
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.20 ж. №13 Ғылыми кеңес отырысы 

 

Төрайым  – ректор С. Сагинтаева 

Ғылыми хатшы – доцент А. Бегимбетова 

 

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

қатысты. 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

1. Қорытынды аттестаттауды  өткізу туралы 

Баяндамашы- АҚ проректоры С.В. Коньшин  

 

2 ӘРТҮРЛІ 

 

1. ТЫҢДАЛДЫ:  
 «Қорытынды аттестаттауды  өткізу туралы» мәселесі бойынша АҚ 

проректоры С.В. Коньшин (баяндама қоса берілді). 

 

Коньшин С.В.: ҚР БҒМ 20.04.2020 ж. жіберілген аралық және 

қорытынды аттестацияны өткізудің қысқаша алгоритміне сәйкес 2019/2020 оқу 

жылында жоғары оқу орындарына рұқсат етілген: 

 

1.1 келесі ұсынымдарға сәйкес аралық аттестаттауды ұйымдастыру және 

өткізу: 

Базалық қағидат 
ОЖСБ ағымдағы емтихандардың нысанын 

дербес анықтайды 

Емтихандардың 

ықтимал түрлері 

LMS немесе басқа жүйелер арқылы жазбаша 

емтихандар 

Ауызша онлайн емтихандар (Zoom, Microsoft 

Teams) 

"Ашық кітаппен" емтихандар (take-home open 

book exam) - үй жағдайында жобаларды 



орындау 

Емтиханды ауыстыру 

Егер практикалық базаға қолжетімділіктің 

жоқтығынан емтихан тапсыру мүмкін болмаған 

жағдайда, емтихан 2020 жылдың 20 

қыркүйегінен аспайтын неғұрлым кеш мерзімге 

ауыстырылады, ал студентке "аяқталмады" ("I") 

бағасы қойылады. 

Егер студенттің жеткілікті техникалық 

құралдары және (немесе) Интернет желісіне 

қолжетімділігі болмаған жағдайда, емтихан 

2020 жылғы 20 қыркүйектен аспайтын 

неғұрлым кеш мерзімге ауыстырылады, ал 

студентке "аяқталмаған" ("I") бағасы қойылады. 

Емтиханның күшін жою 

Оқу нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау пән 

бағдарламасына (силлабус) сәйкес қойылған 

ағымдағы бағалар негізінде жүргізілуі мүмкін 

жағдайда университет емтихан өткізуді жоя 

алады) (силлабус) 

 

1.2 келесі ұсынымдарға сәйкес қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру 

және өткізу: 

Базалық қағидат 

Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау міндетті, 

кешенді емтихан нысаны жоғары білім беру 

бағдарламаларымен анықталады 

Кешенді емтиханның 

мүмкін болатын 

нысандары 

 

LMS немесе басқа жүйелер арқылы жазбаша 

емтихандар 

Ауызша онлайн емтихандар (Zoom, Microsoft 

Teams) 

"Ашық кітаппен" емтихандар ( take-home open 

book exam) - үй жағдайында жобаларды 

орындау 

Кешенді емтиханды 

ауыстыру 

КПО практикалық базасына қол жетімділіктің 

жоқтығынан емтихан тапсыру мүмкін болмаған 

жағдайда Кешенді емтихан 2020 жылдың 

жазына немесе қыркүйегіне ауыстырылады. 

Егер студенттің жеткілікті техникалық 

құралдары және (немесе) Интернет желісіне 

қолжетімділігі болмаса, студенттің өтініші 

бойынша кешенді емтихан 2020 жылдың 

жазына немесе қыркүйегіне ауыстырылады. 

Кешенді емтиханды қол 

жеткізілген жетістіктерді 

жиынтық бағалаумен 

ауыстыру 

Жоғары білім берудің білім беру 

бағдарламалары кешенді емтиханды кешенді 

емтихан нысанында қорытынды аттестаттауды 

өткізу мүмкін болмаған жағдайда базалық 

пәндер бойынша қойылған бағалар негізінде 

жиынтық бағалаумен ауыстырылуы мүмкін. 



 

Федоренко И.А.: жазбаша өтініште студент барлық пәндерді көрсетуі 

керек немесе әрқайсысына жеке өтініш жазуы керек бе? 

Коньшин С.В.: студент өз институты директорының атына үлгі бойынша 

өтініш жазады. Өтініште ол оның рұқсат беру рейтингісінің емтихан бағасы 

ретінде есептелуіне келісетінін көрсетеді. Егер студент қандай да бір пән 

бойынша емтихан тапсырғысы келсе, онда өтініште "...пәннен басқа..."деп 

көрсетеді. 

Білім алушылардан жазбаша өтініштердің болуы емтихан бағасын рұқсат 

рейтингіне баламалы түрде қоятынын растайды. Өтініштерді сканверсия 

түрінде институт поштасына жіберу керек. 

Сагинтаева С.С.: сессия 27 сәуірден басталады, сондықтан сайтта 

сессияны ұйымдастыру туралы нұсқаулықты жасап, енгізу қажет. 

Федоренко И.А.: менің аппеляцияға қатысты сұрақтарым: ұсынылған 

бейнежазба бойынша апелляцияны қаншалықты объективті түрде жүргізу 

керек? 

Коньшин С.В.: емтихан өткізуді жазуды конференцияны 

ұйымдастырушы жүргізуі тиіс. Ұйымның ерекшеліктерін ойластыру керек. 

Сагинтаева С.С.: емтихан өткізу үшін конференцияларды 

ұйымдастырушы кім тағайындайды? 

Коньшин С.В.: ұйымдастыру мен бейнежазу үшін жауапты адамды 

тағайындау керек. 

Абикенова А.А.: емтихан кім қабылдайды? 

Коньшин С.В.: емтихан алушы. 

Умбеткулов Е.К.: біздің кафедрада зейнетақы жасындағы емтихан 

алушылар бар және онлайн режимде жұмыс істей алмайды, қалай болуы керек? 

Коньшин С.В.: мұндай жағдайда емтиханды кафедра меңгерушісі 

қабылдауы тиіс. 

Умбеткулов Е.К.: емтихан сұрақтарға жауап түрінде, яғни билет 

бойынша тапсырылады ма? 

Коньшин С.В.: иә, билеттер бойынша. 

Алипбаев К.А.: көптеген студенттер физикадан орташа бағасы 70 және 

балл көтергісі келеді. Тіпті егер олардың санының 50% - ы Ағымдық орташа 

бағаға теңестірілген емтихан бағасын қоюмен келісу туралы өтініш жазса да, 

онда студенттердің көп саны емтихан тапсырғысы келеді. Емтихан алушы 

ретінде бір күнде осындай көп білім алушылардан емтихан қабылдай алады. 

Коньшин С.В.: в бұл жағдайда емтиханды бірнеше күнге бөліп, 

жауаптарды уақыт бойынша шектеуге болады. 

Темырканова Э.К.: дәріскер студенттерге олардың орташа ағымдағы 

бағасы туралы кім жариялауы керек? 

Коньшин С.В.: студенттер Платонуста өз бағаларын қарау керек. 

Дәріскер тек оларға өздерінің бағаларын қарап отырғандығын еске салады. 

Сагинтаева С.С.: Осы аптада сабақтар әлі өтіп жатыр, оқытушылар 

студенттерге Платонуста өздерінің бағаларын қарап, келіссе, мұны тиісті 

өтінішпен растайды. Әрбір оқытушы бұл туралы студенттерге жеткізуі тиіс. 

Федоренко И.А.: рұқсат рейтингтері қашан белгілі болады? 

Сагинтаева С.С.: жұма-баға қою үшін соңғы мерзім. 



Неледва В.В.: осы сенбі күні сағат 00-ге дейін (25.04.20 ж.) барлығы 

Платонуста баға қою керек. Сенбі және жексенбі күндері барлық студенттерден 

өтініштер жинау. 

Абдуллина З.А.: біздің бөлім эдвайзерлермен видеоконференция өткізеді 

және олар студенттерден өтініштер қабылдауды қадағалай алады. 

Сагинтаева С.С.: емтихандар ауызша түрде өтеді: сұрақ – жауап. 

Проктор студенттің бөлмеде жалғыз болуын, үстелде бөгде заттардың 

болмауын, "көзге көз"жауап беруі тиіс. 

Неледва В.В.: билеттегі сұрақтар санын реттеу керек. 

Коньшин С.В.:  билетте екі сұрақ қалдыруды ұсынамын. 

Умбетов Е.С.: бүгінгі күні пайдаланылатын платформаларды талдау бар 

ма? Көптеген оқытушылар оларға видеоконференцияларды өткізу үшін төлеуге 

есеп-шоттар келіп жатқандығына шағымданады. 

 Коньшин С.В.:  ұсыныс келесідей: ең қарапайым, қолжетімді және 

ыңғайлы платформа-Google meet. 

Сагинтаева С.С.: емтихан өткізу нұсқаулығында студенттің бейне 

камерасы, микрофонмен сәйкес ноутбук болуын және емтихан Google mеet 

платформасында өткізілетінін жазып алыңыз. 

Апелляциялық комиссияның жұмысына қанша күн береміз? 

Коньшин С.В.:  3 күн. 

 

АЭжБУ Ғылыми кеңесі АҚ проректоры С.В. Коньшиннің ақпаратын 

тыңдап және талқылап, қаулы етті: 

     

I. Келесі тармақтарға сәйкес аралық аттестаттауды ұйымдастыру 

және өткізу: 

1. Білім алушының жазбаша өтініші бойынша академиялық саясатқа 

(2019/2020 оқу жылының 2 семестрінің емтихан сессиясын тоқтату принципін 

қолдану бойынша 2019/2020 оқу жылының 2 семестрінің емтихан сессиясын 

қолдану бойынша пәндердің барлық силлабустарына қолданылады) қосымша 

енгізу. Бұл жағдайда емтихан бағасы қойылған ағымдық және аралық бағалар 

негізінде қойылады және оны жіберу рейтингіне теңестіреді. 

2. Емтихан тапсыру есебінен өз балдарын көтергісі келетін білім 

алушылар емтихан тапсырғысы келетін пәндерді (пәндерді) көрсете отырып 

жазбаша өтініш жазуы тиіс. Емтиханды тапсыру барлық емтиханның 

бейнежазбасын қолдана отырып, ауызша түрде кесте бойынша кестеде 

көрсетілген стримингтік платформалар арқылы өтеді. 

3. Емтихан бағасының салмағы 40%, ал жіберу рейтингісінің бағасы 

қорытынды бағаның 60%  құрайды. 

4. Егер ауызша емтихан өткізу кезінде студенттің ауызша жауабын 

бағалауға мүмкіндік бермейтін күрделі техникалық мәселелер туындаса, онда 

емтихан сол күні бір рет басқа уақытқа ауыстырылуы мүмкін. Егер емтиханды 

екінші рет тапсыру техникалық сәтсіз болса, емтихан бағасы рұқсат беру 

рейтингісінің бағасына теңестіріледі.  

5. Студент емтихан алушының бағасымен негізделген келіспеген 

жағдайда, комиссия студентпен әңгімелесусіз, тек емтихан алушы ұсынған 

бейнежазба бойынша апелляция жүргізеді. 



6. Пәнді қайта тапсыру, соның ішінде GPA арттыру мақсатында 

2019/2020 оқу жылының жазғы семестрінде күндізгі немесе қашықтық 

форматта. 

 

II. Келесі тармақтарға сәйкес қорытынды аттестаттауды 

ұйымдастыру және өткізу: 

 

1. Дипломдық жұмыстар (жобалар) мен диссертацияларды қорғау 

академиялық күнтізбеге сәйкес ауызша онлайн режимде, қатаң түрде кесте 

бойынша көрсетілген стримингтік платформалар арқылы бітіретін 

кафедраларды қорғау кестесінде жүргізіледі. Аттестаттау комиссиясы 

отырысының ұзақтығы күніне 5 сағатқа дейін. 

2. Мамандық бойынша кешенді (біліктілік) емтиханды бекітілген кестеге 

сәйкес, әдетте, бекітілген кестеге сәйкес күніне 15 білім алушыда күніне 15-тен 

артық емес стримингтік платформалар арқылы ауызша түрде өткізу керек. 

Бітіруші кафедраның қарауына LMS Платонус арқылы жазбаша тестілеу 

түрінде кешенді (біліктілік) емтихан өткізуге рұқсат етіледі, онда барлық білім 

алушылар бір уақытта емтихан тапсырады. 

3. Бакалавриатта оқитындар үшін "Қазақстанның қазіргі тарихы" пәні 

бойынша мемлекеттік емтихан бекітілген кестеге сәйкес LMS Платонус арқылы 

жазбаша тестілеу түрінде өткізілсін. 

 

III. Емтихан сессиясын өткізуді ұйымдастыру үшін: 

 

 1. 25.04.20 ж. сағат 00-ге дейін барлық ПОҚ ағымдағы бақылаулардың 

орташа бағасын шығару үшін оқу жұмысының барлық түрлері бойынша балл 

қою. Сәйкесінше жіберу рейтингісінің бағасы автоматты түрде есептеледі, 

себебі ағымдағы бақылаулардың орташа бағасы мен екі аралық бақылау бағасы 

кіреді. 

 2. Академиялық мәселелер департаменті Тіркеуші офисімен бірлесіп, 

сессияны қашықтық форматта өткізу бойынша нұсқаулықты әзірлеп, 

студенттерге арналған өтініш нысанын енгіземін. 

 3. Жазбаларды сақтай отырып, Google meet платформасында емтихан 

өткізуді ұйымдастыру. 

 4. Аралық аттестаттау емтихандарына арналған емтихан билеттері екі 

сұрақтан тұруы тиіс. 

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

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.   

 

2. ӘРТҮРЛІ. 

 

2.1. ТЫҢДАЛДЫ: «Ғылым апталығын өткізу қорытындысы туралы» 

мәселе бойынша ҒИҚ проректоры Саухимов А.А. (презентация қоса берілді). 

 

Бердибаев Р.Ш.: ертең білім беру жүйесінде қолданылатын барлық 

платформалардың қауіпсіздігін талдау бойынша вебинар өтеді. 



Сагинтаева С.С.: университетте өткізілетін барлық іс-шаралар туралы 

ақпаратты БАҚ-та жариялау керек. 

Умбетов Е.С.: біз короновирустық инфекцияны жұқтырудың алдын алу 

үшін 3D принтерде АЭжБУ студенттерінің маскалар дайындау бойынша 

ғарыштық инженерия және телекоммуникация институтының нәтижелерін 

көрдік. Бұл бағыт медицинаға байланысты білім беру бағдарламасын дамытып, 

аша алады ма? Сіз қалай ойлайсыз? 

Саухимов А.А.: менің ойымша, бірақ білім беру бағдарламасын 

магистратура немесе докторантура үшін әзірлеу қажет. 

 

АЭжБУ Ғылыми кеңесі ҒИҚ проректоры Саухимовтің ақпаратын тыңдап 

және талқылап, қаулы етті: 

 

1. Ғылым апталығын өткізу қорытындылары туралы ақпарат назарға 

алынсын. 

2. Жас ғалымдарды, оқытушыларды зерттеу жұмыстарына белсенді 

қатысуға тарту бойынша жұмысты жалғастыру. 

 

ШЕШІМ бірауыздан қабылданды.   

 

2.2. ТЫҢДАЛДЫ: «Кабдушева А.Б, Уразгалиева Р.А.  студенттердің 

дипломдық жұмыстарының ғылыми жетекшісі ауыстыру туралы» мәселе 

бойынша «Ғарыштық инженерия» кафедрасының меңгерушісі Алипбаев К.А. 

(ұсыныс қоса беріледі). 

  

Алипбаев К.А.: профессор М. К. Шимырбаевтың жұмыстан шығуына 

байланысты  А.Б. Кабдушева, Р.А. Уразғалиева студенттердің дипломдық 

жұмыстарының ғылыми жетекшісі ауысуын сұраймын. Мен өз кандидатурамды 

ұсынамын. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

1. А.Б. Кабдушева, Р.А. Уразғалиева студенттердің дипломдық 

жұмыстарының ғылыми жетекшісі профессор М.К. Шимырбаевты 

доцент К.А. Алипбаевқа ауыстыру. 

2. Кабдушева А. Б, Уразгалиева Р. А. диплом жұмыстарының 

тақырыптары өзгеріссіз қалдырылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

2.3. ТЫҢДАЛДЫ: «Камеры сгорания и микрофакельные устройства» 

монографиясын жариялауға ұсыныс туралы, авторлар: Достияров А.М., 

Кибарин А.А., Тютебаева Г.М., Катранова Г.С., Ожикенова Ж.Ф., Садыкова 

С.Б.; көлемі-193 бет, РН АР05134025 тақырыбы бойынша гранттық 

қаржыландыру шеңберінде дайындалған «Қазақстандағы газтурбиналық 

қондырғылар жұмысының экологиялық қауіпсіздігін арттыру мақсатында 

микрофакельді фронт құрылғыларын, кешенді техникалық шешімдерді зерттеу 



және әзірлеу» мәселе бойынша ЖЭҚ кафедрасының меңгерушісі Кибарина А. 

А. (ұсыныс қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

Монографияны «Камеры сгорания и микрофакельные устройства»  

жариялауға ұсыну, авторлар: Достияров А.М., Кибарин А.А., Тютебаева Г.М., 

Катранова Г.С., Ожикенова Ж.Ф., Садыкова С.Б.; көлемі-193 бет; РН 

АР05134025 тақырыбы бойынша гранттық қаржыландыру шеңберінде 

дайындалған «Қазақстандағы газтурбиналық қондырғылар жұмысының 

экологиялық қауіпсіздігін арттыру мақсатында микрофакельді фронт 

құрылғыларын, кешенді техникалық шешімдерді зерттеу және әзірлеу». 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

2.4. ТЫҢДАЛДЫ: «Оқу құралын жариялауға ұсыныс туралы 

«Газтурбиналық қондырғылар» қазақ тілінде, авторлары: А.М. Достияров, А.А. 

Яманбекова, Г.С. Катранова, көлемі-108 бет, РН АР05134025 тақырыбы 

бойынша гранттық қаржыландыру шеңберінде дайындалған «Қазақстандағы 

газтурбиналық қондырғылар жұмысының экологиялық қауіпсіздігін арттыру 

мақсатында микрофакельді фронт құрылғыларын, кешенді техникалық 

шешімдерді зерттеу және әзірлеу» мәселе бойынша ЖЭҚ кафедрасының 

меңгерушісі Кибарин А.А. (ұсыныс қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

«Газтурбиналық қондырғылар» қазақ тілінде оқу құралын жариялауға 

ұсыну, авторлары: А.М. Достияров, А.А. Яманбекова, Г.С. Катранова, көлемі-

108 бет, РН АР05134025 тақырыбы бойынша гранттық қаржыландыру 

шеңберінде дайындалған «Қазақстандағы газтурбиналық қондырғылар 

жұмысының экологиялық қауіпсіздігін арттыру мақсатында микрофакельді 

фронт құрылғыларын, кешенді техникалық шешімдерді зерттеу және әзірлеу». 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

2.5. ТЫҢДАЛДЫ: «AUES FEST» фестивалін өткізу туралы» мәселе 

бойынша ЖСД директоры Абдуллина З.А. (ереже жобасы қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

«AUES FEST» фестивалі туралы ережені бекіту». 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

2.6. ТЫҢДАЛДЫ: «5В071700 "Жылуэнергетика" мамандығының 4 курс 

студентін ТЭ(ЖЭС)к-16-1 тобының Бейсенбаев Манас Бақытжанұлы 

Қазақстан Республикасы Президентінің Алғыс хатымен марапаттауға ұсыну 

туралы» мәселе бойынша ЖЭЖТИ директоры Б.Т.Бахтияр (институт кеңесі 

отырысының хаттамасынан үзінді қоса беріледі). 

 



ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

Қазақстан Республикасы Президентінің Алғыс хатымен марапаттауға 

5В071700 "Жылуэнергетика" мамандығының ТЭ(ЖЭС)к-16-1 тобының 4 курс 

студенті Бейсенбаев Манас Бақытжанұлы кандидатурасы ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

2.7. ТЫҢДАЛДЫ: «Университеттің ұйымдастыру құрылымына 

өзгерістер енгізу туралы» мәселе бойынша АЭжБУ КЕАҚ ректоры С.С. 

Сагинтаева. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

АЭжБУ КЕАҚ құрылымына мынадай өзгерістер енгізу: 

1. Пайдалану-шаруашылық қызметін ректордың бағынысынан шығарып, 

қаржы директорының бағынысына енгізу. 

2. Біліктілікті арттыру институты (БАИ), оның ішінде Aues Business 

School қаржы директорының бағынысынан шығарылсын және HR-

директордың бағынысына енгізілсін. 

3. Құжат айналымы және мұрағат бөлімі Академиялық қызмет жөніндегі 

проректордың бағынысынан шығарылып, HR-директордың бағынысына 

енгізілсін. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

             

    Төрайым                                                    С. Сагинтаева   

 

  Ғылыми хатшы                                              А. Бегимбетова 


