
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.20 ж. №14 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. АЭжБУ ғылыми-әдістемелік кеңесінің жұмысы және келесі оқу 

жылына арналған міндеттері туралы жылдық есеп. 

     Баяндамашы -  ғылыми-әдістемелік кеңестің төрағасы  С.В. 

Коньшин 

2. АЭжБУ ғылыми-техникалық кеңесінің жұмысы және келесі оқу 

жылына арналған міндеттері туралы жылдық есеп. 

     Баяндамашы - ғылыми-техникалық кеңестің төрағасы  А.А. 

Саухимов 

3. 2020/2021 оқу жылына арналған академиялық күнтізбелер мен 

оқу процесінің кестесін бекіту туралы. 

       Баяндамашы - академиялық мәселелер департамент  директоры 

Мухамеджанова Р.Р. 

4. Қашықтықтан оқыту және қашықтықтан оқыту 

технологияларын жүзеге асыру туралы. 

     Баяндамашы - қашықтықтан оқыту орталығының директоры 

М. Уразаков. 

5. ӘРТҮРЛІ 

 

 1. ТЫҢДАЛДЫ: «АЭжБУ ғылыми-әдістемелік кеңесінің жұмысы және 

келесі оқу жылына арналған міндеттері туралы жылдық есеп» мәселесі 

бойынша ҒӘК төрағасы С.В. Коньшин (баяндама мен презентация қоса 

беріледі). 



 Сагинтаева С.С.: ҒӘК құрамында Кеңес мүшелері бойынша қандай 

арақатынас бар?   

 Коньшин С.В.: НМС құрамында Қазақтелекомның ұйымы Хорош, 

кафедра меңгерушілері мен оқытушылар бар. Білім алушылардан үш адам: 

магистрант, докторант және бакалавр, ұсыныстарды тек магистрант береді, 

қалған екеуі ғана отырыстарға қатысады. 

 Сагинтаева С.С.: келесі жылы құрамды қалыптастыру кезінде білім беру 

бағдарламаларының басшыларын қосу қажет. 

 Магистратураға байланысты қазіргі заманғы білім беру жүйесі үш 

деңгейлі жүйені: бакалавриат, магистратура және докторантура ұсынады. 

Сондықтан магистратураға түсу кезінде кандидат бағыт бойынша сәйкес 

бакалавриатта білім беру бағдарламасын меңгеруі тиіс. Егер ҰБТ, ОЖСБ, 

магистратураға, докторантураға түсу кезінде мұндай бұзушылықтар болса, онда 

бұл университетке қара дақ қойылады. Егер университетті бітірген студент 

басқа ЖОО магистратурасына түсу кезінде алдау үшін ұсталса, мұның бәрі 

біздің беделімізге әсер етеді. Бұл дегеніміз, біз 4 жыл ішінде студенттерді өз 

бетінше жұмыс істеуге үйреткен жоқпыз. Сондықтан осы тармақтардың 

барлығы Академиялық адалдық саясатында жазылуы тиіс. 

 Біз студенттерді біреулердің орнына емтиханға кірмеуі үшін 

тәрбиелеуіміз керек, бұл сыбайлас жемқорлық сәті. Студенттер арасында 

біреулердің орнына емтихан тапсыру немесе билет бойынша жауап жазуға 

көмектесу үшін талқылау болды. Барлығы жалпы білім беру блогының 4 

кредиті көрсетілген жаңа МЖМБС алды және 4 кредит еркін қалады. Осы 

қалған 4 кредит аясында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетке, 

академиялық хатты, антиплагиатты қоса алғанда, тәртіпті енгізу қажет.  

 Оқытушылар арасында тәжірибе алмасу бойынша: қашықтықтан 

форматқа өту кезінде зертханалық, практикалық сабақтар өткізу бойынша 

бейнероликтер жасалды және оқытушылар бір-бірімен өздерінің жұмыс 

істерімен және дағдыларымен бөлісу үшін әдістемелік вебинарлар, семинарлар 

жұмысын жандандыруымыз қажет. Келесі түрде жасауға болады: оқытушы 

презентация дайындайды, әдістемені, Дағдылар мен құзыреттілікті көрсетеді 

және студент оларды қарап, ұнаған оқытушыны таңдай алады. Жаңа МЖМБС-

ке сәйкес білім алушыларға ПОҚ нормативі 1-ден 16-ға дейін құрайды, 

сондықтан оқытушылар арасындағы бәсекелестік артады. Сондықтан 

оқытушылар Ақпараттық технологиялар дағдыларын меңгеріп, өз пәні 

бойынша жақсы білім алып, өздерінің білім беру бағдарламасын лайықты 

көрсете алуы қажет. 

 Емтихан ауызша түрде тапсыруға байланысты кафедра оқытушылары мен 

меңгерушілері оларды қандай форматта өткізуді жақсы біледі деп санаймын. 

Бірақ ұсыныс енгізгім келеді-екі сұрақтан басқа емтихан билетіне тапсырма 

қосылуы тиіс, бұл қалыпты тәжірибе. МАК құрамында тек оқытушылар ғана 

емес, міндетті түрде өндірушілер болуы керек. Open book Exam сияқты емтихан 

тапсыру пішімін енгізуге болады. Бұл жағдайда студентке кітапты, 

конспектілерді пайдалануға болады, бірақ шығармашылық сипаттағы жақсы 

тапсырманы ойластыру керек, оны шешкен кезде ол өзінің барлық білімін 

қосуға тиіс. Мен прокторинг жүйесін дұрыс орнатпаймын, ол студентке қарай 

қарауға, қуып және т. б. мүмкіндік бермейді. Адам, оған қарай қарауға тән деп 



ойлаған кезде, бұл қалыпты мінез-құлық. Сондықтан бұл форматты қолдануға 

болады және студенттерді өз бетінше жұмыс істеуге үйрету керек. Құрметті 

әріптестер, сабақтардың барлық түрлерін өткізу форматын ойластырыңыз және 

ҒӘК -да талқылаңыз. 

 Сергей Владимирович, ҒӘК-нің соңғы отырысында осы оқу жылында біз 

дистанциялық форматқа шұғыл көшу кезінде алған тәжірибемізді жинақтаған 

жөн. 

 Умбетов Е.С.: биылғы оқу жылында бізде талапкерлерді қабылдау 

мәселесі болды. Болады: егер әрбір оқытушы әкеледі белгілі бір студенттер 

саны болса, онда оған төлеуге премию? Екінші: кафедра меңгерушілерінің 

үлкен жұмыс көлеміне байланысты оқу және тәрбие жұмысы жөніндегі 

орынбасарларды енгізуге болады ма? 

 Сагинтаева С.С.: абитуриенттерді тарту бойынша жұмысты тек мектеп 

түлектерімен ғана емес, 8-сыныптан бастап, балалардың кім болғысы келетіні 

және қандай мамандықтар талап етілгендігі туралы түсініктері бар. Жазғы 

мектепті ұйымдастырыңыз, бұл уақытта корпус бос. Виртуалды Жазғы 

мектептер өздерінің білім беру бағдарламаларын ұйымдастырып, 

презентациялап, осы кафедрадағы оқудың артықшылықтары туралы айтып бере 

аласыз. Талапкерлерді тарту сыйақысы бойынша. Оқытушылар бұған 

қызығушылық танытуы тиіс, өйткені ертең олардың жүктемесі, сабақ жүргізу 

үшін аудитория болуы тиіс. Кафедра меңгерушілері орынбасарларының 

лауазымдарын енгізу жөнінде: бұл ұсыныспен келіспейді. Қазір біз 

дистанциялық форматқа көшеміз және барлық есептілікті оқытушылардың 

өздері толтыратын болады. Әрбір білім беру бағдарламасының жетекшісі бар, 

ол студенттер, оқытушылар құрамы, білім беру бағдарламасының мазмұнынан 

бастап оған толық жауап береді. Сіз кафедра меңгерушісі әкімші болып 

табыласыз, ал оқытушылар өз жұмысымен айналысуы керек, бірінші кезекте – 

өз пәндерін сапалы жүргізу, электронды журналға уақытылы баға қою, 

әдістемелік және тәрбие жұмыстарын жүргізу. Оқытушылар санатын қайта 

қарап, ассистент-оқытушының, оқытушының, сеньор-лектордың, ассистент-

профессордың, қауымдастырылған профессордың, профессордың қатарына 

ауысу қажет.  

 Еңбек талдауын жүргізу және студенттерге мәліметтер беру қажет. 

Мысалы, біздің серіктестеріміздің сұрауы бойынша энергетиктер, 

жылуэнергетиктер, инженер-экологтар саны талап етіледі және бұл сандарды 

негіздеп, студенттерді білім беру бағдарламалары бойынша қайта бөлуге 

болады. KPI Батыс жоғары оқу орындарында білім беру бағдарламасының 

жетекшісі студенттердің санына тікелей байланысты, өйткені бұл 

бағдарламаның қаншалықты талап етілгендігін білдіреді. 

 Аршидинов М.М.: бізде колледжде 55 адам "Жылу энергетикасы" 

бағыты бойынша оқиды, бұл болашақта бакалавриатта оқу үшін әлеуетті 

талапкерлер. 

 Сагинтаева С.С.: "Атамекен" Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының 

мәліметінше, ең сұранысқа ие мамандықтар қатарына инженер-энергетика, 

жылу энергетикасы, өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қауіпсіздік 

техникасы бойынша инженерлер кірді. Біздің Президентіміз "Жасыл 



экономикаға" көшуге шақырды, сондықтан қазір жаңартылатын энергия 

көздері, экология, IT-бағыт бойынша білім беру бағыттары өте өзекті. 

 Умбеткулов Е.К.: бізде керісінше, қарама-қайшы жағдай студенттермен. 

Жыл сайын көптеген студенттер біздің білім беру бағдарламаларына түседі. 

Сондықтан оқу жүктемесін зертханалар барлық топтарға қол жетімді 

болатындай етіп жоспарлау керек. 

 Сагинтаева С.С.: қазір мемлекеттік тапсырыс бойынша орын саны 

Еңбек нарығының қажеттілігімен байланысты емес. Студенттерді электр 

энергетикасынан жылу энергетикасына қайта бөлейік. Оларға жұмысқа 

орналасу кезінде олар үлкен бәсекелестікке тап болуы мүмкін екендігін 

түсіндіру қажет, сондықтан оқыту бағытын өзгерту жақсы болады. 

 

 АЭжБУ Ғылыми кеңесі ҒӘК төрағасы С.В. Коньшиннің ақпаратын 

тыңдап және талқылап,  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. Ақпарат мәліметке алынсын. 

2. Кафедралар (егер бағыттар сәйкес болса) виртуалды зертханаларды 

(жұмыстарды) құру бойынша тәжірибесімен бөліссін. 

3. Оқу процесін аралас (күндізгі оқытуды қашықтықтан оқытумен біріктіру 

арқылы) форматқа, ал ТЖ немесе карантин жағдайында – бірден 

қашықтықтан оқыту форматына неғұрлым сапалы көшуге дайындығы 

егжей-тегжейлі бағалансын.  

4. Білім алушыларда цифрлық дағдыларды қалыптастыру бойынша 

тақырыптар мен пәндерді ұлғайту, оқытудың жаңа тәсілдері мен әдістері, 

СӨЖ және СОӨЖ өткізудің жаңа форматын қолдану, аралас оқытуды 

қолдану бөлігінде барлық білім беру бағдарламалары қайта қаралсын.   

5. Оқу процесіне ҚБТ енгізу бойынша университеттің әртүрлі санаттағы 

қызметкерлеріне арналған біліктілікті арттыру курстарын дайындау, 

вебинарлар, дөңгелек үстелдер және т.б. өткізу ұйымдастырылсын.  

6. Онлайн білім алуға арналған АЭжБУ электрондық кітапханасына талдау 

жүргізілсін: порталдың электрондық оқу-әдістемелік кешенімен оқу-

әдістемелік пәндердің толтырылуы,  яғни дәріс конспектілері, ЕГЖ 

әдістемелік нұсқаулықтары, курстық және зертханалық жұмыстар. 

7. ҚБТ қолдана отырып, оқытудың нормативтік-құқықтық базасы 

жасалсын. 

8. Орындалуын бақылау ҒӘК төрағасы С.В. Коньшинге жүктелсін. 

 

 ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

2. ТЫҢДАЛДЫ: «АЭжБУ ғылыми-техникалық кеңесінің жұмысы және 

келесі оқу жылына арналған міндеттері туралы жылдық есеп» мәселесі 

бойынша ҒТК төрағасы А.А. Саухимов (ұсыныс қоса беріледі). 

 

Сагинтаева С.С.: ҒТК отырыстарының күн тәртібінде сіз қабылдайтын 

барлық шешімдерді қадағалау үшін "ҒТК шешімдерін орындау туралы" мәселе 

болуы тиіс. ҒТК құрамына ғылыми-зерттеу институттарының өкілдерін қосу 

керек, ҒТК отырысына ғылым комитетінің біреуді шақыруға болады. Олар 



гранттық қаржыландырудың ерекшелігі туралы айта алады, біздің ғалымдар 

өздерін қызықтыратын сұрақтарды қоя алады. Ғылым комитетінің өкілдері өз 

кезегінде біздің жұмысымызға, жобаларымызға назар аударады. ҒТК рөлін 

арттыру және жоғары деңгейдегі міндеттерді шешу қажет. Энергетика 

министрлігінен, экология министрлігінен, әкімшіліктен өкілдерді шақырыңыз 

және бірлескен іс-шаралар өткізіңіз. Даму стратегиясына сәйкес біздің 

университет зерттеу университетіне айналуы тиіс және ол үшін мақсатты 

көрсеткіштерге жету керек. Қазір ғылым, білім беру, ғылымды 

қаржыландыруда трендтер өзгеріп жатыр және осы өзгерістерді біздің 

стратегиямызда көрсету керек. 

Кибарин А.А.: 2020-2022 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру 

бойынша конкурс жарияланды. Бұл тармақ 95% - ға өтінім беру мүмкіндігін 

шектейді. Бұл сұрақ Ғылым комитетіне қойылды ма? 

Саухимов А.А.: біздің бөлім мақалалар, оқытушылардың патенттері 

бойынша статистикалық мәліметтерді жинады, содан кейін біз талдау жүргіздік 

және бұл тармақ өтінім беруді кесетінін түсіндік. Бүгін әңгімелестім 

өкілдерімен ҚазНАУ олардың осыған ұқсас жағдай. Біз талаптарды жеңілдетуді 

сұрап Ғылым комитетіне хат жазуды жөн көрдік. 

Сагинтаева С.С.: сондықтан ғылым комитетімен тығыз байланыс қажет 

және ғылым мен білім саласында туындайтын мәселелерді шешу үшін олармен 

сенімді қарым-қатынас құру қажет. 

 

 АЭжБУ Ғылыми кеңесі ҒТК төрағасы Саухимовтің ақпаратын тыңдап 

және талқылап,  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1.  Ғылыми-техникалық кеңес құрамына өндіріс сектор өкілдерін қосу. 

2. Университеттің дамуына басымды және песрпективті ғылыми 

бағыттарын ғылыми-техникалық кеңесте талқылап және бекіту. 

Жауапты -  ҒИҚ жөніндегі проректор  А.А. Саухимов 

ҒиК директоры Д.Ж. Джексенбинов 

Мерзімі:  2020 жылдың 15 қазан 

 

3. Ғылыми–техникалық кеңестің жұмысына магистартура мен 

докторантураның білім бағдарламаларын қарастыруды енгізу. 

Жауапты – ДМББ директоры А.А. Елеманова 

Мерзімі:  2020 жылдың 15 қазан 

 

4. Ғылыми–техникалық кеңестің жұмысына гранттық және шаруашылық 

шарттарды қаржыландыру жобаларын орындалуында бақылауды күшейту. 

Жауапты  –  бас маман И.Ж. Утешев 

 

5. Осы қаулының орындалуын бақылау ҒТК төрағасы А.А. Саухимовқа 

жүктелсін. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 



3. ТЫҢДАЛДЫ: «2020/2021 оқу жылына арналған академиялық 

күнтізбелер мен оқу процесінің кестесін бекіту туралы» мәселесі бойынша 

АМД директоры Р. Р. Мухамеджанова (презентация қоса берілді). 

 

Кибарин А.А.: магистерлік диссертацияларды дипломдау және қорғау 

мерзімі неліктен маусымның бірінші жартысымен шектеледі? Әрқашан қорғау 

мерзімі 30 маусымға дейін жоспарланды. 

Темырканова Э.К.: бұл күндер бізбен келісілмеген. 

Мухамеджанова Р.Р.: аталған Академиялық күнтізбе ҒӘК талқылауға 

шығарылды, кафедра меңгерушілері оған қатысты. 

Коньшин С.В.: қазір практикаға өте көп кредит беріледі, сондықтан егер 

біз студенттерді осындай үлкен кезеңге өндірістік практикаға жіберетін болсақ, 

олармен байланысты жоғалтамыз. Сондықтан биыл біз оларды үш аптаға 

өндіріске жібердік,содан кейін олар кафедрада тәжірибеден өтті. Содан кейін 

карантин жарияланды және біз олардың өндірісте, жалпы практикадан алған 

бағасын есептей алдық. 

Сагинтаева С.С.: қазір практикадан өту теориялық сағатқа енгізілгені 

туралы мәселе қойылуда. Тәжірибе бойынша ҒӘК және ҒТК жеке мәселені, 

соның ішінде ол бойынша есептілікті арнау керек. Студенттер мысалға нақты 

тапсырманы іс жүзінде орындап, өндірістен енгізу актісін алсын. 

Елеманова А.А.: докторантурадағы педагогикалық практика 4 апта 

болады ма? 

Мухамеджанова Р.Р.: иә. 

Елеманова А.А.: педагогикалық практиканы бір семестр ішінде бұрын 

қалдыруға болады ма? 

Коньшин С.В.: иә, мүмкін, бұл мәселе шешіледі. 

Абикенова А.А.: бакалавриат 4 курсының 8 семестріне қатысты сұрақ. 

Пәнді 8-семестрге қосуға болады ма? Біз РУП 30 кредитке қайта жасаған кезде, 

бізде кейбір пәндер түсіп қалды. Біз оларды 4 курсқа көшіре аламыз ба? 

Сагинтаева С.С.: 8-ші семестр - бұл теориялық оқыту, академиялық 

күнтізбеге икемді келуге болады. 

Коньшин С.В.: сіз 8 және 9 тоқсан жасауға болады және ол жерге түскен 

пәндерді қосуға болады. 

Сагинтаева С.С.: оқу жоспарын тағы да қайта қарау керек, ең бастысы 

студент жыл бойы 60 кредитті игеруі тиіс. 

Коньшин С.В.: 5 апта демалыс біз тегіс қаржыландыру үшін ұсынамыз. 

Егер біз семестрді 1 ақпаннан бастайтын болсақ, онда 5 ай бір семестр үшін 

және екінші семестр үшін дәл 5 ай үшін қаржыландыруды аламыз. Биылғы 

жылы бізде семестр 13 қаңтардан басталды,бұл проблемалардың пайда болуына 

себеп болды. 

 

АЭжБУ Ғылыми кеңесі АМД директоры  Р.Р. Мухамеджанованың 

баяндамасын тыңдап және талқылап, 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. АМД директоры Р.Р. Мухамеджанованың хабарламасы назарға 

алынсын. 



2. 2020/2021 оқу жылына арналған академиялық күнтізбелер мен оқу 

процесінің кестелері бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

4. ТЫҢДАЛДЫ: «Қашықтықтан оқыту және қашықтықтан оқыту 

технологияларын жүзеге асыру туралы» мәселесі бойынша қашықтықтан оқыту 

орталығының директоры М. Уразаков (презентация қоса беріледі). 

 

Сагинтаева С.С.: Қашықтықтан оқытуға көшу мәжбүрлі шара 

болды,бірақ іс жүзінде бұл уақыт талабы. Сандық дағдыларды барлық 

оқытушылар меңгеруі тиіс және қашықтықтан оқытуға тек мұны істей алатын 

оқытушылар ғана жіберіледі. Жасы үлкен оқытушылар үшін онлайн форматқа 

өту қиын және оларға ассистенттер, тьюторларды оқу процесін ұйымдастыруға 

көмек көрсету керек. Министрлік бізден оқытушыларды ақпараттық 

технологияларға бейімдеу бойынша талдау жүргізуді талап етеді. Мұнда да 

анализсіз де, көпшілік қашықтық форматқа дайын болмады деп айтуға болады. 

Сіз өз баяндамаңызда кейбір оқытушылардың оқыту вебинарларға 

қатыспағанын, осы оқытушылардың тізімін беріңіздер. 

Уразаков М.М.: жақсы. Көптеген ЖОО-лар бейне сабақтарды, 

видеолекцияларды көп мөлшерде түсіріп, интернетте орналастыратынын 

қосқым келеді. 

Сагинтаева С.С.: мен де бұл туралы әрдайым айтамын. Оқытушылар өз 

сабақтарын түрлі платформалар арқылы жүргізді, презентациялар көрсетті, 

көптеген видеолекциялар жинақталды және бізге бейне-лекциялар базасын 

құру қажет. 

Кабдушев Б.Ж.: біз бір жыл бұрын кафедра оқытушылары әзірлеген 

электронды оқулықты таныстырды. Осы жылы "саясаттану, әлеуметтану" 

электрондық оқулығын шығарды. Енді университетте жазу үшін арнайы 

жабдықтар пайда болған кезде видеолекцияны алып тастағысы келеді ме? 

Сагинтаева С.С.: біз "Эразмус" бағдарламасы бойынша бөлінген 

қаражатқа бейне-дәрістерді түсіру үшін жабдықтарды сатып алдық, ал 

қашықтықтан оқыту орталығы бар. Жабдықтар университетке келгенде, түсіру 

кестесін жасау керек. 

Біз сандық жобаны жасағымыз келеді және оған студенттерді тарту керек. 

Біз оларды қашықтықтан оқыту орталығына практикаға жібереміз. Содан кейін 

бұл студенттер кафедраларда презентациялар дайындауға және оқытушыларға 

сандық дағдыларды меңгеруге көмектесетін болады. 

Алипбаев К.А.: қашықтықтан оқыту аға буынға қайта сапқа тұру қиын 

екенін көрсетті. Емтихандарды қабылдау бойынша қарт оқытушыларға 

жүктемені беруге және оларға ассистенттерді қоюға бола ма? Екінші: 

ассистенттер (магистранттар, докторанттар) дәріс жүргізе ала ма? 

Коньшин С.В.: ассистент дәріс оқуға құқығы жоқ, аға оқытушы дәріс 

оқи алады, бірақ ол үшін ол конкурстан өтуі тиіс. 1-ші қыркүйекке дейін сіз аға 

оқытушыға бос жұмыс орны туралы хабарлауыңыз қажет және ассистенттер 

оларға үміткер бола алады. Емтихан қабылдау бойынша: иә, онлайн емтихан 

өткізу үшін ассистентті профессорға бекітуге болады. Бірақ егер қайтадан 



карантин жарияласа, әрбір оқытушы өз үйінен емтихан алуы керек болса, онда 

біз келесі нұсқаны ойладық. Сессияға екі апта беріледі және барлық 

емтихандарды тест түрінде қабылдау қажет. Сол уақытқа дейін әрбір студент 

тест тапсыратынын тексеруге мүмкіндік беретін проекторинг сынақтан 

өткізіледі. Егер бұл емтихан тапсырудың басқа түрі болса, онда емтихан өтудің 

дұрыстығын прокторлар бақылайтын болады. Осы сессияда академиялық 

мәселелер, Ақпараттық технологиялар департаменттерінен және тіркеуші 

кеңсесінен келген адамдар прокторлар болды. Біздің профессорларымыз 

студенттерді оқытсын, ал ассистенттер мен оқытушылар оларға қашықтықтан 

жұмыс істеуге көмектеседі. 

Сагинтаева С.С.: дәрістерді мұны істей алатын оқытушылар оқи алады. 

Дәрістерде проблемалық сұрақтар болуы тиіс және олар талқылануы тиіс және 

студенттер белгілі бір тақырыпқа дайындалуы тиіс. Сондықтан, профессорға 

тьютор тәжірибе алу үшін бекітілуі керек. 

Мухамеджанова Р.Р.: Білім Министрлігінің қашықтықтан оқыту 

бойынша "Жол картасын" әзірлеу туралы тапсырмасы болды, ол дайын. 

Бердибаев Р.Ш.: сабақ барысында біз Zoom, Google meet, Classroom, 

Discord платформаларын сынадық. Zoom ПОҚ үшін ең ыңғайлы болды, бірақ 

уақыт бойынша шектеу бар. Біздің университет осы бағдарламаға лицензия 

сатып ала алады ма? 

Сагинтаева С.С.: қашықтықтан оқыту орталығы, ақпараттық 

технологиялар департаменті осы мәселе бойынша жұмыс істейді. 

Коньшин С.В.: Уразаков. М. оқытушыларға ноутбуктер сатып алу 

туралы жақсы идея берді. Менің ойымша, студенттер үшін ноутбуктер сатып 

алуға болады. Ноутбуктердің үш санатын ұсынуға болады: қымбат, орташа 

және арзан. Біз үлкен партияларды сатып алуды жоспарлағандықтан, 

бухгалтериямен талқылау керек: қалай жақсы және дұрыс жасау керек. Қажет 

қоюға шарттың өткізді. Олар үшін ноутбук бағасы аз болады, егер олар алады, 

оларды бөлшек. 

Уразаков М.М.: аптасына тағы бір рет біздің білім беру қызметімен 

байланысты мәселелерді талқылау бойынша дөңгелек үстелдер өткізуге 

болады, мысалы, энергетика, жылу энергетикасы, байланыс. Осы кездесулердің 

бейнелері Facebook-те жариялау, пікірлер жазу, репосты істеу. БҒМ өкілдері, 

Атамекен, сондай-ақ талапкерлер біздің бекеттерді оқиды, бұл да 

университеттің жарнамасы. 

Сагинтаева С.С.: дұрыс. Қабылдау компаниясы бойынша біз аптасына 3-

4 рет институт директорларының, қабылдау комиссиясы хатшысының 

қатысуымен тірі эфир өткізуге және мынадай сұрақтарға жауап беруге 

ниеттіміз: бізде қандай білім беру бағдарламалары, университетке қалай түсуге 

болады және т. б. 

Бердибаев Р.Ш.: оқытушылар мен студенттер Платонусқа, ішкі сайтқа, 

Moodle, тезиске, кестені тек ресми сайт арқылы ала алатындай етіп жасауға 

болады. Бұл сайттың және университеттің рейтингісін көтереді. 

Уразаков М.М.: иә, біз осы сілтемелерді сайтта орналастырдық. 

 

АЭжБУ Ғылыми кеңесі қашықтықтан оқыту орталығының директоры 

М.М. Уразаковтің ақпаратын тыңдап және талқылап,  



ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. АЭжБУ ұстаздарының IT біліктіліктерін арттыру мақсатында курстар 

ұйымдастыру; 

2. АЭжБУ Архит бағдарламасына ҚО студентерінің оқу сабақ кестесін 

енгізілуін қамтамасыз ету; 

3. Видео дәрістерін түсіру үшін қажетті техникалық жабдықпен және 

мамандармен қамтамасыз ету; 

4. АЭжБУ ұстаздары ҚО процессін жүзеге асыру үшін заманауи 

ноутбуктарды бөліп төлеу сатып алуларына мүмкіндік жасау. 

5. Университетте дистациялық білім беру технологияларын қолдану 

арқылы оқу процесін жетілдіру бойынша "Жол картасын" бекіту. 

 

Жауапты: ЦДО жетекшісі Уразаков М.М., 

ДАВ директоры Мұхамеджанова Р.Р., 

ДИТ директоры Каткаев В. 

ДЭП директоры Аяпбергенова А. 

Өткізу мерзімі: 2020 жылдың 20 маусымы 

5. Осы шешімнің орындалуын бақылау АҚД жөніндегі проректор С.В. 

Коншинаға жүктелсін 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.   

 

5. ӘРТҮРЛІ 

 

5.1. ТЫҢДАЛДЫ: «Жылуэнергетикасы» білім беру бағдарламасы 

бойынша бакалаврлар, магистранттар, докторанттар үшін қазақ тіліндегі «Отын 

және жану процесстері. Төмен сортты отынды жағудың ерекшеліктері» оқу 

құралын жариялауға ұсыным туралы» мәселесі бойынша ЖЭҚ кафедрасының 

меңгерушісі А.А. Кибарин (авторлары – А.М. Достияров, С.Б. Садыкова, Г.А. 

Колдасова, Н.Р. Картджанов; көлемі – 169 б.) (ұсыныс және рецензиялар қоса 

берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Жылуэнергетикасы» білім беру бағдарламасы бойынша 

бакалаврлар, магистранттар, докторанттар үшін қазақ тіліндегі «Отын және 

жану процесстері. Төмен сортты отынды жағудың ерекшеліктері» оқу құралы 

жарияланымға ұсынылсын, авторлары – А.М. Достияров, С.Б. Садыкова, Г.А. 

Колдасова, Н.Р. Картджанов; көлемі – 169 б. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

5.2. ТЫҢДАЛДЫ: «Жылуэнергетикасы» мамандығының студенттеріне 

арналған орыс тіліндегі «Эксплуатация ТЭС» оқу құралын жариялауға ұсыну 

туралы» мәселесі бойынша ЖЭҚ кафедрасының меңгерушісі А.А. Кибарин; 

авторлары - А.М. Достияров, А.А. Кибарин, Г.М. Тютебаева, Г.С. Катранова; 

көлемі – 138 б. (8,6 п.л.)» (ұсыныс және рецензиялар қоса берілді). 

 



ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Жылуэнергетикасы» мамандығының студенттеріне 

арналған орыс тіліндегі «Эксплуатация ТЭС» оқу құралы жарияланымға 

ұсынылсын, авторлары- А.М. Достияров, А.А. Кибарин, Г.М. Тютебаева, Г.С. 

Катранова; көлемі – 138 б. (8,6 б.т.). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

5.3. ТЫҢДАЛДЫ: «Жылуэнергетикасы» білім беру бағдарламасы 

бойынша бакалаврлар, магистранттар, докторанттар үшін қазақ тіліндегі «ЖЭС 

күкірт оксидтерінің шығарындыларынан қоршаған ортаны қорғау» оқу құралын 

жариялауға ұсыну туралы» мәселесі бойынша ЖЭҚ кафедрасының меңгерушісі 

ӨЖТ Е.С. Умбетов; авторлары - А.М. Достияров, Ж.А. Айдымбаева, А.С. 

Бегимбетова; көлемі – 100б. (6,2 б.т.)» (ұсыныс және рецензиялар қоса берілді). 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Жылуэнергетикасы» білім беру бағдарламасы бойынша 

бакалаврлар, магистранттар, докторанттар үшін қазақ тіліндегі «ЖЭС күкірт 

оксидтерінің шығарындыларынан қоршаған ортаны қорғау» оқу құралы 

жарияланымға ұсынылсын, авторлары - А.М. Достияров, Ж.А. Айдымбаева, 

А.С. Бегимбетова; көлемі – 100б. (6,2 б.т.). 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

5.4. ТЫҢДАЛДЫ: «Атаулы стипендия беру бөлігінде АЭжБУ түлектері 

қауымдастығы туралы ережеге толықтыру енгізу 2-бапты 2.1.5-тармақ 

редакцияда: «студенттердің дербес деректерін сақтау және таратпау 

мақсатында стипендиаттардың жеке байланыстарын атаулы стипендияның 

құрылтайшысына бермеу, барлық қызықтыратын мәселелерді институттар 

немесе қамқоршылар кеңесі арқылы шешу» туралы мәселесі бойынша 

қамқоршылар кеңесінің жауапты хатшысы Г.С. Смағұлова (ұсыныс қоса 

беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2 бап 2.1.5-тармақтың атаулы стипендиясын беру 

бөлігінде АЭжБУ түлектері қауымдастығы туралы ережеге толықтыру енгізу. 

мынадай редакцияда «студенттердің дербес деректерін сақтау және таратпау 

мақсатында стипендиаттардың жеке байланыстарын атаулы стипендияның 

құрылтайшысына бермеу, барлық қызықтыратын мәселелерді институттар 

немесе қамқоршылар кеңесі арқылы шешу». 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды.  

 

 

  Төрайым                                                          С. Сагинтаева   

 

  Ғылыми хатшы                                             А. Бегимбетова  
 


