
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

28.05.2021 ж. №12 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. АЭжБУ КеАҚ ғылыми-әдістемелік кеңесінің жұмысы және келесі оқу 

жылына арналған міндеттері туралы жылдық есебі 
      Баяндамашы - ҒӘК төрағасы С.В. Коньшин 

2. АЭжБУ ғылыми-техникалық кеңесінің жұмысы және келесі оқу жылына 

арналған міндеттер туралы жылдық есебі. 

      Баяндамашы – ҒКД директоры Д.Ж. Джексенбинов 

3. АЭжБУ КеАҚ қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды ұйымдастыру 

туралы. 
       Баяндамашылар  – қаржы директоры  Г.С. Рахметова, ПШҚ бастығы 

Ж.А. Садыков 

4. АЭжБУ КЕАҚ 2021-2023 жылдарға арналған даму стратегиясының 

жобасын қарау. 

       Баяндамашы – ТДСД директоры  Ж.Т. Басен 

5. ӘРТҮРЛІ 

 

1. ТЫҢДАЛДЫ: «АЭжБУ КеАҚ ғылыми-әдістемелік кеңесінің жұмысы 

және келесі оқу жылына арналған міндеттері туралы жылдық есебі» мәселесі 

бойынша АҚ жөніндегі проректор С.В. Коньшин. 

 

Абдимуратов Ж.С.: жаңа білім беру бағдарламалары туралы білгім 
келеді, олар қазір қандай кезеңде? 



Коньшин С.В.: білім беру бағдарламалары тізілімге енгізілді, басшылар 

оларды ҒӘК-ге ұсынды және талқылау жүргізілді. 

Рахметова Г.С.: майнор пәнін оқу процесі аясында немесе қосымша оқу 
керек пе? 

Коньшин С.В.: оқу үдерісі аясында. Майнор пәндері тізілімге енгізіліп, 

олар барлық студенттерге жарияланады. Білім алушылар 20 минор пәндерінің 

бірін таңдауға құқылы. Бірақ егер студенттер қосымша майнордан өтуді қаласа, 
онда бұл жағдайда олар осы оқу үшін ақы төлеуі керек. Майнор пәнін таңдау 

кезінде студент оқытушыны таңдауға мүмкіндігі бар. Болашақта біз шетелдік 

жоғары оқу орындарының тәжірибесіне толығымен көшкіміз келеді, бұл 
студентке пәндерді де, оқытушыны да таңдауға мүмкіндік береді. Грант немесе 

өз қаражаты есебінен студент әр семестрде бір пәнді ғана төлейді. Майнорға 

бес несие бөлінеді. 

Джексенбинов Д.Ж.: білім беру бағдарламаларына "студенттік 
кәсіпкерлік" пәнін енгізуге бола ма? 

Коньшин С.В.: биылғы жылы білім беру бағдарламалары бекітілді, бірақ 

келесі жылға өзгерістер енгізуге болады. Бұл пәндер алдымен ғылыми-
әдістемелік кеңесте мақұлдануы керек, содан кейін ғана оларды тізілімге 

енгізіңіз. 

Абдуллина З.А.: инклюзивті білім беру үшін білім беру бағдарламалары 

дайын ба? 
Коньшин С.В.: Иә. Инклюзивті білім беруді жүзеге асырудағы негізгі 

мәселе – қашықтықтан оқыту мүмкіндігі. Бізде онлайн режимде сабақ 

жүргізудің оң тәжірибесі бар. 
Сагинтаева С.С.: Біздің білім беру бағдарламаларымызға IT бағыт 

бойынша сараптама жүргізген Компания "Атамекен" Ұлттық Кәсіпкерлер 

палатасында сертификаттау жүргізуге аккредитация алды. Біз оларды 

студенттерді кәсіби сертификаттауды жүргізу үшін тартатын боламыз. 
Ректоратта біз оқытушылардың KPI негізгі көрсеткіштерін талқыладық 

және ағылшын тілінде сабақ жүргізетін ПОҚ-ға үстемақы төлеу керек деп 

санаймын. 
Мен тестілеу жүйесінен емтихандарға ауысуды толығымен қолдаймын, 

өйткені техникалық білім пәндерді тереңірек білуді қажет етеді. Келесі оқу 

жылында біз емтихан нысанын бекітетін болсақ, "емтихан сұрақтары" нұсқасын 

ауызша немесе аралас түрде таңдау керек. 
Біздің негізгі міндетіміз-білім беру бағдарламаларының сапасын 

күшейту,білімді бағалауға және білім беру процесін цифрландыруға сапалы 

көзқарас. 
 

АҚ жөніндегі проректор С.В. Коньшиннің ақпаратын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
1. Жұмысты жалғастыру 

- АЭжБУ КЕАҚ бакалавриат, магистратура және докторантураның оқу 

процесін жетілдіру бойынша; 

- модульдік білім беру бағдарламалары мен қосымша білім беру 
бағдарламаларының жаңа мазмұнын әзірлеу және жетілдіру, оқу-тәрбие 



процесін тиімді ұйымдастырудың нысандары мен әдістерінің жаңа 

қағидаттарын әзірлеу және енгізу; 

 - оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізу және әдістемелік 
қамтамасыз ету үшін қажетті оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу бойынша; 

 - ЖОО-ның басшы профессорлық-оқытушылық құрамының 

әдістемелік шеберлігін жетілдіру, озық педагогикалық тәжірибені зерделеу, 

жинақтау және тарату, Оқу-тәрбие процесіне жаңа білім беру технологияларын 
енгізу бойынша; 

 - оқу пәндерінің нақты бағдарламалары шеңберінде оқу сабақтарын 

дайындау және өткізу әдістемесі бойынша әдістемелік құралдарды, 
жинақтарды, карталарды, құрылымдық-логикалық схемаларды және басқа да 

әдебиеттерді дайындау және шығару, ЖОО-да оқу, әдістемелік және ғылыми 

жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ білім беру процесін ұйымдастыру бойынша; 

 - ғылыми және әдістемелік жұмыстарды жүргізу үшін материалдық 
базаны жетілдіру бойынша; 

 - жалпы және арнайы педагогика мен психология мәселелері бойынша 

оқыту және тәрбиелеу әдістемесі бойынша дәрістер, баяндамалар, 
хабарламалар өткізу бойынша; 

 - "Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс 

университеті" КеАҚ-да дистациялық білім беру технологияларын қолдана 

отырып, білім беру (оқу) процесін жетілдіру жөніндегі "жол картасы" іс-
шараларын одан әрі іске асыру бойынша. 

 2. Сапаны арттыру мақсатында ЖОО басшылығына, кафедра 

меңгерушілеріне және департамент қызметкерлеріне академиялық мәселелер 
бойынша оқу сабақтарына қатысу. 

 3. Жәрдемдесу: 

 - ПОҚ-ның өздігінен білім алуын, олардың шығармашылық өсуін 

ұйымдастыруда, түзетуде, жетілдіруде, олардың тиімді білім беру 
технологияларын қолдануында; 

 - ПОҚ мен білім алушылардың ғылыми-әдістемелік, зерттеу, 

тәжірибелік-эксперименттік жұмыстарын ұйымдастыруда, жетілдіруде, 
қолдауда. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

2. ТЫҢДАЛДЫ: «АЭжБУ ғылыми-техникалық кеңесінің жұмысы және 

келесі оқу жылына арналған міндеттер туралы жылдық есебі» мәселесі 

бойынша ҒКД директоры Д.Ж. Джексенбинов (баяндама қоса беріледі). 
 

Рахметова Г.С.: біз биылғы жылы ынтымақтастық туралы 

меморандумдарға қол қойдық. Болашақта олар бойынша кім есеп береді? 

Сагинтаева С.С.: меморандумдарға қол қою – бұл ынтымақтастықтың 
алғашқы қадамы, содан кейін оның аясында одан әрі жұмыс жүргізіледі. Қазір 

біз Қазан мемлекеттік энергетикалық университетімен әр бағыт бойынша Жол 

картасын әзірлеудеміз. Игорь Сикорский атындағы Киев политехникалық 

институтына келетін болсақ, біз маңызды мәселелерді талқыладық және әрі 
қарай жүреміз. 



Джексенбинов Д.Ж.: біз ғылыми қызмет саласында бірлескен 

жарияланымдық белсенділік пен Академиялық қызмет, соның ішінде ұтқырлық 

бойынша күш-жігерімізді қабылдаймыз. 
Сагинтаева С.С.: ынтымақтастық жөніндегі есептілікке келетін болсақ, 

Дамир Жанатбекұлы, сіздің бөліміңіз бірлескен жобаларды үйлестірумен 

айналысатындықтан, халықаралық ынтымақтастық департаментін тарта 

отырып, ҒӘК-де, ҒТК-да талқылауда ынтымақтастық туралы шарттарды іске 
асыру туралы мәселелерді қосу керек. 

 

ҒКД директоры Д.Ж. Джексенбиновтың ақпаратын тыңдап және 
талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. Университеттің ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметін 

үйлестіретін алқалы орган ретінде ҒТК жұмысын жалғастыру. 
2. Үшінші тарап ұйымдарының ғалымдары мен тәжірибешілерін қоса 

отырып, ҒТК құрамын жаңарту. 

3. Институттардың, ғылыми-техникалық орталықтардың және 
тақырыптық ғылыми-зерттеу зертханаларының ғылыми-зерттеу және 

инновациялық қызметін стратегиялық дамыту мәселелерінде ҒТК рөлін 

күшейту. 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

3. ТЫҢДАЛДЫ: «АЭжБУ КеАҚ қаржы-шаруашылық қызметіне 
бақылауды ұйымдастыру туралы» мәселесі бойынша қаржы директоры  Г.С. 

Рахметова, ПШҚ бастығы Ж.А. Садыков (презентациялар қоса беріледі). 

 

Джексенбинов Д.Ж.: екі ғылыми зертхана жөндеуді қажет етеді, оны қай 
кезеңге жоспарлауға болады? Сондай-ақ, "Coworking-space"бизнес-

инкубаторына арналған үй-жай қашан дайын болады?  

Садыков Ж.А.: 2021 жылдың соңында. Енді біздің инженерлермен 
жөндеу жұмыстарын жоспарлай аласыз, дизайн туралы ойлана аласыз және 

нәтижелер бойынша жергілікті смета жасалады. 

Коньшин С.В.: біз 311 аудиториясында корпус  Д орналастырылатын 

бейне сабақтарды жазу үшін кәсіби жабдықты алуымыз керек. Бөлмені жазу 
үшін де дайындау керек. 

Садыков Ж.А.: Уақыт кестесін анықтау керек, бөлме қандай санға дайын 

болуы керек. Қазір жөндеу жұмыстарына шұғыл өтінімдері бар және бос 
жұмыс күші жоқ адамдар көп келеді. 

Сагинтаева С.С.: қазір 3-ші жатақханада жөндеу жұмыстары басталды 

және барлық күштер сол жерге жіберілді, өйткені жұмысты 1 қыркүйекке дейін 

аяқтау керек. 
 

Қаржы директоры Г.С. Рахметованың, ЭХС бастығы Ж.А. Садықовтың 

ақпаратын тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
 



1. Ақпарат назарға алынсын. 

2. Оқу ақысын төлеу бойынша берешектердің үлкен сомаларын 

болдырмау мақсатында: 
- студенттердің өз борыштарын бақылау мақсатында бағдарламаны 

(студенттердің смартфонындағы мобильді қосымша) енгізу; 

-  "оқу ақысын төлеу және жеңілдіктер беру жүйесі туралы" ережеге 

сәйкес білім алушыларға берешектерінің мөлшері мен сипатына қарай шаралар 
қабылдау бөлігінде студенттердің шарттарына өзгерістер енгізу; 

3. Бюджеттен тыс қаражатты үнемдеу үшін әкімшілік-басқару 

персоналын қысқарту бөлігінде университет құрылымын оңтайландыру (штат 
бірліктерінің функционалына мониторинг жүргізе отырып). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 
4. ТЫҢДАЛДЫ: «АЭжБУ КеАҚ 2021-2023 жылдарға арналған даму 

стратегиясының жобасын қарау» мәселесі бойынша ТДСД директоры  Ж.Т. 

Басен (презентация қоса берілген). 
 

Сагинтаева С.С.: бұл таныстырылымды кафедраларда талқылау үшін 

институт директорлары мен проректорларға жіберу керек. Осы аптада біз 

академиялық қызметке және халықаралық ынтымақтастыққа қатысты стратегия 
мәселелері бойынша институттармен кездесуді бастаймыз.  Жоспарды жасау 

кезінде білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы, өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілген "Ғылым туралы Заң", "Білім туралы Заң" негізге 
алынды. Қазіргі уақытта Ғылым туралы заң қызу талқылануда, мен жұмыс 

тобында боламын. Біздің стратегиямызда халықаралық рейтингтер кезінде 

бағаланатын көрсеткіштер, университеттің кіріс бөлігінің ұлғаюы, білім мен 

ғылым сапасының артуы, сондай-ақ халықаралық академиялық деңгейге шығу 
көрсетілуге тиіс. Біздің негізгі стратегиялық мақсатымыз-2017 жылы 

қабылданған зерттеу университетіне айналу. Барлықтарыңызды танысып, өз 

ұсыныстарыңызды енгізулеріңізді сұраймын. 
 

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

Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
1. Ескертулерді ескере отырып, АЭБУ КЕАҚ-тың 2021-2023 жылдарға 

арналған стратегиялық даму жоспарының жобасын пысықтау. 

2. АЭБУ КЕАҚ-тың 2021-2023 жылдарға арналған стратегиялық даму 
жоспарының пысықталған жобасын АЭБУ КЕАҚ қамқоршылар кеңесінің 

қарауына шығару. 

3. ТДСД 2021 жылғы маусымда Ғылыми кеңестің мақұлдауына АЭжБУ 

КЕАҚ-тың 2021-2023 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспарын 
шығарсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 
5. ӘРТҮРЛІ 



5.1. ТЫҢДАЛДЫ: «Маркетинг және пайдалану-шаруашылық қызметі 

департаментін тәрбие жұмысы жөніндегі проректор С. К. Махмутовтың 

бағынысына беру туралы» мәселесі бойынша АЭжБУ КеАҚ ректоры 
Сагинтаева С.С. (ұсыныс қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

 "Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор" лауазымы "Әлеуметтік және 
тәрбие жұмысы жөніндегі проректор" болып қайта аталсын. 

 Маркетинг департаменті (ДМ) және пайдалану-шаруашылық 
қызметі (ЭХС) қаржы директорының бағынысынан шығарылсын және 

әлеуметтік және тәрбие жұмысы жөніндегі проректордың бағынысына 

енгізілсін. 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.2. ТЫҢДАЛДЫ: «8D07102-Жылу энергетикасы білім беру 
бағдарламасы бойынша білім алып жатқан 1-жылдық оқу докторантының 

жетекшісі Айгүл Жанұзаққызы Амренова докторлық диссертация тақырыбын 

өзгерту және ауыстыру туралы» мәселесі бойынша ғылыми хатшы Бегимбетова 
А.С. (ұсыныс қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 1-жылдық оқу докторанты Амренова Айгүл Жанұзаққызының 
докторлық диссертациясының тақырыбын "Скарифицирленген кәрездердегі 

пергаға арналған кептіргіштің параметрлері мен жұмыс режимдерін негіздеу" 

дегеннен "Орталықтандырылмаған жылумен жабдықтау жүйелерінің Алматы 
қаласының қоршаған ортасының жай-күйіне әсерін бағалау" дегенге өзгерту; 

 1-жылдық оқу докторантының Амренова А.Ж. ғылыми жетекшісі 
ТЭУ кафедрасының доценті Умышевті Д.Р. ТЭУ кафедрасының профессор 

Орумбаевқа Р.К. ауыстырылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

5.3. ТЫҢДАЛДЫ: «8D07102-Жылу энергетикасы білім беру 

бағдарламасы бойынша оқитын докторант А.Б. Кудашеваның ғылыми 

жетекшісі, PhD Д.Р. Умышевті т.ғ.к., профессор М.Ж. Хазимовқа ауыстыру, 
диссертациялық жұмыстың тақырыбын «Тұрақты қабатта қатты отынды жағу 

үшін жану камерасының дизайнын жетілдіру арқылы төмен қуатты 

өнеркәсіптік жылыту қазандығының тиімділігін арттыру» өзгеріссіз қалдыру» 
мәселесі бойынша ғылыми хатшы Бегимбетова А.С. (ұсыныс қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 8D07102-Жылу энергетикасы білім беру бағдарламасы 

бойынша оқитын докторант А.Б. Кудашеваның ғылыми жетекшісі, PhD Д.Р. 
Умышевті т.ғ.к., профессор М.Ж. Хазимовқа ауыстырылсын, диссертациялық 

жұмыстың тақырыбын «Тұрақты қабатта қатты отынды жағу үшін жану 



камерасының дизайнын жетілдіру арқылы төмен қуатты өнеркәсіптік жылыту 

қазандығының тиімділігін арттыру» өзгеріссіз қалдыру. 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.4. ТЫҢДАЛДЫ: «ISBN халықаралық стандартты кітап нөмірін беру 

туралы ұсыныс: 

 2021 жылғы 26 мамырдағы Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 

30 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция 
еңбектерінің жинағы; 

 Жеңіс күніне арналған "Ұлы Отан соғысы менің отбасымның 

тарихында" атты республикалық студенттік жұмыстар (шығармалар) 
байқауының материалдар жинағы; 

 "Рухани жаңғыру" бағдарламасының тақырыптық жобалары: 

"Туған жер", "Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары", "Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясы", "Қазақстанның 100 жаңа есімі", "Ауыл - ел 

бесігі" бойынша республикалық магистранттар мен студенттік жұмыстар 

(шығармалар) байқауының материалдар жинағы, 

мәселесі бойынша ғылыми хатшы Бегимбетова А.С. (ұсыныс қоса 
беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасының Ұлттық мемлекеттік кітап 
палатасынан ISBN халықаралық стандартты кітап нөмірін беру туралы өтініш:  

 2021 жылғы 26 мамырдағы Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 

30 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция 
еңбектерінің жинағы; 

 Жеңіс күніне арналған "Ұлы Отан соғысы менің отбасымның 

тарихында" атты республикалық студенттік жұмыстар (шығармалар) 
байқауының материалдар жинағы; 

 "Рухани жаңғыру" бағдарламасының тақырыптық жобалары: 
"Туған жер", "Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары", "Қазақстанның 

киелі жерлерінің географиясы", "Қазақстанның 100 жаңа есімі", "Ауыл - ел 

бесігі" бойынша республикалық магистранттар мен студенттік жұмыстар 

(шығармалар) байқауының материалдар жинағы. 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.5. ТЫҢДАЛДЫ:  «Ғарыштық жүйелерді жобалау» оқу құралын қазақ 
тілінде жариялауға ұсынымдар туралы, авторлары: Алипбаев К.А., Саурова 

К.С.; көлемі-15,4 баспа табақ» мәселесі бойынша ғылыми хатшы Бегимбетова 

А.С. (ҒӘК хаттамасының көшірмесі қоса беріледі). 
 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: қазақ тіліндегі "Ғарыштық жүйелерді жобалау" оқу 

құралын жариялауға ұсыну, авторлары: Алипбаев К.А., Саурова К.С.; көлемі-

15,4 баспа табақ. 
 



ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.6. ТЫҢДАЛДЫ: «Борттық басқару жүйелерін жобалау» оқу құралын 
қазақ тілінде жариялауға ұсыну туралы, авторлары: Алипбаев К.А., 

Азилкияшева М.М..; көлемі-15,1 б.т.» мәселесі бойынша ғылыми хатшы 

Бегимбетова А.С. (ҒӘК хаттамасының көшірмесі қоса беріледі). 

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: қазақ тіліндегі «Борттық басқару жүйелерін жобалау» 

оқу құралын жариялауға ұсыну, авторлары: Алипбаев К.А., Азилкияшева 

М.М..; көлемі – 15,1 б.т.  
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.7. ТЫҢДАЛДЫ «Ғарыш аппаратын дайындау және сынау» оқу 
құралын қазақ тілінде жариялауға ұсыну туралы, авторлары: Алипбаев К.А., 

Азилкияшева М.М.; көлемі-7,2 б.т.» мәселесі бойынша ғылыми хатшы 

Бегимбетова А.С. (ҒӘК хаттамасының көшірмесі қоса беріледі). 
 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: қазақ тіліндегі «Ғарыш аппаратын дайындау және 

сынау» оқу құралын жариялауға ұсыну, авторлары:  Алипбаев К.А., 

Азилкияшева М.М.; көлемі-7,2 б.т. 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

5.8. ТЫҢДАЛДЫ: «Ғарыш аппараты» оқу құралын қазақ тілінде 

жариялауға ұсыну туралы, авторлары: Алипбаев К.А., Азилкияшева М.М.; 
көлемі- 6 б.т.» мәселесі бойынша ғылыми хатшы Бегимбетова А.С. (ҒӘК 

хаттамасының көшірмесі қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: қазақ тіліндегі «Ғарыш аппараты» оқу құралын 
жариялауға ұсыну , авторлары: Алипбаев К.А., Азилкияшева М.М.; көлемі- 6 

б.т. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

5.9. ТЫҢДАЛДЫ:  «Ғарыштық материалтану» оқу құралын қазақ 

тілінде жариялауға ұсыну туралы, авторлары: Совет А., Төлендіұлы С., 
Алипбаев Қ.; көлемі -13 б.т.» мәселесі бойынша ғылыми хатшы Бегимбетова 

А.С. (ҒӘК хаттамасының көшірмесі қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Ғарыштық материалтану» оқу құралын қазақ тілінде 
жариялауға ұсыну, авторлары: Совет А., Төлендіұлы С., Алипбаев Қ.; көлемі -

13 б.т. 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 



5.10. ТЫҢДАЛДЫ:  «Механизмдер мен машиналар теориясы» оқу 

құралын қазақ тілінде жариялауға ұсыну туралы, авторы  Ғ.Ғ. Шәрібжанова; 

көлемі -5,4 б.т.» мәселесі бойынша ғылыми хатшы Бегимбетова А.С. (ҒӘК 
хаттамасының көшірмесі қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Механизмдер мен машиналар теориясы» оқу құралын 

қазақ тілінде жариялауға ұсыну, автор Ғ.Ғ. Шәрібжанова; көлемі -5,4 б.т. 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 
5.11. ТЫҢДАЛДЫ: «Ауыл шаруашылығындағы жарықтандыру және 

сәулелендіру жабдығы» оқу құралын қазақ тілінде 6В08501-Ауыл 

шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету білім беру бағдарламасы бойынша 

білім алушыларға арналған жариялауға ұсыну туралы, авторлары:  Ефимова 
О.Н., Сагындикова А.Ж., Казанина И.В., Живаева О.П.; көлемі -6 б.т.» мәселесі 

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

беріледі). 
 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 6В08501-Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз 

ету білім беру бағдарламасы бойынша білім алушыларға арналған қазақ 

тіліндегі «Ауыл шаруашылығындағы жарықтандыру және сәулет жабдығы» оқу 
құралын жариялауға ұсыну, авторлары:  Ефимова О.Н., Сагындикова А.Ж., 

Казанина И.В., Живаева О.П.; көлемі -6 б.т. 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5.12. ТЫҢДАЛДЫ: «Қазақстанның Қызыл Жарты Ай қоғамы» Алматы 

қалалық филиалымен ынтымақтастық және осы ұйымның қайырымдылық 
купондарын сатып алу туралы» мәселесі бойынша ЖСД директоры Абдуллина 

З.А. (ұсыныс қоса беріледі). 

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен 

профессорлық-оқытушылық құрамға маусым айындағы жалақысынан ерікті 

негізде «Қазақстанның Қызыл Жарты Ай қоғамы» Алматы қалалық 

филиалымен бір қайырымдылық купонының құнына баламалы соманы 
қайырымдылыққа берсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

5.13. ТЫҢДАЛДЫ: 2021 жылғы 30 сәуірдегі «International Conference on 

Digital World and Engineering Education (ICDWEE)» халықаралық 

конференциясының еңбектер жинағына ISBN кітаптарының халықаралық 
стандартты нөмірін беру туралы ұсыныс туралы» мәселесі бойынша ғылыми 

хатшы Бегимбетова А.С. (ұсыныс қоса беріледі).  

 

 



ҚАУЛЫ ЕТТІ: "«International Conference on Digital World and 

Engineering Education (ICDWEE)»  халықаралық конференциясының еңбектер 

жинағына ISBN кітаптарының халықаралық стандартты нөмірін беру туралы 
ҚР Ұлттық мемлекеттік Кітап палатасына өтініш жасау. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 
5.14. ТЫҢДАЛДЫ:  «АЭжБУ КеАҚ ректоры С.С. Сагинтаеваның 

кандидатурасын «Құрмет» орденімен марапаттау үшін ұсыну туралы» мәселесі 

бойынша әлеуметтік және тәрбие жұмысы жөніндегі проректор С.К Махмутов. 
Махмутов С.К.: Сауле Саветовна Сагинтаева ғылыми және 

педагогикалық жұмыстың барлық сатыларынан өтті: тағылымгер-зерттеуші, 

инженер, к.ғ.қ., ғ.қ., а.ғ.қ., аға оқытушы, доцент, профессор, кафедра 

меңгерушісі, 17 жыл ішінде Оқу жұмысы жөніндегі проректор, Ғылыми жұмыс 
және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор, Академиялық қызмет 

жөніндегі проректор, Стратегиялық даму және ғылым жөніндегі проректор 

лауазымдарында қызмет атқарды. 2017 жылдан бастап «Ғұмарбек Дәукеев 
атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық 

емес акционерлік қоғамының ректоры болып табылады. 

С.Сагинтаева белсенді ғылыми жұмыс жүргізуде. ҚР БҒМ Ғылым 

комитетінің «Ақпараттық, телекоммуникациялық және ғарыштық 
технологиялар, жаратылыстану ғылымдары саласындағы ғылыми зерттеулер», 

«Докторанттар мен магистранттардың оқу жұмысының форсайтқа бағдарланған 

әдістемелерін әзірлеу және оқу процесіне енгізу» ҒЗЖ басымдықтары бойынша 
жобаларының ғылыми жетекшісі.  

Халықаралық жобалардың қатысушысы: Erasmus+ «KUTEL – Kazakh 

Universities to foster quality assurance processes in Tеchnology Enhanced Learning» 

жобасы (2018-2021 ж.ж.), Еуразиялық Даму Банкінің Техникалық жәрдемдесу 
қоры желісі бойынша өңірлік интеграцияны зерттеу бағдарламалары (ЕДБ, 

2011 ж.). ҚР БҒМ іргелі зерттеулер бағдарламасы бойынша «Ұлттық 

экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің өсуін қаржылық-инвестициялық 
қамтамасыз етудің тұжырымдамалық негіздері мен тетіктерін әзірлеу», ҚР 

АШМ қолданбалы зерттеулер бағдарламасы бойынша «Кәсіпорындарды 

қаржылық қамтамасыз ету және АӨК кәсіпорындарына инвесторлардың 

қатысуы тетіктерін әзірлеу» ғылыми жобаларын орындады. 
Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығының 

(ҰМҒТСО, Аккредиттеу және рейтингілеу жөніндегі тәуелсіз агенттіктің (ЖОО 

мен білім беру бағдарламаларын аккредиттеу), «Оқулық» ғылыми-практикалық 
орталығының сарапшысы болып табылады.  

С.С. Сагинтаева өзінің біліктілігін арттыру бойынша үнемі жұмыс 

істейді, оның 20-дан астам сертификаттары, оның ішінде халықаралық үлгідегі 

сертификаттары бар. 
С.С. Сагинтаева 140-тан астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік 

жарияланымдардың, оның ішінде 5 монография, 6 оқулық пен оқу 

құралдарының авторы, оның 3-еуі  —  қазақ тілінде. Барлық жылдар бойы 

қоғамдық өмірге белсене қатысты, ҚР Парламенті Мәжілісі мен Мәслихаттар 
сайлауы кезінде (2003-04 және 2007 жылдары) сайлау учаскесінің төрайымы 



болды, 2006 ж. Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидат             

Н.Ә. Назарбаевтың және 2019 ж. Қ.-Ж. К. Тоқаевтың сайлау алдындағы 

науқаны кезінде сенім білдірілген адам болды. С.С. Сагинтаева Қазақстан 
Республикасының Президенті Қ.-Ж. Тоқаевтың Алғыс хатымен (2019 ж.) 

белгіленген, Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Алғыс 

хатымен (2006 ж.) марапатталған.  

Барлық лауазымдарда С.С. Сагинтаева жоғары біліктілік пен 
мақсаттылық танытты, жоғары жұмысқа қабілеттілікке және мәселелерді 

шешуде шығармашылық тәсілдемеге ие болды. Өзін басшы мен тәлімгердің 

қасиетін үйлестіретін, мәдениеті жоғары деңгейдегі жауапты және жоғары 
кәсіби қызметкер ретінде көрсете білді. Әріптестер мен студенттер арасында 

лайықты беделге және құрметке ие.  

Университет ректоры лауазымында жұмыс істеген кезеңде АЭжБУ-ды 

жаңа, инновациялық деңгейге шығара алды, университеттің имиджі мен 
беделін нығайтып, көтере алды, бұған ЖОО-ға қызығушылықтың тұрақты өсуі 

дәлел бола алады: студенттер контингентінің 1,9 есе артуы, оқуға түсушілер 

санының екі еседен астам ұлғаюы, ОПҚ жалақысының орта есеппен 30% - ға 
өсуі, ғылымды қаржыландырудың 1,7 есе өсуі.  

 

Әлеуметтік және тәрбие жұмысы жөніндегі проректор С.К. Махмутовтың 

баяндамасын тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

Алматы қаласы әкімі аппаратының алдында ғылым мен мәдениетті 

дамытуға, білім беруге сіңірген еңбегі және белсенді қоғамдық қызметі үшін 
АЭжБУ КеАҚ ректоры С.С. Сагинтаеваны «Құрмет» орденімен марапаттау 

туралы өтініш жасасын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

 

 
Төрайым                 С. Сагинтаева 

 

Ғылыми хатшы      А. Бегимбетова 

 


