
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2020 ж. №3 АЭжБУ КеАҚ Ғылыми кеңесінің отырысы  
 

Төрайым  – ректор С. Сагинтаева 

Ғылыми хатшы – доцент А. Бегимбетова 

 

ҚАТЫСҚАНДАР: Ғылыми кеңестің 35 мүшесінен 35 қатысты (келу парағы 

қоса берілді)  
КҮН ТӘРТІБІ: 

1. Қамқоршылар кеңесінің 2019/2020 оқу жылындағы жұмысы және алдағы 

келешегі туралы. 

       Баяндамашы – қамқоршылар кеңесінің жауапты хатшысы Г.С. 

Смагулова 

2. 2020/2021 оқу жылына оқытушылар - профессор құрамының штатын 

бекіту. 

       Баяндамашы – АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова 

3. Диссертациялық зерттеулер бойынша магистранттардың, 

докторанттардың тақырыптары мен ғылыми жетекшілерін бекіту 

туралы; бакалаврлардың дипломдық жұмыстары (жобалары) мен 

ғылыми жетекшілерінің тақырыптарын бекіту туралы 

       Баяндамашылар – ЖООКБД директоры, институттардың 

директорлары 

4. 2020/2021 оқу жылына арналған "Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы" 

пәні бойынша МАК және МЕК төрағасын құрамын бекіту туралы 

       Баяндамашылар - ӘП кафедрасының меңгерушісі Б.Ж. Кабдушев. 

5. Ғылыми-әдістемелік кеңестің 2020/2021 оқу жылына арналған жұмыс 

жоспарын бекіту 

      Баяндамашы – АҚ проректоры С.В. Коньшин 

6. Ғылыми-техникалық кеңестің 2020/2021 оқу жылына арналған жұмыс 

жоспарын бекіту 

      Баяндамашы – ҒИҚ проректоры А.А. Саухимов 

7. Диссертациялық жұмыс тақырыптарын өзгерту және магистранттар мен 



докторанттардың басшыларын ауыстыру туралы 

     Баяндамашы – ЖООКБД директоры А.А. Елеманова 

8. ӘРТҮРЛІ 

 

1. ТЫҢДАЛДЫ: «Қамқоршылар кеңесінің 2019/2020 оқу жылындағы 

жұмысы және алдағы келешегі туралы» мәселесі бойынша қамқоршылар 

кеңесінің жауапты хатшысы Г.С. Смагулова (көрсетілім қоса берілді). 

 

Қамқоршылар кеңесінің жауапты хатшысы Г.С. Смагулованің  ақпаратын 

тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
1. Ақпарат мәліметке алынсын.  

2. Ректорат, Ғылыми кеңес мүшелері Қамқоршылар кеңесінің 2019 жылғы 

22 ақпандағы №1 хаттамасы негізінде №6 «Қауымдастық мүшелігіне 

қабылдау тәртібі, жылдық мүшелік жарна мөлшері» мәселесі бойынша 

кеңестің хаттамалық шешіміне сәйкес мөлшерде бір реттік мүшелік 

жарна төлемін жүргізуге міндеттелсін (мүшелік жарна мөлшері 5000 

теңгеден басталады).  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

2. ТЫҢДАЛДЫ:  «2020/2021 оқу жылына оқытушылар - профессор 

құрамының штатын бекіту» мәселесі бойынша АМД директоры Р.Р. 

Мухамеджанова (2020-2021 оқу жылына ПОҚ штаттық саны бойынша 

презентация және анықтама қоса беріледі). 

 

АМД директоры Р.Р. Мухамеджанованің ақпаратын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. 2020/2021 оқу жылына арналған ПОҚ штаттық кестесі есепке алынсын. 

Кафедра меңгерушілері ПОҚ  педагогикалық жүктемені бөлу және жоспарлау 

кезінде берілген штаттық кестені басшылыққа алынсын.  

 

Жауаптылар: АМД директоры Р.Мухамеджанова 

Институттар директорлары 

Кафедралар меңгерушілері 

 

2. Бөлімдердің кадрларын іріктеу кезінде бітіру дәрежесіне қойылатын 

біліктілік талаптарын ескеру - кемінде 50%; кадрлармен қамтамасыз ету - 

кемінде 80%.  

 

Жауаптылар: АМД директоры Р.Мухамеджанова 

Институттар директорлары 

Кафедралар меңгерушілері 

2. Осы қаулының орындалуын бақылау АҚ проректоры С.В.Коньшинге 

жүктелсін. 



 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

3. Диссертациялық зерттеулер бойынша магистранттардың, 

докторанттардың тақырыптары мен ғылыми жетекшілерін бекіту туралы; 

бакалаврлардың дипломдық жұмыстары (жобалары) мен ғылыми 

жетекшілерінің тақырыптарын бекіту туралы 

 

3.1. ТЫҢДАЛДЫ:  «Дипломдық жобалар (жұмыстар) тақырыптарын 

және бакалаврлар басшыларын бекіту туралы» мәселесі бойынша ЖЭБЖИ 

директоры Б.Т. Бахтияр (дипломдық жұмыстардың тақырыптары, білім 

алушылар мен басшылардың аты-жөні көрсетілген ұсыным қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  ЖЭБЖИ бітіруші курсының күндізгі және сырттай оқу 

бакалаврлары жетекшілерінің дипломдық жобаларының (жұмыстарының) 

тақырыптары бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

3.2.  ТЫҢДАЛДЫ: «Дипломдық жобалар (жұмыстар) тақырыптарын 

және бакалаврлар басшыларын бекіту туралы» мәселесі бойынша АТИ 

директоры Т.С. Картбаев (дипломдық жұмыстардың тақырыптары, білім 

алушылар мен басшылардың аты-жөні көрсетілген ұсыным қоса беріледі). 
 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  АТИ бітіруші курсының күндізгі және сырттай оқу 

бакалаврлары жетекшілерінің дипломдық жобаларының (жұмыстарының) 

тақырыптары бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

3.3. ТЫҢДАЛДЫ: «Дипломдық жобалар (жұмыстар) тақырыптарын 

және бакалаврлар басшыларын бекіту туралы» мәселесі бойынша ТҒИИ 

директоры Г.К. Балбаев (дипломдық жұмыстардың тақырыптары, білім 

алушылар мен басшылардың аты-жөні көрсетілген ұсыным қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  ТҒИИ бітіруші курсының күндізгі және сырттай оқу 

бакалаврлары жетекшілерінің дипломдық жобаларының (жұмыстарының) 

тақырыптары бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

3.4. ТЫҢДАЛДЫ: «Дипломдық жобалар (жұмыстар) тақырыптарын 

және бакалаврлар басшыларын бекіту туралы» мәселесі бойынша ЭЭИ 

директоры Ж.С. Абдимуратов (дипломдық жұмыстардың тақырыптары, білім 

алушылар мен басшылардың аты-жөні көрсетілген ұсыным қоса беріледі). 

 



ҚАУЛЫ ЕТТІ:  ЭЭИ бітіруші курсының күндізгі және сырттай оқу 

бакалаврлары жетекшілерінің дипломдық жобаларының (жұмыстарының) 

тақырыптары бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

3.5. ТЫҢДАЛДЫ: «Диссертациялық зерттеулер бойынша 

магистранттардың, докторанттардың тақырыптары мен ғылыми жетекшілерін 

бекіту туралы» мәселесі бойынша ЖКБД директоры А.А. Елеманова 

(диссертациялық зерттеулердің тақырыптары, магистранттардың, 

докторанттардың және басшылардың аты-жөні көрсетілген ұсыным қоса 

беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:   
1. 7М07105  – Автоматтандыру және басқару, 7М06102 – Ақпараттық 

жүйелер, 7М06103 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, 

7М07106 – Аспап жасау, 7М07102 – Жылу энергетикасы, 7М07101 – Электр 

энергетикасы, 7М06201 – Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар, 7М11201 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі, 7М07107 - Ғарыштық техника және технологиялар 

білім беру бағдарламалары  бойынша 2020 жылы қабылданған 1-оқу жылы 

магистрантарының магистрлік диссертацияларының тақырыптары мен ғылыми 

жетекшілері бекітілсін (1-қосымша қоса беріледі).  

2. 8D07102 – Жылу энергетикасы, 8D07101 – Электр энергетикасы, 

8D06201  – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар, 8D07105 – 

Ғарыштық техника және технологиялар, 8D07104 - Аспап жасау, 8D07103 – 

Автоматтандыру және басқару  білім беру бағдарламалары  бойынша 2020 

жылы қабылданған 1-оқу жылы докторанттарының докторлық 

диссертацияларының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері бекітілсін (2-

қосымша қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

4. ТЫҢДАЛДЫ: «2020/2021 оқу жылына арналған «Қазақстанның 

қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша МАК және МЕК төрағасын құрамын 

бекіту туралы» мәселесі бойынша ӘП кафедра меңгерушісі Б.Ж. Кабдушев 

(қызметтік жазба қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2020-2021 оқу жылына арналған «Қазақстанның қазіргі 

заманғы тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан комиссиясының келесі 

құрамы бекітілсін: 

Төрағасы: 

Болат Жоламанұлы Қабдушев – т.ғ.к., доцент, ӘП кафедрасының 

меңгерушісі. 

Комиссия мүшелері: 

Берлибаев Бакдаулет Турбекулы – т. ғ. д., профессор;  



Анарбай Ускенбайұлы Раджапов – т.ғ.к., доцент;  

Байдильдина Сауле Хайрулловна – т.ғ.к., доцент; 

Утегалиева Алмажан Джусупова – т.ғ.к., доцент;  

Кенжебеков Капалбек Кокежанулы – т.ғ.к., доцент; 

Сарсекеев Масат Мукашулы – с.ғ.к., доцент 

Сейткулова Клара Досимбетовна – хатшы. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5. ТЫҢДАЛДЫ: «Ғылыми-әдістемелік кеңестің 2020/2021 оқу жылына 

арналған жұмыс жоспарын бекіту» мәселесі бойынша АҚ проректоры С.В. 

Коньщин (жоспар қоса берілген). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  ғылыми-әдістемелік кеңестің 2020/2021 оқу жылына 

арналған жұмыс жоспары бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

        

6. ТЫҢДАЛДЫ: «Ғылыми-техникалық кеңестің 2020/2021 оқу жылына 

арналған жұмыс жоспарын бекіту» мәселесі бойынша ҒИҚ проректоры А.А. 
Саухимов (жоспар қоса берілген). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  ғылыми- техникалық кеңестің 2020/2021 оқу жылына 

арналған жұмыс жоспары бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

7. ТЫҢДАЛДЫ: «Диссертациялық жұмыс тақырыптарын өзгерту және 

магистранттар мен докторанттардың басшыларын ауыстыру туралы» мәселесі 

бойынша ЖООКБД директоры А.А. Елеманова (жоспар қоса берілген). 

   

А.А. Елеманова: ескертулерді жою мақсатында: 

1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 

маусымдағы бұйрығына сәйкес магистранттар басшылығының сәйкес келмеуі 

№ 391 «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға 

сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы» 89 тармағы «Ғылым 

кандидаты» немесе «ғылым докторы», немесе «философия докторы (PhD)», 

немесе «бейіні бойынша доктор», немесе «философия докторы (PhD)», немесе 

«бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі бар немесе «философия 

докторы (PhD)» немесе «бейіні бойынша доктор», немесе «философия докторы 

(PhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежесі бар оқытушыға 

ғылыми басшылықты жүзеге асыру", ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі 

кемінде үш жыл, ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін 

ұсынылатын ғылыми басылымдар тізбесіне енгізілген басылымдарда соңғы бес 

жыл ішінде 5 ғылыми мақаланың авторы болып табылатын сұратылатын 

бағыттың бейініне сәйкес келетін», выявленного  комиссией по проведению 



мониторинга КОКСОН РК, білім және ғылым саласындағы уәкілетті орган 

бекіткен бакалавриаттың білім беру бағдарламалары бойынша модульдік оқу 

жоспарларына өзгерістер енгізу қажет (Басылымдар тізімі) және импакт-

факторы бар халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдағы 1 ғылыми 

мақала JCR (ЖСР) или индексируемым в одной из баз Science Citation Index 

Expanded, Social Science Citation Index или Arts and Humanities CitationIndex 

Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) немесе city Score 

бойынша процентиль көрсеткіші (Скор сайты) деректер базасында Scopus 

(Скопус) кемінде 25»; 

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 

маусымдағы № 391 бұйрығына сәйкес докторанттар басшылығының 

сәйкессіздігі «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және 

оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы» 116 тармағы 

«Ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы», немесе «философия докторы 

(PhD)», немесе «бейіні бойынша доктор», немесе «философия докторы (PhD)», 

немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі бар немесе 

«философия докторы (PhD)» немесе «бейіні бойынша доктор», немесе 

«философия докторы (PhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежесі 

бар оқытушыға ғылыми басшылықты жүзеге асыру, болып табылатын авторы: - 

кадрларды даярлау бағыттары бойынша 8D05 «Жаратылыстану ғылымдары, 

математика және статистика», 8D06 «Ақпараттық-коммуникативтік 

технологиялар», 8D07 «Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары», 8D08 

«Ауыл шаруашылығы және биоресурстар», 8D09 «Ветеринария», 8D10 

«Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)» 2 мақала 

халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда, кіретін 1, 2, 3 квартиль 

JCR деректері бойынша Web of Science Core Collection (Вэб оф) Сайнс кор 

Коллекшн) немесе cite Score (Скор сайты) бойынша кемінде 35 процентиль 

көрсеткіші бар немесе Хирш индексі 2 және одан жоғары», 

ҚР БҒМ Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті 

мониторинг жүргізу жөніндегі комиссия анықтаған ескертулерді жою 

мақсатында магистранттар мен докторанттардың ғылыми жетекшілерін 

ауыстыру қажет. 

  

ҚАУЛЫ ЕТТІ:    
1. 7М07105  – Автоматтандыру және басқару, 7М06102 – Ақпараттық 

жүйелер, 7М06103 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, 

7М07102 – Жылу энергетикасы, 7М07101 – Электр энергетикасы, 7М06201 – 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар, 7М06104 - Ақпараттық 

қауіпсіздік  жүйелері, 7М11201 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі, 7М07106 – Аспап жасау, 7М07107 - Ғарыштық техника 

және технологиялар білім беру бағдарламары бойынша  2019 жылы 

қабылданған 2-оқу жылы магистрантарының магистрлік диссертацияларының 

тақырыптары мен ғылыми жетекшілері өзгертілсін (1-қосымша). 

2. 8D07102 – Жылу энергетикасы, 8D06201 – Радиотехника, электроника 

және телекоммуникациялар білім беру бағдарламары бойынша  

докторанттардың докторлық диссертацияларының тақырыптарына өзгертулер 

енгізілсін және ғылыми жетекшілері өзгертілсін (2-қосымша). 



3. Мамандықтар бойынша білім беру бағдарламалары бойынша 

докторлық диссертациялар тақырыптарына түзетулер енгізу және 2018 жылғы 

қабылдаудың үшінші оқу жылындағы докторанттардың ғылыми жетекшілерін 

өзгерту (докторанттардың, диссертациялардың басшылары мен атауларының 

тізбесі қоса берілген қосымша): 

D07102 – Жылу энергетикасы, 6D071800 – Электроэнергетика, 8D06201 – 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандықтары 

бойынша докторанттардың докторлық диссертацияларының тақырыптарына 

өзгертулер енгізілсін және ғылыми жетекшілері өзгертілсін. 

4. Осы бұйрықтың тиісті орындалуын бақылау ЖКБД директоры                  

А.А. Елемановаға жүктелсін. 

 

   ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 
 

 8. ӘРТҮРЛІ 

  

8.1. ТЫҢДАЛДЫ: «Профилактикалық бақылау және қадағалау жүргізу 

нәтижесінде анықталған ескертулерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын 

бекіту» мәселесі бойынша АЭжБУ КеАҚ ректоры С.С. Сагинтаева. 
 

С.С. Сагинтаева: профилактикалық бақылау мен қадағалау жүргізу 

нәтижесінде анықталған ескертулерді жою жөніндегі жұмыс тобын құру қажет. 

Келесі сипаттағы ескертулер:  

- магистранттар мен бакалаврларға басшылықты жүзеге асыру бойынша 

білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын сақтамау;  

- оқытушылардың білімі оқылатын пәндердің бейініне сәйкес келмеуі,  

- базалық және бейіндеуші пәндер кредиттерінің саны бойынша жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 

талаптарын орындамау;  

- инклюзивті білім беру бойынша ақпараттық стендтердің; ерекше 

қажеттіліктері бар адамдарды оқытуға арналған ақпараттық-навигациялық 

көрсеткіштердің болмауы; 

- ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар тұлғалардың білім беру 

бағдарламаларын меңгеруі үшін жағдайлар жасалмаған.  

Осыған байланысты докторанттардың, магистранттардың және 

бакалаврлардың жетекшілері бойынша барлық мәліметтерді қайта тексеріңіз.  

 

АЭжБУ КеАҚ ректоры С.С. Сагинтаеваның  ақпаратын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 профилактикалық бақылау және қадағалау жүргізу нәтижесінде 

анықталған ескертулерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын 

бекіту; 

 орналастырылған деректердің сәйкестігі үшін АТД жауапкершілігін 

арттыру esuvo.platonus.kz,  

Жауапты – Е.К. цифрлық офицер Толенбеков. 



 әкімшілік мәселелер департаменті, Құқықтық қамтамасыз ету 

бөлімі ПОҚ-ның білім беру саласына қатысты нормативтік 

құжаттамадағы өзгерістермен танысуы үшін семинарлар мен оқыту 

тренингтерін өткізсін; 

 эдвайзерлерге білім алушыларды университеттің академиялық 

саясатымен және ішкі тәртіп ережелерімен таныстыру бойынша 

жұмыстар жүргізу; 

 кафедра меңгерушілері, институт директорлары студенттердің 

сабаққа қатысуын және оқытушылардың электрондық журналдарға 

уақытылы баға қоюын тұрақты түрде бақылап отырады; 

 білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау рәсімін сақтау 

үшін институт директорларының жауапкершілігін арттыру; 

 аралық бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу 

үшін онлайн-прокторинг жүйесін орнату; 

 әрбір институт жанынан құрамына ПОҚ, магистранттар, студенттер 

кіретін білім беру процесінің сапасын қамтамасыз ету жөніндегі 

комиссиялар құру. 

Жауапты – АҚ проректоры С.В. Коньшин  

 ерекше қажеттіліктері бар тұлғаларды оқыту мүмкіндігі үшін 

инклюзивті білім беру бойынша ақпараттық стендтер, қол 

жетімділік белгілері, ескерту белгілері, тактильді плиткалар және 

бағыттаушы элементтер және т. б. орнату; 

Жауапты –  ТЖ проректоры С.К. Махмутов  

 

 ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

8.2. ТЫҢДАЛДЫ: «Даму стратегиясының паспортын бекіту» мәселесі 

бойынша ТДСД  директоры Ж.Т. Басен (паспорт қоса берілді).   

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және 

байланыс университеті» КеАҚ стратегиялық даму жоспарының паспорты 

бекітілсін. 

 

 ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

8.3. ТЫҢДАЛДЫ: «Induction heater technological process» 

монографиясын жариялауға ағылшын тілінде, авторы А.Ж. Сағындықова; 

көлемі – 7,8 б.т. ұсыныс туралы» мәселесі бойынша ЭЖЭЖК кафедрасының 

меңгерушісі К.Т. Тергемес (қызметтік жазба қоса берілді). 

 

ЭЖЭЖК кафедрасының меңгерушісі К.Т. Тергеместың  ақпаратын 

тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Induction heater technological process» монографиясын 

ағылшын тілінде авторы Сағындықова А. Ж.; көлемі-7,8 б.т. жарияланымға 

ұсынылсын. 

  



ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

8.4. ТЫҢДАЛДЫ: «Computer modelling. Methods and applications» 

оқулықты жариялауға ағылшын тілінде, авторлар Шукаев Д.Н., Тусупова Б.Б., 

Ким Е.Р.; көлемі – 12,4 б.т.  ұсыныс туралы» мәселесі бойынша АТИ 

директоры Т.С. Картбаев (ҒӘК отырысының хаттамасынан үзінді қоса 

берілді).  

 

АТИ директоры Т.С. Картбаевтың ақпаратын тыңдап және талқылап, 

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Computer modelling. Methods and applications» оқулықты 

жариялауға ағылшын тілінде, авторлар Шукаев Д.Н., Тусупова Б.Б., Ким Е.Р.; 

көлемі – 12,4 б.т. жарияланымға ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

8.5. ТЫҢДАЛДЫ: «Электр энергетикасы» мамандығының 

магистранттары мен докторанттарына арналған «Оптимизация планирования и 

управления электрическими режимами в Smart Grid системах» оқу құралын 

орыс тілінде, авторлар: Саухимов А.А., Баймаханов О.Д., Бектимиров А.Т., 

Мурат А.К., Нургалиева С.А., көлемі- 6 б.т. жариялауға ұсыныс беру туралы» 

мәселесі бойынша ғылыми хатшы А.С. Бегимбетова (ҒӘК отырысының 

хаттамасынан үзінді қоса берілді).  

 

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

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Электр энергетикасы» мамандығының магистранттары 

мен докторанттарына арналған «Оптимизация планирования и управления 

электрическими режимами в Smart Grid системах» оқу құралын орыс тілінде, 

авторлар: Саухимов А.А., Баймаханов О.Д., Бектимиров А.Т., Мурат А.К., 

Нургалиева С.А., көлемі- 6 б.т. жарияланымға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

8.6. ТЫҢДАЛДЫ: 6B07119-«Электр энергетикалық жүйелер"» білім 

беру бағдарламасы бойынша білім алушыларға арналған «Fundamentals of 

diagnostics of heat power facilities and control systems» оқу құралын ағылшын 

тілінде жариялауға ұсынымдар туралы» авторы Сагындикова А.Ж.; көлемі- 12 

б.т., мәселесі бойынша ғылыми хатшы А.С.  Бегимбетова (ҒӘК отырысының 

хаттамасынан үзінді қоса берілді).  

 

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

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 6В07119-«Электроэнергетикалық жүйелер» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алушыларға арналған ағылшын тіліндегі 



«Fundamentals of diagnostics of heat power facilities and control systems» оқу 

құралын; автор Сагындикова А. Ж.; көлемі – 12 б.л. жарияланымға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

8.7. Біліктілік ісі 

 

05.13.00 – «Информатика, есептеу техникасы және басқару» мамандығы 

бойынша PhD докторы («Mechanical Engineering» мамандығы) Г.К. Балбаевқа 

қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру туралы ҚР БҒМ 

Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті алдында 

қолдаухат қозғау туралы.  

ТЫҢДАЛДЫ: ғылыми хатшы А.С.  Бегимбетова 

 

А.С. Бегимбетова ізденуші ұсынған, ҚР БҒМ Білім және ғылым 

саласында сапаны қамтамасыз ету комитеттің  ғылыми атақтарын беру 

Ережелерінің талаптарына сәйкес келетін құжаттардың тізбесі мен мазмұнын 

оқыды. 

Ол ғылыми кеңес мүшелерін телекоммуникациялар және ғарыштық 

инженерия институтының (ТҒИИ) ұсынуымен, ТҒИИ кеңесінің 05.13.00 – 

«Информатика, есептеу техникасы және басқару» мамандығы бойынша PhD 

докторы Г.К. Балбаевқа қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын 

беру туралы дәлелді шешімімен таныстырды. 

Бабаев Ғани Құдайбергенұлы PhD, доцент, еңбек жолын Алматы 

энергетика және байланыс университетінде (АЭжБУ) ассистент, аға оқытушы, 

содан кейін доцент лауазымында бастады. 2012 жылы Кассино және Оңтүстік 

Лацио университетінде (Италия) докторантурада оқу үшін "Болашақ" 

стипендиясын алды. 2015 жылында Кассино және Оңтүстік Лацио, Кассино 

(Италия) университетінде PhD диссертациясын қорғады. 2015 жылдың шілде 

айынан бастап "Зияткерлік робототехникалық жүйелер"атты постдокторлық 

тақырыппен жұмыс істей бастады. "Болашақ" стипендиясынан басқа, 2011 

жылы ол ITEC бағдарламасы бойынша Дели қаласындағы (Үндістан) APTECH 

университетінде оқуға Үндістан СІМ стипендиясын алды, сондай-ақ Бангкок 

қаласындағы (Тайланд) Radjamangala TAWAN OK университетінде 

тағылымдамадан өтті. 

Г.К. Балбаев бірнеше рет халықаралық ғылыми конференциялар мен 

симпозиумдарға қатысты: 2Бильбао MeTrApp конференциясы (Испания), 2013 

ж., Брашов SYROM 11-ші халықаралық симпозиумы (Румыния), Ижевск қ. 

(Ресей) "тісті берілістердің теориясы мен практикасы" халықаралық 

симпозиумы және т. б. Scopus және Clarivate Analytics (Thomson Reuters) 

базасына кіретін ғылыми басылымдарда 50-ден астам ғылыми 

жарияланымдары бар. 

Бағдарлама шеңберінде ERASMUS+ , APPLE "Applied Training Program on 

the Development of Outer Space Affairs and Intellectual robotic Systems" (Apple 

"ғарыш кеңістігін және зияткерлік роботтандырылған жүйелерді игеру 

жөніндегі қолданбалы оқу бағдарламасы"), InnoCENS "Enhancing innovation 



competencies and entrepreneurial skills in engineering education" (ғарыш кеңістігі 

мен зияткерлік роботтандырылған жүйелерді игеру саласындағы инновациялық 

құзыреттер мен кәсіпкерлік дағдыларды нығайту) сияқты бірнеше еуропалық 

жобаларға қатысады.инженерлік білім беру. 

ERASMUS+ бағдарламасы аясында Түрку қолданбалы ғылымдар 

университеті (Финляндия), Томас Мора университеті (Бельгия), Тохоку 

Университеті және Сендай университеті (Жапония), Белорусь Мемлекеттік 

Университеті (Белорусь), Париж Сорбонна университеті (Франция), Палермо 

Университеті (Италия) және т. б. Еуропа мен Азияның жетекші 

университеттеріне бірнеше рет шақырылып, тағылымдамадан өткен. 

 

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

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ҚР БҒМ Білім және ғылым саласында сапаны 

қамтамасыз ету комитеті алдында PhD докторы Г.К. Балбаевқа 05.13.00 – 

«Информатика, есептеу техникасы және басқару» мамандығы бойынша 

қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру туралы өтінішхат 

берілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

8.8. ТЫҢДАЛДЫ: «6В07103-Жылу энергетикасы мамандығының 

барлық оқу нысандарының студенттеріне арналған қазақ тіліндегі «Бу және су 

жылытуқазандары» оқу құралын жариялауға ұсыныс туралы, авторлар т.ғ.д., 

профессор Р.К. Орумбаев, т.ғ.к. профессор А.А. Кибарин, доцент Т.В. 

Ходанова.; көлемі- 18 б.т.» мәселесі бойынша ғылыми хатшы А.С. 

Бегимбетова (ҒӘК отырысының хаттамасынан үзінді қоса берілді).  

 

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

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 6В07103-Жылу энергетикасы мамандығының барлық оқу 

нысандарының студенттеріне арналған қазақ тіліндегі «Бу және су 

жылытуқазандары» оқу құралын, авторлар: т.ғ.д., профессор Р.К. Орумбаев, 

т.ғ.к. профессор А.А. Кибарин, доцент Т.В. Ходанова.; көлемі- 18 б.т. 

жарияланымға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

8.9. ТЫҢДАЛДЫ: «6В07103-Жылу энергетикасы мамандығының 

барлық оқу түрлерінің студенттеріне арналған «Boilers of thermal power 

stations» оқу құралын ағылшын тілінде жариялауға ұсыныс туралы, авторлар 

т.ғ.д., профессор Р.К. Орумбаев, т.ғ.к. профессор А.А. Кибарин, доцент Т.В. 

Ходанова.; көлемі- 7 б.т.» мәселесі бойынша ғылыми хатшы А.С. 

Бегимбетова (ҒӘК отырысының хаттамасынан үзінді қоса берілді).  

 

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

Ғылыми кеңес 



ҚАУЛЫ ЕТТІ: 6В07103-Жылу энергетикасы мамандығының барлық оқу 

түрлерінің студенттеріне арналған «Boilers of thermal power stations» оқу 

құралын ағылшын тілінде, авторлар: т.ғ.д., профессор Р.К. Орумбаев, т.ғ.к. 

профессор А.А. Кибарин, доцент Т.В. Ходанова.; көлемі- 7 б.т. жарияланымға 

ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

8.10. ТЫҢДАЛДЫ: «Қазақ тіліндегі «Курделі пішінді арнадағы 

гидродинамика және жылуалмасу (Сужылытқыш қазандар және 

жылуалмастырғыштар)» монографиясын жариялауға ұсыныс туралы, авторлар 

т.ғ.д., профессор Р.К. Орумбаев, т.ғ.к. профессор А.А. Кибарин, докторант 

Отынчиева М.Т., докторант Сейдалиева А.Б; көлемі- 12 б.т.» мәселесі бойынша 

ғылыми хатшы А.С. Бегимбетова (қызметтік жазба қоса беріледі).  

 

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

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақ тіліндегі «Курделі пішінді арнадағы 

гидродинамика және жылуалмасу (Сужылытқыш қазандар және 

жылуалмастырғыштар)» монографиясын, авторлар т.ғ.д., профессор Р.К. 

Орумбаев, т.ғ.к. профессор А.А. Кибарин, докторант Отынчиева М.Т., 

докторант Сейдалиева А.Б; көлемі- 12 б.т. жарияланымға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

8.11. ТЫҢДАЛДЫ: «Орыс тілінде «Разработка операционных устройств 

криптосистем с открытым ключом» монографиясын жариялауға ұсыныс 

туралы, автор профессор, т.ғ.к. С.Т. Тынымбаев;; көлемі- 9,5 б.т.» мәселесі 

бойынша ғылыми хатшы А.С. Бегимбетова (қызметтік жазба қоса беріледі).  

 

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

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Орыс тілінде «Разработка операционных устройств 

криптосистем с открытым ключом» монографиясын, автор профессор, т.ғ.к. 

С.Т. Тынымбаев;; көлемі- 9,5 б.т.». жарияланымға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

8.12. ТЫҢДАЛДЫ: Ережесіне «Жүйенің жұмыс істеу қағидаларын 

айқындайтын плагиатты анықтау және оның алдын алу жөніндегі регламент 

Antiplagiat.ru» мәселесі бойынша ҒИҚ проректоры А.А. Саухимов. 

 

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

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Ереженің 3.7-тармағымен толықтырылсын: «Жүйенің 

жұмыс істеу қағидаларын айқындайтын плагиатты анықтау және оның алдын 



алу жөніндегі регламент Antiplagiat.ru» мынадай мәтінмен «Бұл ретте 

докторлық диссертациялар жұмысты алдын ала қорғауға шығар алдында 

тексеріледі». 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

8.13. ТЫҢДАЛДЫ: «2020 жылғы бакалавриат білім беру 

бағдарламалары бойынша модульдік және оқу жұмыс жоспарларын бекіту» 

мәселесі бойынша АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова. 

 

Р.Р. Мухамеджанова:  ҚР БҒМ Білім және ғылым саласында сапаны 

қамтамасыз ету комитеттің мониторинг жүргізу жөніндегі комиссия 

анықтаған «бакалавриаттың барлық білім беру бағдарламалары бойынша 

ЖБП циклінің пәні бойынша кредиттер көлемі 5 кредиттен кем» деген 

ескертуді жою мақсатында бакалавриаттың білім беру бағдарламалары 

бойынша модульдік оқу жоспарларына өзгерістер енгізу қажет. 
Ол үшін «Этика және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» 

пәнін (1 кредит) 4 курсқа ауыстыру және «Экология және тіршілік қауіпсіздігі» 

(2 кредит) және «Экономика, кәсіпкерлік, көшбасшылық және инновациялар» 

(2 кредит) пәндерімен ЖББҚ (ЖК) жоғары оқу орны компонентінің "этика және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, экология және тіршілік 

қауіпсіздігі, экономика, кәсіпкерлік, көшбасшылық және инновациялар" (5 

кредит) модулін ЖАЛПЫ пәнге біріктіру қажет. 

 

АМД директоры Р.Р. Мухамеджанованың ақпаратын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ҚР БҒМ профилактикалық бақылау және қадағалау 

жүргізу комиссиясы анықтаған "бакалавриаттың барлық білім беру 

бағдарламалары бойынша ЖБП циклінің пәні бойынша кредиттер көлемі 5 

кредиттен кем" деген ескертуді жою мақсатында: 

 

1. «Дене шынықтыру» пәнінің 1 кредиті 2 курстан 1 курстың 1 

семестріне ауыстырылсын. 

2. «Этика және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» 

пәнін (1 кредит) 4 курсқа ауыстыру және «Экология және тіршілік 

қауіпсіздігі» (2 кредит) және «Экономика, кәсіпкерлік, 

көшбасшылық және инновациялар» (2 кредит) пәндерімен «Этика 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, экология 

және тіршілік қауіпсіздігі, экономика, кәсіпкерлік, көшбасшылық 

және инновациялар» ЖББ (ШҚ) ЖОО компоненті модулін жалпы 

пәнге біріктіру (5 кредит). 

3. 2020 жылғы модульдік және жұмыс оқу жоспарларын 

өзгерістермен бекіту. 

4. Platonus ақпараттық жүйесіне тиісті өзгерістер енгізу. 



5. Білім беру бағдарламаларының тізіліміне өзгерістер енгізу Болон 

процесі және академиялық ұтқырлық орталығы жаңартулар үшін 

тізілім ашқаннан кейін.  

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

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

8.14. ТЫҢДАЛДЫ: «2020 жылғы магистратураның білім беру 

бағдарламалары бойынша модульдік және оқу жұмыс жоспарларын бекіту» 

мәселесі бойынша АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова. 
 

АМД директоры Р.Р. Мухамеджанованың ақпаратын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ҚР БҒМ профилактикалық бақылау мен қадағалауды 

жүргізу жөніндегі комиссия анықтаған "ЖОО компоненті мен ЖОО – ның өз 

таңдауы бойынша компоненті арасында бөлінетін магистратураның білім беру 

бағдарламаларының жалпы көлеміндегі бейіндік және базалық пәндер циклы 

көлемінің сәйкес келмеуі" ескертуін жою мақсатында: 

1. магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша оқу 

жоспарларын жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандартының 6,8,9-тармақтарына сәйкес келтіру:  

1.1. ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратурада базалық пәндер 

циклінің көлемі 35 академиялық кредитті құрайды; 

1.2. ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратурада бейіндеуші пәндер 

циклінің көлемі 49 академиялық кредитті құрайды; 

1.3. бейіндік бағыттағы магистратурада бейіндеуші пәндер циклінің 

көлемі магистратураның білім беру бағдарламасының жалпы көлемінен 45 

академиялық кредитті құрайды (оқу мерзімі 1,5 жыл), олар ЖОО-ның қалауы 

бойынша ЖК мен ТК арасында бөлінеді. 

2. Магистратураның модульдік оқу жоспарлары енгізілген өзгерістермен 

бекітілсін. 

3. Platonus ақпараттық жүйесіне тиісті өзгерістер енгізу. 

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

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

 

 

Ректор                 С. Сагинтаева 

 

Ғылыми хатшы      А. Бегимбетова 
 


