
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.20 ж. №12 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. Емтихан сессиясын ұйымдастыру туралы. 

Баяндамашы-Тіркеуші офисінің бастығы Неледва В.В. 

2. Академиялық саясаттағы өзгерістер туралы және іске асыру 

барысы туралы (түрлі оқыту платформаларын қашықтықтан 

оқыту мүмкіндіктері). 

Баяндамашы-әкімшілік мәселелер департаментінің директоры 

Мухамеджанова Р.Р. 

3. Модульдік білім беру бағдарламаларының тізбесін, жұмыс оқу 

жоспарларын және элективті пәндер каталогтарын бекіту туралы. 

Баяндамашы-әкімшілік мәселелер департаментінің директоры 

Мухамеджанова Р.Р. 

4 Жас ғалымдар кеңесі қызметінің қорытындысы 

Баяндамашы-жас ғалымдар кеңесінің төрағасы. 

5. ӘРТҮРЛІ 

 

 

 1. ТЫҢДАЛДЫ:  

 «Емтихан сессиясын ұйымдастыру туралы» мәселесі бойынша Тіркеуші 

офисінің бастығы Неледва В.В. (баяндама қоса берілді). 

 

 Неледва В.В.: негізгі баяндамаға АЭжБУ Платонус сайтында 

қашықтықтан оқыту жағдайында журналдарды толтыру және апелляция 

бойынша нұсқаулықтар орналастырылғанын қосқым келеді. Студенттермен 

өткізілген вебинарлардың қорытындысы бойынша негізгі мәселелер түсінікті 



болды. Оқытушылар тест сұрақтарын біріздендіру керек. Менің ұсынысым-

емтихан тапсыру үшін 30 сұрақ, тестілеу уақыты 60 минут. Сұрақтар әртүрлі 

болуы мүмкін, бірақ дұрыс жауап үшін ұпай саны сұрақтың күрделілігіне 

қарамастан бірдей. Сондай-ақ оқытушылар №2 аралық бақылауға арналған 

тестілерді жүктеу кезінде жіберілген барлық қателіктерді ескеруі керек. 

Сұрақтардың санын дұрыс тағайындау, қажетті уақыт санын көрсету, жүйеге 

жүктелгеннен кейін тест сұрақтарының дизайнын қарау және қажет болған 

жағдайда түзету жүргізу.  

 Кибарин А.А.: Вера Васильевна, студенттерге байқау сынағынан өтуге 

болады ма? 

  Неледва В.В.: бұл мүмкін емес, өйткені тесттер белгілі бір кезеңге 

тағайындалады және одан өткеннен кейін баға автоматты түрде шығады. 

 Абикенова А.А.: 30 сұрақ және 60 минут-емтихан тестілеудің соңғы 

нұсқасы? 

 Неледва В.В.: бұл емтихан сессиясын өткізу үшін менің ұсынысым. Бүгін 

біз соңғы нұсқасын қабылдауға жиналды. 

 Сагинтаева С.С.: уақыт өте келе тест тапсыру үшін 1 сағат қалдыруды 

ұсынамын. Сұрақтардың санын оқытушының өзі 25, 30, 40 сұрақтардың 

күрделілігіне байланысты анықтау керек. 

 Коньшин С.В.: біз бұл мәселені бірнеше рет талқыладық. Кем дегенде 25 

сұрақ тағайындаған дұрыс. Егер оқытушы 40 сұрақ тағайындағысы келсе, онда 

тестілеуге барлығы 150 сұрақ қою керек. Тестілеу тәжірибесі тестерде 

сұрақтарды күрделілігі бойынша бөлудің қажеті жоқ екенін көрсетті. Сондай-ақ 

"<", " > " белгілерін пайдалануға болмайды, ал "көп", "аз"деген сөздермен жазу 

жақсы. ПОҚ тесттерді жүктеу бойынша нұсқауларды мұқият оқымады, көбі 

тесттердегі олқылықтарды қалдырды және жүйе бұл қатені қабылдады. 

 Картбаев Т.С.: тест нәтижелерін апелляция бойынша нұсқаулық сайтта 

жарияланады ма? Апелляциялық комиссия өтінішті қанша күн қарайды?

 Сагинтаева С.С.: бұрын апелляциялық комиссия шешім қабылдау үшін 

бір күн берген болатын, қазір мерзімін 3 күнге дейін ұлғайтуды шешті. Бұл 

нұсқаулықтарда жазу керек. 

 Неледва В.В.: оқытушы үнемі мониторинг жүргізуі тиіс: студенттердің 

қайсысы апелляцияға берді және қандай себеппен. Институт директорлары мен 

күттім сізге ұсыныстар ұсыныстары бойынша апелляция өткізу үшін, бірақ 

олардың емес, алды. Опция ретінде, студенттердің білімін қайта тексеру үшін 

онлайн байланыста ауызша сұрау жүргізуге болады. 

 Коньшин С.В.: иә, нұсқаулықты дайындап, сайтта орналастырамыз.Білім 

алушылар межелік бақылау бағасын бере алады. Ол үшін студент келесі күннен 

кешіктірмей бақылау жүргізілгеннен және нәтиже жарияланғаннан кейін 

кафедрада апелляциялық комиссия төрағасының атына өтініш жазады,ол осы 

пәнді жүргізеді. 

 Апелляциялық комиссия апелляция жүргізеді, хаттама жасайды, ол 

тіркеушінің кеңсесіне жіберіледі,өзінің шешімі туралы студентке корпоративтік 

пошта арқылы апелляция өткізілгеннен кейін үш күн ішінде хабарлайды. 

Тіркеуші офисі апелляция нәтижесін Платонус жүйесіне енгізеді. 

 Сагинтаева С.С.: сессияны қашықтықтан ұйымдастыру жөніндегі 

нұсқаулықты жасап, оны сайтқа енгізу қажет. Барлық білім алушылар мен 



оқытушылар онымен танысулары керек. Өкінішке орай, барлық студенттердің 

интернетке қосылу мүмкіндігі жоқ. Институт директорлары, интернет рұқсаты 

жоқ білім алушылардың тізімін дайындаңыз. Мұндай студенттер үшін 

қорытынды бағаны семестрлік нәтиже бойынша қоюды ұсынамын. Егер олар өз 

ұпайларын көтергісі келсе, олармен келісе отырып, семестрлік тапсырмаларды, 

зертханалық жұмыстарды қорғау үшін белгілі бір күнді таңдау керек. 

 Бүгінгі таңда Ақпараттық технологиялар департаменті барлық 

студенттерді корпоративтік поштамен қамтамасыз етті. Жеке тәртіпте интернет 

рұқсаты жоқ студенттер үшін сессияны ұзарту туралы мәселелерді шешетін 

боламыз. 

 Неледва В.В.: мұндай студенттер үшін растайтын құжат не болуы 

мүмкін? 

 Сагинтаева С.С.: бізде интернетке қолжетімділігі жоқ студенттер тізімі 

бар, оларды институт директорлары ұсынды. Бұл балалар үшін сессияны 

ұзартуға рұқсат берілді. Сондай-ақ, біз өзіміздің базамен салыстыратын 

боламыз АЭжБУ Платонусын студент сайтқа кірді немесе жоқ. Егер кенеттен 

интернетпен ақаулықтар тест тапсыру кезінде пайда болса, экранды суретке 

түсіру немесе скрининг жасау және сессияны немесе апелляцияны ұзарту 

туралы өтінішке қоса беру қажет. Барлық студенттер өздерінің проблемалары 

туралы институттарды корпоративтік пошта арқылы хабардар ете алады. 

  

ТО бастығы В.В.Неледваның баяндамасын тыңдап және талқылап 

Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
1. Бакалавриат емтихандарын АЭжБУ Платонус платформасында 

тестілеу форматында тапсыру  бекітілсін.  

2. АМД келісімі және жазбаша ұсыныс негізінде ағымдағы платформаны 

қолдану арқылы магистратураның жеке пәндері бойынша емтиханның 

ауызша түріне рұқсат берілсін және емтиханның барлық рәсімдері 

бейне жазбаға жазылып, 2020 жылдың соңына дейін сақталсын. 

3. Тестілеуге 60 минут уақытты белгілеп, емтихандық тестілеуді жүргізу 

үшін 40 сұрақ (күрделілігі бойынша градация жоқ) белгіленсін. 

4. Тестілеуді өткізуде ұйымдастырушылық сұрақтарды шешу үшін  

Тіркеу офисі сессияны қашықтықтан өткізуге бойынша нұсқаулық 

әзірлесін. 

5. Орындалуын бақылау АҚ проректоры С.В. Коньшинге жүктелсін. 

 

Қаулы бірауыздан қабылданды. 

 

2. ТЫҢДАЛДЫ:  «Академиялық саясаттағы өзгерістер туралы және іске 

асыру барысы туралы (түрлі оқыту платформаларын қашықтықтан оқыту 

мүмкіндіктері)» мәселесі бойынша АМД директоры Р. Р. Мухамеджанова 

(баяндама қоса берілді). 

 

 Мухамеджанова Р.Р.: СОVID-19 пандемиясы кезеңінде әлемде болып 

жатқан өзгерістерге байланысты университеттің оқу процесіне елеулі 

өзгерістер енгізуге тура келді, бұл білім алушылар мен оқытушыларға 



қойылатын талаптардың өзгеруіне әкеп соқты. Университеттің академиялық 

саясатына өзгерістер енгізу қажет. Университет өміріне білім алушылар мен 

оқытушылар арасындағы қарым-қатынастың жаңа ережелерін енгізу он-лайн 

қарым-қатынас кезінде басшылық пен қызметкерлер арасында бейне-

кездесулерде және телефондық мессенджерлер арқылы бұрыннан талқыланады. 

Ғылыми кеңестің бірауыздан шешімімен он-лайн сабақ өткізу кезінде оқытушы 

мен студенттің өзара қарым-қатынасы кезіндегі этикет ережелері бекітілді. 

"АЭжБУ ақпараттық жүйелері және білім алушылармен байланыс 

құралдары"академиялық саясатына енгізу туралы тармақты келісу. 

 Сагинтаева С.С.: төтенше жағдай тәртібінде ҚР Білім және ғылым 

министрлігі мектеп оқушылары мен студенттер демалыс және карантин кезінде 

пайдалана алатын білім беру ресурстары туралы ұсыныстар берді, барлық 

ресурстар тегін ашылды. Біз сондай-ақ қашықтықтан білім беру ресурстарының 

жеке базасын құруымыз керек. 

Саухимов А.А: қазір біз магистранттарды өндірістік практикаға тартудан 

белгілі бір тәжірибе аламыз. Магистратураның білім беру бағдарламаларының 

бір бөлігін қашықтықтан форматқа ауыстыруды ұсынамын. 

Умбеткулов Е.К.: қашықтықтан оқыту тәсілдерін меңгеру талабымен 

ПОҚ-ты жұмысқа қабылдау кезінде кадрлық саясатқа назар аудару керек деп 

санаймын. 

Мухамеджанова Р.Р.: оқытушылар өз білімі мен біліктілігін үнемі 

арттырып, курстардан өтіп, тиісті растау сертификаттарын алуы тиіс. 

Коньшин С.В.: Ертуған Қожамқұлұлы, біз сіздердің ұсыныстарыңызды 

қолдаймыз және конкурста оқытушылардан: олар онлайн-оқытуды меңгере ме? 

Қазіргі уақытта қашықтықтан форматта жұмыс істейтін барлық ПОҚ тәжірибе 

мен сандық базаны алады, олар қашықтықтан білім беру дағдылары мен 

құзыреттеріне ие болуы тиіс. 

 Саухимов А.А: емтихандарды өткізу форматын институт дирекциясы 

шешуі тиіс. Магистранттар мен докторанттарда біз онлайн режимде ауызша 

емтихан өткіздік, видеоконференцияда сұрақтар қойдық. Егер топтар үлкен 

болса, онда емтихан қабылдау сағаттарының санын арттыру мүмкіндігін 

қарастыру керек. 

Темырканова Э.К.: иелену туралы дағдыларын қашықтықтан оқыту 

қажет шығаруға лауазымдық нұсқаулықтарда оқытушының? 

Сагинтаева С.С.: сондықтан да біз кафедраларға лауазымдық 

нұсқауларды әзірлеуді тапсырдық. Сіз жағдайды қандай құзыреттерге ие болуы 

тиіс оқытушылар. 

 

 АМД директоры  Р. Мухаметжанованың баяндамасын тыңдап және 

талқылап Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
 

1. АЭжБУ академиялық саясатының «АЭжБУ ақпараттық жүйелері және 

білім алушылармен байланыс құралдары» бөліміне өзгерістер 

енгізілсін. 

      Жауапты: АМД директоры Р. Р. Мухамеджанова  

Мерзімі: 2020 ж. 20 сәуірі 



 

2. Академиялық саясаттың түзетілген нұсқасы университет сайтына 

орналастырылсын. 

Жауапты: АМД директоры Р. Р. Мухамеджанова  

Мерзімі: 2020 ж. 20 сәуірі 

 

3. Университеттің Академиялық және Кадрлық саясатына                   IT-

құзыреттілікті күшейтуге қойылатын талаптарды енгізу бойынша 

ұсыныстар берілсін. 

Жауаптылар: АМД директоры  Р. Р.  Мухамеджанова, 

ҚББ бастығы З. Ю. Алиева 

Мерзімі: 2020 ж. 1 мамыры 

 

4. ОПҚ конкурстық іріктеуін өткізу кезінде бағалау критерийлеріне   IT- 

құзыреттілікті меңгеру қосылсын.  

Жауаптылар: АМД директоры  Р. Р. Мухамеджанова, 

ҚББ бастығы З. Ю. Алиева 

Мерзімі: 2020 ж. 1 мамыры 

 

5. Осы қаулының орындалуын бақылау АҚ жөніндегі проректор          С. 

В.  Коньшинге жүктелсін. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

3. ТЫҢДАЛДЫ: «Модульдік білім беру бағдарламаларының тізбесін, 

жұмыс оқу жоспарларын және элективті пәндер каталогтарын бекіту туралы» 

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

берілді). 

 

Сагинтаева С.С.: бүгінгі күні университетте деңгей бойынша қанша 

білім беру бағдарламалары бар? 

Мухамеджанова Р.Р.: Бакалавриат бойынша 26 білім беру бағдарламасы, 

магистратура бойынша – 23 және докторантура бойынша - 8 білім беру 

бағдарламасы. 

Сагинтаева С.С.: қазір кәсіби бағдар беру жұмыстары жүріп жатыр, 

сондықтан біз ақпаратты дәл меңгеруіміз керек. Болон үдерісі орталығының 

реестріне барлық білім беру бағдарламаларын 30 сәуірге дейін енгізу қажет. 

Өткен жылы біздің университет аккредитациядан өтті және Біз мемлекеттік 

Тапсырысқа қатысуға құқымыз бар. Барлық білім беру бағдарламаларын оқу-

әдістемелік кеңестер арқылы өткізу қажет. 

Атамекен бағасы бойынша білім беру бағдарламаларының рейтингі 

неғұрлым кеш мерзімге ауыстырылады. Бұл біздің бағдарламаларымызды 

пысықтауға мүмкіндік береді. "Жұмыс берушілерді бағалау"көрсеткішін 

жақсарта отырып, олардың ұсыныстары мен ұсыныстарын сұрату. 

 

 АМД директоры  Р. Мухаметжанованың баяндамасын тыңдап және 

талқылап Ғылыми кеңес  



ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 

1. АЭжБУ академиялық саясатының «АЭжБУ ақпараттық жүйелері және 

білім алушылармен байланыс құралдары» бөліміне өзгерістер 

енгізілсін. 

      Жауапты: АМД директоры Р. Р. Мухамеджанова  

Мерзімі: 2020 ж. 20 сәуірі 

 

2. Академиялық саясаттың түзетілген нұсқасы университет сайтына 

орналастырылсын. 

Жауапты: АМД директоры Р. Р. Мухамеджанова  

Мерзімі: 2020 ж. 20 сәуірі 

 

3. Университеттің Академиялық және Кадрлық саясатына                   IT-

құзыреттілікті күшейтуге қойылатын талаптарды енгізу бойынша 

ұсыныстар берілсін. 

Жауаптылар: АМД директоры  Р. Р.  Мухамеджанова, 

ҚББ бастығы З. Ю. Алиева 

Мерзімі: 2020 ж. 1 мамыры 

 

4. ОПҚ конкурстық іріктеуін өткізу кезінде бағалау критерийлеріне   IT- 

құзыреттілікті меңгеру қосылсын.  

Жауаптылар: АМД директоры  Р. Р. Мухамеджанова, 

ҚББ бастығы З. Ю. Алиева 

Мерзімі: 2020 ж. 1 мамыры 

 

5. Осы қаулының орындалуын бақылау АҚ жөніндегі проректор          С. 

В.  Коньшинге жүктелсін. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

4. ТЫҢДАЛДЫ: «Жас ғалымдар кеңесі қызметінің қорытындысы» 

мәселесі бойынша жас ғалымдар кеңесінің төрағасы А.С.  Расмухаметова 

(баяндама қоса берілді). 

 

Сагинтаева С.С.: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі 2020-2022 жылдарға арналған ғылыми жобалар бойынша жас 

ғалымдарға гранттық қаржыландыруға конкурс өткізеді. Университеттің жас 

ғалымдар кеңесінің қайсысы өтінім берді? 

Расмухаметова А.С.: біздің университет оқытушылары конкурсқа 

қатысуға өтінім берді. 

Алипбаев К.А.: ғылым және білім Министрлігі жариялаған конкурсқа біз 

екі жобаны ұсындық. Бірақ біздің техникалық бағыттағы жұмыстардың 

ұсынылуына байланысты бізге бас тартты. 

Темырканова Э.К.: байқауға және жобаларға қанша жас ғалымдар 

қатысады? 



Расмухаметова А.С.: мен міндеттерге жақын арада кірісдім, дәл 

сандарды айта алмаймын. Біз "NEW GENERATION" байқауын жетілдірдік, 

оған жағдай жасадық. Менің ойымша, бұл байқауды карантин аяқталғаннан 

кейін міндетті түрде өткіземіз. 

Сагинтаева С.С.: жас ғалымдардың жұмысын жандандыру қажет. Сіз 

проблемалық мәселелерді көтеріп, оларды бірге шешетін боламыз. Біз жас 

ғалымдардың белсенді ұрпағын тәрбиелеуіміз керек. Келесі оқу жылында Кеңес 

жас ғалымдар қызметінің қорытындылары туралы баяндаманы тағы да 

тыңдайды, менің ойымша, біздің жұмысымыздың жақсы нәтижесін 

көрсетесіздер. 

Умбетов Е.С.: жас ғалымдар саны бойынша жетістіктер, конкурстардағы 

жеңістер бойынша статистика жүргізіле ме? 

Расмухаметова А.С.: жоқ, мұндай статистика жүргізілмейді. 

Картбаев Т.С.: жас ғалымдар кеңесінің құрамына қалай кіруге болады? 

Жас ғалымдар кеңесі туралы ереже бар ма? 

Расмухаметова А.С.: иә, жұмыс туралы ереже бар, ол университет 

сайтында орналастырылған. 

 

Жас ғалымдар кеңесінің төрайымы А.С.Расмухаметованың баяндамасы 

тыңдап және талқылап Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
 

 1. АЭжБУ жас ғалымдар кеңесінің жұмысын жан-жақты жандандыру 

және дамыту; 

 2. АЭжБУ жас оқытушылары мен қызметкерлерінің кәсіби және 

ғылыми өсуіне, олардың іргелі және қолданбалы зерттеулерге белсенді 

қатысуына ықпал ету; 

 3. Жас ғалымдардың ғылыми зерттеулерге қатысуын жандандыру, 

бюджеттік және бюджеттік емес жобаларға қатысатын қызметкерлердің жалпы 

санындағы студенттердің үлесін арттыру; 

 4. Жас ғалымдар кеңесінің жұмысына серіктестер іздестіріп, тиімділігін 

арттыру және ЖҒК жұмысын салыстырмалы түрде тәуелсіздендіруге тырысу. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

5. ӘРТҮРЛІ.  

 

5.1. ТЫҢДАЛДЫ: «Білім алушыларды қорытынды аттестаттауды 

ұйымдастыру туралы (мемлекеттік емтихан өткізу, дипломдық жұмыстарды 

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

беріледі). 

 

Коньшин С.В.: соңғы тармақ бойынша кафедра ТКЖЖ меңгерушісі 

маған ауызша айтты (жазбаша және ұсыныстар ұсынбады), бұл көптеген 

түлектер үшін өте үлкен жұмыс. Алайда, бұл жерде мен предлагалась бәрін 

меңгерушісіне өзі. Жұмысты кафедра қызметкерлері арасында бөлу қажет. 



Мысалы, жетекші инженер Ю. Т. Жигулинге дипломдық жобаларды басып 

шығару және түптеу жүргізуді, ал алдыңғы қатарлы айтишниктердің бірі-

квитанцияларды жинауды және студенттермен және бухгалтериямен 

қаражаттың түсуін тексеру және т. б. бойынша хат алмасуды тапсыруға болады. 

Аршидинов М.М.: мемлекеттік аттестаттау комиссиясының отырысы 

қалай өткізіледі? 

Коньшин С.В.: комиссия отырысын Google meet платформасы арқылы 

өткіземіз. Студентке сұрақтар қойып, оларға жауап береді. Содан кейін 

комиссия мүшелері емтихан нәтижелерін айыптап, балл қояды. 

Темырканова Э.К.: антиплагиатқа дипломдық жұмыстарды қалай 

тексеру керек? 

Коньшин С.В.: қазір біз осы пунктпен жұмыс істеп жатырмыз, кейінірек 

хабарлаймыз. 

Темырканова Э.К.: дипломдық жұмыстарды қорғау қалай өтеді? 

Коньшин С.В.: сол сияқты, Google meet платформасы арқылы. Басқа 

студенттер өздерінің бір топтарын қорғауға қатысуға құқылы, бірақ сөз 

сөйлеуге құқығы жоқ. Содан кейін комиссия хатшысы Білім алушыларды 

қорғау нәтижелерін талқылау үшін онлайн кездесуден шығаруды сұрайды. 

Оржанова Ж.К.: карантин жағдайында студенттерге транскрипт қалай 

беріледі? 

Сагинтаева С.С.: корпоративтік пошта арқылы студенттер өздерінің 

жеке куәліктерінің сканерленуін институттарға жіберуі тиіс. Әзірше 

транскрипттерді беру үшін дайындық кезеңін бастайық. 

Неледва В.В.: қосымша жазғы семестр ақылы болады ма? 

Сагинтаева С.С.: жағдайды қарау керек. Егер білім алушының екінші 

семестр басталғанға дейін берешегі болса және ол қайта тапсыру үшін 

ешқандай қадам жасамаса, онда бұл жағдайда оған қосымша семестр ақылы 

болады. Бұл сессияда мұндай күрделі жағдайға байланысты, оның ішінде оқу 

ақысын төлемеу үшін ешқандай аударымдар болмайды. 

Умбетов Е.С.: студенттер басып шығарылған дипломдарды пошта 

арқылы жібере алады ма? 

Коньшин С.В.: пошта арқылы мүмкін, бірақ карантин аяқталса, 

студенттер өздерімен бірге диплом ала алады. 

Оржанова Ж.К.: егер студенттің тестілеуден өту кезінде электр қуатын 

ажыратса, ол оны қайта тапсыра алады ма? 

Неледва В.В.: қайта тестілеуді өткізу мүмкін емес. Мұны барлық 

оқытушылар мен студенттердің назарына жеткізу керек. 

 

 АҚ проректоры С.В. Коньшиның баяндамасын тыңдап және талқылап 

Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: қорытынды аттестаттауды өткізудің келесі алгоритмі 

бекітілсін: 

 

1. 30 сәуірге дейін Тезис бағдарламасы бойынша «Инженерлік экология 

және еңбек қауіпсіздігі», «Менеджмент және кәсіпкерлік» кафедраларының 

меңгерушілері файлдарды тіркей отырып (мысалы: ІТЕ_студ.аты-жөні_ТҚ), ТҚ 



және «Экономикалық бөлім» бөлімдерін орындаған білім алушылардың тізімін 

жіберсін.  

2. Жетекшілер түлектердің барлық жұмыстарын Google диск папкасына 

жүктесін. Дипломдық жұмыстарды соңғы тексергенге дейін кіруге рұқсат тек 

қана студентке, оның жетекшісіне (студенттің барлық папкасына) және 

стандарт бойынша жауаптыға (түсіндірме жазбаға) ғана берілсін. 

3. Техникалық хатшы жұмыстарды плагиатқа тексеру үшін АТД-ға 

жіберсін.  

4. Карантин аяқталғанға дейін рецензиялаушылардың қорытындылары 

сканерленген нұсқада қабылдансын.  

5. Плагиатқа тексерілгеннен кейін меңгеруші қорғауға жіберілген білім 

алушылардың соңғы тізімін дайындасын және бекітсін. 

6. Қорғау кесте бойынша онлайн режимде өткізілсін. 

7. Техникалық хатшы соңғы жұмыстарды баспаханаға басып шығару 

және түптеу үшін жіберсін. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

5.2. ТЫҢДАЛДЫ: «Білім алушылардың практикасын ұйымдастыру 

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

беріледі). 

 

 Коньшин С.В.: Диплом алдындағы тәжірибе сырттай оқу орнында 

аяқталды. Барлық қорғау электронды түрде болуы керек. Практикадан өту 

фактісін растау үшін студент күнделік және есептің титулдық парағын, сондай-

ақ есептің өзі ВОРД немесе ПДФ форматында жіберуі тиіс. "Скан" сөзі деп 

сканерде сканерден өткізілген ғана емес, әрине, қолайлы-анық сападағы 

фотоаппаратпен немесе Смартфонмен жасалған фотосуретті түсіну керек.

 Тәжірибе аяқталғаннан кейін бір апта ішінде ғана диплом тақырыбын 

өзгертуге болады. Осыған байланысты, бұл барлық арқылы электрондық жүйе 

уақыты мен күні жазылады! Сондықтан жетекшілер бір апта ішінде әр 

студентпен пошта немесе ватсап арқылы хат алмасып, олардан тақырыпты 

қалдыру туралы жауап алуы тиіс. Егер студент тақырыпты өзгерткісі келсе, ол 

кафедра меңгерушісінің шешім қабылдауы үшін егжей-тегжейлі негіздеме 

жазуы тиіс. Хат-хабар алмасуды ҚР БҒМ комиссиясының тексерісінен өтудің 

толық және табысты нәтижелеріне дейін сақтау қажет. 

 Барлық курстарда жазғы тәжірибе студенттердің практикаға келісімін 

рәсімдеу үшін тамыз – айға ауыстырылады. 

 Жазғы өндірістік практиканың келесі мерзімдерін бекіту ұсынылады:  

 - 3 курс - 27.07.2020 бастап 28.08.2020 дейін. 

 - 2 курс - 10.08.2020 бастап 28.08.2020 дейін.  

 Алматылықтар 27 және 28 тамызда тәжірибені көзбе-көз қорғай алады. 

Ал басқа қалалардан келгендер оқытушыларды тексеру және қашықтықтан 

қорғау үшін электронды есептер жібереді. Осы уақытта оқытушылар жұмыста 

болады. 

 Сонымен қатар ПОҚ практикасына жауапты студенттерге жалпы 

жауапты қоса беріп отырмын: карантиннен кейін жақын қалалардағы сіздің 



бейініңіз бойынша кәсіпорындарға қоңырау шалуды ұсынамыз. Шеткі 

жағдайда, Алматыға оралыңыз, Алматы қаласына іс-тәжірибеден өтесіз және іс 

жүзінде практикадан кейін бірден сабаққа кірісіңіз. Тәжірибе жаздың соңына 

ауыстырылады-тамыз айы. 

 

 АҚ проректоры С.В. Коньшиның баяндамасын тыңдап және талқылап 

Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
жазғы өндірістік практиканың келесі мерзімдері бекітілсін: 

- бакалавриат 2 курс – 10.08.2020 бастап 28.08.2020 дейін. 

- бакалавриат 3 курс – 27.07.2020 бастап 28.08.2020 дейін. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

5.3. ТЫҢДАЛДЫ: «Қазақстан Республикасының әл-Фараби атындағы 

ғылым мен техника саласындағы мемлекеттік сыйлығын алуға б. Қ. 

Алияровтың терминдерді қалыптастырудың техникасы мен технологиясын 

дамыту және оқытуды үш тілде жеделдету жөніндегі жұмыстар кешенін ұсыну 

туралы (қазақ, орыс, ағылшын)» мәселесі бойынша ҒИҚ проректоры А.А. 

Саухимов (баяндама және көрсетілім қоса берілді) (ұсыныс қоса берілді). 

 

5.3. ТЫҢДАЛДЫ: "Әл-Фараби атындағы ғылым мен техника 

саласындағы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыйлығын алуға 

профессор Б. К. Алияровтың басшылығымен авторлық ұжымның «Қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерінде (Энергетика саласында) терминдер мен оқытуды 

қалыптастырудың техникасы мен технологиясы» жұмыстар кешенін ұсыну 

туралы" мәселесі бойынша ҒИҚ проректоры А.А.Саухимов. Авторлар:  

- т.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі, Ғ.Дәукеев атындағы Алматы энергетика және 

байланыс университетінің "Жылу энергетикалық қондырғылар" кафедрасының 

профессоры Б. К. Алияров; 

- Qualitrol (Defining Reliability) инженер, Қазақстан және Орта Азия 

бойынша өкілі А.Б. Алияров; 

- т.ғ.к. (PhD), Ғ.Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс 

университетінің "Өнеркәсіптік жылу энергетикасы" кафедрасының доценті. 

М.Б. Алиярова; 

- т.ғ.д., С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеттің 

"Электрмен жабдықтау" кафедрасының профессоры Д.С. Ахметбаев; 

- «Альманах» басылымының директоры Н.С.Клышбаева; 

- э.ғ.д., физ-мат.ғ.канд., Ғ. Дәукеев атындағы Алматы энергетика және 

байланыс университетінің ректоры, "Математика және математикалық 

модельдеу" кафедрасының профессоры С.С. Сагинтаева 

Кибарин А.А.: ұсынысты қолдаймын. Ұсынылған кешен 25-тен астам 

кітапты қамтиды және терминдерді қазақ тіліне аударудың өкілді нұсқаларын 

қалыптастыру техникасын және "энергетика"мамандығы үшін үш тілде оқыту 

технологиясын дамыту нұсқасын ұсынады. Осы кітаптардың негізінде 

энергетикалық мамандықтары бар бірқатар оқу орындарында арнайы курстар 



оқылуда. Біз профессор Б. К. Алияровтың басшылығымен жұмыс кешенін 

қолдауға және ұсынуға тиіспіз. 

Коньшин С.В.: ұсынылып отырған "Қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде (Энергетика саласында) терминдерді қалыптастыру және оқыту 

технологиясы мен техникасын дамыту" жұмыс кешені үш тілде түсіндірумен 

энергетикада кеңінен қолданылатын терминдер сөздіктер мен анықтамалықтар, 

өлшемдер мен коэффициенттер жасау технологиясын, монографиялар мен 

мақалаларды жазу технологиясын, әзірлеу технологиясын, қазақ тілінде оқу 

құралдарын, әдістемелік нұсқауларды жасау технологиясын қамтиды, Әл-

Фараби атындағы ғылым мен техника саласындағы Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік сыйлығын алуға профессор Б. К. Алияров 

жетекшілік ететін авторлық ұжымның "Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 

(Энергетика саласында) терминдер мен оқытуды қалыптастырудың техникасы 

мен технологиясы" жұмыстар кешенін ұсыну туралы ұсынысты қолдаймын. 

Бахтияр Б.Т.: Энергетика терминдерінің қазақ тіліне өкілдік 

аудармаларын қалыптастыру технологиясын дамыту дәстүрлі сөздік, 

энциклопедия және үш тілде түсіндірілетін екі анықтамалық түрінде 

ұсынылған, онда Қазақстанда алғаш рет қолданылған: қазақ, орыс және латын 

алфавиті бойынша терминдерді, өлшемдер мен коэффициенттерді және 

олардың түсіндірмелерін орналастыру (үш тілде). Кешенге сонымен қатар 

энергетикалық қауіпсіздік деңгейі, қазақстандық көмірді жағу саласындағы 

проблемалар мен жетістіктер көрсетілген монография енгізілген. Әл-Фараби 

атындағы ғылым мен техника саласындағы Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік сыйлығын алуға профессор Б. К. Алияровтың басшылығымен 

авторлық ұжымның "Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде (Энергетика 

мысалында) терминдер мен оқытуды қалыптастыру техникасы мен 

технологиясын дамыту" жұмыс кешенін қолдауды және ұсынуды сұраймын. 

 

ҒИҚ жөніндегі проректор А. А. Саухимовтың ұсынысын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
профессор Б. К. Алияровтың жетекшілігімен авторлық ұжымның "қазақ, 

орыс және ағылшын тілдерінде (Энергетика саласында) терминдер мен 

оқытуды қалыптастыру техникасы мен технологиясын дамыту" жұмыс кешенін 

ұсыну.;  авторлар:  

- т.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі, Ғ.Дәукеев атындағы Алматы энергетика және 

байланыс университетінің "Жылу энергетикалық қондырғылар" кафедрасының 

профессоры Б. К. Алияров; 

- Qualitrol (Defining Reliability) инженер, Қазақстан және Орта Азия 

бойынша өкілі А.Б. Алияров; 

- т.ғ.к. (PhD), Ғ.Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс 

университетінің "Өнеркәсіптік жылу энергетикасы" кафедрасының доценті. 

М.Б. Алиярова; 

- т.ғ.д., С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеттің 

"Электрмен жабдықтау" кафедрасының профессоры Д.С. Ахметбаев; 

- «Альманах» басылымының директоры Н.С.Клышбаева; 



- э.ғ.д., физ-мат.ғ.канд., Ғ. Дәукеев атындағы Алматы энергетика және 

байланыс университетінің ректоры, "Математика және математикалық 

модельдеу" кафедрасының профессоры С.С. Сагинтаева 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

5.4. ТЫҢДАЛДЫ: ЭМЭЖ кафедрасының меңгерушісі Ж.К. Оржанованы 

"Электр энергетикасы және электротехника институты бойынша МАК 

құрамындағы өзгерістер туралы "мәселесі бойынша 2019-2020 оқу жылына» 

(ұсыныс қоса берілді). 

 

Оржанова Ж.К.: ЭМЭЖ кафедрасының зертханашысы, мак хатшысы Р. 

Б. Маированың жұмыстан шығуына байланысты 2019-2020 оқу жылына 

"Электр энергетикасы және электротехника" институты бойынша МАК 

құрамына өзгеріс енгізуді сұраймын. 

 

ЭМЭЖ кафедрасының меңгерушісі Ж. К. Оржанованың баяндамасын 

тыңдап және талқылап Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

"Электр энергетикасы және электротехника" институты бойынша 2019-

2020 оқу жылына арналған мак құрамына мынадай өзгеріс енгізілсін: 

1. 5В071800 "Электр энергетикасы"мамандығы бойынша. 

1.3 мамандануы бойынша: "электр жетегі және технологиялық 

кешендерді автоматтандыру "(орыс және қазақ бөлімі): 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

5B071800-Электр энергетикасы мамандығы бойынша мемлекеттік емтиханға 

арналған мак (қазақ және орыс күндізгі бөлімі): 

МАК төрағасы: 

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

 

МАК құрамы: 

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

Сагитов П.И. - т.ғ.д., ЭМЭЖ кафедрасының профессоры; 

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

Алдибеков И. Т.- т.ғ.д., ЭМЭЖ кафедрасының профессоры; 

Цыба Ю. А.- т.ғ.д., ЭМЭЖ кафедрасының профессоры; 

Шидерова Р. М.- т.ғ.д., ЭМЭЖ кафедрасының профессоры;; 

Алмуратов Н. К.-PhD доктор, ЭМЭЖ кафедрасының доценті; 

Пиганова Д. С.-ЭМЭЖ кафедрасының инженері, МАК хатшысы. 

Дипломдық жұмыстарды қорғау: 

МАК № 1 5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша 

дипломдық жұмыстарды қорғау үшін (қазақ және орыс күндізгі бөлімі). 

МАК төрағасы:  

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

МАК құрамы: 

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

Сагитов П.И. - т.ғ.д., ЭМЭЖ кафедрасының профессоры; 



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

Гали К. О.-Т. ғ. к., ЭМЭЖ кафедрасының доценті; 

Алмуратов Н. К.-PhD доктор, ЭМЭЖ кафедрасының доценті; 

Жантасов Б. Р. - "АЖК" АҚ техникалық басқармасының бастығы»; 

Пиганова Д. С.-ЭМЭЖ кафедрасының инженері, мак хатшысы. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

5.5. ТЫҢДАЛДЫ: ТЖ проректоры С. К. Махмутов «Жетім студенттерге; 

туберкулезбен ауырған, сондай-ақ ерекше қажеттілігі бар студенттерге 

стипендия мөлшерінде материалдық көмек көрсету туралы». 

 

Махмутов С.К.: құрметті ғылыми кеңес мүшелері, төтенше жағдай 

кезінде көптеген студенттер мен олардың ата-аналарының табыс көздері жоқ. 

Студенттердің кәсіподақ комитеті бізді жетім студенттерге, туберкулезбен 

ауырғандар, сондай-ақ ерекше қажеттілігі бар студенттерге стипендия 

көлемінде материалдық көмек көрсету туралы бастаманы қолдауды сұрайды. 

 

ТЖ проректоры С.К. Махмутовтың баяндамасын тыңдап және талқылап 

Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
Жетім студенттерге; туберкулезбен ауырған, сондай-ақ ерекше 

қажеттілігі бар студенттерге стипендия мөлшерінде материалдық көмек 

бөлінсін. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

5.6. ТЫҢДАЛДЫ: ЖЭЖТИ директорды Б.Т. Бахтияр "Өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» білім беру бағдарламасы бойынша 

білім алушыларға арналған оқу процесінде «Климаттың өзгеруі және «жасыл» 

экономика» электрондық оқулығын пайдалануға ұсыныстар туралы, авторы 

Бегімбетова А.С.» (ұсыныс қоса берілді). 

 

ЖЭЖТИ директорды Б.Т. Бахтияр баяндамасын тыңдап және талқылап 

Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
"Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін оқу үрдісінде «Климаттың өзгеруі 

және «жасыл» экономика»  электрондық оқулығын пайдалануға ұсыну, авторы 

Бегімбетова А.С. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

5.7. ТЫҢДАЛДЫ: ЭРТ кафедрасының меңгерушісі Т.О. Чигамбаев 

«ПСа-16-3 тобының студенті Д. К. Байзақовты дипломдық жұмыстың ғылыми 

жетекшісі ауыстыру туралы» (ұсыныс қоса берілді). 

 



Чигамбаев Т.О.: доцент, т.ғ.к.  А. М. Ауэзова декреттік демалысқа кетті. 

Осыған байланысты, ПСа-16-3 тобының студенті Д.К. Байзақовты ғылыми 

жетекшісіт.ғ.к., аға оқытушы С. А. Юсупованы ауыстыруға рұқсат беруіңізді 

сұраймын, техникалық кеңесші А. Орынбай қалдырылсын. Дипломдық 

жұмысының тақырыбы өзгеріссіз қалдырылсын. 

 

ЭРТ кафедрасының меңгерушісі Т.О. Чигамбаевтың баяндамасын тыңдап 

және талқылап Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
1. ПСа-16-3 тобының студенті Д.К. Байзаковтын дипломдық жұмысының 

ғылыми жетекшісін т.ғ.к., доцентi А.М. Ауэзованы т.ғ.к., аға оқытушы 

С.А. Юсуповаға  ауыстыру, бұл ретте Орынбай А. техникалық кеңесші 

болып қалдырылсын. 

2. ПСа-16-3 тобының студенті Байзақов Д. К. дипломдық жұмысының 

тақырыбы өзгеріссіз қалдырылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

5.8. ТЫҢДАЛДЫ: 27.11.2019ж. №156 «Аттестаттау комиссиясы туралы» 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы, ҒИТКИ мұғалімдердің жұмыстан 

шығарылуына байланысты» мәселесі бойынша ҒИТКИ директоры Г.К. Балбаев 

(ұсыныс қоса берілді). 

 

ҒИТКИ директор Г.К. Балбаевтың баяндамасын тыңдап және талқылап 

Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

27.11.2019ж. №156 «Аттестаттау комиссиясы туралы» бұйрығына ҒИТКИ 

мұғалімдердің жұмыстан шығарылуына байланысты, мынадай өзгерістер 

енгізілсін: 

 
Мамандығы МАК 

комиссиясының 

құрамынан шығарылсын. 

(Аты-Жөні, лауазымы) 

Мак 

комиссиясының құрамына 

енгізілсін 

(Аты-Жөні, 

лауазымы) 

5В071900 

«Радиотехника, 

электроника және 

телекоммуникациялар» 

Нургожин Б.И. 

профессор, ф-м. ғ. к. 

Кумызбаева С.К.  

ТКЖЖ кафедраның аға 

оқытушысы, PhD 

 

5В074600 

«Ғарыштық техника 

және технологиялар» 

Шимырбаев М.К. 

профессор, т.ғ.к. 

Косболов С.Б.  

ТКЖЖ кафедраның 

профессоры, т.ғ.к. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 



 5.9. ТЫҢДАЛДЫ: ТКЖЖ кафедрасының меңгерушісі Э.К. Темырканова 

«Диплом жұмыстарының ғылыми жетекшісін ауыстыру туралы» (ұсыныс қоса 

берілді). 

 

 ТКЖЖ кафедрасының меңгерушісі Э.К. Темырканованың баяндамасын 

тыңдап және талқылап Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
 Профессор Б. И. Нұрғожиннің жұмыстан шығуына байланысты келесі 

студенттердің дипломдық жұмыстарының ғылыми жетекшісі Э.К. 

Темыркановаға ауыстырылсын: 

- Айдынбек Абылай Женісұлы; 

- Бақыт Айбек Нұрболұлы; 

- Болебаев Мадияр Кадирсейтулы; 

- Дулат Адлен Рахманұлы; 

- Куанышов Алибек Амирханович; 

- Қуаныш Мереке Берікұлы; 

- Тауекельев Мақсат Әбілханұлы. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

5.10. ТЫҢДАЛДЫ: ЖЭЖТИ директорды Б.Т. Бахтияр «Сырттай бөлім   

ЖЭЖТИ бакалаврларына ғылыми жетекшілерді және дипломдық жұмыстардың 

тақырыптарын бекіту туралы» (ұсыныс қоса берілді). 

 

ЖЭЖТИ директорды Б.Т. Бахтияр баяндамасын тыңдап және талқылап 

Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
Төмендегі сырттай бөлім ЖЭЖТИ бакалаврларына ғылыми жетекшілерді 

және дипломдық жұмыстардың тақырыбын бекіту:  

 

I Мамандығы 5В071700 – Жылуэнергетика 

Мамандандыру «Жылу электр станциялары» 
 

№ Студенттің аты-

жөні 

Тақырыптар жетекшісің аты-жөні 

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 

 

2 Айдаболов Азамат 

Сатыбалдинович 

ГТҚ-ны орналастыру арқылы АЖЭО-1-ді 

қайта құру. 

Реконструкция АТЭЦ-1 с установкой 

ГТУ. 

Олжабаева К.С. аға 

оқытушы, PhD докторы 



Reconstruction of Almaty HPP-1 with 

installation of CCGT unit. 

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 

оқытушы, PhD докторы 

Тобы – ТЭзв-18-1 

1. Арбабаев Дамир 

Нуралиевич  

3-ші Жылу Электр Орталығының 

буландырғыш қондырғысының жылулық 

есептелінуі. 

Тепловой расчет испарительной 

установки 3 Тепловой Электростанции. 

Thermal calculation of the evaporation plant 

of the 3rd thermal power plant. 

Бахтияр Б.Т.               

т.ғ.к., АЭжБУ доценті, 

2. Күанышев Абат 

Күатұлы 

Алматы ЖЭО - 1 оны қайта жаңарту 

кезіндегі жұмыс тиімділігін арттыру 

мүмкіндіктерін талдау  

Анализ возможностей повышения 

эффективности работы Алматинской 

ТЭЦ-1 при ее реконструкции  

Analysis of opportunities to improve the 

efficiency of Almaty CHPP-1 during its 

reconstruction 

Сериков Э.А. 

АЭжБУ профессоры, 

т.ғ.к. 

4. Доғдырбай Әділет 

Өндірғалиұлы 

Шағын ЖЭО-дағы су жылытатын 

қазандықты қайта құру сызбасын талдау 

Анализ схем реконструкции пиковой 

водогрейной  котельной в мини ТЭЦ 

Analysis of schemes for reconstruction of a 

peak hot water boiler in a mini CHPP 

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" кафедрас 
ЖЭҚ ының доценті» 

Тобы – ТЭзв-18-2 

1. Ажикенов Серик 

Сатимович 

Бу және газ турбиналарын 

диагностикалау әдістерін жетілдіру 

Совершенствование методов 

диагностикипаровых и газовых турбин  

Improvement of methods of diagnostics of 

steam and gas turbines 

Кибарин А.А. 

АЭжБУ профессоры, 

т.ғ.к. 

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

 

№ Студенттің аты-

жөні 

Тақырыптар жетекшісің аты-жөні 

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 

 

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 

 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  
 

5.11. ТЫҢДАЛДЫ: ЖЭЖТИ директорды Б.Т. Бахтияр «Күндізгі және 

сырттай оқу нысанында оқитын ЖЭЖТИ студенттерінің біліктілік емтиханын 

қабылдау жөніндегі МАК құрамын бекіту 2019/2020 оқу жылына туралы» 

(ұсыныс қоса берілді). 

 

ЖЭЖТИ директорды Б.Т. Бахтияр баяндамасын тыңдап және талқылап 

Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 

Келесі мамандықтар бойынша 2019/2020 оқу жылына күндізгі және 

сырттай оқу нысанында оқитын ЖЭЖТИ студенттерінің біліктілік емтиханын 

қабылдау бойынша МАК құрамы бекітілсін:  

«5В071700 - Жылуэнергетика»:  

Мамандандыру «Жылу электр станциялары» 

Орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: Сыргабаев И.А – "АлЭС" АҚ, ЖЭО-1 басқарушы директоры; 

Хатшысы: Кумаргазина М.Б. – «ЖЭҚ» кафедра инженері. 

МАК мүшелері: 

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

2. Касимов А.С. – аға оқыт. «ЖЭҚ» каф.; 

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



4. Олжабаев М.С. – ЖЭО – 1, ПТО бастығы;  

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

директорының орынбасары; 

Қазақ бөлімі үшін: 

Төрағасы: Сыргабаев И.А – АО «АлЭС», управляющий директор ТЭЦ-1; 

Хатшысы: Кумаргазина М.Б. – «ЖЭҚ» кафедра инженері. 

МАК мүшелері: 

1. Бахтияр Б.Т. – т.ғ.к., «ЖЭҚ» каф. доценті; 

2. Туманов М.Е. –  «ЖЭҚ» каф. доценті; 

3. Бакытжанов И.Б. – «ЖЭҚ» каф. доценті; 

4. Олжабаев М.С. – ЖЭО – 1, ПТО бастығы;  

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

директорының орынбасары; 

Мамандандыру-Өнеркәсіптік жылу энергетикасы 

Орыс және қазақ бөлімдері үшін: 

Төрағасы: Шанлакбаев А.Қ. – "АлЭС" АҚ, ЖЭО-2 басқарушы директоры;  

Хатшысы: Джунусова Л.Р. – ӨЖТ каф. доценті; 

МАК мүшелері: 

1. Умбетов Е.С. – т.ғ.к., доцент, ӨЖТ кафедра меңгерушісі; 

1. Хазимов М.Ж. – т.ғ.к., ӨЖТ кафедра профессоры; 

2. Абильдинова С.К. – PhD, ӨЖТ каф. доценті; 

3. Алиярова М.Б. – т.ғ.к., ӨЖТ каф. доценті. 

 

«5В073100- Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» 

Орыс және қазақ бөлімдері үшін: 

Төрайым: Ахбердиева А.А. – "Интергаз Орталық Азия УМГ "Алматы" 

АҚ экология жөніндегі жетекші инженері. 

Хатшысы:  Сагытаева К.А. – ИЭЕҚ кафедра ассистенті. 

МАК мүшелері: 

1. Абикенова А.А. – т.ғ.к., доцент, ИЭЕҚ кафедра меңгерушісі; 

2. Санатова Т.С. – т.ғ.к., ИЭЕҚ каф. доценті; 

3. Мусаева Ж.К. – б.ғ.к., ИЭЕҚ каф. доценті; 

4. Жандаулетова Ф.Р. – т.ғ.к., ИЭЕҚ каф. профессоры; 

5. Бекбасаров Ш.Ш. – т.ғ.к., ИЭЕҚ каф. аға оқытушысы.  

 

           ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

5.12. ТЫҢДАЛДЫ: ЖЭЖТИ директорды Б.Т. Бахтияр «Күндізгі және 

сырттай оқу нысанында оқитын ИТЭТТ студенттерінің дипломдық 

жұмыстарын қорғау жөніндегі МАК құрамын бекіту 2019/2020 оқу жылына 

туралы» (ұсыныс қоса берілді). 

 

ЖЭЖТИ директорды Б.Т. Бахтияр баяндамасын тыңдап және талқылап 

Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 



Келесі мамандықтар бойынша 2019/2020 оқу жылына күндізгі және 

сырттай оқу нысанында оқитын ЖЭЖТИ студенттерінің дипломдық 

жұмыстарын қорғау бойынша МАК келесі құрамы бекітілсін:  

 

«5В071700 - Жылуэнергетика энергетика»:  

Мамандандыру «Жылу электр станциялары» 

Орыс бөлімдері үшін: 

Төрағасы: АО «АлЭС», управляющий директор ТЭЦ-1; 

Хатшысы: Кумаргазина М.Б. – «ЖЭҚ» кафедра инженері. 

Дипломдық жұмыстарды қорғау жөніндегі МАК мүшелері: 

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

2. Генбач А.А. – ЖЭҚ каф. профессоры;; 

3. Борисова Н.Г. – ЖЭҚ каф. доценті; 

4. Олжабаев М.С. – ЖЭО – 1, ПТО бастығы;; 

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

директорының орынбасары. 

 

Қазақ бөлімі үшін: 

Сыргабаев И.А – "АлЭС" АҚ, ЖЭО-1 басқарушы директоры; 

Хатшысы: Кумаргазина М.Б. – «ЖЭҚ» кафедра инженері. 

Дипломдық жұмыстарды қорғау жөніндегі МАК мүшелері: 

 1. Бахтияр Б.Т. – т.ғ.к., «ЖЭҚ» каф. доценті; 

 2. Туманов М.Е. –  «ЖЭҚ» каф. доценті; 

 3. Бакытжанов И.Б. – «ЖЭҚ» каф. доценті; 

 4. Олжабаев М.С. – ЖЭО – 1, ПТО бастығы;  

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

директорының орынбасары; 

  

 Мамандандыру-Өнеркәсіптік жылу энергетикасы 

Орыс және қазақ бөлімдері үшін: 

 Төрағасы: Шанлакбаев А.Қ. – "АлЭС" АҚ, ЖЭО-2 басқарушы директоры;  

 Хатшысы: Джунусова Л.Р. – ӨЖТ каф. доценті; 

 Дипломдық жұмыстарды қорғау жөніндегі МАК мүшелері: 

 1. Умбетов Е.С. – т.ғ.к., доцент, ӨЖТ кафедра меңгерушісі; 

 2. Хазимов М.Ж. – т.ғ.к., ӨЖТ кафедра профессоры; 

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

 4. Алиярова М.Б. – т.ғ.к., ӨЖТ каф. доценті. 

 

«5В073100 - Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» 

 

Орыс және қазақ бөлімдері үшін: 

Төрайым: Ахбердиева А.А. – "Интергаз Орталық Азия УМГ "Алматы" 

АҚ экология жөніндегі жетекші инженері. 

Хатшысы:  Сагытаева К.А. – ИЭЕҚ кафедра ассистенті. 

Дипломдық жұмыстарды қорғау жөніндегі МАК мүшелері: 

1. Абикенова А.А. – т.ғ.к., доцент, ИЭЕҚ кафедра меңгерушісі; 



2. Исмаилов С.М. – АҚ "Тартып" атқарушы директоры; 

3. Анисимова Н.М. – «ҚР тұрақты дамуына жәрдемдесу» орталықтың 

жетекші маманы; 

4. Санатова Т.С. – т.ғ.к., ИЭЕҚ каф. доценті; 

5. Приходько Н.Г. – х.ғ.д., профессор; 

6. Бегимбетова А.С. – PhD, ИЭЕҚ каф. доценті;  

7. Бекбасаров Ш.Ш. – т.ғ.к., ИЭЕҚ каф. аға оқытушысы; 

8. Галиев Р.К. –АҚ "АлЭС", бас эколог. 

9. Мусаева Ж.К. – б.ғ.к., ИЭЕҚ каф. доценті. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

5.13. ТЫҢДАЛДЫ: ЭМЭЖ кафедрасының меңгерушісі Ж.К. 

Оржанованы «11.11.2019 ж. №147 «5В071800-Электр энергетикасы мамандығы 

бойынша 2020 жылы шыққан бакалавриат студенттерінің дипломдық 

жұмыстарының (жобаларының) ғылыми жетекшілері туралы» бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы (ұсыныс қоса берілді). 

 

Оржанова Ж.К.: 2019/2020 оқу жылының екінші семестрінде оқу 

жүктемесінің азаюына байланысты т.ғ.к., профессор Цыба Ю. А. 0,5 ставкадан 

0,25 ставкаға қысқаруына байланысты, дипломдық жұмыстарға басшылықты 

т.ғ.д., профессор Алдибеков И. Т. беруді ұсынамын. 

 

ЭМЭЖ кафедрасының меңгерушісі Ж. К. Оржанованың баяндамасын 

тыңдап және талқылап Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 «5В071800-Электр энергетикасы мамандығы бойынша 2020 жылы 

шыққан бакалавриат студенттерінің дипломдық жұмыстарының 

(жобаларының) ғылыми жетекшілері туралы» 11.11.2019 ж. №147 бұйрығына 

келесі өзгерістер енгізілсін: 

I. Дипломдық жұмыстардың ғылыми жетекшісі т.ғ.к., профессор Ю.А. 

Цыбаны И. Т. ЭМЭЖ  кафедра профессоры Алдибековке ауыстыру ЭАТК-16-7 

тобының келесі студенттерде: 

1. Джиенбаев Алмас Айдосулы; 

2. Башкатова Лолита Викторовна; 

3. Лян Артур Игоревич.  

II. Дипломдық жұмыстардың тақырыптары өзгеріссіз қалдырылсын. 
 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

 5.14. ТЫҢДАЛДЫ: «5В071900 – Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация мамандығы бойынша Мемлекеттік біліктілік емтиханының 

пәндері тізбесіне өзгерістер енгізу туралы» мәселесі бойынша ҒИТКИ 

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

  

 ҒИТКИ директор Г.К. Балбаевтың баяндамасын тыңдап және талқылап 

Ғылыми кеңес  



ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
 I. 5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникация 

мамандығы бойынша Мемлекеттік біліктілік емтиханының пәндері тізбесіне 

өзгерістер енгізу: 

 1. «Радиотехника және телекоммуникация негіздері»;  

 2. «Электр байланысы теориясы». 

 

 II. Елдегі төтенше жағдай мен Интернет қосымшалар бойынша ауызша 

емтихандарды өткізудің күрделілігіне байланысты 5В071900 – Радиотехника, 

электроника және телекоммуникация мамандығы бойынша тестілеу түрінде 

мемлекеттік біліктілік емтиханын қабылдау нысаны бекітілсін. 

 

         ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

  

 5.15. ТЫҢДАЛДЫ: ЭЖЭЖК кафедрасының меңгерушісі К.Т. Тергемес 

«2019-2020 оқу жылына ЭЖЭЖК кафедра МАК құрамындағы өзгерістер 

туралы» (ұсыныс қоса берілді). 

 

 Тергемес К.Т.: ЭЖЭЖК кафедра инженері Нурмаханова К.Р декреттік 

демалысқа шығуына байланысты, ол мак хатшысы болған, инженер А.Е. 

Жамаш МАК-тың жаңа хатшысы болып тағайындалуыңызды сұраймын. 

 

ЭЖЭЖК кафедрасының меңгерушісі К.Т. Тергеместың баяндамасын 

тыңдап және талқылап Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
 ЭЖЭЖК кафедрасының 2019-2020 оқу жылына МАК хатшысы болып 

инженер А.Е. Жамаш тағайындалсын. 

  

       ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

  

 5.16. ТЫҢДАЛДЫ: «5В100200 - Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі 

мамандығы үшін 2019-2020 оқу жылына арналған МАК құрамындағы 

өзгерістер туралы» мәселесі бойынша БЖАТИ директоры Т.С. Картбаев 

(ұсыныс қоса берілді). 

  

 Картбаев Т.С.: т.ғ.к., доцент Омар Т. К. қайтыс болуына байланысты, 

мак құрамына т. ғ. д., профессор Якубова М. З. қоса отырып, басқару жүйелері 

және ақпараттық технологиялар институты мамандықтарының құрамына 

өзгерістер енгізуді сұраймын. 

 

 БЖАТИ директор Т.С. Картбаевтың баяндамасын тыңдап және талқылап 

Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
5В100200 – Ақпараттық қауіБпсіздік жүйелері мамандығы үшін 2019-

2020 оқу жылына (қаз. және орыс. бөлімшелер) МАК келесі құрамы бекітілсін: 

Комиссия в составе: 



МАК төрағасы - Капалова Н.А., т.ғ.к., «Ақпараттық және есептеуіш 

технологиялар институты» РМК Ақпараттық қауіпсіздік зертханасының 

меңгерушісі. 

Біліктілік емтиханын қабылдауға: 

Бердибаев Р.Ш. – кафедра меңгерушісі, доцент, п.ғ.к.; 

Якубова М.З. – АҚЖ кафедрасының профессоры, т.ғ.д.; 

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

Суйеубаев О.Б. – АҚЖ СИБ кафедрасының инженері, хатшысы. 

  

Бітіруші жұмыстарды қабылдауға (қаз. және орыс. бөлімшелер):  

Бердибаев Р.Ш. – кафедра меңгерушісі, доцент, п.ғ.к.; 

Якубова М.З. – АҚЖ кафедрасының профессоры, т.ғ.д.; 

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

Шайкулова А.А.  –  АҚЖ кафедрасының доценті, т.ғ.к.; 

Покусов В.В. – «Қазақстандық ақпараттық қауіпсіздік қауымдастығы» 

төрағасы, ЖШС бас директоры. 

Суйеубаев О.Б. – АҚЖ СИБ кафедрасының инженері, хатшысы. 

  

       ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

5.17. ТЫҢДАЛДЫ: «2019-2020 оқу жылына арналған БЖАТИ білім 

алушыларының дипломдық жобалары мен басшыларының тақырыптарын 

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

қоса берілді). 

 

Картбаев Т.С.: өндірістік қажеттілікке байланысты дипломдық 

жобалардың тақырыбын және басқару жүйелері және ақпараттық 

технологиялар институтының 4-курс студенттеріне төменде көрсетілген 

жетекшілерді өзгертуді сұраймын. 

  

 БЖАТИ директор Т.С. Картбаевтың баяндамасын тыңдап және талқылап 

Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
Өндірістік қажеттілікке байланысты БЖАТИ 4 курс студенттерінің 

дипломдық жобалар мен жетекшілердің тақырыптарын өзгерту: 

1. Күндізгі бөлім 
Студенттің аты-

жөні 

Тақырыптар жетекшісің аты-

жөні 

1 2 3 

АИСк-16-1 

Әбікен Абылай 

Бақытжанұлы 

Таратылған басқару жүйесін әзірлеу және оның 

диспетчерлік қызметін орындайтын амалдарын жасау. 

Разработка и диспетчеризация распределенной 

системы автоматизации. 

Development and dispatching  of adistributed automation 

system. 

Копесбаева А.А., 

т.ғ.к., профессор 

Төлеушова Анар 

Сәбитқызы 

Цемент зауытының технологиялық процесін 

басқарудың автоматтандырылған жүйесін 

Сауанова К.Т., 

т.ғ.к., доцент 



модернизациялау. 

Модернизация АСУ ТП цементного завода. 

Modernization of the аutomated сement plant process 

control system. 

Нұрмағанбет 

Азамат 

Мұратбекұлы 

Газ-поршенді электр станциясының релелік 

қорғанысын автоматтандыру жүйесін әзірлеу. 

Разработка системы автоматизации для  релейной 

защиты газопоршневой электростанции 

Development of a relay protection automation system for 

a gas piston power plant 

Сагындикова 

А.Ж., PhD, доцент 

 

АУТк-16-2 

Бүркітбай 

Нұрмұхамед 

Юсупұлы 

Rassbery Pi негізінде қауіпсіздік тестілерін 

автоматтандырыруға арналған портативті құрылғыны 

жасау. 

Разработка портативного устройства для 

автоматизации тестов безопасности на основе 

Rassbery Pi. 

Development of an portable device for automating 

security tests based on the Raspberry Pi. 

Сауанова К.Т., 

т.ғ.к., доцент 

Ғабит Серікболсын 

Ғабитұлы 

Автономды режимде жарықтандырудың басқару 

жүйесін құру. 

Разработка системы управления освещением в 

автономном режиме. 

Development of the control system of  lighting in offline 

mode. 

Сағындықова 

Ш.Н., т.ғ.к., 

доцент  

Ермеков Нұрлан 

Еркінұлы 

Жылумен қамтамасыз ету басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін құру. 

Разработка автоматизированной  системой 

управления  теплоснабжения. 

Development of an automated  heat supply control 

system. 

Сағындықова 

Ш.Н., т.ғ.к., 

доцент 

 

Қожабек Аида 

Мейрбекқызы 

Бетон қоспасын дайындау процесің автоматы басқару 

жүйесін жасау.  

Разработка автоматизированной системы управления 

процессом приготовления бетонной смеси. 

Development of  automation system for the preparation of 

concrete mix. 

Абжанова Л.К., 

PhD, доцент 

Тоқтарақын 

Мағжан 

Марғұланұлы 

Жібек жолы станциясында сарқынды суды тазарту 

процесін басқару жүйесін құру. 

Разработка системы управления процессом очистки 

сточной  воды на станции Жібек жолы. 

Development of wastewater purification process control 

system at the Zhibek Zholy station. 

Жусупбеков С. С., 

т.ғ.к., профессор 

Хаятұллаева 

Гаухар 

Нұрғалықызы 

Мұнайды есепке алудың коммерциялық торабын 

автоматты басқару жүйесін құру. 

Разработка системы автоматического управления  

коммерческого узла учета нефти. 

Development of an automatic control system for  of 

commercial oil metering unit 

Оракбаев 

Е.Ж.,PhD, аға 

оқытушысы 

Тулегенов Ермұрат 

Бакытович 

Мұнай құбыры үшін жиілік түрлендыргішті  

индукциялық қыздырғыш арқылы   әзірлеу 

Разработка преобразователя частоты с 

индукционным нагревателем для нефтепровода 

Development of a frequency converter with an induction 

Сагындикова 

А.Ж., PhD, доцент 



heater for an oil pipeline 

АУТк-16-3 

Жетібаев Азамат 

Харифоллаұлы 

Кенселік ғимараттрадағы климат-бақылау жүйесін 

автоматтандыру№ 

Автоматизация системы климат - контроля в офисных 

зданиях. 

Automation of climate control system in of  buildings 

Сагындикова 

А.Ж., PhD, доцент 

Кузембаев Мерей 

Бисенұлы 

Мұнай айдау сорғы станцияларының автоматтандыру 

және бақылау жүйесін әзірлеу. 

Разработка системы автоматизации и мониторинга  

нефтеперекачивающих  насосных станций. 

Development of automation and monitoring systems for 

oil pumping stations. 

Копесбаева А. А.,  

т.ғ.к., профессор 

Қайрат Балжан 

Қайратқызы 

Асфальтбетонды қоспаның  таралу процесін 

автоматтандыру 

Автоматизация процесса распределения 

асфальтобетонной смеси 

Automation of the distribution process of asphalt concrete 

mix 

Жусупбеков С. С., 

т.ғ.к., профессор 

Сағыджанов Ертай 

Ерболатұлы 

Дәнді кептіруге арналған индукциялық жылу жүйесін 

әзірлеу 

Разработка системы  индукционного нагрева для 

сушки зерна. 

Development of an induction heating system for drying 

grain 

Сагындикова 

А.Ж., PhD, доцент 

Хангерей Мақпал 

Дидарқызы 

Тұрмыстық қатты қалдықтарды қайта өңдеу процесін 

бақылауға арналған автоматтандыру жүйесін құру. 

Разработка  систем автоматизации для мониторинга 

процессом преработки твердых бытовых отходов. 

Creation of automation systems for monitoring the 

process of processing municipal solid waste. 

Жусупбеков С. С., 

т.ғ.к., профессор 

Әбіт Аяна 

Талғатқызы 

Тұрғын үйді жылытудың автоматтандырылған 

жүйесін құру 

Разработка автоматизированной системы управления 

отоплением жилого здания 

Development of an automated heating control system for 

a residential building 

Сагындикова 

А.Ж., PhD, доцент 

 

Мерзажанов 

МирасБағыбекұлы 

Дизель отынын гидротазарту және 

депарафинизациялау қондырғысының басқару 

жүйесін әзірлеу 

Разработка системы управления установкой 

гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива 

Development of a control system for a diesel fuel 

Hydrotreating and dewaxing plant 

Копесбаева А. А.,  

т.ғ.к., профессор 

Орынбай Алтынбек 

Берікұлы 

Мұнай өнімдерін қоймалау және тасымалдау 

процестердің автоматтандыру жүйесін әзірлеу. 

Разработка системы автоматизации транспортировки 

и складирования нефтепродуктов. 

Development of automationof system for transportation 

and storage of petroleum products. 

Копесбаева А. А.,  

т.ғ.к., профессор 

Сагидуллаев Ұнтақтаудың алдында астықты салқын Сауанова К.Т., 



Заманбек 

Жандуллаевич 

кондиционерлеу процесін бақылау және басқару 

жүйелері құру.  

Разработка систем контроля и управления холодным 

кондиционированием зерна перед помолом. 

Development of systems for control and management of 

cold conditioning of grain before grinding. 

т.ғ.к., доцент 

Мергембаев Мұхит 

Талғатұлы 

Кондитерлік фабриканың технологиялық үрдістерін 

автоматтандыру 

Автоматизация технологического процессов 

кондитерской фабрики 

Automation of the technological processes of the 

confectionery factories 

Абжанова Л.К., 

PhD, доцент 

АИСУ-16-4 

Евглевский Иван 

Дмитриевич 

Тұрғын үй-жайдың инженерлік жүйелерін дауыстық 

басқаруын құру 

Разработка голосового управления 

инженерными системами  жилого помещения 

Developing voice control of living quarters’ utilities 

Федоренко И.А., 

доцент, т.ғ.к. 

Жанузаков Адиль 

Тимурович  

Кәсіпорындағы құрал-жабдықтарды есепке алудың 

автоматтандырылған жүйесін құру 

Разработка автоматизированной системы учета 

оборудования на предприятии 

Development of an enterprise automated equipment 

accounting system   

Сябина Н.В., 

доцент, т.ғ.к. 

Курбанов Акимжан 

Адильжанович 

TIA Portal V15.1 ортасында Алматыдағы «Оңтүстік» 

қазандық торабын диспетчерлеу  

Диспетчеризация узла котельной «Южная» г. Алматы 

в среде TIA Portal V15.1  

Dispatching the node of the boiler house "South" in 

Almaty in the TIA Portal V15.1 software 

Копесбаева А.А., 

т.ғ.к., профессор 

Қабдығалиев 

Ержан 

Амандықұлы 

Жерді автоматты суару жүйесін құру 

Разработка системы автоматического орошения 

почвы 

Development of an automatic irrigation system 

Федоренко И.А., 

доцент, к.т.н. 

Мащенко Олег 

Евгеньевич 

Әлеуметтік маңызды нысандарға арналған қардың 

еруінің автоматтандырылған жүйесін жасау 

Разработка автоматизированной системы снеготаяния 

для социально значимых объектов 

Development of the automated snow melting system for 

socially significant facilities 

Сябина Н.В., 

доцен, т.ғ.к. 

Молдабаева 

Меруерт 

Тұрарқызы 

Қазақстан-Қытай газ құбырыңдағы КС-1 сүзгі 

сепататор блогының газ ағынын реттеу жүйесің құру  

Разработка системы регулирования потока газа в 

блоке фильтров - сепараторов на КС-1 газопровода 

Казахстан-Китай 

Development of a gas flow regulation system in filters-

separators block at CS-1 of the Kazakhstan-China gas 

pipeline 

Федоренко И.А., 

доцент, т.ғ.к. 

Мунасыпов 

Тимофей 

Валерьевич 

Бөлшектердің қалыптау ағынды өндірісінің 

автоматтандырылған басқару жүйесін құру 

Разработка автоматизированной системы управления 

поточного производства штамповки деталей 

Development of an automated control system for in-line 

production of detail stamping 

Федоренко И.А., 

доцент, т.ғ.к. 



Нурбол Лира "Өндірістік шығын өлшеуіштерін тексеру" үшін 

деректер базасын басқару жүйесін құру 

Разработка системы управления базами данных 

«поверка промышленных расходомеров» 

Development of database management system 

«verification of industrial flow meters» 

Хан С.Г., 

профессор, т.ғ.к. 

Нурланова Алина 

Ануаровна 

Орбитада спутниктік қозғалыс кезінде дірілді 

төмендетуді басқару жүйесін құру  

Разработка системы управления подавления вибраций 

при движении спутника на орбите 

Development of a control system for vibration reduction 

during satellite motion in orbit 

Федоренко И.А., 

доцент, т.ғ.к. 

Резник Алексей 

Владимирович 

Бөлшек сауда желідегі тауарлардың құнын 

басқарудың автоматтандырылған жүйесіндегі 

ақпараттық қосалқы жүйесін құру 

Разработка информационной подсистемы 

автоматизированной системы управления стоимостью 

товаров в розничной сети 

Development of an Information Subsystem of the 

Automated Control System the pricing of goods in the 

retail network 

Сябина Н.В., 

доцент, , т.ғ.к. 

Серикова Анель 

Асхатовна 

Крагтен әдісімен "Шығын өлшегіштердің 

өлшеулерінің анықталмағандығын есептеу" 

автоматтандырылған бағдарламасын жасау 

Разработка автоматизированной программы «Расчет 

неопределённости измерений расходомеров» методом 

Крагтена 

Development of the automated program "Calculation of 

flow meter measurement uncertainty" by Kragten method 

Хан С.Г., 

профессор, т.ғ.к. 

Тағай Алдияр 

Асқарұлы 

Кәсіпорынның техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерін есептеуге арналған 

автоматтандырылған басқару жүйесінің веб-

қосымшасын жасау 

Разработка веб-приложения автоматизированной 

системы управления расчета технико-экономических 

показателей предприятия  

Web application development of an automated control 

system for calculating the technical and economic 

indicators of the enterprise 

Федоренко И.А., 

доцент, т.ғ.к. 

Шәріпбек Ақерке 

Нұрғалиқызы 

Астрофизикалық кешен үшін қосымша энергия алуды 

басқару жүйесін әзірлеу  

Разработка системы управления получения 

дополнительной энергии для астрофизического 

комплекса 

Development of a control system for obtaining additional 

energy for the astrophysical complex 

Федоренко И.А., 

доцент, т.ғ.к. 

Аймагамбетов 

Тамирлан 

Серикулы 

Бөлменің табиғи жарықтандыру (жалюзи) процесін 

автоматты реттеу жүйесін әзірлеу 

Разработка системы автоматизированного 

регулирования процессом естественного освещения 

помещения (жалюзи) 

Development of a system of automated regulation of the 

natural lighting process of the premises (blinds) 

Сябина Н.В., 

доцент, т.ғ.к. 

Гинаятова Аружан «Техникалық өлшеу құралдары» пәні бойынша Хан С.Г., 



Юсупкызы виртуалды зертханалық жұмысты әзірлеу 

Разработка виртуальной лабораторной работы по 

дисциплине "Технические средства измерений" 

Development of virtual laboratory work in the discipline 

"Technical measuring instruments" 

профессор, т.ғ.к. 

Исабаев Асхат 

Аскарович 

Пәтер үшін автоматтандырылған дабыл беру жүйесін 

әзірлеу 

Разработка автоматизированной системы охранной 

сигнализации для квартиры 

Development of an automated alarm system for an 

apartment 

Сябина Н.В., 

доцент, т.ғ.к.. 

Сарманова Динара 

Қожамұратқызы 

Labview графикалық бағдарламалау ортасында 

виртуалды зертханалық жұмысты әзірлеу 

Разработка виртуальных лабораторных работ в среде 

графического программирования Labview 

Development of virtual laboratory work in Labview 

graphical programming environment 

Хан С.Г., 

профессор, т.ғ.к. 

Шалгинбаев Тимур 

Алмурзаевич 

Жер асты құрылымындағы қауіпті заттарды анықтау 

құрылғысын және мониторинг жүйесін әзірлеу  

Разработка устройства обнаружения и системы 

мониторинга опасных веществ в подземном 

сооружении 

Development of a detection device and a monitoring 

system for hazardous substances in an underground 

structure 

Сябина Н.В., 

доцент, т.ғ.к. 

Юнусов Ильяс 

Арматович 

Өнеркәсіптік объектінің аумағында ауаны 

бақылаудың автоматтандрылыған жүйесін әзірлеу 

Разработка автоматизированной системы 

мониторинга воздуха на территории промышленного 

объекта 

Development of an automated air monitoring system on 

the territory of an industrial facility 

Сябина Н.В., 

доцент, т.ғ.к. 

Дюсебаева Сабина 

Тимуровна 

Өсімдіктерді  жылыжайда өсіру процесін 

автоматтандыру жүйесін құру  

Разработка системы автоматизации процесса 

выращивания растений в теплице 

Development of a system for automation the process of 

growing plants in a greenhouse 

Сябина Н.В., 

доцент, т.ғ.к. 

АУТ-16-5 

Адаев Нұрдәулет 

Қанатұлы 

Мұнай өнеркәсібінің технологиялық процестерін 

автоматтандыру жүйесін құрастыру 

Разработка системы автоматизации технологических 

процессов нефтяной промышленности 

Development of automation of technological processes of 

oil industry 

Чернов Б.А., 

доцент, т.ғ.к. 

Джумалеева Диана 

Муратбековна 

Қаражанбас кен орнында тығыздаушы ұңғымаларды 

бақылау бойынша автоматтандырылған басқару 

жүйесін әзірлеу 

Разработка автоматизированной системы управления 

по контролю уплотняющих скважин на 

месторождении Каражанбас 

Development of an automated control system for 

monitoring compacting  wells at the Karazhanbas field 

Муханов Б.К., 

доцент,  т.ғ.к. 

Жеткизгенов Мұнай ұңғымаларын бұрғылау процесін автоматты Муханов Б.К., 



Азамат Ерланович басқару жүйесін құру 

Разработка системы автоматического управления 

процессом бурения нефтедобывающих скважин 

Development of automatic control system of the process 

of drilling oil wells 

доцент, т.ғ.к. 

Жұмақұлов 

Айдынбек 

Рахметұлы 

Магистральдық мұнай құбырының сорғы станциясын 

диспетчерлік бақылау мен басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін жасау 

Разработка автоматизированной системы 

диспетчерского контроля и управления насосной 

станцией магистрального нефтепровода 

Development of an automated Supervisory control and 

control system for the pumping station of the oil trunk 

pipeline 

Чернов Б.А., 

доцент, т.ғ.к. 

Каримов Эльдар 

Атиголлаевич 

Мұнай өнімдерін сақтауға арналған резервуар паркін 

басқарудың автоматтандырылған жүйесін құрастыру 

Разработка автоматизированной системы управления 

резервуарным парком хранения нефтепродуктов 

Development of an automated control system of tank park 

for storing petroleum products 

Копесбаева А.А., 

профессор, т.ғ.к. 

Тукпатоллаев 

Данабек 

Сырымбетович 

Ағынды суларды тазарту қондырғыларын басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін құру 

Разработка автоматизированной системы управления 

предприятий очистки сточных вод 

Development of an automated control system for 

wastewater treatment plants 

Муханов Б.К., 

доцент, , т.ғ.к. 

Карпенко Алёна 

Олеговна 

Газдың саны мен сапасын өлшеудің 

автоматтандырылған жүйесін әзірлеу 

Разработка автоматизированной системы измерения 

количества и качества газа 

Development of an automated system for measuring the 

quantity and quality of gas 

Муханов Б.К., 

доцент, т.ғ.к. 

Келбатыр Ерназ 

Ерниязұлы 

Су тасу ұңғымасының деңгейінің таралуын 

бақылаудың автоматтандырылған жүйесін жасау 

Разработка системы автоматизированного 

мониторинга распределения уровня водоносных 

скважин 

Development of an automated monitoring system for the 

distribution of the level of aquifers 

Муханов Б.К., 

доцент, т.ғ.к. 

Мубарак Алишер 

Русланұлы 

Мұнай және газ өндіру цехының телемеханикасы мен 

технологиялық процестерді басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін жетілдіру  

Модернизация автоматизированной системы 

управления технологическим процессом и 

телемеханики цеха добычи нефти и газа 

Modernization of the automated process control system 

and telemechanics of the oil and gas production workshop 

Муханов Б.К., 

доцент, т.ғ.к. 

Мүсекенов Қайсар 

Талаптасұлы 

Топтық қондырғыға арналған процестерді 

басқарудың автоматтандырылған жүйесін жасау 

Разработка автоматизированной системы управления 

технологическим процессом групповой установки 

Development of an automated process control system for 

a group installation 

Чернов Б.А., 

доцент, т.ғ.к.. 

Нұрмағанбет Магистральды мұнай құбырының сорғы станциясын Чернов Б.А., 



Еркебұлан 

Русланұлы 

автоматты басқару жүйесін құру 

Разработка системы автоматического управления 

насосной станции магистрального нефтепровода 

Development of an automatic control system for a 

pumping station of a trunk oil pipeline 

доцент, т.ғ.к. 

Сагиндыков Ардак 

Серикович 

Кеңсенін жайлы микроклиматын процесін 

автоматтандыру жүйесін құру 

Разработка системы автоматизации процесса 

поддержки комфортного микроклимата в офисном 

помещении  

Development of automation system to support a 

comfortable microclimate of the office 

Сябина Н.В., 

доцент, т.ғ.к. 

Сафиева Наркиз 

Сафиқызы 

Суды екінші рет пайдаланудың автоматты 

жүйесін құру 

Разработка автоматической системы вторичного 

использования воды 

Development of an automatic water recycling system 

Хан С.Г., 

профессор, т.ғ.к. 

Шитиков 

Александр 

Алексеевич 

Темір жол және автомобиль көліктерінен май 

өндірудің құю эстакадасын басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін әзірлеу 

Разработка автоматизированной системы управления 

сливо-наливной эстакадой производства масел с 

железнодорожного и автомобильного транспорта  

Development of an automated control system for the 

loading and unloading overpass of oil production from 

rail and road transport 

Копесбаева А.А., 

профессор, т.ғ.к.. 

Унгаров Сулеймен 

Шоханулы 

ЖЭОға отын берудi автоматтандыру жүйесін құру  

Разработка систем автоматизации подачи топлива в 

ТЭЦ 

Development of thermal power plants fuel supply 

automation system 

Чернов Б.А., 

доцент, т.ғ.к. 

Шерипова Айдана 

Мухтарқызы 

Мұнай өңдеу зауытының сарқынды суларды 

тазартудың автоматтандырылған жүйесін құру 

Разработка автоматизированной системы очистки 

сточных вод нефтеперерабатывающего предприятия 

Development of an automated wastewater treatment 

system for an oil refinery enterprise 

Федоренко И.А., 

доцент, т.ғ.к. 

Кыстауов 

Нурмахан 

Нурасылович 

Мұнай кен орнын игеру үшін шикі газды айдаудың 

автоматтандырылған жүйесін құру 

Разработка автоматизированной системы закачки 

сырого газа при разработке нефтяных месторождений 

Development of an automated crude gas injection system 

for oil field development 

Чернов Б.А., 

доцент, т.ғ.к. 

АИСУа-16-7 

Абуев Нурболат 

Суннатиллаевич 

Разработка автоматизированной системы управления 

уровнем спаренного резервуара  

Қосарланған резервуардың деңгейін басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін құру 

Development of an automated coupled tank level control 

system 

Хан С.Г., 

профессор, т.ғ.к. 

Әскербек Аманбек 

Қасымбекұлы 

Разработка метода профилактики образования 

донных отложений в ёмкостях для хранения и/или 

транспортировки нефти 

Development of a method for preventing the formation of 

Молдагулова А.Н. 

т.ғ.к. 

http://edu2.aues.kz/template.html#/student/9530
http://edu2.aues.kz/template.html#/student/9530
http://edu2.aues.kz/template.html#/student/8886
http://edu2.aues.kz/template.html#/student/8886


bottom sediments in tanks for storing and / or transporting 

oil 

Мұнайды сақтауға және / немесе тасымалдауға 

арналған резервуарлардағы шөгінділерді пайда 

болдырмау әдісін құру 

Бердалиев Сырым 

Мейрамбекович 

Разработка автоматизированной системы управления 

для факельной установки 

Development of an automated control system for a flare 

plant 

Алау қондырғысын басқарудың автоматтандырылған 

жүйесін жасау 

Копесбаева А.А. 

профессор, т.ғ.к. 

 

Болатов Алмас 

Ерланович 

Разработка автоматизированной системы управления 

процессом транспортировки нефти 

Development of automated control system for oil 

transportation process 

Мұнай тасымалдау процесін басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін құру 

Копесбаева А.А. 

профессор, т.ғ.к.. 

 

Буранов Аян 

Адилгереевич 

Мембраналық технология негізінде азот өндірісін 

басқарудың автоматтандырылған жүйесін зерттеу  

және құру  

Разработка и исследование автоматизированной 

системы управления производством азота на основе 

мембранной технологии 

Development and research of an automated control 

system of nitrogen production based on membrane 

technology 

Хан С.Г., 

профессор, т.ғ.к. 

Избасканов Аскар 

Нуралийулы 

Разработка и исследование системы переработки 

мусора методом плазменной газификации и попутной 

генерации электрической энергии. 

Плазмалық газдандыру әдісімен қоқысты қайта өңдеу 

және жолай электр энергиясын өндіру жүйесін құру 

және зерртеу 

Development and research of a waste recycling system 

using plasma gasification method and associated 

generation of electric energy. 

Ибраева Л.К., 

профессор, т.ғ.к. 

Ихсанов Алдияр 

Менжанович 

Разработка автоматизированной системы управления 

газораспределительной станции 

Газ тарату станциясының автоматтандырылған 

жүйесін құру. 

Development of an automated control system of the gas 

distribution station. 

 

Копесбаева А.А. 

профессор, т.ғ.к. 

 

Қабдығалиев 

Бағжан 

Қайырболатұлы 

Мұнайды тасымалдаудың технологиялық процесін 

қашықтықтан бақылаудың және басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін  құру 

Development of an automated system for remote 

monitoring and control of the technological process of oil 

transportation 

Разработка автоматизированной системы 

дистанционного контроля и управления 

технологическим процессом транспортировки нефти 

Молдагулова А.Н. 

т.ғ.к. 

Масонов Ернур 

Жасуланұлы 

Development and research of an automated sulfur 

production process control system 

Разработка и исследование автоматизированной 

системы управления процессом добычи серы 

Ибраева Л.К., 

профессор, т.ғ.к. 
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Күкірт өндіру процесінің автоматтандырылған 

басқару жүйесін құру және зерттеу 

Мұхтар Мерей 

Қазбекұлы 

Разработка и исследование автоматизированной 

системы установки водоподготовки и очистки стоков. 

Development and research of an automated system for the 

installation of water treatment and wastewater treatment. 

Суды тазарту және ағынды суларды тазартудың 

автоматтандырылған жүйесін жасау және зерттеу. 

Ибраева Л.К., 

профессор, т.ғ.к. 

Рахимжанов 

Альтаир 

Нурбулатович 

Разработка автоматизированной системы управления 

насосной станцией 

Development of an automated control system for a 

pumping station 

Сорғы станцияларының құрылымының  

автоматтандырылған жүйесін құру 

Копесбаева А.А. 

профессор, т.ғ.к.. 

 

Сағын Аружан 

Сағынқызы 

Development of an automated system for the 

technological process of recycling of PET waste 

Разработка системы автоматизации технологического 

процесса переработки ПЭТФ отходов 

ПЭТФ қалдықтарды қайта өңдеудiң технологиялық 

процесін автоматтандыру жүйесін әзірлеу 

Ибраева Л.К., 

профессор, т.ғ.к.. 

Тасқымбай Бекжан 

Серікұлы 

Разработка и исследование модели системы 

определения производственных показателей на базе 

информационных потоков нефтегазовой отрасли. 

Мұнай және газ саласының ақпараттық ағындары 

негізінде өндірістік көрсеткіштерді анықтау 

жүйесінің моделін жасау және зерттеу. 

Development and research of a model of a system for 

determining production indicators based on information 

flows of the oil and gas industry. 

Копесбаева А.А. 

профессор, т.ғ.к. 

 

Тәжіман Азамат 

Бауыржанұлы 

Разработка автоматизированной системы управления 

установкой подготовки природного газа 

Development of an automated control system for a 

natural gas treatment plant. 

Табиғи газды дайындау қондырғысын басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін жасау 

Утепбергенов И. 

Т., профессор, 

т.ғ.к. 

ИНФ-16-2 

Курбанов  

Расим  

Анварович 

Разработка web-приложения  для ТОО «ARLAN SI».   

«ARLAN SI» ЖШС үшін web-қосымшаны құру. 

Web-application development for «ARLAN SI» LLP. 

Маликова Ф.У.  

PhD, доцент 

 

ИСк-16-1 

Несипбекова  

Нурила 

Қуанышқызы 

Разработка информационной системы обработки 

статистических данных предприятия. 

Кәсіпорынның статистикалық деректерін өңдеудің 

ақпараттық жүйесін құру. 

Development of a statistic data processing system of the 

enterprise. 

Ахметов Б.С. 

т.ғ.д., профессор 

ИС-16-2 

Абдукадирова 

Надира 

Абдуваитовна 

Разработка мобильного приложения магазина 

«Unimag» на базе IOS.   

IOS негізінде «Unimag» дүкенінің мобилдік 

қосымшасын құру. 

Development of a mobile application for the «Unimag» 

store based on the IOS. 

Картбаев Т.С. 

PhD, профессор 

 

ВТ-16-2 
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Бобровский  

Павел 

Александрович 

Разработка информационного портала для компании.  

Разработка системы хранения и обработки цифровых 

данных. 

Компания үшін ақпараттық порталды әзірлеу. 

Цифрлық деректерді өңдеу және сақтаудың жүйесін 

құру. 

Development of an information portal for the company. 

Development of a system for  storage and digital data 

processing. 

Кожамкулова 

Ж.Ж. 

PhD, доцент 

Нұржаубаев  

Сүндет 

Александрұлы 

Разработка компьютерной модели учета добычи 

нефти из скважины 

Ұңғымадан мұнай өндіруді есепке алу үшін 

компьютерлік моделін құру. 

Development of a computer model accounting for oil 

production from the hole 

Балгабаева Л.Ш. 

т.ғ.к., доцент 

СИБк-16-1 

Акуов Ернар 

Рахатович 

Компанияның ақпараттық қауіпсіздігіне қатер 

төндіру мүмкіндігін азайтуды әзірлеу. 

Разработка мер по минимизации возможности угрозы 

информационной безопасности компаний. 

Development of reducing the possibility of a threat to the 

company’s information security. 

 

т.ғ.д.,.профессор  

Якубова М.З. 

Омарова Гүлбану 

Бағдатқызы 

«INFINITE VIP GROUP» ЖШС-нің кеңсесіне  бөгде 

енуден және бұзудан ақпараттық қорғауды әзірлеу. 

Разработка информационной защиты от взлома и 

постороннего проникновения в офис ТОО «INFINITE 

VIP GROUP». 

Development of information proteсtion against hacking 

and intrusion into the office of «INFINITE VIP GROUP» 

LLP. 

т.ғ.к., доцент 

Шайкулова А.А. 

Саттар Бибізере 

Әуезханқызы 

GDPR регламентін қолдану арқылы дербес 

мәліметтерді қорғау шараларын талдау. 

Анализ защиты персональных данных с применением 

регламента GDPR. 

Analysis of personal data proteсtion using the GDPR. 

т.ғ.д., .профессор  

Якубова М.З. 

СИБ-16-2 

Абдуллаева 

Муяссар Суратовна 

Бағдарламалық қамтамасыз етудің осалдықтары мен 

бетбелгілерін анықтау үшін бастапқы мәтіндерді 

талдаудың аспаптық құралдарын қолдану. 

Применение инструментальных средств анализа 

исходных текстов для выявления уязвимостей и 

закладок программного обеспечения. 

Use of source code analysis tools to identify 

vulnerabilities and bookmarks of software. 

т.ғ.к., доцент 

Шайкулова А.А. 

Абдуллаева 

Наргиза Суратовна 

Web-қосымшаларды тораптық шабуылдардан қорғау 

жүйесін әзірлеу. 

Разработка системы защиты web-приложений от 

сетевых атак. 

Development of a system for protecting web applications 

from network attacks. 

т.ғ.к., доцент 

Шайкулова А.А. 

Аканов Тимур 

Ерикович 

Корпоративтік желідегі электрондық поштаның 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесін әзірлеу. 

Разработка системы обеспечения безопасности 

электронной почты корпоративной сети. 

т.ғ.к., доцент 

Шайкулова А.А. 



Development of a security system of a corparate network 

email. 

Бекетаева Гауһар 

Айдарқызы 

VPN құруға арналған құралдар негізінде қорғалған 

интранет желісін әзірлеу. 

Разработка  защищённой сети интранет  на основе 

инструментальных средств создания VPN. 

Development of a secure intranet based on VPN creation 

tools. 

т.ғ.к., доцент 

Шайкулова А.А. 

Герцен Михайл 

Иванович 

Оқу үрдісіне киберқауіпсіздік инфрақұрылымын 

ендіру. 

Внедрение инфраструктуры кибербезопасности в 

учебный процесс. 

Integration of cybersecurity infrastructure in the 

educational process. 

т.ғ.к., доцент  

Сатимова Е.Г. 

Еркегалиев Бахтияр 

Серикович 

Кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету жүйесін жобалау. 

Проектирование системы обеспечения 

информационной безопасности предприятия. 

 Design of information security system enterprise. 

т.ғ.д., профессор  

Маркосян М.В. 

Ермощенко 

Анастасия 

Юрьевна 

Active Directory құжатсыз мүмкіндіктерін зерттеу. 

Исследование  недокументированных возможностей 

Active Directory. 

Exploration of undocumented Active Directory features. 

т.ғ.к., доцент  

Сатимова Е.Г. 

Лоскутов Максим 

Викторович 

Windows платформасында eve-ng көмегімен қауіпсіз 

желіні модельдеу. 

Моделирование безопасной сети с помощью eve-ng на 

платформе Windows. 

Modeling a secure network using the eve-ng on the 

Windows platform. 

т.ғ.к., профессор  

Тынымбаев С.Т. 

Сапарғали Есболат 

Әділұлы 

Машинаны оқыту құралдарымен қолданушының 

әрекетін бақылау. 

Мониторинг пользовательских действий 

инструментами машинного обучения. 

Monitoring user actions with machine learning tools. 

т.ғ.к., доцент  

Сатимова Е.Г. 

 

Сапиев Алишер 

Галимович 

«SIEM» кешенді қорғау жүйесі көмегімен қауіпсіздік 

инцинденттерін тексеру. 

Расследование инциндентов безопасности с помощью 

системы комплексной защиты «SIEM». 

Investigation of security incidents with help of «SIEM» 

comprehensive protection system. 

т.ғ.к., профессор  

Тынымбаев С.Т. 

 

Шайкенов Айдар 

Аскарович 

Linux платформасында eve-ng көмегімен қауіпсіз 

желіні модельдеу. 

Моделирование безопасной сети с помощью eve-ng на 

платформе Linux. 

Modeling a secure network using the eve-ng on the Linux 

platform. 

т.ғ.к., профессор  

Тынымбаев С.Т. 

 

 

1. Күндізгі бөлім 

Студенттің аты-

жөні 

Тақырыптар жетекшісің аты-

жөні 

1 2 3 

АУзв-18-1 



Доспаев Рустем 

Турсунович 

Алматы қаласының көше қиылыстарында жол 

қозғалысы ережелерін бұзушылықтарды автоматты 

фото – бейне тіркеудің автоматтандырылған 

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. 

АУзв-18-2 

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. 

 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

 

 

  Төрайым                                                          С. Сагинтаева   

 

  Ғылыми хатшы                                             А. Бегимбетова  
 


