD , доцент, ТКЖЖ кафедрасының меңгерушісі; 

М.З. Якубова  - т.ғ.д., ТКЖЖ кафедрасының профессоры; 

К.С. Чежимбаева - т.ғ.к., ТКЖЖ кафедрасының доценті; 

К.Х. Туманбаева  - т.ғ.к., ТКЖЖ кафедрасының профессоры; 

Б.И. Нургожин - ф-м.ғ.к., ТКЖЖ кафедрасының доценті; 

Э.М. Лещинская - т.ғ.к., ТКЖЖ кафедрасының профессоры; 

К.Х. Жунусов  - ф-м.ғ.к., ТКЖЖ кафедрасының доценті; 

М.А. Хизирова  - ф-м.ғ.к., ТКЖЖ кафедрасының доценті; 

Е.В. Чайко  - PhD, ТКЖЖ кафедрасының профессоры; 

Т.А. Павлова  - ТКЖЖ кафедрасының аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

1.9. 6М073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі» мамандығы бойынша (ҒПМ 2020 ж. бітіруші магистранттарының 

кешендік емтиханы үшін): 

 

К.М. Касенов  - МАК төрағасы, т.ғ.д., Қазақ ұлттық агралық 

университетінің,  аграрлық техника және технологиялар 

кафедрасының профессоры.  

 

МАК мүшелері: 

А.А. Абикенова  - т.ғ.к., ИЭЕҚ кафедрасының меңгерушісі; 

Т.С. Санатова  - т.ғ.к., ИЭЕҚ кафедрасының доценті; 

Ф.Р. Жандаулетова  - т.ғ.к., ИЭЕҚ кафедрасының профессоры; 

Ш.Ш. Бекбасаров  - т.ғ.д., ИЭЕҚ кафедрасының  аға оқытушы; 

К.А. Сагытаева  - ИЭЕҚ кафедрасының ассистенті, МАК хатшысы. 

 

2.2020 жылға арналған магистрлік диссертацияларды қорғау бойынша 

құрамы: 
2.1. 6М070200 – «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша: 

 



Б.А. Сулейменов  - МАК төрағасы, профессор, т.ғ.д., Қ.И. Сәтбаев атындағы 

ҚазҰТЗУ КЕАҚ «Автоматтандыру және басқару» 

кафедрасының меңгерушісі.  

 

МАК мүшелері: 

И.Т. Утепбергенов  - т.ғ.д., АБ кафедрасының профессоры; 

С.С. Жусупбеков  - т.ғ.к., АБ кафедрасының профессоры; 

Л.К. Ибраева  - т.ғ.к., АБ кафедрасының профессоры; 

А.А. Копесбаева  - т.ғ.к., АБ кафедрасының профессоры; 

С.Г. Хан  - т.ғ.к., АБ кафедрасының профессоры; 

М.И. Барабаш  - АБ кафедрасының технигі, МАК хатшысы.  

 

2.2. 6М070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша: 

 

Б.С. Каленова  - МАК төрайымы, т.ғ.д., доцент, С. Асфендияров атындағы 

ҚазҰМУ Ақпараттық технологиялар департаментінің 

директоры  
  

МАК мүшелері: 

А.А. Досжанова  - PhD, доцент, «IT-инжиниринг» кафедрасының 

меңгерушісі; 

Г.З. Казиев  - т.ғ.д., «IT-инжиниринг» кафедрасының профессоры; 

Б.Б. Тусупова - т.ғ.к., «IT-инжиниринг» кафедрасының доценті; 

Ф.У. Маликова  - PhD, «IT-инжиниринг» кафедрасының доценті, ХАА 

академигі; 

Л.Ш. Балгабаева  - т.ғ.к., «IT-инжиниринг» кафедрасының доценті, ХАА 

академигі; 

З.М. Рахимжанова  - «IT-инжиниринг» кафедрасының аға оқытушысы, МАК 

хатшысы. 

 

2.3. 6М070400 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» 

мамандығы бойынша: 

 

А.И. Тажигулова  - МАК төрағайымы, п.ғ.д., доцент, ХАА ,ҚазҰҒА 

академигі, «Ұлттық ақпараттандыру орталығы» АҚ 

президенті».  

  

МАК мүшелері: 

А.А. Досжанова  - PhD, доцент, «IT-инжиниринг» кафедрасының 

меңгерушісі; 

Б.С. Ахметов  - т.ғ.д., «IT-инжиниринг» кафедрасының профессоры; 

А.У. Калижанова  - ф-м.ғ.к.,  «IT-инжиниринг» кафедрасының доценті, ХАА 

академигі; 

Ф.У. Маликова  - PhD, «IT-инжиниринг» кафедрасының доценті, ХАА 

академигі; 

З.М. Рахимжанова  - «IT-инжиниринг» кафедрасының аға оқытушысы, МАК 

хатшысы. 

 

2.4. 6М071600 – «Аспап жасау»  мамандығы бойынша: 

 



Е.А.Бахтиярова  - МАК төрайымы, т.ғ.к., М. Тынышпаев атындағы Қазақ 

көлік және коммуникациялар академиясының 

«Радиотехника және телекоммуникация» кафедрасының 

доценті. 

 

МАК мүшелері:  

Г.К. Балбаев  - PhD, доцент; 

Т.О. Чигамбаев  - т.ғ.к., ЭР кафедрасының меңгерушісі, доцент; 

А. Жауыт  - PhD, ЭР кафедрасының доценті; 

Б.С. Байкенов - т.ғ.к., ЭР кафедрасының доценті; 

Д.О. Байжанова  - ЭР кафедрасының аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

2.5. 6М071700 – «Жылу энергетикасы» мамандығы бойынша (ҒПМ 2020ж. 

бітіруші магистранттарының магистрлік диссертацияларды қорғау үшін): 

 

Ж.С. Шыныбай  - МАК төрағасы, PhD доктор, ҚазҰАУ-дың «Энергия 

үнемдеу және автоматтандыру» кафедрасының 

меңгерушісі. 

 

МАК мүшелері: 

А.А. Генбач - т.ғ.д., ЖЭҚ кафедрасының профессоры; 

А.А. Кибарин  - т.ғ.к., доцент, ЖЭҚ кафедрасының меңгерушісі; 

Н.Г. Борисова - ф-м.ғ.к., ЖЭҚ кафедрасының  доценті; 

М.Е. Туманов  - т.ғ.д., ЖЭҚ кафедрасының доценті; 

Д.Т. Муканова  - ЖЭҚ кафедрасының ассистенті, МАК хатшысы. 

 

2.6. 6М071700 – «Жылу энергетикасы» мамандығы бойынша (ПМ 2020 ж. 

бітіруші және ҒПМ 2020ж. бітіруші магистранттарының магистрлік 

диссертацияларды қорғау үшін): 

Р.А. Омаров  - МАК төрағасы, т.ғ.д.,Агроинжинирия ҒӨО» ЖШС 

зертханасының меңгерушісі.  

 

МАК мүшелері: 

Е.С. Умбетов  - т.ғ.к., доцент, ӨЖТ кафедрасының меңгерушісі; 

С.К. Абильдинова  - PhD доктор, ӨЖТ кафедрасының доценті; 

М.Ж. Хазимов  - т.ғ.к., ӨЖТ кафедрасының профессоры; 

А.Е. Сафаргалиев       - т.ғ.к., ӨЖТ кафедрасының доценті; 

Г.Р. Бергенжанова - т.ғ.к., ӨЖТ кафедрасының доценті, МАК хатшысы. 

 

2.7. 6М071800 – «Электр энергетикасы»  мамандығы бойынша: 

 

Т.А. Садықбек - МАК төрағасы, т.ғ.д., Тынышпаев атындағы Қаз.ККА 

«Электр энергетикасы» кафедрасының профессоры. 

 

МАК мүшелері: 

К.Т. Тергемес  - т.ғ.к., ЭЖЭЖК кафедрасының меңгерушісі, доцент; 

С.А. Бугубаев  - т.ғ.к., ЭЖЭЖК кафедрасының профессоры; 

И.В. Казанина  - т.ғ.к., ЭЖЭЖК кафедрасының доценті; 

О.Н. Ефимова - т.ғ.к., ЭЖЭЖК кафедрасының доценті; 



Е.К. Умбеткулов  - т.ғ.к., ЭСЭЭЖ кафедрасының меңгерушісі, доцент; 

Ж.К. Оржанова  - т.ғ.к., ЭМЭЖ кафедрасының меңгерушісі, доцент; 

К.Р. Нурмаханова  - ЭЖЭЖК кафедрасының инженері, МАК хатшысы. 

 

2.8. 6М071900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» 

мамандығы бойынша (ҒПМ 2020 ж. бітіруші магистранттарының магистрлік 

диссертацияларды қорғау үшін):  

 

Е.А.Бахтиярова  - МАК төрайымы, т.ғ.к., М. Тынышпаев атындағы Қазақ 

көлік және коммуникациялар академиясының 

«Радиотехника және телекоммуникация» кафедрасының 

доценті. 

 

МАК мүшелері:  

Э.К. Темырканова  - PhD , доцент, ТКЖЖ кафедрасының меңгерушісі; 

М.З. Якубова  - т.ғ.д., ТКЖЖ кафедрасының профессоры; 

К.Х. Туманбаева  - т.ғ.к., ТКЖЖ кафедрасының профессоры; 

Б.И. Нургожин - ф-м.ғ.к., ТКЖЖ кафедрасының доценті; 

Э.М. Лещинская - т.ғ.к., ТКЖЖ кафедрасының профессоры; 

Г.С. Казиева   т.ғ.к., ТКЖЖ кафедрасының профессоры; 

А.О.Касимов   т.ғ.к., ТКЖЖ кафедрасының профессоры; 

Т.А. Павлова  - ТКЖЖ кафедрасының аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

  

2.9. 6М073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі» мамандығы бойынша:  

 

К.М. Касенов  - МАК төрағасы, т.ғ.д., Қазақ ұлттық агралық 

университетінің,  аграрлық техника және технологиялар 

кафедрасының профессоры.  

 

МАК мүшелері: 

А.А. Абикенова  - т.ғ.к., ИЭЕҚ кафедрасының меңгерушісі; 

Т.С. Санатова  - т.ғ.к., ИЭЕҚ кафедрасының доценті; 

Ф.Р. Жандаулетова  - т.ғ.к., ИЭЕҚ кафедрасының профессоры; 

Ш.Ш. Бекбасаров  - т.ғ.д., ИЭЕҚ кафедрасының  аға оқытушы; 

С.М. Исмаилов    АҚ "Тартып"  атқарушы директоры 

Н.М. Анисимова   Қазақстан Республикасының орнықты дамуына  

әсер ету орталығының жетекші маманы 

Бегимбетова А.С.         PhD, ИЭЕҚ кафедрасының  доценті; 
К.А. Сагытаева  - ИЭЕҚ кафедрасының ассистенті, МАК хатшысы. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

4.3.1. ТЫҢДАЛДЫ: «мемлекеттік емтихан тапсырылатын ЖОО 

әзірлеген кәсіптік пәндер тізбесін бекіту» мәселесі бойынша ЖЭЖТИ 

директоры Б. Т. Бахтияр (ұсыныс қоса берілді). 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  «2019/2020 жылға арналған күндізгі, сырттай оқу түрі 

бойынша білім алатын ЖЭЖТИ  студенттерінің мемлекеттік емтихан 



тапсырылатын ЖОО әзірлеген бейіндік пәндер тізбесі келесі мамандықтар 

бойынша бекітілсін: 

«5В071700 – Жылу энергетикасы»:  

мамандандыру – «Жылу электр станциялары»:  

 

1.      Жылу техниканың теориялық негіздері. 

2. Қазандық қондырғылар және бу генераторлары. 

3. Сығымдағыштар және жылу қозғалтқыштары 

 

 

мамандандыру – «Өнеркәсіптік жылу техникасы»:   

1.      ЖЭС және АЭС-да электр және жылу энергиясын өндіру жүйелері 

2.      Жылуландыру және жылу желілері. 

3.      ЖЭС қосалқы жабдықтары. 

4.      ЖЭС-да технологиялық процестерді жүзеге асыру.  

 

 «5В073100 - «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі»: 

1. Еңбек қауіпсіздігі.  

2. Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу. 

3. Өндірістік экологиялық мониторинг. 

4. Жұмыс орындарын аттестаттау. 

 

 ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

4.3.2. ТЫҢДАЛДЫ: «мемлекеттік емтихан тапсырылатын  ЖОО 

әзірлеген бейіндік пәндер тізбесін бекіту» мәселесі бойынша ЭЭЭТИ 

директоры Ж.С.Абдимуратов  (ұсыныс қоса берілді). 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «2019/2020 жылға арналған күндізгі, сырттай оқу түрі 

бойынша білім алатын ЭЭЭТИ  студенттерінің мемлекеттік емтихан 

тапсырылатын ЖОО әзірлеген кәсіптік пәндер тізбесі келесі мамандықтар 

бойынша бекітілсін: 

 
 

1. 5В071800 «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша: 

 

1.1  мамандандыру - «Жаңартылатын энергия көздері» (орыс және қазақ 

бөлімі): 

  

1. Электрмен жабдықтау. 

2. Электр аппараттары. 

3. Электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау. 

4. Жарықтандыру техникасы және жарықтандыру. 

 

1.2 «Электрмен жабдықтау» (орыс, қазақ және сыртқы бөлімі):  

1.    Электрмен жабдықтау. 

2.    Электр аппараттары. 



3. Жаңартылатын энергия көздерін қолдана отырып, электрмен 

жабдықтау жүйелерін жобалау. 

4. Микропроцессорлық реле және таратылған энергетика желілерін 

қорғаудың заманауи жүйелері. 

 

1.3 мамандандыру - «Электр желілері мен жүйелері» (орыс, қазақ және 

сыртқы бөлімі): 

1. Электр желілері мен жүйелерін жобалау.  

2. Электр желілері мен жүйелері. 

3. Электр тораптары мен жүйелерінің режимдерін есептеу. 

4. Электр станциялары мен қосалқы станциялар 

 

 1.4 мамандандыру - «Электр жетегі және технологиялық кешендерді 

автоматтандыру» (орыс және қазақ бөлімі): 

1. Электр машиналары. 

2. Электр жетегі. 

3. Өнеркәсіптік механизмдердің электр жетегі. 

4. Микропроцесорлық құралдар және ЭҚА жүйелері 

 

 5В081200 – «Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» 

мамандығы бойынша: 

Мамандандыру - «Ауыл шаруашылығы объектілерін энергиямен 

қамтамасыз ету»  (орыс және қазақ бөлімі): 

 

1. Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету. 

2. Ауыл шаруашылығындағы электр технологиялары. 

3. Электр аппараттары. 

4. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруге және қайта өңдеуге арналған 

машиналар мен жабдықтар. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қалданды.  

 

4.3.3. ТЫҢДАЛДЫ: «мемлекеттік емтихан тапсырылатын  ЖОО 

әзірлеген бейіндік пәндер тізбесін бекіту» мәселесі бойынша ҒИТКИ 

директоры Г.К.Балбаев  (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «2019/2020 жылға арналған күндізгі, сырттай оқу түрі 

бойынша білім алатын ҒИТКИ студенттерінің мемлекеттік емтихан 

тапсырылатын ЖОО әзірлеген кәсіптік пәндер тізбесі келесі мамандықтар 

бойынша бекітілсін: 

 

 

5В071600-Аспап жасау мамандығы бойынша: 

мамандандыру- «Бақылау-өлшеу аспаптары және отын-энергетикалық 

кешен жүйесі»: 

 

 



 

1. Ақпараттық-өлшеу технологияларының негіздері ;  

2. Интегралды және микропроцессорлық схемотехника; 

3. ОЭК технологиялық үрдістеріндегі өнеркәсіптік контроллерлер. 

 

 

Мамандандыру – «Аэроғарыштық аспаптар және өлшеу-есептеу 

кешендері»: 

1. Ақпараттық-өлшеу технологияларының негіздері; 

2. Интегралды және микропроцессорлық схемотехника; 

3. ҒҰА автоматты ұшу және басқару жүйелері;  

5В074600 – Ғарыштық техника және технологиялар мамандығы 

бойынша: 

1. Баллистика. 

2. Ұшу аппараттарын басқару жүйелерінің сенімділігі 

3. Спутниктік деректерді өңдеу әдістері. 

4. Ғарыштық ұшу аппараттарын басқару жүйелері. 

 

5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

мамандығы бойынша, мамандандыру – Көп арналы телекоммуникациялық 

жүйелер: 

1. Электр желілерінің теориясы 

2. Жерсеріктік және радиорелелік желілер жүйесі  

3. Телекоммуникациядағы байланыстың оптикалық жүйелері 

мамандандыру – Инфокоммуникациялық технологиялар: 

1. Сандық байланыс технологиялары 

2. Байланыс желілері және коммутация жүйелері 

3. Телетрафик теориясы 

мамандандыру –Мобильді радиожүйелер және телехабар тарату: 

1. Радиоқабылдағыш және радиотаратқыш құрылғылар 

2. Электромагниттік толқындардың берілу теориясы және антенна-

фидерлік құрылғылар 

3. Электр байланысы теориясы. 

 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

 

4.3.4. ТЫҢДАЛДЫ: «мемлекеттік емтихан тапсырылатын  ЖОО 

әзірлеген бейіндік пәндер тізбесін бекіту» мәселесі бойынша БЖАТИ 

директоры Т.С.Картбаев  (ұсыныс қоса берілді).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «2019/2020 жылға арналған күндізгі, сырттай оқу түрі 

бойынша білім алатын БЖАТИ студенттерінің мемлекеттік емтихан 

тапсырылатын ЖОО әзірлеген бейіндік пәндер тізбесі келесі мамандықтар 

бойынша бекітілсін: 

 



 

 

 

 

5В100200-Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 

 

1. Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері мен құралдары 

2. Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру  

3. Дерекқор жүйелерінің негіздері  

4. Ақпараттық қауіпсіздіктің программалық-аппараттық құралдары 

5. Интернет технологияларының қауіпсіздігі. 

 

5В070200 – Автоматтандыру және басқару 

1. Автоматты реттеудің сызықтық жүйелері 

2. Автоматты реттеудің бейсызықты жүйелері 

3. Метрология, стандарттау, сертификаттау және сапаны басқару 

4. Басқару объектілерін үлгілеу және сәйкестендіру 

5. Электр техниканың теориялық негіздері 

6. Көрсеткіштері таратылған және шоғырланған тізбектер 

 

 

5В060200- Информатика 

 

1. Алгоритмдер және деректер құрылымы 

2. Компьютерлік үлгілеу 

3. Деректер қорының теориясы 

4. Компьютерлік жүйелер мен желілер 

 

5В070300- Ақпараттық жүйелер 

 

1. Ақпараттық жүйелер негіздері 

2. Алгоритмдер, деректер құрылымдары және бағдарламалау 

3. Ақпараттық жүйелердегі деректер қоры 

4. Ақпараттық жүйелерді үлгілеу 

 

5В700400-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 

 

1. Алгоритмдеу және бағдарламалау 

2. бағдарламаларды құрудың аспапты құралдары 

3. Жүйелік бағдарламалау 

4. Компьютерлік жүйелер 

5. Деректер қорын жобалау 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 



4.3.5. ТЫҢДАЛДЫ: «2019/2020 оқу жылына арналған магистратура 

бойынша мемлекеттік емтихан тапсырылатын  ЖОО әзірлеген бейіндік пәндер 

тізбесін және пәндердің оқу бағдарламаларын бекіту туралы» мәселе бойынша 

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

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2019/2020 оқу жылына арналған магистратура бойынша 

мемлекеттік емтихан тапсырылатын  ЖОО әзірлеген бейіндік пәндер тізбесі 

және пәндердің оқу бағдарламалары бекітілсін: 

 

1. 6М071600 – Аспап жасау: 

- бейіндік бағыт бойынша:  

1) Ақпараттық-өлшеу жүйелерінің техникалық құралдары; 

2) Сызықты емес басқару жүйелері; 

3) Зияткерлік басқару және бақылау жүйелері; 

- ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша: 

1) Ақпараттық-өлшеу техникасының заманауи мәселелері;  

2) Сызықты емес басқару жүйелері; 

3) Зияткерлік басқару және бақылау жүйелері. 

 

2. 6М071900 – Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар: 

- ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша: 

1) РЭТ ғылыми-техникалық мәселелер;  

2) Қазіргі көліктік байланыс желілерін зерттеу. 

 

3. 6М070300-Ақпараттық жүйелер: 

- ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша: 

 1) АЖ талдау, модельдеу және жобалау; 

2) Ақпараттық жүйелерді құрудың Web технологиялары; 

3) АҚ жобаларын басқару; 

- бейіндік бағыт бойынша: 

1) Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалау; 

2) Ақпараттық технологиялар мен жүйелердің кешенді қауіпсіздігі; 

3) Қазіргі ДҚБЖ қолдану арқылы ақпараттық жүйелерді жобалау; 

4) Ақпараттық жүйелерді құрудың Web технологиялары. 

 

4. 6М070400- Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 

ету:  

- ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша: 

1) Нақты жүйелер үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу 

технологиялары;  

2) Математикалық және компьютерлік үлгілеу;                               

3) Жоғары жылдамдықты есептеу технологиялары; 

- бейіндік бағыт бойынша: 

1) Масштабталатын жүйелерді әзірлеу технологиялары;   

2) Математикалық және компьютерлік үлгілеу;                               

3) Қазіргі ДҚБЖ қолдану арқылы ақпараттық жүйелерді жобалау; 



4) Микропроцессорлық жүйелерді жобалау.  

 

5. 6М071800 – Электр энергетикасы:   

- бейіндік бағыт бойынша: 

1) Электр энергетикасының қазіргі мәселелері; 

2) Қалалар мен өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтаудың 

қазіргі мәселелері; 

3) Электр энергиясының сапасы және электр энергетикасындағы энергия 

үнемдеу; 

4) Электр энергетикалық жүйелерді аварияға қарсы жедел және 

автоматты басқару; 

5) Төмен және орташа кернеулі электр желілерін автоматты жобалау. 

- ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша: 

1) Электр энергетикасының ғылыми-техникалық мәселелері; 

2) Күн электр энергиясы және геотермалды электр энергиясы; 

3) Электр энергиясының сапасы және электр энергетикасындағы энергия 

үнемдеу; 

4) Автономды және жүйелі пайдалану қондырғыларының күштік электр 

жабдықтары; 

5) Гибридті электр энергетикалық жүйелерді жинақтау және автоматты 

басқару. 

 

6. 6М070200 – Автоматтандыру және басқару: 

- бейіндік бағыт бойынша: 

1) Сызықты емес басқару жүйелерін зерттеу; 

2) Өлшем бірлігі негіздері және техникалық реттеу; 

3) Автоматтандыру есептеріндегі микропроцессорлық басқару 

контроллерлерінің бағдарламалық құралдары. 

- ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша: 

1) Сызықты емес басқару жүйелерін зерттеу; 

2) Өлшем бірлігі негіздері және техникалық реттеу; 

3) Автоматтандыру есептеріндегі микропроцессорлық басқару 

контроллерлерінің бағдарламалық құралдары. 

 

7. 6М073100 - Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі 

- ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша: 

1) Өндірістік қызметтің тәуекелін талдау және бағалау; 

2) Қоршаған ортаның қазіргі проблемалары; 

3) Инженерлік эксперименттің теориясы мен техникасы. 

 

8. 6М071700 – Жылу энергетикасы: 

- бейіндік бағыт бойынша: 

1) Жылу энергетиканың және жылу технологияның қазіргі мәселелері; 

2) Электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау; 

3) Автономды және орталықтандырылған энергиямен жабдықтау 

жүйелеріндегі заманауи жылу технологиялар. 



- ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша: 

1) Автономды және орталықтандырылған энергиямен жабдықтау 

жүйелеріндегі заманауи жылу технологиялар;   

2) Өнеркәсіптік кәсіпорындарды энергиямен жабдықтау сызбаларын 

есептеу әдістері; 

3) Жылу энергетиканың және жылутехнологияның ғылыми-техникалық 

мәселелері. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

 

4.4. ТЫҢДАЛДЫ : «2019 жылғы гранттық ғылыми-зерттеу тақырыптары 

бойынша аралық есептер» мәселесі бойынша ҒКД директоры Д.Ж. 

Джексенбинов (баяндама қоса берілді). 

     

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ақпарат мәліметке алынсын. 

 

4.5. ТЫҢДАЛДЫ: «Орыс тіліндегі «Они окружали Сталина: Н.И. Ежов и С.Ф. 

Реденс; авторлар – профессор, т.ғ.к. Н.Р.Джагфаров; доцент, т.ғ.к. 

Б.Ж.Кабдушев; көлемі – 5,2 б.б» оқу құралын жариялауға ұсыныс туралы» 

мәселе бойынша ӘП кафедрасының меңгерушісі Б.Ж.Кабдушев (ұсыным және 

рецензиялар қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Орыс тіліндегі «Они окружали Сталина: Н.И. Ежов и С.Ф. 

Реденс; авторлар – профессор, т.ғ.к. Н.Р.Джагфаров; доцент, т.ғ.к. 

Б.Ж.Кабдушев; көлемі – 5,2 б.б » оқу құралы жариялауға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4.6. ТЫҢДАЛДЫ: «Қазақ тіліндегі «Алматы энергетика және байланыс 

университетінің тарихы 1975 – 2019 жж.»; авторлар – профессор, т.ғ.к. 

М.Д.Дакенов; доцент, т.ғ.к. Б.Ж.Кабдушев; доцент, т.ғ.к. С.Х.Байдильдина; 

көлемі – 11,25 б.б.» оқулық-монографиясын жариялауға ұсыныс туралы» 

мәселе бойынша ӘП кафедрасының меңгерушісі Б.Ж.Кабдушев (ұсыным және 

рецензиялар қоса берілді). 

 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Қазақ тіліндегі «Алматы энергетика және байланыс 

университетінің тарихы 1975 – 2019 жж.»; авторлар – профессор, т.ғ.к. 

М.Д.Дакенов; доцент, т.ғ.к. Б.Ж.Кабдушев; доцент, т.ғ.к. С.Х.Байдильдина; 

көлемі – 11,25 б.б.» оқулық-монографиясы жариялауға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  



 

4.7. ТЫҢДАЛДЫ: «6М071800 – Электр энергетикасы мамандығы 

бойынша 2 оқу жылының магистранттарының ғылыми жетекшісі т. ғ. к., доцент 

Г. В.Стульниковты т.ғ. к., доцент Р.М.Нигматуллинге ауыстыру туралы» мәселе 

бойынша ЭЖЭЖК кафедрасының меңгерушісі К.Т.Тергемес  (ұсыным қоса 

берілді). 

 

Магистранттың 

аты-жөні 

Магистрлік диссертацияның 

бұрынғы ғылыми жетекшісі 

Магистрлік диссертацияның 

қазіргі ғылыми жетекшісі 

Абдукаримов 

Даулет  

Анварұлы 

Г.В.Стульников, 

т.ғ.к., доцент 

О.Н.Ефимова, 

т.ғ.к., доцент 

Байтемиров 

Алишер 

Амангельдыулы 

 

Г.В.Стульников,      

т.ғ.к., доцент 

Р.М.Нигматуллин, 

т.ғ.к., доцент 

Макенов 

Асылбек 

Азбергенович 

 

Г.В.Стульников,      

к.т.н., доцент 

Р.М.Нигматуллин, 

т.ғ.к., доцент 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «6М071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша 2 

оқу жылының магистранттарының ғылыми жетекшісі т.ғ.к., доцент Г. 

В.Стульников т.ғ.к., доцент Р.М.Нигматуллинге ауыстырылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4.8. ТЫҢДАЛДЫ: Орыс тіліндегі «Компьютерная схемотехника и 

логика» оқу құралын жариялау туралы» (авторлары – Т. С.Картбаев, В. 

А.Лахно, Б. С.Ахметов, Б. С.Гусев, В.В.Лапко; көлемі – 18,5 б. б.) мәселе 

бойынша БЖАТИ директоры Т.С.Картбаев (ұсыным және ҒӘК үзіндісі қоса 

берілді).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Орыс тіліндегі «Компьютерная  схемотехника и логика» 

оқу құралы  жариялауға ұсынылсын (авторлары – Т. С.Картбаев, В. А.Лахно, Б. 

С.Ахметов, Б. С.Гусев, В.В.Лапко; көлемі – 18,5 б. б.). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4.9. ТЫҢДАЛДЫ: «Компьютерлік схемотехника және логика» оқу 

құралын қазақ тілінде жариялауға ұсыну туралы» (авторлары – Т.С.Картбаев, 

В.А.Лахно, Б.С.Ахметов, Б.С.Гусев, В.В.Лапко, К.О.Тогжанова; көлемі - 18,5 

б.б.) мәселе бойынша БЖАТИ директоры Т.С.Картбаев (ұсыным және ҒӘК 

үзіндісі қоса берілді).  

 



ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Компьютерлік схемотехника және логика» оқу құралы 

қазақ тілінде жариялауға ұсынылсын  (авторлары – Т.С.Картбаев, В.А.Лахно, 

Б.С.Ахметов, Б.С.Гусев, В.В.Лапко, К.О.Тогжанова; көлемі - 18,5 б.б.». 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4.10. ТЫҢДАЛДЫ: Ағылшын тіліндегі «Methods for improving reliability 

of biometric identity authentication systems» монографиясын жариялауға ұсыну 

туралы» (авторлары – Т.С.Картбаев, Ф.У.Маликова ашық баспасөзде өз 

қаражаты есебінен; көлемі – 8,5 б.б.) мәселе бойынша БЖАТИ директоры 

Т.С.Картбаев (ұсыным және ҒӘК үзіндісі қоса берілді).  

 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Ағылшын тіліндегі «Methods for improving reliability of 

biometric identity authentication systems» монографиясы жариялауға ұсынылсын 

(авторлары – Т.С.Картбаев, Ф.У.Маликова ашық баспасөзде өз қаражаты 

есебінен; көлемі – 8,5 б.б.). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4.11. ТЫҢДАЛДЫ: Ағылшын тіліндегі «Models and methods of control» 

оқулығын жариялауға ұсыну туралы» (авторлары – Т.С.Картбаев, Л. Ш. 

Балгабаева ашық баспасөзде өз қаражаты есебінен; көлемі – 10,8 б.б.) мәселе 

бойынша БЖАТИ директоры Т.С.Картбаев (ұсыным және ҒӘК үзіндісі қоса 

берілді).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Ағылшын тіліндегі «Models and methods of control» 

оқулығы жариялауға ұсынылсын (авторлары – Т.С.Картбаев, Л. Ш. Балгабаева 

ашық баспасөзде өз қаражаты есебінен; көлемі – 10,8 б.б.). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4.12. ТЫҢДАЛДЫ: Қазақ тіліндегі «Компьютер архитектурасы» оқу 

құралын жариялауға ұсыну туралы» (авторлары – Б.С.Ахметов, В.А.Лахно; 

көлемі - 18,8 б.б.) мәселе бойынша БЖАТИ директоры Т.С.Картбаев (ұсыным 

және ҒӘК үзіндісі қоса берілді).  

 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақ тіліндегі «Компьютер архитектурасы» оқу құралы 

жариялауға ұсынылсын (авторлары – Б.С.Ахметов, В.А.Лахно; көлемі - 18,8 

б.б.).  

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

 

  Төрайым                                                    С. Сагинтаева   

 

  Ғылыми хатшы                                              А. Бегимбетова  


