
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2020 ж. №11 Ғылыми кеңес отырысы 

 

Төрайым  – ректор С. Сагинтаева 

Ғылыми хатшы – доцент А. Бегимбетова 

 

ҚАТЫСҚАНДАР: Ғылыми кеңестің 33 мүшесінен 31 (келу парағы қоса берілді) 

қатысты. 

КҮН ТӘРТІБІ 

1. Корпоративтік клиенттермен біліктілікті арттыру бойынша курстарды 

откізу және бизнес серіктестермен жумыстарының есебі.  

     Баяндамашы - біліктілікті арттыру институтының директоры А.Б. 

Абдигулов 

2. АЭжБУ әкімшілігі мен қызметкерлер кәсіп одағы арасындағы ұжымдық 

шарттың орындалу барысы туралы. 

     Баяндамашы - қызметкерлер кәсіподағының төрағасы Б.М. Джетписбаева 

Б.М. 

3. Университеттің қабылдау комиссиясының құрамын бекіту. 

    Баяндамашы - АҚ проректоры С.В. Коньшин  

4. Diploma SUPPLEMENT дипломына Еуропалық қосымшаның нысанын 

бекіту. 

     Баяндамашы - АҚ проректоры С.В. Коньшин 

5. ӘРТҮРЛІ 

 

 1. ТЫҢДАЛДЫ: «Корпоративтік клиенттермен біліктілікті арттыру 

бойынша курстарды откізу және бизнес серіктестермен жумыстарының есебі» 

мәселесі бойынша біліктілікті арттыру институтының директоры А.Б. 

Абдигулов (презентация қоса берілді). 

 

Біліктілікті арттыру институтының директоры А. Әбдіғұловтың 

баяндамасын тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 



- профессорлық-оқытушылар құрамы мен корпоративтік клиенттер үшін 

қашықтықтан оқыту форматында біліктілікті арттыру курстарын өткізу 

бойынша ұсыныстар беру; 

- екі айдан кейін ректорат отырысында біліктілікті арттыру курстарын 

қашықтықтан өткізу бойынша жұмыс туралы есепті тыңдау. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

 2. ТЫҢДАЛДЫ: «АЭжБУ әкімшілігі мен қызметкерлер кәсіп одағы 

арасындағы ұжымдық шарттың орындалу барысы туралы» мәселесі бойынша 

қызметкерлер кәсіподағының төрағасы Б.М. Джетписбаева (баяндама қоса 

беріледі). 

 

Қызметкерлер кәсіподағының төрағасы Б.М. Джетписбаеваның 

баяндамасын тыңдап және талқылап Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
1. АЭжБУ әкімшілігі мен қызметкерлер кәсіподағы арасындағы 2019 

жылдың сәуірінен 2020 жылдың наурызына дейінгі кезеңдегі Ұжымдық шарт 

талаптарының орындалу барысы туралы ақпарат назарға алынсын. 

2. АЭжБУ әкімшілігі мен қызметкерлердің кәсіподақ комитеті 

арасындағы 2020 ж. 2021 ж. аралығындағы ұжымдық келісім-шарт іс-

шараларының орындалу барысын бақылау бойынша жұмысты жалғастыру. 

3. Осы қаулының орындалуын бақылау тәрбие жұмысы жөніндегі 

проректор С.К. Махмутовқа жүктелсін. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

  

3. ТЫҢДАЛДЫ: «Университеттің қабылдау комиссиясының құрамын 

бекіту» мәселесі бойынша АҚ проректоры С.В. Коньшин (баяндама қоса 

беріледі). 

 

АҚ проректоры С.В. Коньшинның баяндамасын тыңдап және талқылап 

Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  
2020 жылға арналған қабылдау комиссиясының келесі құрамы бекітілсін: 

Сагинтаева С.С. - қабылдау комиссиясының төрайым, ректор; 

Коньшин С.В. - төрайымның орынбасары, академиялық қызмет 

жөніндегі проректор; 
Альмуратова К.Б.  - қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы, АҚЖ 

кафедрасының аға оқытушысы; 

Есенгазина Д.У. - жауапты хатшының орынбасары, "ІТ-инжиниринг" 

кафедрасының инженері»; 
 

Қабылдау комиссиясының мүшелері: 
 

Саухимов А.А. - Ғылыми және инновациялық қызмет жөніндегі 

проректор; 



Махмутов С.К.  - тәрбие жұмысы жөніндегі проректор; 
Аябергенова А. - маркетинг және экономикалық жоспарлау жөніндегі 

директоры; 

Неледва В.В. - офис-тіркеуші директоры; 

Алиярова М.Б. - халықаралық ынтымақтастық және академиялық 

ұтқырлық департаментінің директоры; 

Абдешова А.А. - заң кеңесшісі; 

Абдимуратов Ж.С. - электр энергетика және электр техника 

институтының директоры; 

Бахтияр Б.Т. - жылу энергетикасы және жылу техникасы 

институтының директоры; 

Балбаев Г.К. - Ғарыштық техника және телекоммуникациялар 

институтының директоры; 

Картбаев Т.С. - басқару жүйелері және ақпараттық технологиялар 

институтының директоры; 

Елеманова А.А. - докторантура және магистратура бағдарламалары 

кеңсесінің директоры; 

Аршидинов М.М. - АЭжБУ колледжінің директоры; 

Касенова А.А. - маркетинг департаментінің директоры; 

Каткаев В.В. - ақпараттық технологиялар департаментінің директоры; 

Милованова Н.И. - бағдарламашы, ақпараттық технологиялар 

департаментінің маманы; 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

4. ТЫҢДАЛДЫ: «Diploma SUPPLEMENT дипломына Еуропалық 

қосымшаның нысанын бекіту» мәселесі бойынша АҚ проректоры С.В. 

Коньшин. 

 

Коньшин С.В.: өткен жылы Еуропалық diploma SUPPLEMENT 

қосымшасы оқуды өте жақсы аяқтаған түлектерге ғана берілді және мұндай 

дипломдарды тапсыру жарнамалық сипатта болды. Қазіргі уақытта DIPLOMA 

SUPPLEMENT қосымшасы талаптарға сәйкес әзірленуде. Алайда ҚР БҒМ 

DIPLOMA SUPPLEMENT дипломына қосымшаны міндетті түрде беруге 

қатысты талаптарды қайта қарайды және олар мүлдем алынып тасталуы 

мүмкін. 

 

АҚ проректоры С.В. Коньшинның баяндамасын тыңдап және талқылап 

Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

 

Алматы энергетика және байланыс университетінің дипломына DIPLOMA 

SUPPLEMENT Еуропалық қосымшасын әзірлеуге және беруге әдістемелік 

ұсынымдар әзірлеу. Г. Даукеева Болон декларациясының принциптеріне сәйкес 

жоғары білім туралы құжаттарды елдердің академиялық тануы үшін. 

 



 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

5. ӘРТҮРЛІ  

  

 5.1. ТЫҢДАЛДЫ:: директора ДАВ Мухамеджанову Р.Р. по вопросу 

«АЭжБУ КЕАҚ академиялық саясатына толықтырулар мен өзгерістер енгізу 

туралы» мәселесі бойынша АМД директоры Р. Р. Мухамеджанова (ұсыныс қоса 

беріледі).    

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: АЭжБУ КЕАҚ академиялық саясатына мынадай 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу: 

 

«Оқу сабақтарына қатысуға қойылатын талаптар» академиялық 

саясат бөлімі мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: 

«Қашықтықтан оқыту форматында онлайн-сессияны өткізу кезінде 

сабаққа қатысуды оқытушы әрбір білім алушының аккаунтынан ағынның 

бейнетрансляциясы негізінде, сондай-ақ онлайн-сессияға қатысушылардың 

қолданылатын платформа мен сервистерге (ZOOM және т.б.) қарамастан іс-

әрекеттері туралы деректер (Логар) бойынша есепке алады. Білім алушыларға 

қолданылатын платформа немесе сервис құралдарымен тұрақты визуалды 

байланыс болмаған жағдайда оқытушы білім алушыларға дәлелсіз себеппен 

сабақты жіберуін белгілейді. Бейне ағындарды тарату мүмкіндігінен айыратын 

техникалық проблемалар болған жағдайда, білім алушының сабақтан тыс іс 

жүзінде қатысуын растау оқытушыға жүктеледі (мерзімді дауыстық сұрау, 

WhatsApp, жеделхат, тартуға контенттік сұрау және т. б.).)» 

 

«Ақпараттық жүйелер және білім алушылармен байланыс 

құралдары» академиялық саясат бөлімі мынадай мазмұндағы абзацпен 

толықтырылсын: 

«Университеттің оқытушылары, қызметкерлері мен білім алушылары 

қашықтықтан оқыту немесе жұмыс форматында онлайн-сессияны (бейне ағын 

трансляциясын) өткізу кезінде визуалды және сөйлеу этикетін сақтауға 

міндетті, атап айтқанда: 

1. ресми дресс-кодқа сәйкес келетін таза сыртқы түрі бар; 

2. дененің ашық бөліктерін көрсетуге жол бермеу; 

3. арандатушылық және/немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының 

нормаларын және бейнелер мораль нормаларын бұзатын экранның кадрында, 

оның ішінде киімде және Фонда болмауына шаралар қабылдау; 

4. сленгалық және нормаланбаған лексиканы қолданбау; 

5. аталған курс бойынша білім алушы болып табылмайтын адамдарды 

трансляцияға тартпаңыз; 

6. үй жануарларын көрсетпеу; 

7. назар аударуға немесе сабақтың қалыпты жүрісінің бұзылуына немесе 

академиялық сипаттағы өзге де іс-шараларға әкеп соғуы мүмкін кез келген өзге 

де іс-әрекеттерді жасамау. 

Білім алушы көрсетілген талаптарды бұзған жағдайда, оқытушы немесе 

академиялық немесе әкімшілік өкілеттігі бар кез келген басқа тұлға білім 



алушының осы сабаққа/іс-шараға кіруін тоқтатуы немесе бұғаттауы және осы 

студенттерге дәлелді себептерсіз сабақты жіберу (тоқтату) фактісін тіркеуі тиіс. 

Көрсетілген ережелерді бұзу сипатына қарай университет әкімшілігі, 

оқытушылар мен білім алушылар тәртіп бұзушыны тәртіптік жауапкершілікке 

тарту мақсатында тиісті институттың дирекциясына жүгінуге құқылы. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

 5.2. «2019-2020 жылдарға арналған бакалаврлар, магистранттар мен 

докторанттарға арналған АЭжБУ академиялық күнтізбесін бекіту туралы» 

мәселесі бойынша АМД директоры Р. Р. Мухамеджанова (ұсыныс қоса 

беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2019-2020 жылдарға арналған бакалаврлар, 

магистранттар мен докторанттарға арналған АЭжБУ КЕАҚ академиялық 

күнтізбені бекіту: 
 

I. 1, 2, 3 курс бакалавриат үшін АЭжБУ академиялық күнтізбесі 

2019-2020 оқу жылына 

1 семестр 

Семестрдің басталуы 1 қыркүйек 

1 курс үшін элективті пәндерге тіркелу 2-14 қыркүйек 

Аралық бақылау 1 14-19 қазан 

Аралық бақылау 2 2-7 желтоқсан 

Теориялық оқу курсының аяқталуы 14 желтоқсан 

Емтихан сессиясы 16-28 желтоқсан 

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні 16, 17 желтоқсан 
Демалыс 30 желтоқсан -11 

қаңтар 

  

Теориялық оқытудың барлығы - 15 апта 

Сессия - 2  апта 

Демалыс - 2 апта 
  

2 семестр 

Семестрдің басталуы 13 қаңтар 

2,3,4 курстарға элективті пәндерге тіркелу 13 қаңтар - 18 сәуір 

Аралық бақылау 1 24-29 ақпан  

Халықаралық әйелдер күні 8 наурыз 

Наурыз мейрамы 21-23 наурыз 

Аралық бақылау 2 13-18 сәуір 

Теориялық оқу курсының аяқталуы 25 сәуір 

1 курс үшін емтихан сессиясы 27 сәуір  - 16 мамыр 

2 курс үшін емтихан сессиясы 27 сәуір - 16 мамыр 

3 курс үшін емтихан сессиясы 27 сәуір - 16 мамыр 

Қазақстан халықтарының бірлігі күні 1 мамыр 

Отан қорғаушылар күні 7 мамыр 

Жеңіс Күні 9 мамыр 



Кәсіби тәжірибе: 

1 курс  – оқу (мамандықтардан басқа ОП по ЭЭ, ТЭ, ИУSmartТЭЭЭ и БЖД)                                                                                                                                                                                               

 

 3 қыркүйек - 30 

қараша 

1 курс – оқу (для ОП ЭЭ, ТЭ, ИУSmartТЭЭЭ и БЖД)  13 қаңтар -11 сәуір 

2 курс – өндірістік тәжірибе (мамандықтар үшін РЭТ и СИБ)  3 қыркүйек – 16 

мамыр 

2 курс  - өндірістік тәжірибе (кроме РЭТ и СИБ) 01 маусым  - 19 

маусым 

3 курс  - өндірістік тәжірибе 01маусым - 03 шілде 

  

Теориялық оқытудың барлығы - 15 апта 

 Сессия - 3 апта 

Демалыс  10 -15 апта 

Қосымша жазғы семестр  

Практикалық оқу курсын аяқтағаннан кейін 6 аптадан бастап 

 

 

 

 

 

II. АЭЖБУ АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕСІ 

2019-2020 оқу жылына 4 курс (толық курс) және 3 курс (қысқартылған білім беру 

бағдарламалары) үшін 

 

 

1 семестр 

 
  

Семестрдің басталуы 1 қыркүйек 

1 курс үшін элективті пәндерге тіркелу 2-14 қыркүйек 

Аралық бақылау 1 14-19 қазан 

Аралық бақылау 2 2-7 желтоқсан 

Теориялық оқу курсының аяқталуы 14 желтоқсан 

Емтихан сессиясы 16-28 желтоқсан 

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні 16, 17 желтоқсан 
Демалыс 30 желтоқсан -11 

қаңтар 

  

Теориялық оқытудың барлығы - 15 апта 

Сессия - 2  апта 
  

 

 

2 семестр 

 
 

Семестрдің басталуы 13 қаңтар 

Өндірістік-дипломалды практика 13 қаңтар – 9 мамыр 

Тәжірибені қорғау 11-13 мая 

Диплом жұмысын жазу 13 қаңтар – 9 мамыр 

Мемлекеттік емтихан бойынша кеңес 14-15 мамыр 

Халықаралық әйелдер күні 8 наурыз 

Наурыз мейрамы 21-23 наурыз 

Қазақстан халықтарының бірлігі күні 1 мамыр 

Отан қорғаушылар күні 7 мамыр 



Жеңіс Күні 9 мамыр 

Қорытынды аттестаттау 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

18 мамыр - 30 

маусым 

18-30 мамыр 

Дипломдық жұмысты қорғау 1-30 маусым 

  

 

III. АЭЖБУ АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕСІ 

ғылыми-педагогикалық магистратура үшін 

2019-2020 оқу жылына 
  

1 семестр, 3 семестр 
Семестрдің басталуы 1 қыркүйек 

1 курс үшін элективті пәндерге тіркелу 1- 14 қыркүйек 

1, 2 курстарға арналған зерттеу жұмысы 1 қыркүйек – 30 

ноября 

2 курс үшін педагогикалық практика 1 – 28 қыркүйек  

Аралық бақылау 1 14-19 қазан 

2 курс үшін ғылыми конференция 14-19 қазан 

Аралық бақылау 2 2-7 желтоқсан  

Теориялық курстың соңы 14 желтоқсан 

Емтихан сессиясы 16-28 желтоқсан 

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні 16,17 желтоқсан 

Демалыс  30 желтоқсан -11 

қаңтар 

Теориялық оқытудың барлығы - 15 апта 

Сессия - 2 апта 

Демалыс - 2 апта 

 

2 семестр, 4 семестр 
Семестрдің басталуы 13 қаңтар  

Элективті пәндерге 2 курсқа тіркелу 13 қаңтар – 9 наурыз 

1 курс үшін зерттеу жұмысы 13 қаңтар – 11 сәуір 

2 курс үшін зерттеу жұмысы 13 қаңтар -18  сәуір 

Аралық бақылау 1 24-29 ақпан 

Халықаралық әйелдер күні 8 наурыз 

Наурыз мейрамы 21 - 23 наурыз 

Аралық бақылау 2 13-18 сәуір 

Кешенді емтихан 20 сәуір – 2 мамыр 

1 курс үшін теориялық курстың соңы 25 сәуір  

1 курс үшін емтихан сессиясы 27 сәуір - 16 мамыр 

1 курс үшін зерттеу практикасы 01 мамыр -26 мамыр 

Қазақстан халықтарының бірлігі күні 1 мамыр 

Отан қорғаушылар күні 7 мамыр 

Жеңіс Күні 9 мамыр 

2 курс үшін диссертациялық жұмысты рәсімдеу 11 мамыр– 6 иаусым 

2 курс үшін диссертациялық жұмысты қорғау 8-20 маусым 

1 курс үшін демалыс 27 маусым - 29 тамыз 

Теориялық оқытудың барлығы - 15 апта 

Сессия - 3 апта 

Демалыс - 11 апта 

Қосымша Жазғы семестр  

Практикалық оқу курсын аяқтағаннан кейін 6 аптадан бастап 

 

 

IV. АЭЖБУ АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕСІ 

2019-2020 оқу жылына арналған 



  

1 курс 1 семестр 
Семестрдің басталуы 1 қыркүйек 

Элективті пәндерге тіркелу 1-10 қыркүйек 

Аралық бақылау 1  14-19 қазан 

Аралық бақылау 2 2-7 желтоқсан 

Теориялық курстың соңы 14 желтоқсан 

Емтихан сессиясы 16-28 желтоқсан 

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні 16,17 желтоқсан 

Демалыс 30 декабря-11 қаңтар 

  

Теориялық оқытудың барлығы - 15 апта 

Сессия - 2 апта 

Демалыс - 2 апта 

1 курс 2 семестр 

Семестрдің басталуы 13 қаңтар 

Элективті пәндерге 2 курсқа тіркелу 13 қаңтар – 9 наурыз 

Аралық бақылау 1 24-29 ақпан 

Халықаралық әйелдер күні 8 наурыз 

Наурыз мейрамы 21 - 23 наурыз 

Аралық бақылау 2 13 - 18 сәуір  

Теориялық курстың соңы 25 сәуір 

Емтихан сессиясы 27 сәуір - 16 мамыр 

Қазақстан халықтарының бірлігі күні 1 мамыр 

Отан қорғаушылар күні 7 мамыр 

Жеңіс Күні 9 мамыр 

Өндірістік тәжірибе 01 маусым –  03 шілде 

Демалыс 04 шілде - 29 тамыз 

Теориялық оқытудың барлығы - 15 апта 

Сессия - 3 апта 

Демалыс - 11 апта 

Қосымша Жазғы семестр  

Практикалық оқу курсын аяқтағаннан кейін 6 аптадан бастап 
 

 

 

2 курс 
2 курстың басталуы 1 қыркүйек 

Зерттеу жұмысы 1 қыркүйек –12 қазан 

Ғылыми конференция 14-19  қазан 

Өндірістік тәжірибе 21 қазан – 30 қараша 

Кешенді емтихан 2-14 желтоқсан 

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні 16,17 желтоқсан 

Диссертациялық жұмысты рәсімдеу 16 желтоқсан - 11 

қаңтар 

Жаңа жыл 1,2 қаңтар 

Православиелік Рождество 7 қаңтар 

Диссертациялық жұмысты қорғау 13 -  25 қаңтар 

 

 
V. АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ АУЭС 

для PhD докторантуры на 2019-2020 учебный год 

 
 1 семестр 

 
Семестрдің басталуы 1 қыркүйек 

1 курс үшін элективті пәндерге тіркелу 1-14 қыркүйек 



2 курс үшін ғылыми-зерттеу жұмысы 1 қыркүйек – 28 

декабря 

3 курс үшін ғылыми-зерттеу жұмысы 1 қыркүйек – 28 

декабря 

1 курс үшін аралық бақылау 14-19  қазан 

3 курс үшін Конференция 14-19 қазан 

1 курс үшін аралық бақылау 2 2-7 желтоқсан 

Теориялық курстың соңы 14  желтоқсан 

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні 16,17 желтоқсан 

1 курс үшін емтихан сессиясы 16-28 желтоқсан 

Жаңа жыл 1 қаңтар 

Православиелік Рождество 7 қаңтар 

Демалыс 30 желтоқсан - 11 

қаңтар 

Всего теоретического обучения - 15 апта 

Сессия - 2  апта 

Демалыс - 2 апта 

 

2 семестр 

 

Семестрдің басталуы 13 қаңтар 

1 курс үшін ғылыми-зерттеу жұмысы 13 қаңтар – 16 мамыр 

1 курс үшін педагогикалық практика 13 қаңтар – 7 наурыз 

2 курс үшін ғылыми-зерттеу жұмысы 13 қаңтар – 21 наурыз 

3 курс үшін ғылыми-зерттеу жұмысы 13 қаңтар – 28 наурыз 

Халықаралық әйелдер күні 8 наурыз 

Наурыз мейрамы 21 – 23 наурыз 

2 курс үшін зерттеу практикасы 23 наурыз– 16 мамыр 

Кешенді емтихан 30 наурыз – 11 сәуір 

Қазақстан халықтарының бірлігі күні 1 мамыр 

Отан қорғаушылар күні 7 мамыр 

Жеңіс Күні 9 мамыр 

2 курс үшін ғылыми-зерттеу жұмысы 18 мамыр– 6 маусым 

3 курс үшін диссертациялық жұмысты рәсімдеу және қорғау 15 – 27 маусым  

1,2 курстарға арналған демалыс 8 маусым-29 тамыз 

  

Демалыс   12 апта 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

5.3. ТЫҢДАЛДЫ:  «Магистрлік, докторлық диссертациялардың 

тақырыптары мен жетекшілерін бекіту және өзгерту туралы» мәселесі бойынша 

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

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

1. Білім беру бағдарламасы бойынша 1 жыл магистранттарының 

магистрлік диссертациялары мен ғылыми жетекшілерінің тақырыптары 

бекітілсін: 7М07105 – Автоматтандыру және басқару, 7М06102 – Ақпараттық 

жүйелер, 7М06103 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, 

7М07102 – Жылу энергетикасы, 7М07101 – Электр энергетикасы, 7М06201 – 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар, 7М06104 – 

Ақпараттық қауіпсіздік (1-қосымша). 

2. 6М071700 – Жылу энергетикасы, 6М071900 - Радиотехника, 

электроника және телекоммуникациялар, 6М071600 – Аспап жасау 



мамандықтары бойынша 2018 жылғы 2 оқу жылы магистранттарының 

магистрлік диссертациялары мен ғылыми жетекшілерінің тақырыптары 

өзгертілсін (2 қосымша). 

3. 6d071700 – Жылу энергетикасы, 6D071800 – Электр энергетикасы 

6D071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

мамандықтары бойынша докторлық диссертациялардың тақырыптарына 

түзетулер енгізу және докторанттардың ғылыми жетекшілерін өзгерту (3-

қосымша). 
  1-қосымша 

Приложение 1 

 

2019 жылы қабылданған бірінші оқу жылында білім алатын магистранттардың 

магистрлік диссертацияларының тақырыптар тізімі 

Перечень тем магистерских диссертаций магистрантов первого года обучения 2019 года 

приема 

 

№ Магистранттың 

аты-жөні 

Ф.И.О. 

магистранта 

Бағыты 

Направ-

ление 

Зерттеу бағыты 

Направление 

исследования 

 

Ғылыми жетекшісі 

Научный 

руководитель 

Диссертация тақырыбы 

Тема диссертации 

7М07101 

Электр энергетикасы / Электроэнергетика 

1 Бедел Медет 

 

ҒПМ 

НПМ 

Электр энергетикасы 

(Өнеркәсіптік 

кәсіпорындар мен 

инфрақұрылымда 

электрмен 

жабдықтау 

сенімділігін арттыру) 

Электроэнергетика, 

(Повышение 

надежности 

электроснабжения в 

промышленных 

предприятиях и 

инфраструктуре) 

Алмуратова Н. К. 

доктор PhD, доцент 

доктор PhD, доцент 

Ортадан тепкіш сорғының 

автоматтандырылған 

электр жетегін басқару 

жүйесін құру  

Разработка системы 

управления 

автоматизированного 

электропривода 

центробежного насоса 

Development of a control 

system for an automated 

electric drive  a centrifugal 

pump 

2 Нуркеримов 

Акжол 

Керимжанович 

 

ҒПМ 

НПМ 

Электр энергетикасы 

(Электр желілерінің 

тұрақтылығын 

арттыру) 

Электроэнергетика, 

(Повышение 

устойчивости 

электрических сетей) 

Умбеткулов Е.К. 

т.ғ.к., доцент 

к.т.н., доцент 

Геоақпараттық 

технологияларды қолдану 

негізінде қалалық электр 

тораптарындағы 

апаттардың тәуекелін 

бағалау  

Оценка риска аварий в 

городских электрических 

сетях на основе 

использования 

геоинформационных 

технологий 

Assessment of the risk of 

accidents in urban electric 

networks based on the use of 

geoinformation technologies 

3 Әділет Ержан 

Бейбітұлы 

ҒПМ 

НПМ 

Электр энергетикасы 

(Электр 

желілеріндегі 

шығындарды 

төмендету) 

Умбеткулов Е.К. 

т.ғ.к., доцент 

к.т.н., доцент 

Электр тораптарының 

режимдерін басқаруға 

арналған бойлық  

қарымталау шағын 

габаритты құрылғылар 



Электроэнергетика, 

(Снижение потерь в 

электрических сетях) 

Малогабаритные 

устройства продольной 

компенсации для 

управления режимами 

электрической сети  

Small-sized longitudinal 

compensation devices for 

controlling the modes of the 

electric network 

4 Арзамбеков 

Әмір  

Ермекұлы 

ҒПМ 

НПМ 

Электр энергетикасы 

(Қоршаған орта 

экологиясы) 

Электроэнергетика 

(Экология 

окружающей среды) 

Казанина И.В. 

т.ғ.к., доцент 

к.т.н., доцент 

Қалдықтарды қайта өңдеу 

зауытын пайдалану 

кезіндегі технологиялық 

процестердің 

ерекшеліктері және 

экономикалық аспектілері. 

Особенности 

технологических процессов 

и экономические аспекты 

при работе 

мусораперерабатывающего 

завода. 

Features of technological 

processes and economic 

aspects during the operation 

of a waste recycling plant. 

5 Байхожаев 

Эдуард 

Нурланович 

БМ 

ПМ 

Электр энергетикасы 

(Жаңартылатын 

энергия көздері) 

Электроэнергетика, 

(Возобновляемые 

источники энергии) 

Казанина И.В. 

т.ғ.к., доцент 

к.т.н., доцент 

Алыстағы нысандарды 

электрмен жабдықтаудың 

біріккен жүйесі. 

Комбинированная система 

электроснабжения 

удаленных объектов. 

Combined power supply 

system for remote facilities. 

6 Манаридис 

Георгий 

Дмитриевич 

БМ 

ПМ 

Электр энергетикасы 

(Жаңартылатын 

энергия көздері) 

Электроэнергетика, 

(Возобновляемые 

источники энергии) 

Казанина И.В. 

т.ғ.к., доцент 

к.т.н., доцент 

Төмен жылдамдықтағы 

жел ағындарында жұмыс 

істеуге арналған жел 

электр қондырғыларын 

зерттеу, және жел электр 

қондырғыларының 

индрустриялды құрылысы 

үшін құрылымды-

технологиялық 

шешімдермен 

технологияларды әзірлеу 

Исследование 

ветроэнергетических 

установок, 

предназначенных для 

работы в низкоскоростных 

ветропотоках, разработка 

конструкторско-

технологических решений 

и технологии 

индустриального 

строительства ВЭУ 

Study of wind power plants 

designed to operate in low-

speed wind flows, 

development of design and 



technological solutions and 

technologies for the 

industrial construction of 

wind turbines. 

7М07102 

Жылу энергетикасы / Теплоэнергетика 

1 Ахметжанов 

Дарын 

Биржанович 

БМ 

ПМ 

ЖЭС энергетикалық 

қондырғыларының 

және 

қазандықтардың 

тиімділігін арттыру 

Повышение 

эффективности 

энергетических 

установок ТЭС и 

котельных 

 

Кибарин А.А. 

т.ғ.к., профессор 

к.т.н., профессор 

 

Климаттық жағдайларды 

ескере отырып, ЖЭО ГТҚ 

жұмысының тиімділігін 

арттыру 

Повышение эффективности 

работы ГТУ ТЭЦ с учетом 

климатических условий 

The efficiency of the gas 

turbine CHP plant, taking 

into account climatic 

conditions 

2 Әділқазы Беклан 

Нұрланұлы 

ҒПМ 

НПМ 

ЖЭС энергетикалық 

қондырғыларының 

және 

қазандықтардың 

тиімділігін арттыру 

Повышение 

эффективности 

энергетических 

установок ТЭС и 

котельных 

 

Борисова Н.Г. 

ф-м.ғ.к., доцент 

к.ф-м.н., доцент 

Бутурбиналық жабдықты 

жаңғырту есебінен ЖЭО 

тиімділігін арттыру 

Повышение эфективности 

ТЭЦ за счет модеризации 

паротурбинного 

оборудования 

Improving the efficiency of 

thermal power plants by 

upgrading steam turbine 

equipment 

3 Шаймерден 

Бектай 

Муратбекулы 

ҒПМ 

НПМ 

ЖЭС энергетикалық 

қондырғыларының 

және 

қазандықтардың 

тиімділігін арттыру 

Повышение 

эффективности 

энергетических 

установок ТЭС и 

котельных 

Достияров А.М. 

т.ғ.д., профессор 

д.т.н., профессор 

 

Қуат және электр 

энергиясы нарығының іс-

қимылы жағдайында ЖЭО 

тиімділігін арттыру 

Повышение эффективности 

работы ТЭЦ в условиях 

дествия рынка мощности и 

электроэнергии 

Improving the efficiency of 

thermal power plants in the 

conditions of the power and 

electricity market 

7М06201 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар / Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации 

1 Шабданов 

Әмір 
Досымбекұлы 

 

ҒПМ 

НПМ 

Талшықты-

оптикалық тарату 

жүйелері  

Волоконно-

оптические системы 

передачи 

Данько Е.Т. 

PhD, доцент 

PhD, доцент 

Қол жетімділік 

желілерінде WDM 

технологияларын қолдану 

мүмкіндігін зерттеу 

Исследование 

возможности применения 

WDM технологий на сетях 

доступа 

Investigation of the 

possibility of using WDM 

technologies on access 

networks 

7М06103 

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету / Вычислительная техника и программное 

обеспечение 
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1 Жұмахан 

Назым 

Сембекқызы 

 

ҒПМ 

НПМ 

Зияткерлік 

ақпараттық жүйелер 

және жоғары өнімді 

есептеуіш 

технологиялар 

Интеллектуальные 

информационные 

системы и 

высокопроизводител

ьные 

вычислительные 

технологии 

Досжанова А.А. 

PhD, доцент 

PhD, доцент 

 

Қашықтан білім беруді 

ұйымдастырудағы 

интеллектуалды жүйесінің 

моделін және әдістерін 

құру 

Разработка модели и 

методов интеллектуальной 

системы организации 

дистанционного 

образования 

Development of models and 

methods of an intellectual 

system for organizing 

distance education 

2 Рамазан Айдос 

Берікұлы 

 

ҒПМ 

НПМ 

Зияткерлік 

ақпараттық жүйелер 

және жоғары өнімді 

есептеуіш 

технологиялар 

Интеллектуальные 

информационные 

системы и 

высокопроизводител

ь-ные 

вычислительные 

технологии 

Досжанова А.А. 

PhD, доцент 

PhD, доцент 

 

Терең нейрондық желілер 

негізінде  объектілерді 

верификациялау жүйесінің 

алгоритмдерін құру 

Разработка алгоритмов 

системы верификации 

объектов на основе 

глубоких нейронных сетей 

Development of algorithms 

for an object verification 

system based on deep neural 

networks 

7М06102 

Ақпараттық жүйелер / Информационные системы 

1 Калиев  

Бағлан 

Маратұлы 

ҒПМ 

НПМ 

Зияткерлік 

ақпараттық жүйелер 

және жоғары өнімді 

есептеуіш 

технологиялар 

Интеллектуальные 

информационные 

системы и 

высокопроизводител

ьные 

вычислительные 

технологии 

Балгабаева Л.Ш. 

т.ғ.к., доцент 

к.т.н., доцент 

(Тусупова Б.Б. 

т.ғ.к., доцент  

к.т.н., доцент) 

 

Түсті металлургия зауытын 

электрмен жабдықтаудың 

интеллектуалды жүйесінің 

моделін және әдістерін 

құру  

Разработка модели и 

методов интеллектуальной 

системы электроснабжения 

завода цветной 

металлургии 

Development of a model and 

methods for an intelligent 

power supply system of a 

non-ferrous metallurgy plant 

2 Муратов 

Нижад 

Муратович 

ҒПМ 

НПМ 

Зияткерлік 

ақпараттық жүйелер 

және жоғары өнімді 

есептеуіш 

технологиялар 

Интеллектуальные 

информационные 

системы и 

высокопроизводител

ьные 

вычислительные 

технологии 

Балгабаева Л.Ш. 

т.ғ.к., доцент 

к.т.н., доцент 

(Мамырова А.К. 

т.ғ.к., доцент 

к.т.н., доцент) 

Бизнес-үрдістерін 

ақпараттық жүйесінің 

моделін және әдістерін 

құру 

Разработка модели и 

методов информационной 

системы бизнес-процессов  

Development of a model and 

methods of a business 

process information system 

 

 

 

7М07105 

Автоматтандыру және басқару/Автоматизация и управление 

1 Жамагатов 

Нуржан 

ҒПМ 

НПМ 

Автоматтандыру 

және басқару 

Сагындикова А.Ж. 

PhD, доцент 

Мұнайды индукциялық 

қыздыруға арналған 



Серикказыевич (Энергетика 

объектілерін 

басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйелерін әзірлеудің 

ғылыми-техникалық 

мәселелері) 

Автоматизация и 

управление (Научно-

технические 

проблемы разработки 

автоматизированных 

систем управления 

объектов энергетики) 

PhD, доцент құрылғының  

автоматтандырылған  

жүйесін әзірлеу  

Разработка системы 

автоматизации устройства 

для индукционного нагрева 

нефти  

Development of automation 

system of a device for 

induction heating of oil 

7М06104 

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері/Системы информационной безопасности 

1 Камбаров 

Дастан 

Берикович 

ҒПМ 

НПМ 

Ақпараттық 

қауіпсіздік (Жеке 

түлғаның, қоғамның, 

мемлекеттің 

ақпараттық 

қауіпсіздігіне төнетін 

қауіп-қатерлер мен 

сын-қатерлерге 

қарсы іс-қимыл 

мәселелері 

саласындағы 

зерттеулер) 

Информационная 

безопасность 

(Исследования в 

области проблем 

противодействия 

угрозам и вызовам 

информационной 

безопасности 

личности, общества, 

государства) 

 

Шайкулова А.А. 

т.ғ.к., доцент 

к.т.н., доцент 

Электрондық құжат 

айналымының заманауи 

жүйелеріне арналғані 

ақпараттық қауіпсіздік 

саясатын зерттеужәне 

әзірлеу 

Разработка и исследование 

политики 

информационный 

безопасности в 

современных системах   

электронного  

документооборота, на 

английском  

Development and research of 

information security policy 

in modern electronic 

document management 

systems 

 

2-қосымша 

Приложение 2 

 

2018 жылы қабылданған екінші оқу жылында білім алатын магистранттардың 

магистрлік диссертацияларының тақырыптарымен ғылыми жетекшілерінің тізімі 

Перечень тем и научных руководителей магистерских диссертаций магистрантов 

второго года обучения 2018 года приема 

 

№ Магистранттың  

аты-жөні 

Ф.И.О. магистранта 

Бағыты 

Направ-

ление 

Ғылыми жетекшісі 

Научный 

руководитель 

Диссертация тақырыбы 

Тема диссертации 

6М071700 

Жылу энергетикасы / Теплоэнергетика 

1 

Шипунов Павел 

Валерьевич 

ҒПМ 

НПМ 

Орумбаев Р.К.  

т.ғ.д., профессор 

д.т.н., профессор 

«АЛЭС» АҚ 3-ЖЭС мысалын 

қолдана отырып, шаңды көмірді 

жылу электр станцияларын 

техникалық қайта жарақтандыру 

бағыттарынәзірлеу 



Разработка направлений 

технического перевооружения 

пылеугольных ТЭЦ на примере 

ТЭЦ-3 АО «АлЭС» 

Development of directions for the 

technical re-equipment of pulverized 

thermal power plant using the 

example of thermal power plant 3 of 

JSC «APP» 

2 

Бахтыбаева 

Гульнара 

Курмангалиевна 

ҒПМ 

НПМ 

Кибарин А.А: 

т.ғ.к., профессор 

к.т.н., профессор 

Алматы электр станциялары» АҚ 

2-ЖЭО-ның Алматы қаласының 

экологиясына әсерін төмендету 

үшін техникалық және режимдік 

шешімдерді зерттеу 

Исследование технических и 

режимных решений для снижения 

негативного влияния ТЭЦ-2 АО 

«АлЭС» на экологию г.Алматы 

Research of technical and 

operational solutions to reduce the 

impact of CHPP-2 of JSC «Almaty 

electric stations» on the ecology of 

Almaty 

3 

Қиысбек Наргиз 

Асылбекқызы 

ҒПМ 

НПМ 

Мусабеков Р.А. 

т.ғ.к., доцент 

к.т.н., доцент 

«Ovation»бағдарламалық – 

техикалық кешенінің негізінде 

БКЗ-420-140 қазандық 

қондырғысын технологиялық 

бақылау жүйесін жаңарту жүйесі 

Проект модернизации системы 

технологического контроля 

котлоагрегата БКЗ-420-140 на базе 

ПТК «Ovation» 

Modernization project of the 

technological control system of the 

boiler unit BKZ-420-140 on the 

software and technical complex basis 

«Ovation» 

6М070300 

Ақпараттық жүйелер / Информационные системы 

1 Ахметов Батыржан 

Тлеулесович 

ҒПМ 

НПМ 

Досжанова А.А. 

PhD, доцент 

PhD, доцент 

Қатынауды қадағалау және 

басқару жүйесін құру модельдері 

мен әдістері 

Модели и методы разработки 

системы контроля и управления 

доступом 

2 Молдабеков 

Бакытжан 

Жаканович 

ҒПМ 

НПМ 

Картбаев Т.С. 

PhD, доцент 

PhD, доцент 

Big Data концепциясыбойынша 

ауытқуларды тану және анықтау 

жүйесінің модельдері мен әдістері  

Модели и методы системы 

распознавания т обнаружения 

аномалий по концепции Big Data 

Models and methods of the system 

of recognition and detection of 

anomalies by the concept of Big 
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Data  

6М071600 

Аспап жасау / Приборостроение 

1 Есбукенова Карина 

Алмабекқызы 

ҒПМ 

НПМ 

Юсупова С.А. 

т.ғ.к., аға оқытушы 

к.т.н., 

ст.преподаватель 

Бұрғылау-жару жұмыстарын 

автоматтандырылған жобалау 

жүйесі үшін ұңғымаларды 

жайғастырудың интеллектуалды 

құрылғысын әзірлеу 

Разработка интеллектуального 

устройства позиционирования 

скважин  для системы 

автоматизированного 

проектирования буровзрывных 

работ 

Development of an intelligent well 

positioning device for computer aided 

design of drilling and blasting 

operations 

2 

Болатбек Сағым 

Бақытқызы 

ҒПМ 

НПМ 

Юсупова С.А. 

т.ғ.к., аға оқытушы 

к.т.н., 

ст.преподаватель 

 

Инновациялық светодиодты 

драйверді әзірлеу және зерттеу 

Исследование и разработка 

инновационного светодиодного 

драйвера 

Development and  research of 

innovative LED driver 

3 

Рахметуллаев 

Мұхаммед 

Әбумүтәлләпұлы 

ҒПМ 

НПМ 

Балбаев Г.К. 

PhD, доцент 

PhD, доцент 

Әуе қорғаныс жүйесінде жасанды 

нейрондық желілерді қолдану 

Применение искусственных 

нейронных сетей в 

противовоздушной обороне 

Application of Artificial Neural 

networks in Air Defense 

4 
Ахмет Ержан 

Ерланұлы 

ҒПМ 

НПМ 

Балбаев Г.К. 

PhD, доцент 

PhD, доцент 

Гид қызметін атқаратын 

интерактивті жүйені құрастыру 

Разработка интерактивной 

системы, выполняющей функцию 

гида 

Development of an interactive 

system working as a guide 

6М070200 

Автоматтандыру және басқару / Автоматизация и управление 

1 Ішпекбаев Әділ 

Қасымханұлы 

ҒПМ 

НПМ 

Муханов Б.К. 

т.ғ.к., доцент 

к.т.н., доцент 

 

Ілеспе газды тазарту процесін 

басқарудың автоматтандырылған 

жүйесін зерттеу және құру 

Исследование и разработка 

автоматизированной системы 

управления технологическим 

процессом очистки попутного газа 

Research and development of an 

automated process control system for 

associated gas purification 

2 
Ахметова Ұлмекен 

Қуанышқызы 

БМ 

ПМ 

Копесбаева А.А. 

т.ғ.к., профессор 

к.т.н., профессор 

Мұнай ұңғымасының топтық 

өлшеу қондырғыларының 

мониторингін әзірлеу және 

http://edu2.aues.kz/template.html#/student/11328
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зерттеу 

Разработка и исследование 

мониторинга групповых замерных 

установок нефтяной скважины 

Development and research of 

monitoring of group measuring 

installations of an oil well 

6М071900 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар / Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации 

1 Евстифеев 

Владимир 

Николаевич 

ҒПМ 

НПМ 

Коньшин С.В., 

т.ғ.к., профессор 

к.т.н., профессор 

Аддитивті баспа дамытудың жаңа 

тәсілдері 

Новые подходы к разработке 

систем аддитивной печати 

New approaches to the development 

printing systems 

2 Шегебай Салтанат 

Болатбекқызы 

ҒПМ 

НПМ 

Байкенов А.С., 

т.ғ.к., профессор 

к.т.н., профессор 

Нейрондық желілерді қолдану 

арқылы телекоммуникациялық 

желідегі қызмет көрсету сапасын 

зерттеу 

Исследование качества сервисов в 

телекоммуникационной сети с 

использованием нейронных сетей 

Research of quality of services in a 

telecommunication network using 

neural networks 

3 Балабекова Дамира 

Дастановна 

ҒПМ 

НПМ 

Чежимбаева К.С. 

т.ғ.к., профессор 

к.т.н., профессор 

 

Байланыс орталығының қызметін 

жоғарылатудың әдістерін зерттеу 

Исследование методов повышение 

эффективности 

функционирования контакт центра 

Research methods to improve 

effectiveness of the contact center 

4 Енгай Регина 

Азатовна 

ҒПМ 

НПМ 

Темырканова Э.К., 

PhD, доцент 

PhD, доцент 

Ұялы құрылғылардың дыбыстық 

жолдарының сапасын объективті 

бағалау әдісі 

Метод объективной оценки 

качества звуковых трактов 

мобильных устройств 

Objective assessment method of 

mobile device's sound path's quality 

5 Мухамбеткали 

Жамиля 

Нурлановна 

 

ҒПМ 

НПМ 

Чежимбаева К.С. 

т.ғ.к., профессор 

к.т.н., профессор 

 

Ұзын жалған кездейсоқ кодтарды 

тез декодтау әдісін зерттеу және 

талдау. 

Исследование и анализ способов 

быстрого декодирование длинных 

псевдослучайных кодов. 

Research and analysis of the method 

for fast decoding of long pseudo-

random codes 

6 Жаманбалин 

Нұрсұлтан 

Канапияулы 

ҒПМ 

НПМ 

Чежимбаева К.С. 

т.ғ.к., профессор 

к.т.н., профессор 

Алматы қаласындағы Tele2 ұялы 

байланысына “Lapmsite” 

технологиясын енгізу кезіндегі 
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 кейбір параметрлерін зерттеу және 

талдау 

Исследование и анализ некоторых 

параметров при внедрении 

технологии “Lapmsite” в 

мобильной связи Tele2 города 

Алматы 

Research and analysis of some 

parameters implementing the 

“Lapmsite” technology in mobile 

communications of  Tele2 in Almaty 

7 Ким Елена 

Александровна 

ҒПМ 

НПМ 

Темырканова Э.К., 

PhD, доцент 

PhD, доцент 

LoRa технологиясын Smart Grid-те 

қолдануды зерттеу 

Исследование применения 

технологии LoRa в Smart Grid 

Study on the use of LoRa technology 

in Smart Grid 
8 Мукаева Айсулу 

Талгатовна 

ҒПМ 

НПМ 

Касимов А.О. 

т.ғ.к., доцент 

к.т.н., доцент 

 

Көп арналы байланыс жүйелерінде 

сигналдарды қуат бойынша зерттеу 

және өңдеу 

Исследование и обработка сигналов 

многоканальных систем связи с 

разделением каналов по мощности 

Research and signal processing of multi-

channel power communication system 

9 Сидоренко Павлина 

Николаевна 

ҒПМ 

НПМ 

Артюхин В.В. 

т.ғ.к., доцент 

к.т.н., доцент 

 

 

Хаотикалық дабыл арқылы байланыс 

торабын зерттеу 

Исследование генератора хаоса на 

операционных усилителях 

Research of communication 

networks with a chaotic signal 

10 Смагулов Арман 

Бижанулы 

ҒПМ 

НПМ 

Байкенов А.С., 

т.ғ.к., профессор 

к.т.н., профессор 

iOS жүйесінде ұялы құрылғыларға 

арналған жеке кабинетті әзірлеу 

Разработка личного кабинета для 

мобильных устройств на iOS 

системе 

Design of a personal account for 

mobile devices based on iOS system 

11 Хамидулла Жалгас 

Ескалиулы 

ҒПМ 

НПМ 

Казиева Г.С. 

т.ғ.к., профессор 

к.т.н., профессор 

Желілік ресурстарды басқару 

әдістерін зерттеу 

Исследование методов управления 

ресурсами мультисервисной сети 

Researching the methods of 

managing network resources 

 
 

 

 

 

 

 

 

3-қосымша 

Приложение 3 

 



2017-2018 жылы қабылданған екінші және үшінші оқу жылында білім алатын 

докторанттардың докторлық диссертацияларының тақырыптарымен ғылыми 

жетекшілерініңтізімі 

Перечень тем  и научных руководителей докторских диссертаций докторантов второго и 

третьего года обучения 2017-2018 года приема 

 

 

№ Докторанттың 

аты-жөні 

Ф.И.О. докторанта 

Ғылыми жетекші 

Научный 

руководитель 

Шетелдік жетекші 

Зарубежный 

руководитель 

Диссертация тақырыбы 

Тема диссертации 

6D071700 

Жылу энергетикасы / Теплоэнергетика 

1 Айдымбаева 

Жанар Абдешевна 

Достияров А.М. 

т.ғ.д., профессор 

д.т.н., профессор 

Златов Николай 

PhD, профессор 

Болгарская 

академия наук,    

г. София, 

Болгария 

Түтін газдарын 

десульфаризациялауға ЖЭС-тың 

ағын суларын қолданудағы 

тиімділігін зерттеу 

Исследование эффективности 

использования сточных вод ТЭС 

для десульфаризации дымовых 

газов 

Effective Use of Storm Water at 

TES for Desulfurization of Smog 

Gas 

6D071900 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар / Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации 

1 Зайцев Евгений 

Олегович 

Коньшин С.В. 

т.ғ.к., профессор 

к.т.н., профессор 

 

Чайко Е.В. 

PhD, профессор 

PhD, профессор 

Сымсыз байланыс желілерінде 

сигналдың таралу мәселелерін 

зерттеу және күрделі формадағы 

үй-жайлар үшін оларды жобалау 

әдістемесін әзірлеу 

Исследование проблем 

распространения сигнала в 

беспроводных сетях связи и 

разработка методики их 

проектирования для помещений 

сложной формы 

Research problems of signal 

propagation in wireless 

communication networks and 

development of methodology for 

their design for complex shape 

premises 

6D071800 

Электр энергетикасы / Электроэнергетика 

1 Куандыкова 

Айдана 

Айдыновна 

Утегулов Н.И.,  

т.ғ.к., профессор 

к.т.н., профессор 

Зарудский  

Георгий 

Константинович 

к.т.н., профессор 

Национальный 

исследовательский 

университет 

«Московский 

Энергетический 

Институт», 

кафедра 

Жасанды табиғи қуатын жеткізу 

режімдері негізінде ұлттық 

электр тораптарының құрамын 

және ондағы шығындарды 

оптимизациялау 

Оптимизация потерь и 

структуры национальной 

электрической сети на базе 

режимов электропередачи 

искусственной натуральной 

мощности  

http://edu2.aues.kz/template.html#/student/8145
http://edu2.aues.kz/template.html#/student/8145


«Электрических 

систем и сетей» 

Россия 

Optimization of losses and 

structures of national electric 

network on the basic of electrical 

transmission modes of artificial 

natural power 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

5.4. БІЛІКТІЛІК ІСІ 

 

ТЫҢДАЛДЫ: «Ж.К. Әлімсейітова Қырғызстан Республикасында алған 

"05.13.16 –" есептеу техникасын, математикалық модельдеуді және ғылыми 

зерттеулерде математикалық әдістерді қолдану"мамандығы бойынша техника 

ғылымдарының кандидаты дипломының баламалылығын тану туралы ҚР БҒМ 

Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетіне өтініш 

қозғау туралы» мәселесі бойынша ғылыми хатшы Бегімбетова А.С. (ұсыныс 

қоса берілді). 

А.С. Бегімбетова ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы сапаны 

қамтамасыз ету комитетінің Ғылыми атақтар беру ережесінің талаптарына 

сәйкес келетін ғылыми атақ ізденушінің ұсынған құжаттарының тізбесі мен 

мазмұнын жария етті. Ғылыми кеңес мүшелерін "IT-инжиниринг" 

кафедрасының ұсынысымен және 05.13.16 – "есептеу техникасын, 

математикалық модельдеуді және ғылыми зерттеулерде математикалық 

әдістерді қолдану (ғылым салалары бойынша)"мамандығы бойынша Ж.К. 

Әлімсейітованың дипломының баламалылығын тану бойынша АТЖБИ 

Кеңесінің дәлелді шешімімен таныстырды. 

 

Бегимбетова А.С.:  Ж.К. Алимсеитованың жалпы еңбек өтілі 26 жыл, 

соның ішінде ғылыми-педагогикалық қызмет өтілі 21 жыл. 2020 жылы 

Алимсеитова Ж.К. "ЖОО – ның үздік оқытушысы-2019"атағын алды. 

Алимсеитова 70-тен астам ғылыми еңбектері бар, оның ішінде монография, 

оқулық, оқу құралдары және нөлдік емес импакт-факторы бар, Web of Science 

және Scopus халықаралық ақпараттық ресурстарда, сондай-ақ ҚР БҒМ 

КОКСОН ұсынған басылымдарда индекстелетін ғылыми жарияланымдары бар. 

Ж.К. Алимсеитованың ғылыми жұмысы аппараттық-бағдарламалық 

кешенді жобалаудың модельдері мен әдістерін әзірлеумен, ақпаратты 

қорғаумен байланысты. Алимсеитова Ж.К. қолданбалы зерттеудің ғылыми 

гранттық бағдарламаларында жұмыс істейді. 

2014 жылдан 2015 жылға дейін №753 жобаның ғылыми қызметкері болып 

жұмыс істеді.БҒМ.МФ.13.13. "Медициналық мекемелерге арналған аурулардың 

электрондық тарихын биометриялық иесіздендірудің ON-LINE жүйесінің іске 

асыру нұсқаларын зерттеу және қолданыстағы зертханалық үлгісін әзірлеу", 

2014-2016 жж. ғылыми-техникалық бағдарламаның ғылыми қызметкері 

757.Пцф.АЭ.14.1." энергияның баламалы көздері негізінде энергия тиімді 

технологияларды әзірлеу", 4-бөлім" жылу энергиясын жинақтау және сақтау 

құрылғылары бар гелиотеплоаккумуляциялық жүйені (ГТЭС) әзірлеу", 2015-

2016 жылдары 1022/ГФ4"ақпараттық қауіпсіздікті биометрикалық қолдау 

бойынша стандарттар тобын зерттеу, үйлестіру, түрлендіру және есепке қою" 



жобасының ғылыми қызметкері. 2016 жылы 23.12.2016 жылғы № 295 ғылыми 

және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыруға 

арналған гранттың орындаушысы болды. Бүгінгі таңда Алимсеитова Ж.К. ҚР 

БжҒМ №AP05132723 "ақпараттандырудың маңызды нысандарының 

киберқауіпсіздігі саласындағы бейімді эксперттік жүйелерді әзірлеу" 

жобасының ғылыми қызметкері болып табылады (2018-2020 жж.). 

Алимсеитова Ж.К. ұйымдастырушылық қабілетіне ие, ұжыммен жұмыс 

істей алады, еңбекқор, орындаушы, әріптестер мен студенттер арасында 

құрметке ие. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  Ж.К. Алимсеитова Қырғызстан Республикасында алған 

05.13.16 – "есептеу техникасын, математикалық модельдеуді және ғылыми 

зерттеулерде математикалық әдістерді қолдану (ғылым салалары бойынша)" 

мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты дипломының 

баламалылығын тану туралы ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы сапаны 

қамтамасыз ету комитетіне өтініш беру. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

  

 

 

 

Төрайым                                                          С. Сагинтаева   

 

Ғылыми хатшы                                             А. Бегимбетова  
 


