
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ғылыми кеңес отырысы  

 

Төрайым  – ректор С. Сагинтаева 

Ғылыми хатшы – доцент А. Бегимбетова 

 

ҚАТЫСҚАНДАР: Ғылыми кеңестің 33 мүшесінен 32-і (келу парағы қоса 

берілді) қатысты. 

КҮН ТӘРТІБІ: 

1. АЭжБУ нысаналы индикаторларына қол жеткізу туралы. Г. Даукеева 

2019 жылы. 2020-2022 жылдарға арналған стратегиялық даму 

жоспарының жобасын талқылау. 

     Баяндамашы-Президент Ревалде Г. В. 

2. АЭжБУ проректорларының трансформация стратегиясының 

орындалуы туралы есептері. Г. Даукеева жетекшілік ететін қызмет 

бағыттары бойынша (оқу, ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмыстарын 

жүргізудің нысандары мен әдістері туралы). 

     Баяндамашылар-АҚ жөніндегі проректор Коньшин С. В., ТЖ 

жөніндегі проректор Махмутов С. К., ҒЖ жөніндегі проректор 

Саухимов А. А. 

3. Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бойынша университет 

ұжымының міндеттері туралы.        

     Баяндамашы-ТЖ жөніндегі проректор Махмутов С. К. 

4. 2019/2020 оқу жылының қысқы емтихандық сессиясының 

қорытындысы туралы және оқу процесін жақсарту бойынша 

ұсыныстар. 

      Баяндамашылар-ОР бастығы В. В. Неледва, институт 

директорлары. 

5. Smart Power Grid " орталығының жұмысы туралы» 

     Баяндамашы-ғылым жөніндегі проректор А. А. Саухимов 

6. ӘРТҮРЛІ 

 



1. ТЫҢДАЛДЫ: АЭжБУ КЕАҚ Президенті Г. В. Ревалде "АЭжБУ 

нысаналы индикаторларына қол жеткізу туралы. Г. Даукеев 2019 жылы " 

(презентация қоса беріледі). 

Сагинтаева С.С.: бүгін залда университеттің өмірі мен қызметіне 

немқұрайлы қарамайтын көптеген қатысушыларды көруге қуанышты. Бүгін 

біз АЭжБУ даму стратегиясының қорытындыларын бірге талқылау үшін 

жиналып отырмыз.  Осы кезеңде білім және ғылым саласындағы бірқатар 

заңдар қабылданды, нормативтік құжаттарға кейбір өзгерістер енгізілді, 

2020-2025 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасы қабылданды. Осыған байланысты 2020-2025 жылдарға 

арналған жаңа стратегиялық даму жоспарын әзірлеу қажеттілігі туындап 

отыр. Гита Валдовна сіздердің назарларыңызға негізгі мақсатты 

индикаторларды ұсынды, бірақ егер сізде толықтырулар, өз көзқарасыңыз 

болса, онда сіз талқылауға белсенді қатыса аласыз, АЭжБУ стратегиялық 

даму жоспарының жобасын талқылау үшін электрондық формат құруды 

ұсынамын. 

Қосымша жұмыс істейтін, кәсіпорын мамандарының ішінен тартылған 

ПОҚ үлесі жоспар бойынша 9%, ал іс жүзінде 5% - ды құрауы тиіс. Егер 

біздің жоғары оқу орнымыздың университетке ғылыми және қолданбалы 

зерттеулер жоғары деңгейде дамуы үшін бағытталса, онда осы міндетті шешу 

үшін теориялық және қолданбалы білімді ұштастыру үшін біз оқу процесін 

қайта құруымыз керек, пәндердің бір бөлігін практика-оқытушылар жүргізуі 

тиіс.  

"ПОҚ штаттық қызметкерлерінен 35 жасқа дейінгі жас ғалымдардың 

үлесі" индикаторының сандық сипаттамасы өзгереді, себебі жас ғалымдар 

тобына енді 40 жасқа дейінгі зерттеумен айналысатын оқытушылар кіретін 

болады. 

Университеттің даму стратегиясына университетті цифрландыру 

бойынша мақсатты индикаторларды қосу қажет. Қазір барлық жоғары білім 

беру жүйесі оқу процесіне сандық технологияларды енгізу қажеттілігін 

ескере отырып, білім беру бағдарламаларын қайта қарауға бағытталған. 

"Үш тілді ескере отырып, сайтқа бару "жөнінде біз Сізбен бірге 

техникалық ЖОО-да жұмыс істейміз, бізде өте үлкен ПОҚ, қызметкерлер бар 

және біз сайтқа кіруде жоғары көрсеткіштерге қол жеткізе аламыз. Мүмкін, 

сайт қызықты емес пе? Кез келген іс-шаралар, конференциялар, баяндамалар 

университеттің сайтында көрсетілуі тиіс. Барлығы сайтқа кіріп, ұсыныстар 

беруге тиіс: не жетіспейді, не жақсарту керек?  

Сапа менеджменті жүйесі басымдыққа ие, өйткені біздің негізгі 

міндеттеріміз студенттерді оқыту нәтижелерін бағалау критерийлерін, 

шарттары мен рәсімдерін жетілдіру, ПОҚ-ның білікті және сапалы жұмысын 

қамтамасыз ету. Бізде басқа механизм жоқ. Өкінішке орай, әлі күнге дейін 

сапа мониторингі бойынша кейбір рәсімдер нақты жазылмаған. Барлық 

құрылымдық бөлімшелер бір-бірімен өзара іс-қимыл жасамайды, 

университет бөлімдері мен институттарының тік және көлденең өзара іс-

қимылын жолға қою қажет.  



Негізгі көрсеткіштер біздің университетті зерттеу ЖОО-на айналдыру 

стратегиясы аясында талқылау үшін ұсынылды. Кез келген Стратегиялық 

жоспар, көрсеткіштер одан әрі жинақталуы тиіс. Айтылған баяндамада 

АЭжБУ қызметінің нысаналы индикаторлары тізіміне өзгерістер енгізу және 

оларды 17-ден 15-ке дейін азайту ұсынылды. Бұл ЖОО рейтингісіне әсер 

ететін негізгі ақпарат берушілер. Бірақ бұл ретте әрбір институт, әрбір 

кафедра, құрылымдық бөлімше өз индикаторларын – өзінің нақты даму 

көрсеткіштерін ұсына алады. Мақсаты, сапа саясаты әрбір бөлімшеде болуы 

тиіс. Сондай-ақ лауазымдық нұсқаулықтарға да қатысты, әрбір қызметкер 

университет үшін не істей алатынын білу үшін осы нұсқауларды өзі арқылы 

өткізіп алуы тиіс. 

 

АЭжБУ КЕАҚ Президенті Г. В. Ревалдедің баяндамасын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 

1. 2020-2022 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспарын әзірлеу 

туралы ақпарат назарға алынсын; 

2. АЭжБУ проректорлары мен институт директорларына 2020-2022 

жылдарға арналған стратегиялық мақсаттар, міндеттер және нысаналы 

индикаторлар бойынша ұсыныстар енгізу; 

3. Ғылым және коммерцияландыру департаменті АЭжБУ ғылыми-

зерттеу қызметіне 2020 жылдың 20 наурызына дейінгі мерзімде талдау 

жүргізсін.; 

4. 2019 жылға АЭжБУ нысаналы индикаторларына қол жеткізу 

жөніндегі ақпарат назарға алынсын; 

5. 2020 жылға арналған нысаналы индикаторлардың ұсынылып 

отырған тізбесі қосымшаға сәйкес бекітілсін; 

6. Талдау және Даму стратегиясы департаменті 30 наурызға дейінгі 

мерзімде 2020 жылға арналған нысаналы индикаторлардың шекті мәні 

бойынша ұсыныстар енгізсін; 

7. АЭжБУ ректорын АЭжБУ Интернет-сайтына жауапты бөлімшені 

анықтау. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

2.1. ТЫҢДАЛДЫ: АҚ жөніндегі проректор С. В. Коньшин " АЭжБУ 

проректорларының трансформация стратегиясының орындалуы туралы 

есептері. Г. Даукеева жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша (оқу 

жұмысын жүргізудің нысандары мен әдістері туралы)" (презентация қоса 

беріледі). 

 

Г. В. Ревалде: биылғы оқу жылында бізге студенттердің әлсіз құрамы 

келіп түсті, сессиядан кейін қанша адам шығарылды деп айта аласыз? 



Коньшин С. В.: бұрын басқа оқу жүйесі болған, яғни сессияда 

"қанағаттанарлықсыз" баға алған студент бірден оқудан шығарылды. 

Кредиттік технологияға сәйкес біз қазір рұқсат рейтингісін ала алмаған 

немесе "қанағаттанарлықсыз"алған білім алушыларды қабылдай алмаймыз. 

Мұндай білім алушылардың пайызы 8% құрайды.  

Сагинтаева С.С.: шынында да, кредиттік технология бойынша өте 

ұзақ оқуға болады. Академиялық адалдық лигасы құрылды және сессия 

қорытындысы бойынша ұсынымдық параметрлер бар, оған сәйкес 

студенттердің 10% – ы өте жақсы, 40% - ы қанағаттанарлық, 20% - ы-жақсы 

алады. Мұнда тиімді буын бар, бірақ бағалаудың объективті параметрлерін 

НМС-да талқылау керек. Біздің стратегиямыздың басты мақсаты-Зерттеу 

университетіне трансформация жасау, яғни магистранттар мен 

докторанттардың санын арттыру қажет. Магистратура мен докторантураға 

түсу үшін негізгі көрсеткіш ағылшын тілін білу болып табылады. Биылғы 

жылы оқытушылар IELTS тапсыруға дайындалуда деп ойлаймын. Бізде 

диплом жобаларын (дипломдарын), магистрлік және докторлық 

диссертацияларды басшылыққа алу бойынша біліктілік талаптары бекітілді. 

Біздің университетте оқу бағдарламасы ғылыми-бағытталған болуы тиіс. Біз 

кәсіби стандарттарды әзірлеу моделіне көшеміз және осы негізде жаңа білім 

беру бағдарламаларын әзірлеу керек, онда біздің түлектеріміз қандай 

құзыреттілікке ие болатынын, олар тез өзгеретін нарық жағдайында қандай 

шешімдер қабылдай алатынын, талдау, болжам жасай алатындықтарын 

жазып алу керек, біз болашақ мамандықтары үшін мамандар дайындауымыз 

керек. Мұны стратегияның негізгі көрсеткіштерінде жазу керек. 

Профстандартта қолданылу мерзімі-3 жыл. Astana IT University біздің негізгі 

бәсекелесіміз болып табылады, сондықтан олардың бакалавриатта оқуы 3 

жылды құрайды. Біз оқу үдерісін қалай ұйымдастыруды, жаңа білім беру 

бағдарламаларын жасауды ойластыруымыз керек, осыған сәйкес біздің білім 

алушылар бакалавриатты үш жыл ішінде аяқтай алады. ПОҚ, институт 

директорлары, кафедра меңгерушілері, сіздің міндетіңіз – білім беру сапасын 

арттыруға ықпал ететін бірегей білім беру бағдарламаларын құру. Сондай-ақ, 

стратегияға физика мен математика бойынша кешенді түсу емтиханын 

енгізуді енгізу қажет. Барлықтарыңызды кафедраларда, институттарда 

университеттің даму стратегиясын талқылап, ұсыныс беруді сұраймын. 

 

2.2. ТЫҢДАЛДЫ: "АЭжБУ проректорларының трансформация 

стратегиясының орындалуы туралы есептері. Г. Даукеева жетекшілік ететін 

қызмет бағыттары бойынша (ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізудің 

нысандары мен әдістері туралы)" (презентация қоса беріледі). 

Чежимбаева К. С., т. ғ. к., доцент ТКС: теориялық материалды 

меңгеру үшін, студенттер теориялық алған білімдерін практикада қолдана 

алуы үшін, сондай-ақ зерттеу жүргізу үшін бізге заманауи зертханалық 

базасы бар зертханалар ашу қажет. Біз үнемі біздің университет 

қабырғасында зерттеу зертханаларын ашуға көмек көрсету туралы өтінішпен 

өндірістерге жүгінеміз. Сіз бұл бізге қалай көмектесе аласыз? 



Саухимов А. А.: ғылыми-зерттеу зертханасының ашылуы-бұл оқу 

және зерттеу үдерісімен байланысты кешенді мәселе. Факультеттердің 

институтқа өту тарихы оларды университеттің зерттеу буындарына 

айналдыру идеясымен байланысты болды. Біз заманауи сұранысқа ие 

зертханалық жабдықтарды сатып алу және жаңа зерттеу зертханаларын ашу 

туралы мәселелерді бірнеше рет көтереміз. Бұл бағыттағы жұмыстар 

жүргізіліп жатыр, барлық кафедралар өз бюджетіне жаңа зертханалық 

жабдықтарды сатып алуды салды, университеттің зертханалық базасы кезең-

кезеңімен жаңартылады. 

Санатова Т. С., т.ғ.к., доцент ИЭЭҚ: бізде бірнеше жыл бойы 

экология және жұмыс орындарын аттестаттау жөніндегі сынақ зертханасы 

жұмыс істейді. Осы зертхана негізінде орындалған шаруашылық келісім-

шарт жұмыстары университетке 145 млн.теңге әкелді. Қазір аспаптарды 

тексеру қажет, сізден зертханалық жабдықты сертификаттаудан өтуге 

көмектесуіңізді сұраймын. 

Саухимов А. А.: Сіздің сұрағыңыз шешілуде, менің бөлімше 

қызметкерлері сертификаттаудан өтуге көмектеседі. 

Сагинтаева С.С.: университеттің зертханалық базасын жабдықтау 

жөнінде мен мынаны қосқым келеді. Осы жылы біз бюджетті жоспарлауға 

басқаша келдік: бюджеттік комиссия және әрбір меңгеруші отырысты. 

кафедра нақты жабдықты алуды негіздеді. Бюджетті біз бекітті, бірақ оған 

түзетулер енгізуге болады. Өтінімді қалыптастырған кезде, сізде мақсаттар 

белгіленуі тиіс. Барлығы кешенді бағдарламалар мен зертханалық 

жабдықтардың жалпы пайдалануында болуы тиіс екенін түсінуі тиіс. Қазір 

Университетте 24 жоба жүзеге асырылуда, бірақ бұл біздің 

мүмкіндіктеріміздің шегі емес. Барлық жобаларға сол адамдар қатысады. 

Сондықтан индикаторлардың бірі ретінде ПОҚ тартылуын қою керек. Ғылым 

департаменті жөн ғана емес, еріп қолданысқа жобасын және уақтылы ақпарат 

беруге тендерлерге, талдау жүргізу, және, осылайша, қамтамасыз етуге 

өтінім. Қазір көптеген тендер алаңдары бар, қатысуға, студенттерді, 

магистранттарды қосуға болады. ПОҚ үшін қосымша қаржы көзі ғылыми 

зерттеулерді орындау болып табылады. Осы оқу жылында бізде 

докторантурада оқу бағдарламасы бойынша мемлекеттік тапсырыстың 

орындалмауы бар. Егер осы жолы да мемлекеттік тапсырысты орындамасақ, 

келесі жылы бізге гранттық орындар бөлуді тоқтатуы мүмкін. Сондықтан 

қазір меңгерушісі. Кафедралар мен институт директорларына келесі 

ақпараттар жинау қажет: осы жылы докторантура мен магистратураға түсуді 

кім жоспарлап отыр және олар IELTS тапсыруға дайындалу керек. Біздің 

университетте оқытудың бай тәжірибесі бар, көптеген ғылыми еңбектері бар 

аға ұрпақ жұмыс істеуді жалғастыруда, бірақ бізге лайықты алмастыруды 

дайындау қажет. Біз үлкен әлеуеті бар осы жастардың қанаттарында өсуіміз 

керек. Құрметті жас оқытушылар, Сіз ЖОО-да жұмыс істейсіз және сіздердің 

алдыңызда амбициялық міндет – PhD докторы болу керек.  

 



2.3. ТЫҢДАЛДЫ: ТЖ жөніндегі проректор С. К. Махмутова " АЭжБУ 

проректорларының трансформация стратегиясының орындалуы туралы 

есептері. Г. Даукеева жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша (тәрбие 

жұмысын жүргізудің нысандары мен әдістері туралы)" (баяндама қоса 

беріледі). 

Куралбаев З. К., каф. ITE: университетте Абай Құнанбаевтың, Әбу 

Насыр әл-Фарабидің мерейтойларына арналған іс-шаралар өткізу 

жоспарланып отыр ма?  

Махмутов С. К.: "Рухани жаңғыру" бағдарламасына сәйкес біздің 

университетте жастарды мәдени тәрбиелеу мақсатында жұмыстар 

жүргізілуде. Биылғы жылы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығын, Әбу Насыр 

әл-Фарабидің 1150 жылдығын, Алтын Орданың 750 жылдығын, 

университеттің 45 жылдығын және т. б. атап өту жоспарланып отыр. 

Сагинтаева С.С.: мен университет профессорын БАҚ-та белсенді 

жариялауға шақырамын,біздің университет қабырғасында өткен оқиғаларды 

жариялаңыз.  Ағымдағы оқу жылына арналған тәрбие жұмысының жоспары 

жасалып, оған сәйкес университетте кәсіби және мемлекеттік мерекелер мен 

мерейтойларға арналған мерекелік іс-шаралар өткізіледі. Биылғы жылы үш 

атаулы күн: Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы, Әбу Насыр әл-Фарабидің 

1150 жылдығы, университеттің 45 жылдығы. Тәрбие жұмысының негізгі 

міндеті-үйлесімді тұлғаны қалыптастыру, әлеуметтік жауапкершілікті 

арттыру. Даму стратегиясы бойынша өткен және ағымдағы кезеңге 

салыстырмалы талдау жүргізу қажет: әлеуметтік жобаларда, еріктіліктегі 

қамту үлесі, БАҚ-тағы жарияланымдар саны, жатақханаларда орын бөлу. 

Студенттерге қолдау көрсету үшін түлектер тарапынан демеушілерді, 

инвесторларды тарту бойынша жұмыс жүргізу қажет. Әлеуметтік мәселеде 

студенттер мен қызметкерлердің кәсіподақ комитетінің қызметі үлкен рөл 

атқарады. Азаматтық жауапкершілік жөніндегі осы мәселелердің барлығын 

іс-шаралар жоспарына енгізу қажет. 

Барлық бөлімшелер университеттің стратегиялық даму жоспарының 

жобасын талқылап, өз ұсыныстарын беруі керек.  

 

АЭжБУ проректорларының трансформация стратегиясының 

орындалуы туралы есептерін тыңдап және талқылай отырып. Г. Даукеева 

жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша Ғылыми кеңес  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. АЭжБУ трансформация стратегиясының орындалуы туралы ақпарат 

назарға алынсын. Г. Даукеева жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша; 

2. 2020-2022 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспарының 

жобасын талқылауды жүргізу және оны оңтайландыру жөнінде ұсыныстар 

беру. 

Жауаптылар-кафедра меңгерушілері,  

институттардың директорлары 

Мерзімі: 20 наурыз 2020 ж. 



3. Құқықтық қамтамасыз ету бөліміне ҒТҚН коммерцияландырудың 

заңды механизмдері мәселелерін пысықтасын. 

Жауапты-SPG орталығының басшысы  

Саухимов А. А., 

Мерзімі: 15 Наурыз 2020 ж. 
4. Осы қаулының орындалуын бақылау АҚ жөніндегі проректор С. В. 

Коньшинге, ТЖ жөніндегі проректор С. К. Махмутовқа, СЖ жөніндегі 

проректор А. А. Саухимовке жүктелсін.     

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

4. ТЫҢДАЛДЫ: ОР бастығы В. В. Неледву "2019/20 оқу жылының 

қысқы емтихандық сессиясының қорытындысы туралы" мәселесі бойынша 

(баяндама қоса беріледі). 

 

ОР бастығы В. В. Неледваның хабарламасын тыңдап, талқылай келе, 

Ғылыми кеңес қысқы емтихан сессиясына емтихан тапсыруға жіберілген 

бакалавриаттың 1,2,3 және 4 курс студенттерінің 4490-ы оқу жоспарының 

барлық пәндері бойынша 3410 адам емтихан тапсырғанын, университет 

бойынша орташа үлгерім 76% - ды құрағанын айтады.  

Барлық курс студенттерінің үлгерімі төмендегені байқалады. 1 курста 

26% - ға, 2 курста 12% - ға, 3 курста 6% - ға, 4 курста 0,3% - ға төмендеді.  

 

Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1.ОР бастығы В. В. Неледвтің хабарламасы назарға алынсын. 

2.Барлық институттардың директорлары білім алушылардың үлгерімін 

жақсарту үшін іс-шаралар әзірлесін. 

Жауапты:  

ЭЭЭТИ, ЖЭЖТИ, ҒИТКИ, БЖАТИ директорлары.                  

                                                                                       Мерзімі: 01.03.2020 

ж. дейін 

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау АҚ жөніндегі проректор С. В. 

Коньшинге жүктелсін. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

5. ТЫҢДАЛДЫ: "Smart Power Grid орталығының жұмысы туралы 

есеп" мәселесі бойынша ҒИД проректоры А. А. Саухимова (есеп қоса 

беріледі).  

 

SPG орталығының жетекшісі А. А. Саухимовтың баяндамасын тыңдап 

және талқылай келе, Ғылыми кеңес кіші жобаны іске асыру жылы ішінде екі 

ғылыми бағыт бойынша айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізгенін, ППС-1 

"Қазақстанның энергетикалық саласын технологиялық жаңғырту және 



инновациялық дамыту"мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келетінін атап 

көрсетеді. 

2019 жылы консорциумға Қауымдастырылған мүше ретінде Nazarbayev 

University Research and Innovation Systems (NURIS) қосылды. NURIS 

консорциумға қатысуға қызығушылық Nazarbayev University ғалымдарының 

орталық қызметінің екі бағыты бойынша нақты индустриялық әріптестермен 

өзара іс-қимылын жақсартуға негізделген.  

2019 жылдың қыркүйегінде консорциумға толық құқықты қатысушы 

ретінде бірлесіп қаржыландыруды енгізумен "Қазнипиэнергом" ақ (ҚҰЭП) 

қосылды.  

Жиілік пен қуатты автоматты реттеу жүйесінің пайдалы моделіне 

патент алуға өтінім берілді. АРЧМ жүйесін енгізуді "KEGOC"АҚ үшін 

орындау жоспарлануда. 

Manitoba Hydro International Ltd-мен бірлескен жұмыс нәтижелері 

айтылды., RTDS Technologies, University of Calgary (Канада), Kadir Has 

University (Түркия). Сондай-ақ ABB компаниясымен SPG орталығын ҚР 

станцияларының генераторларын қоздыруды автоматты реттеу баптаулары 

бөлігінде қолдау туралы уағдаластық бар. 

"RTDS панельдерін пайдалана отырып, АРВ ағымдағы сипаттамаларын 

зерттеу" кіші жобасын іске асыру жоспарының үшінші тармағы (Келісімге 

№1 қосымша) "нақты уақытта генераторлардың нақты электр процестерін 

тексеруге арналған бағдарламалық-техникалық кешенді..." (бұдан әрі - ПТК) 

жеткізілімінің орындалмауына байланысты орындалмаған. Барлық 

жоспарланған сатып алулар сатып алу жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. 

"Қазақстан ҰЭЖ 500-220 кВ жүйеаралық электр желілерінің 

статикалық және динамикалық орнықтылығын қамтамасыз ету үшін жүйелік 

электр станцияларының АРВ параметрлерінің тиімділігін зерттеу" 

бағытындағы жұмыстарды орындау нәтижелері бойынша "Алматы 

энергетика және байланыс университеті" КЕАҚ мен "KEGOC" АҚ арасында 

wams синхрофазорлық өлшеулер базасында алгоритмдерді әзірлеу және wacs 

автоматикасын құру бойынша техникалық-экономикалық зерттеу "шартына 

қол қойылды. Сондай - ақ, орталық өз қызметін басқа да жобалар бойынша да 

іске асырады-"Алматы энергетика және байланыс университеті" КеАҚ және 

"Казсельэнергопроект "институты" АҚ-мен 11 000 000 (он бір миллион) теңге 

сомасына АРЧМ жүйесінің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеудің 

қосалқы мердігерлік шарты жасалды.  

SPG орталығы басшысының баяндамасын тыңдай және талқылай 

отырып, ғылыми кеңес 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. SPG орталығының басшысы А. А. Саухимовтың хабарламасы 

назарға алынсын. 

2. Жиілік пен қуатты автоматты реттеу жүйесінің пайдалы моделіне 

патент алу. 

Жауапты-SPG орталығының жетекшісі Саухимов А. А., 



SPG орталығының орындаушысы Ильясов А. З. 

Мерзімі: маусым 2020 ж. 

 

3. "Генераторлардың нақты электр процестерін нақты уақытта 

тексеруге арналған бағдарламалық-техникалық кешенді..." (бұдан әрі - ПТК) 

жеткізуді орындау. 

Жауапты-SPG орталығының жетекшісі Саухимов А. А., 

Орталықтың Орындаушы SPG Мұрат А. Қ. 

Мерзімі: шілде 2020 ж. 

 

4. Жабдықтар, қызметтер мен жұмыстарды сатып алу бойынша 

жұмысты, сондай-ақ жоспар мен келісімге сәйкес қойылған техникалық 

міндеттерді орындау бойынша жұмысты жалғастыру. 

Жауапты-SPG орталығының жетекшісі Саухимов А. А., 

SPG орталығының барлық орындаушылары 

Мерзімі: үнемі. 

 

5. Осы қаулының орындалуын бақылау ДНК директоры Д. Ж. 

Джексенбиновке жүктелсін. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

6. ӘРТҮРЛІ. 

 

6.1.1. ТЫҢДАЛДЫ: "бейіндік магистратура магистранттарының 

қорытынды аттестациясы бойынша МАК төрағаларының есептерін бекіту" 

мәселесі бойынша ЖББ директоры А. А. Елемановаға (баяндама, 

презентация қоса беріледі). 

Сагинтаева С. С.: магистранттарды қорытынды аттестаттау бойынша 

қанша комиссия отырысы болды? 

Елеманова А.А.: комиссия әр кафедрада құрылды, барлығы 6 

Комиссия. 

Сагинтаева С. С.: Ғылыми кеңестің отырысына мак төрағаларын неге 

шақырмады? Жалпы сипаттағы ұсыныстар айтылды, егер төрағалар қазір 

жеке өзі қатысса, онда біз олардан: диссертациялардың қандай 

тақырыптарын ұсынады, магистранттардың зерттеу нәтижелері бойынша 

патенттер мен авторлық куәліктер алуға олардың көзқарасын сұрай аламыз. 

Келесі жолы ғылыми кеңестің отырысында бакалавриат және ғылыми-

педагогикалық магистратура мак есептерін бекіту мәселесін тыңдайтын 

болсақ, төрағаларды шақырыңыз. 

Елеменова А. А.: жақсы. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: бейіндік магистратура магистранттарының қорытынды 

аттестациясы бойынша МАК төрағаларының есебі бекітілсін. 

 



ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

6.1.2. ТЫҢДАЛДЫ: меңгеруші каф. "Қазақстанның қазіргі тарихы 

"мемлекеттік емтихан бойынша МЭК жұмысы туралы есепті бекіту" мәселесі 

бойынша ИКК Б. Ж. Қабдушева (есеп қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: "Қазақстанның қазіргі тарихы"мемлекеттік емтихан 

бойынша мек жұмысы туралы есеп бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

6.1.3. ТЫҢДАЛДЫ: меңгеруші каф. "Қазақстанның қазіргі заманғы 

тарихы "мемлекеттік емтихан нәтижелері бойынша апелляциялық 

комиссияның құрамын бекіту" мәселесі бойынша ИКК Б. Ж. Қабдушева 

(ұсыныс қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: "Қазақстанның қазіргі тарихы" мемлекеттік емтихан 

нәтижелері бойынша апелляциялық комиссияның келесі құрамы бекітілсін»: 

 

Комиссия төрағасы: 

Мухамбедьярова А. Т. –п.ғ. д., АЭжБУ профессоры, меңгерушісі. 

секциялар; 

 

Комиссия мүшелері: 

Орынбекова Д. С.-т. ғ. д., АЭжБУ профессоры; 

Сарсекеев М. М.-п. ғ. к., Phd АЭжБУ доценті. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

6.2. ТЫҢДАЛДЫ: "АЭжБУ академиялық саясатына өзгерістер енгізу 

туралы" мәселесі бойынша директор Р. Р. Мұхамеджановқа (ұсыныс қоса 

беріледі). 

 

Мухамеджанова Р. Р.: АЭжБУ академиялық саясатының жаңа 

редакциясын бекіту туралы мәселені қарастыру қажеттілігі туындады. 

АЭжБУ академиялық саясаты білім беру қызметін жоспарлау және басқару 

және оқу үдерісін тиімді ұйымдастыру бойынша шаралар, ережелер мен 

рәсімдер жүйесі болып табылады. 

Академиялық саясаттың екінші редакциясы АЭжБУ алдында тұрған 

басымдықтар мен міндеттерді ескере отырып, білім беру саласындағы 

қолданыстағы заңнама негізінде әзірленген. 

Академиялық саясат білім алушыларға, профессорлық-оқытушылық 

құрамға, оқу үдерісін ұйымдастыруды жүзеге асыратын университеттің 

құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына және басқа да мүдделі тұлғаларға 

арналған. 



 

Директор ДАВ Р. Мухамеджанованың хабарламасын тыңдай және 

талқылай отырып, ғылыми кеңес 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: АЭжБУ академиялық саясатының екінші редакциясы 

бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

6.3. ТЫҢДАЛДЫ: "АЭжБУ КЕАҚ академиялық комитетін құру 

туралы" мәселесі бойынша директор Р. Р. Мухамеджанова (ұсыныс қоса 

беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: білім беру бағдарламаларын әзірлеу және құрылымдау 

әдістемесін жетілдіру мақсатында, сондай-ақ инновациялық білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу контексінде және Қазақстан Республикасы Еңбек 

кодексінің 11, 23-баптарына, АЭжБУ академиялық саясатына және Болон 

процесі және академиялық ұтқырлық орталығының 04.20.2020 ж. №1550/04-

915 хатына сәйкес: 

 

I. келесі құрамда Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және сараптау 

жөніндегі академиялық комитет құру; 

1. Коньшин С. В.-Академиялық қызмет жөніндегі проректор, 

академиялық комитеттің төрағасы; 

2. Әбдімұратов Ж. С.-Электр энергетикасы және электротехника 

институтының директоры; 

3. Балбаев Г. К.-ғарыштық инженерия және телекоммуникациялар 

институтының директоры; 

4. Бахтияр Б. Т.-Жылу энергетикасы және жылу техникасы 

институтының директоры; 

5. Картбаев Т. С.-басқару жүйелері және ақпараттық технологиялар 

институтының директоры. 

6. Мұхамеджанова Р. Р.-академиялық мәселелер жөніндегі департамент 

директоры; 

7. Байзакова С. М.-академиялық мәселелер департаментінің бас 

маманы; 

8. Тананова Д. Д.-академиялық мәселелер жөніндегі департаменттің аға 

маманы. 

 

Жұмыс берушілер: 

1. Ютлин М. А.-ASTEL компаниясы IP-технологиялар секторының 

бастығы; 

2. Жакибаев Т. С. - "Мобайл Телеком Сервис" ЖШС пайдалану 

бөлімінің бастығы»; 



3. Әділбеков Н. К. - "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ бас инженерінің 

орынбасары»; 

4. Абдрахманов А. а. - "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ режим және 

баланс жөніндегі Атқарушы директоры»; 

5. Тұрлыбеков А. К. - "Қазғзжғзи "ақ коммерциялық директоры, 

Энергия»; 

6. Кешуов С. А.-Агроинженерия ҒПО бас директоры; 

7. Қонысбаев А. Т. – инновациялық компаниялар Қауымдастығының 

Президенті ИТП "АЭА-ның»; 

8. Ұлттық ақпараттандыру орталығы "АҚ президенті»; 

9. Мамырбаев О. Ж.-ҚР БҒМ ҒК ақпараттық және есептеу 

технологиялары институты бас директорының орынбасары; 

10. Каленова Б. С.-Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Ақпараттық 

технологиялар департаментінің директоры; 

11. Исламов С. М. - "Тәртіп" АҚ атқарушы директоры»; 

12. Бибосынов А. Ж. - "ҰҒЗТО" АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары»; 

13. Бакенов К. А.-академик Ш. Ш. Чокин атындағы Қазақ энергетика 

ғылыми-зерттеу институтының бас директоры; 

14. "Қазтелепорт "АҚ Бас директорының орынбасары»; 

15. Мусин Р. М. - "Сайман корпорациясы" ЖШС техникалық 

директоры»; 

16. Фурман М. В. - "АЭМК Холдинг" ЖШС директоры»; 

17. Беркімбаев А. Ч. - "Алматеплокоммунэнерго" ЖШС Бас 

директоры»; 

18. Галиев Р. А. - "АлЭС" АҚ экология жөніндегі бас инженерінің 

орынбасары; 

19. Абдигалиев С. К.-"Ханиуэлл-автоматты басқару жүйесі"ЖШС Бас 

директоры. 

 

Білім алушылар 

1. Оразалиева С. К. - "Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар" мамандығының докторанты»; 

2. Болатбек С. Б. - "Аспап жасау" мамандығының магистранты»; 

3. Серікбаева А. Б. - "Электр энергетикасы" мамандығының студенті»; 

4. Жалгасов Ж. С. - "Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету" мамандығының магистранты»; 

5. Кемелбеков И. - "Ақпараттық жүйелер" мамандығының 

магистранты»; 

6. Николаев М. - "Информатика" мамандығының студенті»; 

 

"Ақпараттық технологиялар" білім беру бағдарламаларының 

топтары бойынша Секция»: 

1. Досжанова А. А.-PhD докторы, IT-инжиниринг кафедрасының 

меңгерушісі; 



2. Тусупова Б. Б.-IT-инжиниринг кафедрасының доценті; 

3. Абсатарова Б. Р.-IT-инжиниринг кафедрасының аға оқытушысы; 

4. Тогжанова К. О.-IT-инжиниринг кафедрасының аға оқытушысы; 

 

Ақпараттық қауіпсіздік " білім беру бағдарламаларының топтары 

бойынша Секция»: 

1. Бердібаев Р. Ш.-п. ғ. к., ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 

кафедрасының меңгерушісі; 

2. Альмуратова К. Б.-ақпараттық қауіпсіздік жүйелері кафедрасының 

аға оқытушысы; 

3. Сатимова Е. Г.-т. ғ. к., ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 

кафедрасының доценті; 

 

"Коммуникация және коммуникациялық технологиялар" білім беру 

бағдарламаларының топтары бойынша секция: 

1. Темырканова Э. К.-PhD докторы, телекоммуникациялық желілер 

және жүйелер кафедрасының меңгерушісі; 

2. Чежимбаева К. С.-т. ғ. к., телекоммуникациялық жүйелер және 

жүйелер кафедрасының доценті; 

3. Гармашова Ю. М.-телекоммуникациялық желілер және жүйелер 

кафедрасының доценті; 

 

"Электротехника және энергетика" білім беру бағдарламаларының 

топтары бойынша секция: 

1. Кибарин А. А.-т. ғ. к., жылу энергетикалық қондырғылар 

кафедрасының меңгерушісі; 

2. Мусабеков Р. А.-т. ғ. к., жылу энергетикалық қондырғылар 

кафедрасының профессоры; 

3. Тергемес К. Т.-т. ғ. к., электрмен жабдықтау және жаңартылатын 

энергия көздері кафедрасының меңгерушісі; 

4. Башкиров М. В.-электрмен жабдықтау және жаңартылатын 

энергия көздері кафедрасының доценті; 

5. Умбеткулов Е. К.-т. ғ. к., электр станциялары және электр 

энергетикалық жүйелер кафедрасының меңгерушісі; 

6. Оржанова Ж. К.-т. ғ. к., электр машиналары және электр жетегі 

кафедрасының меңгерушісі; 

 

"Электротехника және автоматтандыру" білім беру 

бағдарламаларының топтары бойынша Секция: 

1.  Федоренко И. А.-т. ғ. к., Автоматтандыру және басқару 

кафедрасының меңгерушісі;  

2. Хан С. Г. – т. ғ. к., Автоматтандыру және басқару кафедрасының 

профессоры;  

 



Механика және металл өңдеу " Білім беру бағдарламаларының 

топтары бойынша Секция: 

1. Чигамбаев Т. О.-т. ғ. к., электроника және робототехника 

кафедрасының меңгерушісі;  

 

"Әуе көлігі және технологиялар" білім беру бағдарламаларының 

топтары бойынша Секция: 

1. Алипбаев К. А.-PhD докторы, Ғарыштық техника және 

технологиялар кафедрасының меңгерушісі;  

 

Агроинженерия " білім беру бағдарламаларының топтары бойынша 

Секция: 

1. Тергемес К. Т.-т. ғ. к., электрмен жабдықтау және жаңартылатын 

энергия көздері кафедрасының меңгерушісі;  

2. Ефимова О. Н. – т. ғ. к., электрмен жабдықтау және 

жаңартылатын энергия көздері кафедрасының доценті; 

 

"Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар" білім беру 

бағдарламаларының топтары бойынша Секция: 

1. Абикенова А. А.-т. ғ. к., Инженерлік экология және еңбек 

қауіпсіздігі кафедрасының меңгерушісі;  

2. Мусаева Ж. К.-Б.ғ. к., Инженерлік экология және еңбек 

қауіпсіздігі кафедрасының доценті. 

 

II.  Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және сараптау бойынша 

жұмысты жандандыру. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

 

 

 

  Төрайым                                                          С. Сагинтаева   

 

  Ғылыми хатшы                                             А. Бегимбетова  

 


