
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2020 ж. №5 Ғылыми кеңестің кезектен тыс отырысы 
 

Төрайым  – ректор С. Сагинтаева 

Ғылыми хатшы – доцент А. Бегимбетова 

 

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

қатысты. 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 
 

1. Жоғары оқу орнының  «Үздік оқытушысы» конкурсы кезеңінің 

нәтижелері туралы 

       Баяндамашылар - сараптау комиссиясының төрағасы Е.К. 

Умбеткулов, ЖОО комиссиясының төрағасы С.В. Коньшин  

2. ӘРТҮРЛІ 

 

1. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары оқу орнының  «Үздік оқытушысы» конкурсы 

кезеңінің нәтижелері туралы» мәселесі бойынша сараптау комиссиясының 

төрағасы Е.К. Умбеткулов, апелляциялық комиссияның төрайым  М.Ж. 

Байсалова, ЖОО комиссиясының төрағасы С.В. Коньшин (презентация қоса 

берілген) 

  

Е.К. Умбеткулов: құрметті әріптестер, биылғы жылы қатысушылардың 

сапалық-сандық көрсеткіштері ғана емес, сондай-ақ конкурсты өткізу форматы 

да өзгерді, ол толығымен электрондық болды. Ректордың бұйрығымен 5 

адамнан тұратын сараптамалық топ бекітілді: Умбеткулов Е.К., Алиярова М. Б., 

Мусапирова Г.Д., Молдабекова Н.К., Алимсеитова Ж.К. Әр сарапшы әр 

қатысушының сауалнамасына 2-3 көрсеткіш бойынша сәйкестігін тексерді. 

Тексеру аяқталғаннан кейін біз А.У. Қалижановада, А.Х. Козбаковада, А.С. 

Бегимбетовада деректердің сәйкестігін анықтадық, қалған үміткерлерде 

сәйкессіздік анықталды, нәтижесінде олардың балдары қайта қаралды. 



Сарапшылар тобының жұмысынан кейін үміткерлердің баллдарының 

нәтижелерін жариялауға рұқсат етіңіз: 

 

№ 

 

Оқытушының аты-жөні Кафедра  Жасы, 

жыл / 

жұмыс 

өтілі 

Балдар 

сараптамаға 

дейін 

сараптамадан 

кейін 

1 Тергемес Қажыбек 

Тілеуғалиұлы 
ЭЖЭЖК 64/30 81,88 76,86 

2 Орумбаев Рахимжан  

Кабиұлы 
ЖЭҚ 71/40 80 75 

3 Калижанова Алия  

Уалиқызы 

ITE 57/34 61,08 61,08 

4 Козбакова Айнур  

Холдасқызы 

ITE 41/13 55,7 55,7 

5 Кибарин Андрей  

Анатольевич 

ЖЭҚ 59/35 63,5 53,5 

6 Бегимбетова Айнур 

Серикбайқызы 

ИЭЕҚ 45/19 53 53 

7 Тогжанова Кульжан  

Ондрисовна 

ITE 48/18 48,5 48,5 

8 Жауыт Әлғазы ЭР 42/10 45,67 45,67 

9 Елеукулов Ерлан  

Онланұлы 

ЭР 53/19 46 29 

10 Голубева Татьяна  

Викторовна 

ЭР 46/15,7 44 12 

 

Сараптау комиссиясы конкурстың екінші кезеңіне келесі қатысушыларды 

жіберуді ұсынады: Тергемес К.Т., Орумбаев Р.К., Калажанова А.У., Козбакова 

А.Х., Кибарин А.А., Бегимбетова А.С., Тоғжанова К.О. 

 

М.Ж. Байсалова: екі адам Ерлан Ролланұлы Елеуқұлов пен Татьяна 

Викторовна Голубева аппеляцияға берді. Өтініштерді қарау нәтижелері 

бойынша апелляциялық комиссия сараптама жүргізілгеннен кейін алынған 

баллдардың нәтижелерін қалдыру туралы шешім шығарды. 

С.В. Коньшин: құрметті әріптестер, конкурс Ережесінде «ғылыми-

педагогикалық өтілі 15 жылдан аспайтын оқытушылардың және өтілі 15 

жылдан асатын оқытушылардың жалпы үміткерлердің үштен бірінен кем емес 

арақатынасын құрайды» деп жазылған. Осыған байланысты үміткерлерді 

іріктеу комиссиясы екінші кезеңге қатысу үшін келесі үміткерлерді ұсынуды 

ұсынады: 

- 15 жылдан астам ғылыми-педагогикалық өтілі бар: Тергемес К.Т., 

Орумбаев Р.К., Калижанова А.У., Кибарин А. А., Бегимбетова А.С.; 

- ғылыми-педагогикалық өтілі 15 жылдан кем: Қозбақова А.Х., Жауыт 

Әлғазы. 



Сараптамалық топтың төрағасы Е.К. Умбеткуловтың, апелляциялық 

комиссияның төрағасы М.Ж. Байсалованың, «Жоғары оқу орнының үздік 

оқытушысы» конкурсының екінші республикалық кезеңіне қатысуға 

үміткерлерді іріктеуге арналған комиссияның төрағасы С.В. Коньшиннің 

баяндамаларын тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

«Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» республикалық конкурсының 

екінші кезеңіне қатысу үшін келесі кандидатуралар ұсынылсын: 

- 15 жылдан астам ғылыми-педагогикалық өтілі бар: Тергемес К.Т., 

Орумбаев Р.К., Калижанова А.У., Кибарин А. А., Бегимбетова А.С.; 

- ғылыми-педагогикалық тәжірибесі 15 жылдан кем: Қозбақова А.Х., 

Жауыт Әлғазы. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

  

2. Біліктілік ісі 

 

05.14.00 – «Энергетика» мамандығы бойынша PhD докторы Сагындикова 

Айгүл Жұрысқызына қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын 

беру туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім 

және ғылым саласындағы 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. 

Ғылыми кеңес мүшелерін Электр энергетикасы және электротехника 

институтының (ЭЭИ) ұсынуымен, ЭЭИ кеңесінің 05.14.00 – «Энергетика» 

мамандығы бойынша PhD докторы Сагындикова Айгүл Жұрысқызына 

қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру туралы дәлелді 

шешімімен таныстырды. 

Сагындикова Айгүл Жүрсінқызы 1992 жылы университетті Автоматика, 

телемеханика және байланыс мамандығы бойынша бітіріп, инженер-электрик 

біліктілігін алды, 2013 жылы 6М0608 – АТТ мамандығы бойынша 

магистратураны бітірді. 2016 жылы 6D080600-АТТ мамандығы бойынша 

ҚазҰАУ докторантурасының толық курсын бітіріп, 6D080600 – АТТ 

мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін 

«Индукциялық қыздырғыш арқылы астықты кептіру процесін жетілдіру» 

тақырыбы бойынша докторлық диссертациясын сәтті қорғады. Еңбек жолын 

1992 жылы Қазақ-Америка университетінің арнайы пәндер оқытушысы болып 

бастаған. 2003 жылдан 2017 жылға дейін республиканың жетекші жоғары оқу 

орындарында әр түрлі лауазымдарда жұмыс істеді: Қ.и. Сәтбаев атындағы 

ҚазҰТЗУ ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар 



институтының ассистенті, оқытушысы, аға оқытушысы; «Ауыл шаруашылығын 

энергиямен қамтамасыз ету» кафедрасының аға оқытушысы. 2017-2019 

жылдары Қазақ көлік және коммуникация академиясында «Автоматтандыру 

және басқару» кафедрасының меңгерушісі болып жұмыс істеді М.Тынышпаева. 

2019 жылдың қыркүйек айынан бастап Автоматтандыру және басқару 

кафедрасының қауымдастырылған профессоры (доценті) болып қабылданды, 

қоса атқару бойынша АТИ директорының орынбасары болып табылады, 2020 

оқу жылында «Энергиямен қамтамасыз ету және жаңартылатын энергия 

көздері» кафедрасына ауыстырылды. 

2011 жылдан 2014 жылға дейін «Көпфункционалды гелиосушилок-

жылыжайлар базасында жеміс-көкөніс өнімдерін жыл бойы өндіру және қайта 

өңдеудің энергия үнемдеу технологиясын әзірлеу» (МРНТИ-44.37.01. ӘОЖ 

6.631.544.365.2) мемлекеттік тіркеу № 0111рк00488 17.10.2014 ж. Ғылыми 

тақырыптар аясында Болгарияның жетекші шетелдік университетінде, Русе  

тағылымдамадан өтті.  

Сагындикова А. Ж. ҚазҰАУ университетінің қоғамдық жұмысына 

белсенді қатысқаны үшін Құрмет грамотасына ие (2016).   

2018 жылдан бастап Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференцияларды ұйымдастыруға белсенді қатысады (2018,2019). 2019 

жылдың қаңтар айынан Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 6D080600 - 

Аграрлық техника және технология мамандығы бойынша диссертациялық 

кеңестің мүшесі. 

2019 жылы "ЖОО үздік оқытушысы-2019"атағын алды. Сонымен қатар 

ХАА академигі атағын алды. Нұр Отан партиясының мүшесі. 

Жарияланған ғылыми-әдістемелік жұмыстардың жалпы саны 40 – тан астам, 

оның ішінде 7-Scopus, Elsevier библиографиялық деректер базасында. Сондай-

ақ, ҚР ӘМ авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 

6 куәлігі бар№73783, №83376, №78670, № 93979, 91438, № 97241. 

 

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 05.14.00 – "Энергетика"мамандығы бойынша PhD докторы 

Айгүл Жұрысқызы Сағындықоваға қауымдастырылған профессор (доцент) 

ғылыми атағын беру туралы өтінішхат берілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

 

 

 

  Төрайым                 С. Сагинтаева 

 

  Ғылыми хатшы     А. Бегимбетова 
 


