
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2020 ж. №6 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. Университеттің зертханалық базасын жетілдіру, 2021 жылға арналған 

жаңа жоспарды бекіту туралы 

       Баяндамашы – АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова 

2. Студент жастармен діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу және 

оған қарсы күрес жөніндегі жұмыс туралы 

       Баяндамашы – ЖСД директоры З.А. Абдуллина  

3. Университеттің даму стратегиясы: талдау және келешек. 

      Баяндамашы – ТДСД директоры Ж.Т. Бәсен  

4. Ғылыми кеңестің 2020/2021 оқу жылының бірінші жарты 

жылдығындағы қаулыларын орындау туралы есеп 

      Баяндамашы – ғылыми хатшы А.С. Бегимбетова 

5. ӘРТҮРЛІ 

 

1. ТЫҢДАЛДЫ:  «Университеттің зертханалық базасын жетілдіру, 

2021 жылға арналған жаңа жоспарды бекіту туралы» мәселесі бойынша 

АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова (баяндама қоса берілді). 

 

АМД директоры  Р.Р. Мұхамеджанованың хабарламасын тыңдап және 

талқылағаннан кейін Ғылыми кеңес, университетте зертханалық жабдықтарды 

жаңғырту бойынша жұмыстар жүргізіліп жатқанын атап өтті. 

Университеттің зертханалық жабдықтарын жаңғыртуға және жөндеуге 

2021 жылы 171 646 675 теңге бөлу жоспарланған, оның ішінде АМД 20 884 000 



теңге және зертханалар бойынша – 150762675 теңге (зертханалық жабдықтарды 

жаңғырту және жөндеу жоспары қоса беріледі). 

 

Ғылыми кеңес ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. 2020 жылы университеттің зертханалық базасын жаңғырту туралы 

ақпарат мәліметке алынсын. 

2. 2021 жылға арналған университеттің зертханалық базасын жаңғырту 

жоспары бекітілсін (қоса беріліп отыр). 

3. Гранттық тақырыптар мен шаруашылық есептеу жұмыстар  

қаражаттының бір бөлігін зертханалық база мен компьютерлік паркті 

жаңғыртуға салынсын. 

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

Коньшинге жүктелсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

2. ТЫҢДАЛДЫ:  «Студент жастармен діни экстремизм мен 

терроризмнің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі жұмыс туралы» 

мәселесі бойынша ЖСД директоры З.А. Абдуллина (баяндама қоса берілді). 

 

Е.К. Толенбеков: жұмыста сіз білім алушылардың тәуекел топтары 

бойынша журнал жүргізесіз ба? Сіздің бөлімшеңізде психологтар немесе 

әлеуметтанушылар жұмыс істей ме? 

З.А. Абдуллина: университетте бір психолог бар. Сондай-ақ, әлеуметтік 

пәндер кафедрасында «Әлеуметтануды» жүргізетін оқытушылар да бар. 

Е.К. Толенбеков: біз бірлесіп студенттің әлеуметтік-психологиялық 

портретін дайындай аламыз. Мысалға түскен кезде мынадай белгілі бір 

сипаттамалары және университетті бітіру түсіну үшін олар өмір сүреді. 

Студенттің портретін жасаудың белгілі бір әдісі бар, бірақ бұл үшін психологтар 

мен әлеуметтанушылар қажет. 

З.А. Абдуллина: өткен жылдың екінші семестрінен бастап біз 

студенттерге сауалнама жүргізу және психологиялық және әлеуметтік 

сипаттамаларды анықтау үшін Google form-ді белсенді қолданамыз. Осы 

сауалнаманың арқасында біз тез нәтиже ала аламыз. Бірақ бұл жасырын сұрақ 

екенін ескеру керек және Біз студенттердің эдвайзердің жұмысын кімге 

ұнататынын және кімге ұнамайтынын білмейміз. 

С.С. Сагинтаева: мен студенттің әлеуметтік-психологиялық портретін 

жасау туралы ұсынысты қолдаймын. Біз студенттердің бізге не келетінін және 

университетте оқу кезінде олардың жеке тұлғалары қалай қалыптасатынын 

білуіміз керек. Мәліметтерді жұмыс тәртібінде талқылаңыз. 

Ғылыми кеңес ЖСД директоры З.А. Абдуллинаның баяндамасын тыңдап 

және талқылап, университетте экстремизм мен терроризмның алдын алуға 

бағытталған үлкен жұмыстар жүргізілуде екенін белгілейді.   

Сонымен қатар, жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуына қажеттілікті 

қалыптастыру  бойынша жұмыстарды түрлендіру  және күшейту керек. 

Студенттердің тұрмыс жағдайын жақсарту, оларды салауатты өмір салтын 



ұстануға және әлеуметтік желілердегі жұмыстарға тартуды, олармен  

жүргізілетін жеке жұмыстарды жандандыра түсу қажет.  

Ғылыми кеңес ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. 2021-2022 оқу жылынан бастап бакалавриат студенттері үшін «Діни-

саяси экстремизм: қайнар көзі және мәні» атты арнайы курс енгізілу мүмкіндігі 

қарастырылмсын.   

Жауаптылар –  АҚ проректоры  С.В. Коньшин, 

ӘП каф. меңгерушісі Б.Ж. Кабдушев  

Мерзімі: 2021 ж. қыркүйек  

2. Университеттің оқытушылар құрамының ӘП кафедрасының күшімен 

сағат бойынша ақы төлеу шартымен «Діни-саяси экстремизм: қайнар көзі және 

мәні» арнайы курсын меңгеруі ұйымдастырылсын.  

Жауаптылар –  АҚ проректоры  С.В. Коньшин, 

ЖСД директоры З.А.Абдуллина, 

ӘП каф. меңгерушісі Б.Ж. Кабдушев  

Мерзімі: 2021 ж. қаңтар  

3. ОПҚ үшін де, студенттер үшін де діни экстремизм мен терроризмнің 

алдын алу бойынша жаңа әдістемелік құрал шығарылсын.   

Жауаптылар – ЖСД директоры З.А. Абдуллина,  

ТЖАЖБ бастығы  А.А. Шихотов,  

ТЖБ бастығы А.Н. Нұржан  

Мерзімі:  жыл ішінде 

4. Оқу ғимараттары мен жатақханалардағы діни экстремизм мен 

терроризмнің  алдын алуға  арналған тақталар жаңартылсын. 

Жауаптылар –  ТЖБ бастығы А.Н. Нұржан, 

МД директоры А.Д. Касенова, 

ПШҚ бастығы Ж.А. Садыков, 

Жатақханалардағы ТЖ жөніндегі тәлімгерлер  

Мерзімі: 2021 ж. ақпан 

5. ОПҚ мен қызметкерлерге арналған семинар-тренингтер өткізу үшін 

экстремизм мен терроризмнің алдын алу жөніндегі мамандарды шақыру 

бойынша жұмыстар жалғастырылсын.  

Жауаптылар – ТЖБ бастығы А.Н. Нұржан, 

 ӘП каф. меңгерушісі Б.Ж. Кабдушев  

Мерзімі:  жыл ішінде 

6. Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бойынша оқу 

топтарының эдвайзер-тәлімгерлеріне, студенттік белсенділерге арналған 

тренингтер өткізу тәжірибесі жалғастырылсын.  

Жауаптылар –  ЖСД директоры З.А. Абдуллина,  

ТЖБ бастығы А.Н. Нұржан  

Мерзімі:  жыл ішінде 

7. Студенттерге арналған төтенше жағдайлардағы (террористік 

шабуылдар және т.б.) іс-қимыл ережесін және олардың алдын алуды; 

деструктивті, экстремистік ниеттегі діншіл адамдарды  ажырата білуді үйретуге 

арналған тренингтер өткізілсін.  

Жауаптылар – ЖСД директоры З.А.Абдуллина,  

ТЖАЖБ бастығы А.А. Шихотов, 



ТЖБ бастығы А.Н. Нұржан 

Мерзімі:  жыл ішінде      

8. Діни төзімділігі мен біліктілігінің деңгейін  анықтау  мақсатымен 

студенттер арасында сауалнама жүргізілсін. 

Жауапты – ТЖБ бастығы А.Н. Нұржан  

Мерзімі: 2020-21 о.ж. 2-семестрі    

9. Студент жастар арасында «тәуекел» топтарын анықтау бойынша 

жұмыстар жалғастырылсын.  

Жауаптылар –   институт директорлары, 

ТЖБ бастығы А.Н. Нұржан, 

Жатақханалардағы ТЖ жөніндегі тәлімгерлер,  

Эдвайзер-тәлімгерлер 

Мерзімі: ұдайы 

 

10. Осы қаулының орындалуын бақылау ТЖ проректоры                            

С.К. Махмутовқа жүктелсін.   

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

3.  ТЫҢДАЛДЫ:  «Университеттің даму стратегиясы: талдау және 

келешек» мәселесі бойынша ТДСД директоры Ж.Т. Бәсен (баяндама қоса 

берілді). 

 

С.С. Сагинтаева: әр бағыт бойынша көзқарастарды анықтаңыз: 

академиялық, ғылыми, білім беру қызметі және цифрландыру. Болашақта 

Ақпараттық жүйелер институтының білім беру бағдарламалары бойынша 

оқытуды толығымен ағылшын тіліне аудару қажет. Стратегияда осы мерзімге 

дейін жазыңыз, мысалы, білім беру бағдарламаларының 30% ағылшын тілінде 

жүргізілуі керек. Бұл кадрлық әлеуетті арттыру, оқытушыларға қойылатын 

белгілі бір талаптарды белгілеу қажеттігін білдіреді. Бұл тармақты HR, АҚ және 

ҒИҚ проректорларымен ойластырыңыз. 

 

ТДСД директоры Ж.Т. Бәсеннің баяндамасын тыңдап және талқылап, 

Ғылыми кеңес АЭжБУ КеАҚ 2018-2020 жылдарға арналған стратегиялық даму 

жоспарының қолданылу мерзімі аяқталатынын және 2021-2023 жылдарға 

арналған Стратегиялық даму жоспарын қабылдау қажет екенін атап өтті. 

Ғылыми кеңес ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 

1. Институт директорлары 3 жылдық кезеңге жұмыс жоспарларын және 

бюджетті (инвестициялық жоспарды) дайындауды ұйымдастырсын. 

Жауаптылар: - ЭЭИ директоры  Ж.С. Абдимуратов  

ЖЭБЖИ директоры Б.Т. Бахтияр  

АТИ директоры Т.С. Картбаев  

ТҒИИ директоры Г. Балбаев 

Орындау мерзімі: 2021 ж. 20 қаңтар 



2. Проректорлар мен Директорлар жетекшілік ететін стратегиялық 

бағыттар бойынша институттардың 3 жылдық кезеңге арналған жұмыс 

жоспарлары мен бюджетін (инвестициялық жоспарын) ескере отырып, іс-

шаралардың мақсаттарын, міндеттерін және нысаналы индикаторларын 

нақтылауды ұйымдастырсын. 

Жауаптылар: - АҚ проректоры С.В. Коньшин  

ҒИҚ проректоры А.А.  Саухимов 

ТЖ проректоры С.К.  Махмутов  

Цифрлық офицер Е.К. Толенбеков  

HR-директоры С.А. Мергенбаева 

Орындау мерзімі: 2021 ж. 30 қаңтар 

3. АЭжБУ КеАҚ 2021-2023 жылдарға арналған стратегиялық даму 

жоспарының жобасын АЭжБУ КеАҚ 2021-2023 жылдарға арналған 

стратегиялық даму жоспарын әзірлеу жөніндегі жұмыс тобында талқылауды 

ұйымдастырсын. 

Жауапты: - ТДСД директоры Ж.Т. Бәсен  

Орындау мерзімі:  2021 ж. ақпан   

4. АЭжБУ КеАҚ 2021-2023 жылдарға арналған Стратегиялық даму 

жоспарының жобасы Ғылыми кеңестің бекітуіне шығарылсын. 

Жауапты: - ТДСД директоры  Ж.Т. Бәсен  

Орындау мерзімі: 2021 ж. 16 наурыз 

5. Осы қаулының орындалуын бақылау ректор С.С. Сагинтаеваға 

жүктелсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

4. ТЫҢДАЛДЫ: «Ғылыми кеңестің 2020/2021 оқу жылының бірінші 

жарты жылдығындағы қаулыларын орындау туралы есеп» мәселесі бойынша 

ғылыми хатшы А.С. Бегимбетова (баяндама қоса берілді). 

 

Ғылыми кеңес ғалым хатшы А. С. Бегимбетованың баяндамасын тыңдап 

және талқылап,  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. Ақпарат назарға алынсын. 

2. Ғылыми кеңестің қаулыларын дәлелсіз себептермен орындамағаны не 

уақтылы орындамағаны үшін тәртіптік жазалардың келесі түрлері 

қолданылсын:  

- ескерту;  

- сөгіс;  

- қатаң сөгіс. 

3. Университет қызметкерлерінің ғылыми кеңестің қаулыларын 

орындауы Key Perfomance Indicators (тиімділіктің негізгі көрсеткіштері) 

жүйесінде ескеріледі. 

4. Осы қаулының орындалуын бақылау ғалым хатшы А.С. Бегимбетоваға 

жүктелсін. 

 



ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5. ӘРТҮРЛІ 

 

5.1. Біліктілік ісі 

 

PhD докторы Жауыт Әлғазыге 05.02.00-«Машина жасау және 

машинатану» мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) 

ғылыми атағын беру туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету 

комитетіне өтініш жасау туралы. 

 

ТЫҢДАЛДЫ: ғылыми хатшы А. С. Бегимбетова. 

 

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

саласында сапаны қамтамасыз ету комитеттің  ғылыми атақтарын беру 

Ережелерінің талаптарына сәйкес келетін құжаттардың тізбесі мен мазмұнын 

оқыды. 

Ол ғылыми кеңес мүшелерін телекоммуникация және ғарыштық 

инженерия институтының ұсынысымен, 05.02.00 – «Машина жасау және 

машинатану» мамандығы бойынша PhD докторы Жауыт Әлғазы 

қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру туралы институт 

Кеңесінің дәлелді шешімімен таныстырды. 

Жауыт Әлғазы PhD докторы, доцент еңбек жолын Қ.И. Сәтбаев атындағы 

Қазақ ұлттық техникалық университетінде (ассистент, senior-lector 

лауазымдарында) бастады, қазіргі уақытта АЭжБУ КеАҚ доцент лауазымында 

жұмыс істейді. 2009 жылы Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық 

университетін 5В071200 – «Машина жасау» мамандығы бойынша инженер – 

техника технологиялары мамандығы бойынша үздік бітірді. Жауыт Ә. 

халықаралық ғылыми конференциялар мен симпозиумдарда баяндама жасауға 

белсене қатысады: теориялық және қолданбалы механика журналының (Journal 

of Theoretical and Applied Mechanics, Poland Thomson Reuters) бас редакторы, 

редакциялық алқа мүшесі және Дүниежүзілік Ғылым, техника және 

технологиялар академиясының (World Academy of Science, Engineering and 

Technology) рецензенті болып табылады.  

Жауыт Ә. 100-ден астам халықаралық конференциялардың редакциялық 

алқасының мүшесі болды. Scopus and Clarivate Analitics (Former Thomson 

Reuters) h-index=4 базасына кіретін басылымдарда 60-тан астам ғылыми 

жарияланымдары бар. 

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 05.02.00 – «Машина жасау және машинатану» мамандығы 

бойынша PhD докторы Жауыт Әлгазыға қауымдастырылған профессор 

(доцент) ғылыми атағын беру туралы өтінішхат берілсін. 

 



ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.2. Біліктілік ісі 
 

ТЫҢДАЛДЫ: «Ж.С. Әбдімұратов Қырғызстан Республикасында алған 

05.20.01 – «Ауыл шаруашылығын механикаландыру технологиялары мен 

құралдары» мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты 

дипломының баламалылығын тану туралы ҚР БҒМ Білім және ғылым 

саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетіне өтініш қозғау туралы» 

мәселесі бойынша ғылыми хатшы Бегімбетова А.С. (ұсыныс қоса берілді). 

 

А.С. Бегімбетова ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы сапаны 

қамтамасыз ету комитетінің Ғылыми атақтар беру ережесінің талаптарына 

сәйкес келетін ғылыми атақ ізденушінің ұсынған құжаттарының тізбесі мен 

мазмұнын жария етті. Ол ғылыми кеңес мүшелерін Электр энергетикасы 

институты кеңесінің 05.20.01 – «Ауыл шаруашылығын механикаландыру 

технологиялары мен құралдары» мамандығы бойынша ж.С. Әбдімұратовтың 

дипломының баламалылығын тану жөніндегі дәлелді шешімімен таныстырды.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  Ж.С. Абдимуратов Қырғызстан Республикасында алған 

05.20.01 – «Ауыл шаруашылығын механикаландыру технологиялары мен 

құралдары» мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты 

дипломының баламалылығын тану туралы ҚР БҒМ Білім және ғылым 

саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетіне өтініш беру. 

 

 ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

5.3. ТЫҢДАЛДЫ: «АЭжБУ КЕАҚ қызметкерлерінің лауазымдық 

жалақыларына санаттар мен үстемеақылар (KPI - рейтингін ескере отырып) 

айқындау әдістемесі» мәселесі бойынша АҚ проректоры С.В. Коньшин 

(қызметтік жазба қоса берілді). 

 

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

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

Профессор – оқытушылар құрамының оқу, ғылыми-зерттеу және тәрбие 

жұмысына сәйкестігі жөніндегі талаптар (1 - қосымша), «АЭжБУ КеАҚ 

қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларына санаттар мен үстемеақыларды 

(рейтингісін ескере отырып-KPI) айқындау әдістемесі» әдістемелік нұсқау 

бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.4. ТЫҢДАЛДЫ: «Жиынтық бағалау ретінде бейінді емес пәндер 

бойынша емтихан қабылдауға рұқсат беру туралы» мәселесі бойынша АҚ 

проректоры С.В. Коньшин (қызметтік жазба қоса берілді). 



 

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

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

Студенттердің өтініштері бойынша бейінді емес пәндер бойынша 

емтихан бағасы жиынтық бағалау нәтижесімен теңестірілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.5. ТЫҢДАЛДЫ: «Қазақ тілі. Тіл үйренушілердің В2 деңгейіне 

арналған оқу құралы» оқу құралын қазақ тілінде жариялауға ұсыныс туралы; 

авторлары: Тулеуп М.М., Шарибжанова Г.Г.; көлемі – 7,3 б.п.» мәселесі 

бойынша ғылыми хатшы Бегімбетова А.С. (қызметтік жазба және ҒӘК 

отырысынан үзінді қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақ тілінде «Қазақ тілі. Тіл үйренушілердің В2 

деңгейіне арналған оқу құралы» оқу құралын (авторлары: Тулеуп М.М., 

Шарибжанова Г.Г.; көлемі – 7,3 б.п.) жариялауға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.6. ТЫҢДАЛДЫ: «Кәсіби қазақ тілі. Ақпараттық технологиялар білім 

беру бағдарламалары тобының студенттеріне арналған оқу құралы» оқу 

құралын қазақ тілінде жариялауға ұсыныс туралы; автор Ажиев К.О.; көлемі – 7 

б.п.» мәселесі бойынша ғылыми хатшы Бегімбетова А.С. (қызметтік жазба және 

ҒӘК отырысынан үзінді қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақ тілінде «Кәсіби қазақ тілі. Ақпараттық 

технологиялар білім беру бағдарламалары тобының студенттеріне арналған оқу 

құралы» оқу құралын (автор Ажиев К.О.; көлемі – 7 б.п.) жариялауға 

ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.7. ТЫҢДАЛДЫ: «Дискретная математика» оқу құралын орыс тілінде 

жариялауға ұсыныс туралы; автор Астраханцева Л.Н.; көлемі – 5,6 б.п.» 

мәселесі бойынша ғылыми хатшы Бегімбетова А.С. (қызметтік жазба және ҒӘК 

отырысынан үзінді қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Орыс тілінде «Дискретная математика» оқу құралын 

(автор Астраханцева Л.Н.; көлемі – 5,6 б.п.) жариялауға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.8. ТЫҢДАЛДЫ: «Дискретті математика» оқу құралын қазақ тілінде 

жариялауға ұсыныс туралы; автор Байсалова М.Ж.; көлемі – 5,8 б.п.» мәселесі 



бойынша ғылыми хатшы Бегімбетова А.С. (қызметтік жазба және ҒӘК 

отырысынан үзінді қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақ тілінде «Дискретті математика» оқу құралын 

(автор Байсалова М.Ж.; көлемі – 5,8 б.п.) жариялауға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.9. ТЫҢДАЛДЫ: «Орыс тілінде «Исследование бренд-платформы 

туристской дестинации на примере Республики Казахстан» монографиясын 

жариялауға ұсынымдар туралы; авторлары – э.ғ.к., доцент Абильдина А.Ш.; 

э.ғ.к., доцент Мусина К.П. көлемі – 13 б.п.» мәселесі бойынша ғылыми хатшы 

Бегімбетова А.С. (қызметтік жазба қоса берілді). 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: орыс тілінде «Исследование бренд-платформы 

туристской дестинации на примере Республики Казахстан» монографиясын 

(авторлары – э.ғ.к., доцент Абильдина А.Ш.; э.ғ.к., доцент Мусина К.П. көлемі 

– 13 б.п.) жариялауға ұсынылсын.  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.10. Біліктілік ісі 
 

08.00.00 – «Экономика» мамандығы бойынша э.ғ.к. Ринат Абдыкадырұлы  

Жамбаевқа 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. 

 Ол ғылыми кеңес мүшелерін ғылым және коммерцияландыру 

департаментінің 08.00.00 – «Экономика» мамандығы бойынша э.ғ.к. Ринат 

Абдыкадырұлы Жамбаевқа қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми 

атағын беру туралы ұсынысымен таныстырды. Жанбаев Ринат Абдыкадырұлы 

еңбек жолын 2006 жылы М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және 

коммуникация академиясында бастап, 08.00.05 – «Экономика және халық 

шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша аспирантураны бітірді. Осы 

кезеңде ол ғылыми қызметін Алматы кәсіпкерлер қауымдастығы мен ҚР 

Ұлттық экспедиторлар қауымдастығының жұмысымен ұштастырды. 

2009 жылдан бастап 2019 жылға дейін республиканың жетекші жоғары 

оқу орындары мен ұйымдарында әр түрлі лауазымдарда жұмыс істеді: бас және 

жетекші ғылыми қызметкерлер, сарапшы, ҚР Индустрия және жаңа 



технологиялар Министрлігі жанындағы «Қазақстан Республикасының Ұлттық 

технологиялық болжау орталығы» стратегиялық жоспарлау бөлімінің бастығы; 

атындағы Қазақ ұлттық университеті ШЖҚ «Ғылыми-технологиялық паркі» 

ғылыми-инновациялық қызмет жөніндегі директордың орынбасары; «Алматы 

энергетика және байланыс университеті» КеАҚ коммерцияландыру кеңсесінің 

директоры. 2018-2020 жылдар аралығында Ұлттық ғылыми кеңесте 

«Ақпараттық, телекоммуникациялық және ғарыштық технологиялар, 

жаратылыстану ғылымдары саласындағы ғылыми зерттеулер» бағыты бойынша 

жұмыс істеді. 

2019 жылы Жанбаев Ринат Әбдіқадырұлы Қазақстандағы ғылым мен 

технологияны дамытуға қосқан үлесі үшін Ұлттық Инженерлік академиясының 

медалімен марапатталды. 

Жарияланған ғылыми-әдістемелік жұмыстардың жалпы саны 19-дан 

астам, оның ішінде 2-Scopus және Web of Science библиографиялық деректер 

базасында, ҚР ӘМ пайдалы модельге 20.12.2020 ж. № 5667 1 патенті бар. 

 

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 08.00.00 – «Экономика» мамандығы бойынша э.ғ.к Ринат 

Абдыкадырұлы Жамбаевқа қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми 

атағын беру туралы өтінішхат берілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

 

 

 

Ректор                 С. Сагинтаева 

 

Ғылыми хатшы      А. Бегимбетова 

 


