
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.2020 ж. №4 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. Кәсіптік бағдарлау жұмысын ұйымдастыру және оның міндеттері 

туралы 

       Баяндамашы – МД директоры А.Д. Касенова  

2. Халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық 

департаментінің жұмыс есебі 

       Баяндамашы – ХЫАҰД директоры Алиярова М.Б. 

3. 2020-2021 оқу жылының мемлекеттік емтихан тапсырылатын 

университет әзірлеген бейінді пәндер тізбесін бекіту 

       Баяндамашылар – институттардың директорлары 

4. 2020 жылға гранттық ғылыми-зерттеу тақырыптары бойынша аралық 

есептер 

      Баяндамашылар – ғылыми тақырыптардың жетекшілері 

5. 2020/2021 оқу жылына арналған магистратурада білім алушылардан 

мемлекеттік емтихан қабылдау және магистрлік диссертацияларды 

қорғау үшін МАК құрамын бекіту туралы 

      Баяндамашы – ЖКБД директоры А.А. Елеманова 

6. Бакалавриатта күндізгі, сырттай оқу нысанында оқитындардан 

мемлекеттік емтихан қабылдау үшін және 2020/2021 оқу жылына 

арналған дипломдық жобаларды қорғау үшін МАК құрамын бекіту 

туралы 

      Баяндамашылар – институттардың директорлары 

7. ӘРТҮРЛІ 

 



1. ТЫҢДАЛДЫ: «Кәсіптік бағдарлау жұмысын ұйымдастыру және оның 

міндеттері туралы» мәселесі бойынша МД директоры А.Д. Касенова (көрсетілім 

қоса берілді). 

 

МД директоры А.Д. Касенованің  ақпаратын тыңдап және талқылап, 

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
1. «Онлайн Ашық есік күні» іс-шарасы жылына 10 рет өткізілсін.  

2. АЭжБУ КеАҚ 45 жылдығына арналған іс-шара дайындалсын. 

3. Институт директорларымен, бөлім бастықтарымен көрсетілімдер 

мен электрондық буклеттер форматтарын талқылау үшін 

кездесулер сериясы ұйымдастырылсын: Халықаралық 

ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық департаменті, Тәрбие 

жұмысы бөлімі, Жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті, 

қабылдау комиссиясы.  

 

                       Жауапты: 

МД директоры А.Д. Касенова 

Мерзімі: 2021 ж. 1 сәуірі  

 

4. Мектеп, колледж оқушылары үшін университет басшылығымен 

және түлектерімен тұрақты тікелей эфирлер ұйымдастырылсын.  

5. Онлайн іс-шаралар мен жарнама компаниялары үшін АЭжБУ 

туралы бейнеролик түсірілсін.  

6. Виртуалды 3D саяхаты құрылсын.  

7. АЭжБУ түлектерімен «Табыс тарихы» бейнероликтер топтамасы. 

8. Кәсіптік бағдар беру бойынша деректер базасын цифрландыру. 

 

                       Жауапты: 

МД директоры А.Д. Касенова 

Мерзімі: 2021 ж.  1 маусымы 

 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

2. ТЫҢДАЛДЫ:  «Халықаралық ынтымақтастық және академиялық 

ұтқырлық департаментінің жұмыс есебі» мәселесі бойынша ХЫАҰД 

директоры Алиярова М.Б. (презентация және есеп қоса берілді). 

 

А.А. Кибарин.: Мәскеу энергетикалық университеті, Санкт-Петербург 

политехникалық университеті сияқты Ресейдің жетекші техникалық 

университеттерімен қарым-қатынасты дамыту мәселесін қалай көресіз?  

М.Б. Алиярова: бұған дейін Томск техникалық университетімен 

бірлескен білім беру бағдарламасы болған еді. Сол кезде осы 

ынтымақтастықтың бастамашысы робототехника кафедрасының меңгерушісі 

болды, ол осы бағдарламаны белсенді түрде насихаттап, студенттерді үгіттеді. 



Онда оқыған студенттер Томскке бір жылға оқуға кетті және олардың барлығы 

университеттің мамандарды жақсы дайындайтындығы туралы айтты. Менің 

ойымша, қазір мәселе жауапты бөлім мен бағдарламаларға жауапты адамдар 

жоқ. Мен студенттерге осындай бағдарламалар бар екенін айта аламын, бірақ 

әр бағыт бойынша тиісті кафедралар өз бағыттары бойынша жауапты болуы 

керек. 

С.С. Сагинтаева: университеттермен келісім-шарттар білім беру 

бағдарламаларының топтары бойынша немесе бір білім беру бағдарламасы 

бойынша немесе бағыттар бойынша жасалуы керек. Меморандум-бұл жай ғана 

ынтымақтастық туралы келісім, содан кейін болашақта нақты білім беру 

бағдарламасы бойынша білім беру қызметтерін алу туралы шарт жасасу қажет. 

Шетелдік жоғары оқу орындарымен жасалған барлық шарттарды жаңартып, 

өзектендіру қажет. 

М.Б. Алиярова: мен бағыттар бойынша орналасуды жүргіземін және 

ақпаратты тиісті кафедраларға беремін. 

Сагинтаева С.С.: интернационализация стратегиясын орындау процесі 

қалай жүреді? 

М.Б. Алиярова: ТДСД бірлесіп, Біз 2023 жылға дейінгі 

интернационалдандырудың жаңартылған Стратегиясын дайындаймыз. 

С.С. Сагинтаева: біздің университет қандай халықаралық ұйымдардың 

мүшелері болып табылады? 

М.Б. Алиярова: біздің университет Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы 

университетінің Қазақстандағы базалық жоғары оқу орындарының қатарына 

кіреді, "Энергетика" және "IT технологиялар" бағыттары бойынша біз шетелдік 

жоғары оқу орындарының студенттерін қабылдап, студенттерімізді шетелге 

оқуға жібере аламыз. Қыркүйек айында біз басқа жоғары оқу орындарының 

студенттерін оқытуға екі квота алдық. Мен Тәжік политехникалық 

университетімен және Ош мемлекеттік университетімен жұмыс жүргіздім, олар 

қаңтар айынан бастап оқуды бастайтын екі кандидатура ұсынды. 

Сондай-ақ біздің университет 2018 жылдан бастап Азия 

университеттерінің мүшесі және Орталық Азияның техникалық 

университеттері қауымдастығының мүшесі болып табылады. 

С.С. Сагинтаева: ынтымақтастық әлеуетін пайдалану және 

бакалаврларды ғана емес, магистранттар мен докторанттарды шақыру қажет. 

Бастаманы өз қолымызға алып, университетіміздің базасында бірлескен іс-

шаралар өткізу қажет, оның үстіне біз өзімізді энергетика және ғарыштық 

зерттеулер бойынша құзыреттер орталығы ретінде танытамыз. 

Сіз біздің білім беру бағдарламаларымыз туралы ақпаратты Халықаралық 

интернет–порталдарда орналастырасыз ба, университет брендін жылжытасыз 

ба? Бұл бағытта маркетинг департаментімен бірлесіп белсенді жұмыс істеу 

керек. 

М.Б. Алиярова: Интернационалдандыру мәселелері бойынша 

министрлік біздің университеттің бренд-кітабын әзірлеуді сұрады, ол барлық 

жоғары оқу орындары үшін бірыңғай сайтта орналастырылатын болады. 

С.С. Сагинтаева: трансформациялау Стратегиясында Біздің мақсатымыз 

Орталық Азияның жетекші техникалық университеті болу екенін және ол үшін 



белсенді жұмыс істеу керектігін атап өттік. Бірлескен қос дипломды 

бағдарламаларды дамыту мен әзірлеу – бұл кафедралардың жұмысы ғана емес, 

сонымен қатар халықаралық қатынастар департаментінің жұмысы, оның ішінде 

ағылшын тілінде білім беру бағдарламаларын ашу, магистранттар мен 

докторанттарды ғылыми тағылымдамаларға тарту деп санаймын. 

  

ХЫАҰД директоры М.Б. Алиярованің ақпаратын тыңдап және талқылап, 

Ғылыми кеңес 

жұмыс атқарылғанын атап өтті: 

- бакалаврлар мен магистранттарды шетелдік жоғары оқу орындарына 

жіберу бойынша жұмыс жүргізілді; 

- Халықаралық бағдарламалар мен қорларды (Еразмус+, ДААД және т. б.) 

гранттық қаржыландыруға өтінімдерді дайындау бойынша жұмыс жүргізілуде; 

- Араб елдері, ТМД, Оңтүстік-Шығыс Азия өңірлерінен келген шетелдік 

студенттерді рекрутингтеу бойынша халықаралық және қазақстандық 

компаниялармен шарттар жасалды; 

- 2019-2020 оқу жылында АЭжБУ-да 74 шетелдік студент білім алды. 

  

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. Ақпарат назарға алынсын. 

2. Орталық Азия елдерінде, жақын және алыс шетелдерде 

интернационалдандыруды одан әрі дамыту және АЭжБУ 2018-2020 ж. 

интернационалдандыру стратегиясын орындау үшін ТДСД бірлесіп 2023 

жылға дейінгі интернационалдандырудың жаңартылған Стратегиясын 

дайындау.   
Жауапты:  

ХЫАҰД директоры М.Б.  Алиярова  

ТДСД  директоры Ж.Басен  

Мерзімі: 30 сәуір 2021 ж. 

 

3. Университеттің имиджін одан әрі дамыту және ілгерілету үшін 

маркетинг департаментімен бірлесіп, Орталық Азия, Таяу және алыс 

шетелдердегі білім беру кеңістігінде университетті жайғастыру жөніндегі іс-

шаралар бағдарламасын дайындау.  

Жауапты:  

ХЫАҰД директоры М.Б.  Алиярова  

ДМ  директоры А.Касенова  

Мерзімі: 30 сәуір 2021 ж. 

 

3. Институттармен бірлесе отырып, ағылшын тілінде білім беру 

бағдарламаларының үлесін арттыру бойынша жұмыстарды күшейту қажет. 

Жауапты:  

ХЫАҰД директоры М.Б.  Алиярова  

АМД  директоры Р.Р. Мухамеджанова 

институттардың директорлары 



 

Мерзімі: 30 сәуір 2021 ж. 

4. Біліктілікті арттыру институтымен бірлесіп, тілдік дағдыларды 

жетілдіру үшін біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастырыңыз, оқытушылар 

құрамы арасында осы бағытта түсіндіру жұмыстарын жүргізіңіз. 

 

Жауапты:  

БАИ директоры Р.К. Сатова  

ХЫАҰД директоры М.Б.  Алиярова  

Мерзімі: 30 сәуір 2021 ж. 

 

5. ЖОО аралық келісімдер шеңберінде өзара тиімді алмасулар негізінде 

ПОҚ, докторанттар мен магистранттардың сыртқы және ішкі кіріс ұтқырлығы 

бойынша жұмысты күшейту. 

Жауапты:  

институттардың директорлары 

ХЫАҰД директоры М.Б.  Алиярова  

Мерзімі: 30 сәуір 2021 ж. 

 

6. Осы қаулының орындалуын бақылау АЭжБУ ректоры С.С. 

Сагинтаеваға жүктелсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

3. 2020-2021 оқу жылының мемлекеттік емтихан тапсырылатын 

университет әзірлеген бейінді пәндер тізбесін бекіту. 

 

3.1. ТЫҢДАЛДЫ:  «2020-2021 оқу жылының мемлекеттік емтихан 

тапсырылатын университет әзірлеген бейінді пәндер тізбесін бекіту» мәселесі 

бойынша ЖЭБЖИ директоры Б.Т. Бахтиряр (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ЖЭБЖИ мамандықтары бойынша 2020/2021 оқу 

жылында мемлекеттік емтихан тапсырылатын келесі бейіндік пәндер тізбесі 

бекітілсін:  

 

«5В071700 - Жылу энергетика»:  

Мамандануы - Жылу энергетикалық қондырғылар 

1. Жылу техникасының теориялық негіздері; 

2. Қазандық қондырғылар мен бугенераторлары; 

3. Қысымдағыштар мен жылулық қозғалтқыштар 

4. ЖЭС және АЭС-дағы электр және жылу энергиясын өндіру жүйелері; 

5. Жылуландыру және жылу желілері; 

6. ЖЭС-ң қосымша құралдары; 

7. ЖЭС-на технологиялық процестерін жүзеге асыру. 

Мамандануы - Өнеркәсіптік жылу энергетикасы 



1. Өндірістік кәсіпорындардың энергия тасымалдаушыларын өндіру және 

тарату жүйелері;  

2. Қазандық қондырғылар мен бугенераторлары; 

3. Жылу энергетикалық қондырғылар мен жабдықтарды пайдалану. 

 «5В073100-Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі» 

1. Еңбекті қорғау 

2. Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу 

3. Өрт жарылыс қауіпсіздігі 

4. Ластаушы заттардың шығу көздерін инвентаризациялау 

 

«5В070200 – «Автоматтандыру және басқару» 

1. Сызықты автоматты реттеу жүйелері;  

2. Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері; 

3. Метрология, стандарттау, сертификаттау және сапаны басқару; 

4. Басқару объектілерін модельдеу және идентификациялау; 

5. Электротехниканың теориялық негіздері; 

6. Көрсеткіштері таратылған және шоғырланған тізбектер. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

3.2.  ТЫҢДАЛДЫ:  «2020-2021 оқу жылының мемлекеттік емтихан 

тапсырылатын университет әзірлеген бейінді пәндер тізбесін бекіту» мәселесі 

бойынша АТИ директоры Т.С. Картбаев (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: АТИ мамандықтары бойынша 2020/2021 оқу жылында 

мемлекеттік емтихан тапсырылатын келесі бейіндік пәндер тізбесі бекітілсін:  

 

5В060200- «Информатика»:  

1. Алгоритмдер және деректер құрылымы 

2. Компьютерлік модельдеу 

3. Деректер қорының теориясы 

4. Компьютерлік жүйелер мен желілер 

 

5В070400 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 

ету»: 

7. Алгоритмдеу және бағдарламалау  

8. Бағдарламаларды өңдеудің құрал-жабдықтары  

9. Жүйелік бағдарламалау 

10. Компьютерлік желілер 

11. Деректер қорларын жобалау 

 

5В070300- «Ақпараттық жүйелер» 

 



1. Ақпараттық жүйелердің  негіздері 

2. Алгоритмдер, деректер құрылымы және программалау  

3. Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы 

4. Ақпараттық  жүйелерді модельдеу (қазақ топтары үшін) 

5. Компьютерлік модельдеу (орыс топтары үшін) 

  

5В100200 – «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» 

 

1. Ақпараттық негіздер және ақпаратты қорғау 

2. Операциалық жүйелердің қауіпсіздігі 

3. Ақпараттық қауіпсіздіктің бағдарламалы-жабдықтық құралдары 

4. Интернет- технологиялар қауіпсіздігі 

5. Дерекқор базасын қорғау технологиялары  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

3.3. ТЫҢДАЛДЫ:  «2020-2021 оқу жылының мемлекеттік емтихан 

тапсырылатын университет әзірлеген бейінді пәндер тізбесін бекіту» мәселесі 

бойынша ТҒИИ директоры Г.К. Балбаев (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ТҒИИ мамандықтары бойынша 2020/2021 оқу жылында 

мемлекеттік емтихан тапсырылатын келесі бейіндік пәндер тізбесі бекітілсін:  

 

5В071600 - «Аспап жасау»  

8. Ақпараттық өлшеу технологиясының негіздері; 

9. Интегралдық және микропроцессорлық схемотехника; 

10. ОЭК технологиялық процестеріндегі өндірістік контроллерлер;   

11. Визуалды басқарудың бағдарламалық жасақтамасы. 

5В071900 - «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» 

5. Электрлік байланыс теориясы; 

6. Электромагниттік толқындар мен антенна-фидерлік құрылғылардың 

таралу теориясы; 

7. Телекоммуникациядағы оптикалық байланыс жүйелері. 

5В074600 – «Ғарыштық техника және технологиялар» 

12. Баллистика;  

13. Спутниктік деректерді өңдеу әдістері; 

14. Ғарыш аппараттарын басқару жүйелері. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

3.4. ТЫҢДАЛДЫ:  «2020-2021 оқу жылының мемлекеттік емтихан 

тапсырылатын университет әзірлеген бейінді пәндер тізбесін бекіту» мәселесі 

бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов (ұсыныс қоса берілді). 

 



ҚАУЛЫ ЕТТІ: ЭЭИ мамандықтары бойынша 2020/2021 оқу жылында 

мемлекеттік емтихан тапсырылатын келесі бейіндік пәндер тізбесі бекітілсін:  

 

1. 5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы.  

1.1 «Электр станциялары және қосалқы станциялар» мамандануы 

бойынша (орыс және қазақ бөлімдері): 

 - Электр станцияларын жобалау; 

- Электр станцияларының электр жабдықтарын пайдалану; 

- Электр станцияларының электр жабдықтарын монтаждау және жөндеу; 

- Синхронды генераторлардың жұмыс режимі. 

1.2 «Электр желілері және жүйелері» мамандығы бойынша (орыс және 

қазақ бөлімдері): 

- Электр желілері мен жүйелерін жобалау; 

 - Электр желілері мен жүйелерінің электр жабдықтарын пайдалану; 

 - Электр желілері мен жүйелерінің электр жабдықтарын монтаждау және 

жөндеу; 

 - Электр желілері мен жүйелерінің режимдерін есептеу. 

1.3 «Электр энергетикалық жүйелердің релелік қорғанысы және 

автоматикасы» мамандығы бойынша (орыс және қазақ бөлімдері): 

- Электрические аппараты. 

- Электр энергетикалық жүйелерді релелік қорғау. 

- Микропроцессорлық реле және жоғары кернеулі электр желілерін 

қорғаудың заманауи жүйелері. 

- Электр жабдықтарын монтаждау, баптау және пайдалану. 

1.4 «Электрмен жабдықтау» мамандығы бойынша (орыс, қазақ және 

сырттай бөлім): 

- Электр аппараттары. 

- Электрмен жабдықтау. 

- Жарықтандыру техникасы және жарықтандыру. 

- Электр жабдықтарын монтаждау, баптау және пайдалану. 

1.5  «Жаңартылатын энергия көздері» мамандығы бойынша (орыс және 

қазақ бөлімдері):  

- Электр аппараттары. 

 - Жаңартылатын энергия көздерінің әлеуетін бағалау. 

- Жаңартылатын энергия көздерін қолданатын электр қондырғылары. 

- Қашықтағы тұтынушыларды электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау. 

1.6 «Электржетек және технологиялық кешендерді автоматтандыру» 

мамандығы бойынша (орыс және қазақ бөлімдері): 

- Электр машиналары. 

- Электр жетегі. 

- Қуатты түрлендіргіш құрылғылар. 

- Автоматтандырылған электр жетегінің элементтері.  

 1.7 «Энергетикадағы экономика және кәсіпкерлік» мамандығы бойынша 

(қазақ бөлімі): 

 - Электр машиналары. 

- Электр аппараттары 



- Электр станциялары мен қосалқы станциялар. 

- Инвестициялық жоспарлау. Энергетикадағы баға белгілеу. 

2. 5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету 

мамандығы (орыс және қазақ бөлімдері): 

- Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету 

- Ауыл шаруашылығындағы электротехнологиялар 

- Электр аппараттары 

- Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруге және қайта өңдеуге арналған 

машиналар мен жабдықтар. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

3.5. ТЫҢДАЛДЫ:  «2020-2021 оқу жылының мемлекеттік емтихан 

тапсырылатын университет әзірлеген бейінді пәндер тізбесін бекіту» мәселесі 

бойынша ЖКБД директоры А.А. Елеманова (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  
2020-2021 оқу жылында магистратурада және магистратурада 

тапсырылатын мемлекеттік емтиханның ЖОО әзірлеген бейіндік пәндері мен 

оқу бағдарламалары тізімі бекітілсін:  

 7М07102– Жылу энергетикасы  

1.  Дербес және орталықтандырылған энергиямен жабдықтау 

жүйелеріндегі қазіргі заманғы технологиялар; 

2.  Ғылыми эксперименттің теориясы мен техникасы; 

3.  ЖЭС жобалау негіздері.  

7М07102(ҒП)– 7М07110(Бейінді) Жылу энергетикасы  

1. Жылуэнергетика мен жылутехнологиялардың ғылыми-техникалық 

мәселелері; 

2. ЖЭС жылу сызбалары және оларды есептеу әдістері; 

3. ЖЭС жобалау. 

6D071700 - Жылу энергетикасы  

1. Жылуэнергетикадағы қазіргі замандық энергияны үнемдеуші 

технологиялар; 

2. Жылутехникалық өндірісте энергияны қолдану; 

3. Жылутехнологияда энергиятехнологиялық қисындастыру. 

6D071700 - Жылу энергетикасы  

1. Жылуэнергетикадағы ғылыми зерттеулер мен инновациялық қызметті 

ұйымдастыру, жоспарлау және басқару; 

2. Энергетикалық қауіпсіздік, энергетикалық тәуелсіздік және энергетика 

дамуының орнықтылығы; 

3. Отынды даярлау және жағудың таза технологиялары. 

7M11201 - Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі 

1. Атмосфералық ауаны қорғау; 

2. Инженерлік тәжірибе теориясы және техникасы; 

3. Су және жер ресурстарына өндірістің экологиялық әсері; 

4. Ғылыми инновациялық қызметті жоспарлау және басқару. 



7М06102 - Ақпараттық жүйелер 

1. АЖ-талдау, моделдеу және жобалау; 

2. Веб-интерфейстерді жобалау және талдау; 

3. Компьютерлік желілердің архитектурасы мен технологиялары. 

7М06103 - Есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 

ету 

1. Нақты уақыт жүйелері үшін программалық қамтаманы өңдеу 

технологиялары;  

2. Жоғарғы жылдамдықты және таратылған есептеу технологиясы мен 

алгоритмдері; 

3. Алгоритмдер және олардың күрделілігі. 

7М07105 - Автоматтандыру және басқару  

1. Техникалық жүйелерді автоматтандыру; 

2. Өлшеулер бірлігінің негіздері және техникалық реттеу; 

3. Автоматтандыру мәселелеріндегі басқарушы микропроцессорлық 

бақылауыштардың программалық құралдары. 

7М06104 - Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 

1. Деректер қоры және білім қорының қорғау әдістері мен 

технологиялары; 

2. АЖ ақпараттық  қауіпсіздік аудиті; 

3.  Ақпараттық қауіпсіздік инциденттеріне ден қою және  мониторинг 

әдістері мен құралдары. 

7М07101 - Электр энергетикасы 

1. Электрэнергетикадағы электрмагниттік үйлесімдік; 

2. Сызықты емес және сандық автоматты басқару жүйелері; 

3. Электрэнергетикалық кешендер мен жүйелер компоненттерін 

моделдеу әдістері; 

4. ТП АБЖ жиіліктік және реттегіш электр жетектері. 

7М07101 - Электр энергетикасы 

1. Электр жүйелер мен тораптардын эксплуатациясың негізгі мәселелері; 

2. Электрэнергетикалық жүйелері режимдерінің тұрақтылығын 

қамтамасыздандырудың әдістері мен құралдары; 

3. Электр тораптарындағы толқындық процесстер және кернеу асқыны; 

4. Алысқа электр жеткізудің негізгі режимдері. 

7М07101 - Электр энергетикасы 

1. Электр энергетиканың ғылыми-техникалық мәселелері; 

2. Күн және геотермалды электр энергиясы; 

3. Электр энергетикадағы энергияны үнемдеу және электрэнергия 

сапасы; 

4. Автономиялық және жүйелік пайдалану құрылғыларының күштік 

электр қондырғылары; 

5. Гибридтік электр энергетикалық жүйелерді синтездеу және автоматты 

басқару. 

7М07109 - Электр энергетикасы 

1. Электр энергетиканың қазіргі мәселелері; 

2. Өндірістік кәсіпорындарды және қалаларды электрмен жабдықтаудың 

қазіргі заманғы мәселелері; 



3. Электр энергетикадағы энергияны үнемдеу және электр энергия 

сапасы; 

4. Электр энергетикалық жүйелерді апатқа қарсы оперативті және 

автоматтық басқару. 

5. Орта және төмен кернеудегі желілердің автоматтандырылған 

жобалауы. 

6D071800 - Электроэнергетика 

1. Жетегі өтемақы және АЖК икемді желісі; 

2. Айнымалы ток электр беріліс желілердегі статистикалық өтімдеуге 

арналған құрылғылар; 

3. Аса жоғары кернеу желісінің құрылымы, параметрлері және өткізу 

қабілеті; 

4. Электромеханикалық жүйелерді математикалық модельдеу. 

6D071800 - Электроэнергетика 

1. Жаңартылған энергия көздерінің болжаулық потенциалы және 

бағалау әдісі; 

2. Қазақстанда энергияны үнемдеу технологиясының дамуы және 

мәселелері; 

3. Электр энергиясының қазіргі заманғы басқарылатын түрлендіргіштер. 

6D071800 - Электроэнергетика 

1. Ортадан тепкіш электр жетегі механизмдерінің энергия тиімділік 

әдістері; 

2. Электр жетегінің қазіргі заманғы кешенді энергия үнемдеушілері; 

3. Типтік технологиялық процестерді автоматтандыру. 

7М07107 - Ғарыш техникасы мен технологиялар  

1. Спутниктік байланыс принциптері; 

2. Роботтарды жобалау; 

3. Ғарыштық жүйелерді жобалау негіздері. 

7М06201 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар  

1. Телекоммуникациялық жүйелерде өлшеу нәтижелерін матеметикалық 

түрде өңдеу; 

2. Интернет заттары және М2М желілері мен қызметтері; 

3. Транспорттық байланыс желілер технологиясын зерттеу. 

6D071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

1. Инфокоммуникациялық жүйелердегі модельдеудің ғылыми негіздері; 

2. Сымсыз желілер және ақпаратты тарату.  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

4. ТЫҢДАЛДЫ:  «2020 жылға гранттық ғылыми-зерттеу тақырыптары 

бойынша аралық есептер» мәселесі бойынша ҒКД директоры Д. Джексенбинов 

(баяндама берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ақпарат назарға алынсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 



5. ТЫҢДАЛДЫ: «2020/2021 оқу жылына арналған магистратурада білім 

алушылардан мемлекеттік емтихан қабылдау және магистрлік 

диссертацияларды қорғау үшін МАК құрамын бекіту туралы» мәселесі 

бойынша ЖКБД директоры А.А. Елеманова (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. 2020-2021 оқу жылында магистранттардан кешенді емтихан қабылдау үшін 

Мемлекеттік аттестациялық комиссия келесі құрамда бекітілсін: 

 1.1. 7М07105 – «Автоматтандыру және басқару» білім беру 

бағдарламасы бойынша (ҒПМ 2021 ж. бітірушілерінен кешенді емтихан 

қабылдау үшін): 

 

Б.Х. Айтчанов  - МАК төрағасы, т.ғ.д., Сулеймен Демирел атындағы 

университеттің «Компьютерлік ғылымдар» 

кафедрасының профессоры 

  

МАК мүшелері: 

 И.А. Федоренко  - т.ғ.к., «АБ» кафедрасының меңгерушісі; 

А.А. Бейсембаев  - т.ғ.к., «АБ» кафедрасының доценті; 

С.Г. Хан  - т.ғ.к., «АБ» кафедрасының профессоры; 

А.А. Копесбаева  - т.ғ.к., «АБ» кафедрасының профессоры; 

Л.Н. Рудакова  - «АБ» кафедрасының доценті, МАК хатшысы. 

  

1.2. 7М06102 – «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы 

бойынша (орыс бөлімі) (ҒПМ 2021 ж. бітірушілерінен кешенді емтихан 

қабылдау үшін): 

Б.С. Каленова  - МАК төрайымы, ф-м.ғ. к., доцент, С. Д. Асфендияров 

атындағы ҚазҰМУ «Ақпараттық технологиялар 

департаментінің» директоры 

МАК мүшелері: 

Г.Б. Кашаганова  - PhD, доцент, «АЖК» кафедрасының меңгерушісі; 

Г.З. Казиев  - т.ғ.д., «АЖК» кафедрасының профессоры; 

Б.Б. Тусупова  - т.ғ.к.,  «АЖК» кафедрасының  доценті; 

А.К. Мамырова  - т.ғ.к.,  «АЖК» кафедрасының  доценті; 
М.А. Ворогушина  - «АЖК» кафедрасының  аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

1.3. 7М06102 – «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы 

бойынша (қазақ бөлімі) (ҒПМ 2021 ж. бітірушілерінен кешенді емтихан 

қабылдау үшін): 

Б.С. Каленова  - МАК төрайымы, ф-м.ғ. к., доцент, С. Д. Асфендияров 

атындағы ҚазҰМУ «Ақпараттық технологиялар 

департаментінің» директоры 

 

МАК мүшелері: 

Г.Б. Кашаганова  - PhD, доцент, «АЖК» кафедрасының меңгерушісі; 

А.С. Еримбетова  - PhD, «АЖК» кафедрасының  доценті; 



Б.Б. Тусупова  - т.ғ.к.,  «АЖК» кафедрасының  доценті; 

А.К. Мамырова  - т.ғ.к.,  «АЖК» кафедрасының  доценті; 

Б.А. Тулегенова  - «АЖК» кафедрасының  аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

1.4. 7М06104 – «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» білім беру 

бағдарламасы бойынша (ҒПМ 2021 ж. бітірушілерінен кешенді емтихан 

қабылдау үшін): 

Е.Е. Бегимбаева  - МАК төрайымы, ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеу 

технологиялары институтының Ақпараттық қауіпсіздік 

зертханасының аға ғылыми қызметкері 

МАК мүшелері: 

Г.Б. Кашаганова  - PhD, доцент, «АЖК» кафедрасының меңгерушісі; 

Р.Ш. Бердибаев  - полит.ғ.к., «АЖК» кафедрасының қауымдастырылған 

профессоры; 

С.Т. Тынымбаев  - т.ғ.к.,  «АЖК» кафедрасының  профессоры; 

Е.Г. Сатимова  - т.ғ.к.,  «АЖК» кафедрасының қауымдастырылған 

профессоры; 

О.Б. Суйеубаев  - «АЖК» кафедрасының  аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

1.5. 7М06103 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 

ету» білім беру бағдарламасы бойынша (ҒПМ 2021 ж. бітірушілерінен кешенді 

емтихан қабылдау үшін): 

А.С. Шаяхметова  - МАК төрайымы, PhD, ҚР БҒМ Ғылым комитеті 

Ақпараттық және есептеу технологиялары 

институтының аға ғылыми қызметкері 

 

МАК мүшелері: 

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

Т.С. Картбаев  - PhD, «ITE» кафедрасының профессоры,  АТИ 

директоры; 

З.К. Куралбаев  - ф.-м. ғ.д., «ITE» кафедрасының профессоры; 

А.У. Калижанова  - ф-м.ғ.к., «ITE» кафедрасының доценті; 
З.М. Рахимжанова  - «ITE» кафедрасының  аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

1.6. 7М07106– «Аспап жасау» білім беру бағдарламасы бойынша (ҒПМ 

2021 ж. бітірушілерінен кешенді емтихан қабылдау үшін): 

 

Е.А. Бахтиярова  - МАК төрайымы, т.ғ.к., ХАТУ АҚ «Радиотехника және 

телекоммуникациялар» кафедрасының доценті 

МАК мүшелері: 

Г.К. Балбаев  - PhD, доцент, ТҒИИ директоры; 

А. Жауыт  - PhD, «ЭР» кафедрасының доценті; 

Т.О. Чигамбаев  - т.ғ.к.,  доцент, «ЭР» кафедрасының меңгерушісі; 

Б.С. Байкенов  - т.ғ.к.,  «ЭР» кафедрасының доценті; 

А.Р. Фазылова  - «ЭР» кафедрасының  аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 



1.7. 7М07102– «Жылу энергетикасы» білім беру бағдарламасы бойынша 

(ҒПМ 2021 ж. бітірушілерінен кешенді емтихан қабылдау үшін): 

 

Р.А. Омаров  

 

- МАК төрағасы, т.ғ.д., «Агроинжинирия ҒӨО» ЖШС 

зертхана меңгерушісі 

МАК мүшелері: 

Е.С. Умбетов  - т.ғ.к.,  доцент, «ИМК» кафедрасының меңгерушісі; 
С.К. Абильдинова  - PhD, «ИМК» кафедрасының доценті; 

М.Ж. Хазимов  - т.ғ.к.,  «ИМК» кафедрасының профессоры; 

М.Б. Алиярова  - т.ғ.к.,  «ИМК» кафедрасының доценті; 

А.К. Яманбекова  - «ИМК» кафедрасының аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

1.8. 7М07102– «Жылу энергетикасы» білім беру бағдарламасы бойынша 

(ҒПМ 2021 ж. бітірушілері мен БМ 2021 ж. бітірушілерінен кешенді емтихан 

қабылдау үшін): 

Ж.С. Шыныбай  - МАК төрағасы, PhD, ҚазҰАУ «Энергия үнемдеу және 

автоматтандыру» кафедрасының меңгерушісі 

МАК мүшелері: 

А.А. Кибарин  - т.ғ.к.,  доцент, «ЖЭҚ» кафедрасының меңгерушісі; 

Н.Г. Борисова  - ф.-м. ғ. к., «ЖЭҚ» кафедрасының  доценті; 

Р.К. Орумбаев  - т.ғ.д., «ЖЭҚ» кафедрасының  профессоры; 

А.А. Генбач   т.ғ.д., «ЖЭҚ» кафедрасының  профессоры; 

К. Шоколаков  - «ЖЭҚ» кафедрасының  аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

1.9.  7М07101– «Электр энергетикасы» білім беру бағдарламасы 

бойынша (ҒПМ 2021 ж. бітірушілерінен кешенді емтихан қабылдау үшін): 

Б.Б. Омаров  - МАК төрағасы, Іскерлік әкімшілендіру докторы, 

«KEGOC» АҚ Адами ресурстарды басқару 

департаментінің директоры 

МАК мүшелері: 

Ж.К. Оржанова  - т.ғ.к.,  профессор, «ЭМЭЖ» кафедрасының меңгерушісі; 

М.А. Мустафин  - т.ғ.д., «ЭМЭЖ» кафедрасының профессоры; 

Н.К. Алмуратова  - PhD, «ЭМЭЖ» кафедрасының доценті; 

Е.А. Сарсенбаев  - PhD, ҚазҰТУ КЕАҚ Қ.И. Сәтбаев атындағы 

«Энергетика» кафедрасының меңгерушісі; 

Р.Т. Мукашева  -  «ЭМЭЖ» кафедрасының аға оқытушысы, МАК 

хатшысы. 

 

1.10.  7М07101– «Электр энергетикасы» білім беру бағдарламасы 

бойынша (ҒПМ 2021 ж. бітірушілерінен кешенді емтихан қабылдау үшін): 

А.А. Жуматова  - МАК төрайымы, т.ғ.к., Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ 

кЕАҚ «Энергетика» кафедрасының профессорының 

ассистенті 

 

МАК мүшелері: 

А.Б.  Кабылбеков  - «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Қосалқы станциялар 



басқармасының бастығы; 

Р.Е. Конакбаев  - «Samruk Energy» ЖШС Бас директорының орынбасары; 

Е.К. Умбеткулов  - т.ғ.к., доцент, «ЭЭЖ» кафедрасының меңгерушісі; 

К.К. Тохтибакиев  - т.ғ.к., «ЭЭЖ» кафедрасының доценті; 
Ж.Б. Сагындыкова  - «ЭЭЖ» кафедрасының аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

1.11.  7М07101– «Электр энергетикасы» білім беру бағдарламасы 

бойынша (ҒПМ 2021 ж. бітірушілері мен БМ 2021 ж. бітірушілерінен кешенді 

емтихан қабылдау үшін): 

 

Ж.Ж. Калиев  - МАК төрағасы, PhD, М. Тынышбаев атындағы ҚазККА 

«Электр энергетикасы» кафедрасының меңгерушісі. 

МАК мүшелері: 

К.Т. Тергемес  - т.ғ.к., доцент, «ЭЖЭЖК» кафедрасының меңгерушісі; 
В.И. Дмитриченко  - т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының профессоры; 
Р.М. Нигматуллин  - т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценті; 

М.Ж.  Исаханов  
- т.ғ.к., ҚазҰАУ «Энергия үнемдеу және автоматтандыру» 

кафедрасының профессоры; 
А.У. 

Абдикеримова  
- «ЭЖЭЖК» кафедрасының оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

1.12. 7М06201– «Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар»  білім беру бағдарламасы бойынша (ҒПМ 2021 ж. 

бітірушілерінен кешенді емтихан қабылдау үшін): 

 
А.З. Айтмагамбетов  

 
- МАК төрағасы, т.ғ.к., ХАТУ АҚ «Радиотехника және 

телекоммуникациялар» кафедрасының профессоры. 

МАК мүшелері:  

В.А. Бублик  - «ICT Service» ЖШС техникалық директоры; 

А.Г. Меркулов  
- «Siemens» ЖШС «Зияткерлік инфрақұрылым» 

департаментінің техникалық сарапшысы; 

А.И. Самсоника  
- Ғарыштық техника институты «Эксперименттік 

әзірлемелер және сынақтар» зертханасының бас 

инженері; 
Э.К. Темырканова  - PhD, доцент, «ТКИТ» кафедрасының меңгерушісі; 

А.С. Байкенов  - т.ғ.к., «ТКИТ» кафедрасының профессоры; 

К.С. Чежимбаева  - т.ғ.к., «ТКИТ» кафедрасының доценті; 

Т.А. Павлова  - «ТКИТ» кафедрасының аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

 1.13. 7M11201 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі»  білім беру бағдарламасы бойынша (ҒПМ 2021 ж. бітірушілерінен 

кешенді емтихан қабылдау үшін): 

 

К.М. Касенов  

 

- МАК төрағасы, т.ғ.д., Қазақ ұлттық аграрлық 

университетінің «Аграрлық техника және технология» 

кафедрасының профессоры  



 МАК мүшелері: 

А.А. Абикенова  - т.ғ.к., доцент, «ИЭЕҚ» кафедрасының меңгерушісі; 

Т.С. Санатова  - т.ғ.к., «ИЭЕҚ» кафедрасының доценті; 
Ф.Р. 

Жандаулетова  
- т.ғ.к., «ИЭЕҚ» кафедрасының доценті; 

А.С. Бегимбетова  - PhD, «ИЭЕҚ» кафедрасының доценті; 

Е.М. Тыщенко  - «ИЭЕҚ» кафедрасының аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

1.14. 7М07107– «Ғарыштық техника және технологиялар»  білім беру 

бағдарламасы бойынша (ҒПМ 2021 ж. бітірушілерінен кешенді емтихан 

қабылдау үшін): 

 

М.Р. Нургожин  

 

- МАК төрағасы, т.ғ.д., профессор, «Ұлттық ғарыштық 

зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ басқарма 

төрағасы 

 МАК мүшелері: 

К.А. Алипбаев  - PhD,  доцент, «ҒИ» кафедрасының меңгерушісі; 

А.Ж. Бибосынов  
- PhD, «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар 

орталығы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 

С. Төлендіұлы  - PhD, «Жану проблемалары институты» ЖҒҚ; 

К.С. Иванов  - т.ғ.д., «ҒИ» кафедрасының профессоры; 

С.С. Демесинова  - «ҒИ» кафедрасының аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

 2. 2021 жылы магистрлік диссертацияларды қорғау бойынша 

Мемлекеттік аттестациялық комиссия келесі құрамда бекітілсін:  

 2.1. 7М07105 – «Автоматтандыру және басқару» білім беру 

бағдарламасы бойынша (ҒПМ 2021 ж. бітірушілерінің магистрлік 

диссертацияларын қорғау үшін): 

 

Б.Х. Айтчанов  - МАК төрағасы, т.ғ.д., Сулеймен Демирел атындағы 

университеттің «Компьютерлік ғылымдар» 

кафедрасының профессоры 

 МАК мүшелері: 
И.Т. Утепбергенов  - т.ғ.д., «АБ» кафедрасының профессоры; 

С.Г. Хан  - т.ғ.к., «АБ» кафедрасының профессоры; 

Л.Н. Рудакова  - «АБ» кафедрасының доценті, МАК хатшысы. 

 

 2.2. 7М06102 – «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы 

бойынша (орыс бөлімі)  (ҒПМ 2021 ж. бітірушілерінің магистрлік 

диссертацияларын қорғау үшін): 

 

Б.С. Каленова  - МАК төрайымы, ф-м.ғ. к., доцент, С. Д. Асфендияров 

атындағы ҚазҰМУ «Ақпараттық технологиялар 

департаментінің» директоры 

 

МАК мүшелері: 



Г.Б. Кашаганова  - PhD, доцент, «АЖК» кафедрасының меңгерушісі; 

Г.З. Казиев  - т.ғ.д., «АЖК» кафедрасының профессоры; 

Б.Б. Тусупова  - т.ғ.к.,  «АЖК» кафедрасының  доценті; 

А.К. Мамырова  - т.ғ.к.,  «АЖК» кафедрасының  доценті; 
М.А. Ворогушина  - «АЖК» кафедрасының  аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

 2.3. 7М06102 – «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы 

бойынша (қазақ бөлімі)  (ҒПМ 2021 ж. бітірушілерінің магистрлік 

диссертацияларын қорғау үшін): 

 

Б.С. Каленова  - МАК төрайымы, ф-м.ғ. к., доцент, С. Д. Асфендияров 

атындағы ҚазҰМУ «Ақпараттық технологиялар 

департаментінің» директоры 

МАК мүшелері: 

Г.Б. Кашаганова  - PhD, доцент, «АЖК» кафедрасының меңгерушісі; 

А.С. Еримбетова  - PhD, «АЖК» кафедрасының  доценті; 

Б.Б. Тусупова  - т.ғ.к.,  «АЖК» кафедрасының  доценті; 

А.К. Мамырова  - т.ғ.к.,  «АЖК» кафедрасының  доценті; 

Б.А. Тулегенова  - «АЖК» кафедрасының  аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

 2.4. 7М06104 – «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» білім беру 

бағдарламасы бойынша (ҒПМ 2021 ж. бітірушілерінің магистрлік 

диссертацияларын қорғау үшін): 

 

Е.Е. Бегимбаева  - МАК төрайымы, ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеу 

технологиялары институтының Ақпараттық қауіпсіздік 

зертханасының аға ғылыми қызметкері 

МАК мүшелері: 

Г.Б. Кашаганова  - PhD, доцент, «АЖК» кафедрасының меңгерушісі; 

Р.Ш. Бердибаев  - полит.ғ.к., «АЖК» кафедрасының қауымдастырылған 

профессоры; 

С.Т. Тынымбаев  - т.ғ.к.,  «АЖК» кафедрасының  профессоры; 

Е.Г. Сатимова  - т.ғ.к.,  «АЖК» кафедрасының қауымдастырылған 

профессоры; 

О.Б. Суйеубаев  - «АЖК» кафедрасының  аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

 2.5. 7М06103 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету» білім беру бағдарламасы бойынша (ҒПМ 2021 ж. 

бітірушілерінің магистрлік диссертацияларын қорғау үшін): 

 

А.С. Шаяхметова  - МАК төрайымы, PhD, ҚР БҒМ Ғылым комитеті 

Ақпараттық және есептеу технологиялары 

институтының аға ғылыми қызметкері 

 

МАК мүшелері: 

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



Т.С. Картбаев  - PhD, «ITE» кафедрасының профессоры,  АТИ 

директоры; 

З.К. Куралбаев  - ф.-м. ғ.д., «ITE» кафедрасының профессоры; 

А.У. Калижанова  - ф-м.ғ.к., «ITE» кафедрасының доценті; 
З.М. Рахимжанова  - «ITE» кафедрасының  аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

 2.6. 7М07106– «Аспап жасау» білім беру бағдарламасы бойынша 

(ҒПМ 2021 ж. бітірушілерінің магистрлік диссертацияларын қорғау үшін): 

 

Е.А. Бахтиярова  - МАК төрайымы, т.ғ.к., ХАТУ АҚ «Радиотехника және 

телекоммуникациялар» кафедрасының доценті 

МАК мүшелері: 

Г.К. Балбаев  - PhD, доцент, ТҒИИ директоры; 

А. Жауыт  - PhD, «ЭР» кафедрасының доценті; 

Т.О. Чигамбаев  - т.ғ.к.,  доцент, «ЭР» кафедрасының меңгерушісі; 

Б.С. Байкенов  - т.ғ.к.,  «ЭР» кафедрасының доценті; 

А.Р. Фазылова  - «ЭР» кафедрасының  аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

 2.7. 7М07102 – «Жылу энергетикасы» білім беру бағдарламасы 

бойынша (ҒПМ 2021 ж. бітірушілерінің магистрлік диссертацияларын қорғау 

үшін): 

 

Р.А. Омаров  

 

- МАК төрағасы, т.ғ.д., «Агроинжинирия ҒӨО» ЖШС 

зертхана меңгерушісі 

МАК мүшелері: 

Е.С. Умбетов  - т.ғ.к.,  доцент, «ИМК» кафедрасының меңгерушісі; 
С.К. Абильдинова  - PhD, «ИМК» кафедрасының доценті; 

М.Ж. Хазимов  - т.ғ.к.,  «ИМК» кафедрасының профессоры; 

М.Б. Алиярова  - т.ғ.к.,  «ИМК» кафедрасының доценті; 

А.К. Яманбекова  - «ИМК» кафедрасының аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

 2.7. 7М07102 – «Жылу энергетикасы» білім беру бағдарламасы 

бойынша (ҒПМ 2021 ж. бітірушілері және БМ 2021 ж. бітірушілерінің 

магистрлік диссертацияларын қорғау үшін): 

 

Ж.С. Шыныбай  - МАК төрағасы, PhD, ҚазҰАУ «Энергия үнемдеу және 

автоматтандыру» кафедрасының меңгерушісі 

МАК мүшелері: 

А.А. Кибарин  - т.ғ.к.,  доцент, «ЖЭҚ» кафедрасының меңгерушісі; 

Н.Г. Борисова  - ф.-м. ғ. к., «ЖЭҚ» кафедрасының  доценті; 

Р.К. Орумбаев  - т.ғ.д., «ЖЭҚ» кафедрасының  профессоры; 

А.А. Генбач   т.ғ.д., «ЖЭҚ» кафедрасының  профессоры; 

К. Шоколаков  - «ЖЭҚ» кафедрасының  аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

  



2.9.  7М07101 – «Электр энергетикасы» білім беру бағдарламасы 

бойынша (ҒПМ 2021 ж. бітірушілерінің магистрлік диссертацияларын қорғау 

үшін): 

 

Б.Б. Омаров  - МАК төрағасы, Іскерлік әкімшілендіру докторы, 

«KEGOC» АҚ Адами ресурстарды басқару 

департаментінің директоры 

МАК мүшелері: 

Ж.К. Оржанова  - т.ғ.к.,  профессор, «ЭМЭЖ» кафедрасының меңгерушісі; 

М.А. Мустафин  - т.ғ.д., «ЭМЭЖ» кафедрасының профессоры; 

Н.К. Алмуратова  - PhD, «ЭМЭЖ» кафедрасының доценті; 

Е.А. Сарсенбаев  - PhD, ҚазҰТУ КЕАҚ Қ.И. Сәтбаев атындағы 

«Энергетика» кафедрасының меңгерушісі; 

Р.Т. Мукашева  -  «ЭМЭЖ» кафедрасының аға оқытушысы, МАК 

хатшысы. 

 

2.10.  7М07101 – «Электр энергетикасы» білім беру бағдарламасы 

бойынша (ҒПМ 2021 ж. бітірушілерінің магистрлік диссертацияларын қорғау 

үшін): 

 

А.А. Жуматова  - МАК төрайымы, т.ғ.к., Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ 

кЕАҚ «Энергетика» кафедрасының профессорының 

ассистенті 

МАК мүшелері: 

А.Б.  Кабылбеков  
- «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Қосалқы станциялар 

басқармасының бастығы; 

Р.Е. Конакбаев  - «Samruk Energy» ЖШС Бас директорының орынбасары; 

Е.К. Умбеткулов  - т.ғ.к., доцент, «ЭЭЖ» кафедрасының меңгерушісі; 

К.К. Тохтибакиев  - т.ғ.к., «ЭЭЖ» кафедрасының доценті; 
Ж.Б. Сагындыкова  - «ЭЭЖ» кафедрасының аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

2.11.  7М07101 – «Электр энергетикасы» білім беру бағдарламасы 

бойынша (ҒПМ 2021 ж. бітірушілері және БМ 2021 ж. бітірушілерінің 

магистрлік диссертацияларын қорғау үшін): 

 

Ж.Ж. Калиев  - МАК төрағасы, PhD, М. Тынышбаев атындағы ҚазККА 

«Электр энергетикасы» кафедрасының меңгерушісі. 

МАК мүшелері: 

К.Т. Тергемес  - т.ғ.к., доцент, «ЭЖЭЖК» кафедрасының меңгерушісі; 
В.И. Дмитриченко  - т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының профессоры; 
Р.М. Нигматуллин  - т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценті; 

М.Ж.  Исаханов  
- т.ғ.к., ҚазҰАУ «Энергия үнемдеу және автоматтандыру» 

кафедрасының профессоры; 
А.У. 

Абдикеримова  
- «ЭЖЭЖК» кафедрасының оқытушысы, МАК хатшысы. 

 



 2.12. 7М06201 - «Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар» білім беру бағдарламасы бойынша (ҒПМ 2021 ж. 

бітірушілерінің магистрлік диссертацияларын қорғау үшін): 

 
А.З. Айтмагамбетов  

 
- МАК төрағасы, т.ғ.к., ХАТУ АҚ «Радиотехника және 

телекоммуникациялар» кафедрасының профессоры. 

МАК мүшелері:  

В.А. Бублик  - «ICT Service» ЖШС техникалық директоры; 

А.Г. Меркулов  
- «Siemens» ЖШС «Зияткерлік инфрақұрылым» 

департаментінің техникалық сарапшысы; 

А.И. Самсоника  
- Ғарыштық техника институты «Эксперименттік 

әзірлемелер және сынақтар» зертханасының бас 

инженері; 
Э.К. Темырканова  - PhD, доцент, «ТКИТ» кафедрасының меңгерушісі; 

А.С. Байкенов  - т.ғ.к., «ТКИТ» кафедрасының профессоры; 

К.С. Чежимбаева  - т.ғ.к., «ТКИТ» кафедрасының доценті; 

Т.А. Павлова  - «ТКИТ» кафедрасының аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

2.13. 7M11201 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі»  білім беру бағдарламасы бойынша (ҒПМ 2021 ж. бітірушілерінің 

магистрлік диссертацияларын қорғау үшін): 

 

К.М. Касенов  

 

- МАК төрағасы, т.ғ.д., Қазақ ұлттық аграрлық 

университетінің «Аграрлық техника және технология» 

кафедрасының профессоры  

 МАК мүшелері: 

А.А. Абикенова  - т.ғ.к., доцент, «ИЭЕҚ» кафедрасының меңгерушісі; 

Т.С. Санатова  - т.ғ.к., «ИЭЕҚ» кафедрасының доценті; 
Ф.Р. 

Жандаулетова  
- т.ғ.к., «ИЭЕҚ» кафедрасының доценті; 

А.С. Бегимбетова  - PhD, «ИЭЕҚ» кафедрасының доценті; 

Е.М. Тыщенко  - «ИЭЕҚ» кафедрасының аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

2.14. 7М07107– «Ғарыштық техника және технологиялар»  білім беру 

бағдарламасы бойынша (ҒПМ 2021 ж. бітірушілерінің магистрлік 

диссертацияларын қорғау үшін): 

 

М.Р. Нургожин  

 

- МАК төрағасы, т.ғ.д., профессор, «Ұлттық ғарыштық 

зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ басқарма 

төрағасы 

 МАК мүшелері: 

К.А. Алипбаев  - PhD,  доцент, «ҒИ» кафедрасының меңгерушісі; 

А.Ж. Бибосынов  
- PhD, «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар 

орталығы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 

С. Төлендіұлы  - PhD, «Жану проблемалары институты» ЖҒҚ; 



К.С. Иванов  - т.ғ.д., «ҒИ» кафедрасының профессоры; 

С.С. Демесинова  - «ҒИ» кафедрасының аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

 3. Осы бұйрықтың тиісті орындалуын бақылау ЖКБД директоры                  

А.А. Елемановаға жүктелсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

  

6. Бакалавриатта күндізгі, сырттай оқу нысанында оқитындардан 

мемлекеттік емтихан қабылдау үшін және 2020/2021 оқу жылына арналған 

дипломдық жобаларды қорғау үшін МАК құрамын бекіту туралы 

 

6.1. ТЫҢДАЛДЫ: «Бакалавриатта күндізгі, сырттай оқу нысанында 

оқитындардан мемлекеттік емтихан қабылдау үшін және 2020/2021 оқу жылына 

арналған дипломдық жобаларды қорғау үшін МАК құрамын бекіту туралы» 

мәселесі бойынша ЖЭБЖИ директоры Б.Т. Бахтиряр (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  
1. келесі мамандықтар бойынша 2020/2021 оқу жылына күндізгі және 

сырттай оқу нысаны бойынша білім алатын ЖЭБЖИ студенттерінің біліктілік 

емтиханын қабылдау бойынша МАК құрамы бекітілсін: 

«5В071700 - Жылу энергетика»:  

Мамандануы - Жылу энергетикалық қондырғылар 

Орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: И.А Сырғабаев – «АлЭС» АҚ, ЖЭО-1-ның басқарушы 

директоры; 

Хатшы: К.Шоколаков– «ЖЭҚ» кафедрасының оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

1. А.А. Кибарин – т.ғ.к., доцент, «ЖЭҚ» каф.меңгерушісі; 

2. Н.Г. Борисова – ф-м.ғ.к., «ЖЭҚ» кафедрасының доценті; 

3. М.С. Олжабаев – ЖЭО-1 өндірістік-техникалық бөлім бастығы;  

4. К.К. Керимкулов  – "АлЭС" АҚ техникалық басқармасының бастығы. 

Қазақ бөлімі үшін: 

Төрағасы: И.А Сырғабаев – «АлЭС» АҚ, ЖЭО-1-ның басқарушы 

директоры; 

Хатшы: В.О. Байбекова– «ЖЭҚ» кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

1. Б.Т. Бахтияр – т.ғ.к., «ЖЭҚ» кафедрасының доценті; 

2. М.Е. Туманов –  т.ғ.к., «ЖЭҚ» кафедрасының доценті; 

3. М.С. Олжабаев – ЖЭО-1 өндірістік-техникалық бөлім бастығы; 

4. К.К. Керимкулов – "АлЭС" АҚ техникалық басқармасының бастығы. 

Мамандануы – Өнеркәсіптік жылу энергетикасы 

Қазақ, орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: А.Қ. Шанлакбаев – «АлЭС» АҚ, ЖЭО-2-ның басқарушы 

директоры; 

Хатшы: А.Б. Диханбаев – «ИМК» кафедрасының аға оқытушысы. 



МАК мүшелері: 

1. Е.С. Умбетов – т.ғ.к., доцент, «ИМК»  каф. меңгерушісі; 

2. М.Ж. Хазимов – т.ғ.к., доцент, «ИМК»  каф. профессоры; 

3. С.К. Абильдинова – PhD докторы, «ИМК»  каф. доценті; 

4. Р.К. Сатова – э.ғ.д., «ИМК»  каф. профессоры. 

 

«5В073100- Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінң 

қауіпсіздігі» 

Қазақ, орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы:  Е.Н. Жумагалиев – Алматы қаласы Экология Департаменті 

Экологиялық реттеу бөлімнің басшысы; 

Хатшы: Е.М. Тыщенко – ««ЕҚИЭ»» кафедрасының аға оқытушысы. 

МАК мүшелері: 

1. Р.А. Галиев – «АлЭС» АҚ қоршаған ортаны қорғау басқармасының 

бастығы; 

2. А.А.Ахбердиева – «Интергаз Орталық Азия» АҚ Алматы 

«Магистральдық газ құбыры басқармасы» филиалының экология жөніндегі 

инженері; 

3. А.А. Абикенова – т.ғ.к., доцент, «ИЭЕҚ» каф. меңгерушісі; 

4. А.С. Бегимбетова – PhD докторы, «ИЭЕҚ» каф. доценті. 

«5В070200 – Автоматтандыру и басқару» 

Қазақ бөлімі үшін: 

Төрағасы: К.Е. Зікірбай – ЖШС «Сайман» корпорациясының 

«Инновациалық Технология» бөлім бастығы; 

Хатшы: Г.Т. Искакова – «АБ» кафедрасының  аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

1. Л.К. Ибраева – т.ғ.к., «АБ»  каф. профессоры; 

2. С.Г. Хан – т.ғ.к., «АБ»  каф. профессоры; 

3. Л.К. Абжанова – PhD докторы, «АБ»  каф. доценті; 

4. Г.Д. Мусапирова – т.ғ.к., доцент, «ЭТ» каф. меңгерушісі. 

Орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: С.К. Абдигалиев – «Ханиуэлл-АСУ» ЖШС бас директоры; 

Хатшы: Л.Н. Рудакова – «АБ» кафедрасының доценті. 

МАК мүшелері: 

1. Л.К. Ибраева – т.ғ.к., «АБ»  каф. профессоры; 

2. С.Г. Хан – т.ғ.к., «АБ»  каф. профессоры; 

3. А.А. Бейсембаев – т.ғ.к., «АБ»  каф. доценті; 

4. Г.Д. Мусапирова – т.ғ.к., доцент, «ЭТ» каф. меңгерушісі. 

 

2. келесі мамандықтар бойынша 2020/2021 оқу жылына күндізгі және 

сырттай оқу нысанында оқитын ЖЭБЖИ студенттерінің дипломдық жобаларын 

қорғау жөніндегі МАК-тың келесі құрамы бекітілсін: 

«5В071700 - Жылу энергетика»:  

Мамандануы - Жылу энергетикалық қондырғылар 

Орыс бөлімі үшін: 



Төрағасы: И.А Сырғабаев – «АлЭС» АҚ, ЖЭО-1-ның басқарушы 

директоры; 

Хатшы: К.Шоколаков– «ЖЭҚ» кафедрасының оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

5. А.А. Кибарин – т.ғ.к., доцент, «ЖЭҚ» каф.меңгерушісі; 

6. Р.К. Орумбаев – т.ғ.д., «ЖЭҚ» каф.профессоры; 

7. М.С. Олжабаев – ЖЭО-1 өндірістік-техникалық бөлім бастығы;  

8. К.К. Керимкулов  – "АлЭС" АҚ техникалық басқармасының бастығы. 

Қазақ бөлімі үшін: 

Төрағасы: И.А Сырғабаев – «АлЭС» АҚ, ЖЭО-1-ның басқарушы 

директоры; 

Хатшы: В.О. Байбекова– «ЖЭҚ» кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

5. М.Е. Туманов –  т.ғ.к., «ЖЭҚ» кафедрасының доценті; 

6. А.С. Касимов - «ЖЭҚ» кафедрасының аға оқытушысы; 

7. М.С. Олжабаев – ЖЭО-1 өндірістік-техникалық бөлім бастығы; 

8. К.К. Керимкулов – "АлЭС" АҚ техникалық басқармасының бастығы. 

Мамандануы – Өнеркәсіптік жылу энергетикасы 

Қазақ, орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: А.Қ. Шанлакбаев – «АлЭС» АҚ, ЖЭО-2-ның басқарушы 

директоры; 

Хатшы: А.Б. Диханбаев – «ИМК» кафедрасының аға оқытушысы. 

МАК мүшелері: 

5. Е.С. Умбетов – т.ғ.к., доцент, «ИМК»  каф. меңгерушісі; 

6. М.Ж. Хазимов – т.ғ.к., доцент, «ИМК»  каф. профессоры; 

7. С.К. Абильдинова – PhD докторы, «ИМК»  каф. доценті; 

8. М.Б. Алиярова – т.ғ.к., «ИМК»  каф. доценті. 

 

«5В073100- Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінң 

қауіпсіздігі» 

Қазақ, орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы:  Е.Н. Жумагалиев – Алматы қаласы Экология Департаменті 

Экологиялық реттеу бөлімнің басшысы; 

Хатшы: Е.М. Тыщенко – «ЕҚИЭ» кафедрасының аға оқытушысы. 

МАК мүшелері: 

5. Р.А. Галиев – «АлЭС» АҚ қоршаған ортаны қорғау басқармасының 

бастығы; 

6. А.А.Ахбердиева – «Интергаз Орталық Азия» АҚ Алматы 

«Магистральдық газ құбыры басқармасы» филиалының экология жөніндегі 

инженері; 

7. А.А. Абикенова – т.ғ.к., доцент, «ЕҚИЭ» каф. меңгерушісі; 

8. А.С. Бегимбетова – PhD докторы, «ЕҚИЭ» каф. доценті. 

«5В070200 – Автоматтандыру және басқару» 

Мамандануы: Басқару жүйелеріндегі автоматтандыру және 

ақпараттандыру  

Қазақ бөлімі үшін: 

Төрағасы: Б.Б. Уарбеков – ЖШС  «Ювинал» ТӨА БЖ бас инженері; 



Хатшы: Г.Т. Искакова– «АУ» кафедрасының  аға оқытушысы. 

МАК мүшелері: 

5. Әбишев Е. Н. – «AVC GROUP» ЖШС проект менеджері; 

6. Нәби Е.М.– «VIBRANIUM  GROUP» ЖШС директоры; 

7. Жусупбеков С.С. – т.ғ.к., «АБ» каф. профессоры;  

8. Ибраева Л.К. - т.ғ.к., «АБ» каф. профессоры. 

Мамандануы: Отын-энергетикалық кешендеріндегі автоматтандыру және 

басқару 

Қазақ бөлімі үшін: 

Төрағасы: Зікірбай К.Е. - «Сайман» ЖШС корпорациясының 

«Инновациалық Технология» бөлім бастығы; 

Г.Т. Искакова– «АУ» кафедрасының  аға оқытушысы. 

МАК мүшелері: 

1. М.С. Мухтар – «АВВ (ЭйБиБи)» ЖШС, БӨҚ ТӨА БЖ-ның бас 

маманы; 

2. А.К. Буркитбаев – «MEPCON» ЖШС инженер – энергетигі; 

3. А. Копесбаева – т.ғ.к., «АБ» каф. профессоры; 

4. К.Т. Сауанова – т.ғ.к., «АБ» каф. доценті. 

         Орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: С.К. Абдигалиев – «Ханиуэлл-АСУ» ЖШС бас директоры.                                                     

Хатшы: Л.Н. Рудакова – «АБ» кафедрасының доценті». 

МАК мүшелері: 

1. З.М. Найзабеков – «Шнейдер Электрик» ЖШС автоматтандыру 

бөлімінің жетекшісі;  

2. Р. Р. Ибрагимов  – «Patentes Talgo, S.L.» сапа бөлімінің бастығы;  

3. С.Г. Хан – т.ғ.к., «АБ» каф. профессоры;  

4. А.А. Бейсембаев – т.ғ.к., «АБ» каф. доценті. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

6.2. ТЫҢДАЛДЫ: «Бакалавриатта күндізгі, сырттай оқу нысанында 

оқитындардан мемлекеттік емтихан қабылдау үшін және 2020/2021 оқу жылына 

арналған дипломдық жобаларды қорғау үшін МАК құрамын бекіту туралы» 

мәселесі бойынша АТИ директоры Т.С. Картбаев (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  
1. келесі мамандықтар бойынша 2020/2021 оқу жылына күндізгі және 

сырттай оқу нысаны бойынша білім алатын АТИ студенттерінің біліктілік 

емтиханын қабылдау бойынша МАК құрамы бекітілсін: 

5В060200 – «Информатика»:  

Орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: Шаяхметова А. С. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми 

қызметкері; 

Хатшы: Рахимжанова З.М.– ITE кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 



9. Кеншимов Ш.А. – PhD, ЖШС "ВЕРИГРАМ" техникалық директоры, 

10. Черикбаева Л.Ш. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми қызметкері; 

11. Козбакова А.Х. – PhD, доцент, «ITЕ» кафедрасының меңгерушісі; 

12. Куралбаев З.К. – ф-м.ғ.д., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

13. Калижанова А.У. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

14. Аманбаев А.А. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының доценті. 

 

Қазақ бөлімі үшін: 

Төрағасы: Шаяхметова А. С. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми 

қызметкері; 

Хатшы: Рахимжанова З.М.– ITE кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

1. Кеншимов Ш.А. – PhD, ЖШС "ВЕРИГРАМ" техникалық директоры, 

2. Черикбаева Л.Ш. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми қызметкері; 

3. Козбакова А.Х. – PhD, доцент, «ITЕ» кафедрасының меңгерушісі; 

4. Куралбаев З.К. – ф-м.ғ.д., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

5. Калижанова А.У. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

6. Аманбаев А.А. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының доценті. 

 

«5В070400- Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» 

Орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: Шаяхметова А. С. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми 

қызметкері; 

Хатшы: Рахимжанова З.М.– ITE кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

1. Кеншимов Ш.А. – PhD, ЖШС "ВЕРИГРАМ" техникалық директоры, 

2. Черикбаева Л.Ш. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми қызметкері; 

3. Козбакова А.Х. – PhD, доцент, «ITЕ» кафедрасының меңгерушісі; 

4. Куралбаев З.К. – ф-м.ғ.д., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

5. Калижанова А.У. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

6. Аманбаев А.А. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының доценті. 

 

Қазақ бөлімі үшін: 

Төрағасы: Шаяхметова А. С. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми 

қызметкері; 

Хатшы: Рахимжанова З.М.– ITE кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

1. Кеншимов Ш.А. – PhD, ЖШС "ВЕРИГРАМ" техникалық директоры, 

2. Черикбаева Л.Ш. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми қызметкері; 

3. Козбакова А.Х. – PhD, доцент, «ITЕ» кафедрасының меңгерушісі; 

4. Куралбаев З.К. – ф-м.ғ.д., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

5. Калижанова А.У. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

6. Аманбаев А.А. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының доценті. 

 

«5В070300 –  Ақпараттық жүйелер»:  

Орыс бөлімі үшін: 



Төрағасы: Б.С. Каленова– ф-м.ғ.к., доцент, С.Д. Асфендияров атындағы 

ҚазҰМУ ақпараттық технологиялар департаментінің директоры 

Хатшы: М.А.  Ворогушина– «АЖК» кафедрасының оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

1. Г.Б. Кашаганова– PhD, доцент, «АЖК» кафедрасының меңгерушісі; 

2. Б.А. Магауин– магистр, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ақпараттық 

жүйелерді эксплуатациялау қызметінің маманы»; 

3. Б.Б. Тусупова– т.ғ.к., «АЖК» кафедрасының доценті; 

4. А.К. Мамырова– т.ғ.к., «АЖК» кафедрасының доценті. 

Қазақ бөлімі үшін: 

Төрағасы: Б.С. Каленова– ф-м.ғ.к., доцент, С.Д. Асфендияров атындағы 

ҚазҰМУ ақпараттық технологиялар департаментінің директоры; 

Хатшы: Б.А. Тулегенова– «АЖК» кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

1. Г.Б. Кашаганова– PhD, доцент, «АЖК» кафедрасының меңгерушісі; 

2. Б.А. Магауин– магистр, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ақпараттық 

жүйелерді эксплуатациялау қызметінің маманы»; 

3. А.К. Мамырова– т.ғ.к., «АЖК» кафедрасының доценті; 

4. А.С. Еримбетова– PhD, «АЖК» кафедрасының доценті. 

 

«5В100200 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» 

Орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы:  Е.Е. Бегимбаева– PhD докторы, ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және 

есептеуіш технологиялар институтының ақпараттық қауіпсіздік зертханасының 

аға ғылыми қызметкері; 

Хатшы: О.Б. Суйеубаев– «АЖК» кафедрасының аға оқытушысы. 

МАК мүшелері: 

1. Г.Б. Кашаганова– PhD, доцент, «АЖК» кафедрасының меңгерушісі; 

2. Р.Ш. Бердибаев– саяс.ғ.к., «АЖК» кафедрасының доценті; 

3. С.Т. Тынымбаев– т.ғ.к., «АЖК» кафедрасының профессоры;  

4. О.А. Усатова– PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми қызметкері. 

 

Қазақ  бөлімі үшін: 

Төрағасы:  Е.Е. Бегимбаева– PhD докторы, ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және 

есептеуіш технологиялар институтының ақпараттық қауіпсіздік зертханасының 

аға ғылыми қызметкері; 

Хатшы: О.Б. Суйеубаев– «АЖК» кафедрасының аға оқытушысы. 

МАК мүшелері: 

1. Г.Б. Кашаганова– PhD, доцент, «АЖК» кафедрасының меңгерушісі; 

2. Р.Ш. Бердибаев– саяс.ғ.к., «АЖК» кафедрасының доценті; 

3. С.Т. Тынымбаев– т.ғ.к., «АЖК» кафедрасының профессоры;  

4. О.А. Усатова– PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми қызметкері. 

 

2. келесі мамандықтар бойынша 2020/2021 оқу жылына күндізгі және 

сырттай оқу нысанында оқитын АТИ студенттерінің дипломдық жобаларын 

қорғау жөніндегі МАК-тың келесі құрамы бекітілсін: 

«5В060200 – Информатика»:  



Орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: Шаяхметова А. С. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми 

қызметкері; 

Хатшы: Рахимжанова З.М.– ITE кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

15. Кеншимов Ш.А. – PhD, ЖШС "ВЕРИГРАМ" техникалық 

директоры, 

16. Черикбаева Л.Ш. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми қызметкері; 

17. Козбакова А.Х. – PhD, доцент, «ITЕ» кафедрасының меңгерушісі; 

18. Куралбаев З.К. – ф-м.ғ.д., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

19. Калижанова А.У. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

20. Аманбаев А.А. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының доценті. 

 

Қазақ бөлімі үшін: 

Төрағасы: Шаяхметова А. С. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми 

қызметкері; 

Хатшы: Рахимжанова З.М.– ITE кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

7. Кеншимов Ш.А. – PhD, ЖШС "ВЕРИГРАМ" техникалық директоры, 

8. Черикбаева Л.Ш. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми қызметкері; 

9. Козбакова А.Х. – PhD, доцент, «ITЕ» кафедрасының меңгерушісі; 

10. Куралбаев З.К. – ф-м.ғ.д., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

11. Калижанова А.У. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

12. Аманбаев А.А. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының доценті. 

 

«5В070400- Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» 

Орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: Шаяхметова А. С. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми 

қызметкері; 

Хатшы: Рахимжанова З.М.– ITE кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

7. Кеншимов Ш.А. – PhD, ЖШС "ВЕРИГРАМ" техникалық директоры, 

8. Черикбаева Л.Ш. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми қызметкері; 

9. Козбакова А.Х. – PhD, доцент, «ITЕ» кафедрасының меңгерушісі; 

10. Куралбаев З.К. – ф-м.ғ.д., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

11. Калижанова А.У. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

12. Аманбаев А.А. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының доценті. 

 

Қазақ бөлімі үшін: 

Төрағасы: Шаяхметова А. С. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми 

қызметкері; 

Хатшы: Рахимжанова З.М.– ITE кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

7. Кеншимов Ш.А. – PhD, ЖШС "ВЕРИГРАМ" техникалық директоры, 

8. Черикбаева Л.Ш. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми қызметкері; 

9. Козбакова А.Х. – PhD, доцент, «ITЕ» кафедрасының меңгерушісі; 

10. Куралбаев З.К. – ф-м.ғ.д., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 



11. Калижанова А.У. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

12. Аманбаев А.А. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының доценті. 

 

«5В070300 –  Ақпараттық жүйелер»:  

Орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: Б.С. Каленова– ф-м.ғ.к., доцент, С.Д. Асфендияров атындағы 

ҚазҰМУ ақпараттық технологиялар департаментінің директоры 

Хатшы: М.А.  Ворогушина– «АЖК» кафедрасының оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

5. Г.Б. Кашаганова– PhD, доцент, «АЖК» кафедрасының меңгерушісі; 

6. Б.А. Магауин– магистр, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ақпараттық 

жүйелерді эксплуатациялау қызметінің маманы»; 

7. Б.Б. Тусупова– т.ғ.к., «АЖК» кафедрасының доценті; 

8. А.К. Мамырова– т.ғ.к., «АЖК» кафедрасының доценті. 

Қазақ бөлімі үшін: 

Төрағасы: Б.С. Каленова– ф-м.ғ.к., доцент, С.Д. Асфендияров атындағы 

ҚазҰМУ ақпараттық технологиялар департаментінің директоры; 

Хатшы: Б.А. Тулегенова– «АЖК» кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

1. Г.Б. Кашаганова– PhD, доцент, «АЖК» кафедрасының меңгерушісі; 

2. Б.А. Магауин– магистр, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ақпараттық 

жүйелерді эксплуатациялау қызметінің маманы»; 

3. А.К. Мамырова– т.ғ.к., «АЖК» кафедрасының доценті; 

4. Ж.Ж. Кожамкулова – PhD, «АЖК» кафедрасының доценті. 

 

«5В100200 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» 

Орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы:  Е.Е. Бегимбаева– PhD докторы, ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және 

есептеуіш технологиялар институтының ақпараттық қауіпсіздік зертханасының 

аға ғылыми қызметкері; 

Хатшы: О.Б. Суйеубаев– «АЖК» кафедрасының аға оқытушысы. 

МАК мүшелері: 

1. Г.Б. Кашаганова– PhD, доцент, «АЖК» кафедрасының меңгерушісі; 

2. Р.Ш. Бердибаев– саяс.ғ.к., «АЖК» кафедрасының доценті; 

3. С.Т. Тынымбаев– т.ғ.к., «АЖК» кафедрасының профессоры;  

4. О.А. Усатова– PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми қызметкері. 

 

Қазақ  бөлімі үшін: 

Төрағасы:  Е.Е. Бегимбаева– PhD докторы, ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және 

есептеуіш технологиялар институтының ақпараттық қауіпсіздік зертханасының 

аға ғылыми қызметкері; 

Хатшы: О.Б. Суйеубаев– «АЖК» кафедрасының аға оқытушысы. 

МАК мүшелері: 

1. Г.Б. Кашаганова– PhD, доцент, «АЖК» кафедрасының меңгерушісі; 

2. Р.Ш. Бердибаев– саяс.ғ.к., «АЖК» кафедрасының доценті; 

3. С.Т. Тынымбаев– т.ғ.к., «АЖК» кафедрасының профессоры;  

4. О.А. Усатова– PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми қызметкері. 



 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

6.3. ТЫҢДАЛДЫ: «Бакалавриатта күндізгі, сырттай оқу нысанында 

оқитындардан мемлекеттік емтихан қабылдау үшін және 2020/2021 оқу жылына 

арналған дипломдық жобаларды қорғау үшін МАК құрамын бекіту туралы» 

мәселесі бойынша ТҒИИ директоры Г.К. Балбаев (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

1. келесі мамандықтар бойынша 2020/2021 оқу жылына күндізгі және 

сырттай оқу нысаны бойынша білім алатын ТҒИИ студенттерінің біліктілік 

емтиханын қабылдау бойынша МАК құрамы бекітілсін: 

 

«5В071600 – Аспап жасау»:  

Орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: Р.М. Мусин – «Сайман» ЖШС Техникалық директоры; 

Хатшы: Н.С. Бакирова – «ЭР» кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

9. Г.К. Балбаев – PhD докторы, доцент «ТҒИИ» директоры; 

10. Б.С. Байкенов– т.ғ.к., «ЭР» кафедрасының доценті; 

11. Т.О. Чигамбаев– т.ғ.к., доцент  «ЭР» кафедрасының меңгерушісі; 

12. С.А. Юсупова– т.ғ.к., «ЭР» кафедрасының аға оқытушысы;  

Қазақ бөлімі үшін: 

Төрағасы: Р.М. Мусин – «Сайман» ЖШС Техникалық директоры; 

Хатшы: Н.С. Бакирова – «ЭР» кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

1. Г.К. Балбаев – PhD докторы, доцент «ТҒИИ» директоры; 

2. А. Жауыт– PhD докторы, «ЭР» кафедрасының доценті; 

3. Т.О. Чигамбаев– т.ғ.к., доцент  «ЭР» кафедрасының меңгерушісі; 

4. С.А. Юсупова– т.ғ.к., «ЭР» кафедрасының аға оқытушысы; 

Ағылшын бөлімі үшін: 

Төрағасы: Р.М. Мусин – «Сайман» ЖШС Техникалық директоры; 

Хатшы: Н.С. Бакирова – «ЭР» кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

1. Г.К. Балбаев – PhD докторы, доцент «ТҒИИ» директоры; 

2. Б.С. Байкенов– т.ғ.к., «ЭР» кафедрасының доценті; 

3. Т.О. Чигамбаев– т.ғ.к., доцент  «ЭР» кафедрасының меңгерушісі; 

4. А. Жауыт– PhD докторы, «ЭР» кафедрасының доценті. 

«5В071900- Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» 

Қазақ, орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы:  В.А. Бублик – «ICT Service» ЖШС Техникалық директоры; 

Хатшы: Б.Р. Накисбекова – «ТКИТ» кафедрасының аға оқытушысы. 

МАК мүшелері:  

21. Э.К. Темырканова– PhD докторы, доцент «ТКИТ» каф.меңгірушісі; 

22. А.Д. Койшыбаева– «DARIN TEL» ЖШС Коммерциялық директоры; 



23. А.Г. Меркулов– «Siemens» ЖШС «Интеллектуалды 

инфрақұрылымдар» департаментінің Техникалық сарапшысы; 

24. А.И. Самсоника– Ғарыштық техника институтының «Эксперименттік 

әзірлеу және тестілеу» зертханасының бас инженері. 

25. К.С. Чежимбаева- т.ғ.к., «ТКИТ»  каф. профессоры; 

26. Ю.М. Гармашова- «ТКИТ»  каф. доценті; 

«5В074600 – Ғарыштық техника және технологиялар» 

Қазақ, орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: М.Р.Нургожин– д.т.н., профессор, «Ұлттық ғарыштық 

зерттеулер мен технологиялар» АҚ Басқарма төрағасы; 

Хатшы: С.С. Демесинова– «ҒИ» кафедрасының  аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

9. К.А. Алипбаев– PhD докторы, доцент «ҒИ» каф.меңгірушісі; 

10. А.Ж. Бибосинов– PhD докторы, «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен 

технологиялар» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 

11. С.Б. Косболов– д.т.н., «ҒИ»  каф. профессоры; 

12. С.Төлендіұлы– PhD докторы, «Жану институты» Жетекші ғылыми 

маманы. 
 

2. келесі мамандықтар бойынша 2020/2021 оқу жылына күндізгі және 

сырттай оқу нысанында оқитын ТҒИИ студенттерінің дипломдық жобаларын 

қорғау жөніндегі МАК-тың келесі құрамы бекітілсін:  

5В071600 – «Аспап жасау»:  

Орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: Р.М. Мусин – «Сайман» ЖШС Техникалық директоры; 

Хатшы: Н.С. Бакирова – «ЭР» кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

13. Г.К. Балбаев – PhD докторы, доцент «ТҒИИ» директоры; 

14. Б.С. Байкенов– т.ғ.к., «ЭР» кафедрасының доценті; 

15. Т.О. Чигамбаев– т.ғ.к., доцент  «ЭР» кафедрасының меңгерушісі; 

16. С.А. Юсупова– т.ғ.к., «ЭР» кафедрасының аға оқытушысы;  

Қазақ бөлімі үшін: 

Төрағасы: Р.М. Мусин – «Сайман» ЖШС Техникалық директоры; 

Хатшы: Н.С. Бакирова – «ЭР» кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

5. Г.К. Балбаев – PhD докторы, доцент «ТҒИИ» директоры; 

6. А. Жауыт– PhD докторы, «ЭР» кафедрасының доценті; 

7. Т.О. Чигамбаев– т.ғ.к., доцент  «ЭР» кафедрасының меңгерушісі; 

8. С.А. Юсупова– т.ғ.к., «ЭР» кафедрасының аға оқытушысы; 

Ағылшын бөлімі үшін: 

Төрағасы: Р.М. Мусин – «Сайман» ЖШС Техникалық директоры; 

Хатшы: Н.С. Бакирова – «ЭР» кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

5. Г.К. Балбаев – PhD докторы, доцент «ТҒИИ» директоры; 

6. Б.С. Байкенов– т.ғ.к., «ЭР» кафедрасының доценті; 

7. Т.О. Чигамбаев– т.ғ.к., доцент  «ЭР» кафедрасының меңгерушісі; 

8. А. Жауыт– PhD докторы, «ЭР» кафедрасының доценті. 



5В071900 - «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» 

Қазақ, орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы:  В.А. Бублик – «ICT Service» ЖШС Техникалық директоры; 

Хатшы: Б.Р. Накисбекова – «ТКИТ» кафедрасының аға оқытушысы. 

МАК мүшелері:  

27. Э.К. Темырканова– PhD докторы, доцент «ТКИТ» каф.меңгірушісі; 

28. А.Д. Койшыбаева– «DARIN TEL» ЖШС Коммерциялық директоры; 

29. А.Г. Меркулов– «Siemens» ЖШС «Интеллектуалды 

инфрақұрылымдар» департаментінің Техникалық сарапшысы; 

30. А.И. Самсоника– Ғарыштық техника институтының «Эксперименттік 

әзірлеу және тестілеу» зертханасының бас инженері. 

31. А.С. Байкенов – т.ғ.к., профессор кафедры «ТКИТ»; 

32. К.С. Чежимбаева- т.ғ.к., «ТКИТ»  каф. профессоры; 

33. Н.В. Семенякин - PhD докторы, «ТКИТ»  каф. доценті; 

 «5В074600 – Ғарыштық техника және технологиялар» 

Қазақ, орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: М.Р.Нургожин– д.т.н., профессор, «Ұлттық ғарыштық 

зерттеулер мен технологиялар» АҚ Басқарма төрағасы; 

Хатшы: С.С. Демесинова– «ҒИ» кафедрасының  аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

13. К.А. Алипбаев– PhD докторы, доцент «ҒИ» каф.меңгірушісі; 

14. А.Ж. Бибосинов– PhD докторы, «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен 

технологиялар» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 

15. С.Б. Косболов– д.т.н., «ҒИ»  каф. профессоры; 

16. С.Төлендіұлы– PhD докторы, «Жану институты» Жетекші ғылыми 

маманы. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

6.4. ТЫҢДАЛДЫ: «Бакалавриатта күндізгі, сырттай оқу нысанында 

оқитындардан мемлекеттік емтихан қабылдау үшін және 2020/2021 оқу жылына 

арналған дипломдық жобаларды қорғау үшін МАК құрамын бекіту туралы» 

мәселесі бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимкратов (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

келесі мамандықтар бойынша 2020/2021 оқу жылына күндізгі және 

сырттай оқу нысаны бойынша білім алатын ЭЭИ студенттерінің біліктілік 

емтиханын қабылдау бойынша МАК құрамы бекітілсін: 

 

1. 5В071800 «Электр энергетика» мамандығы бойынша. 

1.1 «Жаңартылған энергия көздері», «Электрмен жабдықтау» және 

«ЭЭЖ релелік қорғанысы мен автоматикасы» мамандандыру бойынша: 

 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

5В071800 - Электр энергетикасы (қазақ күндізгі бөлімі) мамандығы 

бойынша №1 МАК мемлекеттік емтиханға: 



 

МАК төрағасы: 

Жортуылов О. –  «КазНИИМЭСХ» ЖШС бас ғылыми қызметкері. 

 

МАК мүшелері: 

Тергемес К.Т. – т.ғ.к., доцент, «ЭЖЭЖК» кафедрасының меңгерушісі, 

Манапова Г.Д. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты;  

Жантурин М.Ж. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

Нигматуллин Р.М. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

Изтелеуова И.К. – «ЭЖЭЖК» кафедрасының инженері, МАК хатшысы. 

 

5В071800 - Электр энергетикасы (орыс күндізгі және сыртай оқу бөлімі) 

мамандығы бойынша №2 МАК мемлекеттік емтиханға: 

 

МАК төрағасы: 

Осипова Т.А. – «Энергия» КазОЭЖҒЖІИ АҚ  РҚА секторның бастығы. 

 

МАК мүшелері: 

Тергемес К.Т. – т.ғ.к., доцент, «ЭЖЭЖК» кафедрасының меңгерушісі, 

Казанина И.В. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

Ефимова О.Н. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

Башкиров М.В. – «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

Абдикеримова А.У. – «ЭЖЭЖК» кафедрасының инженері, МАК 

хатшысы. 

 

Дипломдық жұмысты қорғау 

5В071800 - Электр энергетикасы (қазақ күндізгі бөлім) мамандығы 

бойынша дипломдық жұмысты қорғауға арналған № 1 МАК: 

МАК төрағасы: 

Жортуылов О. –  «КазНИИМЭСХ» ЖШС бас ғылыми қызметкері. 

 

МАК мүшелері: 

Зікірияев Е.Б. –ЖШС директоры «Sheber Elektro»;  

Жүнісбеков Д.С. – АЖК АҚ «Релелік қорғау және автоматика 

басқармасы» есеп айырысу бөлімінің бастығы; 

Тергемес К.Т. – т.ғ.к., доцент, «ЭЖЭЖК» кафедрасының меңгерушісі, 

Нигматуллин Р.М. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценті; 

Изтелеуова И.К. – «ЭЖЭЖК» кафедрасының оқытушы, МАК хатшысы. 

 

5В071800 - Электр энергетикасы (орыс күндізгі және сырттай оқу бөлімі) 

мамандығы бойынша дипломдық жұмысты қорғауға арналған № 2 МАК: 

 

МАК төрағасы: 

Осипова Т.А. – «Энергия» КазОЭЖҒЖІИ АҚ  РҚА секторның бастығы. 

 

МАК мүшелері: 

Гамурзаков Р.Б. – «DIA Engineering Group» ЖШС инженер-жобалаушы; 



Цацин Д. – «Future Power Solutions» ЖШС директоры; 

Тергемес К.Т. – т.ғ.к., доцент, «ЭЖЭЖК» кафедрасының меңгерушісі, 

Казанина И.В. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценті; 

Абдикеримова А.У.  – «ЭЖЭЖК» кафедрасының оқытушы, МАК 

хатшысы. 

 

1.2  мамандандыру бойынша «Электр тораптары және жүйелері»  

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

5В071800 - Электр энергетикасы (қазақ және орыс күндізгі және сыртай 

оқу бөлімі) мамандығы бойынша МАК мемлекеттік емтиханға: 

 

МАК төрағасы: 

Кабылбеков А.Б. – «АЖК» АҚ режім және баланс бойынша атқарушы 

директор. 

 

МАК мүшелері: 

Оспанов А. М. – «Алатау Жарық Компаниясы»АҚ релелік қорғау және 

автоматика басқармасы бастығының орынбасары»;  

Жексембеков К. К. – РЭҚ - 6 бас инженері; 

Умбеткулов Е.К – т.ғ.к., доцент, «ЭЭЖ» кафедрасының меңгерушісі, 

Утешкалиева Л.Ш. – т.ғ.к., «ЭЭЖ» кафедрасының аға оқытушысы, 

Тойбазар Д.М. –  «ЭЭЖ» кафедрасының инженері, МАК хатшысы. 

 

Дипломдық жұмысты қорғау: 

5В071800 - Электр энергетикасы (қазақ және орыс күндізгі және сыртай 

оқу бөлімі) мамандығы бойынша дипломдық жұмысты қорғауға арналған 

МАК: 

МАК төрағасы: 

Кабылбеков А.Б. – «АЖК» АҚ режім және баланс бойынша атқарушы 

директор. 

 

МАК мүшелері: 

Оспанов А. М. – «Алатау Жарық Компаниясы»АҚ релелік қорғау және 

автоматика басқармасы бастығының орынбасары»;  

Жексембеков К. К. – РЭҚ - 6 бас инженері; 

Умбеткулов Е.К – т.ғ.к., доцент, «ЭЭЖ» кафедрасының меңгерушісі, 

Утешкалиева Л.Ш. – т.ғ.к., «ЭЭЖ» кафедрасының аға оқытушысы, 

Тойбазар Д.М. –  «ЭЭЖ» кафедрасының инженері, МАК хатшысы. 

 

1.3 «Электр жетегі және технологиялық кешендерді автоматтандыру» 

мамандандыру бойынша 

 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

5В071800 - Электр энергетикасы (қазақ және орыс күндізгі және сыртай 

оқу бөлімі) мамандығы бойынша МАК мемлекеттік емтиханға: 

 

МАК төрағасы: 



Асемкулов Д. Б. – Алматы 2-ЖЭО электр цехының бастығы. 

 

МАК мүшелері: 

Конакбаев Р.Е. – «Samruk Energy» ЖШС Бас директорының 

орынбасары»; 

Оспанов А. М. – «Алатау Жарық Компаниясы»АҚ релелік қорғау және 

автоматика басқармасы бастығының орынбасары»;  

Умбеткулов Е.К – т.ғ.к., доцент, «ЭЭЖ» кафедрасының меңгерушісі, 

Амитов Е.Т. - PhD, « ЭЭЖ» кафедрасының аға оқытушысы»; 

Тойбазар Д.М. –  «ЭЭЖ» кафедрасының инженері, МАК хатшысы. 

 

Дипломдық жұмысты қорғау: 

5В071800 - Электр энергетикасы (қазақ және орыс күндізгі және сыртай 

оқу бөлімі) мамандығы бойынша дипломдық жұмысты қорғауға арналған 

МАК: 

МАК төрағасы: 

Асемкулов Д. Б. – Алматы 2-ЖЭО электр цехының бастығы. 

 

МАК мүшелері: 

Конакбаев Р.Е. – «Samruk Energy» ЖШС Бас директорының 

орынбасары»; 

Оспанов А. М. – «Алатау Жарық Компаниясы»АҚ релелік қорғау және 

автоматика басқармасы бастығының орынбасары»;  

Умбеткулов Е.К – т.ғ.к., доцент, «ЭЭЖ» кафедрасының меңгерушісі, 

Амитов Е.Т. - PhD, « ЭЭЖ» кафедрасының аға оқытушысы»; 

Тойбазар Д.М. –  «ЭЭЖ» кафедрасының инженері, МАК хатшысы. 

 

1.4 «Технологиялық кешендердің автоматтандырылуы және электр 

жетегі» мамандандыру бойынша 

 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

5В071800 - Электр энергетикасы (қазақ және орыс күндізгі бөлімі) 

мамандығы бойынша МАК мемлекеттік емтиханға: 

 

МАК төрағасы: 

Малик Е.Е. – техникалық директор, ЖШС «АЭМЗ». 

 

МАК мүшелері: 

Оржанова Ж.К. – т.ғ.к, профессор, «ЭМЭЖ» кафедрасының меңгерушісі; 

Мустафин М.А. – т.ғ.д., «ЭМЭЖ» кафедрасының профессоры; 

Ғали К.О. – т.ғ.к., «ЭМЭЖ» кафедрасының доценті;  

Алмуратова Н.К. – PhD, «ЭМЭЖ» кафедрасының доценті; 

Мукашева Р.Т. – «ЭМЭЖ» кафедрасының аға оқытушысы, МАК 

хатшысы. 

 

Дипломдық жұмысты қорғау: 



5В071800 - Электр энергетикасы (қазақ, орыс және күндізгі бөлім) 

мамандығы бойынша дипломдық жұмысты қорғауға арналған  №1 МАК: 

 

МАК төрағасы:  

Малик Е.Е. – техникалық директор ЖШС «АЭМЗ». 

 

МАК мүшелері: 

Жантасов Б.Р. – техникалық басқармасының басшысы АҚ «АЖК»; 

Тілеубергенұлы М. – өндірістік-техникалық қызметінің бас маманы, 

өндірістік-техникалық басқарма АҚ «АЖК»; 

Оржанова Ж.К. – т.ғ.к, профессор, «ЭМЭЖ» кафедрасының меңгерушісі; 

Мустафин М.А. – д.ғ.к., «ЭМЭЖ» кафедрасының профессоры; 

Алмуратова Н.К. – PhD, «ЭМЭЖ» кафедрасының доценті; 

Мукашева Р.Т. – «ЭМЭЖ» кафедрасының аға оқытушысы, МАК 

хатшысы. 

 

1.5 «Энергетикадағы кәсіпкерлік және экономика» мамандандыру 

бойынша 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

5В071800 - Электр энергетикасы (қазақ күндізгі бөлімі) мамандығы 

бойынша МАК мемлекеттік емтиханға: 

 

МАК төрағасы:  

Құлбай С.Ш. - ҚР ЭМ атомдық және энергетикалық қадағалау мен 

бақылау Комитетінің Алматы қаласы бойынша Аумақтық департаментінің 

басшысы. 

 

МАК мүшелері: 

Шанлакбаев А.К – «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ метрология 

басқармасы бастығының орынбасары» 

Аккулиев Б.М. - «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ «Серіктес» 

кәсіподағының төрағасы» 

Умбетов Е.С. - э.ғ.к., доцент, «ИМК» кафедрасының меңгерушісі; 

Жакупов А.А. - э.ғ.к., «ИМК» кафедрасының профессоры; 

Тулегенова С.К. - «ИМК» кафедрасының аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

Дипломдық жұмысты қорғау: 

5В071800 - Электр энергетикасы (қазақ күндізгі бөлім) мамандығы 

бойынша дипломдық жұмысты қорғауға арналған  №1 МАК: 

 

МАК төрағасы:  

Құлбай С.Ш. - ҚР ЭМ атомдық және энергетикалық қадағалау мен 

бақылау Комитетінің Алматы қаласы бойынша Аумақтық департаментінің 

басшысы. 

 

МАК мүшелері: 



Шанлакбаев А.К – «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ метрология 

басқармасы бастығының орынбасары» 

Аккулиев Б.М. - «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ «Серіктес» 

кәсіподағының төрағасы» 

Умбетов Е.С. - э.ғ.к., доцент, «ИМК» кафедрасының меңгерушісі; 

Жакупов А.А. - э.ғ.к., «ИМК» кафедрасының профессоры; 

Тулегенова С.К. - «ИМК» кафедрасының аға оқытушысы, МАК хатшысы. 

2 5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету 

мамандығы, «Ауыл шаруашылығы объектілерін энергиямен қамтамасыз ету» 

мамандандыру бойынша 

 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету (қазақ 

күндізгі бөлімі) мамандығы бойынша №1 МАК мемлекеттік емтиханға: 

 

МАК төрағасы: 

Жортуылов О. –  «КазНИИМЭСХ» ЖШС бас ғылыми қызметкері. 

 

МАК мүшелері: 

Тергемес К.Т. – т.ғ.к., доцент, «ЭЖЭЖК» кафедрасының меңгерушісі, 

Манапова Г.Д. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты;  

Жантурин М.Ж. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

Нигматуллин Р.М. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

Изтелеуова И.К. – «ЭЖЭЖК» кафедрасының инженері, МАК хатшысы. 

 

5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету (орыс 

күндізгі бөлімі) мамандығы бойынша №2 МАК мемлекеттік емтиханға: 

 

МАК төрағасы: 

Осипова Т.А. – «Энергия» КазОЭЖҒЖІИ АҚ  РҚА секторның бастығы. 

 

МАК мүшелері: 

Тергемес К.Т. – т.ғ.к., доцент, «ЭЖЭЖК» кафедрасының меңгерушісі, 

Казанина И.В. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

Ефимова О.Н. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

Васильев В.А. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

Башкиров М.В. – «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

Нурмаханова К.Р. – «ЭЖЭЖК» кафедрасының инженері, МАК хатшысы. 

 

Дипломдық жұмысты қорғау: 

5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету (қазақ 

күндізгі бөлім) мамандығы бойынша дипломдық жұмысты қорғауға арналған 

№ 1 МАК: 

 

МАК төрағасы: 

Жортуылов О. –  «КазНИИМЭСХ» ЖШС бас ғылыми қызметкері. 

 



МАК мүшелері: 

Бугубаев С.А. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының профессоры;  

Бисекен А.Б. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценті; 

Жантурин М.Ж. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценті; 

Нигматуллин Р.М. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценті; 

Зікірияев Е.Б. –ЖШС директоры «Sheber Elektro»;  

Шодиярова Б.Ж. – «ЭЖЭЖК» кафедрасының инженері, МАК хатшысы. 

 

5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету (орыс 

күндізгі бөлімі) мамандығы бойынша №2 МАК мемлекеттік емтиханға: 

 

МАК төрағасы: 

Осипова Т.А. – «Энергия» КазОЭЖҒЖІИ АҚ  РҚА секторның бастығы. 

 

МАК мүшелері: 

Тергемес К.Т. – т.ғ.к., доцент, «ЭЖЭЖК» кафедрасының меңгерушісі, 

Казанина И.В. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

Ефимова О.Н. – т.ғ.к., «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

Башкиров М.В. – «ЭЖЭЖК» кафедрасының доценты; 

Абдикеримова А.У. – «ЭЖЭЖК» кафедрасының инженері, МАК         

хатшысы. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 
 

 7. ӘРТҮРЛІ 

 

7.1. ТЫҢДАЛДЫ: «Electronic communication systems theory» оқулығын 

ағылшын тілінде жариялауға ұсыныс туралы, авторлар Э.К.Темырканова, М.А. 

Хизирова, Е.В. Чайко; көлемі – 27 б.т.» мәселесі бойынша ғылыми хатшы А.С. 

Бегімбетова (ҒӘК отырысының хаттамасынан үзінді қоса берілді).  

 

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

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Electronic communication systems theory» оқулығын 

ағылшын тілінде жариялауға ұсыныс туралы, авторлар Э.К.Темырканова, М.А. 

Хизирова, Е.В. Чайко; көлемі – 27 б.т.  жарияланымға ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

7.2. ТЫҢДАЛДЫ: «Энергетикалық отындар: абразивтілік пен тозу» оқу 

құралын қазақ тілінде жариялауға ұсыныс туралы, авторлар А.М. Достияров., 

Г.Ә. Әкімбек., Б.Т.Бахтияр; көлемі – 14 б.т. » мәселесі бойынша ғылыми хатшы 

А.С. Бегімбетова (ҒӘК отырысының хаттамасынан үзінді қоса берілді).  

 

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

Ғылыми кеңес 



ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Энергетикалық отындар: абразивтілік пен тозу» оқу 

құралын қазақ тілінде, авторлар А.М. Достияров., Г.Ә. Әкімбек., Б.Т.Бахтияр; 

көлемі – 14 б.т.  жарияланымға ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

7.3. ТЫҢДАЛДЫ: «Уытты заттарды азайтумен газ-турбиналық 

қондырғыларды жану камерасына әзірлеу және зерттеу»  монографиясын қазақ 

тілінде жариялауға ұсыныс туралы, автор - Б.Т.Бахтияр; көлемі – 6 б.т.  

(рецензиялар қоса беріледі). 
 

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

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:: 

«Уытты заттарды азайтумен газ-турбиналық қондырғыларды жану 

камерасына әзірлеу және зерттеу»  монографиясын қазақ тілінде, автор - 

Б.Т.Бахтияр; көлемі – 6 б.т. жарияланымға ұсынылсын. 

 

 ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

7.4. Біліктілік ісі 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және 

ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті алдында 05.26.00 – 

«Адам қызметінің қауіпсіздігі» мамандығы бойынша PhD докторы (6D060800 

– Экология мамандығы) Бегимбетова Айнур Серикбайқызына 

қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру туралы қолдаухат 

қозғау туралы. 

 

ТЫҢДАЛДЫ: ЖЭБЖИ директоры Б.Т. Бахтияр. 
 

Б.Т. Бахтияр ҚР БҒМ Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз 

ету комитеттің  ғылыми атақтарын беру Ережелерінің талаптарына сәйкес 

келетін ізденуші ұсынған құжаттардың тізбесі мен мазмұнын оқыды. Ғылыми 

кеңес мүшелерін Жылу энергетика және басқару жүйелері институтының 

(ЖЭБЖИ) ұсынуымен, ЖЭБЖИ кеңесінің 05.26.00 – «Адам қызметінің 

қауіпсіздігі» мамандығы бойынша PhD докторы Бегимбетова Айнур 

Серікбайқызына қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру 

туралы дәлелді шешімімен таныстырды. 

Бегімбетова Айнұр Серікбайқызы PhD, доцент, еңбек жолын Алматы 

энергетика және байланыс университетінде (АЭжБУ) 2001 жылы ассистент, 

содан кейін аға оқытушы лауазымында бастады және қазіргі уақытта доцент 

лауазымында. 2013 жылы ҚазҰТУ жанындағы докторантураға түсті. 2016 

жылы Еуразия ұлттық университетінде докторлық диссертациясын сәтті 

қорғады. 2017 жылдың мамыр айында PhD философия докторы дәрежесі 

берілді. 



2018 жылы кафедрадағы жұмысымен қатар Ғұмарбек Дәукеев атындағы 

АЭжБУ ғылыми хатшысы болып тағайындалды. Ұйымдастыру-әдістемелік 

жұмысты сәтті ұйымдастырып, университеттің алқалы кеңестеріне белсене 

қатысады. Ол бірқатар комиссиялардың мүшесі және төрағасы болып 

табылады: оқытылатын пәндердің сапасын тексеру, "өмір қауіпсіздігі және 

қоршаған ортаны қорғау" мамандығы бойынша магистранттарды қабылдау, 

магистрлік диссертациялар мен дипломдық жұмыстарды қорғау. 

А.С. Бегимбетова B2 деңгейінде ағылшын тілін білу деңгейін растайтын 

IELTS сертификатына ие. Ағылшын тілінде дәрістер оқиды және практикалық, 

зертханалық сабақтар жүргізеді. Сыртқы сараптама нәтижесі бойынша 83 балл 

жинаған «Өнеркәсіптік қауіпсіздік» білім беру бағдарламасының авторы. 

А.С. Бегімбетова бірнеше рет халықаралық ғылыми конференциялар мен 

симпозиумдарға қатысты. ҚР БҒМ Білім және ғылым саласында сапаны 

қамтамасыз ету комитеттің ұсынған ғылыми басылымдарда, оның ішінде 

Scopus және Clarivate Analitics (Thomson Reuters) базасына кіретін 

басылымдарда жарияланған, шамамен он шақты ғылыми жарияланымдары мен 

монографиялары бар. 

Бегімбетова А.С. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

жанындағы "Гигиена және еңбекті қорғау" бағыты бойынша ҚР жоғары оқу 

орындарының республикалық оқу-әдістемелік бірлестігінің мүшесі болып 

табылады, Кеңес қызметіне белсенді қатысқаны және жұмысқа оң үлесі үшін 

алғыс білдірген. Адал еңбегі, кәсібилігі, жүктелген міндеттерді сапалы және 

жауапты орындағаны үшін грамотамен марапатталған. 

Ұсынылған құжаттарды қарап, институт А.С. Бегимбетованы 05.26.00 – 

«Адам қызметінің қауіпсіздігі» мамандығы бойынша қауымдастырылған 

профессор (доцент) ғылыми атағын беруді ұсынады. 

 

ЖЭБЖИ директоры Б.Т. Бахтиярдын ақпаратын тыңдап және талқылап, 

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ҚР БҒМ Білім және ғылым саласында сапаны 

қамтамасыз ету комитеті алдында 05.26.00 – «Адам қызметінің қауіпсіздігі» 

мамандығы бойынша PhD докторы Бегимбетова Айнур Серикбайқызына 

қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру туралы қолдаухат 

берілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

7.5. Біліктілік ісі 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және 

ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті алдында техника 

ғылымдарының кандидаты Бахтияр Балжан Төрепашқызына 05.14.00 – 

«Энергетика» мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) 

ғылыми атағын беру туралы 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. 

А.С. Бегимбетова ғылыми кеңес мүшелерін Жылу энергетика және 

басқару жүйелері институтының (ЖЭБЖИ) ұсынуымен, техникалық 

ғылымдар кандидаты Бахтияр Балжан Төрепашқызына 05.14.00 – «Энергетика» 

мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын 

беру туралы ИКСИ Кеңесінің дәлелді шешімімен таныстырды. 

Бахтияр Балжан Төрепашқызы, техника ғылымдарының кандидаты, 

доцент еңбек жолын Алматы энергетика және байланыс университетінде 

(АЭжБУ) аға оқытушы, содан кейін доцент қызметінен бастады. 

2011 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім 

және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шешімімен кандидаттық 

диссертация қорғады. 

Б.Т. Бахтияр халықаралық ғылыми конференциялар мен симпозиумдарға 

үнемі қатысады: Materials of the XI International scientific and practical conference 

конференциясы, Болгария Республикасы, София қ., 2015ж.; "Methods of energy 

saving in utility boilers of Almaty CHP-2 with the aim of imporving Almaty city" 

Халықаралық конференциясы Благовещенск қ., 2015ж.; III Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция конференция "іргелі ғылыми зерттеулер: 

теориялық және практикалық аспектілер", Ресей, Кузбасс, Кемерово қ., Батыс-

Сібір ғылыми орталығы, 2016ж. 

Оның қатысуымен бакалаврлар, магистранттар дайындалды және 

шығарылды, қазіргі уақытта 1 PhD докторанттың ғылыми жетекшісі болып 

табылады. 

Балжан Бахтияр 50-ден астам жарияланымға ие, 2 монография, 4 оқу 

құралы, 2 оқулық жарияланған. Ол «ЕРАЗМУС+» жобаларының 

орындаушысы; ҚР БҒМ гранты «ПТВМ-100 ескірген қазандары базасында екі 

жарық экрандары және жаңа конвективті құбырлар пакеттері бар КВ-ГМ-125 су 

жылыту қазандығын сол ұяшыққа орналастырып және қолданыстағы 

технологиялық құбырларға, жанарғыларға, газ құбырларына және салмақ 

түсетін қаңқаға байланыстыра отырып әзірлеу»; «Алматы қаласындағы  Атырау 

жылу желілеріАҚ магистральдық жылу желілерін дамыту перспективалары». 

Бахтияр б.т. жетекшілігімен 13 студент - пәндік олимпиадалардың 

жеңімпаздары, сондай-ақ республикалық және халықаралық конкурстардың 

жеңімпаздары дайындалды. 

2018 жылдың қаңтар айынан бастап "жылу энергетикасы және жылу 

техникасы" институтының, қазіргі Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы 

энергетика және байланыс университетінің Жылу энергетика және басқару 

жүйелері институтының директоры. 

 

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

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету 



комитеті алдында техника ғылымдарының кандидаты Бахтияр Балжан 

Төрепашқызына 05.14.00 – "Энергетика"мамандығы бойынша 

қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру туралы өтінішхат 

берілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

7.6. ТЫҢДАЛДЫ: «Ақпараттық қауіпсіздік мәселелері» ғылыми-

техникалық орталығына Омар Тұрғанбек Қалиұлы есімін беру туралы» 

мәселесі бойынша АТИ директоры Т.С. Картбаев (ұсыныс қоса берілді). 

 

Т.С. Картбаев: Т.К. Омар 1974 жылы Калинин атындағы Ленинград 

Политехникалық институтын (Қазіргі - Ұлы Петрдің Санкт-Петербург 

политехникалық университеті) «Ақпараттық-өлшеу техникасы» мамандығы 

бойынша үздік бітірген. 

1984 жылы Н.Э.Бауман атындағы МЖТУ аспирантурасында оқып, 

05.13.13 мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты ғылыми 

дәрежесін алу үшін диссертация қорғады. "Есептеу машиналары, кешендер, 

жүйелер мен желілер". 

1984 жылдан 2015 жылға дейін білім, ғылым және бизнес саласында 

жұмыс істеді. 

2015 жылдың мамырынан 2020 жылдың 10 ақпанына дейін өмірінің 

соңына дейін АЭжБУ ақпараттық қауіпсіздік жүйелері кафедрасының доценті 

болып жұмыс істеді. 

Осы уақыт ішінде ол өзін сауатты және принципті мұғалім және ғалым 

ретінде көрсетті. "Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері"мамандығының бейіндік 

пәндері бойынша дәрістер оқыды, зертханалық және практикалық сабақтар 

өткізді. 

Ол «Киберқауіпсіздік технологиялары»" халықаралық зерттеу 

зертханасын басқарды, ҚР БҒМ ПЦФ бойынша 2018-2020 жылдарға арналған 

«Аақпаратты беру және инфокоммуникациялық жүйелер мен жалпы 

мақсаттағы желілерде сақтау кезінде оны криптографиялық қорғау үшін 

бағдарламалық және бағдарламалық-аппараттық құралдарды әзірлеу» 

№BR053236757 ғылыми жобасын орындауда ҰШЖ ретінде белсенді қатысты. 

2018 жылы ҚР ЦДИАӨМ жариялаған ҒЗЖ орындау конкурсын жеңіп алды 

және 2019-2021 жылдарға арналған "цифрлық экономиканың аса маңызды 

инфрақұрылымдарына кибершабуылдарды анықтау және алдын алу үшін 

оқиғалар мен қауіпсіздік инциденттерін басқару әдістерін, модельдері мен 

құралдарын әзірлеу" №AP06851243 жобасының басшысы болып тағайындалды. 

Оның бастамасы бойынша Бауман атындағы ММТУ, СПИИРАН, ИТМО 

университетімен ынтымақтастық туралы шарттар мен меморандумдарға қол 

қойылды, соның арқасында 3 бағдарламалық пакет өтеусіз алынды, ақпараттық 

қауіпсіздік саласындағы Ресейдің белгілі ғалымдары И.в. Котенко, А.С.Марков, 

Н. А. Молдовян, Н. В. Медведев дәріс оқуға шақырылды. 

Т.К. Омар жоғары білікті мамандар мен ғылыми кадрларды даярлау 

саласындағы адал еңбегі үшін АЭжБУ Құрмет грамотасымен марапатталды 

(2019). 



Т.К. Омар әріптестер арасында үлкен беделге және құрметке ие болды. 

Ол зиялылығымен, әріптестеріне деген сезімталдығымен, өзіне деген 

талапшылдығымен, жұмысқа адалдығымен, адамдарға деген мейірімділігімен 

және риясыз қарым - қатынасымен ерекшеленді. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, сондай-ақ марқұм Омар 

Тұрғанбек Қалиұлын мәңгі есте қалдыру мақсатында «ақпараттық қауіпсіздік 

мәселелері» ғылыми-техникалық орталығына оның есімін беруді ұсынамыз. 

 

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

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
«Ақпараттық қауіпсіздік мәселелері» ғылыми-техникалық орталығына 

Омар Тұрғанбек Қалиұлының есімі берілсін. 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

7.7. ТЫҢДАЛДЫ: 9-11-сынып оқушылары арасында «Зияткерлік Спорт 

Лигасы» зияткерлік клубының ұйымдастыруымен өткен «Не? Қайда? Қашан?» 

республикалық жарысының жеңімпазына АЭжБУ КеАҚ-да грант (тегін оқу) 

ұсыну мәселесі бойынша АЭжБУ КеАҚ ректоры С.С. Сагинтаева.  

 

АЭжБУ КеАҚ ректоры С.С. Сагинтаеваның хабарламасын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 9-11-сынып оқушылары арасында  «Зияткерлік Спорт 

Лигасы» зияткерлік клубының ұйымдастыруымен өткен «Не? Қайда? Қашан?» 

республикалық жарысының жеңімпазына АЭжБУ КеАҚ-да жыл сайынғы грант 

(тегін оқу) ұсынылсын.  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

7.8. ТЫҢДАЛДЫ: «Атаулы стипендиялар алуға сертификаттар табыстау 

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

 

С.С. Сагинтаева:  
Сертификат «Завод Электрокабель» ЖШС бас директоры, АЭИ түлегі, 

қамқоршылар кеңесінің мүшесі Артеменко Борис Владимирович атаулы 

шәкіртақысына 5В071800 – Электроэнергетика ЭЭ(ЭСС)к-17-2 тобының 4 курс 

студенті Құнанбаева Аяла Думанқызына беріледі. 

«Степногорск энергокешен» ЖШС Бас директоры, АЭИ түлегі, 

қамқоршылар кеңесінің мүшесі Каршегенов Алтынбек Тулеугалиевичтен 

6В07101 – ЭЭу-19-10 Электр энергетикасы тобының 6В07101-білім беру 

бағдарламасының 2 курс студенті Рахман Дижан Бауыржанұлына атаулы 

шәкіртақыға сертификат беріледі. 

Атаулы шәкіртақыға Сертификат Абдуали Бақытжанұлына 6В07101 – 

«ZHERSU» БАИ даму жөніндегі басқарма Бақылау Кеңесі Төрағасының 

кеңесшісі, АЭИ түлегі, АЭжБУ қамқоршылар кеңесінің төрағасы Аскар 



Искаковтан 6В07101-ЭЭк-20-6 тобының Электр энергетикасы білім беру 

бағдарламасының 1 курс студенті беріледі. 

Атаулы стипендия сертификаты «Қазэнергоөнеркәсіптікғзжі «институты» 

АҚ Бас директоры, АЭИ түлегі, қамқоршылар кеңесінің мүшесі Медетов 

Жаймухан Мақсұтұлының 6В06104 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі білім беру 

бағдарламасының 2 курс студенті Бесжігітов Заңғар Асхатұлына беріледі. 

Атаулы шәкіртақыға Сертификат РЭТк-19-3 ИТКИ тобының 2 курс 

студенті Ерболатова Аружан Байғалиқызына «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ 

техникалық шарттар басқармасының бастығы, АЭИ түлегі, қамқоршылар 

кеңесінің мүшесі Исабекова Гүлнар Батжанқызынан беріледі. 

Атаулы стипендияға Сертификат «Жылу энергетикалық қондырғылар» 

кафедрасының меңгерушісі, АЭжБУ профессоры, АЭИ түлегі Андрей 

Анатольевич Кибариннің ТЭ-20-4 тобының 1 курс студенті Юргель Анастасия 

Александровнаға беріледі. 

Атаулы шәкіртақыға Сертификат 6В07108 "Автоматтандыру және 

басқару" мамандығының 2 курс студенті Хамитова Альфаризаға 

"Казэнергопрофсоюз" ЖШС төрайымы, АЭИ түлегі, қамқоршылар кеңесінің 

мүшесі Бекбас Оразбек Телбайұлынан беріледі. 

Атаулы стипендияға Сертификат "Самұрық-Энерго" АҚ Басқарушы 

директоры, АЭИ түлегі, АЭИ Қамқоршылар Кеңесі төрағасының орынбасары 

Серік Сүйінбекұлы Төтебаевтың атынан ТЭ(ЖЭС)-18-3 тобының 5В071700 

"Жылу энергетикасы" мамандығының 3 курс студенті Абдулла Рустамұлы 

Шәріповке беріледі. 

Жоғарыда көрсетілген стипендияларды төлеу студенттерге стипендия 

төлеу күндері түлектер қауымдастығы қорының қаражатынан жүргізілсін. 

Атаулы стипендиялар 01.10.2020 жылдан бастап 30.07.2021 жылға дейін 

тағайындалған болып есептелсін. Студент А.Р. Шәріповке атаулы стипендия 

01.11.2020 жылдан бастап 31.08.2021 жылға дейін тағайындалсын. 

 

Ж. М. Медетов «Қазэнергоөнеркәсіптікғзжі» институты» АҚ Бас 

директоры, АЭИ түлегі, қамқоршылар кеңесінің мүшесі: мен туған 

университеттің қабырғасында болғаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі таңда 

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс 

университетінің түлектері энергетика кәсіпорындарында жетекші орын 

алатынын атап өткім келеді. Университет жоғары оқу орнында тәжірибелі және 

талапшыл мұғалімдер жұмыс істейтіндіктен, сұранысқа ие білікті мамандарды 

дайындаумен танымал. 

Тәлімгерлік ретінде студенттерге жақсы білім алуды, жаңа нәрселерді 

үйренуді, алдына жоғары мақсаттар қоюды және оларға білім, табандылық пен 

еңбек арқылы қол жеткізуді тілеймін! 

 

  Пpедседатель                                                   С. Сагинтаева   

 

  Ученый секpетаpь                                          А. Бегимбетова  


