
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2021 ж. №11 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. Жас ғалымдардың ғылыми - зерттеу жұмыстарының қорытындылары 

туралы. 

      Баяндамашы - жас ғалымдар кеңесінің төрағасы Ә. Жауыт 

2. Модульдік білім беру бағдарламаларын, оқу жұмыс жоспарларын және 

элективті пәндер каталогтарын бекіту туралы. 

      Баяндамашы – АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова 

3. Қашықтықтан оқыту және қашықтықтан білім беру технологияларын 

жүзеге асыру туралы. 

       Баяндамашы  – цифрлық офицер Толенбеов Е.К. 

4. Докторантураға түсу емтиханына эссе тақырыптарын бекіту. 

       Баяндамашы – ЖООКБД директоры Г.Д. Естемесова 

5. ӘРТҮРЛІ 

 

Құттықтаулар: 

 АЭжБУ КЕАҚ ректоры Сагинтаева Сауле Саветовна "IT-

инжиниринг" кафедрасының профессоры Зауытбек Құралбайұлы Құралбаевты 

75 жылдық мерейтойымен құттықтады. 

 АЭжБУ КЕАҚ ректоры Сағынтаева Сәуле Саветқызы ЖАК 

профессоры, техника ғылымдарының докторы Достияров Абай 

Мұхамедиярұлын Ресей Жаратылыстану Академиясынан өнертабысты 



дамытуға қосқан үлесі үшін Альфред Нобель атындағы медаль алуымен 

құттықтады. 

 "Тәуелсіздік жылы" олимпиадасында жүлделі орындар алғаны үшін 

студенттер Бекарыс Ақылбек, Төлеп Жазира, Зкрияев Азамат, Кеңесбай 

Бекнұрға дипломдар, сондай-ақ "әлеуметтік пәндер" кафедрасының доценті 

Байділдина Сәуле алғыс хатпен марапатталды. 

 

1. ТЫҢДАЛДЫ: «Жас ғалымдардың ғылыми - зерттеу жұмыстарының 

қорытындылары туралы» мәселесі бойынша жас ғалымдар кеңесінің төрағасы 

Ә. Жауыт. 

 

Темырканова Э.К.: Сіз өз баяндамаңызда тек докторанттарды атап 

өттіңіз. Шын мәнінде, 40 жасқа дейінгі барлық зерттеушілер жас ғалымдарға да 

қатысты. Неліктен біздің жас оқытушылар мен қызметкерлердің жұмысы 

туралы ақпарат берілмеді? 

Жауыт Ә.: мен келісемін Сізбен. Біз тек докторанттардың қызметіне 

ғана емес, сонымен қатар магистранттар мен студенттердің қызметіне де есеп 

жүргіземіз. Мысалы, жақында біздің студенттер ҚазҰТЗУ өткізетін 

олимпиадада жүлделі орындарға ие болды. Қ.И. Сатпаев. 

Байсалова М.Ж.: Айтыңызшы, "Daukeyev University Technical Journal" 

журналында тек жас ғалымдар ғана жариялана алады ма? 

Жауыт Ә.: барлық тілек білдірушілер мақаланы осы журналға жариялау 

үшін бере алады, бірақ қолжазба ағылшын тілінде болса, содан кейін қарау 

кезеңдерінен өту керек. 

Бахтияр Б.Т.: Сіз докторанттарды қорғау туралы статистиканы 

келтірдіңіз, 2017 жылдан бастап ол дұрыс емес. Біздің институт бойынша 2019 

жылы 10 докторант, 2020 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – 6 докторант 

қорғалды. Неліктен сіз докторанттар мен магистранттарға Scopus, Web of 

Science сияқты шетелдік базаларға мақалалар жазуға үйрету бойынша 

семинарлар өткізбейсіз? 

Жауыт Ә.: Пандемияға дейін мен осындай семинарлар өткіздім, енді 

қайта бастаймын. 

Мукашева А.К.: "Technical Journal of Daukeyev University" журналында 

шетелдік ғалымдар рецензенттер болып табылады. Осы журналдың рецензенті 

болу үшін біздің ғалымдарымызға, оқытушыларымызға қандай талаптар 

қойылады? 

Жауыт Ә.: бұл мәселені біз талқылаған жоқпыз. Журналдың сапасын 

көтеру үшін рецензент ретінде шетелдік ғалымдар қажет. 

Сагинтаева С.С.: Қазір жас ғалымдар үшін зерттеулер үшін икемді 

жағдайлар жасалуда, көптеген конкурстар жариялануда. Айтыңызшы, сіз осы 

бағытта қандай жұмыс жүргізіп жатырсыз және біздің университетімізде осы 

гранттар мен конкурстарды кім жеңіп алды? 

Жауыт Ә.: әзірге менде ондай деректер жоқ. 

Темырканова Э.К.: Қазақстанда жас ғалымдар Альянсы құрылды. Егер 

Сіз связывались олармен? Біздің жас ғалымдар бұл одаққа кіре ала ма? 



Жауыт Ә.: жоқ, біз Альянспен байланысқа шықпадық, бірақ мен оларға 

міндетті түрде жүгінемін. 

Алипбаев К.А.: Сіз жастармен қалай жұмыс жасайсыз? 

Жауыт Ә.: қазіргі жағдайда әлеуметтік желілер арқылы бізде 

докторанттармен чат бар, онлайн кездесулер, жиналыстар өткіземіз. 

Утегенова А.У.: әр кафедраның өз ғылыми бағыты бар және осы 

бағыттар бойынша жас ғалымдардың жұмыс жасауын қалаймын. Оларға 

жобаларды өз бетінше жазуды бастау қиынға соғады, сондықтан оларға 

өтінімдерді, гранттық қаржыландыру жобаларын қалай дұрыс жазуды 

үйрететін үйірмелер құру керек. Жас ғалымдар кеңесінің төрағасы осындай 

үйірмелер мен кафедраларды ұйымдастырып, жас зерттеушілерін сол жерге 

орталықтандырып жіберуі керек еді. 

Сагинтаева С.С.: бізде ғылым және коммерцияландыру департаменті 

бар, ол гранттық қаржыландыруға өтінімдер жазуды дайындауда барлығына 

қолдау көрсетеді. Сондықтан мұндай міндет Жауыт Ә. жоқ. Оның міндеті жас 

ғалымдарды ғылымға тарту және оларға қолдау көрсету болып табылады, бұл 

бағыт: стартап, конкурстарға, олимпиадаларға қатысу, ғылыми іс-шаралар 

өткізу. 

Ағымдағы жылы Жас ғалымдар кеңесінің отырысы неше рет өткізілді? 

Жауыт Ә.: екі рет. 

Сагинтаева С.С.: Қандай сұрақтар қаралды? 

Жауыт Ә.: бірінші кездесуде біз таныстық, содан кейін 

конференцияларды өткізу мәселелері талқыланды. 

Екінші отырыста докторанттардың қорғауға шыға алмауының себептері 

талқыланды. 

Сагинтаева С.С.: Сіздің есебіңізде тек жалпы ақпарат айтылды, жас 

ғалымдардың қызметі толық қамтылмаған және бұл мәселені пысықтау керек. 

 

Жас ғалымдар кеңесінің төрағасы Жауыт Әлғазының ақпаратын тыңдап 

және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 Ақпарат назарға алынсын. 

 Ғылыми кеңестің келесі отырысында жас ғалымдар кеңесі төрағасының 

есебін тыңдау. 

Жауаптылар: 

ЖҒК төрағасы Жауыт Ә., 

ҒИҚ проректоры Саухимов А.А. 

Мерзімі: 20.05.2021 ж. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

2. ТЫҢДАЛДЫ: «Модульдік білім беру бағдарламаларын, оқу жұмыс 

жоспарларын және элективті пәндер каталогтарын бекіту туралы» мәселесі 

бойынша АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова (баяндама қоса беріледі). 

 



АМД директоры Р.Р. Мухамеджанованың ақпаратын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 

1. Бакалавриаттың білім беру бағдарламалары бойынша күндізгі оқу 

нысанының 2, 3, 4-курстарының білім алушылары үшін 2021-2022 оқу жылына 

арналған жұмыс оқу жоспарлары бекітілсін; 

2. Магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша күндізгі оқу 

нысанының 2 курс білім алушылары үшін 2021-2022 оқу жылына арналған 

жұмыс оқу жоспарларын бекіту; 

3. Докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша күндізгі оқу 

нысанының 2, 3-курстарының білім алушылары үшін 2021-2022 оқу жылына 

арналған жұмыс оқу жоспарларын бекіту; 

4. Бакалавриат, магистратура, докторантураның білім беру 

бағдарламалары бойынша 2021 жылғы бірінші курс білім алушылары үшін 

модульдік білім беру бағдарламаларын, элективті пәндер мен жоғары оқу орны 

компоненттері пәндерінің каталогтарын бекіту; 

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

Коньшинге жүктелсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

3. ТЫҢДАЛДЫ: «Қашықтықтан оқыту және қашықтықтан білім беру 

технологияларын жүзеге асыру туралы»  мәселесі бойынша ҚОО басшысының 

орынбасары М.М. Уразаков (презентация қоса берілген). 

 

Сагинтаева С.С.: қашықтықтан оқыту орталығы техникалық қолдау 

көрсетеді және оқу процесін ұйымдастырады, бірақ көп нәрсе біздің порталдың 

мазмұнына байланысты. Шын мәнінде, біздің білім беру 

бағдарламаларымыздың сапасы, оқыту сапасы барлық жерде жоғары деңгейде 

бағаланады. Бізде мықты әдістемелік база, жақсы әзірлемелер бар, бірақ біз оны 

ұсына алмаймыз. Қашықтан оқыту форматы нарыққа көбірек әсер етеді, 

сондықтан порталдың мазмұнын сапалы бейне дәрістермен, сабақтармен 

толтыру қажет. Офлайн оқуға оралсақ та, қашықтықтан оқыту әлі де қалады. 

Сонымен қатар, қашықтықтан оқитын адамдардың көпшілігі мұнда екінші 

жоғары білім алу үшін келді. 

Эразмус жобасы бойынша біз мүмкіндігінше өз бейнестудиямызды 

аламыз. Бірақ бейне мазмұнын жазу үшін алдымен оны жоғары деңгейге дейін 

пысықтау керек. Сергей Владимирович, бұл мәселені ғылыми-әдістемелік 

кеңесте талқылаңыз ПОҚ рейтингін есептеу кезінде түсірілген 

бейнематериалдарға ҚОО -ның мақұлдауы талап етіледі. Біз онлайн оқытуға 

көшкеннен кейін, обо бейне-сабақтарды қалай түсіру керектігін үйрету 

бойынша жақсы семинарлар ұйымдастырды. Жоғары сапалы бейне мазмұнын 

дайындауға болатын екі-үш білім беру бағдарламасын таңдайық. 

Екінші жоғары білім үшін де сұранысқа ие болатын бірегей курстар 

құрып, оларды силлабустарға сілтеме жасау үшін оқытушыларға жеткізу керек. 



Мысалы, 2021 жылғы 28 сәуірде Нұр-сұлтан қаласында "University Aliance of 

Science and Technology" жоғары оқу орындарының Альянсы құрылды, оның 

құрамына бес жоғары оқу орны кірді: Astana IT University, Ғұмарбек Дәукеев 

атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті, Халықаралық 

ақпараттық технологиялар университеті, Қазақстан-Британ техникалық 

университеті, Халықаралық бизнес университеті.  

Альянсты құрудың мақсаты-ортақ жетістіктермен бөлісу, шығындарды 

үнемдеу, зияткерлік ресурстарды тарту. Эразмус бағдарламасы аясында ХАТУ 

бейнестудия сатып алды және келісім бойынша біздің оқытушылар да сол 

жерде өздерінің бейне мазмұнын түсіре алады. 

Жалпы, қашықтықтан оқыту орталығы өз міндеттерін орындап жатыр деп 

санаймын. 

Коньшин С.В.: біз 2022 жылдың қаңтарынан бастап жұмыс істей 

бастайтын ПОҚ рейтингінің жаңа жүйесін бекіттік және бейне-дәрістердің 

болуы міндетті параметр болып табылады. Егер олар болмаса, ұпайлар 

алынады. 

Сагинтаева С.С.: бірақ сонымен бірге бейне дәрістердің сапасына назар 

аудару керек. Біздің арнайы курстарымызды қалыптастыру қажет. 

 

Қашықтықтан оқыту орталығы басшысының орынбасары М.М. 

Уразаковтың ақпаратын тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
1. Ақпаратты назарға алу. 

2. Мазмұн сапасын жақсарту бойынша жұмысты жалғастыру. 

3. Қашықтықтан оқыту контентін толтыру бойынша кафедралардың 

жұмысын күшейту. 

Жауапты: 

кафедра меңгерушілері, 

білім беру бағдарламаларының жетекшілері,  

институттардың директорлары 

Мерзім: 20.08.2021 ж. 

4. Мастер-класстарды, қашықтықтан оқыту семинарларын өткізуді 

жалғастырыңыз. 

5. Үздік 30 бейне мазмұнының тізімін жасаңыз. 

6. Жаппай ашық онлайн курстар құру бойынша талаптарға талдау 

жүргізу.  

7. Студенттер үшін тұрақты негізде мастер-кластар өткізу. 

8. Жаппай ашық онлайн курстар үшін портал құру. 

Жауапты: 

цифрлық  офицер 

Толенбеков Е.К., 

ҚОО басшысының орынбасары  

Уразаков М.М. 

Мерзім: 20.08.2021 ж. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

https://aues.kz/ru/site/leadership-one?id=5


 

4. ТЫҢДАЛДЫ: «Докторантураға түсу емтиханына эссе тақырыптарын 

бекіту» мәселесі бойынша ЖООКБД директоры Естемесова Г.Д. (презентация, 

эссе тақырыптарының тізімі қоса беріледі). 

ДПО директоры Г.Д. Естемесованың ақпаратын тыңдап және талқылап, 

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 докторантураға түсу емтихандарына арналған білім беру 

бағдарламаларының бейіндері бойынша эссе тақырыптарын бекіту. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5. ӘРТҮРЛІ 

 

5.1. ТЫҢДАЛДЫ: «Студенттердің диплом алдындағы практикадан 

өткеннен кейін ғылыми жетекшілерді бекіту және диплом жұмыстары 

тақырыптарына түзетулер енгізу туралы» мәселесі бойынша ақпараттық 

технологиялар институтының директоры А.А. Досжанова (ұсыныс қоса 

беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: утвердить научных руководителей и темы дипломных 

работ следующим студентам: 

 
№ Студенттің аты-

жөні 

Дипломдық жұмыс тақырыбының атауы (қаз., 

орыс., ағыл.) 

жетекшісіның 

аты-жөні 

5В060200- «Информатика» 

1 Гайнушов 

Муратбек 

Анарбековича 

 

«WEST MEDIA GROUP PRODUCTIONS» ЖШС 

үшін онлайн-кинотеатр ақпараттық жүйесін құру. 

Разработка информационной системы онлайн-

кинотеатр для ТОО «WEST MEDIA GROUP 

PRODUCTIONS.  

Development of an online cinema information system 

for WEST MEDIA GROUP PRODUCTIONS LLP. 

 

Утегенова А.У. 

PhD, доцент 

 

2 Байжуманов 

Арнұр 

Нұрланұлы 

IOS платформасында «AUES» мобильді 

қосымшасын құру.  

Разработка мобильного приложения «AUES» на 

платформе IOS. 

Development of a mobile application "AUES" on the 

IOS platform. 

Досжанова А.А. 

PhD, доцент 

3 Брежнев 

Дмитрий 

Викторович 

Веб-технологияларды қолдана отырып интернет-

дүкен құру. 

Разработка интернет-магазина с использованием 

веб-технологий. 

Development of an online store using web 

technologies. 

Калижанова А.У. 

к.ф.-м.н., доцент 

4 Бейшен Санжар 

Қайратұлы  

Comsol Multifhysics ортасында биогаз 

қондырғысының компьютерлік және 

математикалық моделін құру.  

Создание компьютерной и математической модели 

Калижанова А.У. 

к.ф.-м.н., доцент 



биогазовой установки в среде 

 Comsol Multiphysics. 

Creation of a computer and mathematical model of a 

biogas plant in the Comsol Multiphysics environment. 

5В070400- «Вычислительная техника и программного обеспечение» 

1.  Тимурұлы 

Сұлтан 

Студенттерге көмек көрсету және бақылау  жүйесі 

үшін Telegram-ботты құру. 

Разработка Telegram-бота для системы 

мониторинга и оказания помощи студентам. 

Development of a Telegram bot for monitoring and 

assisting students 

Мамырбаев О.Ж. 

PhD, доцент 

2.  Мирошников 

Владислав 

Григорьевич 

Django және ReactJS технологияларын қолдана 

отырып, қызметкерлердің белсенділігін бақылау 

жүйесінің веб-қосымшаны құру.  

Разработка web-приложения системы мониторинга 

активности сотрудников с использованием 

технологий Django и ReactJS. 

Development of a web application for an employee 

activity monitoring system using Django and ReactJS 

technologies. 

Иманбекова У.Н. 

PhD, ст.преп 

3.  Ахметжан 

Темирлан 

Муратулы 

Android платформасында "Интернет-дүкен" 

мобильді қосымшасын құру. 

Разработка мобильного приложения “Интернет 

магазин” на платформе Android.  

Development of the mobile application "Online Store" 

on the Android platform. 

Мамырбаев О.Ж. 

PhD, доцент 

4.  Симонов Олег 

Владиславович 

Мультижанрлы 2D ойынына арналған Roleplay 

Game модулін құру 

Разработка модуля Roleplay Game для 

мультижанровой 2D игры. 

 Development of Roleplay Game module for a multi-

genre 2D game 

Иманбекова У.Н. 

PhD, ст.преп 

5.  Кыздарбеков 

Олжас 

Серикович 

IT аутсорсингке арналған электронды құжат 

айналым жүйесін құру.  

Разработка системы электронного 

документооборота для IT аутсорсинга. 

Development of an electronic document management 

system for IT outsourcing. 

Калижанова А.У. 

к.ф.-м.н., доцент 

6.  Григоров 

Михаил 

Андреевич 

Net платформасының көмегімен 

пайдаланушылардың белсенділігін бақылау 

жүйесіне(клиент бөлігі) арналған фондық 

қосымшаны әзірлеу. 

Разработка фонового приложения для системы 

мониторинга активности пользователей 

(клиентская часть) средствами платформы .Net. 

Development of a background application for users’ 

activity monitoring system (client part) using.Net 

platform. 

Иманбекова У.Н. 

PhD, ст.преп 

7.  Мелис Алмат 

Ануарбекулы 

Студенттердің оқу үлгерімін бақылау және көмек 

көрсету жүйесін құру.  

Разработка системы мониторинга успеваемости и 

оказания помощи студенту. 

Development of a monitoring and assistance system 

for student. 

Иманбекова У.Н. 

PhD, ст.преп 



8.  Ни Алексей 

Валерьевич 

Студенттердің оқу үлгерімін бақылау және көмек 

көрсету жүйесінің мәліметтер қорын құру.  

Разработка базы данных для системы мониторинга 

успеваемости и оказания помощи студентам. 

Development of database for monitoring and student 

assistance  system. 

Иманбекова У.Н. 

PhD, ст.преп 

9.  Ни Артур 

Эдуардович 

Қызметкерлерді тестілеуге арналған Web-

қосымша. 

Web-приложение для тестирования сотрудников. 

Web application for testing employees. 

Иманбекова У.Н. 

PhD, ст.преп 

10.  Ли Александр 

Аркадьевич 

Оқытатын веб-сервистің серверлік бөлігін жобалау 

және құру. 

Проектирование и разработка серверной части 

обучающего веб-сервиса. 

Design and development of the server part of the 

training web service. 

Алимсеитова 

Ж.К. PhD, 

доцент 

11.  Храмов Антона 

Валерьевича 

Оқытатын веб-сервистің клиенттік бөлігін жобалау 

және құру. 

Проектирование и разработка клиентской части 

обучающего веб-сервиса. 

Design and development of the client part of the 

training web service. 

Алимсеитова 

Ж.К. PhD, 

доцент 

12.  Зиннатуллин  

Дамир Хамматович 

 

Мультижанрлы 2D ойынына арналған Strategy 

және Puzzle модульдерін құру. 

Разработка модулей Strategy и Puzzle для 

мультижанровой 2D игры. 

Development of Strategy and Puzzle modules for a 

multi-genre 2D game. 

Утегенова А.У. 

PhD, доцент 

 

13.  Курмашев Тимур 

Жанатович 

Мультижанрлы 2D ойынына арналған Action және 

Adventure модульдерін құру. 

Разработка модулей Action и Adventure для 

мультижанровой 2D игры. 

Development of Action and Adventure modules for a 

multi-genre 2D game. 

Калижанова А.У. 

к.ф.-м.н., доцент 

14.  Сагындыков 

Рустем 

Бауыржанулы 

ЖОО білім беру процесін ұйымдастыру үшін веб-

қосымшаның клиенттік бөлігін құру. 

Разработка клиентской части веб-приложения для 

организации образовательного процесса ВУЗа. 

Development of the client part of the web application 

for the organization of the educational process of 

university students. 

Досжанова А.А. 

PhD, доцент 

15.  Акашов Шахзад 

Шарасулович 

 

ЖОО білім беру процесін ұйымдастыру үшін веб-

қосымшаның серверлік бөлігін құру. 

Разработка серверной части веб приложения для 

организации образовательного процесса ВУЗа. 

Development of the server part of the web application 

for the organization of the educational process of 

university students 

Досжанова А.А. 

PhD, доцент 

16.  Колчин Ярослав 

Юрьевич 

«АЭжБУ колледжі» порталының клиенттік бөлігін 

құру. 

Разработка клиентской части портала «Колледж 

АУЭС»  

Development of the client side of the portal "College 

AUPET" 

Мамырбаев О.Ж. 

PhD, доцент 



17.  Шишига Ефим 

Александрович 

QT Framework тәсілдерімен шағын бизнеске 

арналған автоматтандырылған графикалық 

редакторды құру. 

Разработка автоматизированного графического 

редактора для малых предприятий средствами QT 

Framework. 

Development of an automated graphical editor for 

small businesses using the QT Framework. 

Алимсеитова 

Ж.К. PhD, 

доцент 

18.  Шотаев Амир 

Бауржанович 

Құрылыс компаниясы үшін клиент-серверлік 

ақпараттық жүйесін құру. 

Разработка клиент-серверной информационной 

системы для строительной компании. 
Development of a client-server information system for 

a construction company. 

Алимсеитова 

Ж.К. PhD, 

доцент 

19.  Хамлов Никита 

Андреевич 

«Spring Framework» негізінде білім беру веб-

сервисін құру.  

Разработка образовательного веб-сервиса на 

«Spring Framework».  

Development of the educational web service on the 

"Spring Framework" 

Досжанова А.А. 

PhD, доцент 

20.  Тұрарбек 

Қасымжомарт 

Дәулетбекұлы 

Заманауи технологияларды қолдана отырып web 

сайт құру.  

Создание web сайта с использованием 

современных технологий.  

Website development using modern technologies. 

Калижанова А.У. 

к.ф-м.н., доцент   

 

21.  Ерошкин Антон 

Сергеевич 

«АЭжБУ колледжі» порталының серверлік бөлігін 

құру. 

Разработка серверной части портала «Колледж 

АУЭС». 

Development of the server part of the portal «AUES 

College». 

Мамырбаев О.Ж. 

PhD, доцент 

22.  Сейіттанова 

Аружан 

Ержанқызы 

Физика пәні бойынша сандық білім беру ресурсын 

құру.  

Создание цифрового образовательного ресурса по 

дисциплине «Физика».  

Creation of a digital educational resource in physics. 

Мамырбаев О.Ж. 

PhD, доцент 

23.  Қайрбек Айдос 

Серікұлы 

 

BIM технологиясын қолдана отырып, бизнес 

орталығының 3D жобасын құру.  

Разработка 3D проекта Бизнес центра с 

применением BIM технологии.  

Development of a 3D Business Center project using 

BIM technology. 

Амиргалиев Е.Н. 

д.т.н., профессор 

24.  Садыков 

Аличон 

Шавкатович 

Қонақүйлерді брондау үшін веб-сайт құру. 

Разработка Web сайта для бронирования отелей. 

Development of a Web site for hotel booking. 

Мамырбаев О.Ж.  

PhD, доцент 

 

25.  Тойбазар Серік 

Қайратұлы 

Ақылды гаджеттердің интернет-дүкенін құру 

Разработка интернет магазина умных гаджетов.  

Development of an online store of smart gadgets. 

Амиргалиев Е.Н. 

д.т.н., профессор  

 

5В100200 «Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі» 

Тобы СИБк-17-1 

1 Аралбаев 

Серикболсин 

Усенбаевич 

Желінің қауіпсіздігін жаңа буын желіаралық 

экрандары (NGFW) көмегімен арттыру  

Повышение безопасности сети с помощью 

межсетевых экранов нового поколения (NGFW) 

Бекетова Г.С. 

PhD, 

ст.препод. 



Enhanced network security using next generation 

firewalls (NGFW) 

2 Ерланов 

Бауыржан 

Ерланұлы 

Ақпаратты берудегі желіні модельдеу кезінде 

кибер шабуылдардан қорғау әдісін өңдеу 

Разработка метода защиты от кибератак при 

моделировании сети при передаче информации 

Development of a method of protection against cyber 

attacks in network modeling during information 

transmission 

Бекетова Г.С. 

PhD, 

ст.препод. 

3 Искаков Азамат 

Нұрланұлы  

Black-box testing of web systems’ security 

Тестирование безопасности веб-систем методом 

“черного ящика”  

Веб-жүйелер қауіпсіздігін “қара жәшік” әдісі 

арқылы тестілеу 

Бекетова Г.С. 

PhD, 

ст.препод. 

5В100200 «Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі» 

Тобы СИБ-17-2 

1 Адилбеков 

Рустам 

Ерденович 

Екі факторлы аутентификация көмегімен 

қашықтан VPN сессиясын қамтамасыз ету 

Обеспечение безопасности удаленной сессии VPN 

посредством двухфакторной аутентификации 

Securing a Remote VPN Session with Two-Factor 

Authentication 

Маргаров Г.И. 

к.т.н., профессор 

2 Акинжанов 

Ахмет 

Аскарович 

Файлдарды шифрлау үшін Android Studio 

ортасында мобильді қосымшаны жасау 

Разработка мобильного приложения в среде 

Android Studio для шифрования файлов 

Development of a mobile application in the Android 

Studio environment for file encryption 

Бекетова Г.С. 

PhD, 

ст.препод. 

3 Дарханұлы Диас OS Android платформасында криптомессенджер-

мен жұмыс істеуге арналған программалық өнімді 

жүзеге асыру 

Реализация программного продукта на платформе 

OS Android для работы с криптомессенджером 

Implementation of a software product on an Android 

OS platform for working with a crypto messenger 

Тынымбаев С.Т., 

канд. техн. наук, 

профессор 

4 Оспанов 

Куанышбек 

Сагидоллаулы 

Биометриялык  мәліметтер негiзiнде 

пайдаланушыны сәйкестендіру әдістері 

Методы идентификации пользователей на основе 

биометрических данных 

Methods of user identification based on biometric data 

Тынымбаев С.Т., 

канд. техн. наук, 

профессор 

5 Паршин Максим 

Вячиславович 

Пиццерия мысалында zabbix көмегімен қашықтан 

бақылау жүйесін әзірлеу 

Разработка системы дистанционного мониторинга 

с помощью zabbix на примере пиццерии; 

Development of a remote monitoring system using 

zabbix using the example of a pizzeria 

Маркосян М.В., 

доктор техн. 

наук, профессор 

5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» 

Тобы ИСк-17-1 

1 Сихымбай 

Марлен 

Емдеу-диагностика процесін басқару бойынша 

шешімдерді қабылдауды қолдау жүйесін әзірлеу 

Разработка системы поддержки принятия решений 

Бельгинова С.А. 

PhD, ст.препод. 
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для управления лечебно-диагностическим 

процессом 

Development of a decision support system for 

managing the medical and diagnostic process 

2 Жылкыбаева 

Елдана Ораловна 

Биохимиялық қан анализінің индикаторларының 

негізінде диагностикалаудың ақпараттық жүйесін 

құру 

Разработка информационной системы 

диагностирования на основе индикаторов 

биохимического анализа крови 

Development of a diagnostic information system based 

on the biochemical blood test indicators. 

Бельгинова С.А. 

PhD, ст.препод. 

3 Махаматдин 

Флора 

Нызаматдинқызы 

Қолжазбаны биометриялық сәйкестендіру 

негізінде тұлғаны қашықтан растау жүйесін әзірлеу 

Разработка системы удаленной верификации 

личности на основе биометрической 

идентификации по рукописному почерку 

Development of a remote identity verification system 

based on handwritten biometric recognition 

Мукашева А.К. 

PhD, ст.препод. 

5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» 

Тобы ИСк-17-3 

1 Қыдырмоллаева 

Толғанай 

Кенжеғазықызы 

Тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеуді 

ұйымдастырудың программалық қосымшасын 

әзірлеу 

Разработка программного приложения для 

организации переработки бытовых отходов 

Development of a software application for 

organization of a household waste processing 

Бельгинова С.А. 

PhD, ст.препод. 

2 Бегалы Айбатыр 

Асқарұлы 

Dodopizza пиццериясына арналған веб-сайтты 

жобалау және әзірлеу 

Разработка и проектирование  Web сайта для 

пицерии Dodopizza 

Development and design of a Web site for a pizzeria 

Dodopizza 

Бельгинова С.А. 

PhD, ст.препод. 

3 Туменбаева 

Назерке 

Алпысбайқызы 

Қорларды басқарудың ақпараттық жүйесін 

жобалау және құру 

Проектирование и создание информационной 

системы управления запасами 

Design and development of the inventory 

managementinformation system 

Қожамқұлова 

Ж.Ж. 

PhD, доцент 

4 Абдуғани Лаззат 

Еркінқызы 

"Элекронды кадр агенттігі" веб-сайтын әзірлеу 

және жобалау 

Разработка и дизайн сайта «Электронное кадровое 

агентство» 

Development and design of the website "Electronic 

Personnel Agency" 

Бельгинова С.А. 

PhD, ст.препод. 

5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» 

Тобы ИС-17-2 



1 

Босаков Арслан 

Ахрамович 

Интернет-дүкен үшін мәліметтер базасын және 

ақпараттық жүйені құру 

Разработка базы данных и информационной 

системы для интернет-магазина 

Development of database and information system for 

an online store 

Кожамкулова 

Ж.Ж. 

PhD, доцент 

2 

Дараев 

Камиль 

Закирович 

Интернет-дүкенге арналған мобильді қосымшаның 

ақпараттық жүйесін әзірлеу 

Разработка информационной системы мобильного 

приложения для  Интернет-магазина  

Development of an information system for a mobile 

application for an online store 

Кожамкулова 

Ж.Ж. 

PhD, доцент 

3 

Әубәкір Гүлнұр 

Елтайқызы 

Қонақ үйлер мен демалыс аймақтарын интернет-

брондаудың ақпараттық жүйесін әзірлеу   

Разработка информационной системы  интернет-

бронирования отелей и зон отдыха 

Development of an information system for online 

booking of hotels and recreation areas 

Досжанова А.А.  

PhD, доцент 

4 

Сабыр 

Руслан 

Қанатұлы 

Туристік фирмаға арналған web-қосымшаны 

әзірлеу 

Разработка web-приложения для туристического 

агентства 

Development of  a web application for a travel agency 

Досжанова А.А. 

PhD, доцент 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.2.1. ТЫҢДАЛДЫ: «Күндізгі және сырттай оқу нысаны бойынша 

оқитын АТИ студенттерінің дипломдық жобаларын қорғау жөніндегі 2020-2021 

оқу жылына арналған мемлекеттік аттестаттау комиссиясының құрамына 

өзгерістер енгізу туралы» мәселесі бойынша ақпараттық технологиялар 

институтының директоры А.А. Досжанова (ұсыныс қоса беріледі). 

 

Досжанова А.А.: Құрметті әріптестер, Т.с. Қартбаев пен А. Х. 

Козбакованың жұмыстан босатылуына байланысты 2020-2021 оқу жылына 

арналған АТИ студенттерінің дипломдық жобаларын қорғау жөніндегі 

аттестаттау комиссиясының жаңа құрамын бекіту қажет. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2020/2021 оқу жылына күндізгі және сырттай оқу 

нысаны бойынша оқитын ИИТ студенттерінің дипломдық жобаларын қорғау 

жөніндегі МАК-тың келесі құрамы бекітілсін: 

 

«5В060200 – Информатика»:  

Орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: Шаяхметова А. С. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми 

қызметкері; 

Хатшы: Рахимжанова З.М.– ITE кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

1. Кеншимов Ш.А. – PhD, ЖШС "ВЕРИГРАМ" техникалық директоры, 



2. Черикбаева Л.Ш. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми қызметкері; 

3. Утегенова А.А. – PhD, доцент, «ITЕ» кафедрасының меңгерушісі; 

4. Куралбаев З.К. – ф-м.ғ.д., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

5. Калижанова А.У. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

6. Аманбаев А.А. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының доценті. 

 

Қазақ бөлімі үшін: 

Төрағасы: Шаяхметова А. С. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми 

қызметкері; 

Хатшы: Рахимжанова З.М.– ITE кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

1. Кеншимов Ш.А. – PhD, ЖШС "ВЕРИГРАМ" техникалық директоры, 

2. Черикбаева Л.Ш. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми қызметкері; 

3. Утегенова А.А.  – PhD, доцент, «ITЕ» кафедрасының меңгерушісі; 

4. Куралбаев З.К. – ф-м.ғ.д., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

5. Калижанова А.У. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

6. Аманбаев А.А. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының доценті. 

 

«5В070400- Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» 

Орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: Шаяхметова А. С. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми 

қызметкері; 

Хатшы: Рахимжанова З.М.– ITE кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

1. Кеншимов Ш.А. – PhD, ЖШС "ВЕРИГРАМ" техникалық директоры, 

2. Черикбаева Л.Ш. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми қызметкері; 

3. Утегенова А.А.  – PhD, доцент, «ITЕ» кафедрасының меңгерушісі; 

4. Куралбаев З.К. – ф-м.ғ.д., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

5. Калижанова А.У. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

6. Аманбаев А.А. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының доценті. 

 

Қазақ бөлімі үшін: 

Төрағасы: Шаяхметова А. С. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми 

қызметкері; 

Хатшы: Рахимжанова З.М.– ITE кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

1. Кеншимов Ш.А. – PhD, ЖШС "ВЕРИГРАМ" техникалық директоры, 

2. Черикбаева Л.Ш. – PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми қызметкері; 

3. Утегенова А.А.  – PhD, доцент, «ITЕ» кафедрасының меңгерушісі; 

4. Куралбаев З.К. – ф-м.ғ.д., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

5. Калижанова А.У. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының профессоры; 

6. Аманбаев А.А. – ф-м.ғ.к., «ITЕ» кафедрасының доценті. 

 

«5В070300 –  Ақпараттық жүйелер»:  

Орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы: Б.С. Каленова– ф-м.ғ.к., доцент, С.Д. Асфендияров атындағы 

ҚазҰМУ ақпараттық технологиялар департаментінің директоры 



Хатшы: М.А.  Ворогушина– АЖК кафедрасының оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

1. А.К. Мукашева – PhD, АЖК кафедрасының меңгерушісі; 

2. Б.А. Магауин– магистр, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ақпараттық 

жүйелерді эксплуатациялау қызметінің маманы»; 

3. Б.Б. Тусупова– т.ғ.к., «АЖК» кафедрасының доценті; 

4. С.А. Бельгинова – PhD, АЖК кафедрасының аға оқытушы. 

 

Қазақ бөлімі үшін: 

Төрағасы: Б.С. Каленова– ф-м.ғ.к., доцент, С.Д. Асфендияров атындағы 

ҚазҰМУ ақпараттық технологиялар департаментінің директоры; 

Хатшы: Б.А. Тулегенова– АЖК кафедрасының аға оқытушысы; 

МАК мүшелері: 

1. А.К. Мукашева – PhD, АЖК кафедрасының меңгерушісі; 

2. Б.А. Магауин– магистр, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ақпараттық 

жүйелерді эксплуатациялау қызметінің маманы»; 

3. С.А. Бельгинова – PhD, АЖК кафедрасының аға оқытушы; 

4. Ж.Ж. Кожамкулова – PhD, АЖК кафедрасының доценті. 

 

«5В100200 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» 

Орыс бөлімі үшін: 

Төрағасы:  Б.А. Магауин – магистр, "Қазақстан қор биржасы" АҚ 

ақпараттық жүйелерді эксплуатациялау қызметінің маманы; 

Хатшы: О.Б. Суйеубаев– АЖК кафедрасының аға оқытушысы. 

МАК мүшелері: 

1. А.К. Мукашева – PhD, АЖК кафедрасының меңгерушісі; 

2. Р.Ш. Бердибаев– саяс.ғ.к., АЖК кафедрасының доценті; 

3. С.Т. Тынымбаев– т.ғ.к., АЖК кафедрасының профессоры;  

4. О.А. Усатова– PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми қызметкері. 

 

Қазақ  бөлімі үшін: 

Төрағасы:  Б.А. Магауин – магистр, "Қазақстан қор биржасы" АҚ 

ақпараттық жүйелерді эксплуатациялау қызметінің маманы; 

Хатшы: О.Б. Суйеубаев– АЖК кафедрасының аға оқытушысы. 

МАК мүшелері: 

1. А.К. Мукашева – PhD, АЖК кафедрасының меңгерушісі; 

2. Р.Ш. Бердибаев– саяс.ғ.к., АЖК кафедрасының доценті; 

3. С.Т. Тынымбаев– т.ғ.к., АЖК кафедрасының профессоры;  

4. О.А. Усатова– PhD, ҚР БҒМ ҒК АЕТИ аға ғылыми қызметкері. 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.2.2. ТЫҢДАЛДЫ: «2020-2021 оқу жылына арналған 5В071800-Электр 

энергетикасы мамандығы бойынша студенттердің дипломдық жобаларын 

қорғау жөніндегі мемлекеттік аттестаттау комиссиясының құрамына өзгерістер 

енгізу туралы» мәселесі бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов . 

 



ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2020-2021 оқу жылына арналған 5В071800 – Электр 

энергетикасы мамандығы бойынша студенттердің дипломдық жобаларын 

қорғау жөніндегі МАК-тың келесі құрамы бекітілсін: 

 

1. «Электр желілері және жүйелері» мамандануы бойынша 
 

Кабылбеков А.Б. - МАК төрағасы (қаз.,орыс.) "Алатау Жарық 

Компаниясы" АҚ қосалқы станциялар 

басқармасының бастығы» 

 

МАК мүшелері 

Оспанов А.М. - Алатау Жарық Компаниясы " АҚ релелік қорғау және 

автоматика басқармасы бастығының орынбасары» 

Умбеткулов Е.К. - т.ғ.к., доцент,  ЭЭЖ кафедрасының меңгерушісі 

Амитов Е.Т.  - PhD, ЭЭЖ кафедрасының аға оқытушысы 

Генбач Н.А. - ЭЭЖ кафедрасының доценті 

Тойбазар Д.М. - ЭЭЖ кафедрасының оқытушысы, МАК хатшысы 

 

2. "Электр станциялары және қосалқы станциялар" мамандануы 

бойынша» 
 

Асемкулов Д.Б. - МАК төрағасы (қаз., орыс.) Алматы 2-ЖЭО электр 

цехының бастығы 

 

Члены ГАК 

Конакбаев Р.Е. - "Samruk Energy" ЖШС Бас директорының 

орынбасары 

Умбеткулов Е.К. - т.ғ.к., доцент,  ЭЭЖ кафедрасының меңгерушісі 

Утешкалиева Л.Ш. - к.т.н., ст. преподаватель кафедры «ЭЭС» 

Курпенов Б.К. - ЭЭЖ кафедрасының доценті 

Тойбазар Д.М. - ЭЭЖ кафедрасының оқытушысы, МАК хатшысы 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.3.1. ТЫҢДАЛДЫ: «2020-2021 оқу жылына арналған 7М06102-

Ақпараттық жүйелер білім беру бағдарламасы бойынша оқитын 

магистранттардан кешенді емтихан қабылдау жөніндегі аттестаттау 

комиссиясының құрамына өзгерістер енгізу туралы» мәселесі бойынша  АТИ 

директоры А.А. Досжанова.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:   

1. 7М06102-Ақпараттық жүйелер, 7М06104 – ақпараттық қауіпсіздік 

жүйелері білім беру бағдарламалары бойынша оқитын магистранттардан 

кешенді емтихан қабылдау үшін 2020-2021 оқу жылына аттестаттау 

комиссиясының құрамына мынадай өзгерістер енгізілсін: 

 1.1. 7М06102-Ақпараттық жүйелер білім беру бағдарламасы бойынша 



1.1.1. Орыс бөлімі 

 - аттестаттау комиссиясының құрамынан шығарылсын 

Кашаганова Г.Б. –  PhD, АЖК кафедрасының доценті; 

Мамырова А.К. – к.т.н., АЖК кафедрасының доценті. 

 

- аттестаттау комиссиясының құрамына енгізілсін: 

Мукашеву А.К. –  PhD, АЖК кафедрасының меңгерушісі; 

Бельгинову С.А. – PhD,АЖК кафедрасының аға оқытушысы. 

 

1.1.2. Қазақ бөлімі 

- аттестаттау комиссиясының құрамынан шығарылсын: 

Кашаганова Г.Б. –  PhD, АЖК кафедрасының доценті; 

Мамырова А.К. – к.т.н., АЖК кафедрасының доценті;  

Еримбетова А.С. –  PhD, АЖК кафедрасының доценті. 

 

- аттестаттау комиссиясының құрамына енгізілсін: 

Мукашева А.К. –  PhD, АЖК кафедрасының меңгерушісі; 

Бельгинова С.А. – PhD, АЖК кафедрасының аға оқытушысы; 

Кожамкулова Ж.Ж. – PhD, АЖК кафедрасының доценті. 

 

1.2. 7М06104-ақпараттық қауіпсіздік жүйесі білім беру бағдарламасы 

бойынша 

- аттестаттау комиссиясының құрамынан шығарылсын: 

(қазақ/орыс бөлімі) 

Кашаганова Г.Б. –  PhD, АЖК кафедрасының доценті; 

хатшыны Сүйеубаева О.Б. – АЖК кафедрасының аға оқытушысы. 

 

- аттестаттау комиссиясының құрамына енгізілсін: 

((қазақ/орыс бөлімі) 

Мукашева А.К. –  PhD, АЖК кафедрасының меңгерушісі; 

хатшыны Тергеусизова А.С. – АЖК кафедрасының аға оқытушысы. 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.3.2. ТЫҢДАЛДЫ: «2020-2021 оқу жылына арналған 7М06102-

Ақпараттық жүйелер, 7М06104 – ақпараттық қауіпсіздік жүйелері білім беру 

бағдарламалары бойынша оқитын магистранттардың диссертацияларын қорғау 

жөніндегі аттестаттау комиссиясының құрамына өзгерістер енгізу туралы» 

мәселесі бойынша  АТИ директоры А.А. Досжанова.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
1. 2020-2021 оқу жылына арналған 7М06102-Ақпараттық жүйелер, 

7М06104 – ақпараттық қауіпсіздік жүйелері білім беру бағдарламалары 

бойынша оқитын магистранттарда диссертациялар қорғау үшін аттестаттау 

комиссиясының құрамына мынадай өзгерістер енгізілсін: 

1.1. 7М06102-Ақпараттық жүйелер білім беру бағдарламасы бойынша 

1.1.1. Орыс бөлімі 



 - аттестаттау комиссиясының құрамынан шығарылсын: 

Кашаганова Г.Б. –  PhD, АЖК кафедрасының доценті; 

Мамырова А.К. – к.т.н., АЖК кафедрасының доценті. 

 

- аттестаттау комиссиясының құрамына енгізілсін: 

Мукашева А.К. –  PhD, АЖК кафедрасының меңгерушісі; 

Бельгинова С.А. – PhD, АЖК кафедрасының аға оқытушысы. 

 

1.1.2. Қазақ бөлімі 

- аттестаттау комиссиясының құрамынан шығарылсын: 

Кашаганова Г.Б. –  PhD, АЖК кафедрасының доценті; 

Мамырова А.К. – к.т.н., АЖК кафедрасының доценті;  

Еримбетова А.С. –  PhD, АЖК кафедрасының доценті. 

 

- аттестаттау комиссиясының құрамына енгізілсін: 

Мукашева А.К. –  PhD, АЖК кафедрасының меңгерушісі; 

Бельгинова С.А. – PhD, АЖК кафедрасының аға оқытушысы; 

Кожамкулова Ж.Ж. – PhD, АЖК кафедрасының доценті. 

 

1.2. 7М06104-ақпараттық қауіпсіздік жүйесі білім беру бағдарламасы 

бойынша 

- аттестаттау комиссиясының құрамынан шығарылсын:  

(қазақ/орыс бөлімі) 

Кашаганова Г.Б. –  PhD, АЖК кафедрасының доценті; 

хатшыны Сүйеубаева О.Б. – АЖК кафедрасының аға оқытушысы. 

 

- аттестаттау комиссиясының құрамына енгізілсін: 

(қазақ/орыс бөлімі) 

Мукашева А.К. –  PhD, АЖК кафедрасының меңгерушісі; 

хатшыны Тергеусизова А.С. – АЖК кафедрасының аға оқытушысы. 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.4. ТЫҢДАЛДЫ: «2020-2021 оқу жылына арналған 7М07101 – Электр 

энергетикасы ("электр желілері мен жүйелері" мамандануы) білім беру 

бағдарламасы бойынша магистрлік диссертацияларды қорғау жөніндегі 

аттестаттау комиссиясының құрамына өзгерістер енгізу туралы» мәселесі 

бойынша  ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2020-2021 оқу жылына арналған 7М07101 – Электр 

энергетикасы ("электр желілері және жүйелері" мамандануы) білім беру 

бағдарламасы бойынша магистрлік диссертацияларды қорғау жөніндегі 

аттестаттау комиссиясының келесі құрамы бекітілсін: 

Жуматова А.А. - МАК төрағасы, т.ғ.к., Қ.И. Сәтбаев атындағы 

ҚазҰТЗУ "Энергетика" кафедрасының ассистент-

профессоры 

МАК мүшелері 



Кабылбеков А.Б. - «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ қосалқы станциялар 

басқармасының бастығы 

Умбеткулов Е.К. - т.ғ.к., доцент, ЭЭЖ кафедрасының меңгерушісі 

Тохтибакиев К.К. - т. ғ. к., ЭЭЖ кафедрасының доценті 

Михалкова Е.Г. - т. ғ. к., ЭЭЖ кафедрасының доценті 

Сагындыкова Ж.Б. - ЭЭЖ кафедрасының аға оқытушысы, МАК хатшысы 

   

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.5. ТЫҢДАЛДЫ: «8D06201-Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация білім беру бағдарламасы бойынша оқитын үшінші оқу 

жылының докторанты Садикова Гүлнар Садирханқызының «Қазіргі заманғы 

мультисервистік желілерде ақпараттық ағындарды тарату моделі мен 

алгоритмін әзірлеу» докторлық диссертациясының тақырыбын түзету туралы» 

мәселесі бойынша ЖООКБД директоры Естемесова Г.Д. (ұсыныс қоса 

беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 8D06201-Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация білім беру бағдарламасы бойынша білім алып жатқан 

үшінші оқу жылының докторанты Садикова Гүлнара Садирханқызының 

докторлық диссертациясының тақырыбына түзету енгізу және 

«Мультисервистік желілерде ақпараттық ағындарды тарату моделін және 

алгоритмін әзірлеу» атауын бекіту. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

5.6. ТЫҢДАЛДЫ: «8D07101-Электроэнергетика білім беру 

бағдарламасы бойынша оқитын екінші курс докторанты Даркенбаева Эльмира 

Байджумаевнаның тақырыбын «Ерекше жағдайларда қалалық сумен жабдықтау 

электр жетектерінің жүйелерінде энергия үнемдеуді зерттеу және әзірлеу» 

тақырыбына «Конфигурацияланатын платформасы бар электр машинасы» 

өзгерту туралы» мәселесі бойынша ЖООКБД директоры Естемесова Г.Д. 

(ұсыныс қоса беріледі).  

  

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: 8D07101-Электр энергетикасы білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алып жатқан екінші оқу жылының докторанты 

Даркенбаева Эльмира Байджумаевнаның докторлық диссертациясының 

тақырыбын «Ерекше жағдайларда қалалық сумен жабдықтау электр 

жетектерінің жүйелерінде энергия үнемдеуді зерттеу және әзірлеу» деген 

тақырыппен «Конфигурацияланатын платформасы бар электр машинасы» деген 

тақырыппен өзгерту. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.7. ТЫҢДАЛДЫ: «Анхальт (Германия)қолданбалы ғылымдар 

университетінде екі дипломды білім беру бағдарламасы бойынша білім алатын 



екінші курс докторанттары Аман Айгерим Берикқызы, Дәулетова Лаура 

Қуанышбекқызы, Шантуов Дәулет Болатұлының диссертациялық жұмыс 

тақырыптарын өзгерту туралы» мәселесі бойынша ЖООКБД директоры 

Естемесова Г.Д. (ұсыныс қоса беріледі).  

  

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

 Аман Айгерим Берикқызы "WAMS жүйесін пайдалана отырып, 

өтпелі процестердегі режимдердің көрсеткіштерін бақылау жүйесін 

әзірлеу" диссертациялық жұмысының тақырыбын "110 кВ және 

одан жоғары электр желісіндегі жел электр станцияларын 

интеграциялау" тақырыбына өзгерту, Анхальт университетінің 

ғылыми жетекшісі - PhD, профессор Э. Сименс; 

 Дәулетова Лаура Қуанышбекқызының "М2М трафигінің модельдері 

мен қасиеттерін талдау және оның байланыс желілеріндегі қызмет 

көрсету сапасына әсері" диссертациялық жұмысының тақырыбын 

"қалалық жағдайларда геотрекинг негізінде көлік құралдарының 

орналасқан жерін болжау алгоритміне" өзгерту, Анхальт 

университетінің ғылыми жетекшісі - PhD, профессор Э. Сименс; 

 Дәулет Болатұлы Шантуовтың "әр түрлі типтегі басқарылатын 

реакторлардың салыстырмалы техникалық-экономикалық 

көрсеткіштері" диссертациялық жұмысының тақырыбы "магнитті 

басқарылатын шунтталатын реакторлардың және жаңартылатын 

энергия көздері технологияларының көмегімен 110 кВ желідегі 

электр энергиясының сапасын арттыру" тақырыбына өзгертілсін, 

Анхальт университетінің ғылыми жетекшісі-PhD, профессор Э. 

Сименс. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.8. ТЫҢДАЛДЫ: «Құрметті атақ «Жоғары кәсіптік білім беру 

саласындағы үздік ғылыми қызметкер» беру үшін инженер Д.М. Якубовтың 

және т.ғ.к., доцент А.О. Касимовтың кандидатураларын ұсыну туралы» 

мәселесі бойынша ТКИТ кафедрасының меңгерушісі Э.К. Темырканова 

(ұсыныс қоса беріледі).  

  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: инженер Д.М. Якубовтың және т. ғ. к., доцент А.О. 

Касимовтың "«Жоғары кәсіптік білім беру саласындағы үздік ғылыми 

қызметкер» құрметті атағын беруге кандидатуралары ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.9. ТЫҢДАЛДЫ: «Білім беру бағдарламаларын халықаралық 

аккредиттеуден өтуге дайындық туралы» мәселесі бойынша АМД директоры 

Р.Р. Мухамеджанова (ұсыныс қоса беріледі).  

 

 



ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

1. 2021 жылғы 15 мамырға дейін АЭжБУ КеАҚ Білім беру 

бағдарламаларын мамандандырылған аккредиттеуге дайындаудың жол 

картасын әзірлеу. 

Жауапты: АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова 

2. 2021-2022 оқу жылында халықаралық аккредиттеуден өту үшін ASIIN 

агенттігімен 2021 жылғы 25 мамырға дейін шарт жасалсын. 

Жауапты: АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова 

3. Жақын болашақта басқа халықаралық агенттіктерде аккредитациядан 

өту, мысалы (ACQUIN ). 

Жауапты: АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова 

 институт директорлары 

Абдимуратов Ж. С., Балбаев Г. К., 

Бахтияр Б. Т., Досжанова А. А. 

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

Коньшинге жүктелсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.10. БІЛІКТІЛІК ІСІ 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және 

ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті алдында техника 

ғылымдарының кандидаты Сауанова Клара Тағайқызына 05.13.00-

«Информатика, есептеу техникасы және басқару» мамандығы бойынша 

қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру туралы қолдаухат 

қозғау туралы. 

 

ТЫҢДАЛДЫ: ғылыми хатшы А.С. Бегимбетова. 

 

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

саласында сапаны қамтамасыз ету комитеттің  ғылыми атақтарын беру 

Ережелерінің талаптарына сәйкес келетін құжаттардың тізбесі мен мазмұнын 

оқыды. 

 Ғылыми хатшы ғылыми кеңес мүшелерін Жылу энергетика және 

басқару жүйелері институтының (ЖЭБЖИ) ұсынысымен, техникалық 

ғылымдар кандидаты Сауанова Клара Тағайқызына 05.13.00-"Информатика, 

есептеу техникасы және басқару" мамандығы бойынша қауымдастырылған 

профессор (доцент) ғылыми атағын беру туралы ЖЭБЖИ Кеңесінің дәлелді 

шешімімен таныстырды. 

Сауанова К.Т. кафедрада 2011 жылдың қыркүйек айынан бастап жұмыс 

істейді. Ғылыми-педагогикалық қызметтегі еңбек өтілі 16 жылды құрайды. " 
Автоматтандыру және басқару" кафедрасының доценті лауазымындағы 

жұмыс өтілі 6 жылды құрайды. Сауанова К.Т. 2011 жылы техника 

ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін бере отырып, Қ. и. Сәтбаев 

атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің 05.13.10 – Әлеуметтік 

және экономикалық жүйелерді басқару мамандығы бойынша кандидаттық 



диссертация қорғады. Оның ғылыми қызығушылықтары – ақпараттық 

қауіпсіздік, Интеллектуалды ақпараттық жүйелер, Автоматтандыру және 

басқару. Хирш Индексі-1. Диссертация қорғағаннан кейін ол 25 ғылыми 

жұмыс жариялады, оның ішінде 5 жарияланым Скопус базасына кіретін 

журналдарда, кемінде 35 процентильмен; уәкілетті орган ұсынған 

басылымдарда 10 мақала және оларға теңестірілген мақалалар Web of Science 

базасына кіретін рецензияланатын ғылыми журналдарда; 1 оқу құралы; 1 

мақала шетелдік журналда; 9 мақала халықаралық және отандық 

конференциялар материалдарында. 

К.Т. Сауанованың анықтамасы мен жарияланымдар тізімі ЖОО-ның 

интернет-ресурсында орналастырылған https://aues.edu.kz ("ғылым" бөлімінде 

ғылыми атақтар алуға үміткерлер). 

 

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 техника ғылымдарының кандидаты Сауанова Клара 

Тағайқызына 05.13.00-"Информатика, Есептеу техникасы және 

басқару"мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми 

атағын беру туралы өтінішхат берілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.11. ТЫҢДАЛДЫ: «Қазақ тіліндегі «Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика элементтері» оқулығын жариялауға ұсыныс туралы, 

авторлары т.ғ.к., профессор Сағынтаев С. С.; э.ғ.д., профессор Сағынтаева С.С.; 

көлемі – 11,7 б.п.» мәселесі бойынша  ғылыми хатшы А.С. Бегимбетова (ҒӘК 

хаттамасының көшірмесі қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: қазақ тіліндегі «Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика элементтері» оқулығын жариялауға ұсыну, авторлар 

т.ғ.к., профессор Сағынтаев С.С.; э.ғ.д., профессор Сағынтаева С.С.; көлемі – 

11,7 б.п. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.12. ТЫҢДАЛДЫ: «Основы информационной безопасности» оқу 

құралын жариялауға ұсынымдар туралы, авторлар авторлары т.ғ.д., профессор 

Якубова М.З., т.ғ.к., проф. Коньшин С.В., PhD Мананкова О.А., саясат 

ғылымдарының кандидаттары, доцент Бердібаев Р.Ш., PhD Мұқашева А.К.; 

көлемі – 6,2 б.п.» мәселесі бойынша  ғылыми хатшы А.С. Бегимбетова (ҒӘК 

хаттамасының көшірмесі қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Основы информационной безопасности» оқу құралын 

орыс тілінде жариялауға ұсыну, авторлары т.ғ.д., профессор Якубова М.З., 



т.ғ.к., проф. Коньшин С.В., PhD Мананкова О.А., саясат ғылымдарының 

кандидаттары, доцент Бердібаев Р.Ш., PhD Мұқашева А.К.; көлемі – 6,2 б.п. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.13. ТЫҢДАЛДЫ:  «Қазақ тіліндегі «Ақпараттық қауіпсіздік негіздері» 

оқулығын жариялауға ұсыныс туралы, авторлары т.ғ.д., профессор Якубова 

М.З., т.ғ.к., PhD Мананкова О.А., PhD Мұқашева А.К.; көлемі – 6,0 б.п.» 

мәселесі бойынша  ғылыми хатшы А.С. Бегимбетова (ҒӘК хаттамасының 

көшірмесі қоса беріледі). 

 (ҒӘК хаттамасының көшірмесі қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: қазақ тіліндегі «Ақпараттық қауіпсіздік негіздері» оқу 

құралын жариялауға ұсыну; авторлары т.ғ.д., профессор Якубова М.З., т.ғ.к., 

PhD Мананкова О.А., PhD Мұқашева А.К.; көлемі – 6,0 б.п. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.14. ТЫҢДАЛДЫ: «Ағылшын тілінде «Fundamentals of Information 

Security» оқу құралын жариялауға ұсыныс туралы; авторлары профессор 

Якубова М.З., т.ғ.к., PhD Мананкова О.А., PhD Мұқашева А.К.; көлемі – 6,0 

б.п.» мәселесі бойынша  ғылыми хатшы А.С. Бегимбетова (ҒӘК хаттамасының 

көшірмесі қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ағылшын тіліндегі «Fundamentals of Information Security» 

оқу құралын жариялауға ұсыну; авторлары профессор Якубова М.З., т.ғ.к., PhD 

Мананкова О.А., PhD Мұқашева А.К.; көлемі – 6,0 б.п. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.15. ТЫҢДАЛДЫ: «Докторантура туралы ережені», «Магистратура 

туралы ережені», «Докторанттарды аттестаттау туралы ережені», 

«Магистранттарды аттестаттау туралы ережені» бекіту туралы» мәселесі 

бойынша ЖООКБД директоры Естемесова Г.Д. (ұсыныс қоса беріледі).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Докторантура туралы ережені», «Магистратура туралы 

ережені», «Докторанттарды аттестаттау туралы ережені», «Магистранттарды 

аттестаттау туралы ережені» бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.16. ТЫҢДАЛДЫ: «2019 (оқудың екінші жылы) және 2018 (оқудың 

үшінші жылы) түскен докторанттардың ғылыми 

жетекшілеріне/консультанттарына ақы төлеу жүйесін бекіту туралы» мәселесі 

бойынша ЖООКБД директоры Естемесова Г.Д. (ұсыныс қоса беріледі).  

 

 



ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2019 (екінші оқу жылы) және 2018 (үшінші оқу жылы) 

докторанттардың ғылыми жетекшілеріне/консультанттарына түскен жылдарға 

ақы төлеудің келесі жүйесін бекіту: 

 

№ 

п/п 

Оқу жұмысының түрі Сағаттағы 

уақыт 

нормасы 

Құны, теңге Барлығы, 

теңге 

1 докторанттың ғылыми – 

зерттеу жұмысы; 

докторанттың 

эксперименттік-зерттеу 

жұмысы; шетелдік 

ғылыми консультантқа 

басшылық ету 

100 8000 800 000 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

 

 

 

Төрайым                 С. Сагинтаева 

 

Ғылыми хатшы      А. Бегимбетова 

 


