
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ғылыми кеңес отырысы 

 

Төрайым  – ректор С. Сагинтаева 

Ғылыми хатшы – доцент А. Бегимбетова 

 

ҚАТЫСҚАНДАР: Ғылыми кеңестің 33 мүшесінен 28-і (келу парағы қоса 

берілді) қатысты. 

 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

 
1. «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру 

туралы. 

      Баяндамашы –  «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» жобалық кеңсесінің бастығы 

А.З.Бисенова  

 
2. Университеттің зертханалық базасын жетілдіру, 2020 жылға арналған 

жаңа жоспарды бекіту туралы. 

       Баяндамашы – АМД директоры  Р.Р.Мухамеджанова  

 
3.  «АЭжБУ Хабаршысы»ғылыми-техникалық журналының жұмысы 

туралы. 

       Баяндамашы – «АЭжБУ хабаршысы» журналының бас редакторы 

В.В.Стояк  

 
4. ӘРТҮРЛІ 

ОЖСБ нәтижелері туралы. 

     Баяндамашылар – институт директорлары. 

 

 

 

 



1. ТЫҢДАЛДЫ:  

 «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру 

туралы» мәселесі бойынша «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» жобалық кеңсесінің 

бастығы А.З.Бисенова (баяндама қоса берілді). 

 

С.В.Коньшин: айтыңызшы, біздің университетімізде «РУХАНИ 

ЖАҢҒЫРУ» бағдарламасын жүзеге асыру үшін қандай жұмыстар жасалды?  

Біз біздің түлектер мен білім алушылар жоғары білімді болуы үшін, жаңа 

пәнді енгізуді жоспарлап отырмыз, ол пән арқылы  студенттер жеке тұлға 

ретінде рухани дамып, еліміздің, халықтардың мәдениетімен танысады, әрі 

қоғамдық орындарда мінез-құлық этикасы туралы ақпарат алады. Сіз өз 

бөлімшеңізде осы пәннің атауын талқыладыңыз ба? 

С.К.Махмутов: «Әлеуметтік пәндер» кафедрасында осы пән бойынша 

жұмыс бағдарламасы әзірленді, ал атауын тағы да талқылау керек. 

С.В.Коньшин: екінші семестрдің басында бұл пәнді оқу жоспарына 

енгізу қажет. 

С.С.Сагинтаева: біздің назарымызға «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

мемлекеттік бағдарламасын іске асыру туралы»  жақсы әрі толық баяндама 

ұсынылды. Сіз «Діни экстремизм» арнайы курсын енгізуді ұсынып отырсыз, 

бірақ менің ойымша, бірнеше модульді пәнді ойластырған дұрыс, сол арқылы 

олардың біреуіне осы арнайы курсты енгізу керек.  Бір пән аясында 

студенттерге елдің мәдениетін, тарихын, халқымыздың салт-дәстүрлері мен 

әдет-ғұрыптарын үйрету, жас ұрпақты тәрбиелеу, адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастыруды оқыту керек, іс жүзінде студенттерге жобаларды рәсімдеу 

бойынша нақты тапсырмалар беру қажет. Осы пәннің модульдерін талқылау 

кезінде студенттер де қатыссын. 

А.А.Саухимов: бұл пәнді қалыптастыру кезінде жастардың рухани, 

адамгершілік және моральдық тәрбиесіне баса назар аудару керек. 

С.С.Сагинтаева: бұл пәнді қалыптастыру -  тек Әлеуметтік пәндер 

кафедрасының ғана емес, сонымен қатар барлық ұжымның жұмысы. Біз келесі 

жобаларға қатысуымыз керек: 

- «Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»;  

- «Қазақстанның 100 жаңа тұлғасы»; 

- «Жаһандық әлемдегі заманауи  қазақстандық мәдениет». 

 З.А. Абдуллина: діни экстремизм мен терроризм мәселелерін жастар 

арасында түсіндіру керек, себебі қаладағы және елдегі жағдай қиын. Сондықтан 

жастар арасында діни экстремизмнің таралуына қарсы әрекет ету үшін 

насихаттау, ағарту және түсіндіру жұмыстарын орындаудың тиімді тәсілдері 

керек. 

С.С.Сагинтаева: Малик Мамежанович, колледжде «РУХАНИ 

ЖАҢҒЫРУ» бойынша жұмыстар жүргізіледі ме? 

М.М.Аршидинов: иә, бізде «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» кеңсесімен бірге 

қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы бар. 

 

 «Рухани жаңғыру» кеңсесінің бастығы А. З. Бисенованың: «Ғұмарбек 

Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінде «Рухани 



жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру туралы»  хабарын тыңдап 

және талқылап 

     

Ғылыми кеңес шешті: 

 

1. Ақпарат мәліметке алынсын. 

 

2. Одан әрі «Рухани жаңғыру» жалпыұлттық жобасының іс-шаралар 

жоспарын іске асыру бойынша белсенді және жемісті жұмыстар 

жалғастырылсын. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.  

 

2. ТЫҢДАЛДЫ:  «университеттің зертханалық базасын жетілдіру, 2020 

жылға арналған жаңа жоспарды бекіту туралы» мәселесі бойынша АМД 

директоры Р. Р. Мухамеджанова  

 

 Р.Р.Мухамеджанова: біз университет оқытушыларымен жиналыс 

өткіздік, сондай-ақ зертханалық жабдықтардың жағдайы және кафедраларда 

зертханалық жұмыстарды жүргізу сапасы туралы студенттер арасында  

сауалнама жүргіздік. Көптеген жауаптар зертханалық қондырғылардың көп 

бөлігі ескірген және жұмыс істемейтінін көрсетеді. 

Университетте зертханалық базаны жаңғырту және компьютерлік паркті 

жаңарту үшін жыл сайын 50 млн. теңгеден астам қаражат бөлінеді.  

 «Касперский зертханасы» зертханалары, «Торнадо модульдік жүйелері», 

«Hight Tech for Human», Huawei, бағдарламалық қамтамасыз ету, стендтер және 

т. б. зертханалар ашылды. 

Сонымен қатар, оқу үрдісінде қолданылмайтын заманауи зертханалық 

жабдықтар бар. Оқу сабақтарының жүргізілуін тексеру талдауы кейбір 

зертханалардың ескі аспаптармен, сапалық ескірген және жұмыс істемейтін 

жабдықтармен үйілгендігін көрсетті.  

«Оқытушы студент көзімен» сауалнамасы аясында студенттер де осындай 

мәселелерді көрсетті. 

 Кафедралардың зертханалары бойынша комиссия құруды және аудит 

жүргізуді ұсынамын, соның негізінде: тарихи жабдық ретінде нені қалдыруға 

болатынын, нені кәдеге жарату керектігін анықтауға болады. Кафедра 

меңгерушілері, комиссия үшін кандидатураларды ұсыныңыздар. 

С.С.Сагинтаева: Барлықтарыңыз зертханалық жұмыстар мен 

зерттеулер жүргізу үшін жаңа заманауи жабдықтар сатып алуға салынған 

бюджетті  қорғадыңыздар. Сондықтан ұсыныс дұрыс деп санаймын: 

университеттің зертханалық қорын нығайтып, тексеру жүргізу керек және 

ескіріп кеткендерді мұражайға беру керек. 

  

АМД директоры  Р. Мухаметжанованың баяндамасын тыңдап және 

талқылап Ғылыми кеңес ШЕШТІ: 

 

 



1. Университеттің материалдық-техникалық және оқу-зертханалық 

базасының аудиті бойынша комиссия құрылсын. 

2. Комиссияға 30.01.2020 ж. мерзіміне дейін университеттің 

материалдық-техникалық және оқу-зертханалық базасына аудит жүргізу 

жүктелсін. Сапалық жағынан  ескірген, жұмыс істемейтін жабдықтар 

анықталсын. Оқу үрдісінде зертханалық қорды пайдаланудың талдауы 

жүргізілсін. 

 

Жауапты: АҚ проректоры С.Коньшин 

Мерзімі: 01.02.2020 ж. дейін 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

3. ТЫҢДАЛДЫ: «АЭжБУ хабаршысы»  ғылыми-техникалық 

журналының жұмысы туралы» мәселесі бойынша  «АЭжБУ хабаршысы» 

журналының бас редакторы В.В.Стояк (баяндама және көрсетілім қоса берілді).  

 

С.В.Коньшин: мақалаларды рецензиялау әдісіне байланысты 

рецензияланатын ғылыми журналдардың электронды платформасына қос 

соқыр рецензиялауды қолдана отырып, бағдарлану керек және олардың 

тәжірибесін қабылдау қажет. 

Журналдағы жарияланымдардың дәйексөздігін арттыру үшін мақаланың 

бастапқы ағылшын тіліндегі нұсқаларын шығару керек екендігі айтылды. 

Мүмкін бізге аудармашы жалдау керек болар? 

С.С.Сагинтаева: техникалық бағыттағы мақалалар ағылшын тілінде 

шығарылуы тиіс және мақалалар ағылшын тілінде жазылуын талап ету керек.  

Нөмірдегі  50%  мақала ағылшын тілінде болуы керек. Мақалаларды аударуды 

авторлар өз қаражаты есебінен жүзеге асыруы тиіс. Біздің журнал SCOPUS 

базасына кіру үшін қандай жұмыс жасау керек? 

В.В.Стояк: ол үшін келесі жұмыстарды атқару керек: 

- белгілі бір тақырыпқа және көрсетілген параметрлер бойынша қажетті 

құжатты іздестіруді жеделдету үшін шетелдік баспалардың толық мәтінді 

платформаларына мақалаларды орналастыру; 

- жұмыстың сапасын арттыру: мақала аналитикалық болуы керек және 

көптеген әдебиет болуы керек, немесе зерттеу әдістерімен, қорытындыларымен 

эксперимент болуы керек; 

- журналдың ағылшын тіліндегі нұсқасы; 

- журналдың ағылшын тіліндегі сайты. 

С.С.Сагинтаева: біз бірнеше жақсы мақалаларды қаржыландыра аламыз, 

яғни ағылшын тіліндегі аударманы төлеу және жариялау үшін одан әрі қолдау 

көрсете аламыз. Бір нөмірде қанша мақала жарияланады? 

В.В.Стояк: орта есеппен 15 мақала.  

А.А.Саухимов:  сонымен қатар, докторанттардың шетелдік жетекшілері 

орыс тілді, сондықтан өздері ағылшын тілінде жоғары деңгейде мақала жазуға 

көмектесе алмауы мәселе болып тұр. 

С.К.Махмутов: ОПҚ рейтингінде «АЭжБУ хабаршысы» басылымы 

қалай бағаланады? 



С.В.Коньшин: «АЭжБУ хабаршысы»-дағы жарияланым алыс шетел 

журналдарындағы жарияланымдарға теңестіріледі. Егер біздің журнал SCOPUS 

базасына кірсе, онда бұл мақалалар осы базаның басқа журналдарындағы 

мақалаларға қарағанда жоғары бағаланады. 

С.С.Сагинтаева:  гранттық ҒЗЖ немесе шаруашылық шарт жұмыстары 

барлар  нәтижелерін АЭжБУ хабаршысында міндетті түрде жариялауы тиіс. 

В.В.Стояк: SCOPUS базасына кіру-бұл өте үлкен жұмыс, сол себепті  

қосымша журналдың редакциялық алқасын нығайту керек. 

Г.К.Балбаев: журналдың ағылшын тіліндегі нұсқасы болмайынша, біз 

шетелдік ғалымдарды біздің басылымда жұмыстарын жариялауға тарта 

алмаймыз. 

 

 «АЭжБУ хабаршысы» журналының бас редакторы В.В.Стояктың 

«АЭжБУ Хабаршысы «Ғылыми-техникалық журналының жұмысы туралы» 

мәселесі бойынша ақпаратын тыңдап және талқылап 

  

Ғылыми кеңес  шешті: 

 

1.Ақпарат мәліметке алынсын. 

 

2. «АЭжБУ хабаршысы» - на түсетін қолжазбаларды рецензиялаудың қос 

«соқыр» тәжірибесі қабылдансын. 

 

Жауапты:  

«АЭжБУ хабаршысы» журналының  

                                                                                  бас редакторы  В.В.Стояк  

Орындау мерзімі: 01.04.2020ж. 

 

 

3. Журналдың редакциясын халықаралық дәйексөздеудің бір базасына 

(Scopus, Web of Science) кіру жоспарын орындауда институционалдық қолдау 

көрсетілсін.  

 

 

Жауаптылар:  

 «АЭжБУ хабаршысы» журналының  

бас редакторы  В.В.Стояк, 

кафедра меңгерушілері,  

ғылыми бөлімшелердің басшылары,  

ғылыми жетекшілер (кеңесшілер), 

институт директорлары. 

Орындау мерзімі:  

үнемі, журнал халықаралық дәйексөз қорының  

біріне енгенге дейін. 

4. Университет қызметкерлерінің жарияланым белсенділігі арттырылсын. 

Жақын және алыс шетел ғалымдарының «АЭжБУ Хабаршысы» журналында 

жарияланымдардың шығуына ықпал етілсін. 



 

Жауаптылар:  

Кафедра меңгерушілері,  

ғылыми бөлімшелердің басшылары,  

ғылыми жетекшілер  (кеңесшілер), 

 институт директорлары. 

Орындау мерзімі: тұрақты. 

 

 

5. Қызметкерлер мен білім алушылардың жарияланымдық белсенділігін 

арттыру мақсатында тек докторант пен оның ғылыми жетекшілерін (отандық 

және шетелдік) қамтитын авторлық ұжымдарға жылына екі мақала мен тек 

ғылыми жетекшімен бірлесіп  магистранттың бір мақаласын тегін жариялауға 

рұқсат етілсін.  

Жауапты:  

 «АЭжБУ хабаршысы» журналының  

бас редакторы  В.В.Стояк, 

Орындау мерзімі:  01.01.2020ж. бастап 30.11.2020ж. дейін 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4. ӘРТҮРЛІ.  

  

4.1.1. ТЫҢДАЛДЫ: «ОЖСБ нәтижелері туралы» мәселесі бойынша  

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

 

Б.Т.Бахтияр: 

1. 5В071700-Жылу энергетикасы мамандығы бойынша 3- курста 

барлығы 68 студент, олардың өтініш бергендері – 42. 8 студент шекті балл 

жинай алмады. Дәлелді себептермен қатыспаған студенттер саны – 2, 

тестілеуден шығару себебі бойынша нәтижесі жойылған - 1 студент (телефон, 

шпаргалка). 

2.  5В073100 - Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі мамандығы бойынша 3-курста барлығы 20 студент, олардың өтініш 

бергендері – 15. 8 студент шекті балл жинай алмады. 

 

Кесте – ОЖСБ нәтижелері 

Мамандық атауы 

Өтініш 

бергенде

р 

Қатысқан

дар 

Қатысушы

лар %  

Ең 

төме

н 

балл 

Ең 

жоға

рғы 

балл 

Орташа 

балл 

Жылу 

энергетикасы 
42 39 92,8% 31 121 67 

Қоршаған ортаны 

қорғау және өмір 

тіршілігінің 

қауіпсіздігі 

15 15 100% 31 97 55,33 

 



 ҚАУЛЫ ЕТТІ: ақпарат мәліметке алынсын.  

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4.1.2. ТЫҢДАЛДЫ: «ОЖСБ нәтижелері туралы» мәселе бойынша  

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

 

Ж.С.Абдимуратов: «Электр энергетика және электр техника» институты 

бойынша оқу жетістіктерін сырттай бағалауға (ОЖСБ) «5В071800 Электр 

энергетика» және «5В081200 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз 

ету» мамандықтарының 3 - курс студенттері 220 адам қатысты. Мамандықтар 

бойынша ОЖСБ үлгерімінің нәтижелері төменде көрсетілген: 

 
№ 

р/с 

Мамандықтың шифрі 

және атауы 

Қатыс.студе

нттердің 

саны 

Келмеген 

және 

нәтиж. 

жойыл.сан

ы 

Шекті 

балдан 

жоғарғы

%  

Шекті 

балдан 

төмен% 

Орташа 

балл 

1 5В071800 Электр 

энергетикасы 

189 6 76,19 23,81 65,02 

 5В071800 Электр 

энергетикасы  

(қазақ бөлімі) 

137 5 73 27 64,3 

 5В071800 Электр 

энергетика  

(орыс бөлімі) 

52 1 84,62 15,38 67,5 

2 5В081200 Ауыл 

шаруашылығын 

энергиямен 

қамтамасыз ету  

31 0 72,41 27,59 57 

 5В081200 Ауыл 

шаруашылығын 

энергиямен қамтамасыз 

ету (қазақ бөлімі) 

25 0 70,97 29,03 54,44 

 5В081200 Ауыл 

шаруашылығын 

энергиямен қамтамасыз 

ету (орыс бөлімі 

6 0 100 0 64 

ЭЭЭТИ бойынша 220 6 74,3 25,7 61,1 

 

Өткен жылдың нәтижелерімен салыстырғанда 5В071800 «Электр 

энергетикасы»  мамандығы бойынша 5,58% - ға төмен (70,6 балл), «5В081200 

Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» мамандығы бойынша 9,6% 

- ға төмен (66,6 балл). Қатысушы студенттер ең көп дегенде 117, ал ең аз 

дегенде 17 балл жинады. 

 Мамандықтар бойынша алған балдардың төмендеуі биылғы жылы 

ОЖСБ-ны тапсыру жаңа форматта, яғни 4-курстың орнына 3-курс студенттері, 

сонымен қатар келесі пәндерді тапсыруымен байланысты болды: 

 

2018 ж. ОЖСБ бойынша пәндер  2019ж. ОЖСБ бойынша Ескерту 



пәндер 

Математика Қазақстанның қазіргі тарихы  

Физика Философия  

Электр машиналары Ақпараттық- 

коммуникациялық 

технологиялар 

 

Өнеркәсіптік электроника Шетел тілі (ағылшын)  

 

 

Мамандықтар бойынша жинаған балдардың төмендеуі кейбір пәндер 

бойынша қате сұрақтармен, сондай-ақ тестілеуден 4 студентті (телефон, 

шпаргалка) алып тастау және 2 студент келмеу себебінен жойылған 

нәтижелермен байланысты. 

Сонымен қатар «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәні 

бойынша барлық студенттер оқу тіліне қарамастан, ОЖСБ ағылшын тілінде 

тапсырды. 

  Студенттермен тәрбие жұмысы жүргізілді (келмеген, алыстағы және 

шекті балдан төмен алған). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ақпарат мәліметке алынсын.  

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4.1.3. ТЫҢДАЛДЫ: «ОЖСБ нәтижелері туралы» мәселе бойынша  

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

 

 

Г.К.Балбаев:  

1. 5В071600 - Аспап жасау мамандығы бойынша 3-курста барлығы 64 

студент, олардың өтініш бергендері – 64. Шекті балл жинай алмағандар -21 

студент. 

2.  5В071900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

мамандығы бойынша 3-курста барлығы 94 студент, олардың өтініш бергендері 

– 92. Дәлелді себептермен қатыспаған -2 студент. Шекті балл жинай алмағандар 

-31 студент. 

3. 5В074600-Ғарыштық техника және технологиялар мамандығы 

бойынша 3-курста барлығы 39 студент, өтініш бергендері – 39. Шекті балл 

жинай алмағандар-16 студент. 

 

Кесте – ОЖСБ нәтижелері 

Мамандық атауы 
Өтініш 

бергендер 

Қатысқа

ндар 

Қатысушы

лар % 

Ең 

төме

н 

балл 

Ең 

жоға

рғы 

балл 

Орташа 

балл 

Аспап жасау 92 92 100% 19 115 59,52 

Радиотехника, 

электроника және 
94 92 97,8% 23 98 58,96 



телекоммуникация

лар 

Ғарыштық техника 

және 

технологиялар 

39 39 100% 26 94 55,77 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ақпарат мәліметке алынсын.  

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4.1.4. ТЫҢДАЛДЫ: «ОЖСБ нәтижелері туралы» мәселе бойынша  

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

 

Ж.К.Алимсеитова: БЖАТИ ОЖСБ нәтижелері кестеде көрсетілген: 

 

 

 

5В060200 

Информатика 

5В070200 

АБ 

5В070300 

АЖ 

5В070400 

ЕТБҚЕ 

5В100200 

АҚЖ 

Студенттер 

саны 

19 121 36 46 38 

Ең жоғарғы 

балл 

116 126 125 118 100 

Ең төмен балл 46 28 52 35 31 

Орташа балл 75,32 68,59 67,44 70,76 65,05 

50-ден кем  5,26%  

(1 адам) 

18,18% 

(22) 

0% 19,57% 

(9) 

18,42% 

(7) 

  

5В070200 мамандығы бойынша - 1 жұмыстың күші жойылды, 1 адам 

тапсырмады; 5В100200 мамандығы бойынша – 1 жұмыстың күші жойылды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ақпарат мәліметке алынсын.  

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4.2. ТЫҢДАЛДЫ Қазақ тіліндегі «Бірлік туы газеті» тарихи дерек көзі 

ретінде» оқу құралын жариялауға ұсыным туралы» мәселесі бойынша ӘП 

кафедрасының меңгерушісі Б. Ж. Кабдушев; (авторлары – т.ғ.к., доцент         

А.У. Раджапов; т. ғ. к., доцент С. Х. Байдильдина; көлемі – 8,44 б. б.)  (ұсыныс 

және рецензиялар қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақ тіліндегі «Бірлік туы газеті» тарихи дерек көзі 

ретінде» оқу құралы жариялауға ұсынылсын (авторлары – т.ғ. к., доцент А. У. 

Раджапов; т. ғ. к., доцент С. Х. Байдильдина; көлемі – 8,44 б. б.).  

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 



4.3. ТЫҢДАЛДЫ: АЭжБУ барлық мамандықтарының 2-курс 

студенттері үшін оқу үрдісінде қазақ тілінде «Әлеуметтік-саяси білім модулі: 

саясаттану» электронды оқу құралын пайдалану туралы» мәселесі бойынша ӘП 

кафедрасының меңгерушісі Б.Ж.Кабдушев; (авторлар: саясат.ғ.к., аға оқытушы 

А. Ә.Әбдіқалық; т.ғ.к., доцент С.Х.Байдильдина; көлемі-5МБ) (ұсыныс және 

рецензиялар қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: АЭжБУ барлық мамандықтарының 2-курс студенттері 

үшін оқу үрдісінде қазақ тілінде «Әлеуметтік-саяси білім модулі: саясаттану» 

электронды оқу құрал  пайдалануға ұсынылсын (авторлар: саясат.ғ.к., аға 

оқытушы А. Ә.Әбдіқалық; т.ғ.к., доцент С.Х.Байдильдина; көлемі-5МБ).  

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4.4. ТЫҢДАЛДЫ: «5В071800-ЭЭ мамандығының жоғары оқу 

орындарының студенттеріне арналған орыс тіліндегі  «Жарық техникасы және 

жарық көздері» оқу құралын жариялауға ұсыным туралы» мәселесі бойынша 

ЭЭЭТИ  директоры Ж. С. Абдимуратов; (авторлары – И. В.Казанина,                 

О. П. Живаева; көлемі – 5,44 б.б.) (ҒӘК ұсынымы және көшірмесі қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «5В071800-ЭЭ мамандығының жоғары оқу орындарының 

студенттеріне арналған орыс тіліндегі  «Жарық техникасы және жарық көздері» 

оқу құралы жариялауға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4.5. ТЫҢДАЛДЫ: «6М070300 – АЖ мамандығының магистранттарына 

арналған орыс тіліндегі «Системный анализ» оқу құралын жариялауға ұсыну 

туралы» мәселесі бойынша БЖАТИ директорының орынбасары 

Ж.К.Алимсеитова; авторлары –Т.С. Картбаев, К.О. Тогжанова, А.У. 

Калижанова; көлемі – 6,44 б.б.» (ҒӘК ұсынысы мен үзінді-көшірмесі қоса 

берілді).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «6М070300 – АЖ мамандығының магистранттарына 

арналған орыс тіліндегі «Системный анализ» оқу құралы жарияланымға 

ұсынылсын, авторлары –Т.С. Картбаев, К.О. Тогжанова, А.У. Калижанова; 

көлемі – 6,44 б.б.  

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4.6. ТЫҢДАЛДЫ: «5В081200-АЭҚЕ мамандығының студенттеріне 

арналған қазақ тіліндегі  «Ауыл шаруашылығындағы  өнімдерін өңдіретін және 

өңдейтін машиналар мен құрылғылар»  оқу құралын жариялауға ұсыну туралы» 

мәселесі бойынша ЭЭЭТИ директоры Ж.С.Абдимуратов; авторлары - 

А.Б.Бисекен, К.М. Асанова; көлемі – 7,25 б.б.» (ҒӘК ұсынысы мен үзінді-

көшірмесі қоса берілді).  

 



ҚАУЛЫ ЕТТІ: 5В081200-АЭҚЕ мамандығының студенттеріне арналған 

қазақ тіліндегі «Ауыл шаруашылығындағы  өнімдерін өңдіретін және өңдейтін 

машинаоар мен құрылғылар» оқу құралы жарияланымға ұсынылсын, 

авторлары- А.Б.Бисекен, К.М. Асанова; көлемі – 7,25 б.б. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4.7. ТЫҢДАЛДЫ:  «5В071800-ЭЭ мамандығының студенттеріне 

арналған орыс тіліндегі  «Электрооборудование промышленных предприятий 

(печи сопротивление и высокоинтенсивный температурный нагрев). Часть 1» 

оқу құралын жариялауға ұсыну туралы» мәселесі бойынша ЭЭЭТИ директоры 

Ж.С.Абдимуратов; авторлары - В.А.Васильев, К.М. Асанова; көлемі – 9,3 б.б.» 

(ҒӘК ұсынысы мен үзінді-көшірмесі қоса берілді).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «5В071800-ЭЭ мамандығының студенттеріне арналған 

орыс тіліндегі  «Электрооборудование промышленных предприятий (печи 

сопротивление и высокоинтенсивный температурный нагрев). Часть 1» оқу 

құралы жарияланымға ұсынылсын, авторлары В.А.Васильев, К.М. Асанова; 

көлемі – 9,3 б.б.  

  

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4.8. ТЫҢДАЛДЫ: «5В100200 – АҚЖ мамандығының студенттеріне 

арналған қазақ тіліндегі «Кәсіби қазақ тілі. Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» 

оқу құралын жариялауға ұсыну туралы» мәселесі бойынша БЖАТИ 

директорының орынбасары Ж.К.Алимсеитова; авторлары – М.М.Тулеуп, 

Э.Т.Ахметова; көлемі – 5,3 б.б.» (ҒӘК ұсынысы мен үзінді-көшірмесі қоса 

берілді).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 5В100200 – АҚЖ мамандығының студенттеріне арналған 

қазақ тіліндегі «Кәсіби қазақ тілі. Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» оқу құралы 

жарияланымға ұсынылсын, авторлары  –М.М. Тулеуп, Э.Т. Ахметова; көлемі – 

5,3 б.б. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4.9. ТЫҢДАЛДЫ: 5В070200-Автоматтандыру және басқару 

мамандығының студенттеріне арналған орыс тіліндегі «Профессиональный 

русский язык (учебный словарь понятийно-терминологических единиц» оқу 

құралын жариялауға ұсыну туралы» мәселесі бойынша БЖАТИ директорының 

орынбасары Ж.К.Алимсеитова; авторлары - Р.К. Букейханова; Н.С. Саньярова, 

көлемі – 5,3 б.б. (ҒӘК ұсынысы мен үзінді-көшірмесі қоса берілді).   

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 5В070200-Автоматтандыру және басқару мамандығының 

студенттеріне арналған орыс тіліндегі «Профессиональный русский язык 

(учебный словарь понятийно-терминологических единиц» оқу құралы 



жарияланымға ұсынылсын, авторлары  –Р.К. Букейханова; Н.С. Саньярова; 

көлемі – 5,3 б.б. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

 

4.10. ТЫҢДАЛДЫ: «5В071600-АЖ мамандығының студенттеріне 

арналған қазақ тіліндегі «Кәсіби қазақ тілі. Аспап жасау» оқу құралын 

жариялауға ұсыну туралы» мәселесі бойынша БЖАТИ директорының 

орынбасары Ж.К.Алимсеитова; авторлары – М.М.Тулеуп, Г.С.Алмухаметова; 

көлемі – 5,1 б.б.» (ҒӘК ұсынысы мен үзінді-көшірмесі қоса берілді).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 5В100200 – АЖ мамандығының студенттеріне арналған 

қазақ тіліндегі «Кәсіби қазақ тілі. Аспап жасау» оқу құралы жарияланымға 

ұсынылсын, авторлары  –М.М. Тулеуп, Г.С.Алмухаметова; көлемі – 5,1 б.б. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4.11. ТЫҢДАЛДЫ: Техникалық және экономикалық мамандықтар 

бойынша оқитын студенттер мен магистранттарға арналған орыс тіліндегі  

«Методы оптимизации и релазиующие их алгоритмы» оқу құралын жариялауға 

ұсыну туралы»  мәселесі бойынша БЖАТИ директорының орынбасары 

Ж.К.Алимсеитова; авторлары –З.К. Куралбаев; көлемі – 13,6 б.б.» (ҒӘК 

ұсынысы мен үзінді-көшірмесі қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Техникалық және экономикалық мамандықтар бойынша 

оқитын студенттер мен магистранттарға арналған орыс тіліндегі  «Методы 

оптимизации и релазиующие их алгоритмы» оқу құралы жарияланымға 

ұсынылсын, авторлары – З.К.Куралбаев, көлемі – 13,6 б.б.  

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4.12. ТЫҢДАЛДЫ: «Электр энергетиктерге арналған MathCad» орыс 

тіліндегі оқу құралын жариялауға ұсыну туралы» мәселесі бойынша  ЭЭЭТИ 

директоры Ж.С. Абдимуратов;  авторлары – т.ғ.д., профессор М.А.Мустафин; 

PhD., доцент Н.К.Алмуратова; көлемі- 4,8 б.б.» (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: орыс тіліндегі «Электр энергетиктерге арналған MathCad» 

оқу құралы жарияланымға ұсынылсын; авторлары – т.ғ.д., профессор 

М.А.Мустафин; PhD., доцент Н.К.Алмуратова; көлемі- 4,8 б.б. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4.13. ТЫҢДАЛДЫ: академиялық қызмет жөніндегі проректоры С. В. 

Коньшин АЭжБУ-да терминдердің көптомдық (10 том деңгейінде) 

анықтамасын (көптеген томдардың авторлары т.ғ.д., профессор Б. К. Алияров; 

э.ғ.д., профессор С. С. Сағынтаева) құрастыруды ұйымдастырғаны туралы. 



 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: энергетикалық терминдердің көптомдық 

анықтамалығының маңыздылығын ескере отырып, АЭжБУ және энергетикалық 

мамандықтары бар басқа да университеттердің оқу үрдісінде үш әліпби 

бойынша орналастыра отырып, оны жариялауға ұсыну. 

 

 

  Төрайым                                                          С. Сагинтаева   

 

  Ғылыми хатшы                                             А. Бегимбетова  


