
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.12.2020 ж. №7АЭжБУ КеАҚ Ғылыми кеңесінің отырысы  

 

Төрайым  – ректор С. Сагинтаева 

Ғылыми хатшы – доцент А. Бегимбетова 

 

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

қатысты. 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

1. Профилактикалық бақылау және қадағалау жүргізу нәтижесінде 

анықталған ескертулерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту 

      Баяндамашы – АЭжБУ КеАҚ ректоры С.С. Сагинтаева  

2. 2020/2021 оқу жылына арналған академиялық күнтізбедегі және оқу 

процесінің кестесіндегі өзгерістер туралы. 

       Баяндамашы – АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова  

3. ӘРТҮРЛІ 

 

1. ТЫҢДАЛДЫ: «Профилактикалық бақылау және қадағалау жүргізу 

нәтижесінде анықталған ескертулерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын 

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

 

 «АЭжБУ» КеАҚ ректоры С.С. Сагинтаеваның ақпаратын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

• профилактикалық бақылау және қадағалау жүргізу 

нәтижесінде анықталған ескертулерді жою жөніндегі іс-

шаралар жоспары бекітілсін. 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 



 

2. ТЫҢДАЛДЫ: «2020/2021 оқу жылына арналған академиялық 

күнтізбедегі және оқу процесінің кестесіндегі өзгерістер туралы» мәселесі 

бойынша АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова (қызметтік жазба қоса берілді). 

 

Р.Р. Мухамеджанова: Алматы қаласының Бас мемлекеттік санитарлық 

дәрігері Ж.Бекшиннің «Алматы қаласында коронавирустық инфекция 

ауруларының алдын алу жөніндегі одан арғы шаралар туралы» 2020 жылғы 26 

желтоқсандағы №64 Қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы  

2020 жылғы 23 желтоқсандағы №66 қаулысының шығуына байланысты 

2020/2021 оқу жылының академиялық күнтізбесіне өзгерістер енгізу қажет. 

 

АМД директоры Р.Р. Мухамеджанованың ақпаратын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

2020/2021 оқу жылының академиялық күнтізбесіне мынадай өзгерістер 

енгізу: 

- емтихан сессиясының аяқталуы - 9 қаңтар2021 жылғы; 

- каникул уақыты –10 қаңтардан бастап 31 қаңтарға 2021 жылғы дейін; 

- бакалавриаттың бітіруші курсының барлық мамандықтары бойынша 

көктемгі семестр белгіленсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

3. ӘРТҮРЛІ 

 

3. ТЫҢДАЛДЫ: «Диссертациялық жұмыс тақырыптарын өзгерту және 

магистранттар мен докторанттардың басшыларын ауыстыру туралы» мәселесі 

бойынша ЖООКБД директоры А.А. Елеманова (кафедралардың ұсынымдары; 

ғылыми жетекшілер тізімімен, бірінші, екінші оқу жылындағы 

магистранттардың магистрлік диссертациялары және бірінші, екінші жылғы 

докторанттардың докторлық диссертациялары тақырыптарының тізбесімен 

қосымшалар қоса беріледі).   

 

А.А. Елеманова: ескертулерді жою мақсатында: 

1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 

маусымдағы бұйрығына сәйкес магистранттар басшылығының сәйкес келмеуі 

№ 391 «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға 

сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы» 89 тармағы «Ғылым 

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

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

«бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі бар немесе «философия 

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

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

ғылыми басшылықты жүзеге асыру", ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі 

кемінде үш жыл, ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін 



ұсынылатын ғылыми басылымдар тізбесіне енгізілген басылымдарда соңғы бес 

жыл ішінде 5 ғылыми мақаланың авторы болып табылатын сұратылатын 

бағыттың бейініне сәйкес келетін», выявленного  комиссией по проведению 

мониторинга КОКСОН РК, білім және ғылым саласындағы уәкілетті орган 

бекіткен бакалавриаттың білім беру бағдарламалары бойынша модульдік оқу 

жоспарларына өзгерістер енгізу қажет (Басылымдар тізімі) және импакт-

факторы бар халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдағы 1 ғылыми 

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

Expanded, Social Science Citation Index или Arts and Humanities CitationIndex 

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

бойынша процентиль көрсеткіші (Скор сайты) деректер базасында Scopus 

(Скопус) кемінде 25», 

ҚР БҒМ Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті 

мониторинг жүргізу жөніндегі комиссия анықтаған ескертулерді жою 

мақсатында магистранттар мен докторанттардың ғылыми жетекшілерін 

ауыстыру қажет. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1.  

- 03.10.2019 жылғы № 133 магистрлік, докторлық диссертациялардың 

тақырыптары мен басшыларын бекіту туралы,  

- 20.10.2020 №214 магистрлік, докторлық диссертациялардың 

тақырыптары мен басшыларын бекіту туралы, 

- 18.03.2020 №43 магистрлік, докторлық диссертациялардың 

тақырыптары мен жетекшілерін өзгерту туралы,  

- 20.10.2020 №215 магистрлік, докторлық диссертациялардың 

тақырыптары мен жетекшілерін өзгерту туралы 

бұйрықтарға өзгерістер енгізу. 

 

1.1. 7М07105-Автоматтандыру және басқару, 7М06102-Ақпараттық 

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

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

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар, 7М06104-ақпараттық 

қауіпсіздік жүйелері, 7М11201-тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны 

қорғау, қоршаған ортаны қорғау, қоршаған ортаны қорғау, қоршаған ортаны 

қорғау, қоршаған ортаны қорғау 7М07106-аспап жасау, 7М07107 - Ғарыштық 

техника және технологиялар (қосымша 1). 

 

1.2. 2019 жылғы 2 оқу жылында білім алушыларды білім беру 

бағдарламалары бойынша қабылдайтын магистранттардың ғылыми 

жетекшілерін ауыстыру: 7М07105- Автоматтандыру және басқару, 7М06102- 

Ақпараттық жүйелер, 7М06103- Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету, 7М07102- Жылу энергетикасы, 7М07101-Электр энергетикасы, 

7М06201- Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар, 7М06104-

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері, 7М11201- Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған 

ортаны қорғау, 7М07106-Аспап жасау, 7М07107-Ғарыштық техника және 

технологиялар (қосымша 2). 



 

1.3. 8D07105 - Ғарыштық техника және технологиялар, 8D06201 - 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар білім беру 

бағдарламалары бойынша білім алушылардың 1 жыл оқыған докторанттарының 

ғылыми жетекшілерін ауыстыру (қосымша 3). 

 

1.4. 8D06201 - Радиотехника, электроника және телекоммуникация білім 

беру бағдарламалары бойынша 2 жыл оқитын докторанттардың ғылыми 

жетекшілерін ауыстыру (қосымша 4). 

 

1.5. 8D06201 - Радиотехника, электроника және телекоммуникация білім 

беру бағдарламалары бойынша 3 жыл оқитын докторанттардың ғылыми 

жетекшілерін ауыстыру (қосымша 5). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

 

 

 

Ректор                 С. Сагинтаева 

 

Ғылыми хатшы      А. Бегимбетова 

 


