
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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. Студенттерге қызмет көрсету орталығының жұмысы туралы. 

      Баяндамашы - СҚКО бастығы Ш. Шакуалқызы. 

 

2. Оқытушылар студенттер көзімен сауалнамасын қорытындылау. 

       Баяндамашы – АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова. 

 

3. Түрлі мәселелер. 

 

1. ТЫҢДАЛДЫ: «Студенттерге қызмет көрсету орталығының жұмысы 

туралы» мәселесі бойынша СҚКО бастығы Ш. Шакуалқызы (баяндама мен 

презентация қоса беріледі). 

 

Абдимуратов Ж.С.: сіздің анықтамада сіз выдаете жазылған "4 жыл", 

бұл грамматически дұрыс емес, түзетуге болады "4 жылғы"? Және екінші 

сұрақ: сіз жолдайсыз электрондық нұсқалары анықтамалар институттар? 

Шакуалкызы Ш.: "4 жыл" бұл жазылған сөз тіркесі анықтама 

нысанында және мұнда біз ештеңе көмектесе алмаймыз, ал анықтама 

студенттерге жолдаған өздері. 

Картбаев Т.С.: қыркүйек айында құжаттарды қандай және қай ретпен 

жинау керектігін білмеген студенттер көп болды, тіпті институттар нашар 

жұмыс істейді деген шағымдар болды. Сондықтан студенттерге қызмет көрсету 



орталығын құру идеясы өте дұрыс, орталық өз жұмысын қашан бастағанын 

айтыңыз? 

Шакуалкызы Ш.: студенттерге қызмет көрсету Орталығы өз қызметін 

осы оқу жылы қыркүйек айында бастады. Біз студенттерді 

тіркейміз,анықтамалар береміз және сол күні кешкі сағат 18-ге дейін 

институттарға электрондық анықтама түрлерін жіберуге тырысамыз. 

Сагинтаева С.С.: ақпараттық технологиялар департаменті студенттерге 

қызмет көрсету бойынша жұмысты оңтайландыру үшін құжат айналымын 

ойластыру қажет. 

Стояк В.В.: сіздің бөліміңіз магистранттар мен докторанттардан 

құжаттарды рәсімдеу үшін өтініштер қабылдайды ма? 

Шакуалкызы Ш.: иә, оқу жылының басынан бастап докторантура мен 

магистратура бағдарламалары офисінен білім алушылардан 85 өтініш тіркелді.

 Сагинтаева С.С.: анықтамалар мен басқа да құжаттарды беру процесін 

жеделдету үшін терминал, компьютер қою қажет, бұл үшін студенттер egov 

жүйесі арқылы барлық қажетті құжаттарды ала алады. Сіздің қызметіңізді 

оңтайландыру үшін тағы не қажет? 

Шакуалкызы Ш.: біздің Орталық Б корпусында 132 кабинет 

орналасқан. Үй-жай аз, әсіресе, оқу жылының басында халыққа өте көп. 

Студенттерге қызмет көрсету мақсатында қосымша бөлме бөлу мүмкін бе? 

Сагинтаева С.С.: әріптестеріміз студенттерге қызмет көрсету орталығы 

үшін қосымша қандай алаңдарды бөлуге болатынын ойластыру керек,ұсыныс 

берейік және жұмыс тәртібінде біз түпкілікті шешім қабылдаймыз. 

Неледва В.В.: студенттерге қызмет көрсету орталығы тіркеуші кеңсесіне 

жатады, сондықтан біз жұмыста қандай проблемалар бар екенін білеміз. 

Сонымен, студенттер бірнеше сағаттан анықтама алу үшін кезекте тұр. Біздің 

міндетіміз-бұл үдерісті оңтайландыру, мысалы, университет сайты арқылы 

өтініш беру. 

Сагинтаева С.С.: Ақпараттық технологиялар департаментіне осы 

жылдың наурыз айының соңына дейін электронды пошта арқылы өтініш беру 

және көрсетілген қызметтерді беру үшін АЭжБУ студенттеріне корпоративтік 

поштаны ресімдеуді тапсырамын. 

 

«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 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. СҚКО быстығы Ш. Шакуалқызының хабарламасы назарға алынсын. 

2. СҚКО жұмысын оңтайландыру үшін өтініштерді университеттің веб-

сайты арқылы қабылдау мүмкіндігін қарастыруға АТД-на техникалық 

тапсырма тағайындалсын. 

Жауапты – СҚКО жетекшісі Шакуалқызы Ш., 

            АТД жетекшісі Каткаев В.В. 

Мерзімі: наурыз 2020 ж. 



 

3. Студенттерге электрондық үкімет арқылы мемлекеттік қызметтерді 

алуға, кеңес беруге және оқытуға мүмкіндігін беру үшін СҚКО-да жалпыға қол 

жетімділік нүктелерінің саны көбейтілсін. 

Жауапты – СҚКО жетекшісі Шакуалқызы Ш., 

       АТД жетекшісі Каткаев В.В. 

Мерзімі: шілде 2020 ж. 

 

4. Деректерді цифрландыру үшін Platonus-қа студенттер жайлы сенімді 

ақпараттарды енгізу және түзету бойынша жұмыстары жалғасылсын. 

Жауапты – СҚКО жетекшісі Шакуалқызы Ш., 

    СҚКО маманы Мукашева Г.М. 

Мерзімі: тұрақты. 

 

5. Студенттерге өтініштерді беру және қызметтерді көрсету үшін КеАҚ 

АЭжБУ-нің 2020 оқу жылының түлектерінен басқа студенттеріне АТД-нан 

жеке корпоративті электрондық пошта ұйымдастырылсын. 

 

Жауапты – АТД жетекшісі Каткаев В.В. 

Мерзімі: 13 наурыз 2020 ж. 

 

6. Осы шешімнің орындалуын бақылау ТО бастығы В.В. Неледваға 

жүктелсін. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

2. ТЫҢДАЛДЫ: :  «Оқытушылар студенттер көзімен сауалнамасын 

қорытындылау туралы» мәселесі бойынша АМД директоры Р.Р. 

Мухамеджанова (анықтама қоса беріледі). 

 

 Мухамеджанова Р.Р.: көптеген студенттер оқытушылардың 

студенттермен өзіндік жұмыс жүргізуіне, не өткізу уақытын 

тағайындамайтынына, не болмаса жай ғана келмейтініне наразылығын білдірді. 

Оқытушылардың студенттермен өзіндік жұмысына қазір сағат саны азайған, 

бірақ оларды жүргізу қажет. 

Сагинтаева С.С.: кредиттік технология бойынша 30% - оқушылардың 

өзіндік жұмысы. Бұл оқу нысанын дұрыс ұйымдастыру және оны оқытушылар 

мен студенттерге түсіндіру қажет. Институттардың директорлары, сізге 

кредиттік технология бойынша АЭжБУ-да оқу ережелері бойынша 

студенттермен түсіндіру жұмыстарын жүргізуді тапсырамын. 

Зертханалық стендтердің дұрыс емес жағдайына келер болсақ: неге 

студенттерден сигнал күтесіз? Сонда ұстаздар өздері емес екенін көріп 

зертханалық қондырғылар жұмыс істемейді. Олардың жарамдылығын 

тексеріп, оқу жылының басында дайын болу керек. 

Коньшин С.В.: біз зертханалар бойынша барып, зертханалық 

жабдықтарды дұрыстығын тексеретін комиссия құрдық. Жұмыс істемейтін 

зертханалық жабдықтар анықталған жағдайда кафедра меңгерушісі сөгіс 



жариялайды. 

Сагинтаева С.С.: кафедралардың барлық меңгерушілері оқу жылының 

басында бюджетті қорғады, жаңа құрал-жабдықтарды, құралдарды сатып алу, 

жөндеу шығындары қажет болды. Екінші семестр басталғанға дейін барлық 

пәндер бойынша сабақтарды өткізу үшін зертханалық стенділердің 

дайындығын тексеру және дүйсенбі күні планерке дайындық нәтижелерін 

баяндау. 

Неге сауалнамаға нашар қатысу? 

Федоренко И.А.: өйткені, сауалнама оқудың соңғы 15-ші аптасында 

өтті, Студенттер оған дейін болмады, олар аралық бақылауларды тапсырды 

және сессияны тапсыруға дайындалды. 

Мухамеджанова Р.Р.: оқу жетістіктерін сырттай бағалау жүргізілуіне 

байланысты біз сауалнаманы 15 аптадан бұрын өткізе алмадық, сонымен бірге 

біз оны сессияға дейін өткізуіміз керек болатынбыз. 

Коньшин С.В.: енді онлайн-режимде студенттерге сауалнама жүргізуді 

жоспарлап отырмыз, сонымен қатар институт директорлары бізге 

сауалнамадан өтпеген тұлғаларды бақылау үшін студенттер тізімін береді. 

Егер студенттерді электрондық корпоративтік поштаға байланыстырса, онда 

жұмыс істей бастағанға дейін пайдаланушыны сауалнамадан өтуге міндеттеу 

керек. 

Сагинтаева С.С.: ең алдымен, студенттердің санасына бағдарлану, 

олармен кездесу өткізу, онда АЭжБУ-да кредиттік технология бойынша оқыту 

ережелерін түсіндіру қажет. Институттардың директорлары тұрақты негізде 

осындай кездесулерді өткізіп, оларға мына сәттерді түсіндіріңіз: GPA қалай 

есептеледі, қандай жағдайда екінші оқу жылында қалады, жұмысқа орналасу, 

ақылы оқудан грантқа және т. б. ауыстыру мәселелері. 

Бердибаев Р.Ш.: сауалнамаға студенттердің қатысу пайызы қандай 

болуы тиіс? 

Сагинтаева С.С.: әрбір оқытушы туралы оқушылардың пікірін ескеру 

үшін барлық топтарды қамту қажет. 

  

Директор Р. дав Мухамеджанованың баяндамасын тыңдай және талқылай 

отырып, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. Сауалнама нәтижелері туралы ақпарат назарға алынсын. 

2. Кредиттік технология бойынша АЭжБУ оқу ережелері бойынша 

студенттермен түсіндіру жұмыстарын жүргізу. 

 

Жауаптылар: 

институт директорлары 

                                                                                      Мерзімі: 1 наурыз 2020 ж. 

 

3. Университеттің материалдық-техникалық базасына аудит жүргізу. 

Жауаптылар:  

АҚ жөніндегі проректор С. Коньшин, 

АМД директоры Р. Мухамеджанова 

                                                                                      Мерзімі: 10 ақпан 2020 ж. 



 

4. Студенттердің өзіндік және шығармашылық жұмыстары үшін бос 

аймақтарды ұйымдастыру бойынша ұсыныстар беру. 

Жауаптылар: 

ТЖ жөніндегі проректор С. Махмутов, 

институт директорлары 

Мерзімі: 1 ақпан 2020 ж. 

 

5. Тұрақты негізде жатақханаларда тұру жағдайына мониторинг 

жүргізу. Жатақханаларда тұру жағдайларын жақсарту және бос уақытын 

ұйымдастыру бойынша ұсыныстар беру. 

Жауаптылар:  

ТЖ жөніндегі проректор С. Махмутов 

ПШС бастығы Ж. Садықов  

 

6. Осы қаулының орындалуын бақылау АҚ жөніндегі проректор 

С.В.Коньшинге жүктелсін. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

3. ӘРТҮРЛІ.  

  

3.1. Студенттерді толық ақылы оқудан мемлекеттік грантқа 

ауыстыру туралы. 

 

3.1.1. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу үдерісінде босаған ИНФк-17-1 

тобының 3 курс студенті Ержан Бақытжанұлы Бұхар (5В060200 – Информатика 

мамандығы) толық ақылы негізде білім алатын бос білім беру грантын беруге 

ұсыныс туралы» мәселесі бойынша  БЖАТИ директоры Картбаев Т.С. (ұсыныс 

қоса берілді). 

Студент Бұхар Ержан Бақытжанұлы жақсы үлгерімі бар, GPA 3,07 

құрайды.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген " Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесі" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) ИНФК – 17-1 

тобының 3 курс студенті Ержан Бақытжанұлы Бұхар 5В060200-Информатика 

мамандығы бойынша бос білім грантын тағайындауға ұсынылсын. (Орынтай 

А.Б. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

3.1.2. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу үдерісінде босаған АИСУк-16-4 

тобының 4 курс студенті Нусіп Ақсауле Муратқызы (5В070200 – 

Автоматтандыру және басқару мамандығы) толық ақылы негізде білім алатын 

бос білім беру грантын беруге ұсыныс туралы» мәселесі бойынша  БЖАТИ 

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



Студент Нусіп Ақсауле Муратқызы жақсы үлгерімі бар, GPA 3,53 құрайды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесі" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В070200 – 

Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос білім грантын беруге 

АИСУк-16-4 тобының 4 курс студенті Нусіп Ақсауле Муратқызы ұсынылсын. 

(В.Г. Пак орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

3.1.3. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу үдерісінде босаған АИСУ-16-4 

тобының 4 курс студенті Шәріпбек Ақерке Нұрғалиқызы (5В070200 – 

Автоматтандыру және басқару мамандығы) толық ақылы негізде білім алатын 

бос білім грантын беруге ұсыныс туралы» мәселесі бойынша  БЖАТИ 

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

Студент Шәріпбек Ақерке Нұрғалиқызы жақсы үлгерімі бар, GPA 3,4 

құрайды.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В070200 

– Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша АИСУ-16-4 тобының 4 

курс студенті Ақерке Нұрғалиқызы ұсынылсын (Әшімбек Ж.С. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

3.1.4. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу үдерісінде босаған АИСУк-16-1 

тобының 4 курс студенті Сатыбалды Ақерке Мұратжанқызы (5В070200 – 

Автоматтандыру және басқару мамандығы) толық ақылы негізде білім алатын 

бос білім беру грантын беруге ұсыныс туралы» мәселесі бойынша  БЖАТИ 

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

Студентка Сатыбалды Ақерке Муратжанқызы имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет 3,25.  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В070200 

– Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша АИСУк-16-1 тобының 4 

курс студенті Сатыбалды Ақерке Муратжанқызы ұсынылсын (Асылхан А.М. 

орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

3.1.5. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу үдерісінде босаған босаған бос 

білім беру грантынт ақылы негізде оқитын, АУТ-17-6 тобының 3 курс студенті 

Жолдасов Сұлтан Нұржанұлы (5В070200 – Автоматтандыру және басқару 

мамандығы) алуға ұсыныс туралы» мәселесі бойынша  БЖАТИ директоры 

Картбаев Т.С. (ұсыныс қоса берілді). 



Студент Жолдасов Сұлтан Нұржанұлы жақсы үлгерімі бар, GPA 3,63 

құрайды.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В070200 

– Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос білім грантын беруге 

АУТ-17-6 тобының 3 курс студенті Жолдасов Сұлтан Нұржанұлы ұсынылсын. 

(Құлқайыр А.Е. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

3.1.6. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын АУТ-17-7 тобының 3 курс студенті 

Секеев Александр Канатович (5В070200 – Автоматтандыру және басқару 

мамандығы) беруге ұсыныс туралы» мәселесі бойынша  БЖАТИ директоры 

Картбаев Т.С. (ұсыныс қоса берілді). 

Студент Сикеев Александр Канатович жақсы үлгерімі бар, GPA 3,33 құрайды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В070200 

– Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос білім грантын беруге 

АУТ-17-7 тобының 3 курс студенті Секеев Александр Канатович ұсынылсын. 

(Дарханова Д.Т. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

3.1.7. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру 

грантын толық ақылы негізде оқитын АУ-18-5 тобының 2 курс студенті 

Тәжібаев Смаил Сабырұлы (5В070200 – Автоматтандыру және басқару 

мамандығы) беруге ұсыныс туралы» мәселесі бойынша  БЖАТИ директоры 

Картбаев Т.С. (ұсыныс қоса берілді).  

Студент Тәжібаев Смаил Сабырұлы жақсы үлгерімі бар, GPA 2,9 құрайды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В070200 

– Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос білім грантын беруге 

АУ-18-5 тобының 2 курс студенті Тәжібаев Смаил Сабырұлы ұсынылсын. 

(Любин А.В. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

3.1.8. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын Толық ақылы негізде оқитын, АУк-18-1 тобының 2 курс студенті 

Имаділде Әбдіғаппар Батырханұлы (5В070200 – Автоматтандыру және басқару 

мамандығы) беруге ұсыныс туралы» мәселесі бойынша  БЖАТИ директоры 

Картбаев Т.С. (ұсыныс қоса берілді).  



Студент Имаділда Әбдіғаппар Батырханұлы жақсы үлгерімі бар, GPA 

2,75 құрайды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В070200 

– Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос білім грантын беруге 

АУк-18-1 тобының 2 курс студенті Имаділде Әбдіғаппар Батырханұлы 

ұсынылсын (Мажитов Ш.Е. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.    

 

3.1.9. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, АУк-18-1 тобының 2 курс студенті 

Акимова Азиза Мильхатовна (5В070200 – Автоматтандыру және басқару 

мамандығы) беруге ұсыныс туралы» мәселесі бойынша  БЖАТИ директоры 

Картбаев Т.С. (ұсыныс қоса берілді).  

Студент Акимова Азиза Мильхатовна жақсы үлгерімі бар, GPA 2,74 

құрайды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В070200 

– Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос білім грантын беруге 

АУк-18-1 тобының 2 курс студенті Акимова Азиза Мильхатовна ұсынылсын 

(Шамуратов Д.Ж.орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.    

 

3.1.10. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, АУк-19-4 тобының 1 курс студенті 

Маратов Эльдар Қаныбекұлы (5В070200 – Автоматтандыру және басқару 

мамандығы) беруге ұсыныс туралы» мәселесі бойынша  БЖАТИ директоры 

Картбаев Т.С. (ұсыныс қоса берілді).   

Студент Маратов Эльдар Қаныбекұлы жақсы үлгерімі бар, GPA 2,51 

құрайды. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В070200 

– Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос білім грантын беруге 

АУк-19-4 тобының 1 курс студенті Маратов Эльдар Қаныбекұлы ұсынылсын 

(Шокенов А.К. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.    

 

3.1.11. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, АУк-19-2 тобының 1 курс студенті 

Науанов Нуралы Канатұлы (5В070200 – Автоматтандыру және басқару 



мамандығы) беруге ұсыныс туралы» мәселесі бойынша  БЖАТИ директоры 

Картбаев Т.С. (ұсыныс қоса берілді).   

Студент Науанов Нұралы Қанатұлы жақсы үлгерімі бар, GPA 2,21 

құрайды.  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В070200 

– Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос білім грантын беруге 

АУк-19-2 тобының 1 курс студенті Науанов Нуралы Канатұлы ұсынылсын 

(Заитова А.Р. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.    

 

3.1.12. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, ИСк-18-1 тобының 2 курс студенті 

Мұстафа Махамбет Еркінұлы (5В070400 – Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы) беруге ұсыныс туралы» мәселесі 

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

Студент Мұстафа Махамбет Еркінұлының үлгерімі жақсы, GPA 2,53 

құрайды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В070400 

– Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша 

бос білім грантын беруге ИСк-18-1 тобының 2 курс студенті Мұстафа 

Махамбет Еркінұлы ұсынылсын (Ибрагимжанов Д.М.орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.    

 

3.1.13. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, ВТ-18-4 тобының 2 курс студенті 

Ерланұлы Шамиль (5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету мамандығы) беруге ұсыныс туралы» мәселесі бойынша  

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

Студент Ерланұлы Шамиль жақсы үлгерімі бар, GPA 2,49 құрайды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В070400 

– Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша 

бос білім грантын беруге ВТ-18-4 тобының 2 курс студенті Ерланұлы Шамиль 

ұсынылсын (Рахимхан Д.Р. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.    

 

3.1.14. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, КТТ-19-2 тобының 1 курс студенті 

Сатерова Алина Нұрланқызы (мамандығы 067- әуе көлігі және технологиялар, 



6В07111- Ғарыштық техника және технологиялар білім беру бағдарламасы) 

беруге ұсыныс туралы» мәселесі бойынша  ҒИТКИ директоры Балбаев Г.К. 

(ұсыныс қоса берілді).   

Студент Сатерова Алина Нұрланқызы жақсы үлгерімі бар, GPA 2,94 

құрайды. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 

мамандығы 067- әуе көлігі және технологиялар, 6В07111- Ғарыштық техника 

және технологиялар білім беру бағдарламасы қамтамасыз ету мамандығы 

бойынша бос білім грантын беруге КТТ-19-2 тобының 1 курс студенті Сатерова 

Алина Нұрланқызы ұсынылсын (Эрматбоев Х.Х орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.    

 

3.1.15. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, КТТ-17-2 тобының 3 курс студенті 

Криковцова Ангелина Васильевна (5В074600 – Ғарыштық техника және 

технологиялар мамандығы) беруге ұсыныс туралы»  мәселесі бойынша  ҒИТКИ 

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

Студент Криковцова Ангелина Васильевна жақсы үлгерімі бар, GPA 3,21 

құрайды. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В074600 

– Ғарыштық техника және технологиялар мамандығы бойынша бос білім 

грантын беруге КТТ-17-2 тобының 3 курс студенті Криковцова Ангелина 

Васильевна ұсынылсын (Юн К.В. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.    

 

3.1.16. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, КТТ-17-2 тобының 3 курс студенті 

Загладин Владислав Сергеевич (5В074600 – Ғарыштық техника және 

технологиялар мамандығы) беруге ұсыныс туралы»  мәселесі бойынша  ҒИТКИ 

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

Студент Загладин Владислав Сергеевич жақсы үлгерімі бар, GPA 3,0 

құрайды. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В074600 

– Ғарыштық техника және технологиялар мамандығы бойынша бос білім 

грантын беруге КТТ-17-2 тобының 3 курс студенті Загладин Владислав 

Сергеевич ұсынылсын (Тұрғанбек Е.Ж. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.    



 

3.1.17. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, КТТк-17-1 тобының 3 курс студенті 

Сағымбай Төленді Султанбекұлы (5В074600 – Ғарыштық техника және 

технологиялар мамандығы) беруге ұсыныс туралы»  мәселесі бойынша  ҒИТКИ 

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

Студент Сағымбай Төленді Сұлтанбекұлы жақсы үлгерімі бар, GPA 2,8 

құрайды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: : Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В074600 

– Ғарыштық техника және технологиялар мамандығы бойынша бос білім 

грантын беруге КТТк-17-1 тобының 3 курс студенті Сағымбай Төленді 

Султанбекұлы ұсынылсын (Қайс С.С. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.    

 

3.1.18. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, РЭТ-17-4 тобының 3 курс студенті 

Лысенок Никита Дмитриевич (5В071900 – Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар мамандығы) беруге ұсыныс туралы»  мәселесі бойынша  

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

Студент Лысенко Никита Дмитриевич жақсы үлгерімі бар, GPA 3,16 

құрайды.         

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В071900 

– Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығы бойынша 

бос білім грантын беруге РЭТ-17-4 тобының 3 курс студенті Лысенок Никита 

Дмитриевич ұсынылсын (Нұр Д.Н. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.    

 

3.1.19. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, ПС-19-4 тобының 1 курс студенті 

Кайсагалиев Диас Сайфуллаеұлы (мамандығы В064-Механика және металл 

өңдеу, білім беру бағдарламасы 6В07109-Аспап жасау) беруге ұсыныс туралы»  

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



Студент Кайсагалиев Диас Сайфуллаеұлы жақсы үлгерімі бар, GPA 3,07 

құрайды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 

мамандығы В064-Механика және металл өңдеу, білім беру бағдарламасы 

6В07109-Аспап жасау бойынша бос білім грантын ПС-19-4 тобының 1 курс 

студенті Кайсагалиев Диас Сайфуллаеұлы ұсынылсын (Төлеп А. Н. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.    

 

3.1.20. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, ПСк-17-1 тобының 3 курс студенті 

Алимханов Данекер Ерболатұлы (5В071600 – Аспап жасау мамандығы) беруге 

ұсыныс туралы»  мәселесі бойынша  ҒИТКИ директоры Балбаев Г.К. (ұсыныс 

қоса берілді).    

Студент Алимханов Данекер Ерболатұлы жақсы үлгерімі бар, GPA 3,04 

құрайды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В071600 

– Аспап жасау мамандығы бойынша бос білім грантын беруге ПСк-17-1 

обының 3 курс студенті Алимханов Данекер Ерболатұлы ұсынылсын ( Қоныс 

А.Б. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.     

 

3.1.21. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын ЭЭк-19-13 тобының 1 курс студенті Әбу 

Мұхамедәлі Бақытжанұлы (білім беру бағдарламасы 6В07101-Электр 

энергетикасы) беруге ұсыныс туралы»  мәселесі бойынша  ЭЭЭТИ директоры 

Абдимуратов Ж.С. (ұсыныс қоса берілді).    

Студент Абу Мухамедали Бакытжанович имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 3,29. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) білім беру 

бағдарламасы 6В07101-Электр энергетикасы бойынша бос білім грантын 

беруге ЭЭк-19-13 тобының 1 курс студенті Әбу Мұхамедәлі Бақытжанұлы 

ұсынылсын (Құдайберген Н.Н. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.     

 

 

3.1.22. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, ЭЭ-19-7 тобының 1 курс студенті Кален 
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Санжар Серикбайұлы (білім беру бағдарламасы 6В07101-Электр энергетикасы) 

беруге ұсыныс туралы»  мәселесі бойынша  ЭЭЭТИ директоры Абдимуратов 

Ж.С. (ұсыныс қоса берілді).    

Студент Каленжар Серікбайұлы жақсы үлгерімі бар, GPA 2,92 құрайды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) білім беру 

бағдарламасы 6В07101-Электр энергетикасы бойынша бос білім грантын 

беруге ЭЭ-19-7 тобының 1 курс студенті Кален Санжар Серикбайұлы 

ұсынылсын ( Сафин Э.Т. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.     

        

3.1.23. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, ЭЭ-18-8 тобының 2 курс студенті 

Қадыржанов Ержан Берікұлы (5В071800-Электр энергетикасы мамандығы) 

беруге ұсыныс туралы»  мәселесі бойынша  ЭЭЭТИ директоры Абдимуратов 

Ж.С. (ұсыныс қоса берілді).    

Студент Қадыржанов Ержан Берікұлы жақсы үлгерімі бар, GPA 2,71 

құрайды.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В071800-

Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын беруге ЭЭ-18-8 

тобының 2 курс студенті Қадыржанов Ержан Берікұлы ұсынылсын (Абдықалық 

О.Н. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.     

 

3.1.24. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, ЭЭк-18-2тобының 2 курс студенті 

Базарханов Сырым Кемельханұлы (5В071800-Электр энергетикасы мамандығы) 

беруге ұсыныс туралы»  мәселесі бойынша  ЭЭЭТИ директоры Абдимуратов 

Ж.С. (ұсыныс қоса берілді).    

Студент Базарханов Сырым Кемелханұлы жақсы үлгерімі бар, GPA 2,68 

құрайды.   

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В071800-

Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын беруге ЭЭк-18-

2тобының 2 курс студенті Базарханов Сырым Кемельханұлы ұсынылсын 

(Азаматов А.М. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.    

  

3.1.25. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, ЭЭ-17-7 тобының 3 курс студенті Рзашов 
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Ерасыл-Кипарис Насраддинұлы (5В071800-Электр энергетикасы мамандығы) 

беруге ұсыныс туралы»  мәселесі бойынша  ЭЭЭТИ директоры Абдимуратов 

Ж.С. (ұсыныс қоса берілді).    

Студент Рзашов Ерасыл-Кипарис Насраддинұлы жақсы үлгерімі бар, 

GPA 3,0 құрайды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В071800-

Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын беруге ЭЭ-17-7 

тобының 3 курс студенті Рзашов Ерасыл-Кипарис Насраддинұлы ұсынылсын 

(Алтаев Е.А. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.     

 

3.1.26. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, ЭЭк-17-5 тобының 3 курс студенті 

Айтбай Салтанат Елдосқызы (5В071800-Электр энергетикасы мамандығы) 

беруге ұсыныс туралы»  мәселесі бойынша  ЭЭЭТИ директоры Абдимуратов 

Ж.С. (ұсыныс қоса берілді).    

Студент Айтбай Салтанат Елдосқызы жақсы үлгерімі бар, GPA 3,0 

құрайды.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В071800-

Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын беруге ЭЭк-17-5 

тобының 3 курс студенті Айтбай Салтанат Елдосқызы ұсынылсын (Құрал Ж. Б. 

орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.     

 

3.1.27. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, ЭАТ-16-7 тобының 4 курс студенті 

Мартьянов Александр Александрович (5В071800-Электр энергетикасы 

мамандығы) беруге ұсыныс туралы»  мәселесі бойынша  ЭЭЭТИ директоры 

Абдимуратов Ж.С. (ұсыныс қоса берілді).    

Студент Мартьянов Александр Александрович жақсы үлгерімі бар, GPA 

3,2 құрайды. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В071800-

Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім грантын ЭАТ-16-7 

тобының 4 курс студенті Мартьянов Александр Александрович ұсынылсын 

(Базарғалиев Ж.Ж. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.     
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3.1.28. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, ТЭ(ТЭС)-17-4 тобының 3 курс студенті 

Қасымов Умітжан Бахтиярұлы (5В071700-Жылуэнергетика мамандығы) беруге 

ұсыныс туралы»  мәселесі бойынша  ЖЭЖТИ директордың орынбасары 

Амренова А.Ж. (ұсыныс қоса берілді).    

Студент Қасымов Умітжан Бахтиярұлы жақсы үлгерімі бар, GPA 2,57 

құрайды.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В071700-

Жылуэнергетика мамандығы бойынша бос білім грантын ТЭ(ТЭС)-17-4 

тобының 3 курс студенті Қасымов Умітжан Бахтиярұлы ұсынылсын 

(Муррзагали К.С. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.     

 

3.1.29. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, БЖДк-17-1 тобының 3 курс студенті 

Жойқынбекова Әсел Төлегенқызы (5В073100- Тіршілік қауіпсіздігі және 

қоршаған ортаны қорғау мамандығы) беруге ұсыныс туралы»  мәселесі 

бойынша  ЖЭЖТИ директордың орынбасары Амренова А.Ж. (ұсыныс қоса 

берілді).    

Студент Жойқынбекова Әсел Төлегенқызы жақсы үлгерімі бар, GPA 3,52 

құрайды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В073100- 

Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандығы бойынша бос 

білім грантын БЖДк-17-1 тобының 3 курс студенті Жойқынбекова Әсел 

Төлегенқызы ұсынылсын (Бахтиярұлы О. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.     

 

3.1.30. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын, БЖДк-17-1 тобының 3 курс студенті 

Шабхатов Ақылжан Болатұлы (5В073100- Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған 

ортаны қорғау мамандығы) беруге ұсыныс туралы»  мәселесі бойынша  

ЖЭЖТИ директордың орынбасары Амренова А.Ж. (ұсыныс қоса берілді).    



Студент Шабхатов Ақылжан Болатұлы жақсы үлгерімі бар, GPA 3,47 

құрайды.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 5В073100- 

Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандығы бойынша бос 

білім грантын БЖДк-17-1 тобының 3 курс студенті Шабхатов Ақылжан 

Болатұлы ұсынылсын ( Сарин И.А. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.     

 

3.1.31. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын МИСн-19-2 тобының 1 курс магистранты 

Кабдрахым Алинур Алтайұлы (М094- Ақпараттық технологиялар мамандығы) 

беруге  ұсыныс туралы»  мәселесі бойынша  ДМБО директоры Елеманова А.А. 

(ұсыныс қоса берілді).    

Магистрант Кабдрахым Алинур Алтайұлы жақсы үлгерімі бар, GPA 3,4 

құрайды. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) М094- 

Ақпараттық технологиялар мамандығы бойынша бос білім грантын МИСн-19-2 

тобының 1 курс магистранты Кабдрахым Алинур Алтайұлы ұсынылсын 

(Кувшинова А.В. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.     

 

3.1.32. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын МИСн-19-1 тобының 1 курс магистранты 

Есенгельдин Әлібек Маратұлы (М094- Ақпараттық технологиялар мамандығы) 

беруге  ұсыныс туралы»  мәселесі бойынша  ДМБО директоры Елеманова А.А. 

(ұсыныс қоса берілді).    

Магистрант Есенгельдин Алибек Маратұлы жақсы үлгерімі бар, GPA 3,39 

құрайды. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) М094- 

Ақпараттық технологиялар мамандығы бойынша бос білім грантын МИСн-19-1 

тобының 1 курс магистранты Есенгельдин Әлібек Маратұлы ұсынылсын 

(Әнуарбек А.Ә. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.     

 

3.1.33. ТЫҢДАЛДЫ: «жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

грантын толық ақылы негізде оқитын МСИБн-19-1 тобының 1 курс 

магистранты Радченко Дмитрий Александрович (7М06104- Ақпараттық 

http://edu2.aues.kz/template.html#/student/13805


қауіпсіздік жүйелері мамандығы) беруге  ұсыныс туралы»  мәселесі бойынша  

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

Студент Радченко Дмитрий Александрович жақсы үлгерімі бар, GPA 3,08 

құрайды.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесінің" 2-1 тармағына сәйкес (14.07.2016 ж. өзгерістермен) 7М06104- 

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері мамандығы бойынша бос білім грантын 

МСИБн-19-1 тобының 1 курс магистранты Радченко Дмитрий Александрович 

ұсынылсын (Тастемір Б.Б. орнына). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.     

 

3.2.1. ТЫҢДАЛДЫ:  «Сырттай оқу бітіруші курс бакалаврлардың диплом 

жұмыстарының тақырыптары мен жетекшілерін бекіту туралы» мәселесі 

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

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  дипломдық жобалардың (жұмыстардың) тақырыптары мен 

бітіруші курс студенттерінің сырттай оқу жетекшілері 2019-2020 оқу жылына 

Ғарыштық техника және телекоммуникация институтының сырттай бөлімінің 

төменде көрсетілген бакалаврларына бекітілсін.: 

 

5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығы 

Топтар:РЭТзв-18-2, РЭТз-16-1, РЭТзв-17-2 
№ Студенттің аты-

жөні 

Дипломдық жұмыс тақырыбының атауы жетекшісінің 

аты-жөні 

1 Әліп Айбек 

Әбішұлы 

Нарынқол ауылында ЦТВ қызметін ұсыну 

Предоставление услуги ЦТВ в селе Нарынкол 

The provision of DTV services in the village of 

Narynkol 

Чайко Е.В.  

PhD докторы, 

профессор 

2 Есбосын Болат 

Жанболатұлы 

Аққөл ауылында  LoraWaN технологиясының 

қолданылуымен байланыс желісін жобалау 

Проектирование сети связи с использованием 

технологии LoraWaN в поселке Акколь 

Designing communication networks and using 

Lova WAN technology in the village of Akkоl 

Темырканова 

Э.К. 

PhD докторы, 

доцент 

3 Низамов Бахтишат 

Канжахунович 

Skybox бағдарламасын қолдану арқылы 

локалды желінің қорғаныстығын талдау және 

модельдеу 

Моделирование и анализ защищенности 

локальной сети с использованием программы  

Skybox 

Modeling and analysis of local network security 

using the Skybox program 

Чайко Е.В.  

PhD докторы, 

профессор 

4 Свамбаев Мақсат 

Жолдасбекұлы 

Кентау қаласының «Стройсервис» ЖШС  IP-

бейнебақылау жүйесін жобалау 

Проектирование системы  IP-видеонаблюдения 

в ТОО «Стройсервис» в г. Кентау 

Designing an IP-video surveillance system in 

Stroyservis LLP in Kentau 

Чайко Е.В.  

PhD докторы, 

профессор 



5 Нұрғали Нұрдос 

Ғалымұлы 

Арнайы қызметтер үшін «Barrett» өрістік 

радиостанцияны қолдану арқылы байланыс 

желісін жобалау 

Проектирование сети связи с использованием 

полевой радиостанции «Barrett» для спецслужб 

Сommunication network design using the Barrett 

field radio station for special services 

Темырканова 

Э.К. 

PhD докторы, 

доцент 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

3.2.2. ТЫҢДАЛДЫ:  «Сырттай оқу бітіруші курс бакалаврлардың диплом 

жұмыстарының тақырыптары мен жетекшілерін бекіту туралы» мәселесі 

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

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  дипломдық жобалардың (жұмыстардың) тақырыптары 

және бітіруші курс студенттерінің сырттай оқу жетекшілері төменде 

көрсетілген электр энергетикасы және электротехника институтының сырттай 

бөлімінің бакалаврларына 2019-2020 оқу жылына бекітілсін: 

 

Тобы ЭЭ(ЭСН)з-16-2 

№  

Студенттің аты-

жөні 

Дипломдық жұмыс тақырыбының атауы 
жетекшісінің 

аты-жөні 

1 

Архатов 

Әділет  

Архатұлы 

Мұнай өңдеу жабдықтарын шығаратын 

зауытты электрмен жабдықтау. 

Электроснабжение завода по выпуску 

нефтеперерабатывающего оборудования. 

Power supply of the refinery for the production of 

oil refining equipment. 

Казанина И.В. 

т. ғ. к., доцент 

2 

Исабеков 

Алмат 

Куанышулы 

Өнеркәсіптік кәсіпорынды электрмен 

жабдықтау. 

Электроснабжение промышленного 

предприятия. 

Power supply of an industrial enterprise. 

Казанина И.В. 

т. ғ. к., доцент 

3 

Ливеров 

Ильдос 

Ливерович 

Қарашығанақ жағдайында мұнай өңдеу сорғы 

станциясын электрмен жабдықтауды жобалау. 

Проектирование электроснабжения 

нефтеперерабатывающей насосной станции в 

условиях Карачаганак. 

Design of power supply of oil refining pumping 

station in Karachaganak conditions. 

Васильев В.А.  

т. ғ. к., доцент 

 

Тобы ЭЭ(ЭСС)зв-18-3 

№  

Студенттің аты-

жөні 

Дипломдық жұмыс тақырыбының атауы 
жетекшісінің аты-

жөні 

1 

Байзакова 

Саягуль 

Мұхтарқызы 

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы 

«Қаражота» ҚС37И қосалқы станциясын 

кеңейту. 

Расширение подстанции ПС37И «Каражота» 

Енбекшиказахского района Алматинской 

области. 

Умбеткулов Е.К. 

т. ғ. к., доцент 



Expansion of substation PS37I «Karazhota» of 

Enbekshikazakh district of Almaty region. 

2 

Орумбасаров 

Айткали 

Берикболович 

Көксай ГЭС-нен қуат беру схемасы. 

Scheme of power output from Koksау HPP. 

Схема выдачи мощности от Коксайской ГЭС. 

Умбеткулов Е.К. 

т. ғ. к., доцент 

3 
Балжанов Ерлан 

Елболганович 

Алматы облысы Райымбек ауданының 

«Сарыбастау» ҚС94И қосалқы станциясын 

кеңейту. 

Расширение подстанции ПС94И «Сарыбастау» 

Раймбекского района Алматинской области. 

Expansion of substation PS94I «Sarybastau» of 

Raiymbek district of Almaty region. 

Амитов Е.Т. т.ғ.к., 

аға оқытушы 

4 

Әбдікерім 

Балғын 

Мұхтарқызы 

Көкшетау облысының Щучинск-Қатыркөл-

Степняк  110кВ ӘЖ жобалау. 

Проектирование ВЛ 110кВ  Щучинское-

Катырколь-Степняк Кокшетауской области. 

Design of air lines of 110 kV Shchuchinsk-

Kotyrkol-Stepnyak of Kokshetau region. 

Генбач Н.А.  

доцент 

 

Тобы ЭЭ(ЭСС)зв-17-2 

№  

Студенттің аты-

жөні 

Дипломдық жұмыс тақырыбының атауы 
жетекшісінің аты-

жөні 

1 

Шакиров 

Сергей 

Назхатович 

Алматы облысы Жамбыл ауданының ҚС142А 

қосалқы станциясын кеңейту. 

Расширение подстанции ПС142А Жамбылского 

района Алматинской области. 

Expansion of substation PS142A of Zhambyl 

district of Almaty region. 

Утешкалиева Л.Ш. 

т.ғ.к., аға оқытушы 

2 

Бузаубаев 

Талгат 

Куанович 

Қостанай қ. 110 кВ желісін дамыту. 

Развитие сети 110кВ г. Костаная. 

Development of 110 kV network in Kostanay. 

Генбач Н.А. 

доцент 

3 

Ербосын 

Жандәулет 

Нұрбахытұлы 

Алматы облысы Қарасай ауданындағы 35/10 кВ 

№126А «Үшқоңыр» ҚС қайта жаңарту. 

Реконструкция ПС 35/10 кВ №126А «Ушконыр» 

Карасайского района Алматинской области. 

Reconstruction of substation 35/10 kV № 126A 

«Ushkonyr» of Karasay district of Almaty region. 

Кубегенов М.Е.  

аға оқытушы 

4 

Джусупов 

Максот 

Ибрайевич 

Алматы облысы Талғар ауданындағы 

«Тұздыбастау» №13И 35/10 кВ ҚС қайта 

жаңарту. 

Реконструкция ПС 35/10 кВ №13И 

«Туздыбастау» Талгарского района 

Алматинской области. 

Reconstruction of substation 35/10 kV No. 13I 

«Tuzdybastau» of Talgar district of Almaty region. 

Кубегенов М.Е. 

аға оқытушы 

5 

Жампеисов 

Дамир 

Сарсетаевич 

Түркістан қаласындағы 110 кВ желілерін 

дамыту. 

Развитие сетей 110 кВ г. Туркестан. 

Development of 110 kV networks in Turkestan. 

Соколова И.С. 

аға оқытушы 

 

Тобы ЭЭ(ЭСС)з-16-1 



№  
Студенттің аты-

жөні 

Дипломдық жұмыс тақырыбының атауы 
жетекшісінің аты-

жөні 

1 

Елеусіз 

Дарын 

Талғатұлы 

Электр жабдығын атмосфералық асқын 

кернеулерден қорғау мәселесін ойластыра 

отырып, 110/10 кВ қосалқы станциясының 

электр жабдығын эксплуатациялау.  

Эскплуатация электрооборудования подстанции 

110/10 кВ с разработкой вопроса защиты 

электрооборудования от атмосферных 

перенапряжений. 

Exploitation of electrical equipment 110/10 kV 

substation with the development of the issue of 

protection of electrical equipment from atmospheric 

overvoltages. 

Матаев У.М. 

 т. ғ. к., доцент 

2 

Тайжанов 

Алмас 

Курмангалиевич 

Алматы обл. Өтеген батыр ауылы  ЖЭО-3 220 

кВ АТҚ модернизациялау. 

Модернизация ОРУ-220 кВ ТЭЦ-3 п. Утеген 

Батыр Алматинская обл. 

Modernization of outdoor switchgear-220 kV 

CHPP-3 p. Otegen Batyr Almaty region. 

Утешкалиева 

Л.Ш. т.ғ.к., аға 

оқытушы 

3 

Шарданов 

Мейірбек 

Ерполатұлы 

Шиелі ауданында қуаты 50 МВт күн электр 

станциясының сұлбасын жобалау. 

Проектирование солнечной электростан-ции 

мощностью 50 МВт в Чиилийском районе. 

Engineering of 50 MW solar power plants in the 

Shieli region 

Амитов Е.Т. 

т.ғ.к., аға 

оқытушы 

4 

Қалмұхамед 

Бауыржан 

Жанкелдіұлы 

Жаңақорған кентіндегі 220/35/10 кВ қосалқы 

станциясының электрлік бөлігін есептеу.  

Расчет электрической части подстанции 

220/35/10 кВ в Жанакорганском поселке. 

Calculation of the electrical part of the 220/35/10 

kV substation in Zhanakorgan settlement. 

Амитов Е.Т. 

т.ғ.к., аға 

оқытушы 

5 

Аухадиев 

Еламан 

Муратжанулы 

Павлодар қ. 35 кВ электр желілерін дамыту. 

Развитие электрических сетей 35 кВ г. Павлодар. 

Development of electric networks 35 kV Pavlodar 

Бердімұрат А.Д. 

аға оқытушы. PhD 

докторы 

6 

Умбетбеков 

Ермек 

Ерболатович 

Көкшетау облысының «Чаглинка» 110/10 кВ 

қосалқы станциясын жаңғырту. 

Модернизация подстанции 110/10 кВ 

«Чаглинка» Кокшетауской области. 

Modernization of 110/10 kV «Chaglinka» 

substation in Kokshetau region. 

Генбач Н.А. 

доцент 

7 

Әшірбаев 

Медет 

Асқарұлы 

Алматы облысы Қарасай ауданындағы 

«Шамалған» №64А 35/10 кВ ҚС қайта жаңарту. 

Реконструкция ПС 35/10 кВ №64А «Шамалған» 

Карасайского района Алматинской области.  

Reconstruction of substation 35/10 kV No. 64A 

«Shamalgan» of Karasay district of Almaty region. 

Умбеткулов Е.К. 

т.ғ.к., доцент, 

Кубегенов М.Е. 

аға оқытушы 

8 
Жуматай Дина 

Суйеуқызы 

Алматы облысы Райымбек ауданындағы ҚС 

«Кайнар» қосалқы станциясын кеңейту. 

Расширение подстанции ПС «Кайнар» 

Райымбекского района Алматинской области. 

Expansion of «Кainar» substation in Raiymbek 

district of Almaty region. 

Амитов Е.Т. 

т.ғ.к., аға 

оқытушы 



 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

3.2.3. ТЫҢДАЛДЫ:  «Сырттай оқу бітіруші курс бакалаврлардың диплом 

жұмыстарының тақырыптары мен жетекшілерін бекіту туралы» мәселесі 

бойынша  ЖЭЖТИ директордың орынбасары Амренова А.Ж. (ұсыныс қоса 

берілді). 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  дипломдық жобалардың (жұмыстардың) тақырыптары 

мен бітіруші курс студенттерінің сырттай оқу жетекшілері 2019-2020 оқу 

жылына жылу энергетикасы және жылу техникасы институтының сырттай 

бөлімінің төменде көрсетілген бакалаврларына бекітілсін: 

 

I. 5В071700-Жылуэнергетика мамандығы 

Мамандандыру " Жылу электр станциялары» 
 

№ Студенттің аты-

жөні 

Дипломдық жұмыс 

тақырыбының атауы 
жетекшісінің аты-

жөні 

Кеңесші 

Тобы – ТЭз-16  

1 Абимулда Айдар 

Маратулы 

Қосалқы жабдықтардың 

жұмыс тиімділігін арттыру 

арқылы АЖЭО-3 техникалық 

қайта жарақтандыру жобасы. 

Проект технического 

перевооружения АТЭЦ-3 с 

увеличением эффективности 

работы вспомогательного 

оборудования. 

Project of technical renovation 

of Almaty CHP-3 by increasing 

of efficiency level of the 

auxiliary equipment. 

Борисова Н.Г. 

ф-м. ғ. к., доцент 

 

Коробков 

М.С.   

ассистент 

2 Айдаболов Азамат 

Сатыбалдинович 

ГТҚ-ны орналастыру арқылы 

АЖЭО-1-ді қайта құру. 

Реконструкция АТЭЦ-1 с 

установкой ГТУ. 

Reconstruction of Almaty HPP-

1 with installation of CCGT 

unit. 

Олжабаева К.С. 

аға оқытушысы, 

PhD lокторы 

 

3 Әміржан Максат 

Серикулы 

АЖЭО-2 бірінші кезектегі 

жылу желісінің схемасын 

қайта құру. 

Реконструкция схемы 

теплосети первой очереди 

АТЭЦ-2. 

Reconstruction of the heating 

network scheme of the first stage 

of Almaty HPP-2. 

Олжабаева К.С. 

аға оқытушысы, 

PhD lокторы 

 

Тобы – ТЭзв-18-1 

1. Арбабаев Дамир 

Нуралиевич  

3-ші Жылу Электр 

Орталығының буландырғыш 

Бахтияр Б.Т.               

т. ғ. к. 

 



қондырғысының жылулық 

есептелінуі. 

Тепловой расчет 

испарительной установки 3 

Тепловой Электростанции. 

Thermal calculation of the 

evaporation plant of the 3rd 

thermal power plant. 

АЭжБУ доценті 

2. Күанышев Абат 

Күатұлы 

АТЭЦ-1 орналасқан төмен 

қысымды қоректік судың 

сыртқы жылытқыштарын 

араластырғышқа ауыстыру 

Замена поверхностных 

подогревателей питательной 

воды низкого давления на 

сместительные на АТЭЦ-1  

Replacement of the  low 

pressure surface feedwater 

heaters with the mixing ones at 

AHPS-1 

Сериков Э.А. 

АЭжБУ 

профессоры, т.ғ.к. 

 

3. Орынбасаров Абай 

Рыздыкович 

ЖЭО-2 жылу желісінің суын 

төменгі температуралы 

деаэрациялаудың энергиялық 

тиімді тәсілін қолдануды 

бағалау. 

Оценка применения 

энергоэффективного способа 

низкотемпературной 

деаэрации подпиточной воды 

теплосети на АлТЭЦ-2. 

Evaluation of the use of energy-

efficient method of low-

temperature deaeration of 

heating system make-up water at 

CHP-2. 

Борисова Н.Г. 

ф-м. ғ. к., доцент 

 

 

4. Доғдырбай Әділет 

Өндірғалиұлы 

"NCOC" ЖШС "Болашақ" 

зауытының бу турбиналық 

қондырғысының жылу 

желілерін оңтайландыру. 

Оптимизация тепловых сетей 

паротурбинной установки 

завода «Болашак» ТОО 

«NCOC». 

Optimization of thermal 

networks of steam turbine plant 

«Bolashak»  LLP «NCOC». 

Мусабеков Р.А. 

АЭжБУ 

профессоры, т.ғ.к. 

 

5. Дорошева Гульнара 

Саткалиевна 

ЖЭО-2 деаэраторлары 

жұмысының тиімділігін 

арттыру. 

Повышение эффективности 

работы деаэраторов АТЭЦ-2.  

Improving the efficiency of 

CHPP-2 deaerators. 

Бондарцев Д.Ю. 

PhD, «ТЭУ» 

кафедрасының 

доценті» 

 

Тобы – ТЭзв-18-2 



1. Ажикенов Серик 

Сатимович 

Маңғыстау облысындағы 

мұнай өндіру кешенін 

энергиямен қамтамасыз ету 

жүйесінің жобасы. 

Проект системы 

энергообеспечения 

нефтедобывающего комплекса 

в Мангистауской области. 

Project of energy supply system 

of oil extraction complex in 

Mangystau region. 

Кибарин А.А. 

АЭжБУ 

профессоры, т.ғ.к. 

Коробков 

М.С.   

ассистент 

2. Парфирьев Роман 

Владимирович  

1-АЖЭО  төмен қысымды 

беттік қыздырғыштарды  

араластырғыш қыздыштырға 

ауыстыру. 

Замена поверхностных  

подогревателей питательной 

воды низкого давления на 

смесительные на АТЭЦ-1. 

Replacement of the low pressure 

surface feedwater heaters with 

the mixing ones at AHPS-1.  

Сериков Э.А. 

АЭжБУ 

профессоры, т.ғ.к. 

 

 

II. 5В073100 – «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» 

мамандығы 
№ Студенттің аты-

жөні 

Дипломдық жұмыс 

тақырыбының атауы 
жетекшісінің аты-

жөні 

Кеңесші 

Тобы – БЖДзв-18 

1. Воронина Дина 

Викторовна 

Қоршаған ортаның 

ластануының денсаулыққа 

әсерінің қаупін бағалау 

Оценка риска влияния 

загрязнения окружающей 

среды на здоровье населения 

Environmental health risk 

assessment 

Санатова Т.С. 

т.ғ.к., АЭжБУ 

доценті  

Тыщенко Е.М. 

аға оқытушысы 

 

2. Акпаев Нуржан 

Турсунбекович 

Еңбек жағдайларын жақсарту 

және өндіріс қауіпсіздігін 

төмендету бойынша 

шараларды әзірлеу арқылы 

жұмыс орындарын аттестаттау 

Аттестация  рабочих мест с 

разработкой мероприятий по 

улучшению условий труда и 

снижению 

травмобезопасности 

производства 

Workplaces сcertification with 

the development of measures to 

improve working conditions and 

reduce the safety of production 

Санатова Т.С. 

т.ғ.к., АЭжБУ 

доценті  

Тыщенко Е.М. 

аға оқытушысы 

 

 

 



ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

3.2.4. ТЫҢДАЛДЫ:  «Сырттай оқу бітіруші курс бакалаврлардың диплом 

жұмыстарының тақырыптары мен жетекшілерін бекіту туралы» мәселесі 

бойынша  БЖАТИ директоры КартбаевТ.С (ұсыныс қоса берілді). 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  дипломдық жобалардың (жұмыстардың) тақырыптары 

және бітіруші курс студенттерінің сырттай оқу жетекшілері 2019-2020 оқу 

жылына басқару жүйелері және ақпараттық технологиялар институтының 

сырттай бөлімінің төменде көрсетілген бакалаврларына бекітілсін: 
  

№ Студенттің 

аты-жөні 

Дипломдық жұмыс тақырыбының 

атауы 
жетекшісінің 

аты-жөні 

Техникалық 

басшының 

аты-жөні 

АУзв-18-1 

1 Доспаев 

Рустем 

Турсунович 

Алматы қаласының көше 

қиылыстарында жол қозғалысы 

ережелерін бұзушылықтарды 

автоматты фото – бейне тіркеу 

жүйелерін жанғырту 

Модернизация автоматизированной 

системы фото и видео фиксации 

нарушений правил дорожного 

движения на перекрестках города 

Алматы 

Modernization of the automated system 

of photo and video recording violations 

of traffic rules at the crossroads of the 

city of Almaty 

Федоренко 

И.А., доцент, 

т. ғ. к. 

Федоренко 

И.А., 

доцент, т. ғ. 

к. 

АУзв-18-2 

1 Колесников 

Роман 

Николаевич 

Компрессор станцияларындағы газды 

ауада салқындату аппаратын (АСА) 

басқарудың автоматтандырылған 

жүйесін әзірлеу  

Разработка автоматизированной 

системы управления аппаратами 

воздушного охлаждения (АВО) газа на 

компрессорных станциях 

Development of automated control 

system of gas air coolers at compressor 

stations 

Муханов Б.К., 

доцент, т. ғ. к. 

Погребняк 

В.В.  аға 

оқытушысы 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

3.3. ТЫҢДАЛДЫ:  «ДРЭТ ИП-17–1 тобының 3–ші оқу жылының 

докторанты А.Б. Нусибалиева (6D071900-Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар мамандығы бойынша) диссертациялық жұмыс 

тақырыбына «Зияткерлік робототехникалық жүйелерді жасанды көру және 

зерттеу» түзету енгізу «М2М технологияларды қолдана отырып 

робототехникалық жүйелерді жасанды көруді әзірлеу» туралы» мәселесі 

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



ҚАУЛЫ ЕТТІ:  ДРЭТ ИП–17–1 тобының докторанты А.Б. 

Нусибалиеваның (6D071900-Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация мамандығы бойынша) диссертациялық жұмысы 

тақырыбына түзету енгізу. «Зияткерлік робототехникалық жүйелерді жасанды 

көру және зерттеу» жұмысының тақырыбын «М2М технологияларды қолдана 

отырып робототехникалық жүйелерді жасанды көруді әзірлеу» деп өзгерту. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

3.4.1. ТЫҢДАЛДЫ: «5В070200 – Автоматтандыру және басқару 

мамандығының 4 курс студенті Молдабаева Меруерт Тұрарқызының 2019-2020 

оқу жылына ҚР Президенті бекіткен шәкіртақысына ұсынымы туралы» 

мәселесі бойынша  БЖАТИ директоры Картбаев Т.С. (ұсыныс қоса берілді).   

Студент Молдабаева Меруерт Тұрарқызы оқу кезінде жақсы сапа мен оқу 

қабілетін көрсетті, тек қана GPA 3,8 орташа "үздік" білім алады, университет 

студенттері мен оқытушылары арасында беделге ие, салауатты өмір салтын 

ұстанады, бимен айналысады, университет өміріне белсене қатысады. 

Кәсіподақ ұйымының Children Charity Club қайырымдылық клубына қатысып, 

саясаттану бойынша конференцияда 2 орын алды, Жоғары математика және 

ТОЭ Олимпиадасына қатысты. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  5В070200 -Автоматтандыру және басқару мамандығының 

4 курс студенті Молдабаева Меруерт Тұрарқызы 2019-2020 оқу жылына ҚР 

Президенті бекіткен шәкіртақы алуға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

3.4.2. ТЫҢДАЛДЫ: «5В070200 – Автоматтандыру және басқару 

мамандығының 4 курс студенті Мунасипов Тимофей Валерьевич  2019-2020 

оқу жылына ҚР Президенті бекіткен шәкіртақысына ұсынымы туралы» 

мәселесі бойынша  БЖАТИ директоры Картбаев Т.С. (ұсыныс қоса берілді).   

Мунасипов Тимофей Валерьевич оқу кезінде жақсы қасиеттер мен оқуға 

қабілеттіліктерін көрсетті, тек қана GPA 3,78 орташа "өте жақсы" оқиды, 

университет студенттері мен оқытушылары арасында беделге ие, салауатты 

өмір салтын ұстанады, университет өміріне белсенді қатысады. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  5В070200 -Автоматтандыру және басқару мамандығының 

4 курс студенті Мунасипов Тимофей Валерьевич 2019-2020 оқу жылына ҚР 

Президенті бекіткен шәкіртақы алуға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

3.4.3. ТЫҢДАЛДЫ: «5В070200 – Автоматтандыру және басқару 

мамандығының 4 курс студенті Евглевский Иван Дмитриевич 2019-2020 оқу 

жылына ҚР Президенті бекіткен шәкіртақысына ұсынымы туралы» мәселесі 

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

Евгеневский Иван Дмитриевич оқу кезінде жақсы қасиеттер мен оқуға 

қабілеттіліктерін көрсетті, тек GPA 3,65 орташа "өте жақсы" білім алады, 



университет студенттері мен оқытушылары арасында беделге ие, салауатты 

өмір салтын ұстанады, университет өміріне белсенді қатысады. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  5В070200 -Автоматтандыру және басқару мамандығының 

4 курс студенті Евгеневский Иван Дмитриевич 2019-2020 оқу жылына ҚР 

Президенті бекіткен шәкіртақы алуға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

3.4.4. ТЫҢДАЛДЫ: «5В070200 – Автоматтандыру және басқару 

мамандығының 4 курс студенті Курбанов Акимжан Адильжанович 2019-2020 

оқу жылына ҚР Президенті бекіткен шәкіртақысына ұсынымы туралы» 

мәселесі бойынша  БЖАТИ директоры Картбаев Т.С. (ұсыныс қоса берілді).   

Курбанов Әкімжан Әділжанұлы оқу кезінде жақсы қасиеттер мен оқу 

қабілеттерін көрсетті, тек қана GPA 3,65 орташа "өте жақсы" білім алады, 

университет студенттері мен оқытушылары арасында беделге ие, салауатты 

өмір салтын ұстанады, университеттің қоғамдық, мәдени және спорттық 

өміріне белсене қатысады. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  5В070200 -Автоматтандыру және басқару мамандығының 

4 курс студенті Курбанов Әкімжан Әділжанұлы 2019-2020 оқу жылына ҚР 

Президенті бекіткен шәкіртақы алуға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

3.4.5. ТЫҢДАЛДЫ: «5В070200 – Автоматтандыру және басқару 

мамандығының 3 курс студенті Исмаил Омар Атабекұлы 2019-2020 оқу 

жылына ҚР Президенті бекіткен шәкіртақысына ұсынымы туралы» мәселесі 

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

Исмаил Омар Атабекұлы оқу барысында жақсы қасиеттер мен оқу 

қабілеттерін көрсетті, тек GPA 3,7 орташа "өте жақсы" білім алады, топ 

старостасы болып табылады, университет студенттері мен оқытушылары 

арасында беделге ие, салауатты өмір салтын ұстанады, университеттің 

қоғамдық, мәдени және спорттық өміріне белсене қатысады. 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ:  5В070200 -Автоматтандыру және басқару 

мамандығының 3 курс студенті Исмаил Омар Атабекұлы 2019-2020 оқу 

жылына ҚР Президенті бекіткен шәкіртақы алуға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

3.4.6. ТЫҢДАЛДЫ: «5В100200- Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 

мамандығының 4 курс студенті Тлеуберген Ақзер Қуатқызы 2019-2020 оқу 

жылына ҚР Президенті бекіткен шәкіртақысына ұсынымы туралы» мәселесі 

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

Тлеуберген Ақзер Қуатқызы оқу кезінде жақсы қасиеттер мен оқуға 

қабілеттіліктерін көрсетті, тек қана GPA 3,79 орташа "үздік" болып оқиды, 

университет студенттері мен оқытушылары арасында беделге ие, университет 

өміріне белсенді қатысады, іс-шараларға қатысады және белсенді өмір салтын 

жүргізеді. 



ҚАУЛЫ ЕТТІ:  5В100200- Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 

мамандығының 4 курс студенті Тлеуберген Ақзер Қуатқызы 2019-2020 оқу 

жылына ҚР Президенті бекіткен шәкіртақы алуға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

3.4.7. ТЫҢДАЛДЫ: «5В100200- Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 

мамандығының 4 курс студенті Абдуллаева Наргиза Сабиржанқызы 2019-2020 

оқу жылына ҚР Президенті бекіткен шәкіртақысына ұсынымы туралы» 

мәселесі бойынша  БЖАТИ директоры Картбаев Т.С. (ұсыныс қоса берілді).   

Абдуллаева Наргиза Сабыржановна орта GPA 3,65 "өте жақсы" оқып, оқу 

кезінде жақсы сапалар мен оқуға қабілеттіліктерін көрсетті, университет 

студенттері мен оқытушылары арасында беделге ие, университет өміріне 

белсенді қатысады, іс-шараларға қатысады және белсенді өмір салтын жүргізеді 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  5В100200- Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 

мамандығының 4 курс студенті Абдуллаева Наргиза Сабиржанқызы 2019-2020 

оқу жылына ҚР Президенті бекіткен шәкіртақы алуға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

3.4.8. ТЫҢДАЛДЫ: «5В100200- Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 

мамандығының 4 курс студенті Байгобатова Кристина Ринатовна 2019-2020 оқу 

жылына ҚР Президенті бекіткен шәкіртақысына ұсынымы туралы» мәселесі 

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

Байгобатова Кристина Ринатовна орта GPA 3,9 "өте жақсы" болып оқиды, 

оқу уақытында жақсы сапалар мен оқуға қабілеттіліктерін көрсетті, 

университет студенттері мен оқытушылары арасында беделге ие, университет 

іс-шараларына белсенді қатысады және белсенді өмір салтын жүргізеді. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  5В100200- Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 

мамандығының 4 курс студенті Байгобатова Кристина Ринатовна 2019-2020 оқу 

жылына ҚР Президенті бекіткен шәкіртақы алуға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

3.4.9. ТЫҢДАЛДЫ: «5В100200- Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 

мамандығының 4 курс студенті Бекетаева Гауһар Айдарқызы 2019-2020 оқу 

жылына ҚР Президенті бекіткен шәкіртақысына ұсынымы туралы» мәселесі 

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

Бекетаева Гауһар Айдарқызы оқу барысында жақсы қасиеттер мен оқуға 

қабілеттіліктерін көрсетті, тек қана GPA 3,79 орташа "үздік" болып оқиды, 

университет студенттері мен оқытушылары арасында беделге ие, университет 

өміріне белсенді қатысады, қоғамдық іс-шараларға қатысады және белсенді 

өмір салтын жүргізеді. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  5В100200- Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 

мамандығының 4 курс студенті Бекетаева Гауһар Айдарқызы 2019-2020 оқу 

жылына ҚР Президенті бекіткен шәкіртақы алуға ұсынылсын. 

 



ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

3.4.10. ТЫҢДАЛДЫ: «5В100200- Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 

мамандығының 4 курс студенті Ермощенко Анастасия Юрьевна 2019-2020 оқу 

жылына ҚР Президенті бекіткен шәкіртақысына ұсынымы туралы» мәселесі 

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

Ермощенко Анастасия Юрьевна оқу барысында жақсы қасиеттер мен 

оқуға қабілеттіліктерін көрсетті, тек қана GPA 3,65 орташа "үздік" болып 

оқиды, оқу уақытында жақсы сапалар мен оқуға қабілеттіліктерін көрсетті, 

университет студенттері мен оқытушылары арасында беделге ие, университет 

өміріне белсенді қатысады, қоғамдық іс-шараларға қатысады және белсенді 

өмір салтын жүргізеді. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  5В100200- Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 

мамандығының 4 курс студенті Ермощенко Анастасия Юрьевна 2019-2020 оқу 

жылына ҚР Президенті бекіткен шәкіртақы алуға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

3.4.11. ТЫҢДАЛДЫ: «5В071800 - Электр энергетикасы мамандығының 3 

курс студенті Серікбаева Ардагүл Бақытқызы 2019-2020 оқу жылына ҚР 

Президенті бекіткен шәкіртақысына ұсынымы туралы» мәселесі бойынша  

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

Серікбаева Ардақ Бақытқызы жоғары үлгерімі бар және оқу кезеңінде 

орташа балл GPA-3,88 құрайды,институт пен университеттің қоғамдық 

қызметіне белсенді қатысады. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  5В100200- Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 

мамандығының 4 курс студенті Ермощенко Анастасия Юрьевна 2019-2020 оқу 

жылына ҚР Президенті бекіткен шәкіртақы алуға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

3.4.12. ТЫҢДАЛДЫ: «5В100200- Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 

мамандығының 4 курс студенті Әбілқайырқызы Ақбөбек 2019-2020 оқу 

жылына ҚР Президенті бекіткен шәкіртақысына ұсынымы туралы» мәселесі 

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

Әбілқайырқызы Ақбөбек оқу барысында жақсы қасиеттер мен оқуға 

қабілеттіліктерін көрсетті, тек қана GPA 3,85 орташа "үздік" болып оқиды. 

Әбілқайырқызы Ақбөбек Белосток техникалық университетінде (Белосток қ., 

Польша) академиялық ұтқырлық бойынша білім алды, университет студенттері 

мен оқытушылары арасында беделге ие. Салауатты өмір салтын жүргізеді, 

университет өміріне белсенді қатысады. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  5В100200- Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 

мамандығының 4 курс студенті Әбілқайырқызы Ақбөбек 2019-2020 оқу 

жылына ҚР Президенті бекіткен шәкіртақы алуға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

http://edu.aues.kz/template.html#/student/11024


3.5. ТЫҢДАЛДЫ:  «Жобаларды басқару теориясы мен практикасы» пәнін 1-

курс магистранттарының жеке оқу жоспарына енгізу туралы» мәселесі бойынша  

ДМБО директоры Елеманова А.А. (ұсыныс қоса берілді). Пәнді оқу білім алушыларға 

жобаларды басқару саласында білім алу қажеттілігінен туындады. 
 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:   «Жобаларды басқару теориясы мен практикасы» пәнін 1-курс 

магистранттарының жеке оқу жоспарына енгізу. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

3.6. ТЫҢДАЛДЫ: «АЭжБУ» КеАҚ Ғылыми Кеңес туралы жаңа ережені бекіту 

туралы» мәселесі бойынша  ғылыми хатшы Бегимбетова А.С. (орыс және қазақ 

тілдеріндегі ережелер қоса беріледі).  

 

Сагинтаева С.С.: «АЭжБУ» КеАҚ Ғылыми Кеңес туралы жаңа әзірленген 

ережені қарастыруды және бекітуді ұсынамын. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «АЭжБУ» КеАҚ Ғылыми Кеңес туралы жаңа ережені бекіту. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

3.7. ТЫҢДАЛДЫ: «АЭжБУ» КеАҚ 2020-2022 жылдарға арналған 

Стратегиялық даму жоспарын әзірлеу туралы» мәселесі бойынша ректор Сагинтаева 

С.С. 

    

  Сагинтаева С.С.: әріптестер, АЭжБУ дамуының жаңа стратегиялық 

жоспарын әзірлеу қажет. Біріншіден, стратегиялық жоспарлау жөніндегі құжаттардың 

қолданылу мерзімі 2020 жылы аяқталады, екіншіден, 2019 жылы университеттің 

бірқатар мақсатты индикаторларын орындау 2020 жылға шекті мәннен асады. 

Үшіншіден, педагог және басқалардың мәртебесі туралы ҚР заңнамасында 

дайындалып жатқан өзгерістерге байланысты, сондай-ақ ҚР Білім және ғылымын 

дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобасын 

қарауға байланысты АЭжБУ Президенті Г. В. Ревалдқа тапсыруды, 2020-2022 

жылдарға арналған орта мерзімді стратегиялық даму жоспарын әзірлеуді және 

бекітуді ұйымдастыруды ұсынамын. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «АЭжБУ» КеАҚ Президенті Г. В. Ревалде 2020-2022 жылдарға 

арналған орта мерзімді стратегиялық даму жоспарын әзірлеуді және бекітуді 

ұйымдастыру. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

3.8. ТЫҢДАЛДЫ: «АЭжБУ» КеАҚ түлектер қауымдастығы туралы ережеге 

өзгерістер енгізу туралы» мәселесі бойынша ҒИҚ проректоры Саухимов А.А. 

    

Саухимов А.А.: құрметті ғылыми кеңес мүшелері, университеттің қайта 

тіркелуіне (қайта аталуына) байланысты Г. Дәукеев атындағы АЭжБУ түлектер 

қауымдастығы туралы ережеге өзгерістер енгізу қажет. Оны қарастыруды және 

бүгінгі отырыста бекітуді ұсынамын. 

 



 ҚАУЛЫ ЕТТІ:  «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және 

байланыс университеті»  коммерциялық емес акционерлік қоғамының түлектер 

қауымдастығы туралы жаңа ереже бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

3.9.  ТЫҢДАЛДЫ: «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және 

байланыс университеті» Ректорат туралы жаңа ережені бекіту туралы» мәселесі 

бойынша  ғылыми хатшы Бегимбетова А.С. (орыс және қазақ тілдеріндегі ережелер 

қоса беріледі).  

Сагинтаева С.С.: «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және 

байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ректорат 

туралы ережені қарастыруды және бекітуді ұсынамын. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және 

байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ректорат 

туралы ереже бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 
3.10. Әр оқу пәні бойынша 2-семестрге емтихан нысанын бекіту туралы. 

3.10.1. ТЫҢДАЛДЫ:  «БЖАТИ күндізгі және қашықтықтан оқыту 

нысанындағы бакалавриаттың білім беру бағдарламалары (мамандықтары) бойынша 

білім алушыларда 2019/2020 оқу жылына екінші семестрге әр оқу пәні бойынша 

емтихан түрлерін бекіту туралы» мәселесі бойынша  БЖАТИ директоры Картбаев 

Т.С. (ұсыныс қоса берілді).   

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  БЖАТИ күндізгі және қашықтықтан оқыту нысанындағы 

бакалавриат білім беру бағдарламалары (мамандықтары) бойынша білім алушыларда 

2019-2020 оқу жылында 2-ші семестр емтихандық сессиясын өткізу үшін 

студенттердің білімін қорытынды бақылауды қабылдаудың келесі нысаны бекітілсін: 

№   Пән Бақылау 

формасы 

1 Алгоритмдеу және программалау негіздері жазбаша 

2 Компьютерлік жүйелер сәулеті жазбаша 

3 Компьютерлік ақпаратты қорғау технологиялары жазбаша 

4 Ақпараттық қауіпсіздіктің ұйымдастырушылық және құқықтық 

қамтамасы 

жазбаша 

5 Ақпарат қауіпсіздігінің программалық аппараттық құралдары жазбаша 

6 Доменді жүйелердің әкімшілденуі жазбаша 

7 Жүйелер мен желілердің қауіпсіздігі мен әкімшілдендіру жазбаша 

8 Интернет-технологиялар қауіпсіздігі жазбаша 

9 Ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары жазбаша 

10 Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері мен құралдары жазбаша 



11 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінде деректерді зияткерлік талдау 

әдістері 

жазбаша 

12 Ашық компьютерлік желілерде қауіпсіздік қауіптеріне қарсы тұру 

құралдары мен әдістері 

жазбаша 

13 Бұлт технологияларда және веб-әзірмелерде қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету құралдары мен әдістері 

жазбаша 

14 Қорғалған ақпараттық жүйелерді құру және талдау жазбаша 

ITE кафедрасының меңгерушісі Досжанова А.А: 2019-2020 оқу жылындағы 2 

семестрдегі емтихан сессиясын өткізу үшін күндізгі және қашықтықтан оқитын 

бакалаврлдардың білім бағдарламалары (мамандықтары) бойынша студенттердің білімін 

бағалаудың қорытынды формасын бекітуді сұрады: 

№ Пән Бақылау 

формасы 

 6В06101, 5В0602- Информатика  

1 Алгоритмдеу және бағдарламалаудың негіздері жазбаша 

2 Есептеу математикасының негіздері жазбаша 

3 Компьютерлік графика және анимация жазбаша 

4 Java-да бағдарламалау жазбаша 

5 Веб-дизайн негіздері және бағдарламалау жазбаша 

6 Цифрлық схемотехника жазбаша 

7 Параллельді есептеулер архитектурасы жазбаша 

8 Мәліметтер (деректер) қорының теориясы жазбаша 

9 Адамның компьютермен өзара байланысы  жазбаша 

10 Web-технологиялары жазбаша 

 6В06102, 5В0703 – Ақпараттық жүйелер  

11 Алгоритмдеу және бағдарламалаудың негіздері жазбаша 

12 Ақпараттық жүйелердің негіздері жазбаша 

13 Компоненттік технологиялар негіздері жазбаша 

14 РНР-де бағдарламалау жазбаша 

15 Серверлер архитектурасы және оларды басқару жазбаша 

16 Ақпараттық жүйелерді  жобалау жазбаша 

17 Объектті-бағытталған бағдарламалау жазбаша 

18 Желілерді басқару жазбаша 

19 Ақпараттық жүйелерді модельдеу жазбаша 

20 Ақпаратты қорғау әдістері және құралдары жазбаша 



 6В06103, 5В0704 – Есептеу техника және бағдарламалық 

қамтама 

 

21 Алгоритмдеу және бағдарламалаудың негіздері жазбаша 

22 Клиент-серверлік қосымшаларды құру негіздері  жазбаша 

23 Жүйелік бағдарламалау жазбаша 

24 PHP-де бағдарламалау жазбаша 

25 IOS базасында бағдарламалық қосымшаларды құру жазбаша 

26 Серверлік деректер қорлары жазбаша 

27 Windows-та қазіргі  технологиялармен бағдарламалық 

қосымшаларды құру 

жазбаша 

28 Ақпараттық қауіпсіздік негіздері жазбаша 

29 Сымсыз желілер технологиялары жазбаша 

30 Цифрлы схемотехника жазбаша 

31 Пайданланушылар интерфейстерін жобалау және  құру жазбаша 

 

АжБ кафедрасының меңгерушісі Федоренко И.А.: 2019-2020 оқу жылындағы 2 

семестрдегі емтихан сессиясын өткізу үшін күндізгі және қашықтықтан оқитын 

бакалаврлдардың білім бағдарламалары (мамандықтары) бойынша студенттердің білімін 

бағалаудың қорытынды формасын бекітуді сұрады: 

 

№ Пән Бақылау 

формасы 

1 Типтік технологиялық процестерді және өндірістерді 

автоматтандыру 

жазбаша 

2 Есептеу жүйелері және желілері жазбаша 

3 БЖ-дегі компьютерлік желілер жазбаша 

4 Метрология, стандарттау, сертификаттау және сапаны басқару жазбаша 

 5 
Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешендер 

жазбаша 

6 Басқару объектілерін модельдеу және идентификациялау жазбаша 

7 Басқару жүйелерінің объектілерін моделдеу жазбаша 

8 Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері жазбаша 

9 Алгоритмдеу және программалау негіздері жазбаша 

10 Таратылған басқару жүйелерінің негіздері жазбаша 

11 Сандық техникаларды және басқару микробақылауыштарын 

программалау 

жазбаша 



12 Автоматтандыру жүйелерінің программалық құралдары жазбаша 

13 Өлшеудің техникалық құралдары жазбаша 

14 Программалау технологиялары жазбаша 

15 Технологиялық өлшеулер және аспаптар жазбаша 

 

МММ кафедрасының меңгерушісі Байсалова М.Ж.: 2019-2020 оқу жылындағы 2 

семестрдегі емтихан сессиясын өткізу үшін күндізгі және қашықтықтан оқитын 

бакалаврлдардың білім бағдарламалары (мамандықтары) бойынша студенттердің білімін 

бағалаудың қорытынды формасын бекітуді сұрады: 

 

№ Пән Бақылау 

формасы 

1 Математика 2 жазбаша 

2 Ықтималдық теориясы және математикалық статистика жазбаша 

 

ТБ кафедрасының меңгерушісі Тулеуп М.М.: 2019-2020 оқу жылындағы 2 семестрдегі 

емтихан сессиясын өткізу үшін күндізгі және қашықтықтан оқитын бакалаврлдардың білім 

бағдарламалары (мамандықтары) бойынша студенттердің білімін бағалаудың қорытынды 

формасын бекітуді сұрады: 

 

№   Пән Бақылау 

формасы 

1 Қазақ тілі ауызша 

2 Орыс тілі ауызша 

3 Шет тілі ауызша 

4 Кәсібі қазақ тілі жазбаша 

5 Кәсібі орыс тілі жазбаша 

6 Кәсібі-бағытталған шет тілі ауызша 

Негізі: кафедра меңгерушілерінің қызметтік жазбалары: АБ, АҚЖ, 

ММҮ, ТБ, ІТ инжиниринг. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

3.10.2. ТЫҢДАЛДЫ:  «ҒИТКИ күндізгі және қашықтықтан оқыту 

нысанындағы бакалавриаттың білім беру бағдарламалары (мамандықтары) 

бойынша білім алушыларда 2019/2020 оқу жылына екінші семестрге әр оқу 

пәні бойынша емтихан түрлерін бекіту туралы» мәселесі бойынша  ҒИТКИ 

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

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  ҒИТКИ күндізгі және қашықтықтан оқыту нысанындағы 

бакалавриат білім беру бағдарламалары (мамандықтары) бойынша білім 

алушыларда 2019-2020 оқу жылында 2-ші семестр емтихандық сессиясын 



өткізу үшін студенттердің білімін қорытынды бақылауды қабылдаудың келесі 

нысаны бекітілсін: 

ӘП кафедрасы 

№ Пәннің атауы Қабылдау түрі 

1 Философия Ауызша 

2 
Қоғамның саяси-құқықтық және әлеуметтік-

рухани негіздері  

Ауызша 

3 
Қазіргі қоғамның әлеуметтік институттары: 

саясат, құқық, дін  

Ауызша 

4 
Әлеуметтік-саяси білімнің модулі 

(мәдениеттану, психология)  

Ауызша 

5 Қазіргі заман тарихы (мем.емтихан) Ауызша 

ЭР кафедрасы 

№ Пәннің атауы Қабылдау түрі 

1 Өлшеуіш түрлендіргіштер  Ауызша 

2 Аспап жасаудағы компьютерлік технологиялар  Ауызша 

3 
ОЭК-тің ақпаратты-басқару жүйелерінің 

өндірістік желілері  

Ауызша 

4 Алгоритмдеумен бағдарламалаудың негіздері  Ауызша 

5 Электронды өлшеуіш техника негіздері  Ауызша 

6 Өлшеу теориясы Ауызша 

7 Өлшеу технологиясы Ауызша 

8 Сигналдарды өңдеудің цифрлық процессорлар  Ауызша 

9 Цифрлық құрылғылар және микропроцессорлар  Ауызша 

10 
Аналогты және цифрлық құрылғылардың 

сұлбатехникасы мен элементтері  

Ауызша 

ҒИ кафедрасы 

№ Пәннің атауы Қабылдау түрі 

1 Ақпараттың қолданбалы теориясы  Ауызша 

2 Қолданбалы механика Ауызша 

3 Робототехника негіздері  Ауызша 

4 Инженерлік механика 2   Ауызша 

5 

Ғарыштық радиотехникадағы 

микропроцессорлар және сандық басқару 

жүйелері 

Ауызша 

6 
Аспаптар бөлшектері және аспап жасау 

технологиясы  

Ауызша 

7 Алгоритмдеумен бағдарламалаудың негіздері  Ауызша 

8 Алгоритмдеу және бағдарламалау  Ауызша 

9 Баллистика Ауызша 

10 
Жерүсті автоматтандырылған жиынтықтарды 

құру 

Ауызша 

11 Физика 1 Ауызша 

12 Физика Ауызша 

13 Физика 2 Ауызша 



ТКЖЖ кафедрасы 

№ Пәннің атауы Қабылдау түрі 

1 
Телекоммуникация желілерін компьютерлік 

моделдеу  

Ауызша 

2 
Телекоммуникациядағы байланыстың 

оптикалық жүйелері  

Ауызша 

3 Алгоритмдеумен бағдарламалаудың негіздері  Ауызша 

4 
Радиотехника және телекоммуникациялар 

негіздері  

Ауызша 

5 
Телекоммуникациялық жүйелерде сигналды 

цифрлық өңдеу   

Ауызша 

6 Радиотаратқыш құрылғылар   Ауызша 

7 
Жерсеріктік және радиорелейлік тарату 

жүйелері  

Ауызша 

8 Телекоммуникациядағы схемотехника  Ауызша 

9 
Электромагниттік толқындарды тарату теориясы 

және антена-фидерлік құрылғылар  

Ауызша 

10 Цифрлық байланыс технологиялары  Ауызша 

 

Негізі: Кафедра меңгерушілерінің қызметтік хаттары: ӘП, ЭР, ҒИ және 

ТКЖЖ. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

3.10.3. 3.10.2. ТЫҢДАЛДЫ:  «ЭЭЭТИ күндізгі және қашықтықтан оқыту 

нысанындағы бакалавриаттың білім беру бағдарламалары (мамандықтары) 

бойынша білім алушыларда 2019/2020 оқу жылына екінші семестрге әр оқу 

пәні бойынша емтихан түрлерін бекіту туралы» мәселесі бойынша  ЭЭЭТИ 

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

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  ЭЭЭТИ күндізгі және қашықтықтан оқыту нысанындағы 

бакалавриат білім беру бағдарламалары (мамандықтары) бойынша білім 

алушыларда 2019-2020 оқу жылында 2-ші семестр емтихандық сессиясын 

өткізу үшін студенттердің білімін қорытынды бақылауды қабылдаудың келесі 

нысаны бекітілсін: 
ЭЖжЭЖК кафедрасы 

№ Пән Бақылау нысаны 

1 Баламалы энергетика және энергия үнемдеу технологиялары Жазбаша 

2 Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану Жазбаша 

3 Электрмен жабдықтау Жазбаша 

4 Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану Жазбаша 

5 А / ш өнімдерін өндіруге және қайта өңдеуге арналған 

машиналар мен жабдықтар 

Жазбаша 

6 Сандық техника негіздері Жазбаша 

7 Микропроцессорлық техника негіздері Жазбаша 

8 Релелік қорғаныстың элементтік базасы Жазбаша 

9 Агроқұрылымдарды ішкі шаруашылық жерге орналастыру Жазбаша 



ЭСжЭЭЖ кафедрасы 

№ Пән Бақылау нысаны 

1 Электротехникалық материалдар мен бұйымдар Жазбаша 

2 Электр желілері мен жүйелері Жазбаша 

ЭМжЭЖ кафедрасы  

№ Пән Бақылау нысаны 

1 Электр жетегі Жазбаша 

2 Автоматты басқару жүйесі Жазбаша 

ЭТ кафедрасы 

№ Пән Бақылау нысаны 

1 Электр тізбектерінің теориясы Жазбаша 

2 Электр тізбектерінің теориясы. Сызықты және сызықты емес 

тізбектер 

Жазбаша 

3 Сызықты емес тізбектер және электромагниттік өріс теориясы Жазбаша 

4 Электротехниканың теориялық негіздері 1 Жазбаша 

5 Электротехника Жазбаша 

6 Электротехниканың теориялық негіздері Жазбаша 

7 Электротехника және электроника негіздері 1 Жазбаша 

Негізі: Кафедра меңгерушілерінің қызметтік хаттары: ЭЖЭЖК, ЭСЭЭЖ, 

ЭМЭЖ, ЭТ. 
 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

3.10.4. ТЫҢДАЛДЫ:  «ЖЭЖТИ күндізгі және қашықтықтан оқыту 

нысанындағы бакалавриаттың білім беру бағдарламалары (мамандықтары) 

бойынша білім алушыларда 2019/2020 оқу жылына екінші семестрге әр оқу 

пәні бойынша емтихан түрлерін бекіту туралы» мәселесі бойынша  ЖЭЖТИ 

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

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  ЖЭЖТИ күндізгі және қашықтықтан оқыту нысанындағы 

бакалавриат білім беру бағдарламалары (мамандықтары) бойынша білім 

алушыларда 2019-2020 оқу жылында 2-ші семестр емтихандық сессиясын 

өткізу үшін студенттердің білімін қорытынды бақылауды қабылдаудың келесі 

нысаны бекітілсін: 
 

ЖЭҚ кафедрасы 

№ Пән атауы Бақылау нысаны  

1 Жылуэнергетикалық қондырғылар циклдерінің 

термодинамикалық негіздері 

Ауызша 

2 ЖЭС және АЭС бу турбиналары Ауызша 

3 Энергетикалық қондырғылардағы жылумассаалмасу Ауызша 

4 Қысымдағыштар мен жылулық қозғалтқыштар Ауызша 

5 Энергия үнемдеу Ауызша 

6 Ауыл шаруашылық өндірістегі төменгі температура 

технологиялық процесстер 

Ауызша 

7 Газ турбиналары және бу-газ қондырғылары Ауызша 

8 Энергияны үнемдеудің экологиялық аспектілері Ауызша 

Күндізгі бөлім, қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып   

1 Қазандық қондырғылар мен бу генераторлары Ауызша 

2 ЖЭС және АЭС –дағы электр және жылу энергиясын Ауызша 



өндіру жүйелері 

3 ЖЭО-ғы процесстер мен қондырғыларды үлгілеу және 

тиімділендіру әдістері 

Ауызша 

4 ЖЭС және АЭС бу турбиналары Ауызша 

5 Газ турбиналары және бу-газ қондырғылары Ауызша 

6 Отын жағудың арнайы сұрақтары Ауызша 

7 Гидрогаздинамикасы Ауызша 

8 Жылумассаалмасу Ауызша 

ИЭЕҚ кафедрасы 

№ Пән атауы Бақылау нысаны 

1 Қоршаған ортаны ластау көздерін есепке алу және 

бағалау 

Ауызша 

2 Климаттың өзгеруі және «Жасыл экономика» Ауызша 

3 Өндірістік санитария Ауызша 

4 Еңбекті қорғау Ауызша 

5 Мемлекеттік өндірістік бақылау Ауызша 

6 Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғауды 

өлшеу және бақылау құралдары 

Ауызша 

7 Өндірістік процестердің қауіпсіздігі Ауызша 

ӨЖТ кафедра 

№ Пән атауы Бақылау нысаны 

1 ЖЭС-тағы және кәсіпорындардағы су дайындау Ауызша 

2 Энергияның дәстүрлі емес және қайтажаңару көздері Ауызша 

3 Жылуэнергетикасындағы жылутехнологиялық 

процестерді АБТ және АБЖ 

Ауызша 

4 Жылулық машиналар және ГТҚ Ауызша 

5 Суды дайындаудың физика-химиялық тәсілдері Ауызша 

6 Жылу және электр энергиясын өндіру жүйелеріндегі 

энергияны үнемдеу 

Ауызша 

МжК кафедрасы 

№ Пән атауы Бақылау нысаны 

1 Теориялық экономика және экономикалық практика Ауызша 

2 Экономика және өндірісті ұйымдастыру Ауызша 

3 Экономика және менеджмент Ауызша 

4 Әлеуметтік-экономикалық дамудың қазақстандық үлгісі Ауызша 

5 Экономика және аспап құрудағы кәсіпкерлік қызмет Ауызша 

6 Байланыс экономикасы және кәсіпкерлік қызмет Ауызша 

7 Сала экономикасы Ауызша 

8 Экономика және өндірісті ұйымдастыру Ауызша 

 

Негізі: Кафедра меңгерушілерінің қызметтік хаттары: ЖЭҚ, ИЭЕҚ, 

ӨЖТ. 
 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

3.11. «Атамекен» ҰКП ұсынысы бойынша магистратураның жұмыс оқу 

жоспарларындағы өзгерістер» мәселесі бойынша АМД директоры 

Мухамеджанова Р.Р. (ұсыныс қоса берілді).   

  

Мухамеджанова Р.Р.: "Атамекен" ҰКП – "Қазақстан экономикасы үшін 

кадрлар даярлау сапасын арттыру мақсатында "жобаларды басқару" құзыретін 



алумен байланысты пәндерді оқу процесіне енгізу"ұсынымдары келіп түсті. 

Осыған байланысты магистратура мамандықтарының оқу жұмыс 

жоспарларына өзгерістер енгізу қажеттілігі туындайды. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

 

1. Келесі пәндердің орнына «Жобаларды басқару теориясы мен 

практикасы» пәнін енгізу арқылы магистратура мамандықтарының жұмыс оқу 

жоспарларына өзгерістер енгізу: 

№ Шығарылған пәндер Енгізілген тәртіп 

1 АЭП құралдарын энергия үнемдеу - 5 кредит  Жобаларды басқару теориясы 

мен практикасы 

2 Электр және жылу энергиясын өндіру жүйелерінің 

сенімділігі мен қауіпсіздігі (5 кредит, 15 дәрістер, 30 

практикалық сабақтар, 10 с. магистранттардың 

оқытушымен өзіндік жұмысы) (2 семестр) 

Жобаларды басқару теориясы 

мен практикасы 

3 MatLab ортасында электр энергетикалық жүйелердің 

элементтерін моделдеу (5 кредит, 15 с. дәрістер, 

зертханалық сабақтар 30 с., магистранттардың 

оқытушымен өзіндік жұмысы -10 с. (2 семестр)  

Жобаларды басқару теориясы 

мен практикасы 

4 Нанотехнологиялар және қауіпсіздік (5 кредит) Жобаларды басқару теориясы 

мен практикасы 

5 Автоматты реттеудің сызықты емес жүйелерін 

зерттеу 

Жобаларды басқару теориясы 

мен практикасы 

6 Қауіпсіздік және ашық компьютерлік желілерде 

қауіп-қатерлерге қарсы әрекет ету әдістері мен 

құралдары 

Жобаларды басқару теориясы 

мен практикасы 

7 Төртінші технологиялық революцияның драйвері 

ретінде жасанды интеллект 

Жобаларды басқару теориясы 

мен практикасы 

8 Электр энергетикалық жүйелерді аварияға қарсы 

жедел және автоматты басқару (5 кредит, 15 с. 

дәрістер, практ. сабақтар 15 с., магистранттардың 

оқытушымен өзіндік жұмысы -10 с. (2 семестр) 

Жобаларды басқару теориясы 

мен практикасы 

9 Қазіргі заманғы спутниктік навигациялық 

технологиялар 

Жобаларды басқару теориясы 

мен практикасы 

10 Электр энергетикасындағы сараптамалық жүйелер Жобаларды басқару теориясы 

мен практикасы 

11 Веб-интерфейстерді жобалау және талдау Жобаларды басқару теориясы 

мен практикасы 

12 Корпоративтік ақпараттық жүйелер Жобаларды басқару теориясы 

мен практикасы 

 

Жауаптылар:   



АМД директоры Р.Мухамеджанова, 

Институт директорлары, 

ДМББ директоры  

Мерзімі: 

2019-2020 оқу жылының екінші семестрінің басына дейін. 

 

2. Project Management Institute-PMI (АҚШ) Global REP Provider ID:2758 

және PMI консалтингтік компанияларының Дүниежүзілік желісінің мүшесі 

ретінде аккредиттелген Қазақстан Республикасының Жобалық менеджерлер 

одағының қызметкерлері болып табылатын тәжірибелі мамандарға "жобаларды 

басқарудың теориясы мен практикасы" пәні бойынша сабақтар өткізуге рұқсат 

етілсін. 

Жауаптылар:   

АМД директоры Р.Мухамеджанова, 

Институт директорлары, 

ДМББ директоры  

Мерзімі: 

2019-2020 оқу жылының екінші семестрінің басына дейін. 

 

3. Осы қаулының орындалуын бақылау АҚ проректоры С.В.Коньшинге 

жүктелсін. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

3.12. ТЫҢДАЛДЫ:   «6В071700-Жылуэнергетика мамандығының барлық 

оқу түрінің студенттері үшін «Эксплуатация основного оборудования ТЭС» оқу 

құралын орыс тілінде жариялауға ұсыныс туралы», авторлары: Кибарин А.А., 

Ходанова Т.В., Касимов А.С.; көлемі-6 б.п.» (ұсыныс қоса берілді).   

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  6В071700-Жылуэнергетика мамандығының барлық оқу 

түрінің студенттері үшін орыс тілінде «Эксплуатация основного оборудования 

ТЭС» оқу құралын жариялауға ұсыну; », авторлары: Кибарин А.А., Ходанова 

Т.В., Касимов А.С.; көлемі-6 б.п. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.    

 

3.13. ТЫҢДАЛДЫ: «2019-2020 оқу жылына докторанттардың кешенді 

емтиханын қабылдау үшін мемлекеттік аттестаттау комиссиясының құрамын 

бекіту туралы» мәселесі бойынша  ДМБО директоры Елеманова А.А.  (ұсыныс 

қоса берілді).   

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ:   

 2019- 2020 оқу жылына арналған докторанттардың кешенді емтиханын 

қабылдау үшін мемлекеттік аттестаттау комиссиясы келесі құрамда бекітілсін: 

 



1.1. 6D071700 – «Жылу энергетикасы» мамандығы бойынша: 
 

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; 

Р.К. Орумбаев  - т.ғ.д, ЖЭҚ кафедрасының профессоры; 

М.Е. Туманов  - т.ғ.к., ЖЭҚ кафедрасының профессоры; 

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

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

  
1.2. 6D071700 – «Жылу энергетикасы» мамандығы бойынша: 

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

зертханасының меңгерушісі.  

 

МАК мүшелері: 

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

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

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

А.М. Достияров  - т.ғ.д, ӨЖТ кафедрасының профессоры; 
Г.Р. Бергенжанова - т.ғ.к., ӨЖТ кафедрасының доценті, МАК хатшысы. 

 
1.3. 6D071800 – «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша: 
 

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

«Электр энергетикасы» кафедрасының профессоры. 
 

МАК мүшелері: 

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

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

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

М.А. Мустафин  - т.ғ.д., ЭМЭЖ  кафедрасының профессоры; 

А.Т. Капанова - ЭМЭЖ  кафедрасының технигі, МАК хатшысы. 

 

1.4. 6D071900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» 

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:  

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

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

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



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

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

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

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

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.    

 

 

Төрайым                                                    С. Сагинтаева 

  

Ғылыми хатшы                                                    А. Бегимбетова 

 


