
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09.2020 ж. №1 «АЭжБУ»  КеАҚ Ғылыми кеңесінің отырысы  
 

Төрайым  – ректор С. Сагинтаева 

Ғылыми хатшы – доцент А. Бегимбетова 

 

ҚАТЫСҚАНДАР: Ғылыми кеңестің 35 мүшесінен 35 (келу парағы қоса берілді) 

қатысты. 

КҮН ТӘРТІБІ: 

1. 2019/2020 оқу жылындағы АЭжБУ қызметінің  қорытындылары және 

2020/2021 оқу жылындағы университет  ұжымының міндеттері. 

       Баяндамашы – ректор С.С. Сагинтаева 

2. 2020 жылы студенттерді, магистранттарды, докторанттарды 1 курсқа 

қабылдау қорытындысы. 

       Баяндамашы – қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы К.Б. 

Альмуратова  

3. 2019/2020 оқу жылының көктемгі емтихан сессиясы мен жазғы қосымша 

семестрдің қ орытындысы және оқу жұмысын жетілдіру шаралары 

туралы  

       Баяндамашы  –ТО бастығы В.В. Неледва 

4. 2020/2021 оқу жылына 1 семестрге әр оқу пәні бойынша емтихан және 

"Қазақстанның қазіргі заман тарихы" мемлекеттік емтиханының 

нысанын бекіту туралы. 

       Баяндамашылар - институт директорлары Г.К. Балбаев, Ж.С. 

Абдимуратов, Б.Т. Бахтияр, Т.С. Картбаев, ӘП кафедра меңгерушісі Б.Ж. 

Кабдушев. 

5. АЭжБУ КеАҚ 2020/2021 оқу жылына арналған тәрбие жұмысының 

жоспарын бекіту туралы. 

      Баяндамашы – ЖСД директоры З.А. Абдуллина  

6. Ғылыми кеңестің құрамына өзгерістер енгізу туралы. 

      Баяндамашы – ғылыми хатшы А.С. Бегимбетова  

7. Түрлі мәселелер 



1. ТЫҢДАЛДЫ: «2019/2020 оқу жылындағы АЭжБУ қызметінің  

қорытындылары және 2020/2021 оқу жылындағы университет  ұжымының 

міндеттері» мәселесі бойынша «АЭжБУ» КеАҚ ректоры С.С. Сагинтаева 

(көрсетілім қоса берілді). 

 

Ю.М. Гармашова «Телекоммуникация және инновациялық 

технологиялар» кафедрасының доценті: қызықты есеп үшін алғыс айтқым 

келеді, соның арқасында біз университеттің негізгі статистикасын және қайда 

бару керектігін көрдік. Білім беру бағдарламаларын әзірлейтін оқытушылар 

оларды не күтіп тұрғаны туралы нақты түсінік алды, өйткені университетті 

одан әрі дамыту үшін нақты пысықталған мақсаттар қажет. 

Е.К. Умбеткулов, электр энергетикалық жүйелер кафедрасының 

меңгерушісі: әріптестер, бүгін, оқу жылының басында біз университет 

қызметінің қорытындылары туралы ректордың есебімен таныстық. 

Университет қызметі ұсынылған диаграммаларда көрсетілген және студенттер 

контингентінің жыл сайынғы өсуіне өте қуанышты. Егер "Электр 

энергетикасы" мамандығына келетін болсақ, студенттер контингенті екі есеге 

артқанын және бұл біздің жұмысымыздың маңызды көрсеткіші екенін атап 

өткім келеді. Университеттің профессор-оқытушылар құрамы мен 

қызметкерлері жұмысының қорытындысы бойынша біз көптеген бағыттар 

бойынша оң динамиканы байқаймыз және бұл дүниежүзілік пандемияға 

қарамастан үлкен жетістік. Тіпті IT технологиялардан алыс оқытушылар да 

қазір өз жұмысында цифрландыру әдістерін кеңінен қолданады. Әріптестер, біз 

алдағы уақытта да университетіміздің дамуы үшін жұмыс істеуіміз керек. ЖОО 

жұмысында оң динамика көрсетілгенін университет ректоры Сәуле 

Саветқызының еңбегі деп санаймын. 

Б.Ж. Кабдушев әлеуметтік пәндер кафедрасының меңгерушісі: есепте 

берілген толық ақпарат үшін рахмет. Университет сайтына кіру рейтингісін 

арттыру қажет екендігі дұрыс айтылды. Біздің кафедраның оқытушылары өз 

кезегінде әртүрлі тақырыптарға өз уақытында жауап жазады. Сондай-ақ 

оқытушылар бейне-дәрістер курсын жазып, оларды университет сайтына 

орналастырды. Барлығымыз бірге пәндерді жүргізу сапасын арттырып, 

әлеуметтік желілерде білім беру бағдарламалары туралы ақпаратты 

орналастыруымыз керек. 

Е.С. Умбетов, инженерлік менеджмент және кәсіпкерлік 

кафедрасының меңгерушісі: шынында да үлкен жұмыс жүргізілді, әсіресе 

студенттерді қабылдау бойынша көптеген индикаторлық көрсеткіштерге қол 

жеткізілді. Біз инновациялық ғылыми-зерттеу деңгейіне көшетін болсақ, онда 

университет зерттеулер жүргізу үшін жаңа құралдар сатып алғанын қалаймыз, 

өйткені SCOPUS базасында мақалаларды жариялауға қойылатын талаптар әр 

кезде қатаңдатылады. 

М.М. Аршидинов, колледж директоры: биыл пандемияға байланысты 

балалар колледжге емтихансыз түсті. Біздің университет имиджінің және 

ұжымның арқасында көптеген балалар – үздіктер біздің колледжді таңдады. 

Биыл университеттің 45 жылдығына арналған акцияның арқасында колледжде 

үздік оқитын 5 адам және үш жетім бала ноутбук алды. Университет 

басшылығына үлкен рахмет. 



С.Г. Хан, Автоматтандыру және басқару кафедрасының профессоры: 

бізде Рязань университетімен аздап қақтығыс болды, ол шешілді ме? Егер 

солай болса, қазір шарт қандай сатыда? Екінші: неліктен біз әлі де 

магистратурада оқуға жүктеме ала алмаймыз? Сонымен бірге басшылық бізден 

магистранттарды бөлуді, зерттеу тақырыптары мен менеджерлерді бекітуді 

талап етеді. 

Сагинтаева С.С.: біз Рязань университетімен келісім-шартты қайта 

жасадық. Магистратура бойынша жүктемеге қатысты:  

- біріншіден, биылғы жылы магистратураға түсу мерзімі ұзартылды, 

қабылдаудың соңғы күні 14 қыркүйек болды; 

- екіншіден, балалар магистратураға өздерінің профилі бойынша түсіп, 

бакалавриатта оқи бастаған белгілі бір бағыт пен тақырыпқа ие болуы керек деп 

болжалды. Алайда, биыл білім министрлігі бұл шектеуді енгізбеді және 

магистратураға тиісті мамандық бойынша түспеуі мүмкін. Сондықтан ғылыми-

зерттеу жұмыстарына магистрантты қабылдау кезінде бірден зерттеу 

тақырыбын және жетекшіні бекіту туралы шешім қабылданды. 

Бірақ қазір Білім министрлігінде магистрлік диссертация тақырыбын 

кейінірек, магистрант өзінің жеке жоспарын құрып, оқу траекториясын 

таңдаған кезде бекіту мүмкіндігі туралы мәселе қарастырылуда. Менің 

ойымша, жақын арада магистратураға қатысты жүктеме мәселесі шешілетін 

болады. 

  

«АЭжБУ» КеАҚ ректоры С.С. Сагинтаеваның есептік баяндамасын 

тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы 

энергетика және байланыс университетінің Қазақстан  Республикасының 

жетекші ЖОО қатарында орнықты орын алатынын атап өтті. 

Ғылыми кеңес ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1) университет ұжымының 2019-2020 оқу жылындағы жұмысын 

қанағаттанарлық деп танылсын; 

 

2) университетті тиімді басқару мақсатында: 
-  қаулылардың орындалуы туралы есептілікті енгізу және оларды 

орындамаған жағдайда әкімшілік жауапкершілікті қолдану арқылы 

басқарушылық шешімдердің сапасы мен заңдылығын арттыру үшін ғылыми 

кеңестің, ғылыми-әдістемелік кеңестің, ғылыми-техникалық кеңестің 

университетті басқарудағы рөлі арттырылсын; 

Жауаптылар:  

Ғылыми кеңестің ғылыми хатшысы, 

ҒӘК төрағасы, 

ҒТК төрағасы. 

Мерзімі: оқу жылы бойы. 

- қызметтердің қайталануын болдырмау мақсатында комиссиялар мен 

комитеттердің санын оңтайландыру жүргізілсін; 

Жауаптылар:  

АҚ жөніндегі проректор,  

ҒИҚ жөніндегі проректор,  



ТЖ жөніндегі проректор 

Мерзімі: 10 қараша, 2020 ж. 

- ішкі нормативтік құжаттар базасын өзектендіру және университетті 

басқаруда үдерістік тәсіл енгізілсін; 

Жауаптылар:  

цифрлық офицер, АТД директоры 

Мерзімі:  1 желтоқсан, 2020 ж. 

- Еуропалық жоғары білім кеңістігіндегі (ESG) жоғары білім сапасының 

стандарттары мен нұсқаулықтарына сәйкес жұмыс басталсын. 

ISO 9001: 2015 халықаралық стандартының талаптарына сәйкестік 

бойынша жұмыс жалғастырысын, ISO 31000 "Тәуекелдерді басқару" сәйкестігі 

меңгерілсін”; 

Жауаптылар:  

ТДСД директоры, АМД директоры 

Мерзімі:  1 қараша, 2020 ж. 

- Біліктілікті арттыру институтының табыстылығы арттырылсын және ол 

өзін-өзі өтеуге көшірілсін; 

Жауапты: 

БАИ директоры 

Мерзімі:  1 қаңтар, 2021 ж. 

- сайтқа кіру арттырылсын және Webometric бойынша елдің 15 үздік 

университеттеріне кіру.  

Жауаптылар:  

Цифрлық офицер, 

институт директорлары 

Мерзімі:  1 қаңтар, 2021 ж. 

 

3) академиялық қызметтің тиімділігін арттыру мақсатында: 

 

- жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру үшін (магистратура) 

"Ақпараттық қауіпсіздік" және бакалавриат үшін "Бизнес, экономика және 

құқық" бағыттары бойынша лицензияға қосымшаларды алу бойынша жұмысты 

жалғастырылсын; 

- АКТ білім беру бағдарламасы бойынша докторантура ашу үшін 

лицензия алу бойынша жұмыс жүргізілсін; 

Жауаптылар: 

АҚ жөніндегі проректор,  

ҒИҚ жөніндегі проректор,  

АТИ директоры 

Мерзімі:  1 шілде, 2021 ж. 

- шетелдік агенттікте университеттің білім беру бағдарламаларын 

халықаралық аккредиттеу жөніндегі жұмыс жандандырылсын; 

- QS халықаралық рейтингісіне белсенді қатысу; 

- білім алушыларға қосымша білім алу үшін жаңа мүмкіндіктер бере 

отырып, minor бағдарламалар саны ұлғайтылсын; 



- бейресми оқыту нәтижелерін тану және кәсіби дағдыларды 

сертификаттау бойынша жұмыс жүргізілсін. 

Жауаптылар: 

АҚ жөніндегі проректор,  

ХЫАҰД директоры, 

институт директорлары 

Мерзімі:  1 наурыз, 2021 ж. 

 

4) ғылыми-зерттеу қызметінің тиімділігін арттыру үшін: 

- "Ғарыштық техника және технологиялар", "Аспап жасау" білім беру 

бағдарламаларын толықтыра отырып, "Радиоэлектроника" білім беру 

бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңес ашу бойынша жұмыс 

жүргізілсін»; 

Жауаптылар: 

ҒИҚ жөніндегі проректор,  

ТИТ, ҒИ, ЭР 
 кафедраларының меңгерушілері 

Мерзімі:  1 қыркүйек 2021 ж. 

- жобалау қызметіне арналған лицензия 1-санатқа дейін жаңартылсын. 

Жауаптылар:  

ҒИҚ жөніндегі проректор,  ҒКД директоры 

Мерзімі:  1 қыркүйек 2021 ж. 

 

- экология жөніндегі сынақ зертханасына, электр шамаларын өлшеу 

құралдарын салыстырып тексеру зертханасына қайта аккредиттеу жүргізілсін; 

Жауаптылар:  

ҒКД директоры, 

зертхана меңгерушілері,    

Мерзімі:  1 қаңтар 2021 ж. 

 

- электр энергиясының сапасын өлшеу бойынша сынақ зертханасына 

аккредиттеу жүргізілсін.  

Жауаптылар:  

ҒКД директоры, 

зертхана меңгерушілері,    

Мерзімі:  1 наурыз 2021 ж. 

 

- «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ электрондық сатып алу порталында білікті 

өнім берушілер рейтингін қолдау және жақсарту жалғастырылсын. 

- жоғары білікті кадрларды даярлау, біліктілігін арттыру үшін 

университетті энергетика және IT технологиялар саласындағы құзыреттер 

орталығына айналдыру бойынша жұмыс жалғастырылсын; 

- ғылыми әзірлемелерді, оқытушылық және студенттік кәсіпкерлік 

белсенділікті қолдау, ғылыми-техникалық инновацияларды ілгерілету үшін 

зияткерлік меншікті және стартап - жобаларды коммерцияландыру бойынша 

нәтижелерді есепке алуды жүргізу, жұмыс жандандырылсын.  



Жауаптылар:  

ҒИҚ жөніндегі проректор,  ҒКД директоры 

Мерзімі:  1 қыркүйек 2021 ж. 

5) университеттің ішкі процестерін цифрландыру үшін: 

 

- «Жатақхана» жүйесі әзірленсін; 

- LMS Moodle интеграциясымен «Оқу порталы» жүйесі әзірленсін. 

Жауаптылар:  

цифрлық офицер, АТИ директоры, ҚОО директоры. 

Мерзімі:  1 сәуір, 2021 ж. 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

2. ТЫҢДАЛДЫ: «2020 жылы студенттерді, магистранттарды, 

докторанттарды 1 курсқа қабылдау қорытындысы» мәселесі бойынша қабылдау 

комиссиясының жауапты хатшысы К.Б. Альмуратова (көрсетілім қоса берілді). 

  

 С.С. Сагинтаева: қабылдау комиссиясы тиімді жұмыс істеуі үшін қандай 

ұсыныстарыңыз бар екенін? 

 К.Б. Альмуратова: егер біз онлайн өтінімдерді қабылдайтын болсақ, 

желтоқсан айының соңына дейін қосымша гранттар бөлінеді, кейбір студенттер 

бізге немесе басқа жоғары оқу орындарына ауысады. Келесі жылы комиссия 

үшін тиімді жұмыс істеу үшін мен телефон қоңыраулары мен әлеуметтік 

желілердегі хабарламаларға жауап беретін адамды алуды ұсынамын. Call 

center-ге тартылған адамды есептемегенде. Мүмкін болса, маған қабылдау 

комиссиясында жұмыс істеу үшін бір көмекші беріңіз. Ең болмағанда, сіз тіпті 

қабылдау комиссиясында бұрын жұмыс істеген студенттердің арасынан да бола 

аласыз. Құжаттардың түпнұсқалары әлі күнге дейін сақталады, көптеген 

студенттер әртүрлі себептермен құжаттарды пошта арқылы жібере алмайды.

 С.С. Сагинтаева: жарайды, қолдау керек.к. б. Альмуратованың қабылдау 

комиссиясы кезінде жеке call center болуы және адамды қосымша 0,5 

мөлшерлемеге алуы туралы ұсынысы. 

 

Комиссиясының жауапты хатшысы К.Б. Альмуратованің  ақпаратын 

тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. Қабылдау комиссиясының сall-орталығы құрылсын. 
 

2. Қабылдау комиссиясының жұмысының тиімділігі үшін жарты 

үстемеақыға қосымша қызметкер алынсын. 

 

       3. Осы қаулының орындалуын бақылау АҚ жөніндегі проректор С. В. 

Коньшинге жүктелсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

3. ТЫҢДАЛДЫ: «2019/2020 оқу жылының көктемгі емтихан сессиясы 

мен жазғы қосымша семестрдің қ орытындысы және оқу жұмысын жетілдіру 



шаралары туралы» мәселесі бойынша ТО бастығы В.В. Неледва (көрсетілім 

қоса берілді). 

 

 С.С. Сагинтаева: Вера Васильевна мұғалімдер сабаққа қатысу туралы 

және сабақтардағы жұмыс нәтижелері туралы мәліметтерді журналдарға 

тұрақты түрде енгізуі керек деп дұрыс айтты. Сіздің баяндамаңыздың 

қорытындысы бойынша қашықтықтан оқыту форматына көшумен студенттерді 

оқыту сапасы нашарлаған жоқ деп қорытынды жасауға болады. 

 В.В. Неледва: иә, қысқы сессияның нәтижелерімен салыстырғанда жазғы 

сессияның сапасы сол деңгейде қалды. Студенттердің қорытынды бағасының 

нәтижесіне емтихан бағалары емес, семестр бойы студенттің қалай бағаланғаны 

әсер етеді. Сондықтан басты назар студенттердің қазіргі жұмысына бағытталуы 

керек. 

 С.С. Сагинтаева: Вера Васильевна, 102 бакалавр жазғы сессияға 

шығарылды ма? 

 В.В. Неледва: 102 бакалавр жазғы емтихан сессиясынан кейін 

шығарылды. Сонымен қатар қыркүйек айында оқудан шығарылатын студенттер 

де бар. Оқудан шығаруға немесе студенттердің қайта оқу жылына 

қалдырылғаны туралы бұйрықтар шыққан кезде нақты санды айта аламын. 

 С.С. Сагинтаева: өткен жылмен салыстырғанда бір жыл ішінде оқудан 

шығарылған студенттер санының пайыздық қатынасы бойынша талдау 

жасаңыз. 

 В.В. Неледва: жақсы. 

 

ТО бастығы В.В. Неледваның хабарламасын тыңдап және талқылап, 

Ғылыми кеңес көктемгі емтихан сессиясын тапсыруға жіберілген 1,2 және 3- 

курстың 4044 студентінің 3360-ы оқу жоспарының барлық пәндері бойынша 

емтихан тапсырғанын, университет бойынша орташа үлгерім, жазғы қосымша 

семестрді есепке алмағанда, 83% болғанын атайды.  

Жазғы семестрге қатысқан студенттердің саны 1109 адамды құрады, 

олардың ішінен 881-і, яғни 79%-ы емтихан тапсырды. 

2020 жылы бакалавриаттың 12 мамандығы бойынша 738 бакалавр, 

сырттай оқу бөлімі бойынша 34 студент дипломдық жобаларын қорғады. 68 

түлек үздік диплом алды. 

 

Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

1. ТО бастығы В.В. Неледваның хабарламасы мәліметке алынсын. 

2. Институт директорлары мен кафедра меңгерушілері оқытушылар   

арасында сабаққа қатысу бойынша бақылауды күшейту және 

институт директорларына сабақты босату туралы ақпаратты 

уақытында ұсыну қажеттілігі туралы түсіндіру жұмыстарын 

жүргізсін. 

Жауаптылар – барлық институт              

                      директорлары. 

Мерзімі: 01.10.2020 ж. дейін. 



3. Осы қаулының орындалуын бақылау АҚ жөніндегі  проректор                

С.В. Коньшинге жүктелсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

4. ТЫҢДАЛДЫ: «2020/2021 оқу жылына 1 семестрге әр оқу пәні 

бойынша емтихан және "Қазақстанның қазіргі заман тарихы" мемлекеттік 

емтиханының нысанын бекіту туралы» мәселесі бойынша институт 

директорлары Г.К. Балбаев, Ж.С. Абдимуратов, Б.Т. Бахтияр, Т.С. Картбаев, 

ӘП кафедра меңгерушісі Б.Ж. Кабдушев (ұсыныстар қоса беріледі). 

 

 С.С. Сагинтаева: айтыңызшы, емтихан нысандары институттар 

кеңестерінде бекітілді ма? 

 Г.К. Балбаев: ия, алдымен емтихандардың формалары кафедраларда, 

содан кейін институттардың кеңестерінде қарастырылды. 

 С.С. Сагинтаева: Ғани Құдайбергенұлы, сіздің институтыңыз бойынша 

пәндер ауызша форматта өтеді, мұндай режимде емтихандар қалай өтеді?

 Г.К. Балбаев: емтихандар қашықтықтан өткізіледі, емтихан алушылар 

мен студенттер онлайн режимде қосылады, кезек бойынша емтиханға қосылып, 

билет бойынша жауапқа дайындалады. 

 Коньшин С.В.: Құрметті әріптестер, егер сіз ауызша емтихан түрін 

таңдасаңыз, онда прокторинг болуы керек екенін еске салғым келеді. Біз қазір 

платонуста прокторинг жүйесін сынап көреміз, бірақ емтихандар кезінде 

прокторинг өткізетін мұғалімдерді де тарту қажет. Тәжірибе көрсеткендей, бір 

проктор 6 емтиханнан артық қадағалай алмайды. Сессия барысында біз 

прокторинг өткізу үшін АТД, АМД, офис регистратордан адамдарды әрең 

жинадық. Сондықтан мен директорлардан емтихан нысандарын қайта қарап, 

көп жағдайда емтиханның тест формаларын таңдауды сұрар едім. 

 Сондай-ақ, барлығына еске салғым келеді, бұл жолы сессия Жаңа жылға 

келеді. Біз жаңа жылға дейін 1-2 емтихан, ал одан кейін қалған 4-6 емтихан 

өткізуге үлгереміз. Емтихандарды олардың соңғы күні 13 қаңтарда болатындай 

етіп жоспарлау керек, өйткені 15 қаңтарда біз Ғылыми кеңес өткізіп, 

мемлекеттік грантқа ауысу туралы мәселені қарауымыз керек. Егер сіз тест 

формасын таңдасаңыз, онда емтихан күнін күн сайын қоюға болады, егер 

ауызша болса, студенттерге бірнеше күн дайындалу керек. Сондықтан институт 

директорлары, кафедра меңгерушілерімен тағы да сөйлесіп, түзетулер енгізіңіз.

 С.С. Сагинтаева: Балжан Төрепашқызы, аралас емтихан нысаны нені 

білдіреді? 

 Б.Т. Бахтияр: біз емтихандарда тестілеу өткізіп, қосымша сұрақтар 

қоямыз. 

 С.С. Сагинтаева: мен Сергей Владимировичті қолдаймын, бірінші 

семестрдің соңында емтихан нысанын тағы бір рет мұқият қарастыру керек. 

  

АЭжБУ Ғылыми кеңесі Институт директорлары Г.К. Балбаев, Т.С. 

Картбаев, Б.Т. Бахтияр, Ж.С. Абдимуратов және ӘП кафедранын меңгерушісі 

Б.Ж. Кабдушев ақпаратын тыңдап және талқылап, 



ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

 

1. АТИ институты бойынша 2020/2021 оқу жылының 1-ші семестріне 

әрбір оқу пәні бойынша емтихандардың келесі нысандары бекітілсін: 

1.1. АЖК кафедрасының білім беру бағдарламалары бойынша: 

№ Пәндер Бақылау формасы 

6В06104, 5В100200 – «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» 

1 IP телефонияның  және стримингтік технологиялары 

негіздері 

тест 
2 Ақпараттық –коммуникациялық технологиялар тест 
3 Киберқауіпсіздіктің ақпараттық негіздері тест 
4 Бағдарламалаудың әдістері және технологиясы тест 
5 АҚ аспектісіндегі әлеуметтік инженерия тест 
6 Ақпаратты қорғаудың  криптрографиялық  әдістері және  

құралдары 

тест 
7 Деректер қорының қорғау технологиясы тест 
8 Ақпараттық қауіпсіздік жүйесіндегі аудит және тәуекелдікті 

бағалау  

тест 
9 Деректерді таратудың компьютерлік желілері тест 
10 Ақпараттық қауіпсіздік жүйесіндегі кешендік корпоративті 

модельдеу 

тест 
11 Ақпараттарды физикалық қорғау жүйелерін жобалау тест 
12 Мобилді байланыстың қауіпсіздігі тест 
13 Ақпараттық қауіпсіздік құралдарын стандарттау және 

сертификаттау 

тест 
14 Cкрип тілдері тест 
15 Рұқсатсыз қатынас құрудан және СК арналарын  қорғау тест 
16 Жүйелік бағдарламалау тест 

6В06102, 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер»  

1 Linux операциялық жүйесі тест 
2 IP-телефония және стримингтік технология негіздері тест 
3 Ақпараттық коммуникациялық технологиялар тест 
4 Ақпаратты қорғау әдістері және құралдары тест 
5 Арнайы операциялық жүйелер тест 
6 3D модельдеу жүйесі тест 
7 Интерактивтік графикалық жүйелері тест 
8 Корпоративті деректер қоры тест 
9 Android негізіндегі мобильдік құралдарға арналған 

қосымшаларды өңдеу 

тест 
10 С++ тілінде бағдарламалау тест 
11 Ақпараттық жүйелерді  жобалау және ықшамдау тест 
12 Роботтарды басқару жүйелері тест 
13 Басқару теорияларының негіздері тест 
14 IT –инфрақұрылымы тест 
15 Oracle- ді пайдалана отырып корпоративті ақпараттық 

жүйені әзірлеу 

тест 
16 Виртуальды және толықтырылған шынайылық  

технологиясы 

тест 
17 Деректер қорын және білім қорын ұйымдастыру тест 
18 Шешімдер қабылдау теориясы тест 
19 Ақпараттық жүйелер негіздері тест 
20 Linux негізінде  жоғары өндіруші есептеу жүйелерін басқару тест 
21 Деректерді параллельді өңдеу жүйелері тест 
22 Java бағдарламалау тест 
23 Метрология,стандарттау и өлшеу тест 
24 Жасанды интелект жүйелері тест 
25 Ақпараттарды тарату құралдары тест 
26 Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер тест 



27 Бейнелерді тану және объектілер идентификациясы тест 
28 Ақпараттық жүйелердегі деректер қоры тест 
29 Arduino және 3D printing технологиялары тест 
30 Ақпараттық-басқару жүйелері тест 

7М06102 - «Ақпараттық жүйелер»  
1 Ақпараттық жүйелердегі деректерді басқару тест 
2 Компьютелік желілердің технологиясы және архитектурасы тест 
3 Ақпараттық технологиялар мен жүйелердің кешенді 

қауіпсіздігі 

тест 
4 Шешімдерді  қабылдаудың көпкретерилі  міндеттемелері тест 
5 Компьютерлік желілердегі маршрутизациялау және 

коммутацияның заманауи жүйелері 

тест 
6 Ақпараттық жүйедегі жасанды интеллект әдістері тест 
7 Деректерді интеллектуалды талдауы тест 
8 Деректер қоры мен білім қорын қорғау әдістері мен 

технологиялары 

тест 
9 Ақпараттық қауіпсіздігіндегі жағдайларға әрекет жасаудың 

мониторинг құралдары  және әдістері 

тест 
10 Ақпараттық жүйенің аудиті тест 

 

 1.2 ITE кафедрасының білім беру бағдарламалары бойынша ITE 

кафедрасының білім беру бағдарламалары бойынша: 

 
№ Пәндер Бақылау 

формасы 

6В06101, 5В060200 - Информатика 

1 Деректер қорын басқару тест 

2 Желілерді басқару тест 

3 Ақпаратты қорғау және ақпараттық қауіпсіздік тест 

4 Компьютерлік модельдеу тест 

5 Компьютерлік желілер тест 

6 Геоақпараттық технологиялар негіздері тест 

7 PHP-де бағдарламалау тест 

8 Web-қосымшаларын құру тест 

9 Жүйелік бағдарламалау тест 

10 Деректер қорының теориясы тест 

11 ІТ-жобаларды басқару тест 

12 Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар  тест 

13 Шешім қабылдау теориясы тест 

6В06103, 5В070400 -  Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 

1  Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру және архитектурасы тест 

2  Бағдарламалық қосымшаларды талдау және жобалау тест 

3  Интернет - кәсіпкерлік тест 

4  Бағдарламаларды өңдеудің құрал-жабдықтары тест 

5  Компьютерлік графика және анимация тест 

6  Компьютерлік желілер тест 

7  Желілік инфрақұрылымдарды құру негіздері тест 

8  Операциялық жүйелер тест 

9  Басқарушы есептеуіш жүйелерді ұйымдастыру тест 

10  Корпоративтік  жүйелердегі заманауи ДҚБЖ тест 

11  Arduino микроконтроллер тақталарын бағдарламалау тест 

12  Бұлтты есептеулер алаңы тест 

13  PHP-де бағдарламалау  

14  Web қосымшаларын бағдарламалау. PHP тест 

15  Үлестірілген және бұлттық есептеулер тест 

16  Мобильді құрылғылар үшін бағдарламалық қосымшалар әзірлеу тест 



17  
 Android және IOS операциялық жүйелері үшін бағдарламалық 

қосымшалар әзірлеу 

тест 

18  BB-KA 4222 Бұлтты бизнес- қосымшаларды әзірлеу тест 

19  Серверлерді жүйелік басқару тест 

20  Серверлік деректер қоры тест 

21  Жасанды интеллект жүйелері тест 

22  Жүйелік бағдарламалау тест 

23  
Windows-та бағдарламалық қосымшаларды құрудың заманауи 

технологиялары 

тест 

24  Oracle деректер қорын басқару жүйелері тест 

25  Деректер қорының технологиялары тест 

26  Ойын қосымшаларын құру технологиялары тест 

27  Цифрлық схемотехника тест 

28  Тілдері және бағдарламалау технологиялары тест 

7М06103 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 

1  Алгоритмдермен оның күрделілігі тест 

2  Ақпараттық жүйелерді заманауи ДҚБЖ пайдаланып жобалау тест 

3  Микропроцессорлық жүйелерді жобалау тест 

4  Компьютерлік желілердегі маршрутизациялау және 

коммутациялаудың заманауи жүйелері 

тест 

5  Жоғарғы жылдамдықты және таратылған есептеу технологиясы мен 

алгоритмдері 

тест 

6  Ақпараттық жүйелердегі деректерді басқару  тест 

7  Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар тест 

 

1.3 МММ кафедрасының пәндері бойынша: 

 
№ Пән атауы Бiлiм беру бағдарламалары Емтихан 

формасы 

1 Математика 1 барлық бiлiм беру 

бағдарламалары үшiн  

тест 

2 Бағдарламалаудағы 

дискретті математика 
6В06103 -  Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету 

тест 

3 Дискретті математика 6В06104 - «Ақпараттық 

қауіпсіздендіру жүйелері» 

тест 

4 Ықтималдық теориясы 

және математикалық 

статистика  

6В06201 - «Радиотехника, 

электроника және 

телекоммуникация»  

тест 

5 Ықтималдық теориясы 

және математикалық 

статистика  

6В06102  – «Ақпараттық жүйелер» 

 

тест 

6 Компьютерлік математика 5В074600 -  «Ғарыштық техника 

және технологиялар» 

тест 

7 Дифференциалдық 

теңдеулер 

6В07111 -  «Ғарыштық техника және 

технологиялар» 

тест 

8 Ықтималдық теориясы 

және математикалық 

статистика  

6В06103 -  Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету 

тест 

9 Математиканың арнайы 

тарауы. Жылуөткізгіштік 

теңдеуі және оны шешу 

тәсілдері 

6В07103   –  «Жылуэнергетика»  тест 

10 Математиканың арнайы 6В07107-  «Инженериядағы тест 



тарауы. Жылуөткізгіштік 

теңдеуі және оны шешу 

тәсілдері» 

кәсіпкерлік»  

 

1.4 ТБ кафедрасының пәндері бойынша:  

 

№ Пәндер Бақылау формасы 

1 Қазақ тілі тест 

2 Кәсіби қазақ тілі тест 

3 Орыс тілі тест 

4 Кәсіби орыс тілі тест 

5 Шет тілі тест 

6 Кәсіби бағытталған шет тілі тест 

7 Кәсіби шетел тілі (магистратура) ауызша 

 

2. ТҒИ институты бойынша 2020/2021 оқу жылының 1-ші семестріне 

әрбір оқу пәні бойынша емтихандардың келесі нысандары бекітілсін: 

 

2.1 «Телекоммуникациялар және  инновациялық технологиялар» 

кафедрасының пәндері бойынша»  
 

№ Пән атауы Емтихан түрі 

1 Телекоммуникациялардағы алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері Online, тест 

2 Спутниктік деректерді өңдеу әдістері Online, тест 

3 Көпарналы телекоммуникациялық жүйелер Online, тест 

4 Мобильді телекоммуникациялар Online, тест 

5 Телекоммуникациялық жүйелерді модельдеу Online, тест 

6 Сымсыз сенсорлық желілер Online, тест 

7 Көліктік коммуникациялық желілердің технологияларын зерттеу Online, тест 

8 Мәліметтерді талдауға арналған машиналық оқыту әдістемесі Online, тест 

9 Абоненттік жетімділіктің мультисервистік желілері Online, тест 

10 Мультисервистік телекоммуникациялық желілер Online, тест 

11 Электр байланыс нұсқаулықтары Online, тест 

12 Радиоэлектроника және радиоавтоматика негіздері Online, тест 

13 Бағдарламалық және аппараттық басқарудың радио жүйелері Online, тест 

14 Телекоммуникациялық бағдараламалық жасақтама Online, тест 

15 Байланыс жүйелерін жобалау Online, тест 

16 Радио тарату құрылғылары Online, тест 

17 Радиоқабылдағыш құрылғылар Online, тест 

18 Радио жүйелер және ұялы байланыс желілері Online, тест 

19 Пакеттік және икемді коммутация желілері Online, тест 

20 Байланыс желілері және коммутация жүйелері Online, тест 

21 Бейнебақылау жүйелері және ғарыштық бақылау жүйелері Online, тест 

22 Спутниктер және радиорелейлік беру жүйелері Online, тест 

23 Спутниктік және радиорелейлік жүйелер Online, тест 

24 Телетрафик теориясы Online, тест 

25 Электрлік байланыс теориясы Online, тест 

26 Дестені ауыстыру технологиялары Online, тест 

27 Транспорттық телекоммуникациялық желілер Online, тест 



28 Сандық теледидар Online, тест 

29 Пакеттік коммутацияның сандық желілері Online, тест 

30 Электромагниттік толқындар мен антенно-фидерлік құрылғылардың 

таралу теориясы 

Online, тест 

31 IP-телефония негіздері және ағындық технологиялар Online, тест 

32 Сандық сигналдарды өңдеу алгоритмдері Online, тест 

33 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Online, тест 

34 Инфокоммуникациялық жүйелердегі модельдеудің ғылыми негіздері Online, ауызша 

35 Инфокоммуникациялық жүйелерді басқару және дамыту 

перспективалары 

Online, тест 

36 Телекоммуникациядағы заманауи өлшеу әдістері Online, тест 

37 Телекоммуникациялық жүйелердегі өлшеу нәтижелерін математикалық 

өңдеу 

Online, тест 

38 Телекоммуникациядағы инновация теориясы мен практикасы Online, ауызша 
 

2.2. «Ғарыш инженериясы» кафедрасының пәндері бойынша» 
 

№ Пән атауы Емтихан түрі 

1 Ғарыштық материалтанудың өзекті мәселелері Online, ауызша 

2 Баллистика Online, ауызша 

3 Ғарыштық аппараттардың борттық жүйелері Online, ауызша 

4 Аспап бөлшектері және аспаптар жасау технологиясы Online, ауызша 

5 Ғарышқа ұшу динамикасы Online, ауызша 

6 Компьютерлік көру Online, ауызша 

7 Әуе кемелерінің техникалық жүйелерін компьютерлік басқару жүйелері Online, ауызша 

8 Ғарыштық аппараттар Online, ауызша 

9 Ғарыштық ақпараттық технологиялар Online, ауызша 

10 Ғарыштық материалтану Online, ауызша 

11 Метрология, стандарттау және сертификаттау Online, ауызша 

12 Механика Online, ауызша 

13 Ғарыштық радиотехникадағы және сандық басқару жүйелеріндегі 

микропроцессорлар 

Online, ауызша 

14 Ғарыш қызметінің ғылыми-техникалық мәселелері  Online, ауызша 

15 Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау Online, ауызша 

16 Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері Online, ауызша 

17 Автоматты басқару жүйелерін құру негіздері Online, ауызша 

18 Ғарыштық жүйелерді жобалау негіздері Online, ауызша 

19 Робототехника негіздері Online, ауызша 

20 Қолданбалы механика Online, ауызша 

21 Гироскоптардың қолданбалы теориясы  Online, ауызша 

22 Акпараттардың қолданбалы теориясы Online, ауызша 

23 Мобильді роботтарды жобалау Online, ауызша 

24 Тұрақтандыру жүйелері мен бағыттау жүйелерін жобалау Online, ауызша 

25 Микро және нано спутниктердің термомеханикалық дизайны Online, ауызша 

26 Ғарыш аппараттарын басқару жүйелері Online, ауызша 

27 Қазіргі заманғы бағдарламалау технологиялары Online, ауызша 

28 Спутниктік навигация технологиясы Online, ауызша 

29 Зымыран мен ғарыштық технологияның теориясы мен сынау әдістері Online, ауызша 

30 Оқу практикасы. AutoCAD, SolidWorks-те жобалау Online, ауызша 

31 Физика Online, ауызша 

32 Физика 1 Online, ауызша 



33 Физика 2 Online, ауызша 

34 Электромагниттік толқындар физикасы Online, ауызша 

35 Ғарыш аппаратын мақсатты жабдықтау Online, ауызша 

36 Ғарыш жүйелерін электронды жобалау және құрастыру Online, ауызша 
 

2.3 «Әлеуметтік пәндер» кафедрасының пәндері бойынша 

№ Пән атауы Емтихан түрі 

1 Этика және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері Online, тест 

2 Әлеуметтік-саяси білім модулі: мәдениеттану және психология Online, тест 

3 Әлеуметтік-саяси білім модулі:әлеуметтану және саясаттану Online, тест 

4 Философия Online, тест 

5 Ғылым тарихы және философиясы (магистратура) Online, тест 

6 Жоғары білім беру педагогикасы (магистратура) Online, тест 

7 Басқару психологиясы (магистратура) Online, тест 

8 Техниканың философиялық мәселелері (докторантура) Online, тест 

 

2.4 «Электроника және робототехника» кафедрасының пәндері бойынша 
 

№ Пән атауы Емтихан түрі 

1 Телекоммуникациядағы алгоритмдік бағдарламалау тілдері Online, ауызша 

2 Спутниктік деректерді өңдеу әдістері Online, ауызша 

3 Көпарналы телекоммуникациялық жүйелер Online, ауызша 

4 Мобильді телекоммуникациялар Online, ауызша 

5 Телекоммуникациялық жүйелерді модельдеу Online, ауызша 

6 Сымсыз сенсорлық желілер Online, ауызша 

7 Көліктік коммуникациялық желелердің технологияларын зерттеу Online, ауызша 

8 Мәліметтерді талдауға арналған машиналық оқыту әдістемесі Online, ауызша 

9 Абоненнтік қол жетімділіктің мультисервистік желілері Online, ауызша 

10 Мультисервистік телекоммуникация желілері Online, ауызша 

11 Электр байланысының нұсқаулық жүйелері Online, ауызша 

12 Радиоэлектроника және радиоавтоматика негіздері Online, ауызша 

13 Бағдарламалық және аппараттық басқарудың радио жүйелері Online, ауызша 

14 Телекоммуникациядағы бағдарламалық жасақтама Online, ауызша 

15 Байланыс жүйелерін жобалау Online, ауызша 

16 Радио тарату құрылғылары Online, ауызша 

17 Радиоқабылдағыш құрылғылар Online, ауызша 

18 Радио жүйелер және ұялы байланыс желілері Online, ауызша 

19 Пакеттік және икемді коммутация желілері Online, ауызша 

20 Байланыс желілері және коммутация жүйелері Online, ауызша 

21 Бейнебақылау жүйелері және ғарыштық бақылау жүйелері Online, ауызша 

22 Спутниктер және радиорелейлік беру жүйелері Online, ауызша 

23 Спутниктік және радиорелейлік беру жүйелері Online, ауызша 

24 Телетрафик теориясы Online, ауызша 

25 Электрлік байланыс теориясы Online, ауызша 

26 Дестені ауыстыру технологиясы Online, ауызша 

27 Көлік телекоммуникация желілері Online, ауызша 

28 Сандық телевидение Online, ауызша 

29 Пакеттік коммутацияның сандық желілері Online, ауызша 

30 Электромагниттік толқындар мен антенна-фидерлік құрылғылардың Online, ауызша 



таралу теориясы 

31 IP-телефония негіздері және ағындық технологиялар Online, ауызша 

32 Сандық сигналдарды өңдеу алгоритмдері Online, ауызша 

33 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Online, ауызша 

34 Инфокоммуникациялық жүйелердегі модельдеудің ғылыми негіздері  Online, ауызша 

35 Инфокоммуникациялық жүйелерді басқару және дамыту 

перспективалары 

Online, ауызша 

36 Телекоммуникациядағы заманауи өлшеу әдістері Online, ауызша 

37 Автоматтандырылған жетектер Online, ауызша 

38 Интегралды және микропроцессорлық схема Online, ауызша 

39 Интегралды және микропроцессорлық схема Online, ауызша 

40 ЭЭ компьютерлік желілік технологиялар Online, ауызша 

41 ЭЭ компьютерлік желілік технологиялар Online, ауызша 

42 Бақылау-өлшеу құралдары және отын-энергетикалық кешен жүйелері Online, ауызша 

43 Бақылау-өлшеу құралдары және отын-энергетикалық кешен жүйелері Online, ауызша 

44 Роботтандырылған жүйелерді модельдеу Online, ауызша 

45 Автоматтандырылған жетектер Online, ауызша 

46 Микропроцессорлық басқару және бақылау жүйелері Online, ауызша 

47 Микропроцессорлық басқару және бақылау жүйелері Online, ауызша 

48 Құрылғылар мен жүйелердің сенімділігі Online, ауызша 

49 Құрылғылар мен жүйелердің сенімділігі Online, ауызша 

50 Ақпараттық-өлшеу технологиясының негіздері Online, ауызша 

51 Ақпараттық-өлшеу технологиясының негіздері Online, ауызша 

52  LabVIEW-де аспаптық модельдеу негіздері Online, ауызша 

53 Құрылғылар мен жүйелердің сенімділігін бағалау Online, ауызша 

54 Визуалды басқару бағдарламасы Online, ауызша 

55 Визуалды басқару бағдарламасы Online, ауызша 

56 Өнеркәсіптік электроника Online, ауызша 

57 Өнеркәсіптік электроника Online, ауызша 

58 Өнеркәсіптік электроника Online, ауызша 

59 Отын-энергетикалық кешеннің технологиялық процестеріндегі өндірістік 

бақылаушылар 

Online, ауызша 

60 Отын-энергетикалық кешеннің технологиялық процестеріндегі өндірістік 

бақылаушылар 

Online, ауызша 

61 Кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздік жүйелері Online, ауызша 

62 Кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздік жүйелері Online, ауызша 

63 Приборлардағы мәліметтерді жинау және сақтау жүйелері Online, ауызша 

64 Приборлардағы мәліметтерді жинау және сақтау жүйелері Online, ауызша 

65 Техникалық диагностикалық жүйелер және бұзбайтын тестілеу Online, ауызша 

 

3. ЖЭБЖ институты бойынша 2020/2021 оқу жылының 1-ші семестріне 

әрбір оқу пәні бойынша емтихандардың келесі нысандары бекітілсін: 
 

ЖЭҚ кафедрасы 

№ Пән атауы Бақылау формасы 

1 ЖЭС қосалқы жабдығы тестілеу 

2 Газ турбиналары және бугаз қондырғылары тестілеу 

3 Гидрогаз динамикасы тестілеу 

4 Сұйық және газ механикасы тестілеу 

5 Инженерлік экология тестілеу 

6 ЖЭС-тегі табиғатты қорғау технологиялары тестілеу 

7 Жылуэнергетикалық есептеулердегі компьютерлік тестілеу 



технологиялар 

8 Жылуэнергетикалық процестер мен қондырғыларды 

модельдеу және оңтайландыру әдістері 

тестілеу 

9 Сығымдағыштар және  жылулық қозғалтқыштар тестілеу 

10 Жалпы жылу техникасы тестілеу 

11 Жылумен жабдықтау негіздері тестілеу 

12 Основы энергоаудита промышленных предприятий тестілеу 

13 Основы энергоменеджмента тестілеу 

14 Бу және газ турбиналары тестілеу 

15 ЖЭС-да технологиялық процестерді жүзеге асыру тестілеу 

16 ЖЭС жобалау негіздері тестілеу 

17 ЖЭС және АЭС-дағы электр және жылу энергиясын 

өндіру жүйелері 

тестілеу 

18 Жылу техникасының теориялық негіздері тестілеу 

19 Жылумаңызалмасу тестілеу 

20 Жылумаңызалмасу процестерінде және аппараттарда 

теплотехнологий 

тестілеу 

21 Энергетикалық қондырғылардағы жылумаңызалмасу тестілеу 

22 Жылуландыру және жылу желілері тестілеу 

23 Жылу энергетикалық жүйелер мен қондырғылар тестілеу 

24 Жылу энергетикалық қондырғылар циклдерінің 

термодинамикалық негіздері 

тестілеу 

25 Техникалық термодинамика тестілеу 

26 Жылу энергиясын өндірудің технологиялық негіздері тестілеу 

27 ЖЭС негізгі жабдықтарын пайдалану тестілеу 

28 Энергияны үнемдеу тестілеу 

29 Жылу және электр энергиясын өндіру жүйелерінде 

энергия үнемдеу 

тестілеу 

Магистратура 

30 Жылу және электр энергиясын өндіру жүйелерінің 

сенімділігі мен қауіпсіздігі 

тестілеу 

31 ЖЭС жылу схемалары және оларды есептеу әдістері тестілеу 

32 ЖЭС жылу схемалары және оларды есептеу әдістері тестілеу 

33 Жылу энергетикасы мен жылу технологияларының 

ғылыми-техникалық мәселелері 

тестілеу 

34 Энергия аудиті және ЖЭС мониторингі тестілеу 

35 Энергетика және тұрақты даму тестілеу 

36 ЖЭС жұмыс режимдері және пайдалану тестілеу 

37 Жылу энергетикалық қондырғылардың перспективалық 

схемалары мен циклдері 

тестілеу 

38 ЖЭС жобалау тестілеу 

Докторантура 

39 Ғылыми зерттеу әдістері тестілеу 

40 Жылу энергетиктерін кәсіби даярлаудағы заманауи білім 

беру технологиялары 

тестілеу 

41 Кеуекті құрылымдарды қолдана отырып, жылу 

алмастырғыш жабдықтардың тиімділігі мен сенімділігін 

арттыру 

тестілеу 

42 Энергетикалық қауіпсіздік, энергетикалық тәуелсіздік 

және энергетика дамуының тұрақтылығы 

тестілеу 

43 Отынды дайындау мен жағудың таза технологиялары тестілеу 

ҚОҚ күндізгі оқу бөлімі 

44 Жылумаңызалмасу энергетикалық қондырғыларда тестілеу 



45 Жылу энергетикалық есептеулердегі компьютерлік 

технологиялар 

тестілеу 

46 ЖЭС көмекші жабдықтары тестілеу 

47 Жылуландыру және жылу желілері тестілеу 

48 ЖЭС-те технологиялық процестерді іске асыру тестілеу 

49 ЖЭС негізгі жабдықтарын пайдалану тестілеу 

50 ЖЭС жобалау негіздері тестілеу 

51 Жылумаңызалмасу тестілеу 

52 Жылу энергетикалық қондырғылар циклдерінің 

термодинамикалық негіздері 

тестілеу 

53 Техникалық  термодинамика тестілеу 

54 Жылу энергетикасының конструкциялық материалдары тестілеу 

ИЭЕҚ Кафедрасы  

№ Пән атауы Бақылау формасы 

1 Қоршаған ортаны өнеркәсіптік шығарындылардан 

қорғау 

тестілеу 

2 Қоршаған ортаны энергетикалық әсерлерден қорғау тестілеу 

3 Кәсіпорындардың табиғи ортаға әсерін бағалау тестілеу 

4 Табиғатты қорғауды жобалау және нормалау тестілеу 

5 Өрт жарылыс қауіпсіздігі тестілеу 

6 Өндірістік токсикология тестілеу 

7 Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу тестілеу 

8 Өмір тіршілік қауіпсіздігінің психологиялық аспектілері тестілеу 

9 Тіршілік қауіпсіздігі тестілеу 

10 Экологиялық тұрақтылық  және өмір тіршілік  

қауіпсіздігі 

тестілеу 

11 Климаттың өзгеруі және «жасыл экономика» тестілеу 

12 Апаттардың медицинасы тестілеу 

13 Мамандыққа кіріспе тестілеу 

14 Кәсіби және экологиялық қауіп-қатерді бағалау әдістері 

 

тестілеу 

15 Өнеркәсіптік желдету тестілеу 

16 Апаттық-құтқару ісі тестілеу 

17 Техникалық шешімдер және ТЖ кезіндегі қорғану 

әдістері   

тестілеу 

18 Өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік қызметтерін 

ұйымдастыру 

тестілеу 

19 Өндірістегі бақытсыз жағдайлар мен кәсіби аурулар 

сараптамасы   

тестілеу 

20 Су ресурстарын қорғау мен рационалды қолдану тестілеу 

21 Өндірістік қалдықтарды технологиялық жою және 

техника 

тестілеу 

22 Өндірістік санитария тестілеу 

23 Өндірістік қауіпсіздік тестілеу 

24 АКТ-дағы еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік тестілеу 

25 Еңбек қорғау тестілеу 

Магистратура 

26 Еңбек қорғау және қауіпсіздік жүйесі тестілеу 

27 Өндірістік қызыметегі қауіп-қатерді талдау және бағалау   тестілеу 

28 Өндірістік қауіпсіздік декларациясы тестілеу 

29 Ғылыми- инновациялық қызметті жоспарлау және 

басқару 

тестілеу 

30 Атмосфералық ауаны қорғау тестілеу 



31 Инженерлік  тәжірбиенің теориясы мен техникасы   тестілеу 

ИМК Кафедрасы  

№ Пән атауы Бақылау формасы 

1 Жану теориясы мен ошақтық қондырғылар тестілеу 

2 Жылуэнергетиканың құрылымдық материалдары тестілеу 

3 Жылутехнологиялық құбылыстар мен қондырғылар тестілеу 

4 Жылутехникалық өлшеулер мен бақылау тестілеу 

5 Жылумен жабдықтау жүйелерін монтаждау және 

жөндеу 

тестілеу 

6 Өнеркәсіптік кәсіпорындардың энергия 

тасымалдаушыларын өндіру және тарату жүйелері 

тестілеу 

7 Отын жануының арнайы сұрақтары тестілеу 

8 Қазандық қондырғылар  мен бугенераторлары тестілеу 

9 Жадығаттану тестілеу 

10 Химиялық анализ тестілеу 

11 Ауыл шаруашылық нысандарды орталықтандырылған 

және автономды жылумен жабдықтау 

тестілеу 

12 Жылуэнергетикалық қондырғылар және құрал 

жабдықтарды пайдалану 

тестілеу 

13 Инвестициялық жоспарлау. Энергетикадағы баға 

белгілеу. 

тестілеу 

14 Энергетика экономикасы тестілеу 

15 Аспап жасаудағы экономика және кәсіпкерлік қызмет тестілеу 

16 Экономика және менеджмент тестілеу 

17 АКТ саласындағы экономика және менеджмент тестілеу 

18  тестілеу 

19 Экономика және кәсіпкерлік қызмет тестілеу 

20 Қаржы-шаруашылық қызметті талдау тестілеу 

21 Әлеуметтік-экономикалық дамудың қазақстандық 

моделі 

тестілеу 

22 Бухгалтерлік есеп және аудит тестілеу 

23 Цифрлық экономика негіздері тестілеу 

24 Кәсіпкерлік және салық жүйесі тестілеу 

25 Экономика және кәсіпорынды басқару тестілеу 

26 1С-дағы Экономика және есептеу негіздері  тестілеу 

Магистратура 

27 Жылуэнергетика мен жылутехнологиялардағы  

ақпараттық жүйелер 

тестілеу 

28 Өнеркәсіптік кәсіпорындарды энергиямен жабдықтау 

сызбаларын есептеу әдістері 

тестілеу 

29 Дербес және орталықтандырылған энергиямен 

жабдықтау жүйелеріндегі қазіргі заманғы технологиялар 

тестілеу 

30 Менеджмент тестілеу 

Докторантура 

31 Жылуэнергетикада энергия үнемдеудің қазіргі заманғы 

технологиялары 

тестілеу 

ҚОҚ күндізгі оқу бөлімі  тестирование 

32 Жылуэнергетикада метрология, стандарттау және 

сапаны басқару 

тестілеу 

33 Суды дайындаудың физикалық-химиялық әдістері тестілеу 

34 Техникалық өлшеу және бақылау тестілеу 

35 Қазандық қондырғылар  мен бугенераторлары тестілеу 

36 Жылуэнергетикасындағы жылу технологиялық тестілеу 



процестерді АБТ және АБЖ 

37 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии тестілеу 

38 ЖЭС-дағы және өндіріс кәсіпорындарындағы су 

дайындау 

тестілеу 

АБ Кафедрасы 

№ Пән атауы Бақылау формасы 

1 Басқару объектілерін автоматтандыру тестілеу 

2 Ақапаратты- коммуникациялық технологиялар  

(ағылшын тілінде) 

тестілеу 

3 Сызықты автоматты реттеу жүйелері тестілеу 

4 Автоматиканың математикалық негіздері тестілеу 

5 БЖ-дегі ақпаратты қорғау әдістері тестілеу 

6 Жылутехникалық жабдықтарды қорғау әдістері және 

құралдары 

тестілеу 

7 Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешендер тестілеу 

8 IP-телефония мен стримингтік технологиялар негіздері тестілеу 

9 Жылуэнергетика және басқару жүйелеріндегі  

объекттерді тексеруден өткізу негіздері 

тестілеу 

10 Программалық жабдықтаудың  инженериясының  

негіздері 

тестілеу 

11 Басқару жүйелерінің сенімділігінің  негіздері тестілеу 

12 SCADA-жүйелерді құру негіздері тестілеу 

13 Ақпаратты жинау және тасымалдау негіздері тестілеу 

14 Автоматтандыру жүйелерінің программалық құралдары тестілеу 

15 Мәліметтер қорларын жобалау тестілеу 

16 Автоматтандыру жүйелерін жобалау тестілеу 

17 Автоматты реттеу жүйелерін есептеу тестілеу 

18 Жүйелік программалық жабдықтау және программалау тестілеу 

19 Мәліметтер қорларын басқару жүйелері тестілеу 

20 Программалау технологиялары тестілеу 

21 Басқару жүйелерінің типтік жобалық шешімдері тестілеу 

22 Автоматика элементтері мен құралдары тестілеу 

Магистратура 

23 Өндірістік бақылауыштардың программалық 

кешендерінің кітапханасы 

тестілеу 

24 Интеллектуалды басқару жүйелері тестілеу 

25 Оптималды басқару жүйелерін синтездеу тестілеу 

26 Өлшеулер белгісіздіктерін бағалау әдістері тестілеу 

27 Инженерлік тәжірибе теориясы және техникасы тестілеу 

28 Технологиялық кешенді басқару жүйелері тестілеу 

29 Автоматты басқарудың заманауи теориясының әдістері тестілеу 

30 Автоматтандыру мәселелеріндегі басқарушы 

микропроцессорлық бақылауыштардың программалық 

құралдары 

тестілеу 

Докторантура 

31 Өндірістік және бизнес-процесстерді басқарудағы MES- 

және ERP-жүйелері 

тестілеу 

32 Басқару жүйелерінің математикалық құралдары тестілеу 

33 Үлкен мәліметтерді өңдеу және талдау тестілеу 

34 Жасанды интеллекттің экспертті жүйелері және әдістері тестілеу 

ҚОҚ күндізгі оқу бөлімі 

35 Сызықты автоматты реттеу жүйелері тестілеу 

36 БЖ-дегі ақпаратты қорғау әдістері тестілеу 



37 Ақпаратты жинау және тасымалдау негіздері тестілеу 

38 Сандық технологиялар мен басқару 

микроконтроллерлерін бағдарламалау 

тестілеу 

39 Жүйелік программалық жабдықтау және программалау тестілеу 

40 Техникалық өлшеу құралдары тестілеу 

 

4. ЭЭ институты бойынша 2020/2021 оқу жылының 1-ші семестріне әрбір 

оқу пәні бойынша емтихандардың келесі нысандары бекітілсін: 
 

ЭЭЭЖК кафедрасы 

№ 
Пән 

Бақылау 

түрі 

1 Электр қондырғыларын жөндеу, реттеу және пайдалану Тестілеу 

2 Микропроцессорлық реле және таратылған энергетика тораптарының 

қазіргі заманғы қорғау жүйелері 
Тестілеу 

3 Таратылған энергетиканың электр тораптарының релелік қорғанысын 

жобалау 
Тестілеу 

4 Электр энергетикалық жүйелердегі релелік қорғанысы Тестілеу 

5 Жарықтандырғыш техника және жарықтандыру Тестілеу 

6 Электрмен жабдықтау жүйесін жобалау Тестілеу 

7 Өндірістік кәсіпорындардың электр қондырғылары Тестілеу 

8 Қайта жаңғыртылатын энергия көздерінің потенциалын бағалау Тестілеу 

9 Шалғайдағы тұтынушыларды электрмен жабдықтау жүйесін жобалау Тестілеу 

10 Қайта жаңғыртылатын энергия көздерімен қолданылатын электр 

құрылғылар 
Тестілеу 

11 Ауыл шаруашылығы обьектілерін энергиямен қамтамасыздандыру 

жүйесін жобалау 
Тестілеу 

12 Ауыл шаруашылығын энергиямен  қамтамасыз ету Тестілеу 

13 Сандық техника негіздері Тестілеу 

14 Электр аппараттары Тестілеу 

15 1000 В және одан жоғары кернеудегі тарату құрылғыларының электр 

қондырғылары 
Тестілеу 

16 Электр энергетикалық жүйелердің релелік қорғанысының негіздері  Тестілеу 

17 Релелік қорғаныстың элементтік базасы Тестілеу 

18 Электрмен жабдықтау Тестілеу 

19 Электр энергияның тұтынушылары және олардың қоректену жүйелері  Тестілеу 

20 Электрмен жабдықтау негіздері Тестілеу 

21 Жаңғыртылатын энергия көздерін пайдалану Тестілеу 

22 Энергетикалық қондырғылардағы қауіпсіздік техникасы Тестілеу 

23 Электр қауіпсіздік Тестілеу 

24 Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруге және өңдеуге арналған  

машиналар мен қондырғылар 
Тестілеу 

25 Ауыл шаруашылығында пайдаланылатын машиналар мен қондырғылар  Тестілеу 

ЭЭЖ кафедрасы 

№ Пән Бақылау 

түрі 

 5В071800 Электр энергетика мамандығы  

1 Электр станциялары және қосалқы станциялар Тестілеу 

2 Жоғары кернеулер техникасы Тестілеу 

3 Электр станциялары мен қосалқы станциялардың электр жабдықтарын 

монтаждау және жөндеу 

Тестілеу 

4 Электр тораптары мен жүйелерінің электр жабдықтарын монтаждау Тестілеу 



және жөндеу 

5 Электр станциялары және қосалқы станцияларында электр 

жабдықтарын пайдалану 

Тестілеу 

6 Электр тораптар мен жүйелерінің электр жабдықтарын пайдалану Тестілеу 

7 Электр станцияларын және қосалқы станцияларын жобалау Тестілеу 

8 Электр тораптарын және жүйелерін жобалау Тестілеу 

9 Синхронды генераторлардың жұмыс режимдері Тестілеу 

10 Электр тораптары мен жүйелерінің режимдерін есептеу Тестілеу 

 5В081200 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету 

мамандығы 

Тестілеу 

1 Ауыл шаруашылығында электр энергиясын беру және тарату Тестілеу 

2 Ауылдық электр тораптары  Тестілеу 

3 Резервті электр станциялары  Тестілеу 

ЭМЭЖ кафедрасы 

№ Пән Бақылау 

түрі 

1 Цифрлық басқарылатын жүйелердің математикалық негіздері Тестілеу 

2 Автоматты басқару жүйесі Тестілеу 

3 Ауыл шаруашылығындағы автоматика негіздері Тестілеу 

4 Ауыл шаруашылығындағы процестерді автоматтандыру Тестілеу 

5 Автоматты басқару теориясы (ДОТ) Тестілеу 

6 Электр машиналары Тестілеу 

7 Энергияның электрмеханикалық түрлендіргіштері Тестілеу 

8 Күштік түрлендіру құрылғылары Тестілеу 

9 Автоматтандырылған электр жетегінің элементтері  Тестілеу 

10 Өндірістік механизмнің электржетегі Тестілеу 

 АЭЖ микропроцессорлық жүйелері мен құралдары Тестілеу 

11 Электр жетегі Тестілеу 

12 Сызықты емес және сандық АБЖ Тестілеу 

13 Электрэнергетикадағы электрмагниттік үйлесімдік Тестілеу 

14 Автоматтандырылған электр жетек құралдарымен энергияны үнемдеу Тестілеу 

15 Типтік технологиялық процестерді автоматтандыру Тестілеу 

16 Ортадан тепкіш мезанизмдердің электр жетегінің энергия тиімділігін 

арттыру әдісі 

Тестілеу 

17 Өндірістік механизмдердегі энергия тиімділігінің потенциалын болжау 

және зерттеу әдістері 

Тестілеу 

18 Электр жетегінің қазіргі заманғы кешенді энергия үнемдеушілері Тестілеу 

ЭТ кафедрасы 

№ Пән Бақылау 

түрі 

1 Электротехниканың теориялық  негіздері  1 Тестілеу 

2 Сызықты емес жүйелердің және электр өрісінің теориясы Тестілеу 

 

4. "Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы" мемлекеттік емтиханы 

бойынша тест нысаны 2020/2021 оқу жылында бекітілсін. 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5. ТЫҢДАЛДЫ: «АЭжБУ КеАҚ 2020/2021 оқу жылына арналған тәрбие 

жұмысының жоспарын бекіту туралы» мәселесі бойынша ЖСД директоры З.А. 

Абдуллина (тәрбие жұмысының жоспары қоса беріледі). 

        



 С.С. Сагинтаева: қазіргі қашықтықтан оқыту форматын ескере отырып, 

тәрбие жұмысы өте маңызды аспект болып табылады. Жоспарда шамамен 100-

110 атаудан тұратын жоспарланған іс-шаралардың үлкен саны келтірілген және 

тәрбие мәселелерімен тұрақты негізде айналысу қажет. Онлайн дәрістер кезінде 

сіз өз сөзіңізді бақылап, ұқыпты көрінуіңіз керек, камераны қосып, сонымен 

бірге студенттердің мінез-құлқын бақылауыңыз керек. Институт директорлары 

мен кафедра меңгерушілері оқу кезінде онлайн-этикет туралы оқытушылармен 

әңгімелесіп, университеттің академиялық саясатымен танысу үшін. Сондай-ақ, 

мұғалім студенттердің олармен танысып, қорытынды нәтижесін алдын-ала 

есептей алатындай етіп, платонустағы журналға уақтылы баға қоюы керек. 

Яғни, Кері байланыс орнату керек. Кураторлар өз топтарымен жұмыс істеп, 

студенттерге тек академиялық бөлім туралы ғана емес, сонымен бірге олармен 

тәрбие жұмыстарын жүргізуі керек. Әсіресе, бірінші курс студенттерімен тығыз 

қарым-қатынас жасау керек, олар өздерін университеттің әлеуметтік тобында 

сезініп, қашықтан қарым-қатынас форматына қарамастан, өз тәлімгерлерінің 

кураторлары мен оқытушыларынан көрер еді. 

 З.А. Абдуллина: біз қазір карантиннен кейін келген студенттерді 

дәстүрлі оқыту жүйесіне бейімдеу бағдарламасын әзірлеу бойынша жұмыс 

істеп жатырмыз.  

Онлайн сабақтар өткізу кезінде оқытушылар құрамының сыртқы 

тәртібіне келетін болсақ, біз олар үшін "қашықтықтан оқыту этикеті және 

эмоционалды интеллект"дәрістерін өткіздік. 

Мен сондай-ақ барлық бөлім басшыларына және сіз арқылы сіздің 

қызметкерлеріңізге хабарласқым келеді. Біздің еліміздің Президенті 

волонтерлік жұмыстың, халықтың әлеуметтік осал топтарына көмек көрсетудің 

маңыздылығын атап көрсетеді. Біз бұл бағытта көп жұмыс жүргіземіз және жыл 

сайын университет қолда бар мүмкіндіктерге қарай жаңа жеңілдіктер қосады. 

Бірақ мен бір жағдайға назар аударғым келеді. Мысалы, жақында студенттік 

актив Қытайда ота жасаған студент үшін 500 мың теңгеден астам соманы 

жинады. Толығырақ ақпаратты Сіз біздің Instagram-дағы "АЭжБУ 

Live"парақшасынан көре аласыз. Өкінішке орай, біздің оқытушылар құрамы, 

оның ішінде менеджерлер көбінесе қайырымдылыққа қатыспайды және шетте 

қалады. Сондықтан қайырымдылық акцияларына белсенді қатысыңыз. 

 С.С. Сагинтаева: рахмет, Зарема Альфредовна. Осындай қайырымдылық 

акцияларға, волонтерлік қозғалыстарға белсенді қатысып, студенттерімізге 

қолдау көрсетуіміз қажет. 

 Ж.С. Абдимуратов: жоспар бойынша қазан айында "Студенттерге 

арнау"шарасы өтеді. Бұл іс-шара қалай өткізіледі? 

 З.А. Абдуллина: егер карантин жойылса, онда біз шараны дәстүрлі түрде 

өткіземіз. Карантин ұзартылған жағдайда-іс-шараны онлайн түрде өткізетін 

боламыз, сценарийді біз бәрі жарқын және есте қаларлықтай әзірлейміз. 

 

ЖСД директоры З.А. Абдуллинанің  ақпаратын тыңдап және талқылап, 

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

"АЭжБУ" КЕАҚ 2020/2021 оқу жылына арналған тәрбие жұмысының 

жоспары бекітілсін. 



 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

6. ТЫҢДАЛДЫ: «Ғылыми кеңестің құрамына өзгерістер енгізу туралы» 

мәселесі бойынша ғылыми хатшы А.С. Бегимбетова. 

  

А.С. Бегимбетова: құрметті ғылыми кеңес мүшелері, құрамы 2019 

жылғы 4 қыркүйекте үш жыл мерзімге бекітілді. Бірақ университет 

құрылымында өзгерістер болғандықтан және кейбір кафедра меңгерушілері 

зерттеушілердің ұстанымдарына ауысқандықтан, Ғылыми кеңестің құрамына 

өзгерістер енгізу қажет. Сондай-ақ, маған университеттің қаржы директоры 

Рахметова Гүлзия Салатқызы оны Ғылыми кеңестің құрамына енгізу туралы 

өтінішпен жүгінді, өйткені ол оқу және қаржылық қызметке қатысты 

мәселелерді уақтылы білуі керек. Егер Ғылыми кеңес мүшелері оның 

кандидатурасын қолдаса, онда мүшелер саны тақ болуы үшін тағы бір адамды 

енгізу керек. 

С.В. Коньшин: Г.С. Рахметованың кандидатурасын қолдаймын. 

 С.С. Сагинтаева: Ғылыми кеңестің құрамына қосымша цифрлық офицер 

Е.К. Төленбековты енгізуді ұсынамын. 

 

Ғылыми хатшы А.С. Бегимбетованің  ақпаратын тыңдап және талқылап, 

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
 

1. Ғылыми кеңес құрамынан шығарылсын: 

- Г.В. Ревалде; 

 - А.А. Досжанова; 
 - Р.Ш. Бердибаев; 

 - М.Б. Амреев; 

 - С.К. Оразалиева; 

 - Д.О. Искаков; 

 - М.М. Сейпілмәлік; 

 

2. Ғылыми кеңестің құрамына енгізілсін: 

 - Ж.Т. Бәсен - талдау және даму стратегиясы департаментінің 

директоры; 

 - Г.С. Рахметова - қаржы директоры; 

 - Е.К. Толенбеков - сандық офицер; 

 - Г.Б. Кашаганова - «Ақпараттық жүйелер және киберқауіпсіздік» 

кафедрасының меңгерушісі; 

 - А.Х. Козбакова - «IT-инжиниринг» кафедрасының меңгерушісі; 

 - Ә. Жауыт - жас ғалымдар кеңесінің төрағасы; 

 - Ә.Н. Нұржан - Тәрбие жұмысы бөлімінің бастығы; 

 - М. Асылбеккызы - студенттер кәсіподақ комитетінің мүшесі; 

 - А.Ж. Амренова - ДТЭ (ПТЭ)-20-1 тобының докторанты; 



 - Е.Л. Жакенов - МТЭС-19-1 тобының магистранты. 
 

 

3. Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс 

университеті Ғылыми кеңесінің келесі құрамы бекітілсін: 

 

1. С.С. Сагинтаева  ректор, э.ғ.д., профессор  (төрайым); 

2. С.В. Коньшин  академиялық қызмет жөніндегі проректор, т.ғ.к., 

«АЭжБУ» КеАҚ профессоры (төрайым 

орынбасары); 

3. А.А. Саухимов  ғылыми және инновациялық қызмет жөніндегі 

проректор, PhD докторы; 

4. С.К. Махмутов тәрбие жұмысы жөніндегі проректор, т.ғ.к.; 

5. А.С. Бегимбетова PhD докторы, «АЭжБУ» КеАҚ доценті; ғылыми 

хатшы; 

6. Ж.С. Абдимуратов электр энергетика және электр техника 

институтының директоры, т.ғ.к, «АЭжБУ» КеАҚ 

доценті; 

7. Г.К. Балбаев телекоммуникация және ғарыштық инженерия 

институтының директоры, PhD докторы, «АЭжБУ» 

КеАҚ доценті;   

8. Б.Т. Бахтияр жылу энергетика және басқару жүйелері 

институтының директоры, т.ғ.к., «АЭжБУ» КеАҚ 

доценті; 

9. Т.С. Картбаев ақпараттық технологиялар институтының 

директоры, PhD докторы, «АЭжБУ» КеАҚ 

профессоры;   

10. Ж.Т.Бәсен  талдау және даму стратегиясы департаментінің 

директоры; 

11. Г.С. Рахметова  қаржы директоры; 

12. Е.К. Толенбеков  сандық офицер; 

13. В.В. Стояк т.ғ.к., «АЭжБУ» КеАҚ профессоры;   

14. М.М.Аршидинов  колледж директоры, х.ғ.к., «АЭжБУ» КеАҚ 

профессоры;  

15. А.А. Абикенова т.ғ.к., «АЭжБУ» КеАҚ доценті; 

16. К.А. Алипбаев PhD докторы; 

17. М.Ж. Байсалова ф-м ғ.к., доцент; 

18. Б.Ж. Кабдушев т.ғ.к., «АЭжБУ» КеАҚ доценті;  

19. Г.Б. Кашаганова  PhD докторы; 

20. А.А. Кибарин т.ғ.к, «АЭжБУ» КеАҚ профессоры; 

21. А.Х. Козбакова  PhD докторы, қауымдастырылған профессор; 

22. Г.Д. Мусапирова т.ғ.к., «АЭжБУ» КеАҚ доценті; 



23. Ж.К. Оржанова т.ғ.к, қауымдастырылған профессор, «АЭжБУ» 

КеАҚ профессоры; қызметкерлер кәсіподағы 

комитетінің өкілі; 

24. Э.К. Темырканова PhD докторы, «АЭжБУ» КеАҚ доценті;   

25. Қ.Т. Тергемес т.ғ.к., доцент; 

26. М.М. Тулеуп фил.ғ.к., «АЭжБУ» КеАҚ доценті; 

27. Е.К. Умбеткулов т.ғ.к., қауымдастырылған профессор;  

28. Е.С. Умбетов т.ғ.к., қауымдастырылған профессор;  

29. И.А. Федоренко т.ғ.к., «АЭжБУ» КеАҚ доценті;  

30. Т.О. Чигамбаев т.ғ.к., «АЭжБУ» КеАҚ доценті; 

31. Ә. Жауыт  жас ғалымдар кеңесінің төрағасы; 

32. Ә.Н. Нұржан  тәрбие жұмысы бөлімінің бастығы;  

33. М. Асылбеккызы  студенттер кәсіподақ комитетінің мүшесі; 

34. А.Ж. Амренова  докторант; 

35. Е.Л. Жакенов  магистрант. 

  

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

7. ӘРТҮРЛІ 

 

7.1. ТЫҢДАЛДЫ: «АЭжБУ профессоры академиялық атағын беру 

тәртібі туралы ереженің» 11-тармағы негізінде «АЭжБУ құрметті профессоры» 

атағын беру үшін Қазақстан электр энергетикалық қауымдастығының төрағасы 

Әскербек Досайұлы Қуанышбаевқа ұсынысы туралы» мәселе бойынша ҒИҚ 

проректоры А.А. Саухимов (ұсыныс қоса беріледі). 

 

Ғылыми кеңесі ҒИҚ проректоры А.А. Саухимовтың ақпаратын тыңдап 

және талқылап,  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан электр энергетикалық қауымдастығының 

төрағасы Әскербек Досайұлы Қуанышбаевқа "Ғұмарбек Дәукеев атындағы 

Алматы энергетика және байланыс университетінің құрметті профессоры" 

атағы берілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

 7.2. ТЫҢДАЛДЫ: «Докторанттарды даярлауды ұйымдастыруға 

толықтырулар енгізу туралы» мәселе бойынша ҒИҚ проректоры А.А. Саухимов 

(ұсыныс, презентация қоса беріледі). 

 

А.А. Саухимов: осы жылы біз докторанттарға жетекшілік еткені үшін 

жергілікті және шетелдік кеңесшілерге ақы төлеудің жаңа жүйесін енгізуді 

ұсынамыз. Кафедраларда басшылық үшін бөлінетін сағаттарды біз ақшаға 

аударамыз, консультанттармен азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар 

жасалады және сол арқылы төлем олардың белгілі бір талаптарды орындауына 

байланысты болады. Нәтижесінде докторанттарға жетекшілік ету үшін 



жергілікті басшылар үшін – 950 мың, шетелдік Консультанттар үшін – 1 млн 

теңге, тағылымдамаға шығыстар – 1 млн 184 мың теңге, патент – 130 мың 

теңге, ғылыми мақалаларды жариялау үшін-350 мың теңге. Біз мұны басшы да, 

докторант та өз жұмысын дұрыс жоспарлай алуы үшін енгіземіз. 

Біз барлық соманың 20% - ын жергілікті консультантқа докторанттың 

бірінші оқу жылында төлеуді ұсынамыз, бұл ретте олар БҒСБК ұсынған 

журналдарда кемінде бір мақала және халықаралық конференциялар 

материалдарында бір мақала шығаруы тиіс. 

 Екінші оқу жылында жетекші мен докторант мақаланы Scopus базасының 

журналдарында жариялауы керек немесе бұл мақала баспаға қабылдануы керек. 

Сондай-ақ екінші жыл ішінде патентке немесе авторлық куәлікке өтінім беру, 

БҒСБК ұсынған журналдарда бір мақаланы және халықаралық конференциялар 

материалдарында мақаланы жариялау қажет. Осы талаптарды орындау кезінде 

біз көрсетілген соманың 40% - ын жергілікті консультанттарға және 50% - ын 

шетелдік консультанттарға төлеуді жоспарлап отырмыз. 

 Шетелдік ғылыми тағылымдамаға келетін болсақ, ол ғылыми зерттеулер 

жүргізу үшін бір айға созылуы тиіс. Егер біз докторанттар тағылымдамадан 

өтетін әріптес жоғары оқу орындарынан олардың зерттеу жүргізбегені және 

тағылымдамадан өтпегені туралы ақпарат алсақ, онда бұл несиені олар 

есептемейді және болашақта бұл докторант оқудан шығарылуы мүмкін, ал 

шетелдік және жергілікті басшылар жалақы алмайды. 

 Докторантурада оқудың үшінші жылында талаптар келесідей: БҒСБК 

басылымдарында екі мақала, оның үстіне бір мақала "АЭжБУ хабаршысында" 

болуы, АЭжБУ халықаралық конференциясына қатысуы, оқу процесіне енгізу 

актісін дайындауы және кафедрада алдын ала қорғаудан өтуі тиіс. Егер 

докторант қорғауға сәтті шықса, біз қалған ақшаны басшыларға төлейміз.

 С.В. Коньшин: айтыңызшы, бұл жаңа төлем жүйесі биылдан бастап 

түскен докторанттар үшін жарамды ма? 

 А.А. Саухимов: иә.  

 Е.С. Умбетов: барлық сәтті ғылыми жұмыстар ғылыми жетекшілердің 

ынтасы негізінде жүргізілетіні жасырын емес. Университет тарапынан жоғары 

квартильді журналдарда мақала шығару үшін ғылыми зерттеулер, 

эксперименттер жүргізуге арналған аспаптар, өлшеу аппаратурасы ретінде 

қандай да бір драйверлер бола ма? Жаңғырту аясында қандай да бір 

зертханалық орталықтарды қарастыруға бола ма? 

 А.А. Саухимов: көріп отырғандарыңыздай, біз докторанттарға басшылық 

ету үшін төлемді бірнеше рет көтеріп, азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт 

жасасуға көштік. Бұл біздің басшыларды сырттан тартуға мүмкіндігіміз болу 

үшін жасалды, өйткені практика барлық докторанттардың тек 10% - ы ғана 

қорғауға шығатынын көрсетеді. Эксперименттік бөлімге келетін болсақ, біз 

докторанттың қажетті тәжірибелер мен эксперименттерді толық орындауы 

үшін тағылымдамадан өту мерзімін бір айға дейін арттырдық. 

 

ҒжИҚ жөніндегі проректор А. А. Саухимовтың хабарламасын тыңдап 

және талқылай отырып, ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 1-кестеде көрсетілген жұмыстар тізбесін орындау кезінде 

мыналар белгіленсін: 



 докторанттарға басшылық жасаудың бүкіл кезеңі үшін отандық 

ғылыми консультанттардың еңбегіне ақы төлеуге арналған шығысы 

950 000 теңге; 

 докторанттарға басшылық жасаудың бүкіл кезеңі үшін шетелдік 

ғылыми консультанттардың еңбегіне ақы төлеуге арналған Шығыс 

1 000 000 теңге; 

 2-кестеде келтірілген PhD докторанттарының 2020-2021 оқу 

жылындағы шығыстары. 

 

1- Кесте  

Басшы / консультант кестесі 

№ Орындалатын жұмыстар тізімі 

% отандық 

басшы/ 

консультант 

(АЭжБУ) 

% шетелдік 

консультант Ескерту 

1 1-ші оқу жылы ішінде – ғылыми мақалаларда 

кемінде 1 (бір) мақала 

ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы 

бақылау комитеті ұсынған басылымдар және 

материалдарда 1 (бір) жарияланым 

халықаралық конференциялар 

20% 
  

  

Тақырыптард

ы бекіту 

2 2-ші оқу жылы ішінде-ғылыми жұмыста 

кемінде 1 (бір) мақала 

ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы 

бақылау комитеті ұсынған басылымдар және 

материалдарда 1 (бір) жарияланым 

халықаралық конференциялар 

материалдарында 1 (бір) жарияланым және 

Қазақстан 

халықаралық рецензияланатын ғылыми 

басылым: топ бойынша 

мамандықтар:  

Томсон Рейтер ақпараттық компаниясының 

деректер базасындағы нөлдік емес импакт-

фактор 

(Web of Science, Thomson Reuters) немесе 

Scopus деректер базасына кіретін техникалық 

ғылымдар және технологиялар бар 

40% 50% 

Пайдалы 

модельге 

өтінім, 

Зияткерлік 

меншік( 

Патент), 

ғылыми-

зерттеу 

тағылымдамас

ы 

3 

3-ші оқу жылы ішінде- ҚР БҒМ Білім және 

ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған 

басылымдарда ғылыми мақалаларда кемінде 2 

(екі) мақала 

 

20%   

1 (бір) бап 

АЭжБУ 

Жаршысы 1 

(бір) бап 

Daukeyev 

техникалық 

журналы, оқу 

(өндірістік) 

процесіне 

енгізу актісі, 

кафедрада 

алдын ала 

қорғау 



4 Қорғауға шығу 20% 50%   

5 Барлығы 100% 100%   

 

  2- Кесте 

2020-2021 оқу жылына 

PhD докторанттардың шығындары 

 

№ 

п/п 

Шығындар баптарының атауы 

Құны, тенге 
Барлығы 1 курс      

(2020-

2021) 

2 курс    

(2021-

2022) 

3 курс 

(2022-

2023) 

1 
Ғылыми консультанттардың (АЭжБУ) 

еңбегіне ақы төлеуге арналған шығыны 

                          950 000,00             950 000,00    

2 
Ғылыми консультанттардың (шетелдік) 

еңбегіне ақы төлеуге арналған шығын 

                      1 000 000,00          1 000 000,00    

3 
Шетелдік ұйымдарда тағылымдамаға 

(көшпелі іссапарға)арналған шығындар. 

                        1 184 000,00          1 184 000,00    

4 Патент                         130 000,00             130 000,00    

5 Ғылыми мақалаларды жариялау                         350 000,00             350 000,00    

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

7.3. ТЫҢДАЛДЫ: «Докторанттар мен магистранттардың оқу 

жұмысының форсайт-бағдарланған әдістемелерін әзірлеу және оқу процесіне 

енгізу»  жобасын іске асыру шеңберінде әзірленген «Форсайт технологиясы 

және білім, ғылым және өндіріс интеграциясындағы цифрландыру» 

монографиясын орыс тілінде жариялауға ұсыныс туралы; авторлары: С.С. 

Сагинтаева, Р. А. Жанбаев, А.Ш. Абильдина, А.А. Елеманова, Л.А. Жанбаева, 

Г.Р. Темирбаева, А.Д. Назаров, В.В. Покусов; көлемі 15 баспа парақтары» 

мәселе бойынша ҒИҚ проректоры А.А. Саухимов («Инженериядағы 

менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасының отырысы хаттамасынан үзінді, 

Рецензиялар қоса беріледі). 

 

ҒжИҚ жөніндегі проректор А. А. Саухимовтың хабарламасын тыңдап 

және талқылай отырып, ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Докторанттар мен магистранттардың оқу жұмысының 

форсайт-бағдарланған әдістемелерін әзірлеу және оқу процесіне енгізу» 



жобасын іске асыру шеңберінде әзірленген «Форсайт технологиясы және білім, 

ғылым және өндіріс интеграциясындағы цифрландыру» монографиясын орыс 

тілінде (авторлары: С.С. Сагинтаева, Р. А. Жанбаев, А.Ш. Абильдина, А.А. 

Елеманова, Л.А. Жанбаева, Г.Р. Темирбаева, А.Д. Назаров, В.В. Покусов; 

көлемі 15 баспа парақтары) жариялауға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

7.4. ТЫҢДАЛДЫ: «2020 жылғы 16-18 қазандағы «Энергетика, 

инфокоммуникациялық технологиялар және жоғары білім» XI Халықаралық 

ғылыми-техникалық конференциясының тезистер жинағына ISBN 

кітаптарының халықаралық стандартты нөмірін беруді ұсыну туралы» 

ректордың ғылым жөніндегі кеңесшісі В.В. Стояк (ұсыну берілді). 

 

Ректордың ғылым жөніндегі кеңесшісі В.В. Стояктың ақпаратын тыңдап 

және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2020 жылғы 16-18 қазандағы «Энергетика, 

инфокоммуникациялық технологиялар және жоғары білім» XI Халықаралық 

ғылыми-техникалық конференциясының тезистер жинағына ISBN 

кітаптарының халықаралық стандартты нөмірін беру туралы ҚР Ұлттық 

мемлекеттік Кітап палатасына өтініш жасау. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

7.5. ТЫҢДАЛДЫ: «Бугаз қондырғылары» оқу құралын қазақ тілінде 

жариялауға ұсыну туралы; авторлары: А.М. Достияров,  Ж.Ф. Ожикенова; 

көлемі – 160 б. (10 б.п.)» ИМК кафедрасының меңгерушісі Е.С. Умбетов 

(қызметтік жазба және ҒӘК отырысынан үзінді қоса берілді). 

 

 МК кафедрасының меңгерушісі Е.С. Умбетовтың ақпаратын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: қазақ тіліндегі «Бугаз қондырғылары» оқу құралын 

авторлары: А.М. Достияров,  Ж.Ф. Ожикенова; көлемі – 160 б. (10 б.п.) 

жариялауға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

7.6. ТЫҢДАЛДЫ: «Криптография негіздері: сандар теориясының, 

топтардың, өрістердің, сақиналардың элементтері» оқу құралын қазақ тілінде 

жариялауға ұсыныс туралы; авторлары: Ахметова Б.С., Кузнецова А.А., 

Краснобаева В.А., Алимсеитова Ж.К., Кузнецова Т.Ю.; көлемі – 20 б.п.» АЖК 

кафедрасының меңгерушісі Г.Б. Кашаганова (қызметтік жазба және ҒӘК 

отырысынан үзінді қоса берілді). 

  

АЖК кафедрасының меңгерушісі Г.Б. Кашаганованың ақпаратын тыңдап 

және талқылап, Ғылыми кеңес 



ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Қазақ тілінде «Криптография негіздері: сандар 

теориясының, топтардың, өрістердің, сақиналардың элементтері»  оқу құралын 

(авторлары: Ахметова Б.С., Кузнецова А.А., Краснобаева В.А., Алимсеитова 

Ж.К., Кузнецова Т.Ю.; көлемі – 20 б.п) жариялауға ұсынылсын. 

 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

7.7. ТЫҢДАЛДЫ: «Development of an intelligent automated system for 

biometric pattern recognition» монографиясын ағылшын тілінде жариялауға 

ұсыныс туралы; авторы Ж.К. Алимсеитова; көлемі – 6 б.п.» АЖК 

кафедрасының меңгерушісі Г.Б. Кашаганова (қызметтік жазба және ҒӘК 

отырысынан үзінді қоса берілді). 

 

АЖК кафедрасының меңгерушісі Г.Б. Кашаганованың ақпаратын тыңдап 

және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Development of an intelligent automated system for 

biometric pattern recognition»  монографиясын ағылшын тілінде (авторы Ж.К. 

Алимсеитова; көлемі – 6 б.п.) жариялауға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

7.8. ТЫҢДАЛДЫ: «Телекоммуникациялық жүйелерде ақпаратты 

қорғау» оқу құралын қазақ тілінде жариялауға ұсыну туралы, авторы 

Кашаганова Г.Б.; көлемі – 8 б.п.» АЖК кафедрасының меңгерушісі Г.Б. 

Кашаганова (қызметтік жазба және ҒӘК отырысынан үзінді қоса берілді). 

 

АЖК кафедрасының меңгерушісі Г.Б. Кашаганованың ақпаратын тыңдап 

және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Қазақ тілінде «Телекоммуникациялық жүйелерде 

ақпаратты қорғау»  оқу құралын (авторы Кашаганова Г.Б.; көлемі – 8 б.п.) 

жариялауға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

 

 

Ректор                 С. Сагинтаева 

 

Ғылыми хатшы      А. Бегимбетова 


