
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2021 ж. №10 Ғылыми кеңесінің кезектен тыс отырысы 

 

Төрайым  – ректор С. Сагинтаева 

Ғылыми хатшы – доцент А. Бегимбетова 

 

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

қатысты. 
 

КҮН ТӘРТІБІ: 

1. АҚ жөніндегі проректордың оқу қызметін жүргізу түрлері мен әдістері 

туралы есептері. 

      Баяндамашы - АҚ жөніндегі проректор С.В. Коньшин 

2. Университеттің қабылдау комиссиясының құрамын бекіту. 

      Баяндамашы – АҚ жөніндегі проректор С.В. Коньшин 

3. Корпоративтік клиенттердің біліктілігін арттыру курстарын өткізу 

бойынша жұмыстар туралы және университеттің бизнес - серіктестермен 

жұмысы туралы есептері. 

       Баяндамашы  – біліктілікті арттыру институтының директоры Р.К. 

Сатова 

4. Әкімшілік пен "АЭжБУ" КеАҚ қызметкерлерінің кәсіподақ комитеті 

арасындағы ұжымдық шарттың орындалу барысы туралы. 

       Баяндамашы - қызметкерлердің кәсіподақ комитетінің төрағасы 

Нұржан Ә.Н. 

5. Бейіндік магистратура магистранттарын қорытынды аттестаттау 

бойынша МАК төрағаларының есептерін бекіту. 

      Баяндамашы – ЖООКБД директоры Г.Д. Естемесова 
6.  «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» мемлекеттік бағдарламасының мәнмәтінінде 

патриоттық тәрбиені күшейту туралы 

       Баяндамашы – ӘП кафедра меңгерушісі Б.Ж. Кабдушев 

7. ӘРТҮРЛІ 



1. ТЫҢДАЛДЫ: «АҚ жөніндегі проректордың оқу қызметін жүргізу 

түрлері мен әдістері туралы есептері» мәселесі бойынша АҚ жөніндегі 

проректор С.В. Коньшин. 

 

Сагинтаева С.С.: сіздің баяндамаңызда қолданылатын технологиялар 

мен оқыту форматына баса назар аударылды. Ал біздің оқытушылар оқытудың 

қандай әдістерін қолданады? Мүмкін, бұл курстық және дипломдық жобаларды 

жүзеге асырудың жобалық әдістері, мүмкін іздеу әдістері, біздің студенттер 

әдебиетпен жұмыс істей ме, жоқ па, оқу процесінде профессорлық-

оқытушылық құрамның қандай белсенді әдістерін қолдану керектігін айту 

керек. Барлық нысандар мен әдістерді зерттеп, олар туралы ғылыми-әдістемелік 

кеңесте баяндау керек. Қашықтықтан оқыту форматы бізге оқу іс-әрекетін 

жүргізу нысандарын кеңейту үшін көбірек мүмкіндіктер береді. Бұл мәселені 

талқылау үшін барлық кафедралардың оқытушыларын тарту қажет. Егер 

семинар нәтижелері бойынша мұғалімдер сабақ түрлерін қолданбайтыны 

немесе білмейтіні анықталса, онда олар үшін педагогика курстарын 

ұйымдастыру қажет болады. Өйткені, шарт бекер емес – оқытушы ғылыми-

педагогикалық бағыттағы магистратураны аяқтаған жағдайда сабақ жүргізуге 

рұқсат етіледі. 

Бұл талқылау үшін өте маңызды мәселе, осыған байланысты әрбір 

кафедра меңгерушісі тәжірибе алмасу үшін сабақтарды жүргізудің нысандары 

мен әдістері туралы баяндауы тиіс. Тілдік білім кафедрасынан айтайық, 

мұғалімдер әлеуметтік желілерде ережелермен, идиомалармен, белгілі тұрақты 

тіркестермен және т.б. хабарламалар жариялайды. Көрнекі оқыту әдістерін 

айтайық, яғни зертханалық стендтерді, жабдықтарды, университеттің фойесінде 

әзірлемелерді көрсету. Біздің университет даму стратегиясына сәйкес 

зерттеушілік ЖОО-ға айналады, сондықтан оқытудың ізденушілік және 

зерттеушілік әдістері біздің барлық білім беру бағдарламаларымызда іске 

асырылуы тиіс. Қазір мұғалімдер біздің порталымызды оқу мазмұнымен 

толтырады және оған орналастырылған материалдарды қарау үшін сарапшылар 

тобын құру қажет. 

 

АҚ жөніндегі проректор С.В. Коньшиннің ақпаратын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 Ақпаратты назарға алу. 

 Ғылыми-әдістемелік кеңесте оқу қызметін жүргізудің нысандары 

мен әдістерін талқылау және нәтижелерін Ғылыми кеңестің отырысына 

шығару. 

 АЭжБУ КеАҚ порталында орналастырылған оқу материалдарын 

рецензиялау үшін сараптамалық топ құру. 

Жауапты: 

АҚ жөніндегі проректор С.В. Коньшин  

Мерзімі: 31.03.2021 г. 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 



2. ТЫҢДАЛДЫ: «Университеттің қабылдау комиссиясының құрамын 

бекіту»  мәселесі бойынша АҚ жөніндегі проректор С.В. Коньшин (қабылдау 

комиссиясының құрамы қоса беріледі). 

 

АҚ жөніндегі проректор С.В. Коньшиннің ақпаратын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

2021 жылға арналған қабылдау комиссиясының келесі құрамы бекітілсін: 

1. С.С. Сагинтаева – қабылдау комиссиясының төрайым, ректор; 

2. С.В. Коньшин – төрайымның орынбасары, академиялық қызмет 

жөніндегі проректор; 

3. К.Б. Альмуратова – қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы, 

АЖК кафедрасының аға оқытушысы; 

4. Н.А. Абдуллаева – сату бөлімінің маманы, жауапты хатшының 

орынбасары; 

5. Д.С. Заурбекова –  электр энергетикалық жүйелер кафедрасының 

инженері, жауапты хатшының орынбасары; 

6. А.К. Сеитов – Автоматтандыру және басқару кафедрасының 

бағдарламашысы, инженері. 

 

Қабылдау комиссиясының мүшелері: 

1. А.А. Саухимов - ғылыми және инновациялық қызмет жөніндегі 

проректор; 

2. С.К. Махмутов– тәрбие жұмысы жөніндегі проректор; 

3. Неледва В.В. – офис-тіркеуші бастығы; 

4. М.Б. Алиярова – халықаралық ынтымақтастық және академиялық 

ұтқырлық департаментінің директоры; 

5. А. Сулейменова – заң кеңесшісі; 

6. Г.С. Рахметова – қаржы директоры; 

7. Ж.С. Абдимуратов - электр энергетикасы және электротехника 

институтының директоры; 

8. Б.Т. Бахтияр– жылу энергетикасы және басқару жүйелері 

институтының директоры; 

9. Г.К. Балбаев – телекоммуникация және ғарыштық инженерия 

институтының директоры; 

10. А.А. Досжанова – ақпараттық технологиялар институтының 

директоры; 

11. Г.Д. Естемесова– жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

департаментінің директоры; 

12. М.М. Аршидинов – АЭжБУ колледжінің директоры; 

13. В.В. Каткаев - ақпараттық технологиялар департаментінің 

директоры; 

14. Е.К. Толенбеков – сандық офицер; 

15. А.Д. Касенова – маркетинг департаментінің директоры.  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  



3. ТЫҢДАЛДЫ: «Корпоративтік клиенттердің біліктілігін арттыру 

курстарын өткізу бойынша жұмыстар туралы және университеттің бизнес - 

серіктестермен жұмысы туралы есептері» мәселесі бойынша біліктілікті арттыру 

институтының директоры Р.К. Сатова (баяндама, презентация қоса беріледі). 

 

Абдимуратов Ж.С.: біліктілікті арттыру курстарын кейде топта бір 

немесе екі тыңдаушы өтеді. Айтыңызшы, көптеген адамдар үшін сабақ өткізу 

экономикалық тұрғыдан тиімді ме? 

Сатова Р.К.: біз тіпті бір тыңдаушыға қызмет көрсетуге дайынбыз, 

өйткені шарт бойынша 175000 теңге аламыз, ал егер олардың бесеуі болса, біз 

5% жеңілдік жасаймыз. Онлайн режимінде бір немесе бірнеше адамға арналған 

курстарды өткізуде ешқандай айырмашылық жоқ, сондықтан кішігірім 

аудитория үшін курстар өткізген жөн. Бізде сабақ жүргізгені үшін төлем 

мынадай: ғылым кандидаттары – 3000 тг, ғылым докторлары – 3500 тг, осы 

курстарда қанша адам болса да – 2500 тг. 

Сагинтаева С.С.: сіздің департаментіңіз тыңдаушыларды қабылдау 

бойынша жұмысты қалай жүргізеді? Мысалы, "1С бухгалтерия" курсына қандай 

мақсатты аудитория қабылданады? 

Сатова Р.К.: дәл осы бағдарламаға біз әлеуметтік желілерде, өз 

сайтымызда жарнама арқылы бүкіл республика бойынша қабылдау туралы 

жариялаймыз. 

Сагинтаева С.С.: менің ойымша, бұл курстарды көбірек насихаттау 

керек, өйткені олар бәріне қажет. 

Магистратураға немесе докторантураға түсуді жоспарлап отырған 

студенттерге, магистранттарға TOEFL емтихандарын тапсыруға дайындық 

курстары туралы ақпарат жеткізілді ме? 

Сатова Р.К.: бізде TOEFL емтихандарын тапсыруға дайындық курстары 

ұйымдастырылған, біздің оқытушылар олардың бағдарламасы бойынша жұмыс 

істейді және тыңдаушыларды сертификатталған орталықта өтетін емтиханды 

тапсыруға дайындайды. Егер емтихан тапсырылса, тыңдаушыға жинаған 

балдарының саны көрсетілген растайтын сертификат жіберіледі. 

Сагинтаева С.С.: магистратураға / докторантураға құжаттарды қабылдау 

шілде айында басталады, дайындауға үш ай қалды. Айтыңызшы, біздің 

студенттер университетте мұндай курстарды төмен бағамен өткізетінін біледі 

ме? 

Сатова Р.К.: олардың көпшілігі институттар директорлары арқылы 

курстар туралы біледі. 

Сагинтаева С.С.: университет сайтында ағылшын тілі курстары туралы 

ақпаратты орналастыру қажет. 

CILT халықаралық бағдарламасы бойынша тыңдаушыларды, мысалы, 

ҚазККА және ҚТЖ-дан жалдау керек, өйткені біздің білім алушылар үшін ол 

мүлдем сәйкес келмейді. Құрметті әріптестер, сіздер Білім және ғылым 

министрі А.К. Аймағамбетовтың сөзін тыңдадыңыздар, ол енді білім берудің 

қосымша түрлері есептелетінін мәлімдеді. 

Айтыңызшы, кадрлық құрам бойынша мәселелерілар бар ма? 

Тыңдаушыларды қабылдау жұмыстары неліктен тиімсіз? 



Сатова Р.К.: біз тыңдаушыларды қабылдау бойынша жұмыс жүргізудеміз, 

соңғы жарты жылда тыңдаушылар контингенті екі есеге артты.  

Сагинтаева С.С.: көптеген қызметкерлер біліктілікті арттыру 

курстарынан тегін өтті. Мысалы, Сіѕсо курстары. Осыдан университетке 

пайдасы бар ма? Курстарда алған білімдерін оқытушылар студенттерге бере ме, 

соны біліңіз. 

Оқытушыларға курстарда сабақ жүргізгені үшін олардың жалақысы ұнай 

ма? 

Сатова Р.К.: ия. 

Сагинтаева С.С.: ағылшын тілі курстарына қанша жаттықтырушы 

қатысады? 

Сатова Р.К.: бесеу. 

Сагинтаева С.С.: сіздің департаментіңіз тыңдаушыларға тренерлер 

қандай бағдарламалар бойынша жұмыс істейтіні туралы ақпарат беруі керек: 

бастаушы немесе жалғастырушы деңгейлер немесе TOEFL емтихандарына 

дайындық болуы мүмкін. 

Саухимов А.А.: Біліктілікті арттыру институты базасында стандарттау 

орталығын ашу керек деп санаймын, өйткені қазір біздің білім беру 

бағыттарымыз бойынша стандарттау, метрология және сертификаттау 

саласында қызметтер көрсету мақсатында көптеген сұраулар келіп түсуде. 

Аршидинов М.М.: Қазір міндетті түрде Minor пәндерін оқу 

жоспарларына енгізу керек, осыған байланысты менің ұсынысым-БАИ 

базасында басқа ЖОО-лардың білім алушылары үшін Minor пәндерін меңгеру. 

Сагинтаева С.С.: жақсы ұсыныс. 

Коньшин С.В.: барлық кафедраларға Minor пәндері бойынша ұсыныстар 

беру қажет. Мәлік Мәмежанұлы жақсы идея айтты. Сонымен қатар, біздің 

студенттермен Minor курсын тыңдау кезінде басқа жоғары оқу орындарының 

студенттері де оқи алады. 

 

Біліктілікті арттыру институтының директоры Р.К. Сатованың ақпаратын 

тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. Ұлттық компанияларды («ҚТЖ» АҚ, ҚМГ, КЕГОК, ЖШС 

«Корпорация Қазақмыс», «СНПС-Ақтөбемұнайгаз», «ССКӨБ» АҚ, ЖШС 

«Уранэнерго», NCOC жән т.б.) тарта отырып, әлеуетті клиенттердің 

корпоративтік базасын кеңейту. Келісім-шарттарды цифрлық форматта тіркеуді 

енгізу.  

Жауаптылар – БАИ бас маманы А. Гадылбек  

БАИ бас маманы М.Б. Амреев  

Мерзімі: жыл бойы  

 

2. Жаңадан құрылған БАИ сайтын белсенді режимде ұстау.  

Жауаптылар – БАИ бас маманы М.Б. Амреев  

Жетекші маман С.А. Адилгажинова  

Мерзімі: жыл бойы  

 



3. Энергетика секторында экономиканы декарбонизациялау, электр және 

жылу энергетикасы, мұнай және газ тасымалдау энергетикасы, құбыр көлігі 

логистикасы және т.б. салалардағы тарифтерді есептеу бойынша біліктілікті 

арттырудың тұрақты бағдарламаларының циклін жалғастыру.   

Жауаптылар – БАИ директоры Р.К. Сатова  

БАИ жетекші маманы Л.С. Нурмуратова  

Мерзімі: жыл бойы  

 

 

4. Халықаралық темір жол кеңесімен (МСЖД) сутекті поездарды әзірлеу 

жөніндегі ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қоюды аяқтау және оның 

мүшелерінің құрамына кіру.  

Жауаптылар – БАИ директоры Р.К. Сатова  

БАИ жетекші маманы Л.С. Нурмуратова  

Мерзімі: жыл бойы  

 

5. Экономика бағыты бойынша бакалаврларға, магистрлерге арналған 

ғылыми-білім беру бағдарламаларын (MBA және DBA) келісу кезінде тәжірибе 

алмасу, бизнесті дамыту үшін барлық деңгейдегі менеджерлер мен 

басшылардың қосымша құзыреттері шеңберінде біліктілікті арттыру 

мақсатында Қазақ мемлекеттік энергетика университетімен халықаралық 

байланыстарды нығайту.   

Жауаптылар – БАИ директорының орынбасары А.А. Еламанова  

БАИ бас маманы М.С. Салыкова  

Мерзімі: жыл бойы 

 

6. «Мәскеу энергетика университеті» ҒЗУ «Энергетика экономикасы» 

мамандығы бойынша қос диплом білім беру бағдарламасы бойынша студенттер 

мен магистранттарды оқуға қабылдауды жандандыру.  

Жауаптылар – БАИ директорының орынбасары А.А. Еламанова  

БАИ бас маманы М.С. Салыкова  

Мерзімі: жыл бойы 

 

7. Ынтымақтастық туралы Меморандумды іске асыру шеңберінде 

Корольдік логистика және көлік институтының (Ұлыбритания, CILT) 

бағдарламасына тыңдаушыларды қабылдауды қамтамасыз ету.  

Жауаптылар – БАИ директорының орынбасары А.А. Еламанова  

БАИ бас маманы М.С. Салыкова  

Мерзімі: жыл бойы 

 

8. 1С бағдарлама құрастырушылары және 1С бухгалтерлер үшін жаңа 

курстарды іске қосу 

Жауаптылар – БАИ бас маманы М.С. Салыкова  

БАИ бас маман М.Б. Амреев  

Мерзімі: жыл бойы 



 

9. АЭжБУ түлектерінің білім базасының ақпараттық қауіпсіздік бойынша 

өндіріс (Еңбек нарығы) талаптарына сәйкестік деңгейін қамтамасыз ету 

мақсатында студенттер мен IT-бағыттары оқытушылары үшін қосымша арнайы 

біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру. 

Жауаптылар – БАИ бас маманы А. Гадылбек  

БАИ бас маманы М.Б. Амреев  

Мерзімі: жыл бойы  

 

 10. 2020 жылдың қаңтарынан бастап АЭжБУ техникалық Комитеттің (ТК 

- 34) құрамына кіретін IT-бағыттар бойынша стандарттарды әзірлеу жөніндегі 

жұмысты жандандырсын.  

Жауаптылар – Электроника және робототехника кафедра меңгерушісі Т.О. 

Чигамбаев  

БАИ бас маманы М.Б. Амреев  

Мерзімі: мамыр 2021 жыл  

 

11. БАИ қызметінің жарнамалық ролигін әлеуметтік желілер мен БАҚ-та 

іске қосу.  

Жауаптылар – AUES Business School бастығы Ж.Д. Бекенова    

Жетекші маманы С.А. Адилгажинова  

Мерзімі: жыл бойы  

 

12. АЭжБУ-ға және TOEFL бағдарламасына түсетін талапкерлерге 

арналған ҰБТ курстарының жұмысын жалғастыру.  

Жауаптылар – AUES Business School бастығы Ж.Д. Бекенова  

Жетекші маманы С.А. Адилгажинова  

Мерзімі: жыл бойы  

 

13.  Жоғары білікті мамандарды даярлаудың неғұрлым талап етілетін 

бағыттары бойынша бәсекелес орта құру мақсатында жаңа білім беру 

бағдарламаларын (ББ) тыңдау және талқылау практикасын енгізу. 

Жауаптылар – БАИ директоры Р.К. Сатова  

БАИ директорының орынбасары А.А. Елеманова  

Мерзімі: жыл бойы  

 

14. БАИ курстарының өзектілігі мен пайдалылығы деңгейін анықтау 

мақсатында тыңдармандардың арасында сауалнама жүргізу. 

Жауаптылар – БАИ бас маманы А. Гадылбек  

БАИ бас маманы А.Б. Амреев  

Мерзімі: жыл бойы  

 

Осы қаулының орындалуын бақылау БАИ директоры Р. К. Сатоваға 

жүктелсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 



4. ТЫҢДАЛДЫ: «Әкімшілік пен "АЭжБУ" КеАҚ қызметкерлерінің 

кәсіподақ комитеті арасындағы ұжымдық шарттың орындалу барысы туралы» 

мәселесі бойынша қызметкерлердің кәсіподақ комитетінің төрағасы Нұржан 

Ә.Н. (баяндама, презентация қоса беріледі). 

 

Сагинтаева С.С.: Сіз есепте кәсіподақтың міндеті – ұжымды біріктіру 

екенін айттыңыз. Шын мәнінде, оның міндеті-жұмысшылардың құқықтары мен 

мүдделерін қорғау. Осыған байланысты мұндай мәселе. Біздің оқытушылар мен 

студенттер біздің асханада тамақтанады. Сіз өз тарапыңыздан асхананың 

жұмысын, дайындалатын тағамның сапасын қадағалайсыз, асхана 

қызметкерлері санитарлық нормаларды сақтай ма? Мұнда сіз жұмысшылардың 

мүдделерін қалай қорғайсыз? 

Нуржан А.Н.: иә, қазір асханадағы жұмыс пен азық-түліктің сапасын 

тексеретін комиссия жұмысы ұйымдастырылды. 

Абдимуратов Ж.С.: айтыңызшы, университетте қанша адам кәсіподақ 

мүшесі? 

Неліктен кәсіподақ мүшелеріне сыйлықтар үшін өткен жылмен 

салыстырғанда 3 есе көп қаражат бөлінді? 

Нуржан А.Н.: кәсіподақта 221 адам бар. Бізде белгілі бір ақша болды 

және пандемия кезінде ұжымды қуанту үшін оны 8 наурызға дейін сыйлықтарға 

жұмсауға шешім қабылдадық. Кәсіподаққа неғұрлым көп адам кірсе, спорт 

залдарына жеңілдіктер беру, медициналық қызметтерді сақтандыру сияқты 

жобаларды жүзеге асыру мүмкіндігіміз соғұрлым көп болады. 

 

Қызметкерлердің кәсіподақ комитетінің төрағасы А.Н. Нұржанның 

ақпаратын тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. АЭжБУ әкімшілігі мен қызметкерлердің кәсіподақ комитеті 

арасындағы 2020 жылғы маусым-2021 жылғы наурыз аралығындағы Ұжымдық 

шарт талаптарының орындалу барысы туралы ақпарат назарға алынсын. 

2. АЭжБУ әкімшілігі мен қызметкерлердің кәсіподақ комитеті 

арасындағы ұжымдық шарт іс-шараларының орындалу барысын бақылау 

жөніндегі жұмысты жалғастыру. 

3. Осы қаулының орындалуын бақылау кәсіподақ төрағасы А.Н. 

Нұржанға жүктелсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5. ТЫҢДАЛДЫ: «Бейіндік магистратура магистранттарын қорытынды 

аттестаттау бойынша МАК төрағаларының есептерін бекіту» мәселесі бойынша 

ЖООКБД директоры Г.Д. Естемесова (есептер, презентация қоса беріледі). 

 

Сагинтаева С.С.: ескертулердің бірі - Қазақстан Республикасы Электр 

энергетикасы облысының объектілерінде инновациялық шешімі бар ғылыми 

зерттеулердің тақырыбын кеңейту енгізу үшін. Біздің тақырыптар бұл бағытты 

қамтымайды деп ойлайсыз ба? 



Калиев Ж.Ж.: ұсыныс жалпыланған. Жалпы, диссертациялардың 

тақырыптары Қазақстан Республикасының электр энергетикалық саласын 

қамтиды және мен магистранттардың жұмысына қанағаттанамын. Сонымен 

қатар, менде жалпы бағалауға әсер етпейтін аздаған ескертулер болды. 

Сагинтаева С.С.: Электр энергетикасы саласындағы инновациялық 

шешімдерді ескере отырып, сіз зерттеу үшін қандай нақты тақырыптарды 

ұсынар едіңіз? 

Калиев Ж.Ж.: мен сіздердің магистранттарыңыздың 

диссертацияларымен таныспын, қазір "жасыл" энергетика бағытын, ЖЭК 

қолдануды және т. б. белсенді зерттей бастадым. Қазір заманауи қосалқы 

станцияларға қызмет көрсету бұрынғыға қарағанда жаңа тәсілді талап етеді. 

Сондықтан жаңа ережелерді, ұсыныстар мен стандарттарды терең зерттеу 

қажет. 

Сагинтаева С.С.: үш магистрант қорғауға шыққан жоқ. Айтыңызшы, бұл 

магистрлік диссертацияларды басқару үшін оқытушылардың жалақысына әсер 

етеді ме? 

Саухимов А.А.: басқару сағаттары мұғалімнің жүктемесінің құрамына 

кіреді. Егер магистранттар қорғауға шықпаса, онда бұл олардың кінәсі. Мен 

өзім қорғаушыларға қатысып, магистранттардың сөздерін тыңдадым. Олар 

көбіне нашар жауап берді. Комиссия жақсы жұмыс істеді және тек лайықты 

үміткерлерді қорғауға мүмкіндік берді деп санаймын. 

 

ЖООКБД директоры Г.Д. Естемесованың ақпаратын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 Магистранттарды қорытынды аттестаттау бойынша МАК 

төрағаларының есептері бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

6. ТЫҢДАЛДЫ: «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» мемлекеттік бағдарламасының 

мәнмәтінінде патриоттық тәрбиені күшейту туралы» мәселесі бойынша ӘП 

кафедра меңгерушісі Б.Ж. Кабдушев (баяндама, презентация қоса беріледі). 

 

Сагинтаева С.С.: университетімізде "РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ" 

бағдарламасы бойынша үлкен жұмыс жүргізілуде. "Наурыз" мерекесі жақындап 

келеді, осыған байланысты да кездесулер ұйымдастырып, халқымыздың салт-

дәстүрлері туралы айту керек. 

 

Әлеуметтік пәндер кафедрасының меңгерушісі Б.Ж. Кабдушевтің 

ақпаратын тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. «Рухани Жаңғыру» жобалық кеңсесінің жұмысына бюджет бөлініп, 

(студенттерді марапаттау, «Рухани жағыру» кеңсесін ұлттық нақышта 

безендіру, жинақтарды шығару, мұражай экспонаттарын алу және т.б.) 

бекітілсін.  



Жауапты - ӘД проректоры Коньшин С.В., 

ТЖ жөніндегі проректор Махмутов С.К., 

ӘП кафедрасының меңгерушісі Кабдушев Б.Ж. 

 Мерзімі: Жыл бойы 

 2. Университетте бекітілген «Рухани жағыру» жобалық кеңсесіне  тиесілі 

қалған 0,5 жүктеме (ставка) кафедраның сағаттық қорына аударылсын; 

Жауапты - ӘД проректоры Коньшин С.В., 

ТЖ жөніндегі проректор Махмутов С.К., 

ӘП кафедрасының меңгерушісі Кабдушев Б.Ж.   

 Мерзімі: 1 сәуір 2021ж   

3. Университет мұражайын құру тұжырымдамасын әзірлеу; 

Жауапты - ӘД проректоры Коньшин С.В., 

ТЖ жөніндегі проректор Махмутов С.К., 

ӘТЖ департаментінің директоры Абдуллина З.А. 

ӘП кафедрасының меңгерушісі Кабдушев Б.Ж. 

  Мерзімі: бір жыл ішінде. 

 

4. Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс 

университетінің «Рухани жағыру» кеңсе жобасы аясында патриоттық тәрбие 

беру жұмысы «қанағаттанарлық» деп танылсын. 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

7. ӘРТҮРЛІ 

 

7.1. БІЛІКТІЛІК ІСІ   

Педагогика ғылымдарының кандидаты Саньярова Найле Смадьяровнаға 

13.00.00 – "Педагогика"мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор 

(доцент) ғылыми атағын беру туралы ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы 

сапаны қамтамасыз ету комитеті алдында қолдаухат қозғау туралы. 

 

ТЫҢДАЛДЫ: ғылыми хатшы А.С. Бегимбетова 

 

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

саласында сапаны қамтамасыз ету комитеттің  ғылыми атақтарын беру 

Ережелерінің талаптарына сәйкес келетін құжаттардың тізбесі мен мазмұнын 

оқыды. 

А.С. Бегимбетова ғылыми кеңес мүшелерін Ақпараттық технологиялар 

институтының (АТИ) ұсынуымен, педагогика ғылымдарының кандидаты 

Саньярова Найла Смадьяровнаға 13.00.00 – «Педагогика» мамандығы бойынша 

қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру туралы «Тіл 

білімдері кафедрасы» дәлелді шешімімен таныстырды. 

 

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

Ғылыми кеңес 



ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету 

комитеті алдында педагогика ғылымдарының кандидаты Саньярова Найла 

Смадьяровнаға 13.00.00-«Педагогика» мамандығы бойынша 

қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру туралы өтінішхат 

берілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

7.2. ТЫҢДАЛДЫ: «6В07103-«Жылу энергетикасы» мамандығының 

студенттеріне арналған  «Жылу электр станциялары мен жылулық желілері» 

оқу құралын қазақ тілінде жариялауға ұсыным туралы, автор - т.ғ.к., 

қауымдастырылған профессор Бахтияр Б.Т.; көлемі – 9,7 б.п.» мәселесі 

бойынша ғылыми хатшы А.С. Бегимбетова (ҒӘК хаттамасының көшірмесі қоса 

беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 6В07103-«Жылу энергетикасы» мамандығының 

студенттеріне арналған «Жылу электр станциялары мен жылулық желілері»  

оқу құралын қазақ тілінде жариялауға ұсыну, автор - т.ғ.к., қауымдастырылған 

профессор Бахтияр Б.Т.; көлемі – 9,7 б.п. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

7.3. ТЫҢДАЛДЫ: «Директорлар кеңесінің төрағасы С.Ж. Дәукейден 

жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, көп балалы 

отбасылардан шыққан балалар қатарынан материалдық көмек көрсету үшін 

студенттердің тізімін бекіту туралы» мәселесі бойынша ғылыми хатшы А.С. 

Бегимбетова (служебная записка, список студентов прилагаются). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: директорлар кеңесінің төрағасы С.Ж. Дәукей жетім 

балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, көп балалы 

отбасылардан шыққан балалар қатарынан материалдық көмек көрсету үшін 

студенттердің тізімі бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

 

Төрайым                 С. Сагинтаева 

 

Ғылыми хатшы      А. Бегимбетова 
 


