
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01.2021 ж. №8 АЭжБУ 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. Студенттерді толық ақылы оқудан мемлекеттік грантқа ауыстыру туралы 

      Баяндамашылар – институттардың директорлары 

2. 2020-2021 оқу жылына арналған ҚР Президенті бекіткен стипендия 

алуға білім алушыларды ұсыну туралы 

       Баяндамашылар – институттардың директорлары 

3. 2-ші семестрге әрбір оқу пәні бойынша емтихан түрін бекіту туралы. 

      Баяндамашылар – институттардың директорлары 

4. 2020-2021 оқу жылына докторанттардың кешенді емтиханын қабылдау 

үшін мемлекеттік аттестаттау комиссиясының құрамын бекіту туралы 

      Баяндамашы – ЖКБД директоры 

5. Университет түлектерінің қажеттілігі және еңбек нарығын оның даму 

тенденциялары тұрғысынан талдау туралы 

       Баяндамашы  – АМД жетекші маман (мансап орталығы) 

6. ӘРТҮРЛІ 

 

1. Студенттерді толық ақылы оқудан мемлекеттік грантқа ауыстыру 

туралы. 

 

1.1. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беруге ұсынымдар РЭТ-20-3 тобының 1 курс студенті Беспалов Марк 

Михайлович (білім беру бағдарламаларының тобы В059 - Коммуникациялар және 

коммуникациялық технологиялар, білім беру бағдарламасы 6В06201- 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар), толық ақылы негізде 



білім алушы бекіту туралы» мәселе бойынша ТҒИИ директоры Балбаев Г.К. 

Студенттің үлгерімі жақсы, GPA 3,53 құрайды. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

«Дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары» 24-тармағына сәйкес РЭТ-

20-3 тобының 1 курс студенті-Радиотехника, электроника және телекоммуникация 

6в06201 білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге 

ұсынылсын Беспалов Марк Михайлович (Ислам Әлібекұлы Баспабаев орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.2 ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беруге ұсыным беру мәселесі бойынша РЭТк-20-1 тобының 1 курс 

студенті Сағындық Алдияр Амангелдіұлы (В059 білім беру бағдарламалары тобы - 

коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар, білім беру 

бағдарламасы 6В06201-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар) 

толық ақылы негізде білім алушы» мәселе бойынша ТҒИИ директоры Балбаев Г.К.  

Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,48. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ:  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес, РЭТк-

20-1 тобының 1 курс студенті Сағындық Алдияр Амангелдіұлы 6в06201-

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар білім беру бағдарламасы 

бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Майстровская Екатерина 

Алексеевна орнына). 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.3. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын рэтк-19-3 тобының 2 курс студенті Князьбекұлы Нұрмұхаммед (В059 

білім беру бағдарламалары тобы - коммуникациялар және коммуникациялық 

технологиялар, 6в06201 білім беру бағдарламасы-Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар) Толық ақылы негізде білім алушыға беруге ұсыным 

туралы» мәселе бойынша ТҒИИ директоры Балбаев Г.К. Студенттің үлгерімі 

жақсы, GPA-2,56.  

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 с Т. 24 С Т. сәйкес, РЭТк-

19-3 тобының 2 курс студенті Князьбекұлы Нұрмұхаммед 6в06201-Радиотехника, 

электроника және телекоммуникация білім беру бағдарламасы бойынша бос білім 

беру грантын беруге ұсынылсын (Жандос Әлімхан Жандосұлы орнына). 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.4. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ПС-20-5 тобының 1 курс студенті Қалияқпар аусар Серікұлы (B064 



Механика және металл өңдеу Білім беру бағдарламаларының тобы, 6b07109-Аспап 

жасау білім беру бағдарламасы) толық ақылы негізде білім алушыға беруге 

ұсыным туралы» мәселе бойынша ТҒИИ директоры Балбаев Г.К. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA-2,19.  

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 с Т. 24 С Т. сәйкес, 

6B07109-ПС-20-5 тобының 1 курс студенті Қалияқпар аусар Серікұлы прибор 

жасау білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге 

ұсынылсын (Ғұмаров Амангелді Тауфихұлы орнына). 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.5. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын РЭТ-18-8 тобының 3 курс студенті Қалдыбаев Тимур Дамировичке 

(5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығы) 

жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын беруге ұсыным 

туралы» мәселе бойынша ТҒИИ директоры Балбаев Г.К. Студенттің үлгерімі 

жақсы, GPA-2,86. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидаларының" 24-тармағына сәйкес 

РЭТ-18-8 тобының 3 курс студенті Қалдыбаев Тимур Дамирович 

(Қуанышбекованың орнына) 5В071900-Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар мамандығы бойынша бос білім беру грантын беруге 

ұсынылсын (Аяулым Қуанышбекқызы орнына). 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.6. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын РЭТк-18-5 тобының 3 курс студенті Қасымхан Ұлан Қанатбекұлы 

(5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығы) 

Толық ақылы негізде білім алушыға беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша 

ТҒИИ директоры Балбаев Г.К. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,31. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, РЭТк-18-5 тобының 3 курс студенті Қасымхан Ұлан Қанатбекұлы 

5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығы 

бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Қапан Бекзат Жұмаділұлы 

орнына). 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.7. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын РЭТ-18-7 тобының 3 курс студенті Ченский Максим Павловичке 

(5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығы) 

жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын беруге ұсыным 



туралы» мәселе бойынша ТҒИИ директоры Балбаев Г.К.  Студенттің үлгерімі 

жақсы, GPA-2,23. 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес РЭТ-18-7 тобының 3 курс студенті Ченский Максим Павлович 

5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығы 

бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Азамат Құсайынов 

орнына). 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.8. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын  РЭТ(ИКТ)к-17-1 тобының 4 курс студенті Төлебай Арман 

Қайратұлына (5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникация 

мамандығы) жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын 

беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша ТҒИИ директоры Балбаев Г.К.   

Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,76. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес РЭТ(акт)к-17-1 тобының 4 курс студенті Төлебай Арман Қайратұлы 

5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығы 

бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Көшетеров Айболат 

Ерболұлының орнына). 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.9. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын РЭТ(ИКТ)к-17-1 тобының 4 курс студенті Онбосын Мерей 

Амангелдіұлы (5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникация 

мамандығы) жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын 

беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша ТҒИИ директоры Балбаев Г.К. 

Студенттің үлгерімі жақсы, GPA 2,94 құрайды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес РЭТ(акт)к-17-1 тобының 4 курс студенті Онбосын Мерей Амангелдіұлы 

5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығы 

бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын  (Марат Алишера 

Дильшатулы орнына). 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.10. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ПС(КИП)к-17-2 тобының 4 курс студенті Кәрімов Нұртілеу 

Мұхтарұлы (мамандығы 5B071600 – Аспап жасау) беруге ұсыным туралы» 



мәселе бойынша ТҒИИ директоры Балбаев Г.К. Студенттің үлгерімі жақсы, 

GPA-2,48. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, 5B071600 – Аспап жасау мамандығы бойынша бос білім беру грантын 

беруге ҚС(БӨП)К-17-2 тобының 4 курс студенті Кәрімов Нұртілеу Мұхтарұлы 

ұсынылсын (Утенова Шарси Асетовича орнына). 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.11. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын СИБк-20-1 тобының 1 курс студенті Зекенова Меруерт Қайратқызы (В058 

білім беру бағдарламалары тобы-Ақпараттық қауіпсіздік, 6В06104 білім беру 

бағдарламасы – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері) жоғары білім алу процесінде 

босаған бос білім беру грантын беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша АТИ 

директоры Картбаев Т.С. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,48. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – тармағына сәйкес, 

СИБк-20-1 тобының 1 курс студенті Меруерт Қайратқызы Зекенова 6в06104-

ақпараттық қауіпсіздік жүйесі білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру 

грантын беруге ұсынылсын (Жарақан Ақжол  Адылғазыұлы орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.12. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын СИБк-20-6 тобының 1 курс студенті Әсет Аманғалиұлы Барлықов (В058 

білім беру бағдарламаларының тобы-Ақпараттық қауіпсіздік, 6В06104 білім беру 

бағдарламасы – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері) жоғары білім алу процесінде 

босаған бос білім беру грантын беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша АТИ 

директоры Картбаев Т.С. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,33. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – тармағына сәйкес, 

СИБк-20-6 тобының 1 курс студенті Әсет Аманғалиұлы Барлықов  6в06104-

Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру 

грантын беруге ұсынылсын (Байжан Рамазан орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.13. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын СИБк-20-6 тобының 1 курс студенті Әлішер Маратұлы Ғалымжановқа 

(В058 білім беру бағдарламаларының тобы-Ақпараттық қауіпсіздік, 6в06104 білім 

беру бағдарламасы – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері) жоғары білім алу 

процесінде босаған бос білім беру грантын беруге толық ақы төлеу негізінде білім 

https://edu2.aues.kz/template.html#/student/10659


алушы ұсыным туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Картбаев Т.С. 

Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,22. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 с Т. 24 С Т. сәйкес, СИБк 

– 20-6 тобының 1 курс студенті Әлішер Маратұлы Ғалымжановтың 6в06104-

Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру 

грантын беруге). (Евгений Олегович Ир орнына) 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.14. ТЫҢДАЛДЫ: Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын СИБк-20-1 тобының 1 курс студенті Нұрайдан Ерікұлы Еркімбай 

жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын беруге ұсыным 

беру мәселесі бойынша (В058 білім беру бағдарламаларының тобы-Ақпараттық 

қауіпсіздік, 6В06104 білім беру бағдарламасы – Ақпараттық қауіпсіздік 

жүйелері), жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын беруге 

ұсыным туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA-3,22. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 

тармағына сәйкес, СИБК-20-1 тобының 1 курс студенті Еркімбай Нұрайдан 

Ерікұлы 6В06104-Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі білім беру бағдарламасы 

бойынша бос білім беру грантын беруге Нұржанқызы(Омарова Азизаның 

орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.15. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын СИБ-19-5 тобының 2 курс студенті Бижолтай Руслан Айдынұлы 

жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын беруге ұсынымдар 

туралы (В058 білім беру бағдарламалары тобы-Ақпараттық қауіпсіздік, 

6В06104 білім беру бағдарламасы- ақпараттық қауіпсіздік жүйелері) мәселе 

бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,22. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, СИБ – 19-5 тобының 2 курс студенті Бижолтай Руслан Айдынұлы 

6В06104-ақпараттық қауіпсіздік жүйесі білім беру бағдарламасы бойынша бос 

білім беру грантын беруге ұсынылсын (Токтар Нұрбол Сәкенұлы орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 



1.16. ТЫҢДАЛДЫ: «СИБ-19-3 тобының 2 курс студенті Заңғар Асхатұлы 

Бесжігітовке (В058 білім беру бағдарламаларының тобы-Ақпараттық қауіпсіздік, 

6В06104 білім беру бағдарламасы-Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері) жоғары білім 

алу процесінде босаған бос білім беру грантын беруге ұсыным туралы» мәселе 

бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,23. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – тармағына сәйкес, СИБ-

19-3 тобының 2 курс студенті Бесжігітов Заңғара Асхатұлы 6В06104-ақпараттық 

қауіпсіздік жүйесі білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын 

беруге ұсынылсын (орнына Гайдар Мерлан Хайдарұлы). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.18. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беруге СИБ-19-6 тобының 2 курс студенті Зверев Никита Андреевичке 

(В058 білім беру бағдарламаларының тобы-Ақпараттық қауіпсіздік, 6в06104 білім 

беру бағдарламасы-Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері) толық ақы төлеу негізінде 

білім алушыға ұсыну туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. 

Студенттің үлгерімі жақсы, GPA 2,77 құрайды.  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – тармағына сәйкес СИБ-

19-6 тобының 2 курс студенті Зверев Никита Андреевичке (Қалдыбек Шерхан 

Қаныбекұлы орнына) 6в06104-ақпараттық қауіпсіздік жүйесі білім беру 

бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын. 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.19. ТЫҢДАЛДЫ: « СИБк-19-3 тобының 2 курс студенті Елдар Елтайұлы 

Тұрсынбек жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын беруге 

ұсынымдар туралы (В058 білім беру бағдарламалары тобы-Ақпараттық 

қауіпсіздік, 6В06104 білім беру бағдарламасы-Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері), 

толық ақылы негізде білім алушы» мәселе бойынша АТИ директоры Т.С. 

Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,82.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – тармағына сәйкес, 

СИБк-19-3 тобының 2 курс студенті Тұрсынбек Елдар Елтайұлы (6В06104-

Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру 

грантын беруге Өмірзақұлы (Жалгасбаев Бейқан орнына). 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.20. ТЫҢДАЛДЫ: «СИБк-19-5 тобының 2 курс студенті Дархан Даниярұлы 

Темірбай жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын беруге 

ұсынымдар туралы (В058 білім беру бағдарламалары тобы-Ақпараттық 



қауіпсіздік, 6В06104 білім беру бағдарламасы-Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері) 

мәселе бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA 

2,72 құрайды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – тармағына сәйкес, 

СИБк-19-5 тобының 2 курс студенті Темірбай Дархан Даниярұлының 6В06104-

ақпараттық қауіпсіздік жүйесі білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру 

грантын беруге ұсынылсын (орнына Мырзахмет Әлішер Русланұлы). 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.21. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беруге СИБ-19-5 тобының 2 курс студенті Евгений Михайлович 

Горемыкин (В058 білім беру бағдарламаларының тобы-Ақпараттық қауіпсіздік, 

6в06104 білім беру бағдарламасы-Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері) толық ақылы 

негізде білім алушы ұсынымдары туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Т.С. 

Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,56. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – тармағына сәйкес, СИБ-

19-5 тобының 2 курс студенті Горемыкин Евгения Михайлович (Жуминова 

Данила Руслановнаның орнына) 6В06104-ақпараттық қауіпсіздік жүйесі білім беру 

бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Жуминов 

Данил Руслановнаның орнына). 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.22. ТЫҢДАЛДЫ: «Толық ақылы негізде білім алушы Сиб-19-6 тобының 2 

курс студенті Нурланұлы Диасқа (В058 білім беру бағдарламаларының тобы-

Ақпараттық қауіпсіздік, 6в06104 білім беру бағдарламасы-Ақпараттық қауіпсіздік 

жүйелері) жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын беруге 

ұсыным туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA-2,49. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – тармағына сәйкес, СИБ-

19-6 тобының 2 курс студенті Диас Нұрланұлы  6в06104-ақпараттық қауіпсіздік 

жүйесі білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге 

ұсынылсын (Омарқанов Әли Сәбитұлының орнына). 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.23. ТЫҢДАЛДЫ: «Толық ақылы негізде оқитын СИБ-19-6 тобының 2 

курс студенті Төлеген Рамазан Болатұлы (В058 білім беру бағдарламаларының 

тобы-Ақпараттық қауіпсіздік, 6в06104 білім беру бағдарламасы-Ақпараттық 

қауіпсіздік жүйелері) жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын 



беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. 

Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,48. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын 

беру ережесі" (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) 24 тармағына сәйкес, СИБ – 19-6 

тобының 2 курс студенті Рамазан Болатұлы Төлегенов (Дамир Әуезов Оспанов 

орнына) 6в06104-ақпараттық қауіпсіздік жүйесі білім беру бағдарламасы бойынша 

бос білім беру грантын беруге ұсынылсын. 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.24. ТЫҢДАЛДЫ: « Толық ақылы негізде оқитын СИБ-19-6 тобының 2 

курс студенті Мейірбеков Асқар Ғабитұлы (В058 білім беру бағдарламаларының 

тобы-Ақпараттық қауіпсіздік, 6в06104 білім беру бағдарламасы-Ақпараттық 

қауіпсіздік жүйелері) жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын 

беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. 

Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,45.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – тармағына сәйкес СИБ-

19-6 тобының 2 курс студенті Мейірбеков Асқар Ғабитұлы 6В06104-ақпараттық 

қауіпсіздік жүйесі білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын 

беруге ұсынылсын. (Лузянин Илья Евгеньевичтің орнына). 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.25. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беруге арналған ұсыным туралы Сиб-19-6 тобының 2 курс студенті 

Абылай Сәрсенбайұлы Қауылбай (В058 білім беру бағдарламалары тобы-

Ақпараттық қауіпсіздік, 6в06104 білім беру бағдарламасы-Ақпараттық қауіпсіздік 

жүйелері), толық ақылы негізде білім алушы» мәселе бойынша АТИ директоры 

Т.С. Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,36.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – тармағына сәйкес, СИБ-

19-6 тобының 2 курс студентінің Абылай Сәрсенбайұлы Қауылбай Ақпараттық 

қауіпсіздік жүйесі-6В06104 білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру 

грантын беруге ұсыным. 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.26. ТЫҢДАЛДЫ: «СИБп-19-10 тобының 2 курс студенті Рустам 

Олжатайұлы Қадержановқа (В058 білім беру бағдарламаларының тобы-

Ақпараттық қауіпсіздік, 6В06104 білім беру бағдарламасы-Ақпараттық 

қауіпсіздік жүйелері) жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беруге толық ақы төлеу негізінде білім алушы ұсыным туралы» мәселе 

бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,29.  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 



магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 

тармағына сәйкес, СИБп-19-10 тобының 2 курс студенті Рустам Олжатайұлы 

Қадержанов  6В06104-Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі білім беру бағдарламасы 

бойынша бос білім беру грантын беруге (Нұрахметов Нұржан Талғатұлы 

орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.27. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беруге СИБк-19-4 тобының 2 курс студенті Тұрсынбаев Нұрқанат 

Мұратбекұлына (В058 білім беру бағдарламалары тобы-Ақпараттық 

қауіпсіздік, 6в06104 білім беру бағдарламасы-Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері) 

толық ақылы негізде білім алушы ұсыным туралы» мәселе бойынша АТИ 

директоры Т.С. Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,17. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 

тармағына сәйкес, СИБк-19-4 тобының 2 курс студенті Тұрсынбаев Нұрқанат 

Мұратбекұлы 6В06104-Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі білім беру бағдарламасы 

бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Сарманов Нұрлан 

Байтұрсынұлы орнына).  
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.28. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беруге ұсыным туралы талап-20-3 тобының 1 курс студенті 

Өтепберген Дәуренбек Бахтығалиұлы (057 білім беру бағдарламаларының 

тобы-Ақпараттық технологиялар, 6b06102 білім беру бағдарламасы-

Ақпараттық жүйелер), толық ақылы негізде білім алушы» мәселе бойынша 

АТИ директоры Т.С. Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,58. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, ИҚ-20-3 тобының 1 курс студенті Өтепберген Дәуренбек 

Бахтығалиұлына 6b06102 білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру 

грантын беруге (Дінмұхамед Ағабекұлы Жамбыл орнына). 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.29. ТЫҢДАЛДЫ: «ИС-19-5 тобының 2 курс студенті Хакназар Талғатұлы 

Асыловқа (057 білім беру бағдарламаларының тобы-Ақпараттық технологиялар, 

6b06102 білім беру бағдарламасы-Ақпараттық жүйелер) жоғары білім алу 

процесінде босаған бос білім беру грантын беруге ұсыным туралы» мәселе 

бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,3.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 



"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес, ИС-19-

5 тобының 2 курс студенті Асылов Хакназар Талғатұлы (6b06102-Ақпараттық 

жүйелер білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге 

ұсынылсын (Нұрбергенов Нұрқабыл Нұрбергенұлының орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.30. ТЫҢДАЛДЫ: «ИС-19-5 тобының 2 курс студенті Жалғасбаев Алмаз 

Арманұлына (057 білім беру бағдарламаларының тобы-Ақпараттық 

технологиялар, 6В06102 білім беру бағдарламасы-Ақпараттық жүйелер) жоғары 

білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын беруге ұсыным туралы» 

мәселе бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-

3,28.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес ИС-19-

5 тобының 2 курс студенті Алмаз Арманұлы Жалғасбаевтың  6В06102-ақпараттық 

жүйелері білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге 

ұсынылсын. (Ерлан Ескендірдің орнына) 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.31. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беруге ұсынымдар туралы БТ-19-3 тобының 2 курс студенті Асаубаев 

Темірлан Нұрланұлы (057 білім беру бағдарламаларының тобы-Ақпараттық 

технологиялар, 6b06103 білім беру бағдарламасы-Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету), Толық ақылы негізде білім алушы» мәселе 

бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,21. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, ВТ-19-3 тобының 2 курс студенті Асаубаев Темірлан Нұрланұлына 

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 6b06103 білім беру 

бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын. (Арман 

Алидің орнына).  
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.32. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беруге ұсынымдар ВТк-19-1 тобының 2 курс студенті Көшербаев 

Біржан Өнербайұлы (057 білім беру бағдарламаларының тобы-Ақпараттық 

технологиялар, 6В06103 білім беру бағдарламасы-Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Т.С. 

Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,21. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 



магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, ВТк-19-1 тобының 2 курс студенті Көшербаев Біржан Өнербайұлына 

(Қайратұлының орнына) 6В06103-Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын 

беруге (Мираса Қайратұлы орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.33. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беруге ұсынымдар ВТк-19-1 тобының 2 курс студенті Ұлданай 

Уразаликизи Сарибаеваға (057 білім беру бағдарламаларының тобы-Ақпараттық 

технологиялар, 6В06103 білім беру бағдарламасы-Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Т.С. 

Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,16. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес ВТк-19-

1 тобының 2 курс студенті Ұлданай Оразаликизи Сарибаевқа Есептеу техникасы 

және бағдарламалық қамтамасыз ету 6b06103 білім беру бағдарламасы бойынша 

бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Кан Дмитрий Леонидович орнына). 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.34. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беруге арналған ұсыным туралы ИСк-19-3 тобының 2 курс студенті 

Сулейман Болатұлы Малимов (057 білім беру бағдарламаларының тобы-

Ақпараттық технологиялар, 6В06102 білім беру бағдарламасы-Ақпараттық 

жүйелер) толық ақылы негізде білім алушы» мәселе бойынша АТИ директоры 

Т.С. Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,13. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес, ИҚ-19-

3 тобының 2 курс студенті Сулейман Болатұлы Малимов 6b06102-ақпараттық 

жүйелері білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге 

ұсынылсын (Сдихов Бекзат Жасұланұлының орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.35. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беруге арналған ұсыным туралы ИС-19-6 тобының 2 курс студенті Роман 

Романович Ермашовқа (057 білім беру бағдарламаларының тобы-Ақпараттық 

технологиялар, 6В06102 білім беру бағдарламасы-Ақпараттық жүйелер)» мәселе 

бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,07. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 



ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес ИС-19-

6 тобының 2 курс студенті Ермашов Роман Романовичтің  6b06102-ақпараттық 

жүйелері білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге 

ұсынылсын (Сабыр Ізбасар Бегенчұлының орнына). 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.36. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын тағайындау туралы толық ақылы негізде білім алушы ВТ-19-3 

тобының 2 курс студенті Серік Заңғарұлы дәріскер (057 білім беру 

бағдарламаларының тобы-Ақпараттық технологиялар, 6В06103 білім беру 

бағдарламасы-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мәселе 

бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,07. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, 6b06103-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету білім 

беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге 2-курс студенті 

Дәруіш Серік Заңғарұлы ұсынылсын (Азамат Әділбек Есболдың орнына). 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.37. ТЫҢДАЛДЫ: Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын тағайындау туралы толық ақылы негізде білім алушы ИСу-19-8 тобының 

2 курс студенті Смағұлов Дастан (057 білім беру бағдарламаларының тобы-

Ақпараттық технологиялар, 6В06102 білім беру бағдарламасы-Ақпараттық 

жүйелер)» мәселе бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. Студенттің үлгерімі 

жақсы, GPA-2,67. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес, 

6b06102-білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсыну-

ИСу-19-8 тобының 2 курс студенті Смағұлов Дастан (Александр Мадияр 

Аманжолұлы орнына). 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.38. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ИС(СМВР)-18-3 тобының 3 курс студенті Журавлев Евгений 

Андреевичке (6В06102 мамандығы-Ақпараттық жүйелер) беруге толық ақы төлеу 

негізінде білім алушы ұсыным туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Т.С. 

Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA 2,57 құрайды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес 

ИС(АХМД)-18-3 тобының 3 курс студенті Журавлев Евгения Андреевич 6В06102-



Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша бос білім беру грантын беруге 

ұсынылсын (Сакенов Данияр Серикович орнына). 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.39. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ИС(ИИС)к-18-2 тобының 3 курс студенті Сабуров Әбілқайыр 

Амантайұлына (6В06102 мамандығы-Ақпараттық жүйелер) беруге толық ақылы 

негізде білім алушы ұсыным туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Т.С. 

Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,38. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес, 

ИС(ИИС)к-18-2 тобының 3 курс студенті Сабуров Әбілқайыр Амантайұлы 

6В06102-Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша бос білім беру грантын беруге 

ұсынылсын (Қорғанбай Данияр Нұрланұлы орнына). 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.40. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ИС(ITМ)к-18-1 тобының тобының 3 курс студенті исимбетов Мырзан 

Аманкелдіұлына (057 білім беру бағдарламаларының тобы-Ақпараттық 

технологиялар, 6В06102 білім беру бағдарламасы-Ақпараттық жүйелер) ұсыным 

туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. Студенттің үлгерімі 

жақсы, GPA-2,27. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес, 

6B06102-білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсыну- 

ИС(ITМ)к-18-1 тобының 3 курс студенті исимбетов Мырзан Аманкелдіұлы 

(Мусина Солтана Қуанышбекұлы орнына). 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.41. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ИС(ИС)-17-2 тобының 4 курс студенті Смаилов Алмаз Нұрболатұлына 

(6В06102-Ақпараттық жүйелер мамандығы) беруге ұсыным туралы» мәселе 

бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,25. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес 

ИС(ИС)-17-2 тобының 4 курс студенті Смаилов Алмаз Нұрболатұлына 6В06102-

Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсыныс 

(Хайруллаева Рамазана Жаксиликулы орнына). 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.42. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын толық ақы төлеу негізінде білім алушы ДТ(ПИ)-18-3 тобының 3 курс 



студенті Подубный Дмитрий Игоревичке (5В070400-ВТиПО мамандығы) беруге 

ұсыным туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA-2,46. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес, 

ДТ(ПИ)-18-3 тобының 3 курс студенті Подубный Дмитрий Игоревичтың 

5В070400-ВТиПО мамандығы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын 

(Шәріпов Әзімбек Жомартұлы орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.43. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беруге ұсынымдар туралы толық ақылы негізде оқитын ИНФ(ИТ)к-17-

1тобының 4 курс студенті Маратова Ванесса Саясатқызына(6В06102-Ақпараттық 

жүйелер мамандығы)» мәселе бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA-2,85. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" Ақпараттық жүйелер 

6B06102-мамандығы бойынша бос білім беру грантын беруге Маратова Ванесса 

Саясатовнаға ұсынылсын (Убайдулла Мейіржан Сейтжанұлы орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.44. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беруге ұсынымдар туралы толық ақылы негізде оқитын СИБк-18-1 

тобының 3 курс студенті Тұрарбек Дастан Арманұлына (5В01000 - ақпараттық 

қауіпсіздік жүйесі мамандығы)» мәселе бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. 

Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,13. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 - тармағына сәйкес, 

СИБк-18-1 тобының 3 курс студенті Тұрарбек Дастан Арманұлы 5В01000-

ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығы бойынша бос білім беру грантын беруге 

(Каменский Николай Николаевич орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.45. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беруге ұсынымдар туралы толық ақылы негізде оқитын СИБк-18-1 

тобының 3 курс студенті Бимырзақызы Ақерке (5В01000 - ақпараттық қауіпсіздік 

жүйесі мамандығы)» мәселе бойынша АТИ директоры Т.С. Қартбаев. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA-2,99. 



ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 - тармағына сәйкес 

5В01000-ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығы бойынша бос білім беру 

грантын беруге СИБк-18-1 тобының 3 курс студенті Бимырзақызы Ақерке 

ұсынылсын (Имангалиев Темірлан Саятұлы орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.46. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беруге ұсынымдар туралы толық ақылы негізде оқитын СИБк-18-1 

тобының 3 курс студенті Гүлдария Бекболатқызы Алиповаға (5В01000 - 

ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығы)» мәселе бойынша АТИ директоры 

Т.С. Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA 2,94 құрайды. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, 5в01000 - ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығы бойынша бос білім 

беру грантын беруге СИБк-18-1 тобының 3 курс студенті Алипова Гүлдария 

Бекболатқызы ұсынылсын (Муратов Рахат Ануарбекұлы орнына). 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.47. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беруге ұсынымдар туралы толық ақылы негізде оқитын СИБк-17-1 

тобының 4 курс студенті Серғазы Мераш Бақытжанұлы (5В01000-ақпараттық 

қауіпсіздік жүйесі мамандығы)» мәселе бойынша АТИ директоры Т.С. 

Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,11. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес СИБк-17-1 тобының 4 курс студенті Серғазы Мераш Бақытжанұлы 

5В01000 - ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығы бойынша бос білім беру 

грантын беруге ұсынылсын (Рахымқұл Нұралы Қайратұлы орнына). 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.48. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беруге ұсынымдар туралы толық ақылы негізде оқитын ЭЭ-20-14 

тобының 1 курс студенті Хамит Иззэт (6в07101 - Электр энергетикасы білім 

беру бағдарламасы)» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. 

Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,73. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. 

№58 қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" ЭЭ-20-14 



тобының 1 курс студенті Хамит Иззэт 6В07101-Электр энергетикасы білім беру 

бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Базарбек 

Қаната Талғатұлы орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.49. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беруге ұсынымдар туралы толық ақылы негізде оқитын ЭЭ-20-16 

тобының 1 курс студенті Әнуарбек Ақежан Талғатұлына (6В07101 - Электр 

энергетикасы білім беру бағдарламасы)» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. 

Абдимуратов. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,58. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр"немесе 

"магистр" дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары "24 - тармағына 

сәйкес, ЭЭ-20-16 тобының 1 курс студенті Әнуарбек Ақежан Талғатұлы 

6В07101-Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім 

беру грантын беруге ұсынылсын (Әділбай Нұрғазы Нұрымұлы орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.50. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭк-20-7 тобының 1 курс студенті Әбдуғалиев Әсет Бектасұлына 

(6в07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) толық ақылы негізде 

білім алушы беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. 

Абдимуратов. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,61. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр" немесе 

"магистр" дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары " 24-тармағына 

сәйкес, ЭЭк-20-7 тобының 1 курс студенті Абдугалиев Асет Бектасович 

6В07101-Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім 

беру грантын беруге ұсынылсын (Әбсағат Бекарыса Әділханұлы орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.51. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭк-20-7 тобының 1 курс студенті Бексұлтан Берікұлы Ысқақовқа 

(6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) ұсыным туралы» 

мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің үлгерімі 

жақсы, GPA-3,61.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 - тармағына 

сәйкес, ЭЭк-20-7 тобының 1 курс студенті Искаков Бексұлтан Берікұлы 



6В07101-Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім 

беру грантын беруге ұсынылсын (Әбсағат Бекарыса Әділханұлы орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.52. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭк-20-16 тобының 1 курс студенті Сейтімбетов Әлібек Рустамұлына 

(6в07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным 

туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA 3,47 құрайды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 - тармағына 

сәйкес, ЭЭк-20-16 тобының 1 курс студенті Әлібек Рустамұлы Сейтімбетов 

6в07101-Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру 

грантын беруге ұсынылсын (НагиметулловаАйнур Галымжановна орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.53. ТЫҢДАЛДЫ: ««Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім 

беру грантын ЭЭук-20-1 тобының 1 курс студенті Амандықов Рахат 

Алтынбекұлы (6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге 

ұсыным туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. 

Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,32.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, ээук - 20-1 тобының 1 курс студенті Амандықов Рахат Алтынбекұлы 

6В07101-Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім 

беру грантын беруге ұсынылсын (Абдрузак Ришата Дылшатұлы орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.54. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭк-19-21 тобының 2 курс студенті Утянов Жанболат 

Жандаулетұлына (6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) 

беруге толық ақылы негізде білім алушы ұсыным туралы» мәселе бойынша 

ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,13. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 - тармағына 

сәйкес, ЭЭк-19-21 тобының 2 курс студенті Утянов Жанболат Жандаулетұлы 

6в07101-Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру 

грантын беруге ұсынылсын (Қасымқан Елдара Ринатұлы орнына). 



 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.55. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭк-19-24 тобының 2 курс студенті Жеткенов Ерлан Еркінұлына 

(6в07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным 

туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA - 3,00.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 - тармағына 

сәйкес, ЭЭк-19-24 тобының 2 курс студенті Жеткізгенов Ерлан Еркінұлы 

6в07101-Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру 

грантын беруге ұсынылсын (Жасқайрат Рахат Қуанышұлы орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.56. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭ-19-7 тобының 2 курс студенті Құрманғали Алдияр Болатұлы 

(6в07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным 

туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA 2,97 құрайды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, ЭЭ-19-7 тобының 2 курс студенті Құрманғали Алдияр Болатұлы 

6В07101-Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім 

беру грантын беруге ұсынылсын (Сулейменов Ануар Аскарович орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.57. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭк-19-2 тобының 2 курс студенті Жазымбай Дастан Жалғасбайұлы 

(6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным туралы» 
мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің үлгерімі жақсы, 

GPA 2,97 құрайды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 - тармағына сәйкес, ЭЭк-

19-2 тобының 2 курс студенті Жазымбай Дастан Жалғасбайұлы 6В07101-Электр 

энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге 

ұсынылсын (Кухтин Руслан Александрович орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  



 

1.58. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭ-19-9 тобының 2 курс студенті Мұратов Әнуар Берікұлына 

(6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным 

туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA-2,86.         

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес ЭЭ - 19-9 тобының 2 курс студенті Мұратов Әнуар Берікұлы 6В07101-

Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын 

беруге ұсынылсын (Усманов Махмуд Шавкатұлы орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.59. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭ-19-8 тобының 2 курс студенті Килимов Берік Жасұланұлына 

(6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным 

туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA-2,79. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 - тармағына 

сәйкес, ЭЭ-19-8 тобының 2 курс студенті Килимов Берік Жасұланұлы 6В07101-

Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын 

беруге ұсынылсын (Оспанов Ербол Ринатович орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.60. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭ-19-7 тобының 2 курс студенті Жүсіпов Абылхайыр Бейбутұлына 

(6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным туралы» 

мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің үлгерімі жақсы, 

GPA-2,78. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес, ЭЭ - 

19-7 тобының 2 курс студенті Абылхайыр Бейбітұлы Жүсіповтің 6В07101-Электр 

энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге 

ұсынылсын (Наурызбай Болатбека Абайұлы орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 



1.61. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭ-19-7 тобының 2 курс студенті Атшабар Абылайхан Серікұлы 

(6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным 

туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA 2,77 құрайды.  

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес ЭЭ - 19-7 тобының 2 курс студенті Атшабар Абылайхан Серікұлы 

6В07101-Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім 

беру грантын беруге ұсынылсын (Серимбетов Шохан Муратович орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.62. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭ-19-7 тобының 2 курс студенті Ергебеков Қайсар Рашидұлына 

(6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным 

туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA 2,77 құрайды. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 - тармағына 

сәйкес, ЭЭ-19-7 тобының 2 курс студенті Ергебеков Қайсар Рашидұлы 

6В07101-Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім 

беру грантын беруге ұсынылсын (Алтынбек Рамазана Ренатұлы орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.63. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭк-19-4 тобының 2 курс студенті Әйгерім Ардаққызы Мұрат 

(6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным 

туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA-2,64.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, ЭЭк - 19-4 тобының 2 курс студенті Мұрат Әйгерім Ардаққызы 

6В07101-Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім 

беру грантын беруге ұсынылсын (Ізтұрғанова Данияра Ақсанбайұлы орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.64. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭк-19-4 тобының 2 курс студенті Жұмағұлов Исмаил Арманұлына 



(6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным 

туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA-2,61.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, ЭЭк - 19-4 тобының 2 курс студенті Жұмағұлов Исмаил Арманұлы 

6В07101-Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім 

беру грантын беруге ұсынылсын (Турсынгожы Азиза Ерланұлы орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.65. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭк-19-20 тобының 2 курс студенті Тілеуқабыл Жомартұлы Мұқасым 

(6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным туралы» 

мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің үлгерімі жақсы, 

GPA 2,47 құрайды.   

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес, ЭЭк - 

19-20 тобының 2 курс студенті Мұқасым Тілеуқабыл Жомартұлы 6В07101-Электр 

энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге 

ұсынылсын (Ковалевский Артур Алексеевич орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.66. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭк-19-19 тобының 2 курс студенті Азат Мәулен Манапұлына 

(6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным 

туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA-2,52.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 - тармағына 

сәйкес ЭЭк-19-19 тобының 2 курс студенті Азат Мәулен Манапұлы (Ақын 

Сүндет Бекболатұлы орнына) 6В07101-Электр энергетикасы білім беру 

бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын. 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.67. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭ-19-9 тобының 2 курс студенті Виктор Олеговичке (6В07101 - 

Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным туралы» мәселе 



бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-

2,49.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, ЭЭ - 19-9 тобының 2 курс студенті Копчук Виктор Олегович 6В07101-

Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын 

беруге ұсынылсын (Байгараев Ырысалды Серикұлы орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.68. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭк-19-19 тобының 2 курс студенті Досанов Қанат Айдарұлы 

(6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) грантын беруге 

ұсыным туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. 

Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,45.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, ЭЭк -19-19 тобының 2 курс студенті Досанов Қанат Айдарұлы 6В07101-

Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын 

беруге ұсынылсын (Валиханов Шокан Шынгысович орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.69. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭк-19-19 тобының 2 курс студенті Қажығалиев Телжан Абзалұлы 

(6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным туралы» 
мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің үлгерімі жақсы, 

GPA-2,25. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 - тармағына сәйкес ЭЭк-

19-19 тобының 2 курс студенті Қажығалиев Телжан Абзалұлы 6В07101-Электр 

энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге 

ұсынылсын (Ізбасар Ұлықпана Сабыржанұлы орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.70. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭк-19-19 тобының 2 курс студенті Жаңбырбаев Дәурен Балоразұлы 

(6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным туралы» 

мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің үлгерімі жақсы, 

GPA-2,22.         



ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес, ЭЭк - 

19-19 тобының 2 курс студенті Жаңбырбаев Дәурен Балоразұлы 6в07101-Электр 

энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге 

ұсынылсын (Жанпеисов Ербол Есилович орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.71. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭк-19-1 тобының 2 курс студенті Азамат Кәкімжанұлы Ғалиге 

(6в07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным 

туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA-2,12. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 - тармағына 

сәйкес ЭЭк-19-1 тобының 2 курс студенті Азамат Кәкімжанұлы Ғали 6В07101-

Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын 

беруге ұсынылсын (Мәдияров Нұрбек Жанболатұлы орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.72. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭу-19-10 тобының 2 курс студенті Сержан Әнуарбекұлы Айтбай 

(6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным 

туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA-3,17.   

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес ЭЭу-19-10 тобының 2 курс студенті Айтбай Сержан Әнуарбекұлы 

6В07101-Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім 

беру грантын беруге ұсынылсын Асемов Әлібек Өмірбекұлы орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.73. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭук-19-22 тобының 2 курс студенті Жапеков Ернар Жанарбекұлына 

(6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным 

туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA 2,92 құрайды. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 



магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 - тармағына 

сәйкес, ЭЭук-19-22 тобының 2 курс студенті Жапеков Ернар Жанарбекұлы 

6В07101-Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім 

беру грантын беруге ұсынылсын (Бекен Айданы Жақсыгелдіқызы орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.74. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын Ээу-19-10 тобының 2 курс студенті Қадырбеков Рахат Бауржанұлына 

(6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным туралы» 

мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің үлгерімі жақсы, 

GPA-2,71. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес ээу - 

19-10 тобының 2 курс студенті Қадырбеков Рахат Бауыржанұлы 6В07101-Электр 

энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге 

ұсынылсын (Қайыпберген Жандос Айдосұлы орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.75. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭу-19-10 тобының 2 курс студенті Константин Валентинович Вороновқа 

(6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным туралы» 

мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің үлгерімі жақсы, 

GPA 2,77 құрайды. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес, ээу - 

19-10 тобының 2 курс студенті Воронов Константин Валентинович 6В07101-

Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын 

беруге ұсынылсын (Микоянов Серікбол Қобланұлы орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.76. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭк-18-5 тобының 3 курс студенті ЕңсеповуНұрай Нұрланқызы 

(мамандығы 5В071800 - Электр энергетикасы) беруге ұсыным туралы» мәселе 

бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов.  Студенттің үлгерімі жақсы, 

GPA-2,86. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 - тармағына 

сәйкес, Ээк-18-5 тобының 3 курс студенті Нұрай Нұрланқызы Еңсеповаға 



5В071800-Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім беру грантын 

беруге ұсынылсын (Әли Бағлан Әбдімүталіпұлы орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.77. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭ-18-7 тобының 3 курс студенті Мұсағалиев Дәулеткерей Сәлімұлына 

(мамандығы 5В071800 - Электр энергетикасы) беруге ұсыным туралы» мәселе 

бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-

2,4.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 - тармағына сәйкес, ЭЭ-

18-7 тобының 3 курс студенті Дәулеткерей Сәлімұлы Мұсағалиев 5В071800-

Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім беру грантын беруге 

ұсынылсын (Әбсадық Акжол Мусаханұлы орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.78. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ЭЭ(ЭСС)к-17-2 тобының 3 курс студенті Гамзаев Эльхан 

Илимдаровичке(5В071800 - Электр энергетикасы мамандығы) беруге ұсыным 

туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. Студенттің үлгерімі 

жақсы, GPA - 3,02. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес, 

ЭЭ(ЭСС)к - 17-2 тобының 3 курс студенті Гамзаев Эльхан Илимдарович 

5В071800-Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім беру грантын 

беруге ұсынылсын (Иманов Айсұлтан Дауылбайұлы орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.79. ТЫҢДАЛДЫ:  «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ТЭ-20-4 тобының 1 курс студенті Ердәулет Абылай Маратұлына 

(6В07103-Жылу энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге толық ақы 

төлеу негізінде білім алушы ұсыным туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ 

директоры Бахтияр Б.Т. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,41. 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, ТЭ-20-4 тобының 1 курс студенті Ердәулет Абылай Маратұлы 6В07103-

Жылу энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын 

беруге ұсынылсын (Балгабаев Ескендір Алмасұлы орнына). 



 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.80. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ТЭ-20-4 тобының 1 курс студенті Юргель Анастасия Александровнаға 

(6В07103-Жылу энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге ұсыным 

туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ директоры Бахтияр Б.Т. Студенттің үлгерімі 

жақсы, GPA-3,39. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес ТЭ-20-4 тобының 1 курс студенті Юргель Анастасия Александровнаға 

6В07103-Жылу энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру 

грантын беруге ұсынылсын (Әзімбай Нурмухаммед Советұлы орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.81. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ТЭ-20-4 тобының 1 курс студенті Жұмақанова Томирис Бауыржанқызы 

(6В07103-Жылу энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге толық ақылы 

негізде оқитын ұсыным туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ директоры Бахтияр 

Б.Т. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,36.         

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес, ТЭ-20-

4 тобының 1 курс студенті Жұмақанова Томирис Бауыржанқызы 6В07103-Жылу 

энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге 

ұсынылсын (Төрәлиева Айбека Райымбердіұлы орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.82. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын толық ақылы негізде білім алушы ау-20-7 тобының 1 курс студенті 

Базарбек Дәулет Елдосұлы (6В07108-Автоматтандыру және басқару білім беру 

бағдарламасы) ұсыным туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ директоры Бахтияр Б.Т. 

Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,69.         

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес, 

6b07108 білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге-АУ-20-7 

тобының 1 курс студенті Базарбек Дәулет Елдосұлын Автоматтандыру және 

басқару ұсынылсын (Тойбеков Ескендір Сәкенұлы орнына). 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 



1.83. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын толық ақылы негізде оқитын АУ-20-6 тобының 1 курс студенті 

Бекбанов Әлімжан Асқарұлына (6b07108-Автоматтандыру және басқару білім 

беру бағдарламасы) беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ 

директоры Бахтияр Б.Т. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,56.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, 6B07108 білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын 

беруге-АУ-20-6 тобының 1 курс студенті Бекбанов Әлімжан Асқарұлы 

Автоматтандыру және басқару ұсынылсын (Жалғасбаев Ержан Еркінұлы 

орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.84. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын ТЭк-19-2 тобының 2 курс студенті Батылов Ерасыл Нұржанұлына 

(6В07103-Жылу энергетикасы білім беру бағдарламасы) беруге толық ақылы 

негізде білім алушы ұсыным туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ директоры 

Бахтияр Б.Т. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,86. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидаларының" 24-

тармағына сәйкес, ОЭК-19-2 тобының 2 курс студенті Батылов Ерасыл 

Нұржанұлы 6В07103-Жылу энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша 

бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Көшекбай Сағымбек Бахытбекұлы 

орнына). 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.85. ТЫҢДАЛДЫ: Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын толық ақылы негізде оқитын АУ-19-9 тобының 2 курс студенті Лаухин 

Илья Сергеевичке (6В07108 білім беру бағдарламасы-Автоматтандыру және 

басқару) беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ директоры Бахтияр 

Б.Т. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA 2,57 құрайды.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес 6В07108 білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын 

беруге ұсыну-АУ-19-9 тобының 2 курс студенті Лаухин Илья Сергеевич-

Автоматтандыру және басқару (Ашимова Камила Руслановна орнына). 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.86. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын толық ақылы негізде оқитын АУк-19-5 тобының 2 курс студенті Еркін 



Әлібекұлы Зонгбаевқа (6В07108 білім беру бағдарламасы-Автоматтандыру 

және басқару) беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ директоры 

Бахтияр Б.Т. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,27.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, 6В07108 білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын 

беруге ұсыныс жасау-АУк-19-5 тобының 2 курс студенті Зонгбаев Еркін 

Әлібекұлы (Бақыт Асылбек Смағұлұлы орнына). 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.87. ТЫҢДАЛДЫ: Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын толық ақылы негізде білім алатын АУ(АУТ)-18-9 тобының 3 курс 

студенті Элисов Денис Дмитриевичке (мамандығы 5B070200 - Автоматтандыру 

және басқару) беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ директоры 

Бахтияр Б.Т. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,99. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес АУ(АУТ) - 18-9 тобының 3 курс студенті Елисов Денис Дмитриевич 

5B070200-Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос білім беру 

грантын беруге ұсынылсын (Конакбаев Акылбек Бакенович орнына). 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.88. ТЫҢДАЛДЫ: Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын толық ақылы негізде білім алушы АУ(АУТ)-18-10 тобының 3 курс 

студенті Серік Ғибрат Нұртайұлы (мамандығы 5B070200 - Автоматтандыру 

және басқару) беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ директоры 

Бахтияр Б.Т. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA 2,57 құрайды. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 - тармағына 

сәйкес, АУ(АУТ)-18-10 тобының 3 курс студенті ғибрат Нұртайұлы Серік 

5B070200-Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос білім беру 

грантын беруге ұсынылсын (Маметов Асет Жумашұлы орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.89. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын толық ақылы негізде оқитын АУ(АУТ)к-18-4 тобының 3 курс студенті 

Ғиладенов Бексұлтан Айбекұлына (мамандығы 5B070200 - Автоматтандыру 

және басқару) беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ директоры 

Бахтияр Б.Т. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,36. 



         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына сәйкес, 

5B070200 - Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос білім беру 

грантын беруге к-18-4 тобының 3 курс студенті Ғиладенов Бексұлтан Айбекұлы 

ұсынылсын (Мыңбаев Молдияр Асқарұлы орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.90. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын толық ақылы негізде оқитын АУ(АУТ)-18-10 тобының 3 курс студенті 

Кушнерев Диас Нурлановичке (мамандығы 5B070200 - Автоматтандыру және 

басқару) беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ директоры Бахтияр 

Б.Т. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,32.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 - тармағына 

сәйкес, АУ(АУТ)-18-10 тобының 3 курс студенті Кушнерев Диас Нурлановичке 

5B070200-Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос білім беру 

грантын беруге ұсынылсын (Рысбекұлы Талап орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.91. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын к-18-1 АУ тобының 3 курс студенті Баймырзаев Қуаныш 

Низамадинұлына(мамандығы 5B070200 - Автоматтандыру және басқару)беруге 

толық ақылы негізде білім алушы ұсыным туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ 

директоры Бахтияр Б.Т. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,28.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, 5B070200 - Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос 

білім беру грантын беруге ұсыну (Сержанов Бекнұр Бауыржанұлы орнына). 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.92. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беру туралы У-18-13 тобының 3 курс студенті Чуланов Владислав 

Вячеславовичке(5B070200 - Автоматтандыру және басқару мамандығы) толық 

ақылы негізде білім алушы ұсыныс туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ 

директоры Бахтияр Б.Т. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,73.   

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 



білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 - тармағына 

сәйкес, 5B070200-Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос 

білім беру грантын беруге ұсыну ау(АИСУ)тобының 3 курс студенті У-18-13 

Чуланов Владислав (Хамитов Альфариз орнына). 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.93. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын беру туралы толық ақылы негізде оқитын ау(АИСУ)-17-5 тобының 4 

курс студенті Андрей Александрович Литвиновке (5B070200 - Автоматтандыру 

және басқару мамандығы) ұсыныс туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ 

директоры Бахтияр Б.Т. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,09.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, 5B070200 - Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос 

білім беру грантын беруге ұсыну ау(АИСУ)-17-5 тобының 4 курс студенті 

Литвинов Андрей Александрович (Абишбаев Дархан Арманович орнына). 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.94. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын олық ақылы негізде оқитын К-17-4 АУ(АУТ)тобының 4 курс студенті 

Бақытов Рамазан Еркінбекұлына (мамандығы 5B070200 - Автоматтандыру 

және басқару) беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ директоры 

Бахтияр Б.Т. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,07.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, 5B070200 - Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бос 

білім беру грантын беруге ұсыну К-17-4 тобының 4 курс студенті Бақытов 

Рамазан Еркінбекұлы (Ыбыш Бекжана Бағжанұлы вместо). 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.95. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 

грантын к-17-1 БТЖ(БТЖЭ)тобының 4 курс студенті Бекенов Бектас 

Артықұлына (5B073100-Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау 

мамандығы) беруге толық ақы төлеу негізінде білім алушы ұсыным туралы» 

мәселе бойынша ЖЭБЖИ директоры Бахтияр Б.Т. Студенттің үлгерімі жақсы, 

GPA-2,81. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, БТЖ(БТЖЭ)к-17-1 тобының 4 курс студенті Бекенов Бектас Артықұлы 

5B073100-Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандығы 



бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Сейдахмет Алихан 

Саматұлы орнына). 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.96. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде 

босаған бос білім беру грантын МИСн-20-1 тобының 1 курс магистранты 

Ерназар Ерболұлы Рахымжановқа (білім беру бағдарламаларының тобы М094 – 

"Ақпараттық технологиялар") беруге толық ақылы негізде білім алушы ұсыным 

туралы» мәселе бойынша ЖКБД директоры Елеманова А.А. Магистранттың 

үлгерімі жақсы, GPA 3,37 құрайды. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 

тармағына сәйкес МИСн-20-1 тобының 1 курс магистранты Ерназар Ерболұлы 

Рахымжановтың М094-"Ақпараттық технологиялар" білім беру бағдарламалары 

тобы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Алтынов Дәулет 

Тасқынұлы орнына). 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.97. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде 

босаған бос білім беру грантын МТЭ(ТЭС)н-20-2 тобының 1 курс магистранты 

Өміржан Жансая Өміржанқызы (M098 білім беру бағдарламалары тобы – "Жылу 

энергетикасы") беруге толық ақы төлеу негізінде оқитын ұсыным туралы» мәселе 

бойынша ЖКБД директоры Елеманова А.А. Магистранттың үлгерімі жақсы, GPA 

3,82 құрайды.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – тармағына сәйкес, 

МТЭ(ТЭС)н-20-2 тобының 1 курс магистранты Өміржан Жансая Өміржанқызы 

М098 - "Жылу энергетикасы" білім беру бағдарламалары тобы бойынша бос білім 

беру грантын беруге ұсынылсын. 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.98. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде 

босаған бос білім беру грантын толық ақылы негізде оқитын МТЭ(ТЭС)Н-20-2 

тобының 1 курс магистранты Муханбетова Асемай Досымқызы (білім беру 

бағдарламалары тобы M098 – "Жылу энергетикасы") беруге ұсыным туралы» 

мәселе бойынша ЖКБД директоры Елеманова А.А. Магистранттың үлгерімі 

жақсы, GPA 3,8 құрайды. 

         ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – тармағына сәйкес 

МТЭ(ТЭС)н-20-2 тобының 1 курс магистранты Муханбетова Асемай 



Досымқызына М098 - "Жылу энергетикасы" білім беру бағдарламалары тобы 

бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.99. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде 

босаған бос білім беру грантын Толық ақылы негізде оқитын МРЭТн-19-2 

тобының 1 курс магистранты Мұратханов Шыңғыс Қайырқанұлы (білім беру 

бағдарламаларының тобы M096- «Коммуникациялар және коммуникациялық 

технологиялар») беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша ЖКБД директоры 

Елеманова А.А. Магистранттың үлгерімі жақсы, GPA 3,11 құрайды.          

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" магистр 

"дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға 

ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 - тармағына сәйкес, 

МРЭТн-19-2  тобының 1 курс магистранты Мұратханов Шыңғысхан Қайырқанұлы 

M096- «Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар» білім беру 

бағдарламалары тобы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын.  

(Төлепберген Алмас Төлегенұлы орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

2. 2020-2021 оқу жылына арналған ҚР Президенті бекіткен стипендия 

алуға білім алушыларды ұсыну туралы 

 

2.1. ТЫҢДАЛДЫ:  «2020-2021 оқу жылының академиялық кезеңінде ҚР 

Президенті бекіткен стипендияға СИБК-18-1 тобының студенті Әділсары 

Асылбек Әділсарыұлының ұсынымы туралы» мәселе бойынша АТИ директоры 

Т.С. Картбаев (ұсыныс қоса берілді). Әділсары Асылбек Әділсарыұлы оқуда 

жоғары көрсеткіштерге ие (GPA – 3,9), институттың профессорлық-

оқытушылық құрамы тек оң бағаланып, институт пен университеттің қоғамдық 

өміріне белсенді қатысады. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:    

 2020-2021 оқу жылының академиялық кезеңінде ҚР Президенті бекіткен 

стипендияға СИБК-18-1 тобының студенті Әділсары Асылбек Әділсарыұлы 

ұсынылсын.  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

2.2. ТЫҢДАЛДЫ: «2020-2021 оқу жылының академиялық кезеңіне ҚР 

Президенті тағайындаған стипендияға СИБк-18-1 тобының студенті Аманбай 

Мөлдір Асылбекқызының ұсынысы туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры 

Т.С. Картбаев (ұсыныс қоса берілді). Аманбай Мөлдір Асылбекқызы оқуда 

жоғары көрсеткіштерге ие (GPA – 3,86), институттың профессорлық-

оқытушылық құрамы тек оң бағаланып, институт пен университеттің қоғамдық 

өміріне белсене қатысады. 
ҚАУЛЫ ЕТТІ:   



 СИБк-18-1 тобының студенті Аманбай Мөлдір Асылбекқызы ҚР 

Президенті 2020-2021 оқу жылының академиялық кезеңіне тағайындаған 

стипендияға ұсынылсын.  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

2.3. ТЫҢДАЛДЫ:  «Студенттің ұсынысы туралы ЭЭ (ЭСН)К-17-3 

тобының студенті Серікбаева Ардагүл Бақытқызы 2020-2021 оқу жылының 

академиялық кезеңіне ҚР Президенті тағайындаған стипендияға» мәселе 

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

Серікбаева Ардагүл Бақытқызы оқуда жоғары көрсеткіштерге ие (GPA – 3,86), 

институттың профессорлық-оқытушылық құрамы тек оң бағаланып, институт 

пен университеттің қоғамдық өміріне белсене қатысады. 
ҚАУЛЫ ЕТТІ:    

 ЭЭ(ЭСН)к-17-3 тобының студенті Серікбаева Ардагүл Бақытқызы ҚР 

Президенті 2020-2021 оқу жылының академиялық кезеңіне тағайындаған 

стипендияға ұсынылсын. 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

2.4. ТЫҢДАЛДЫ:  «ҚР Президенті 2020-2021 оқу жылының академиялық 

кезеңіне тағайындаған стипендия алуға АУ(АУТ)ук-18-11 тобының студенті 

Омар Исмаил Атабекұлының ұсынымы туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ 

директоры Бахтияр Б.Т. (ұсыныс қоса берілді). Омар Исмаил Атабекұлы оқуда 

жоғары көрсеткіштерге ие (GPA – 3,7), институттың профессор-оқытушылар 

құрамы тек оң бағалап, институт пен университеттің қоғамдық өміріне белсенді 

қатысады. 

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ:    

 ҚР Президенті 2020-2021 оқу жылының академиялық кезеңіне 

тағайындаған стипендияға АУ(АУТ)ук-18-11 тобының студенті Омар Исмаил 

Атабекұлы ұсынылсын. 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

2.5. ТЫҢДАЛДЫ:  «ҚР Президенті 2020-2021 оқу жылының академиялық 

кезеңіне тағайындаған стипендия алу үшін АУ(АИСУ)к-18-1 тобының студенті 

Дутбаева Арайдың ұсынымы туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ директоры 

Бахтияр Б.Т. (ұсыныс қоса берілді). Дутбаева Арай оқуда жоғары 

көрсеткіштерге ие (GPA – 3,81), институттың профессорлық-оқытушылық 

құрамы тек оң бағаланып, институт пен университеттің қоғамдық өміріне 

белсенді қатысады. 
ҚАУЛЫ ЕТТІ:    

 ҚР Президенті 2020-2021 оқу жылының академиялық кезеңіне 

тағайындаған стипендия алу үшін АУ(АИСУ)к-18-1тобының студенті Дутбаев 

Арай Атабекұлына ұсынылсын. 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 



2.6. ТЫҢДАЛДЫ: «ҚР Президенті 2020-2021 оқу жылының академиялық 

кезеңіне тағайындаған стипендияға АУ(АИСУ)к-18-1 тобының студенті 

Катиева Тоты Қазбекқызының ұсынысы туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ 

директоры Бахтияр Б.Т. (ұсыныс қоса берілді). Катиева Тоты Қазбекқызы оқуда 

жоғары көрсеткіштерге (GPA – 3,85), институттың профессорлық-оқытушылық 

құрамы тек оң бағаланып, институт пен университеттің қоғамдық өміріне 

белсенді қатысады. 
ҚАУЛЫ ЕТТІ:   

 ҚР Президенті 2020-2021 оқу жылының академиялық кезеңіне 

белгілеген стипендияға АУ(АИСУ)к-18-1 тобының(АБА)студенті Қатиева Тоты 

Қазбекқызына ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

3. ТЫҢДАЛДЫ: «2-ші семестрге әрбір оқу пәні бойынша емтихан түрін 

бекіту туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ директоры Бахтияр Б.Т.,  ЭЭИ 

директоры Ж.С. Абдимуратов, АТИ директоры Т.С. Картбаев, ТҒИИ 

директоры Балбаев Г.К.  (ұсыныстар берілді). 

 

АЭжБУ Ғылыми кеңесі ЖЭБЖИ директоры Б.Т. Бахтиярдың, ЭЭИ 

директоры Ж.С. Абдимуратовтің, АТИ директоры Т.С. Картбаевтің,  ТҒИИ 

директоры Г.К. Балбаевтің ақпаратын тыңдап және талқылап,  

ҚАУЛЫ ЕТТІ:    

 

1. АТИ институты бойынша 2020/2021 оқу жылының 2-ші семестріне 

әрбір оқу пәні бойынша емтихандардың келесі нысандары бекітілсін: 

1.1. «Ақпараттық жүйелер және киберқауіпсіздік»  кафедрасының пәндері 

бойынша»: 
№ Пән Бақылау нысаны 

АҚЖ мамандығы үшін: 

1 Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалаудың тілдері  тестілеу 

2 Ақпараттық  қауіпсіздік құралдарын  стандарттау және 

сертификаттау   

тестілеу 

3 Компьютерлік ақпаратты қорғау технологиялары тестілеу 

4 Цифрлық сұлбатехника тестілеу 

5 Операциялық жүйелердің қауіпсіздігі  тестілеу 

6 Жүйелер мен желілер қауіпсіздігі және басқару тестілеу 

7 Интернет-технологиялар қауіпсіздігі тестілеу 

8 Ақпараттық қауіпсіздіктің бағдарламалық-аппараттық 

құралдары 

тестілеу 

9 Домендік жүйелерді басқару    тестілеу 

10 Деректер қоры жүйелерінің негіздері тестілеу 

АЖ мамандығы үшін: 

1 Ақпараттық жүйелерді модельдеу тестілеу 

2 Объектілі-бағытталған бағдарламалау тестілеу 

3 Компьютерлік модельдеу тестілеу 

4 Ақпараттық жүйелерді жобалау тестілеу 

5 WEB  интерфейстер дизайны тестілеу 



6 Ақпараттық жүйелердегі деректерді басқару тестілеу 

7 Желілік қосымшаларды құру тестілеу 

8 Шешімдерді қабылдау теориясы тестілеу 

9 Операцияларды зерттеу негіздері тестілеу 

10 Web бағдарламалау тестілеу 

11 Желілік технологиялар негіздері  тестілеу 

12 Алгоритмдеу және бағдарламалаудың негіздері тестілеу 

13 IT- жобаларды басқару тестілеу 

14 Деректерді зияткерлік талдау тестілеу 

15 Интерактивті графикалық жүйелер тестілеу 

16 Жүйелік бағдарламалау тестілеу 

17 Компьютерлік желілер тестілеу 

18 PHP де бағдарламалау тестілеу 

АЖ магистратура: 

1 Ақпараттық жүйелерді талдауы, моделдеу және жобалау тестілеу 

2 IT- жобалар менеджменті тестілеу 

3 Web-интерфейстерді жобалау және талдау тестілеу 

4 Визуалды бағдарламалау құралдарын пайдаланып 

ақпараттық жүйелерді құру 

тестілеу 

 

1.2. «ІТ-инжиниринг» кафедрасының пәндері бойынша: 
 

№ Пән Бақылау нысаны 

6В06101, 5В060200 - Информатика 

1 Оқу практикасы. Компьютерлік графика негіздері тестілеу 

2 Алгоритмдеу және бағдарламалаудың негіздері тестілеу 

3 Windows базасында  жоғарыөнімді есептеу жүйелерін 

администрациялау 

тестілеу 

4 Параллельді сынақтеулер архитектурасы тестілеу 

5 Адамның компьютермен өзара байланысы тестілеу 

6 Деректер қорларын жобалау тестілеу 

7 Геоақпараттық деректерді талдау тестілеу 

8 Шешімдерді қабылдау теориясы тестілеу 

6В06103, 5В070400 -  Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 

1  Оқу практикасы. Компьютерлік графика негіздері тестілеу 

2  Алгоритмдеу және бағдарламалаудың негіздері тестілеу 

3  Клиенттік веб-қосымшаларды құру тестілеу 

4  Объектіге бағытталған бағдарламалау тестілеу 

5  Жүйелік бағдарламалау тестілеу 

6  Компьютерлік желілер тестілеу 

7  Электроника  тестілеу 

8  Ақпараттарды криптографиялық қорғау негіздері (уск) тестілеу 

9  Корпоративтік  жүйелердегі заманауи ДҚБЖ (уск) тестілеу 

10  Желілік бағдарламалау (уск) тестілеу 

11  Web-технологиялар тестілеу 

12  PHP-де бағдарламалау тестілеу 

13  Android базасында бағдарламалық қосымшаларды құру тестілеу 

14  Корпоративтік  жүйелердегі заманауи ДҚБЖ тестілеу 

15  Желілік бағдарламалау тестілеу 

7М06103 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 

1  Жобаны басқару теориясы және тәжірибесі тестілеу 

2  Жасанды  нейрондық жүйелер тестілеу 



3  Визуальды бағдарламалау ортасында  бағдарламалық 

қамтамасыз етуді құру 

тестілеу 

4  Нақты уақыт жүйелері үшін программалық қамтаманы 

өңдеу технологиялары 

тестілеу 

5  Бизнес-процесстерді жобалау және талдау тестілеу 

 

1.3. «Математика және математикалық үлгілеу» кафедрасының пәндері 

бойынша: 
№ Пән Білім беру бағдарламасы Бақылау 

нысаны 

1 Математика 2 барлық білім беру бағдарламалары 

үшін 

тестілеу 

2 Ықтималдықтар теориясы 

және математикалық 

статистика 

6В06104 «Ақпараттық қауіпсіздік 

жүйелері» 

тестілеу 

3 Математикалық физика 

теңдеулері 

6В07111 – «Ғарыштық техника және 

технологиялар» 

тестілеу 

4 Аспап жасаудағы 

ықтималдық теориясы 

6В07109 -  «Аспап жасау» 

 

тестілеу 

 

1.4. «Тіл білімдері» кафедрасының пәндері бойынша 

 

 

№ 

Пән Бақылау 

нысаны 

1 Қазақ тілі тестілеу 

2 Орыс тілі тестілеу 

3 Шет тілі тестілеу 

4 Кәсіби қазақ тілі тестілеу 

5 Кәсіби орыс тілі тестілеу 

6 Кәсіби бағытталған шет тілі тестілеу 

 

2. ТҒИИ институты бойынша 2020/2021 оқу жылының 2-ші 

семестріне әрбір оқу пәні бойынша емтихандардың келесі нысандары 

бекітілсін: 

 

2.1 «Телекоммуникация және инновациялық технологиялар» 

кафедрасының пәндері бойынша 

: 
№ Пән Бақылау 

нысаны 

1 Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері Тестілеу 

2 Электронды және өлшеу техникасының негіздері Тестілеу 

3 
Радиотехника және телекоммуникациялар негіздері, IP -

телефония және интернет хатаммалары 

Тестілеу 

4 Телекоммуникация желілері Тестілеу 

5 
Электромагниттік толқындарды тарату теориясы және антена-

фидерлік құрылғылар 

Тестілеу 

6 Цифрлық байланыс технологиялары Тестілеу 

7 Телекоммуникациядағы байланыстың оптикалық жүйелері Тестілеу 

8 Сымсыз байланыс технологиялары Тестілеу 

9 Радиотехника және телекоммуникациялардың арнайы Тестілеу 



сұрақтары  

10 
Радиотехника және телекоммуникациялардың арнайы 

сұрақтары  

Тестілеу 

11 Сымсыз байланыс технологиялары Тестілеу 

12 
Радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік 

үйлесімділігі 

Тестілеу 

13 
Электромагниттік толқындарды тарату теориясы және антена-

фидерлік құрылғылар 

Тестілеу 

14 Ақпараттық қауіпсіздік негіздері Тестілеу 

15 Телекоммуникация жүйелерін моделдеу Тестілеу 

16 Телекоммуникация желілері Тестілеу 

17 Сымсыз байланыс технологиялары Тестілеу 

18 Телекоммуникациядағы алгоритмдік тілдерді бағдарламалау Тестілеу 

19 
Электромагниттік толқындарды тарату теориясы және антена-

фидерлік құрылғылар 

Тестілеу 

20 Цифрлық байланыс технологиялары Тестілеу 

21 Желілік қауіпсіздік негіздері Тестілеу 

22 Телекоммуникация жүйелерін моделдеу Тестілеу 

 

2.2. «Электроника және робототехника» кафедрасының пәндері бойынша: 
 

№ Пән Бақылау 

нысаны 

1 Мехатрондық жүйелерді модельдеуінің негіздері Тестілеу 

2 Аспап жасауда PLC – технологиялар  Тестілеу 

3 Өлшеуіш түрлендіргіштер Тестілеу 

4 Өлшеуіш түрлендіргіштер Тестілеу 

5 Электроэнергетикадағы компьютерлік және желілік 

технологиялар   

Тестілеу 

6 Электроэнергетикадағы компьютерлік және желілік 

технологиялар   

Тестілеу 

7 Электроэнергетикадағы компьютерлік және желілік 

технологиялар   

Тестілеу 

8 Аспап жасаудағы компьютерлік технологиялар Тестілеу 

9 Аспап жасаудағы компьютерлік технологиялар Тестілеу 

10 Аспап жасаудағы компьютерлік технологиялар Тестілеу 

11 Объектіге бағытталған бағдарламалау Тестілеу 

12 Объектно-ориентированное программирование 

Объектіге бағытталған бағдарламалау 

Тестілеу 

13 Объектно-ориентированное программирование 

Объектіге бағытталған бағдарламалау 

Тестілеу 

14 Объектно-ориентированное программирование 

Объектіге бағытталған бағдарламалау 

Тестілеу 

15 Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері Тестілеу 

16 Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері Тестілеу 

17 Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері Тестілеу 

18 Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері Тестілеу 

19 Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері Тестілеу 

20 Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері Тестілеу 

21 Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері Тестілеу 

22 Аддитивті технологиялардың негіздері Тестілеу 

23 Аддитивті технологиялардың негіздері Тестілеу 

24 Басқару жүйелеріндегі контроллерлердің бағдарламалық Тестілеу 



кешендері 

25 Мобильді құрылғыны бағдарламалау Тестілеу 

26 Бейнебақылау және кіруді бақылау жүйелері Тестілеу 

27 Роботтандырылған жүйелердегі мәліметтер желілері Тестілеу 

28 Роботтандырылған жүйелердегі мәліметтер желілері Тестілеу 

29 Аспап жасауда деректер жинау және сақтау жүйесі Тестілеу 

30 Энергетикада деректер жинау және сақтау жүйесі Тестілеу 

31 Аспап жасаудағы ықтималдылық теориясы Тестілеу 

32 Аспап жасаудағы ықтималдылық теориясы Тестілеу 

33 AutoCAD, SolidWorks жобалау (оқу практикасы) Тестілеу 

34 AutoCAD, SolidWorks жобалау (оқу практикасы) Тестілеу 

35 AutoCAD, SolidWorks жобалау (оқу практикасы) Тестілеу 

36 AutoCAD, SolidWorks жобалау (оқу практикасы) Тестілеу 

37 AutoCAD, SolidWorks жобалау (оқу практикасы) Тестілеу 

38 AutoCAD, SolidWorks жобалау (оқу практикасы) Тестілеу 

39 AutoCAD, SolidWorks жобалау (оқу практикасы) Тестілеу 

40 AutoCAD, SolidWorks жобалау (оқу практикасы) Тестілеу 

41 AutoCAD, SolidWorks жобалау (оқу практикасы) Тестілеу 

42 Сигналдарды өңдеудің цифрлық процессорлар Тестілеу 

43 Сигналдарды өңдеудің цифрлық процессорлар Тестілеу 

44 Аналогты құрылғылардың сұлбатехникасы мен элементтері Тестілеу 

45 Аналогты құрылғылардың сұлбатехникасы мен элементтері Тестілеу 

46 Электроника Тестілеу 

47 Электроника Тестілеу 

48 Электроника Тестілеу 

 

2.3. «Ғарыштық инженерия» кафедрасының пәндері бойынша: 
 

№ Пән Бақылау 

нысаны 

1 Робототехника негіздері Тестілеу 

2 Баллистика Тестілеу 

3 Ақпараттың қолданбалы теориясы Тестілеу 

4 Заманауи бағдарламалау технологиялары Тестілеу 

5 AutoCAD, SolidWorks жобалау (оқу практикасы) Тестілеу 

6 Аспап бөлшектері және аспап жасау технологиясы Тестілеу 

7 Қолданбалы механика Тестілеу 

8 Ғарыштық ұшу динамикасы Тестілеу 

9 Ғарыштық материалтану Тестілеу 

10 Физика Тестілеу 

 

2.4. «Әлеуметтік пәндер»  кафедрасының пәндері бойынша: 

 
№ Пән Бақылау 

нысаны 

1 Философия Тестілеу 

 

3. ЖЭБЖИ институты бойынша 2020/2021 оқу жылының 2-ші 

семестріне әрбір оқу пәні бойынша емтихандардың келесі нысандары 

бекітілсін: 



3.1. «Жылу энергетикалық қондырғылар» кафедрасының пәндері 

бойынша: 
№ Пән Бақылау нысаны 

1 Сығымдағыштаржәне жылулық қозғалтқыштар Тестілеу 

2 Жылуэнергетикалық жүйелер мен қондырғылар Тестілеу 

3 Жылумассаалмасу Тестілеу 

4 ЖЭС және АЭС бу турбиналары Тестілеу 

5 Жылуэнергетикасының теориялық негіздері Тестілеу 

6 Газ турбинлары және бугаз қондырғылары Тестілеу 

7 Жылуландыру және жылу желілері Тестілеу 

8 Жылумаңызалмасу процестерінде және аппараттарда 

жылу технологиясы 

Тестілеу 

9 ЖЭС пен АЭС-та электр және жылу энергиясын өндіру 

жүйелері 

Тестілеу 

10 Жылыту негіздері Тестілеу 

11 Энергия басқару негіздері Тестілеу 

12 Бу және газ турбиналары Тестілеу 

13 Энергетикалық қондырғылардағы жылумаңызалмасу Тестілеу 

Магистратура 

14 ЖЭС жұмыс режимдері және пайдалану Тестілеу 

15 ЖЭС жобалау Тестілеу 

16 Энергетика және орнықты даму Тестілеу 

17 Энергия аудиті және ЖЭС мониторингі Тестілеу 

 

3.2. «Инженерлік экология және еңбек қауіпсіздігі» кафедрасының 

пәндері бойынша»: 
№ Пән Бақылау нысаны 

1 Қоршаған ортаны ластау көздерін есепке алу және 

бағалау 

Тестілеу 

2 Технологиялық процестер мен өндіріс қауіпсіздігі Тестілеу 

3 Жұмыс орнын аттестациялау Тестілеу 

4 Еңбек қорғау  Тестілеу 

5 Радиоэлектроникдағы еңбекті қорғау Тестілеу 

6 Ғараштың байланыс кәсіпорындарында еңбекті қорғау Тестілеу 

7 Өнеркәсіптің жер-су ресурстарына экологиялық әсері Тестілеу 

8 Өндірістік  санитария. Тестілеу 

9 Өндірістік  токсикология. Тестілеу 

10 Мемлекеттік өндірістік бақылау Тестілеу 

11 Экологиялық және өнеркәсіптік қауіпсіздік  

саласындағы стандарттау, сертификаттау және 

менеджмент    

Тестілеу 

12 Радиациялық қауіпсіздік негіздері Тестілеу 

13 Электр қондырғыларындағы қауіпсіздік техникасы Тестілеу 

14 Жеке қорғану құралдары Тестілеу 

15 Экология және өмір қауіпсіздігі Тестілеу 

16 Қауіпсіздіктің нормативтік-құқықтық аспектілері Тестілеу 

17 Өндірістік кауіпсіздіктің экологиялық теориялық 

негіздері   

Тестілеу 

18 Өндірістік процестердің қауіпсіздігі Тестілеу 

Магистратура 

19 Өрт қауіпсіздігін талдау және ұйымдастыру Тестілеу 

20 1000 В дейінгі және одан жоғары электр жабдықтарын Тестілеу 



жұмыс кезінде кәзіргі қорғаудың заманғы  әдістері 

21 Кәсіптік ауруларды және өңдірістегі жазатайым 

оқиғаларды талдау 

Тестілеу 

 

3.3. «Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасының 

пәндері бойынша: 
№ Пән Бақылау нысаны 

1 Су дайындау қондырғылары мен жүйелері Тестілеу 

2 Жылутехнологиядағы жылутехнологиялық 

құбылыстарды АБТ ж/е АБЖ 

Тестілеу 

3 Жылуэнергетикадағы жылутехнологиялық 

құбылыстарды АБТ ж/е АБЖ 

Тестілеу 

4 Энергия үнемдеудің орталықтандырылған ж/е дербес 

жүйелері 

Тестілеу 

5 Метрология, стандарттау ж/е сапаны басқару Тестілеу 

6 Энергия үнемдеудің орталықтандырылған ж/е дербес 

жүйелері 

Тестілеу 

7 Тепловые машины и ГТУ Тестілеу 

8 Жылуэнергетикасы мен жылутехнологияларындағы 

энергияны үнемдеу 

Тестілеу 

9 Жылу машиналары мен ГТҚ Тестілеу 

10 Химия және жадығаттану Тестілеу 

11 Химия Тестілеу 

12 Байланыс экономикасы және кәсіпкерлік қызметі Тестілеу 

13 Кәсіпорын экономикасы және басқару Тестілеу 

14 Аспап жасау саласындағы экономика және кәсіпкерлік 

қызмет 

Тестілеу 

15 Сала экономикасы Тестілеу 

16 Экономика, кәсіпкерлік, көшбасшылық және 

инновациялар 

Тестілеу 

17 Сала экономикасы және менеджмент Тестілеу 

18 Кәсіпкерлік негіздері Тестілеу 

19 Өндіріс экономикасы және  ұйымдастыру Тестілеу 

Магистратура 

20 ЭЖЖ жобалау негіздері Тестілеу 

21 Теория және жобаларды басқару практикасы Тестілеу 

 

3.4. «Автоматтандыру және басқару» кафедрасының пәндері бойынша: 
 

№ Пән Бақылау нысаны 

1 ЖЭС объектілерін автоматтандыру Тестілеу 

2 Өндірістік процестерді  автоматтандырылған  басқару 

жүйелері 

Тестілеу 

3 Есептеу жүйелері және желілері Тестілеу 

4 БЖ-дегі компьютерлік желілер Тестілеу 

5 Автоматиканың математикалық негіздері Тестілеу 

6 Метрология, стандарттау, сертификаттау және сапаны 

басқару 

Тестілеу 

7 Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешендер Тестілеу 

8 Басқару объектілерін модельдеу және 

идентификациялау 

Тестілеу 

9 Басқару жүйелерінің объектілерін моделдеу Тестілеу 



10 Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері Тестілеу 

11 Алгоритмдеу және программалау негіздері Тестілеу 

12 Таратылған басқару жүйелерінің негіздері Тестілеу 

13 Сандық техникаларды және басқару 

микробақылауыштарын программалау 

Тестілеу 

14 Мәліметтер қорларын басқару жүйелері Тестілеу 

15 Автоматтандырудың техникалық құралдары Тестілеу 

16 Өлшеудің техникалық құралдары Тестілеу 

17 Программалау технологиялары Тестілеу 

18 Технологиялық өлшеулер және аспаптар Тестілеу 

19 Автоматика элементтері мен құралдары Тестілеу 

Магистратура 

20 Басқаруды автоматтандыру жүйелеріне сандық 

техниканы енгізу 

Тестілеу 

21 Интеллектуалды басқару жүйелері Тестілеу 

22 Жылуэнергетикадағы АЖ АЖЖ әдістері және моделдері Тестілеу 

23 Автоматтандыру жүйелерін жобалаудың жаңа 

ақпараттық технологиялары 

Тестілеу 

 

4. ЭЭИ институты бойынша 2020/2021 оқу жылының 2-ші семестріне 

әрбір оқу пәні бойынша емтихандардың келесі нысандары бекітілсін: 

 

4.1. «Электрмен жабдықтау және жаңартылатын энергия көздері» 

кафедрасының пәндері бойынша: 

 

№ Пән 
Пішіні 

бақылау 

1 Альтернативті энергетика және энергия үнемдеуші 

технологиялар 
Тестілеу 

2 Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану Тестілеу 

3 Сандық техника негіздері Тестілеу 

4 Сәулелендіру көздерін ауыл шаруашылығына қолдану Тестілеу 

5 Электрмен жабдықтау Тестілеу 

6 Ауыл шаруашылықтағы электртехнологиялар Тестілеу 

7 Релелік қорғаныстың элементтік базасы Тестілеу 

8 Электр энергетикалық жүйелердің релелік қорғанысының 

негіздері 

Тестілеу 

4.2. «Электр энергетикалық жүйелер» кафедрасының пәндері бойынша: 

№ Пән 
Пішіні 

бақылау 

1 Электртехникалық материалдар және бұйымдар Тестілеу 

2 Электр тораптары мен жүйелері Тестілеу 

3 Электрэнергетикадағы өтпелі процестер Тестілеу 

4.3. «Электр машиналары және электр жетегі» кафедрасының пәндері 

бойынша: 

№ Пән 
Пішіні 

бақылау 

1 Автоматты басқару жүйесі Тестілеу 

2 Электржетегі Тестілеу 

2 Энергияның электрмеханикалық түрлендіргіштері Тестілеу 

4 Сандық басқару жүйесінің логикалық негіздері Тестілеу 



4.4. «Электротехника» кафедрасының пәндері бойынша: 

№ Пән 
Пішіні 

бақылау 

1 Электртехниканың теориялық негіздері (II) Тестілеу 

2 Электр тізбектердің және электр өрісін талдау Тестілеу 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

4. ТЫҢДАЛДЫ:  «2020-2021 оқу жылына докторанттардың кешенді 

емтиханын қабылдау үшін мемлекеттік аттестаттау комиссиясының құрамын 

бекіту туралы» мәселе бойынша ЖКБД директоры Елеманова А.А. (ұсыныс 

берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:    
2020-2021 оқу жылына арналған докторанттардың кешенді емтиханын 

қабылдау үшін мемлекеттік аттестаттау комиссиясы келесі құрамда бекітілсін: 

 

1.1.  6D071700 – "Жылу энергетикасы" мамандығы бойынша: 

 

Шыныбай Ж.С. - МАК төрағасы, PhD докторы, ҚазҰАУ "Энергия 

үнемдеу және автоматика" кафедрасының 

меңгерушісі. 

МАК мүшелері: 

Кибарин А.А. - т.ғ.к., профессор, ЖЭҚ кафедрасының меңгеруші; 

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

Бахтияр Б.Т. - т.ғ.к., ЖЭҚ кафедрасының доценті; 

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

Шоколаков К. - ЖЭҚ кафедрасының оқытушысы, МАК хатшысы. 

 

1.2. 6D071700 - "Жылу энергетикасы" мамандығы бойынша 

("Өнеркәсіптік жылу энергетикасы" мамандығы): 

Омаров Р.А. - МАК төрағасы, т.ғ.д., АГРОИНЖИНИРИЯ ҒӨО ЖШС 

зертхана меңгерушісі,  

 

МАК мүшелері: 

Умбетов Е.С. - т.ғ.к., доцент, ИМК кафедрасының меңгеруші; 

Хазимов М.Ж. - т.ғ.д., ИМК кафедрасының профессоры; 

Абильдинова С.К. - PhD, ИМК кафедрасының доценті; 

Достияров А.М. - т.ғ.д., ИМК кафедрасының профессоры 

Яманбекова А.К. - ИМК кафедрасының аға оқытушысы, магистр, МАК 

хатшысы. 

 

1.3.  6D071800 - "Электр энергетикасы" мамандығы бойынша: 

 

Бакенов К.А. - т.ғ.к., профессор Ш.Ш. Шөкин атындағы ҚазҒЗИ Бас 

директоры 



 

МАК мүшелері: 

Умбеткулов Е.К. - т.ғ.к., доцент, ЭЭЖ кафедрасының меңгеруші; 
Тергемес К.Т. - т.ғ.к., доцент, ЭЖЭЖК кафедрасының меңгеруші; 

Оржанова Ж.К - т.ғ.к., профессор, ЭМЭЖ кафедрасының меңгеруші; 

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

Тохтибакиев К.К. - т.ғ.к., ЭЭЖ кафедрасының доценті; 

Дмитриченко В.И.  т.ғ.к., ЭЖЭЖК кафедрасының доценті;; 

Әбдіғалым А.Б.  ЭМЭЖ кафедрасының инженері, МАК хатшысы. 

1.4. 6D071900 - "Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" 

мамандығы бойынша: 

 

Айтмагамбетов 

А.З. 

- МАК төрағасы, т.ғ.к., ХАТУ профессоры 

 

МАК мүшелері:  

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

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

департаментінің техникалық сарапшысы; 

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; 

А.И. Самсоника  

- Ғарыштық техника институты «Эксперименттік 

әзірлемелер және сынақтар» зертханасының бас 

инженері. 

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

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5. ТЫҢДАЛДЫ:  «Университет түлектерінің қажеттілігі және еңбек 

нарығын оның даму тенденциялары тұрғысынан талдау туралы» мәселе 

бойынша АМД жетекші маман Г.И. Мухамедсариева (презентация берілді). 

 

С.С. Сагинтаева: слайдта Жұмыспен қамту туралы ақпарат берілген 

(Атамекен деректері). Еңбек нарығында қандай мамандықтардың түлектері 

сұранысқа ие екенін көру үшін дайындық бағыттары бойынша жұмысқа 

орналасу туралы мәліметтер беріңіз. Сіздің департаментіңіз институттармен 

бірлесіп талдау жасау қажет: рейтингте университеттің білім беру 

бағдарламалары қандай көрсеткіштер бойынша өз позицияларын тапсырды, ал 

қайсысы бойынша керісінше жақсартты. 

Университет сайтында "Бос орындар банкі" және "түйіндеме Банкі" 

орналасқан ба? 

Г.И. Мухамедсариева: сайтта «Мансап орталығы» бөлімінде. 

Студенттер түйіндемелерін формада толтырады, "жіберу" түймесін басады, ал 

олардың құжаттары маған пошта арқылы келеді. 

С.С. Сагинтаева: сайтта түйіндеме нысаны бар ма? 



Г.И. Мухамедсариева: ия, бар, Студенттер түйіндемені форма бойынша 

толтырып, байланыс ақпаратын қалдыруы керек. Содан кейін Мен бұл 

түйіндемелерді  түйіндеме Банкіне сақтаймын. 

С.В. Коньшин: практикадан өтуге шарт жасасу рәсімі қалай өтуде? 

Г.И. Мухамедсариева: студенттердің жетекшілері келісім-шарттарды 

жинап, сканерленген түрде менің поштаңызға жібереді, мен өз кезегімде екі 

жақты келісім-шарттарды тіркеймін. 

Сагинтаева С.С.: біз мансап орталығы түлектеріміздің болашақ 

мансаптық өсуіне ықпал еткенін қалаймыз. Қазіргі уақытта бұл бағытта жақсы 

жұмыстар жүргізілуде. Бірақ сонымен бірге жұмыс берушілердің банкін 

кеңейту керек, ал қазіргі адамдармен үнемі байланыста болу, жұмысқа 

қабылданған студенттердің санын бақылау қажет. Институт директорлары, 

кафедра меңгерушілері мансап орталығымен бірлесіп жұмыс берушілердің 

санын кеңейту, студенттердің оқу және кәсіптік практикасын өткізу үшін 

әлеуметтік әріптестік, студенттер мен университет түлектеріне мансапты 

дамыту және жұмысқа орналасуға көмек көрсету мәселесін пысықтаңыз. 

Гүлшат Ыдырысқызы, жұмыс берушілердің HR мамандарынан біздің 

түлектеріміздің қайсысы жұмысқа орналасқандығы туралы мәліметтерді 

сұраңыз. 

 Бос орындар жәрмеңкесінен басқа студенттер мен оқушылардың АЭжБУ 

түлектерімен кездесулерін ұйымдастырыңыз. 

Бос жұмыс орындары жәрмеңкесіне келетін болсақ: университет холлында 

орын бөлу керек, сонда жұмыс беруші кез келген күні келіп, бос жұмыс 

орындары жәрмеңкесін офлайн немесе онлайн режимде ұйымдастыра алады. 

Бұл іс-шара аптасына бір рет өткізілуі керек. 

АЭжБУ Ғылыми кеңесі АМД жетекші маман Г.И. Мұхамедсариеваның 

ақпаратын тыңдап және талқылап,   

ҚАУЛЫ ЕТТІ:    
1. Мансап орталығы институттармен және Маркетинг департаментімен 

бірлесіп апта сайын Бос орындар жәрмеңкесін өткізсін.  

Жауаптылар: АМД директоры,   

институт директорлары.  

Мерзімі: оқу жылы ішінде. 

 

2. АМД институт директорларымен бірлесіп «Атамекен» Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы ұсынған ЖОО ББ 

рейтингісінің нәтижелері бойынша университеттің білім беру 

бағдарламаларының ұстанымдарына талдау жүргізсін және кейінгі 

рейтингтерде жоғары көрсеткіштерге қол жеткізу бойынша іс-шараларды 

ұсынсын.  

Жауаптылар: институт директорлары,  

ББ басшылары,  

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент.  

Мерзімі: 25.01.2021 ж. 

3. Университет сайтында түйіндеме нысаны жақсартылып, «Түйіндеме 

банкі» қосымша беті жасалсын.  

Жауаптылар: АТД директоры Каткаев В. В,  



МД директоры А. Д. Қасенова  

Мерзімі: 2021 жылғы 1 ақпан 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

6. РАЗНОЕ 

 

6.1. ТЫҢДАЛДЫ: «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» 

білім беру бағдарламасы бойынша АЭжБУ КеАҚ оқытушыларына екінші 

жоғары білім алуға 50% жеңілдік беру мүмкіндігі туралы» мәселесі бойынша 
ИЭЕҚ кафедрасының меңгерушісі Абикенова А.А. (қызметтік жазба қоса 

берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: АЭжБУ КеАҚ келесі оқытушыларына «Тіршілік 

қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»  білім беру бағдарламасы бойынша 

екінші жоғары білім алу үшін 50% жеңілдік беру: 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Абикенова А.А. т. ғ. к., доцент, ИЭЕҚ кафедрасының 

меңгерушісі 

2 Бегимбетова А.С.  PhD докторы, ИЭЕҚ кафедрасының доценті 

3 Бекмуратова Н.С.  ИЭЕҚ кафедрасының доценті 

4 Мусаева Ж.К. б.ғ.к., ИЭЕҚ кафедрасының доценті 

5 Сагытаева К.А. ИЭЕҚ кафедрасының инженері 

6 Тыщенко Е.М. ИЭЕҚ кафедрасының аға оқытушысы 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

6.2. ТЫҢДАЛДЫ: «Сырттай оқу нысаны бойынша білім алушылар үшін 

2020/2021 оқу жылына екі кешенді емтихан тапсырылатын бейіндеуші пәндер 

тізбесін бекіту туралы» мәселесі бойынша АТИ директоры Картбаев Т.С.,  

ЭЭИ директоры Абдимуратов Ж.С.,  ТҒИИ директоры Балбаев Г.К., ЖЭБЖИ 

директоры Бахтияр Б.Т.  (ұсыныстар қоса берілді). 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:     
1. 2020/2021 оқу жылына сырттай оқу нысаны бойынша оқитын АТИ 

студенттерінің екі кешенді емтихан тапсыратын бейіндік пәндердің келесі 

тізбесі бекітілсін:  

1.1. 5в700400 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 

ету» мамандығы бойынша: 

1.1.1. пәндер бойынша № 1 кешенді емтихан: 

- «Организация управляющих вычислительных систем» в  устной форме; 

- «Пайдаланушы интерфейстерін жобалау және дамыту» ауызша; 

1.1.2. пәндер бойынша № 2 кешенді емтихан: 

 - «Бағдарламалау технологиясы» ауызша түрде; 

- «Объектіге бағытталған бағдарламалау» ауызша түрде.  

 

1.2. 5В070300- «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша: 



1.2.1. пәндер бойынша № 1 кешенді емтихан: 

- «Бағдарламалау технологиясы» ауызша түрде;  

- «Операциялық жүйелер»  ауызша түрде;  

1.2.2. пәндер бойынша № 2 кешенді емтихан: 

 - «Web технологиялар»  ауызша түрде; 

- «Скрипт тілдері» ауызша түрде. 

 

2. 2020/2021 оқу жылына сырттай оқу нысаны бойынша оқитын ТҒИИ 

студенттерінің екі кешенді емтихан тапсыратын бейіндік пәндердің келесі 

тізбесі бекітілсін:  

2.1. 5В071900 -«Радиотехника, электроника және телекоммуникация" 

мамандығы бойынша»: 

2.1.1. пәндер бойынша № 1 кешенді емтихан: 

- «Технологии беспроводной связи» ауызша түрде; 

- «Многоканальные телекоммуникационные системы» ауызша түрде. 

2.1.2. пәндер бойынша № 2 кешенді емтихан: 

- «Көліктік телекоммуникациялық жүйелер» ауызша түрде; 

- «Спутниктік және радиорелелік тарату жүйелері» ауызша түрде. 

3. 5B071800-«Электр энергетикасы» мамандығы бойынша 2020/2021 оқу 

жылына екінші жоғары білім базасында сырттай оқу нысаны бойынша (3 жыл) 

оқитын ЭЭИ студенттерінің екі кешенді емтихан тапсыратын бейіндік 

пәндердің келесі тізбесі бекітілсін»: 

3.1. колледж базасында (4 жыл оқу): 

3.1.1. пәндер бойынша № 1 кешенді емтихан: 

- «Электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау»; 

- «Электр энергетикалық жүйелерді релелік қорғау негіздері». 

3.1.2. пәндер бойынша № 2 кешенді емтихан: 

- «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану»; 

- «Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр жабдықтары». 

3.2. жоғары білім негізінде (3 жыл оқу): 

3.2.1. пәндер бойынша № 1 кешенді емтихан: 

- «Электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау»; 

- «Электр энергетикалық жүйелерді релелік қорғау негіздері». 

3.2.2. пәндер бойынша № 2 кешенді емтихан: 

- «Электр энергетикасында SCADA жүйелерін құру негіздері»; 

- «Өнеркәсіп объектілеріндегі энергия үнемдеу технологиялары». 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

6.3. ТЫҢДАЛДЫ: ғылыми және инновациялық қызмет жөніндегі 

проректор А.А. Саухимов «Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде терминдерді 

құрастыру және оқытудың техникасы мен технологиясын дамыту (энергетика 

бойынша)» кешенін ұсыну туралы» мәселесі бойынша авторлық ұжымның 

құрамында: 

1. Бирлесбек Каниұлы Алияров, жетекші, «Ғұмарбек Дәукеев 

атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» КеАҚ «Жылу 



энергетикалық қондырғылар» кафедрасының профессоры, техника 

ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, Қазақ КСР 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1986); 

2. Алижан Бирлесұлы Алияров, «АНКОР Персонал Орталық Азия» 

ЖШС, Қазақстан және Орта Азия бойынша өкілі; техника ғылымдарының 

магистрі; 

3. Мадина Бирлесқызы Алиярова,  «Ғұмарбек Дәукеев атындағы 

Алматы энергетика және байланыс университеті» КеАҚ «Инженериядағы 

менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасының доценті, техника 

ғылымдарының кандидаты (PhD); 

4. Дәурен Садықұлы Ахметбаев, Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ 

агротехникалық университеті «Электрмен жабдықтау» кафедрасының 

профессоры, техника ғылымдарының докторы, профессор; 

5. Наталья Серафимовна Клышбаева, «Альманах» баспасының 

директоры»; 

6. Сауле Саветовна Сагинтаева, «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы 

энергетика және байланыс университеті» КеАҚ ректоры, «Математика және 

математикалық үлгілеу» кафедрасының профессоры, физика-математика 

ғылымдарының кандидаты, экономика ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстан Республикасының әл-Фараби атындағы ғылым мен техника 

саласындағы «Республиканың әлеуметтік дамуы» бөлімі бойынша Мемлекеттік 

сыйлығын алуға. 

 

Сөз сөйлегендер: 

 

«Жылу энергетикалық қондырғылар» кафедрасының меңгерушісі, 

т.ғ.к., АЭжБУ профессоры А.А. Кибарин: «Құрметті ғылыми кеңес мүшелері, 

техникалық тілдің негізі, сөзсіз, терминдер болып табылады! Техникалық 

терминдер жинағын жасау үшін маман тілді жоғары деңгейде біліп қана 

қоймай, оның физикалық мағынасын да түсінуі керек. Сондықтан ұсынылған 

жұмыс көп уақытты қажет етеді, өйткені ол энергетика саласындағы 

техникалық терминдердің түсіндірмесін білдіреді. Ұсынылған сөздіктерде 

терминдердің мағынасы түсіндіріліп, Қазақстан энергетикасының ерекшелігі 

сипатталады және талданады. Мұндай кешенді құрастыру және басып шығару 

ғылыми-білім беру үрдісіне тікелей қатысатын, энергетика саласындағы 

мамандықтар бойынша оқытуда үлкен ғылыми-педагогикалық тәжірибесі бар 

авторлардың ғылыми ұжымының көпжылдық жұмысының тақырыбы болып 

табылады. 

Ұсынылып отырған кешен 25-тен астам кітаптан тұрады және 

терминдерді қазақ тіліне аударудың өкілді нұсқаларын қалыптастыру 

техникасын және нақты «Энергетика» мамандығы үшін үш тілде оқыту 

технологиясын дамыту нұсқасы болып табылады. Аталмыш кешенге енгізілген 

оқу құралдарын оқытушылар бірнеше жылдан бері біздің университетте, Қазақ 

ұлттық аграрлық университетінде, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінде, С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық 

университетінде, Томск федералдық зерттеу политехникалық университетінде 



және Мәскеу федералдық зерттеу университетінде баклаварларға, 

магистранттар мен докторанттарға пәндерді оқыту кезінде қолданып келеді. 

Сондай-ақ, осы кітаптардың негізінде энергетика мамандықтары бар бірқатар 

оқу орындарында арнайы курстар оқылады. 

Қазақстанда білім мен ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 

аясында үштілді білім беруге көшу жүріп жатқан кезде бұл кешен өте өзекті 

және білім беру процесінде сұранысқа ие болып отырғанын атап өткен жөн. 

Демек, біз қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгерген түлектерді 

даярлауымыз керек. 

Біз профессор Бірлесбек Қаниұлы Алияровтың басшылығымен 

мемлекеттік сыйлық алу үшін жұмыстар кешенін қолдауға және ұсынуға 

тиіспіз». 

Академиялық қызмет жөніндегі проректор, т.ғ.к., профессор С.В. 

Коньшин: «Әріптестер, оқу-әдістемелік қамтамасыз ету - бұл білім беру 

процесін ұйымдастырудың негізгі құралы. 

Білім алушыларды даярлау сапасының, сондай-ақ университеттің білім 

беру бағдарламаларының мазмұнының көрсеткіші барлық пәндерді толық 

кітаппен қамтамасыз ету болып табылады. Мамандарды даярлаудағы қажетті 

аспект техникалық терминдерді, мәтіндерді аударумен және ғылыми-

техникалық әдебиеттерді талдаумен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру 

болып табылады және бұл белгілі бір ережелер мен нормаларды сақтауды талап 

етеді. Мәтіндерді аударуда туындайтын негізгі қиындықтардың бірі - арнайы 

терминдердің көптігі. Терминдердің аудармасының дәлдігі маңызды 

шарттардың бірі болып табылады. Біз үшін студенттерге беретін іргелі білімнің 

берік, терең және дұрыс болуы өте маңызды. 

Біздің университетте «Инженерия және инженерлік іс» бағыты бойынша 

республикалық оқу-әдістемелік кеңестің оқу-әдістемелік бірлестігі жұмыс 

істейді, секциялардың бірі «Энергетика және электр техникасы» болып 

табылады. Оқу-әдістемелік бірлестіктің негізгі міндеттері оқу-әдістемелік және 

ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді басып шығаруға ұсыным беру, сондай-ақ оқу 

үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету және жетілдіру болып табылады. Қазір біз 

қазақ бөлімінде білім алушылар контингентінің өсуін байқап отырмыз, бұл 

энергетика саласында қолданылатын барлық терминдерді түсіне отырып, 

оларды техникалық мамандықтарда оқыту техникасын дамытуды талап етеді. 

Профессор Б.К. Алияровтың жетекшілігімен орындалған жұмыстар кешенінде, 

мысалы, сөздіктерде терминнің қазақ тіліне аудармасы ғана емес, оның 

мағынасын түсіндіру де бар. 

Ұсынылған «Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде терминдерді 

құрастыру және оқытудың техникасы мен технологиясын дамыту (энергетика 

бойынша)» кешені энергетикада кеңінен пайдаланылатын терминдердің, 

критерийлер мен коэффициенттердің сөздіктері мен анықтамаларын оларды үш 

тілде түсіндіре отырып жасау технологиясын, монографиялар мен мақалалар 

жазу технологиясын, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқу құралдарын, 

әдістемелік нұсқауларды әзірлеу технологиясын қамтиды. 

Бұл ретте техникалық әдебиетті дамытуға мемлекеттік бюджеттен 

қосымша қаражат бөлудің қажеті жоқ, өйткені біздің университет 



оқытушыларының авторлық ұжымы басқа ұйымдардағы әріптестерімен 

бірлесіп, бірнеше жыл бойы энергетика терминдерінің қазақ тіліне өкілді 

аудармаларының кешенін әзірледі және дайындады, оған: сөздіктер, 

энциклопедиялар, түсіндірмелері бар терминдер жинағы, анықтамалық, Оқу 

құралдары мен монографиялар кіреді. 

Профессор Бірлесбек Қаниұлы Алияровтың жетекшілігімен авторлар 

ұжымының ұсынылған еңбегін міндетті түрде Қазақстан Республикасының әл-

Фараби атындағы ғылым мен техника саласындағы мемлекеттік сыйлығын 

алуға ұсыну қажет». 

«Жылу энергетика және басқару жүйелері» институтының 

директоры, т.ғ.к., доцент Б.Т. Бахтияр: «Құрметті ғылыми кеңес мүшелері, 

соңғы бес жыл ішінде біз мемлекеттік тілде оқитын студенттер үлесінің өсу 

үрдісін байқап отырмыз. Қазақ бөлімінің контингенті көбейді, біз мемлекеттік 

тілде тиісті оқу-әдістемелік әдебиеттің жоқтығына тап болдық. Осыған 

байланысты, профессор-оқытушылар құрамы үшін энергетиканың барлық 

салаларында қолданылатын терминологияны сауатты және түсінікті түсіндіру 

өте өзекті міндет болып табылады және әртүрлі сөздердің семантикасын 

түсіндіруге арналған түсіндірме сөздіктер. 

Энергетикалық мамандықтар пәндері бойынша қолда бар оқу және 

әдістемелік құралдар бейімделмеген және оқытушылар оқулықтарды орыс 

тілінен қазақ тіліне аударуға, әдістемелік құралдарды әзірлеуге және т.б. 

мәжбүр. Әрбір оқытушы өзінің дәрістік материалдарында қазақ тіліндегі өз 

терминологиясын қолданады, бұл студенттердің біліміне әсер етеді, зерттелетін 

материалдың мәнін түсінбеу және терминдерде шатасу пайда болады. 

Ұсынылған жұмыстар кешені осы проблемаға жүйелі көзқарасты 

көрсетеді және пайдаланылатын терминдердің негізделген аудармасымен 

ғылыми және техникалық қазақ тілінің қалыптасуына ықпал етеді. 

Энергетика терминдерінің қазақ тіліне өкілді аудармаларын 

қалыптастыру технологиясы дәстүрлі сөздік, энциклопедия және Қазақстанда 

алғаш рет пайдаланылған үш тілде түсіндірмелері бар екі анықтамалық түрінде 

ұсынылған: терминдерді, өлшемдер мен коэффициенттерді қазақ, орыс және 

Латын әліпбиі бойынша орналастыру және оларды түсіндіру (үш тілде). 

Жұмыстар кешеніне сондай-ақ энергетикалық қауіпсіздік деңгейі, қазақстандық 

көмірді жағу саласындағы проблемалар мен жетістіктер көрсетілген 

монографиялар енгізілген. 

Бұл жұмыстар кешені жетекші бағыттардың бірі мемлекеттік оқыту тіліне 

көшу болып табылатын Қазақстан Республикасындағы оқу процесін жаңғырту 

кезеңінде сұранысқа ие және әсіресе өзекті болып табылады. Қазақстан 

Республикасының әл-Фараби атындағы ғылым мен техника саласындағы 

мемлекеттік сыйлығын алу үшін профессор Б.К. Алияровтың жетекшілігімен 

авторлық ұжымның «Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде терминдерді 

құрастыру және оқытудың техникасы мен технологиясын дамыту (энергетика 

бойынша)» атты жұмыстар кешенін қолдау мен ұсынуды сұраймын.  

«Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасының 

меңгерушісі, т.ғ.к., доцент Е.С. Умбетов: «Құрметті әріптестер! Қазақстанда 

орнықты даму және «жасыл экономикаға» көшу үшін көптеген ұлттық 



бағдарламалар мен стратегиялар қабылданды. Республикада «жасыл 

экономикаға» көшу тұжырымдамасы, Экологиялық кодекс, жаңартылатын 

энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы Заң сияқты нормативтік 

құжаттармен ұсынылған «Жасыл өсуге» көшу үшін ұйымдық-құқықтық негіз 

құрылды. Елдің дамуының маңызды шарттарының бірі энергетика саласының 

үздіксіз және сенімді жұмысы болып табылады. Қазақстан Республикасының 

Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа Қазақстан Республикасының 2035 жылға 

дейінгі энергетикалық балансын әзірлеу тапсырылды. Қазақстан, көптеген 

елдер сияқты, көміртекті-бейтарап мемлекет болу міндеттемесін қабылдады. 

Осыған байланысты елдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету негізгі 

және өзекті міндет болып табылады. 

Біз жаңғыртылатын энергия көздерін қолдану мен енгізуді ойдағыдай 

дамыта алатын мамандардың буынын даярлауымыз керек, мұның экологиялық 

тұрғыдан ғана емес, экономикалық тұрғыдан да маңызы зор. Жоғары білікті 

кадрлар даярлаудан тұратын біздің басты мақсаттарымызды іске асыру үшін үш 

тілде оқу-әдістемелік қамтамасыз ету техникалық бағыттар бойынша 

университеттерде, әсіресе энергетика саласында білім беру процесін сапалы 

жүргізу үшін қажетті құрамдас бөлік болып табылады. Мысалы, «Қазақстан: 

энергетикалық қауіпсіздік, энергетикалық тиімділік және энергетиканы 

дамытудың тұрақтылығы (жай-күйі мен проблемалары)» монографиясы 

негізінен энергетика саласындағы талдаудың жалпы қабылданған халықаралық 

стандарттарын қолдана отырып орындалған алғашқы ғылыми еңбек болып 

табылады. Ұсынылған кешенде экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

бөлімінде энергетиканың қоршаған ортаға әсерін төмендетудің экономикалық 

қолайлы деңгейін анықтау алгоритмі ұсынылғанын атап өткен жөн. 

Қазақстанда алғаш рет түтін газдарын тазарту деңгейінің артуының өзінің 

экономикалық шектеуі бар екендігі көрсетілді. 

Қазақстанда жүргізіліп жатқан тіл саясатының мақсаты - мемлекеттің 

әлемдік қоғамдастыққа кірігуі, елдің ғылымын, экономикасын, мәдени 

құрамдас бөлігін дамыту және көтеру - бұл «Қазақстан-2030» бағдарламасын 

құрайтын реформа. Қазақстанның Тұңғыш Президенті өзінің Қазақстан 

халқына Жолдауында «Тілдердің үштұғырлығы» жобасын жүзеге асыруға 

кезең-кезеңімен көшуді бастауды ұсынды. Мектептерден бастап үш тілде білім 

беру жүйесі енгізіледі: пәндердің бір бөлігі мемлекеттік тілде, екінші бөлігі 

орыс тілінде және үшінші бөлігі ағылшын тілінде жүргізіледі. Бұл жүйе 

Тәуелсіз Қазақстан саясатының ажырамас бөлігі болып табылады. Біздің 

ғалымдарымыз энергетика саласындағы терминдердің түсіндірмелері 

келтірілген екі және үш тілді анықтамалықтар мен сөздіктерді жасау бойынша 

ауқымды жұмыстар кешенін орындады. Бұл олардың ұзақ мерзімді мұқият 

жұмысының жемісі. Энергетика саласындағы ұсынылған жұмыстар кешені 

қазақ тілінде өкілдік терминдерді қалыптастырудың, сондай-ақ басқа 

техникалық мамандықтар үшін үш тілде оқытудың үлгісі болып табылады. 

«Терминдерді қалыптастыруды дамытудың және қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде оқытудың техникасы мен технологиясы (Энергетика мысалында)» 

қазақ тілінде терминдердің қалыптасуына айтарлықтай үлес қосады, бұл 

энергетикалық мамандықтар бойынша оқитын қазақ мектептерінің түлектерін 

оқытуды қамтамасыз етеді. 



«Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде терминдерді құрастыру және 

оқытудың техникасы мен технологиясын дамыту (энергетика бойынша)» 

жұмыстар кешенін Қазақстан Республикасының әл-Фараби атындағы ғылым 

мен техника саласындағы мемлекеттік сыйлығын алуға ұсыну қажет деп 

санаймын». 

«Электр энергетикалық жүйелер» кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к., 

доцент Е.К. Умбеткулов: «Құрметті ғылыми кеңестің мүшелері, ұсынылған 

жұмыстар кешені бір жылдан астам жасалған еңбектің нәтижесі болып 

табылады, жекелеген оқулықтармен, сөздіктермен және оқулықтармен жұмыс 

20 жылдан астам уақыт бұрын, Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алған 

сәттен басталды. Ұсынылып отырған кешенде Энергетика терминдерінің бай 

материалы, Қазақстанның энергетика саласының даму тарихы, жетістіктері 

ұсынылған, Қазақстандағы жылу энергиясымен жабдықтау жүйесінің және 

энергетикалық қауіпсіздіктің ерекшелігі сипатталған. Кешенге кіретін 

оқулықтар, энциклопедиялар, сөздіктер, монографиялар барлық оқытушы-

профессорлар құрамы үшін тамаша демеу болды және сабақ жүргізуге 

дайындалу, оқу жоспарларын, жұмыс бағдарламаларын, силлабустарды, 

дәрістер конспектілерін және т. б. әзірлеу және жазу үшін пайдаланылады. 

Біздің магистранттар мен докторанттар бұл материалдарды орыс тілінде де, 

мемлекеттік тілде де диссертация жазуда пайдаланады. 

Ұсынылып отырған 28 кітаптан тұратын және Алматы энергетика және 

байланыс университетінде жылу – электр энергетикасы мамандықтары 

бойынша пәндерді оқыту үшін пайдаланылатын «терминдерді қалыптастыруды 

дамытудың және қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқытудың техникасы 

мен технологиясы (Энергетика мысалында)» кешені қазақ тілінде энергетикада 

терминдердің қалыптасуына елеулі үлес қосады және ғылыми және техникалық 

терминдердің қалыптасу алгоритмін ұсынады. 

Қазақстан Республикасының әл-Фараби атындағы ғылым мен техника 

саласындағы мемлекеттік сыйлығын алуға кешенді ұсыну бастамасын толық 

қолдаймын». 

         

   Дауыс беру қорытындысы:  

«Жақтағандар» - 35 

«Қарсы» - 0 

«Қалыс қалды» - 0 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: авторлық ұжымның «Республиканың әлеуметтік дамуы» 

бөлімі бойынша әл-Фараби атындағы ғылым мен техника саласындағы 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыйлығын алуға «Қазақ, орыс және 

ағылшын тілдерінде терминдерді құрастыру және оқытудың техникасы мен 

технологиясын дамыту (энергетика бойынша)» кешенін ұсыну: Б.К. Алияров - 

жетекші, А.Б. Алияров, М.Б. Алиярова, Д.С. Ахметбаев, Н.С. Қылышбаева, С.С. 

Сагинтаева. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

  



6.4. ТЫҢДАЛДЫ: «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика 

және байланыс университеті" КЕАҚ-да білім алушылардың үлгеріміне 

ағымдағы бақылау жүргізу қағидалары» АЭжБУ КеАҚ академиялық 

саясатының №17 қосымшасына өзгерістер енгізу туралы» мәселесі бойынша 

офис регистратор бастығы Неледва В.В. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және 

байланыс университеті" КЕАҚ-да білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы 

бақылау жүргізу қағидалары» мынадай өзгерістер енгізу: 

1. Қажетті GPA өту балын жинаған, бірақ келесі семестр пәндері үшін 

пререквизит болып табылатын пәндер бойынша қосымша жазғы семестрде 

академиялық берешекті жоймаған білім алушы қайта оқу жылына 

қалдырылады.  

2. Қосымша жазғы семестр аяқталғаннан кейін (бірақ келесі оқу жылы 

басталғанға дейін) бір апта ішінде қайта оқу жылына өтініш жазбаған білім 

алушы академиялық үлгермегендігі үшін университеттен шығарылады. 

3. Ағымдағы бағалауға қатысты қарсылықтары бар білім алушы 

ағымдағы баға қойылған сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде қойылған бағаны 

қайта қарау үшін өз институты директорының атына өтініш жаза алады (шағым 

негізделуі тиіс). Осы уақыт өткеннен кейін өтініштер қаралмайды.    

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

6.5. ТЫҢДАЛДЫ: «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика 

және байланыс университеті» КеАҚ-дан шығару тәртібі» АЭжБУ КеАҚ 

академиялық саясатының №26 қосымшасына өзгерістер енгізу туралы» 

мәселесі бойынша офис регистратор бастығы Неледва В.В. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

1. мына редакциядағы «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика 

және байланыс университеті» КеАҚ-дан шығару тәртібі» АЭжБУ КеАҚ 

академиялық саясатының №26 қосымшасына мынадай өзгерістер енгізілсін: 

«Академиялық саясаттың 6.2-тармағына сәйкес білім алушыны ЖОО-дан 

шығару келесі жағдайларда жүзеге асырылады:  

1) академиялық үлгермегені үшін;  

2) академиялық адалдық қағидаларын бұзғаны үшін;  

3) ЖОО-ның ішкі тәртіп ережелерін және Жарғысын бұзғаны үшін;  

4) білім беру қызметтерін көрсету туралы шарттың талаптарын бұзғаны 

үшін, оның ішінде оқу құнын төлемегені үшін;  

5) қалауы бойынша.  

Қосымша Жазғы семестр аяқталғаннан кейін бір апта ішінде қайта оқу 

жылына өтініш жазбаған, бірақ келесі оқу жылы басталғанға дейін 

академиялық үлгермегендігі үшін университеттен шығарылады. 

Ішкі тәртіп ережелерін және/немесе университет Жарғысын бұзған 

жағдайда институт директорының ұсынуымен оқудан шығаруға бұйрық 

шығарылады. 



Университеттің ішкі тәртібін және Жарғысын бұзғаны үшін оқудан 

шығару: 

- оқу тәртібін бұзғаны үшін, университетпен байланысты жоғалтқаны 

үшін; 

- ағымдағы семестрде 36 сағат және одан да көп көлемде оқу сабақтарын 

дәлелді себептерсіз жүйелі түрде өткізгені үшін; 

- емтихандағы тәртіп ережелерін бұзғаны үшін». 

2. «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс 

университеті" КЕАҚ-тан шығару тәртібі» АЭжБУ академиялық саясатының 

№26 қосымшасынан алынып тасталсын:" Студент университетпен байланысты 

жоғалтқаны үшін, оқу сабақтарын дәлелсіз себептермен жүйелі түрде өткізгені 

үшін (білім алушыларды ағымдағы семестр үшін 36 сағат және одан көп 

көлемде рұқсаттамалары бар шығындарды өтей отырып, мемлекеттік грант 

бойынша және ақылы негізде оқудан шығаруы), емтиханда өзін-өзі ұстау 

қағидаларын бұзғаны үшін оқудан шығарылады».  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

6.6. ТЫҢДАЛДЫ: «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика 

және байланыс университеті КеАҚ-да қосымша және қайта оқытуды 

ұйымдастыру туралы ереже» АЭжБУ КЕАҚ академиялық саясатының № 6 

қосымшасына өзгерістер енгізу туралы» мәселесі бойынша офис регистратор 

бастығы Неледва В.В. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және 

байланыс университеті КеАҚ-да қосымша және қайта оқытуды ұйымдастыру 

туралы ереже» АЭжБУ КЕАҚ академиялық саясатының № 6 қосымшасына 

мынадай өзгерістер енгізілсін: «Жазғы қосымша семестрде оқытылатын 

пәндердің жиынтық көлемі 25 кредиттен аспауы тиіс. Оқу жылы кезінде 

қосымша гранттық орындарға қабылданған (ауыстырылмаған) студенттер 

үшін қосымша жазғы семестрде 30 кредитті үйренуге рұқсат етіледі». 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

6.7. ТЫҢДАЛДЫ: «Толық ақылы негізде оқитын СИБа-19-7 тобының 2 

курс студенті Бухари Наурас Мұстафа Нежим Эддин жоғары білім алу 

процесінде босаған бос білім беру грантын беруге ұсыным туралы (білім беру 

бағдарламалары тобы В058 -Ақпараттық қауіпсіздік, білім беру бағдарламасы 

6В06104-Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері)» мәселе бойынша АТИ директоры 

Т.С. Қартбаев. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,9.   

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген «бакалавр» немесе 

«магистр» дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" құжатына 

сәйкес) СИБа-19-7 тобының 2 курс студенті Аль Бухари Наурас Мустафа 

Нежим Эддин Қазақстан азаматы болып табылмауына байланысты 6В06104-



Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі білім беру бағдарламасы бойынша бос білім 

беру грантын беру ұсынысынан бас тарту. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

 

    Төрайым                        С. Сагинтаева 

  

    Ғылыми хатшы     А. Бегимбетова 
 


