
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.08.2020 ж. №17 Ғылыми кеңесінің кезектен тыс 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» КеАҚ ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу туралы. 

          Баяндаушы – ректор С. Сагинтаева, АҚ проректоры С.В. 

Коньшин, ҒИҚ проректоры А.А. Саухимов 

2. ҒКД штат санын оңтайландыру. 

          Баяндаушы – ҒКД директоры Д. Джексенбинов 
3. 2020/2021 оқу жылына арналған оқу процесінің кестесі мен 

академиялық күнтізбелерге өзгерістер енгізу туралы. 

          Баяндаушы -АМД директоры Р.Р. Мұхамеджанова  
4. «АЭжБУ» КеАҚ академиялық саясатына өзгерістер енгізу туралы. 

          Баяндаушы -АМД директоры Р.Р. Мұхамеджанова 
5. Әртүрлі 

 

1.1. ТЫҢДАЛДЫ: ««АЭжБУ» КеАҚ ұйымдық құрылымына өзгерістер 

енгізу туралы» мәселесі бойынша "АЭжБУ" КеАҚ ректоры С.С. Сагинтаева. 

 

Сагинтаева С.С.: Қайырлы күн, құрметті әріптестер! Бүгін біз Ғылыми 

кеңестің кезектен тыс отырысын өткізіп отырмыз. Күн тәртібінде "АЭжБУ 

"КЕАҚ ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу туралы"мәселе тұр. 

Құрметті әріптестер, соңғы уақытта оқу процесінде және университет 

жұмысында цифрландыру мәселелері өзекті бола түсуде, сондықтан біз 



университетіміздің құрылымына цифрлық офицердің позициясын енгіземіз. 

Сандық офицердің басшылығымен келесі бөлімдер мен департаменттер жұмыс 

істейді: 

- ақпараттық технологиялар департаменті; 

- құжат айналымы және мұрағат бөлімі; 

- қашықтықтан оқыту орталығы. 

Сандық офицердің басшылығымен ақпараттық технологиялар 

департаментінің қосылуы бойынша, менің ойымша, сұрақтар болмайды. 

Құжат айналымы және архив бөліміне келетін болсақ, біз электрондық 

құжат айналымына көшетіндіктен және университеттің барлық құжаттарын 

одан әрі цифрландыруды жоспарлап отырғандықтан, оны цифрлық офицердің 

басшылығына ауыстыру туралы шешім қабылданды. 

Қашықтықтан оқыту орталығының көмегімен біз университет сайтын 

тиісті контентпен (силлабустар, бейнедәрістер, РГР тапсырмалары және 

межелік бақылаулар) толтырып, жаңа оқу жылында қашықтықтан оқытуды 

тиісті форматта іске қосуымыз керек. Қашықтықтан оқытудың техникалық 

жабдықталуын күшейту қажет, демек, техникалық қолдау және бүкіл оқу 

процесін ұйымдастыру цифрлық офицердің басшылығымен қашықтықтан 

оқыту орталығында қалады. Оның мазмұндық бөлігі оқытушылар, институттар 

директорлары және академиялық қызмет жөніндегі проректорларда қалады. 

Сандық офицер лауазымына Ернұр Қанатбекұлы Төленбековты 

шақырдық. Ол Қ. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-да бакалавриат және магистратура 

бітірген. Ернұр Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде 

"Ақпараттық жүйелер"мамандығы бойынша докторантураны бітірген. Ұлттық 

ақпараттандыру орталығында бағдарламашы ретінде үлкен жұмыс тәжірибесі 

бар. Соңғы лауазымы, 2013 жылдан бастап, бағдарламалау бөлімінің бастығы, 

Халықаралық бизнес университетінің халықаралық технологиялар 

орталығының директоры. Ернұр Қанатбекұлы ғылыми жобалардың, соның 

ішінде "қаржы нарықтарындағы сандық ағындарды басқарудағы бұлтты 

қосымшалар" гранттық қаржыландырудың қатысушысы және жоба «ҚР 

цифрлық экономикасын қалыптастыру шеңберінде агломерациялар 

логистикасы жүйелерінде талдау және шешімдер қабылдау үшін жоғары өнімді 

Зияткерлік технологиялар құру». Бұдан басқа, Ернұр Қанатбекұлы оқу процесін 

жүргізеді және үздік студенттерден болашақ қызметкерлерді таңдайды, олар 

үшін ақпараттық технологиялар департаменті мен қашықтықтан оқыту 

орталығын практиканы өткізу орны ретінде пайдалануға болады. 

Ернұр Қанатбекұлымен цифрландыру бойынша жұмысты наурыз айында 

бастадық және қазір Конкурстық комиссия жұмысының цифрлық форматын 

іске қостық. Біз бір байқауды тиімді өткіздік. 

Университеттің ұйымдық құрылымына қатысты келесі өзгерістер: 

- HR басшылығынан Менеджмент және сапа жүйесі бөлімі және 

біліктілікті арттыру институты шығарылады. 

2017 жылы университет ғылыми-зерттеу университетіне айналу 

стратегиясын қабылдағандықтан, біз зерттеу бағытының дамуын күшейтуіміз 

керек. Бізге жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді (магистратура, 

докторантура) мазмұндық бөлігінің сапасын арттыруға бағыттаған жөн. 

Магистратура және докторантура бағдарламалары офисі өз функцияларын 



орындады, ал бізге ғылыми-зерттеу әлеуетін дамыту қажет. Сондықтан 

магистратура және докторантура бағдарламалары офисін жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім департаменті етіп қайта құру ұсынылады. Бұл бағытта әріптес 

жоғары оқу орындарымен қарым-қатынасты дамыту өте маңызды: қос диплом 

бағдарламасы, магистранттар мен докторанттардың тағылымдамасы, шетелдік 

консультанттарды тарту, докторанттардың ғылыми жобаларға қатысуын, соның 

ішінде конференцияларға қатысуын жалпы үйлестіру, рецензияланатын 

журналдарда мақалалар жариялау. 

Сондай-ақ, басқару қызметін оңтайландыруға бағытталған іс-шаралардың 

жүргізілуіне байланысты, бөлім бастығының штат бірлігін алып тастап, сапа 

менеджменті жүйесі бөлімін таратуды ұсынамын. Жетекші маманды талдау 

және Даму стратегиясы департаментіне ауыстыру. 

Енді АҚ проректоры С.В. Коньшиннің баяндамасын тыңдаймыз, ол 

академиялық бөлімге қатысты құрылымда ұсынылатын өзгерістерді көрсетеді. 

  

"АЭжБУ" КеАҚ ректоры С.С. Сагинтаеванің  ақпаратын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 "АЭжБУ" КеАҚ құрылымына цифрлық офицер лауазымының штат 

бірлігін енгізу; 

 цифрлық офицердің бағыныштылығына енгізілсін: 

          - ақпараттық технологиялар департаменті; 

           - құжат айналымы және архив бөлімі; 

          - қашықтықтан оқыту орталығы. 

Мерзімі: 2020 ж. 3 тамыздан бастап. 

 

 Құрылымдық бөлімше - сапа менеджменті жүйесі бөлімі 

таратылсын. 

 Штат бірлігі - бөлімінің бастығы алынып тасталсын. 

 Штат бірлігін - жетекші маман талдау және даму стратегиясы 

департаментіне ауыстыру штаттық кестеге сәйкес жалақымен. 

Мерзімі: 2020 ж.  1 қыркүйектен бастап.  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

1.2. ТЫҢДАЛДЫ:  «АЭжБУ» КеАҚ ұйымдық құрылымына өзгерістер 

академиялық бөлімге қатысты енгізу туралы» АҚ проректоры С.В. Коньшин 

(қызметтік жазба қоса беріледі). 

 

Коньшин С.В.: құрметті әріптестер, Сіздердің назарларыңызға 

университет құрылымында, академиялық бөлімге қатысты жоспарланған келесі 

өзгерістерді ұсынамын: 

2020-2021 оқу жылына жоспарланған штаттық кесте 

№ Кафедра ставкалар № Кафедра атауы ставк



атауы алар 

Ғарыштық инженерия және телекоммуникациялар  институты 
Телекоммуникация және ғарыштық инженерия институты 

1 ТКЖЖ 31,1 1 ТКЖЖ 31,1 

2 ЭиР 23,3 2 ЭиР 23,3 

3 ҒИ 17,6 3 ҒИ 17,6 

4 ӘП 20,6 4 ӘП 20,6 

  
ҒИТКИ 

бойынша 

барлығы 92,8 

  ТҒКИ бойынша барлығы 

92,8 

Басқару жүйелері және ақпараттық технологиялар институты  

Ақпараттық технологиялар институты 

5 ITE 40,9 5 ITE (-ИС) 21,2 

6 АҚЖ 
14,6 

6 

Ақпараттық жүйелер мен 

киберқауіпсіздік 

(ИСК=ИС+СИБ) 34,3 

7 ММҮ 12,6 7 ММҮ 12,6 

8 АБ 34,2    

9 ТБ 28,1 9 ТБ 28,1 

  

БЖАТИ 

бойынша 

барлығы 130,4 

  Всего по АТИ 

96,2 

Электр энергетика және электр техника институты 

10 ЭЖЭЖК 25,4 9 ЭЖЭЖК (-ЭСХ) 21,4 

11 ЭСЭЭЖ 
15,3 

10 ЭСЭЭЖ (+МК) 
19,6 

12 ЭМЭЖ 12,8 11 ЭМЭЖ 12,8 

13 ЭТ 11,3 12 ЭТ 11,3 

  

ЭЭЭТИ 

бойынша 

барлығы 64,8 

  
бойынша барлығы ЭЭИ 

 
65,1 

Жылу энергетика және жылу техника институты  

Жылу технологиялары және басқару жүйелері институты 

14 ЖЭҚ 12,6 13 ТЭУ 12,6 

15 ӨЖТ 

7,5 

14 

Ауыл шаруашылығының жылу 

технологиялары және 

энергетикасы (ТЭСХ= ӨЖТ 

+ЭАШ) 11,5 

16 МК 4,3 15 АБ 34,2 

17 ИЭЕҚ 11,9 16 ИЭЕҚ 11,9 

  

ЖЭЖТИ 

бойынша 

барлығы 36,3 

  ЖТБЖ бойынша барлығы 

70,2 



кафедралар 

бойынша барлығы 
324,3 кафедралар бойынша барлығы 324,3 

 

  

 Федоренко И.А.: Біріншіден, ЖТБЖ қуатты әлеуетке ие, бұл мықты 

профессор-оқытушылар құрамы: Алияров, Серіков, Генбач, Достияров, 

Кибарин, Мұсабеков, Приходько, Санатова. Қазір студенттер колледжде білім 

алушылармен және магистранттармен бірге 1000-ға жуық адам. Өткен жылы біз 

бакалавриатқа 265 адамды қабылдадық, биыл біздің күш-жігеріміз 300-ден 

астам адамды жұмысқа алуға мүмкіндік береді деп ойлаймын. Бұрын 

"Автоматтандыру және басқару" мамандығы оның құрамында болған кезде 

жылу энергетикасы және жылу техникасы институтына "басты зиян" келтірген 

болатын. Біздің мамандықтағы студенттер саны институт үшін қолайлы Жалпы 

жағдай жасады. Егер біздің кафедра ЖТБЖ құрамына кіретін болса, онда бұл 

профильді білім беру бағдарламаларына қабылдау мәселелерін шешпейді. Егер 

біздің мамандығымыз тек жылу энергетикасына ғана бағытталған болса, онда 

бұл институтқа қосылу қарсылық тудырмас еді. Бірақ бұл біздің 

бағыттарымызды шектеді, сондықтан біз осы институттың құрамынан шықтық. 

Біздің студенттердің ешқайсысы Жылу энергетикасы бағыты бойынша диплом 

жазғысы келмейді. "Автоматтандыру және басқару" "Электротехника және 

автоматтандыру"білім беру бағдарламаларының тобына жататынын еске 

салғым келеді. Яғни, "Автоматтандыру және басқару" кафедрасын 

Электротехника кафедрасымен біріктірудің мағынасы бар, өйткені біз білім 

беру бағдарламаларының бір тобына жатамыз. 

 Соңғы кездері "мұнай-газ өнеркәсібін автоматтандыру" кафедрасын құру 

қажеттілігі туындап отыр. Біздің Schneider Electric партеріміз электрмен 

жабдықтауға және автоматтандыруға бағытталғанымен, биыл Атырауда 

стриминг орталығын құрды. Олардың келесі қадамы Мұнай және газ 

институтымен өзара әрекеттесу болады. Мұнай-газ өнеркәсібін 

автоматтандыру-бұл автоматтандырудың мүлдем басқа бағыты. Біз 

"Менеджмент және кәсіпкерлік" кафедрасымен бірлесіп "бизнес процестерді 

автоматтандыру"кафедрасын құруға қуаныштымыз. 

 Коньшин С.В.: әріптестер, біз сізге бірнеше рет айттық: өз кафедраңыз, 

басқа кафедралар, институттар бойынша жазбаша ұсыныстар беріңіз. Мен өз 

ұсынысымда сіз ұсынған барлық деректерді ескердім. 

Біз қазір институттардың құрылымдары туралы шұғыл шешім 

қабылдауымыз керек, өйткені бізде 4,3 және 7,5 ставкалары бар кафедралар 

бола алмайды. Менің ойымша, ең жақсы ұсыныс — ЭСЭЭЖ және МБ 

кафедраларын біріктіру. 

 Картбаев Т.С.: мен өз институтым бойынша ІТЕ кафедрасын екі 

кафедраға бөлу туралы ұсыныс бердім: IT және ақпараттық технологиялар. 

АҚЖ кафедрасына "Ақпараттық жүйелерді" қосу туралы ұсыныс берген 

жоқпын. 

Бердибаев Р.Ш.: АҚЖ және АЖ кафедраларын біріктіру жөнінде сөз 

сөйлегім келді. Өткен жылы біздің кафедрада 12 Ставка болды, біз 1:12 

қатынасына ауысқан кезде, содан кейін 1 курсты ескере отырып, бізде 16, 5 



ставка болды. Енді 1:16 жаңа талаптарын ескере отырып, бізде 14,6 ставка 

болды. Енді АҚЖ біріктірілгеннен кейін бізде 34,3 ставкасы бар ең үлкен 

кафедра болады. Егер екі мамандық бойынша екі ставка қосылса, онда біздің 

кафедра ITE сияқты деңгейге жетеді. Егер басқа университеттер туралы 

айтатын болсақ, онда олардың ақпараттық қауіпсіздік бойынша жеке 

кафедралары бар, мысалы ЕҰУ. Менің ойымша, бұл екі бөлімді біріктірген 

жөн. 40 ставкамен кафедра басшылығы 11-12 ставкамен кафедра 

басшылығынан несімен ерекшеленеді? 

Коньшин С.В.: әр түрлі мөлшердегі кафедра меңгерушілерінің жалақысы 

аяқталады, өйткені кафедра басшылығын 11 ПОҚ және 40 ПОҚ-пен теңестіру 

әділетсіз. Менің ойымша, кафедрада кем дегенде 15 ставка болуы керек, 10 

ставка – бұл министрліктің мемлекеттік оқу орындары үшін ең аз дегенде. 

ЕҰУ-мен салыстыру дұрыс емес, өйткені оларда мемлекеттік қаржыландыру 

бар, ал бізде коммерциялық емес акционерлік қоғам бар. Мүмкін, екі жылдан 

кейін, жыл сайынғы студенттерді қабылдауды ескере отырып, университеттің 

құрылымын қайта қарау керек болады және бұл жерде ештеңе жоқ. Бірақ қазір 

біз кішігірім бөлімдерді ұстай алмаймыз. 

Сагинтаева С.С.: "Ақпараттық жүйелер және киберқауіпсіздік" 

кафедрасының мамандықтары сол күйінде қалып отыр. Сізде екі мамандық 

болады: Бір-бірін толықтыратын "Ақпараттық жүйелер" және "ақпараттық 

қауіпсіздік жүйелері". 

Бердибаев Р.Ш.: егер қазір біздің кафедрада 34 ставка болса, 

компьютерлік сыныптар, зертханалар мен оқытушылар құрамы қайта бөлінеді 

ме? 

Сагинтаева С.С.: бұл екі кафедра бір институттың құрылымында, 

сондықтан зертханаларды қайта бөлуде проблемалар болмауы керек. 

Коньшин С.В.: Рат Шындалиұлы, Әлия Амантаевнамен зертханаларды 

бөлу туралы сөйлесіңіз және қандай профессорлық-оқытушылар құрамы сіздің 

жаңа кафедраңызға ауысады, қайсысы қалады. Кафедра үшін үй-жай туралы 

менде барлығына сұрақ бар: оқытушылар университетке қашықтықтан оқыту 

режимінде бара ма? Алты айдан бір жылға дейін біз дәстүрлі күндізгі оқу 

бөліміне ораламыз делік. Бұл жағдайда дәрістерді онлайн режимде және 

электронды ПОӘК жүргізу сақталады, осы уақытқа дейін сіз практикалық 

сабақтарды қашықтықтан оқытуды да атқарасыз. Тек зертханалық сабақтарды 

жүргізу санитарлық нормаларға сәйкес дәстүрлі форматта қалады. Онда сізге 

кафедралар үшін Үй-жайлар не үшін қажет? Қазір сіздер кафедраларды 

қашықтан басқарасыздар. Курстық, есептік-графикалық жұмыстар мен 

есептерді сақтаудың қажеті жоқ, барлығын енді тек электронды түрде 

қабылдайтын боласыз. 

Досжанова А.А.: біз институт директорымен ІТЕ кафедрасын екі 

кафедраға бөлу мәселесін көтердік: IT және ақпараттық технологиялар. Басты 

бағыт – кафедраның жүктемесін азайту емес, бәсекелестік орта мен жаңа білім 

беру бағдарламаларын құру. Өткен жылы бізде жақсы қабылдау болды, биыл 

студенттер саны одан да көп болады деп үміттенеміз. Сондықтан кафедраның 

"ісінуі" дұрыс емес. Жаңа білім беру бағдарламаларын ашып, болашаққа жұмыс 

істеу керек. 



Федоренко И.А.: мен біздің мамандығымыздың атауын енгізе отырып, 

жылу энергетикасы және жылу техникасы институтының атауын қайта қарауды 

сұраймын. 

Кибарин А.А.: әріптестер, біз стратегиялық мәселелерді қарастырамыз, 

өйткені құрылым – бұл университеттің даму стратегиясы. Жылу энергетикасы 

талапкерлердің көзқарасы бойынша ешқашан сұранысқа ие мамандық болған 

емес, оны әрдайым мемлекет қолдап отырды. Біз өзімізді энергетика және 

байланыс университеті ретінде танытамыз, сондықтан қазір бізде қиын жағдай 

болса да, жылу энергиясынсыз жасай алмаймыз. "Автоматтандыру және 

басқару" дербес бағыт болып табылады, мамандық біздің институттың 

құрамында болған кезде, біз әріптестерімізбен тығыз жұмыс істедік және 

сонымен бірге бір-бірімізге кедергі жасамадық. Қазір біз бастан өткердік 

тапшылығын кадрларға және осыған байланысты маған бірнеше ұсыныстар. 

Егер біз өзіміз тығыз және ұзақ уақыт жұмыс істеп, студенттер оқып жатқан 

жылу энергетикасында тиісті бағыт болса, неге МБ кафедрасын басқа 

институтқа беру керек. Сондықтан МБ кафедрасын ӨЖТ кафедрасымен 

біріктірген дұрыс. Егер АБ кафедрасы біздің институттың құрамына кірмесе, 

онда ол өзі кішкентай болып қалады, бірақ стратегия тұрғысынан біздің 

институтты жабуға болмайды. Төтенше жағдайларда институтты электр 

энергетикасымен біріктіруге болады, бірақ оның атауында "Жылу 

энергетикасы" сөзі болуы керек. 

Салыкова М.С.: біздің кафедрада жылу энергетикасы аясында 

"Инженериядағы кәсіпкерлік" білім беру бағдарламасы әзірленді, ол тізілімге 

енді. Біздің білім беру бағдарламамыз бойынша шамамен 15 студент оқып 

жатыр. Мен кафедрада адамдар өте аз екенін түсінемін және Андрей 

Анатольевичпен біздің кафедраны ӨЖТ-мен біріктіріп, ЖЭЖТИ құрамында 

қалдырған дұрыс деп келісемін. Төтенше жағдайларда бізді ИЭЕҚ 

кафедрасымен біріктіруге болады, бізде түйісу нүктелері бар, мысалы, "Жасыл 

экономика" бағытында. 

Сагинтаева С.С.: МБ кафедрасы бизнес-мектептер, жобаларды басқару, 

тәуекелдер үшін негіз болуы тиіс. Бірақ әзірге ставкалардың аздығына 

байланысты біз кафедраны сақтай алмаймыз. Академиялық бөлікке қатысты 

қайта құрылымдауды талқылаусыз жүргізу қиын, сондықтан бүгін барлығы сөз 

сөйлеп, өз ұсыныстарын беруі тиіс. 

Электр энергетикасы және Жылу энергетикасы институтын біріктіру 

мәселелері бұрыннан талқыланып келеді. Бұл мәселе екі жыл бұрын 

Директорлар кеңесінің төрағасы С.Ж. Даукеев көтерген болатын, бірақ сол 

кезде біз екі институтты біріктірген жоқпыз, себебі университетке Ғұмарбек 

Дәукеевтің есімін беру керек болатын. Бұл шешім Үкіметтің қаулысымен 

бекітілуі керек еді. Егер бүкіл университетке Гумарбек Даукеевтің есімін беру 

мүмкін болмаса, онда Г. Даукеевтің есімін Жылу энергетикасы және жылу 

техникасы институтына беру мүмкіндігі қарастырылған. Қазір біз екі 

институтты біріктіру мәселесіне қайта оралдық. Қазіргі уақытта осы екі 

институттың мамандықтарына гранттар да білім беру бағдарламаларының бір 

тобына бөлінеді. 



Құрметті әріптестер, "Ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары" пәнін 

ITE кафедрасы неге оқитыны түсініксіз, бұл ретте" Басқару жүйелеріндегі 

ақпаратты қорғау әдістерін " АБ кафедрасы оқиды. "Басқару теориясының 

негіздерін" ITE кафедрасы оқиды, "Сандық басқару жүйелерінің 

математикалық негіздерін" ЭЖЭЖК, ЭМЭЖ және т. б. кафедрасы оқиды. Әр 

кафедра өзінің білім беру бағдарламалары бойынша "Сандық басқару жүйесінің 

математикалық негіздерін" оқиды "Телекоммуникациядағы алгоритмдік 

бағдарламалау тілдерін" ТКЖЖ кафедрасы оқиды, "IP телефония негіздерін" 

ТКЖЖ, ITE оқиды. Егер біз осы схема бойынша қозғалатын болсақ, онда 

кафедралар болмауы керек, ал білім беру бағдарламаларының жетекшілері 

өздерінің білім беру бағдарламалары үшін оқытушылар құрамын өздері 

қалыптастырады. Сондықтан біз сындарлы шешімге келгіміз келеді, өйткені 

қашықтықтан оқыту үшін Сайтты контентпен толтыру қажет: бейне-дәрістер, 

силлабустар және жаңа оқу жылына дайын болу. Сізге Сергей Владимирович 

Білім Министрінің басшылығымен өткен аппараттық кеңестердің 

қорытындыларын жібереді, онда цифрландыру және қашықтықтан оқыту 

мәселелері үнемі талқыланады. Біз 86 параметрі бар чек-парақты алдық, ол 

бойынша ЖОО-лар сары, қызыл немесе жасыл аймаққа түсетін болады. Негізгі 

көрсеткіштердің бірі-мазмұнды толтыру, сондықтан кафедра меңгерушілері 

мен институт директорлары осы тармақтың уақтылы орындалуын бақылайды. 

Егер оқытушылар өз дәрістерінің бірегейлігі туралы алаңдаса, онда біз олардың 

жұмысы екенін растайтын сертификаттар беру туралы ойлана аламыз. 

Құрылым бойынша түпкілікті шешімге келейік. Ғарыштық инженерия 

және телекоммуникация институтында атауынан басқа бәрі өзгеріссіз қалады.  

Басқару жүйелері және ақпараттық технологиялар институтында "Ақпараттық 

жүйелер" мамандығын шығарамыз және АҚЖ -мен біріктіреміз, нәтижесінде 

кафедра "Ақпараттық жүйелер және киберқауіпсіздік"деп аталатын болады.  

Рат Шындалиұлы тек кафедрада ставкалардың көп болуына алаңдайды. Сіздің 

пікіріңізді ескере отырып, біртұтас көрініс қалыптастыру үшін электр 

энергетикасы институтынан біреу айта алады. 

Абдимуратов Ж.С.: біздің институтта әрбір келесі жылдан бастап 

студенттер саны артып келеді. "Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз 

ету" мамандығының ӨЖТ кафедрасына көшуіне қатысты қиындықтарды көріп 

отырмын. Біріншіден, бұл зертханалық қормен байланысты, осы мамандық 

бойынша зертханалық жұмыстар ЭЖЭЖК кафедрасының базасында 

жүргізіледі. Биылғы жылы біздің білім беру бағдарламаларымызға шамамен 

500-700 студент тартуды жоспарлап отырмыз, ал талапкерлер біздің әрбір білім 

беру бағдарламамызға қуана барады. Алдағы уақытта біз «Ауыл 

шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» бағытын дамытуды жоспарлап 

отырмыз. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, мен АШЭҚ мамандығын 

ЭЖЭЖК кафедрасында қалдыруды, ал МК кафедрасын ӨЖТ кафедрасымен 

біріктіруді ұсынамын. 

Умбетов Е.С.: менің ойымша, біздің институтқа АБ кафедрасы 

қосылғаннан кейін оны жылу энергетикасы және басқару жүйелері институты 

деп атауға болады. «Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» 

мамандығының ӨЖТ кафедрасына қосылуына қатысты, кафедрада негізгі 



технологиялық процестер оқытылатынын қосқым келеді, біз жіберілген 

тармақтарды жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау және энергиямен 

қамтамасыз етуге бағыттарымызды бөлдік. Сондықтан, АШЭҚ мамандығы тек 

осыдан пайда көреді. 

Сагинтаева С.С.: ЭЖЭЖК кафедрасының меңгерушісі «Ауыл 

шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» жаңартылатын энергия 

көздерімен көбірек байланысты және оларды бөлуге болмайды деп санайды. 

 Умбеткулов Е.К.: «Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» 

білім беру бағдарламасының авторы ретінде айтқым келеді, мен Қазақ ұлттық 

аграрлық университетінде кафедра меңгерушісі болған кезімде. Көп ұзамай бұл 

мамандық танымал болды және АЭжБУ-дың бұрынғы проректоры Эрнест 

Акимович мені осы мамандықты біздің университеттің мамандықтарына енгізу 

үшін келісім алуға шақырды. Осы білім беру бағдарламасы бойынша оқу 

жоспарындағы пәндердің 80% - ы электр энергетикасымен және 20% - ы газбен 

қамтамасыз етумен байланысты. ЭЖЭЖК кафедрасы осы мамандықты дұрыс 

жолға қою үшін үлкен жұмыс атқарды: бұл зертханалық қор, USAID келісімі 

бойынша жабдықтар сатып алу. Сондықтан ЭЖЭЖК кафедрасы ӨЖТ 

кафедрасына беруге болмайды. 

Бахтияр Б.Т.: менің Жылу энергетикасы институтынан бірнеше 

ұсынысым бар. Біріншісі: МК кафедрасын ММҮ кафедрасымен біріктіріп, 

институт құрамында қалдыру, екіншісі-институтты "Жылу энергетикасы және 

басқару жүйесі институты" деп атау. Біздің институт құрамына АБ 

кафедрасының берілуіне қатысты-бұл менің ұсынысым болды. 

Картбаев Т.С.: біздің университеттің қалыптасуынан бері жұмыс істеп 

келе жатқан кафедраларда қазір шамамен 12 штат бар. АҚЖ кафедрасын бөлек 

қалдыру керек, өйткені бұл жаңа мамандық, бірақ ол белгілі бір орынға ие және 

болашақта жұмыс істейді. "Ақпараттық жүйелер" мамандығы үшін жеке 

кафедра құру қажет, содан кейін ол қарқынды дамитын болады. Біздің 

жоспарымызда жаңа білім беру бағдарламаларын ашу көзделген – бұл 

ақпараттық жүйелердегі бизнес, ақпараттық қауіпсіздік аудиті, энергетикадағы 

IT. Қазір институтта екі шығарушы және екі шығарушы емес кафедра бар, 

сондықтан таратылған кафедрадан қосымша екі шығарушы кафедра құруды 

ұсынамын.  

Темырканова Э.К.: Сәуле Саветқызы, сіздердің ескертулеріңіз бойынша 

"Стримингтік технологиялар" және "IP телефония негіздері" пәндерін бірнеше 

кафедралар оқиды. Бұл пәндер телекоммуникацияда негізгі болып табылады 

және оларды TKЖЖ кафедрасы әзірледі. Қазір цифрландыруға көшуге 

байланысты аталған пәндер модульдік оқу жоспарларына енгізу үшін міндетті 

болып отыр және әзірге оларды қай кафедра жүргізетіні туралы мәселе 

шешілуде. 

Сагинтаева С.С.: мен пәндерді кафедраларға бекітуді жақтаймын, егер 

оқытушы бір кафедрадан екінші кафедраға ауысса, онда бұл пәндер оның 

артында қалмайды. 

Білім беру бағдарламалары туралы сөз болған соң, кәсіптік стандарттар 

негізінде әзірленген бағдарламалар ғана қалатындығын қосқым келеді. Білім 

беру бағдарламалары еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес әзірленуі тиіс. 



Саухимов А.А.: университет алдында цифрландыруға көшу міндеттері 

тұр, сондықтан АБ кафедрасының ЖЭЖТИ құрамына өтуі осы міндеттерді 

шешумен байланысты. Бұл цифрландыру, басқарудың жаңа объектілерін енгізу, 

басқару жүйелерін автоматтандыру, мұның бәрі жылу және электр 

энергетикасы объектілері үшін қажет. Келесі мәселе – ғарыштық инженерия 

және телекоммуникация институтын телекоммуникация және ғарыштық 

инженерия институты деп қайта атау. Біздің университет Алматы энергетика 

және байланыс университеті деп аталады, сондықтан телекоммуникация туралы 

ұмытуға болмайды. Байланыс-коммуникацияны дамыту-университетіміздің 

стратегиялық бағыттарының бірі. 

Байсалова М.Ж.: биылғы жылы менің кафедраның құрамы күрт 

төмендеді және шекті деңгейде. Өткен жылы бізде 20 ставка болды, ал биыл 12 

болды, өйткені көптеген бітіруші кафедралар математиканы өздері оқи алады 

деп санайды және бұл ескертусіз жасалды. Егер қалған кафедралар да оқуға 

түссе, онда біздің кафедраны МК кафедрасының тағдыры күтіп тұр. 

Тергемес К.Т.: өкінішке орай, мен ауырдым және құрылым туралы 

ұсыныстарымды алдын-ала бере алмадым. «Ауыл шаруашылығын энергиямен 

қамтамасыз ету»  мамандығына қатысты энергиямен жабдықтау бойынша 

оқылатын пәндердің 80% - ын қосқым келеді, мұнда тек жылумен жабдықтау, 

желдету және газбен жабдықтау қосылған. 2017 жылдан бастап мен осы 

кафедраны басқарамын, біз релелік қорғауға емес, энергиямен қамтамасыз ету 

және жаңартылатын энергия көздері саласындағы бәсекелестік ортаны 

арттыруға баса назар аударамыз. Өткен жылдың қорытындысы бойынша 

рейтингте біздің мамандық бірінші орынға ие болды. Қазір тізілімге біз 

жаңартылатын энергия көздері бойынша жаңа білім беру бағдарламасын 

енгіздік, өйткені электр энергиясын беруде қиындықтар бар шалғай аудандарда 

жаңартылатын энергия көздеріне көшу қажеттілігі бар. 

Сондықтан мамандықты ЭЖЭЖК кафедрасында қалдыру керек немесе 

оны ЭМЭЖ кафедрасына беру керек, өйткені олар кернеу деңгейіне ұқсас және 

электр жетегі электрмен жабдықтаудың жалғасы болып табылады. Студенттер 

ӨЖТ кафедрасына бармайды, сондықтан мен электр энергетикасы мен жылу 

энергетикасының екі институтын бір институтқа біріктіріп, оны энергетика 

институты деп атауды ұсынамын. 

Менде осы екі бағыт бойынша мамандықтар болған: жылу энергетикасы 

және электр энергетикасы кафедрасын меңгеруде тәжірибем бар. Биыл біздің 

кафедра "жаңартылатын энергия көздері" бағыты бойынша пәндерді дамыту 

бойынша жақсы жұмыс жасады, серіктесіміз USAID арқасында жаңа 

зертханалық жабдықтарды сатып алдық. Сондықтан мен «Ауыл 

шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» біздің институтта қалдыруды 

ұсынамын, өйткені бүкіл зертханалық база біздің институтта орналасқан. 

Сагинтаева С.С.: Құрметті әріптестер, бүгін біз көптеген пікірлерді 

тыңдадық, бірақ бірінші кезекте стратегиялық бағытқа сәйкес қозғалу керек 

екенін ұмытпаңыз. Алдағы уақытта университеттің академиялық құрылымына 

ұсынылған өзгерістерді біз Директорлар Кеңесінің бекітуіне тапсыруымыз 

керек. 



Коньшин С.В.:  директорлар Кеңесінде одан әрі бекіту үшін мынадай 

өзара байланысты өзгерістерді ұсынамыз: 

АЭжБУ академиялық құрылымын оңтайландыру (01.09.2020 бастап): 

Оңтайландыру арқылы оңтайландыру ұсынылады: 

1) өте аз болған екі кафедраның бірлестіктері: Менеджмент және 

кәсіпкерлік кафедралары (МК – 4,3 ставка) және өнеркәсіптік жылу 

технологиялары кафедралары (ӨЖТ – 7,5 ставка) инженериядағы менеджмент 

және кәсіпкерлік жалпы кафедрасына (ИМК – 11,8 ставка). Біріктірілетін 

кафедралар 2020 жылдың басында "инженериядағы кәсіпкерлік"білім беру 

бағдарламасын әзірлеп, жаңа оқу жылына енгізді. Сонымен қатар, Қазақстан 

Президенті студенттерді кәсіпкерлік дағдыларына даярлауды күшейтуді және 

түлектердің мамандықтары бойынша өз ісін ашуды тапсырды. 

2) Автоматтандыру және басқару кафедрасын (АБ) басқару жүйелері 

және ақпараттық технологиялар институтының (БЖАТИ) құрамынан Жылу 

энергетикасы және жылу техникасы институтының (ЖЭЖТИ) құрамына беру. 

Автоматтандыру және басқару мамандығын ЖЭЖТИ құрамына беру 

туралы біздің негізгі тапсырыс беруші – АЛЭС жұмыс берушісі өтініш білдірді. 

3) бұрынғы өзгерістерді ескере отырып, БЖАТИ-ті Жылу энергетикасы 

және басқару жүйелері институты (ЖЭБЖ) деп қайта атау. 

Жаңартылған ЖЭБЖ құрамына 4 кафедра (70,5 ставка) кіреді: 

1. ЖЭҚ – Жылу энергетика қондырғылары кафедрасы – 12,6 ставка 

2. АБ – автоматтандыру және басқару кафедрасы – 34,2 ставка, 

3. ИЭЕҚ - Инженерлік экология және еңбек қауіпсіздігі кафедрасы – 

11,9 ставка, 

4. Инженериядағы Менеджмент және кәсіпкерлік (ИМК) – 11,8 ставка. 

4) ақпараттық қауіпсіздік жүйелері кафедрасын ақпараттық жүйелер және 

киберқауіпсіздік кафедрасы деп қайта атау (АЖК) IT-инжиниринг 

кафедрасынан "Ақпараттық жүйелер" мамандығы мен тиісті білім беру 

бағдарламаларын ақпараттық қауіпсіздік жүйелері кафедрасына беруге 

байланысты (АҚЖ – 14,6 ставка). Бұл жүктемелер бойынша орын алып 

отырған теңгерімсіздікті 3 есеге жуық тегістеуге ғана емес, сондай - ақ 

ақпараттық қауіпсіздік жүйелері, атап айтқанда, Ақпараттық жүйелер бойынша 

оқытуды неғұрлым сапалы жүргізуге мүмкіндік береді. Содан кейін ITE 

кафедрасында 21,2 ставка қалады, ал жаңа кафедрада 34,3 ставка болады. 

5) АБ кафедрасының жылу энергетика институтына берілуіне 

байланысты басқару жүйелері және ақпараттық технологиялар институтын 

(БЖАТИ) ақпараттық технологиялар институты (АТИ) деп қайта атау. 

Ақпараттық технологиялар институтының (АТИ) жаңартылған 

құрамында 4 кафедра ( 96,2 ставка) қалады): 

ITE – 21,2, КАЖ – 34,3, ТБ – 28,1, ММҮ – 12,6. 

6) электр станциялары мен электр энергетикасы жүйелері кафедрасын 

энергетика саласындағы жаңа кәсіптік стандарттарды енгізуді және электр 

станциялары елдің электр энергетикасы жүйелерінің бір бөлігі болып 

табылатынын ескере отырып, электр станциялары мен электр энергетикасы 

жүйелері кафедрасы (ЭЭЖ) деп қайта атау. 



7) Электр энергетикасы және электротехника институты (ЭЭЭТИ) 

атауының қысқаруын барлық институттармен (ЭЭИ) бірдей форматқа келтіру. 

Электроэнергетика және электротехника институтының 

құрамында 4 кафедра бар ( 64,8 ставка): 

ЭЖЭЖК – 25,5, ЭЭЖ – 15,3, ЭМЭЖ – 12,8, ЭТ – 11,3. 

8) телекоммуникация жүйелері мен желілері кафедрасын байланыс 

саласындағы жаңа кәсіптік стандарттарды енгізуді және кафедраның IoT, 5g 

және т. б. үлгідегі ең заманауи және инновациялық технологияларды оқытуға 

бағдарлануын ескере отырып, телекоммуникация және инновациялық 

технологиялар кафедрасы (ТИТ) деп қайта атау. 

9) осы институтта мамандар даярлау акценттерінің неғұрлым дұрыс 

орналастырылуына байланысты ғарыштық инженерия және 

телекоммуникациялар институтын (ТҒИИ) телекоммуникациялар және 

ғарыштық инженерия институты (ИТКИ) деп қайта атау. 

Телекоммуникациялық технологиялар мен жабдықтарды зерттеу ИТКИ-дің 

барлық мамандықтары мен білім беру бағдарламалары үшін қажет. 

Телекоммуникация және ғарыштық инженерия институтының 

(ТҒИИ) құрамында 4 кафедра бар ( 92,8): 

ТИТ – 31,1, ЭР – 23,3, ҒИ – 17,6, ӘП – 20,6. 

 

АҚ проректоры С.В. Коньшиннің ақпаратын тыңдап және талқылап, 

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
Басқару процесін оңтайландыру, оқудың бірқалыпты өтуін жүзеге асыру 

және жоғары курстардағы мамандықтар мен кіші курстардағы білім беру 

бағдарламаларын біріктіру, сондай-ақ жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру саласындағы жаңа нормативтік заңнамалық актілердің 

орындалуын ескере отырып, 01.09.2020 ж. бастап АЭжБУ академиялық 

құрылымын оңтайландыру үшін, бұдан әрі директорлар кеңесінде бекіту үшін 

өзара байланысты мынадай өзгерістер: 

1) менеджмент және кәсіпкерлік кафедрасы мен өнеркәсіптік жылу 

технологиялары кафедрасын инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік 

кафедрасына біріктіру; 

2) автоматтандыру және басқару кафедрасын (АБ) басқару жүйелері және 

ақпараттық технологиялар институтының (БЖАТИ) құрамынан жылу 

энергетикасы және жылу техникасы институтының (ЖЭБЖ) құрамына беру; 

3) жылу энергетикасы және жылу техникасы институты (ЖЭЖТИ) жылу 

энергетикасы және басқару жүйелері институты (ЖЭБЖ) болып қайта 

аталсын); 

4) ақпараттық қауіпсіздік жүйелері кафедрасы Ақпараттық жүйелер және 

киберқауіпсіздік кафедрасы болып қайта аталсын (АЖК); 

5) басқару жүйелері және ақпараттық технологиялар институты 

(БЖАТИ) ақпараттық технологиялар институты (АТИ) болып қайта аталсын); 

6) электр станциялары мен электр энергетикалық жүйелер кафедрасын 

электр энергетикалық жүйелер кафедрасы (ЭЭЖ) деп қайта атау; 



7) Электр энергетикасы және электротехника институты (ЭЭЭТИ) 

атауының қысқаруын барлық институттармен (ЭЭЭИ институты) бірдей 

форматқа келтіру); 

8) телекоммуникациялық жүйелер және желілер кафедрасы 

телекоммуникация және инновациялық технологиялар кафедрасы (ТКИТ) 

болып қайта аталсын; 

9) ғарыштық инженерия және телекоммуникациялар институты (ҒИТКИ) 

телекоммуникациялар және ғарыштық инженерия институты (ТҒИИ) болып 

қайта аталсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

1.3  ТЫҢДАЛДЫ:  «АЭжБУ» КеАҚ ұйымдық құрылымына өзгерістер 

енгізу туралы» ҒИҚ проректоры А.А. Саухимов (қызметтік жазба қоса 

беріледі). 

 

Саухимов А.А.: бүгінгі таңда магистратура және докторантура бойынша 

білім беру бағдарламалары әрбір институтта тиісінше әзірленуде. Бұл ретте, 

жоғары оқу орнынан кейінгі кезеңде білім берудің сапасы мен қолжетімділігін 

арттыру шеңберінде жақын арада шешілуі қажет бірқатар өзекті мәселелер бар: 

1. Магистратурада білім алушыларды даярлау бағыты бойынша 

сұранысқа ие кадрларды даярлау үшін практиктер мен тәжірибелі мамандарды 

тарта отырып сабақтарды ұйымдастырудың икемді немесе модульдік жүйесін 

енгізу, сапалы екі дипломды білім беруді дамыту, зерттеу тақырыптарын 

өндіріс, ғылыми бағыттар және ғылым мен техниканың қазіргі жай-күйі 

мәселелерімен ұштастыру, қашықтықтан оқыту технологияларын енгізу, оқуға 

ақы төлеу бойынша ұсыныстар әзірлеу, білім алушыларды тарту бойынша 

кәсіпорындармен жұмыс істеу және т. б. 

2. Докторантурада білім алушыларды даярлау бағыты бойынша талап 

етілетін эксперименттік жұмыстарды орындауға, зертханалық зерттеулердің 

жай - күйін мониторингтеу мен талдауға, докторанттардың конференцияларға 

қатысуын жалпы үйлестіруге, университеттерде мақалалар жариялауға 

мүмкіндік беретін докторанттардың тағылымдамадан тиімді өтуі үшін шетелдік 

әріптес университеттермен екіжақты қатынастарды сапалы дамыту қажеттілігі 

туындайды - отандық және шетелдік деңгейдегі жаңа басшыларды іздеу, 

диссертациялық зерттеулердің тақырыптарын өндіріс мәселелерімен, 

университетте жүргізіліп жатқан ғылыми жобалармен және ғылым мен 

техниканың қазіргі жағдайымен ұштастыру, қашықтықтан технологияларды 

енгізу және т. б. 

Осылайша, университеттің шетелдік әріптестермен, өндіріспен және жоо-

дан кейінгі қызмет сегментіндегі ҚР БҒМ талаптарымен жұмысын сырттай 

және ішкі үйлестіруді қамтитын қосымша функциялар пайда болады. 

Осыған байланысты докторантура және магистратура бағдарламалары 

офисін жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті етіп қайта құруды 

сұраймын. 



ҒИҚ проректоры А.А. Саухимовтің ақпаратын тыңдап және талқылап, 

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
Докторантура және магистратура бағдарламалары офисін жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім департаменті етіп қайта құру. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

2. ТЫҢДАЛДЫ:  «ҒКД штат санын оңтайландыру» ғылым және 

коммерцияландыру департаментінің директоры Д. Джексенбинов (қызметтік 

жазба қоса беріледі). 

 

Джексенбинов Д.: ғылыми-зерттеу қызметінің тиімділігін арттыру 

шеңберінде ғылым және коммерцияландыру департаментінің құрамында 

индустриялық серіктестермен және ғылым қорларымен жұмыс жөніндегі 

бөлімді, жобаларды сүйемелдеу жөніндегі бөлімді және зияткерлік меншік 

жөніндегі бөлімді таратуды сұраймын. Таратылған бөлімдердің орнына ғылым 

және коммерцияландыру департаментінің мынадай лауазымдары енгізілсін: 

1. Департамент директоры – 1 ставка; 

2. Жобаларды сүйемелдеу бойынша бас маман – 1 ставка; 

3. Ғылыми қызметті коммерцияландыру бойынша бас маман – 1 

ставка; 

4. Шетелдік және сыртқы серіктестермен жұмыс жөніндегі бас маман-

1 ставка; 

5. Инновациялық даму бойынша жетекші маман-1 ставка; 

6. Зияткерлік меншік бойынша жетекші маман - 1 ставка; 

7. "Дауки университетінің техникалық журналы" журналының 

жетекші маманы - 0,5 ставка; 

8. Цифрлық құжаттық қызметті ұйымдастыру бойынша маман-1 

ставка. 

Барлығы 7,5 ставка. 

Осылайша, штат санының бұрынғы құрамынан 10 бірлік мөлшерінде - 8,5 

ставка, 8 бірлік – 7,5 ставка ұсынылады. 

 

Ғылым және коммерцияландыру департаментінің директоры Д. 

Джексенбиновтің ақпаратын тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
Ғылым және коммерцияландыру департаментінің құрамында 

индустриялық серіктестермен және ғылым қорларымен жұмыс жөніндегі бөлім, 

жобаларды сүйемелдеу жөніндегі бөлім және зияткерлік меншік жөніндегі 

бөлім таратылсын. Таратылған бөлімдердің орнына ҒКД-тің келесі 

лауазымдары енгізілсін: 

1. Департамент директоры – 1 ставка; 

2. Жобаларды сүйемелдеу бойынша бас маман – 1 ставка; 

3. Ғылыми қызметті коммерцияландыру бойынша бас маман – 1 

ставка; 



4. Шетелдік және сыртқы серіктестермен жұмыс жөніндегі бас маман-

1 ставка; 

5. Инновациялық даму бойынша жетекші маман-1 ставка; 

6. Зияткерлік меншік бойынша жетекші маман - 1 ставка; 

7. "Дауки университетінің техникалық журналы" журналының 

жетекші маманы - 0,5 ставка; 

8. Цифрлық құжаттық қызметті ұйымдастыру бойынша маман-1 

ставка. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

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

кестесі мен академиялық күнтізбелерге өзгерістер енгізу туралы» 

академиялық мәселелер департаменті директоры Р.Р. Мухамеджанова 

(қызметтік жазба қоса беріледі). 

 

Мухамеджанова Р.Р.: ҚР БҒМ-нің бағдар беру аптасын ұйымдастыру 

туралы келесі ұсынысына байланысты "1-12 қыркүйек аралығында барлық 

білім алушылар үшін ұйымдастыру-бағдар беру апталары (БҰҰ) қашықтықтан 

форматта келесі мақсаттарда өткізіледі: 

- академиялық саясатқа, оқыту және бағалау саясатына бейімделу және 

танысу; 

- логин мен парольдерді алу, жүйеде тіркеу; 

- білім беру қызметтерін алуға шарт жасасу; 

- эдвайзермен танысу; 

- ЖОЖ тіркеу / жазу және қалыптастыру. 

- ағындық технологияларды зерттеу» 

оқу процесінің кестелері мен академиялық күнтізбелерге өзгерістер енгізу 

қажет. 

 

Академиялық мәселелер департаменті директоры Р.Р. 

Мухамеджанованың ақпаратын тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
Оқу процесінің кестесіне және академиялық күнтізбелерге өзгерістер 

енгізу (өзгертілген академиялық күнтізбелер қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

4. ТЫҢДАЛДЫ: «АЭжБУ» КеАҚ академиялық саясатына өзгерістер 

енгізу туралы» академиялық мәселелер департаменті директоры Р.Р. 

Мухамеджанова (қызметтік жазба қоса беріледі). 

 

Мухамеджанова Р.Р.: келесі тармақтарға байланысты академиялық 

саясатқа тиісті түзетулер енгізу қажет: 

 - ҚР БҒМ нормативтік базасын жаңартумен; 



- "қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып оқыту" 

бөлімінде оқыту форматын бекіту қажеттілігімен тиісті мемлекеттік органдар 

шектеу іс-шараларын жүзеге асырған, төтенше жағдай енгізілген, белгілі бір 

аумақта әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар 

туындаған жағдайда, білім беру процесі қашықтықтан немесе аралас оқыту 

форматына және қашықтықтан оқытуды қолдана отырып оқытуға байланысты 

басқа да өзгерістерге ауыстырылуы мүмкін; 

- Minor бағдарламалары бойынша оқытуды ұйымдастырумен 

академиялық саясатқа тиісті өзгерістер енгізу. 

 

Академиялық мәселелер департаменті директоры Р.Р. 

Мухамеджанованың ақпаратын тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

"АЭжБУ" КеАҚ академиялық саясатына тиісті түзетулер енгізілсін 

(академиялық саясат қоса беріліп отыр). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5. ӘРТҮРЛІ 

 

5.1. ТЫҢДАЛДЫ: "Экологиялық тұрақтылық және тіршілік қауіпсіздігі" 

оқу құралының авторы А. С. Бегимбетованың "В062-Электротехника және 

энергетика" білім беру бағдарламалары тобындағы оқушыларға арналған 

"Энергетика және электротехника"білім беру саласындағы РОӘК ОӘБ-нің 

грифін беруге арналған қолжазбасын ұсыну туралы / ҚР БҒМ» ИЭЕҚ 

кафедрасының меңгерушісі А.А. Абикенова (қызметтік жазба қоса беріледі). 

 

Кафедрасының меңгерушісі А.А. Абикенованың ақпаратын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  
"Экологиялық тұрақтылық және тіршілік қауіпсіздігі" оқу құралының 

авторы А.С. Бегимбетова "В062-Электротехника және энергетика" білім беру 

бағдарламалары тобының білім алушыларына білім беру саласындағы РОӘК 

ОӘБ "Энергетика және электротехника"/ҚР БҒМ белгісін беруге ұсыныс 

берілсін. 

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс 

университеті базасында ҚР БҒМ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім берудің "энергетика және электротехника" білім беру саласындағы РОӘК 

ОӘБ алдына басылымға "Энергетика және электротехника"/ҚР БҒМ Білім беру 

саласындағы РОӘК ОӘБ грифін беру туралы өтініш жасау. 

 

 ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.2. ТЫҢДАЛДЫ: "Environmental sustainability and life safety" оқу 

құралының авторы А. С. Бегимбетованың "В062-Электротехника және 

энергетика" білім беру бағдарламалары тобындағы оқушыларға арналған 



"Энергетика және электротехника"білім беру саласындағы РОӘК ОӘБ-нің 

грифін беруге арналған қолжазбасын ұсыну туралы / ҚР БҒМ» ИЭЕҚ 

кафедрасының меңгерушісі А.А. Абикенова (қызметтік жазба қоса беріледі). 

 

Кафедрасының меңгерушісі А.А. Абикенованың ақпаратын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  
"Environmental sustainability and life safety" оқу құралының авторы А.С. 

Бегимбетова "В062-Электротехника және энергетика" білім беру 

бағдарламалары тобының білім алушыларына білім беру саласындағы РОӘК 

ОӘБ "Энергетика және электротехника"/ҚР БҒМ белгісін беруге ұсыныс 

берілсін. 

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс 

университеті базасында ҚР БҒМ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім берудің "энергетика және электротехника" білім беру саласындағы РОӘК 

ОӘБ алдына басылымға "Энергетика және электротехника"/ҚР БҒМ Білім беру 

саласындағы РОӘК ОӘБ грифін беру туралы өтініш жасау. 

 

 ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.3. ТЫҢДАЛДЫ: «2020/21 оқу жылына университеттің профессорлық-

оқытушылық құрамы орындайтын оқу жұмысының көлемін және оқу-

әдістемелік, ғылыми-зерттеу және басқа да жұмыс түрлерінің негізгі түрлерін 

есептеу үшін уақыт нормаларын бекіту туралы» академиялық мәселелер 

департаменті директоры Р.Р. Мухамеджанова (қызметтік жазба қоса беріледі). 

 

Академиялық мәселелер департаменті директоры Р.Р. 

Мухамеджанованың ақпаратын тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 уақыт нормаларында санитарлық нормалар мен ережелерді сақтау 

мақсатында қашықтықтан және аралас оқыту жағдайында "бір 

академиялық сағат 40 минутқа тең" деп бекіту; 

 2020-2021 оқу жылына университеттің профессорлық-оқытушылық 

құрамы орындайтын оқу жұмысының көлемін және оқу-

әдістемелік, ғылыми-зерттеу және басқа да жұмыс түрлерінің 

негізгі түрлерін есептеу үшін уақыт нормалары бекітілсін (қосымша 

қоса беріліп отыр). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.4. ТЫҢДАЛДЫ: «2020-2021 оқу жылында пәндерді өткізу 

форматтарын бекіту туралы» академиялық мәселелер департаменті директоры 

Р.Р. Мухамеджанова (қызметтік жазба қоса беріледі). 

 

Мухамеджанова Р.Р.: COVID-19 пандемиясына байланысты карантин 

жағдайында және коронавирустық инфекция қаупіне байланысты алдын алу 



шаралары шеңберінде 2020-2021 оқу жылында оқу процесі қашықтықтан оқыту 

форматында ұйымдастырылады – дәрістер, семинарлық, практикалық 

(міндеттерді шешу) сабақтар, ақпараттық-коммуникативтік технологиялар 

бойынша (арнайы аппаратураның болуын талап етпейтін) және аралас оқыту 

форматындағы (жеке, жылжымалы кесте бойынша және ауданы 36 ш.м. 

стандартты зертханада 4 студенттен аспайтын) зертханалық сабақтардың 

көпшілігі-кафедра зертханаларындағы стендтер мен жабдықтардағы 

зертханалық сабақтар, өндірістік практиканың барлық түрлері. 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты әр пән бойынша оны өткізу 

форматы бекітіледі (қосымша қоса беріледі). 

 

Академиялық мәселелер департаменті директоры Р.Р. 

Мухамеджанованың ақпаратын тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2020-2021 оқу жылында білім берудің барлық деңгейлері 

бойынша аралас немесе қашықтықтан пәндерді өткізу форматы бекітілсін 

(пәндер мен сабақ түрлері бойынша өткізу форматы көрсетілген қосымша қоса 

беріледі). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.5. ТЫҢДАЛДЫ: «Сабақ кестесіне өзгерістер енгізу туралы» 

академиялық мәселелер департаменті директоры Р.Р. Мухамеджанова 

(қызметтік жазба қоса беріледі). 

 

Мухамеджанова Р.Р.: алдын алу шараларын іске асыру және 

санитарлық-эпидемиологиялық режимді қамтамасыз ету мақсатында сабақ 

кестесіне өзгеріс енгізу қажет. 

 

Академиялық мәселелер департаменті директоры Р.Р. 

Мухамеджанованың ақпаратын тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
- СӨЖ сағаттарын бір мезгілде ұлғайта отырып, аудиториялық 

сабақтардың ұзақтығын 40 минутқа дейін қысқарту; 

- үзілістерде әртүрлі академиялық топтардың қиылысуын болдырмау 

үшін жылжымалы өзгерістер кестесін орнатыңыз; 

- кестеде ауаны залалсыздандыруды және желдетуді қоса алғанда, 

аудиторияларды санитариялық өңдеуді жүргізу үшін кемінде 20 минут үзіліс 

көзделеді. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.6. ТЫҢДАЛДЫ: «Р.К. Сатованың кандидатурасын "Құрмет" орденімен 

марапаттау үшін ұсыну туралы» ЖЭЖТИ директоры Бахтияр Б.Т. (кафедра 

мен институт отырыстарының үзінділері қоса беріледі). 

 



Бахтияр Б.Т.: Сатова Раушан Құлмағамбетқызы 1950 жылы 8 

қыркүйекте Алматы қаласында дүниеге келді, 1972 жылы В.И. Ленин атындағы 

Қазақ политехникалық институтының инженерлік-экономикалық факультетін 

үздік бітіріп, Алматы энергетика институтының (АЭИ) күндізгі 

аспирантурасына түсті. Еңбек жолын ҚазКСР ҒА Экономика институтында 

минералдық-шикізат және отын-энергетика ресурстарын кешенді игеру 

бөлімінде бастады. 

1985 жылы "көмір және көмір қалдықтарының тиімділігі" тақырыбында 

кандидаттық диссертациясын сәтті қорғағаннан кейін Экономика 

институтының аспирантурасының меңгерушісі болып тағайындалды, содан 

кейін конкурс бойынша Алматы халық шаруашылығы институтының 

"табиғатты пайдалану экономикасы" кафедрасында доцент лауазымына 

оқытушылық жұмысқа өтті. 

1997 жылы "отын-энергетикалық ресурстарды кешенді пайдаланудың 

тиімділігін арттыру (Қазақстанның көмір өнеркәсібі материалдарында)" 

тақырыбында докторлық диссертациясын қорғағаннан кейін ҚР Білім және 

ғылым министрлігінің орталық аппаратына мемлекеттік тапсырыс бас 

басқармасына жұмысқа шақырылып, студенттер контингентін 

қалыптастырудың жаңа моделіне көшті. 

2001 жылы ЕҰУ-ға тағайындалды. Л. Н. Гумилев атындағы Экономика 

институтының бірінші директоры қызметіне тағайындалды. 

2002 жылы "ҚТЖ "ҰК" АҚ Корпоративтік даму департаментін басқарды, 

онда Қазақстанның теміржол көлігін қайта құрылымдаумен белсенді 

айналысты, содан кейін М.Тынышпаев атындағы ҚазККА-ға ғылыми жұмыс 

және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор болып жіберілді. 

2011-2013 жылдары "Нұр Отан" ХДП жанындағы Жоғары партия 

мектебінің Алматы аймақтық орталығын басқарып, Тұңғыш Президент 

партиясының саяси резервін оқыды. 

Қазіргі уақытта Р.К. Сатова біліктілікті арттыру институтының 

директоры және Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және 

байланыс университетінің "инженериядағы Менеджмент және кәсіпкерлік" 

кафедрасының профессоры болып жұмыс істейді. 

Ол 150-ден астам жарияланымның авторы, ол 7 экономика 

ғылымдарының докторы мен 50-ден астам кандидатын дайындады, бұл 

Қазақстанның көлік қызметкерлерінің тұтас ғылыми мектебін қалыптастыруға 

ықпал етті. Республикаға танымал "СаясатPOLICY", "Еуразиялық қоғамдастық: 

экономика, саясат, мәдениет", "Магистраль", "ҚазККА Жаршысы"саяси-

экономикалық басылымдарының бас редакторы болған. 

Сатова Раушан Құлмағамбетқызы тәуелсіз Қазақстанның ғылымы мен жоғары 

білімінің қалыптасуына белсенді қатысқан ғалымдардың үлкен тобының өкілі, 

экономика ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰИА корреспондент-

мүшесі, ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері, ҚР БҒМ "ҚР ғылымының 

дамуына қосқан үлесі үшін" медалінің, "ҚР Білім беру ісінің құрметті 

қызметкері" медалінің, "ҚР Білім беру ісінің үздігі" құрмет белгісінің, "ҚР 

темір жолдарының 100 жылдығына" медальдарының, М.Тынышпаев атындағы 

ҚазККА 85 жылдығына арналған медальдардың, халықаралық көлік 



академиясының академигі, С. Торайғыров атындағы ПМУ құрметті 

профессоры. 

 

 

ЖЭЖТИ директоры Бахтияр Б.Т. ақпаратын тыңдап және талқылап, 

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
Алматы қаласы әкімі аппаратының алдында ғылым мен мәдениетті 

дамытуға, білім беруге сіңірген еңбегі және белсенді қоғамдық қызметі үшін 

Р.К. Сатованы "Құрмет" орденімен марапаттау туралы өтініш жасасын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.7. ТЫҢДАЛДЫ:  «Оқытушыларды дәріс оқуға жіберу туралы» АҚ 

проректоры С.В. Коньшин. 

 

АҚ проректоры С.В. Коньшиннің ақпаратын тыңдап және талқылап, 

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 ғылыми дәрежесі және (немесе) философия докторы (PhD) және 

бейіні бойынша доктор дәрежесі және(немесе) ғылыми атағы бар, 

сондай-ақ тиісті ғылымдар магистрінің академиялық дәрежесі бар 

барлық оқытушыларды және (немесе) аға оқытушыларды дәрістер 

оқуға жіберу;  

 барлық ғылыми қызметкерлерді немесе тәжірибелі мамандарды 

дәрістер оқуға және (немесе) оқу сабақтарының басқа түрлерін 

өткізуге жіберу. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

 

5.8. ТЫҢДАЛДЫ:  «Оқытушылар мен практик-мамандарды 

басшылықты жүзеге асыруға жіберу туралы» АҚ проректоры С.В. Коньшин. 

 

АҚ проректоры С.В. Коньшиннің ақпаратын тыңдап және талқылап, 

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 дипломдық жұмыстарға (жобаларға), кәсіптік практикаларға 

басшылықты жүзеге асыруға осы жұмыс түрлеріне сәйкес келетін 

жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар 

барлық оқытушыларды, практик мамандарды жіберу; 

 ғылыми дәрежесі және (немесе) философия докторы (PhD) және 

бейіні бойынша доктор дәрежесі және (немесе) ғылыми атағы бар 

және(немесе) ғылыми зерттеулермен белсенді айналысатын барлық 

оқытушыларды және (немесе) білім алушының оқу қызметінің осы 

түрлерінің бейініне сәйкес келетін ғылыми жарияланымдары бар 



ғылыми қызметкерлерді, практик-мамандарды магистрлік 

диссертацияларға (жобаларға), докторлық диссертацияларға, 

ғылыми тағылымдамаларға, зерттеу практикаларына басшылықты 

жүзеге асыруға жіберу. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.9. ТЫҢДАЛДЫ:  «ББ тізілімінен білім беру бағдарламаларын алып 

тастау туралы туралы» АМД директоры Мухамеджанова Р.Р. 

 

АМД директоры Р.Р. Мухамеджанованың ақпаратын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 

I. Келесі білім беру бағдарламалары бойынша контингенттің болмауына 

байланысты Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығының білім 

беру бағдарламалары тізілімінен шығарылсын: 

1. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар және жүйелер; 

2. Жылу электр станциялары; 

3. Атом электр станциялары мен қондырғылары; 

4. Автономды энергетикалық жүйелер; 

 

II. Сондай-ақ осы тізімге енгізілмейтін келесі білім беру 

бағдарламаларын алып тасталынсын: 

1. 7M06109 «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардағы бизнес-

талдаушы»  проф.; 

2. 7M06110 «Логистика саласындағы бизнес-талдаушы» проф.; 

3. 7M06203 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация 

салаларындағы бизнес-талдаушы» проф.; 

4. 6B07120 Электр және жылу энергиясын генерациялау жүйелерін 

жаңғырту және реновациялау. 

 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.10. ТЫҢДАЛДЫ: «Академиялық хат» пәнінен сабақ беретін ОПҚ-ға 

қойылатын талап» мәселесі бойынша АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова сөз 

сөйледі. 

 

Мухамеджанова Р.Р.: «Академиялық хат» пәні өз ойларын қысқа, бірақ 

жеткілікті сенімді ғылыми мәтін арқылы білдіру және негіздеу қабілетіне 

қызмет етеді, бұл университетте табысты оқытудың және одан әрі ғылыми-

зерттеу қызметінің, оның ішінде халықаралық деңгейдегі маңызды 

аспектілерінің бірі болып табылады. Осыған байланысты пәндерді жүргізетін 

ОПҚ-ға тиісті талаптарды белгілеу қажет. 

 



Директор Р.Р. Мухамеджанованың хабарламасын тыңдап және талқылай 

отырып, ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 

Пән пәнаралық болып табылатындықтан және академиялық хат 

дағдыларын, қысқаша ғылыми мәтінді баяндай білуді біріктіреді, 

рецензияланатын ғылыми басылымдарда ғылыми мақалаларды жариялауды 

жүзеге асырады: 

1. Пәнді оқыту үшін "ғылым кандидаты" немесе "ғылым докторы", 

немесе "философия докторы (PhD)", немесе "бейіні бойынша доктор", немесе 

"философия докторы (PhD)" академиялық дәрежесі немесе "бейіні бойынша 

доктор", немесе "философия докторы (PhD)" немесе "бейіні бойынша доктор", 

немесе "философия докторы (PhD) "немесе" бейіні бойынша доктор " ғылыми-

зерттеу қызметінде өтілі бар, 1, 2-бөлімдерге кіретін халықаралық 

рецензияланатын ғылыми журналдарда 2 мақаланың авторы болып табылатын 

оқытушыларды тарту, 3 квартиль JCR  деректері бойынша Web of Science Core 

Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) немесе Cite Score бойынша 

процентиль көрсеткіші бар (Скор сайты) кемінде 35, ағылшын тілін меңгерген, 

сондай-ақ Болашақ халықаралық бағдарламасының түлектері. 

2. «Академиялық хат» пәні бойынша Силлабус Тіл білімдер 

кафедрасымен келісілуі тиіс. 

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

 

 

Ректор                 С. Сагинтаева 

 

Ғылыми хатшы      А. Бегимбетова 
 


