
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

29.07.2021 ж. №14 Ғылыми кеңесінің кезектен тыс отырысы 

 
Төрайым  – ректор С. Сагинтаева 

Ғылыми хатшы – доцент А. Бегимбетова 

 

ҚАТЫСҚАНДАР: Ғылыми кеңестің 25 мүшесінен 35 (келу парағы қоса берілді) 
қатысты. 

 
КҮН ТӘРТІБІ: 

1. Студенттерді толық ақылы оқудан мемлекеттік грантқа ауыстыру туралы 

      Баяндамашылар – институттардың директорлары 

2. 2021-2022 оқу жылына арналған ҚР Президенті бекіткен стипендия 

алуға білім алушыларды ұсыну туралы  

      Баяндамашылар – институттардың директорлары 

3. ӘРТҮРЛІ 

 

1. Студенттерді толық ақылы оқудан мемлекеттік грантқа ауыстыру 

туралы. 

 

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

грантын беруге ұсынымдар РЭТк-20-6 тобының 1 курс студенті Жүсіпова 

Ақнұр Саматқызы (білім беру бағдарламаларының тобы В059 - 

Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар, білім беру 

бағдарламасы 6В06201- Радиотехника, электроника және 
телекоммуникациялар), толық ақылы негізде білім алушы бекіту туралы» 

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

GPA 3,2 құрайды.  

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

магистр «Дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары» 24-тармағына 



сәйкес РЭТк-20-6 тобының 1 курс студенті-Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация 6в06201 білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру 

грантын беруге ұсынылсын Жүсіпова Ақнұр Саматқызы (Пайзбеков 
Г.С.орнына).  

 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

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

грантын беруге ұсынымдар РЭТ-20-3 тобының 1 курс студенті Костюченко 

Виктор Алексеевич (білім беру бағдарламаларының тобы В059 - 
Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар, білім беру 

бағдарламасы 6В06201- Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар), толық ақылы негізде білім алушы бекіту туралы» 

мәселе бойынша ТҒИИ директоры Балбаев Г.К. Студенттің үлгерімі жақсы, 
GPA 2,82 құрайды.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 
қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр «Дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

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

сәйкес РЭТк-20-6 тобының 1 курс студенті 6В06201-Радиотехника, электроника 
және телекоммуникация білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру 

грантын беруге ұсынылсын Костюченко Виктор Алексеевич (Мимишева Т.Ч 

орнына).  
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

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

грантын беруге ұсынымдар РЭТ-20-3 тобының 1 курс студенті Сабитов Ильяс 

Рашидович (білім беру бағдарламаларының тобы В059 - Коммуникациялар 

және коммуникациялық технологиялар, білім беру бағдарламасы 6В06201- 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар), толық ақылы негізде 
білім алушы бекіту туралы» мәселе бойынша ТҒИИ директоры Балбаев Г.К. 

Студенттің үлгерімі жақсы, GPA 2,57 құрайды.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 
қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 

магистр «Дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары» 24-тармағына 
сәйкес РЭТк-20-6 тобының 1 курс студенті 6В06201-Радиотехника, электроника 

және телекоммуникация  білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру 

грантын беруге ұсынылсын Сабитов Ильяс Рашидович (Досмухамедов Н.С 

орнына).  
 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 



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

грантын беруге ұсынымдар РЭТк-19-3 тобының 2 курс студенті Тілеухан 

Рахат (білім беру бағдарламаларының тобы В059 - Коммуникациялар және 
коммуникациялық технологиялар, білім беру бағдарламасы 6В06201- 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар), толық ақылы негізде 

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

Студенттің үлгерімі жақсы, GPA 2,25 құрайды.  
 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) бекітілген "бакалавр "немесе" 
магистр «Дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

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

сәйкес РЭТк-19-3  тобының 2 курс студенті 6В06201-Радиотехника, 

электроника және телекоммуникация  білім беру бағдарламасы бойынша бос 
білім беру грантын беруге ұсынылсын Тілеухан Рахат (Құлмашов Ж.Н. 

орнына).  
 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.5. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 
грантын ИНФ-20-2 тобының 1 курс студенті Наумова Ирина Федоровна 

(білім беру бағдарламалары тобы В057-Ақпараттық технологиялар (6В06102-

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

ұсыным туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Досжанова А.А. Студенттің 
үлгерімі жақсы, GPA-3,5.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 
қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

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

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

тармағына сәйкес, ИНФ-20-2  тобының 1 курс студенті Наумова Ирина 

Федоровна тобы В057-Ақпараттық технологиялар (6В06102-ИС) білім беру 

бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын Құрманәлі 

Арман Жасланұлы орнына).  
 

ҚАУЛЫ бірауыздан қабылданды. 

 

1.6. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 
грантын ИСк-20-5 тобының 1 курс студенті Тоқанова Шұғыла Маратқызы 

(білім беру бағдарламалары тобы В057-Ақпараттық технологиялар (6В06102-

ИС)) жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын беруге 
ұсыным туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Досжанова А.А. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA-3,4.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 
қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

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



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

тармағына сәйкес, ИСк-20-5 тобының 1 курс студенті Тоқанова Шұғыла 

Маратқызы тобы В057-Ақпараттық технологиялар (6В06102-ИС) білім беру 
бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Камилханов 

Сардор Абдурахмонулы орнына).  

 

 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

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

грантын ВТ-20-3 тобының 1 курс студенті Айдаров Алдияр Олжасұлы (білім 

беру бағдарламалары тобы В057-Ақпараттық технологиялар (6В06103-ВТиПО) 

жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын беруге ұсыным 
туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Досжанова А.А. Студенттің үлгерімі 

жақсы, GPA-3,35.  

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

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

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 
тармағына сәйкес, ВТ-20-3 тобының 1 курс студенті Айдаров Алдияр 

Олжасұлы тобы В057-Ақпараттық технологиялар (6В06102-ИС) білім беру 

бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Дзюбина 
Кристина Олеговна орнына).  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

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

грантын ИСк-20-1 тобының 1 курс студенті Киязбаева Ақмарал 

Қайрбекқызы (білім беру бағдарламалары тобы В057-Ақпараттық 
технологиялар (6В06103-ВТиПО) жоғары білім алу процесінде босаған бос 

білім беру грантын беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша АТИ директоры 

Досжанова А.А. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,29.  

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 

тармағына сәйкес ИСк-20-1 тобының 1 курс студенті Киязбаева Ақмарал 

Қайрбекқызы тобы В057-Ақпараттық технологиялар (6В06102-ИС) білім беру 

бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Дусабаев 
Даулет Каримбердиугли орнына).  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 



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

грантын ВТк-20-11 тобының 1 курс студенті Ержанатқызы Маржан (білім 

беру бағдарламалары тобы В057-Ақпараттық технологиялар (6В06103-ВТиПО) 
жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын беруге ұсыным 

туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Досжанова А.А. Студенттің үлгерімі 

жақсы, GPA-3,23.  

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 

тармағына сәйкес ВТк-20-11  тобының 1 курс студенті Ержанатқызы Маржан 

тобы В057-Ақпараттық технологиялар (6В06102-ИС) білім беру бағдарламасы 

бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Ерқали Еділ орнына).  
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

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

грантын ВТк-19-2 тобының 2 курс студенті Үшкілбай Нұрлан Сәттіқұлұлы 

(білім беру бағдарламалары тобы В057-Ақпараттық технологиялар (6В06103-

ВТиПО) жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын беруге 
ұсыным туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Досжанова А.А. Студенттің 

үлгерімі жақсы, GPA-3,04.  

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

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

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 
тармағына сәйкес, ВТк-19-2 тобының 2 курс студенті Үшкілбай Нұрлан 

Сәттіқұлұлы тобы В057-Ақпараттық технологиялар (6В06102-ИС) білім беру 

бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Адилбеков 
Маханбет Амангалиевич орнына).  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

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

грантын ВТк-19-2 тобының 2 курс студенті Абай Мәди Бауржанұлы (білім 

беру бағдарламалары тобы В057-Ақпараттық технологиялар (6В06103-ВТиПО) 
жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын беруге ұсыным 

туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Досжанова А.А. Студенттің үлгерімі 

жақсы, GPA-3,02.  

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

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

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 
тармағына сәйкес, ВТк-19-2 тобының 2 курс студенті Абай Мәди Бауржанұлы 



тобы В057-Ақпараттық технологиялар (6В06102-ИС) білім беру бағдарламасы 

бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Елемесова Ұлбала 

Амантайқызы орнына).  
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.12. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 
грантын ВТ(ПИ)-18-4  тобының 3 курс студенті Махметов Султан 

Мирбулатович 5В070400-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 

ету білім беру бағдарламаларының тобы бойынша жоғары білім алу процесінде 
босаған бос білім беру грантын беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша АТИ 

директоры Досжанова А.А. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,02.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 
қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

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

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 
тармағына сәйкес, ВТ(ПИ)-18-4 тобының 3 курс студенті Махметов Султан 

Мирбулатович 5В070400-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 

ету білім беру бағдарламаларының тобы бойынша бойынша бос білім беру 

грантын беруге ұсынылсын (Кемал Батыр Қайратұлы орнына).  
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

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

грантын СИБ-20-4  тобының 1 курс студенті Оспанов Ильхан (білім беру 

бағдарламалары тобы В058-Ақпараттық қауіпсіздік (6В06104-СИБ) жоғары 

білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын беруге ұсыным туралы» 
мәселе бойынша АТИ директоры Досжанова А.А. Студенттің үлгерімі жақсы, 

GPA-2,98.  

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

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

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 
тармағына сәйкес СИБ-20-4 тобының 1 курс студенті Оспанов Ильхан тобы 

В058-Ақпараттық қауіпсіздік (6В06104-СИБ) білім беру бағдарламасы 

бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Тұрысбек Ерасыл 
Мұратбекұлы орнына).  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

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

грантын СИБк-20-6   тобының 1 курс студенті Қалиев Әділ Дулатұлы (білім 

беру бағдарламалары тобы В058-Ақпараттық қауіпсіздік (6В06104-СИБ) 

жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын беруге ұсыным 



туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Досжанова А.А. Студенттің үлгерімі 

жақсы, GPA-2,86.  

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

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

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 
тармағына сәйкес СИБк-20-6 тобының 1 курс студенті Қалиев Әділ Дулатұлы 

тобы В058-Ақпараттық қауіпсіздік (6В06104-СИБ) білім беру бағдарламасы 

бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Ахметов Әміржан 
Бақытжанұлы орнына).  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

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

грантын СИБк-20-7   тобының 1 курс студенті Нурахметов Нұржан 

Талғатұлы (білім беру бағдарламалары тобы В058-Ақпараттық қауіпсіздік 
(6В06104-СИБ) жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын 

беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Досжанова А.А. 

Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,51.  

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 

тармағына сәйкес СИБк-20-6 тобының 1 курс студенті Нурахметов Нұржан 

Талғатұлы тобы В058-Ақпараттық қауіпсіздік (6В06104-СИБ) білім беру 

бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Тамамбай 
Амир Нұрланұлы орнына).  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

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

грантын СИБ-20-4 тобының 1 курс студенті Деревянко Нинель Викторовна 

(білім беру бағдарламалары тобы В058-Ақпараттық қауіпсіздік (6В06104-СИБ) 
жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын беруге ұсыным 

туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Досжанова А.А. Студенттің үлгерімі 

жақсы, GPA-2,38.  
 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 

тармағына сәйкес СИБ-20-4 тобының 1 курс студенті Деревянко Нинель 

Викторовна тобы В058-Ақпараттық қауіпсіздік (6В06104-СИБ) білім беру 

бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Мелес 
Айдана Асқарқызы орнына).  



 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

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

грантын СИБк-20-8   тобының 1 курс студенті Оспанов Дамир Ауэзұлы (білім 

беру бағдарламалары тобы В058-Ақпараттық қауіпсіздік (6В06104-СИБ) 

жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын беруге ұсыным 
туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Досжанова А.А. Студенттің үлгерімі 

жақсы, GPA-2,37.  

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

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

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 
тармағына сәйкес СИБк-20-8 тобының 1 курс студенті Оспанов Дамир 

Ауэзұлы тобы В058-Ақпараттық қауіпсіздік (6В06104-СИБ) білім беру 

бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Әділ Айжан 
орнына).  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

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

грантын АУ-20-7 тобының 1 курс студенті Еркинов Талаптан Азаматұлы  

«6В07108- Автоматтандыру және басқару» білім беру бағдарламасы бойынша 
жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру грантын беруге ұсыным 

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

жақсы, GPA-3,47.  

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 

тармағына сәйкес АУ-20-7 тобының 1 курс студенті Еркинов Талаптан 

Азаматұлы «6В07108- Автоматтандыру және басқару» білім беру 

бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Сабиров 
С.З. орнына).  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

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

грантын АУк-20-2 тобының 1 курс студенті Альмухамбетов Улыкбек 

Махмутович (білім беру бағдарламаларының тобы (B063)Электротехника 
және автоматтандыру, білім беру бағдарламасы 6B07108-Автоматтандыру және 

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

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

үлгерімі жақсы, GPA-3,41.  
 



ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 

тармағына сәйкес АУк-20-2 тобының 1 курс студенті Альмухамбетов 

Улыкбек Махмутович «6В07108- Автоматтандыру және басқару» білім беру 

бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын 
(Әбдікәрімов Е.М.орнына).  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

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

грантын АУк-20-2 тобының 1 курс студенті Серікұлы Бекарыс (білім беру 

бағдарламаларының тобы (B063)Электротехника және автоматтандыру, білім 
беру бағдарламасы 6B07108-Автоматтандыру және басқару) жоғары білім алу 

процесінде босаған бос білім беру грантын беруге ұсыным туралы» мәселе 

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

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 
магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

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

тармағына сәйкес АУк-20-2 тобының 1 курс студенті Серікұлы Бекарыс 

«6В07108- Автоматтандыру және басқару» білім беру бағдарламасы бойынша 

бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Дүйсек Н.Н.орнына).  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

 

1.21. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 
грантын ТЭк-20-1 тобының 1 курс студенті Ханат Мұхаммед Қуатұлы (білім 

беру бағдарламаларының тобы B062-Электротехника және энергетика, білім 

беру бағдарламасы 6B07103-Жылу энергетикасы) жоғары білім алу процесінде 

босаған бос білім беру грантын беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша 
ЖЭБЖИ директоры Бахтияр Б.Т. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-3,05.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 
қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

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

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

тармағына сәйкес ТЭк-20-1 тобының 1 курс студенті Ханат Мұхаммед 

Қуатұлы 6B07103-Жылу энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос 

білім беру грантын беруге ұсынылсын (Саурбаев Н.Е. орнына).  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 



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

грантын АУк-19-6 тобының 2 курс студенті Абдрешов Алмаз Тлегенұлы 

(білім беру бағдарламаларының тобы (B063)Электротехника және 
автоматтандыру, білім беру бағдарламасы 6B07108-Автоматтандыру және 

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

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

үлгерімі жақсы, GPA-2,18.  
 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 
магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

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

тармағына сәйкес АУк-19-6  тобының 2 курс студенті Абдрешов Алмаз 

Тлегенұлы «6В07108- Автоматтандыру және басқару» білім беру 
бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Абилдаев 

М. Б. орнына).  

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

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

грантын АУ(АУТ)к-18-4 тобының 3 курс студенті Дүзелбай Диас 

Жамбылұлы (5В070200-Автоматтандыру және басқару мамандығы) жоғары 

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

мәселе бойынша ЖЭБЖИ директоры Бахтияр Б.Т. Студенттің үлгерімі жақсы, 
GPA-2,18.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 
магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

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

тармағына сәйкес АУ(АУТ)к-18-4 тобының 3 курс студенті Дүзелбай Диас 

Жамбылұлы 5В070200-Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша 

бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Қадырберген А.Р. орнына).  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

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

грантын ЭЭ-20-14 тобының 1 курс студенті Григорьев Иван Юрьевич 

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

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

Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,99.  

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

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

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 
сәйкес, ЭЭ-20-14 тобының 1 курс студенті Григорьев Иван Юрьевич 



6В07101- Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім 

беру грантын беруге ұсынылсын (Миркаримов Жавохир Бахтиерович орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

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

грантын ИУТЭк-20-1 тобының 1 курс студенті Ергеш Шернияз 

Арыстанбекұлы (6В07101 - Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) 

грантын беруге ұсыным туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. 

Абдимуратов. Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,93.  
 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, ИУТЭк-20-1 тобының 1 курс студенті Ергеш Шернияз 

Арыстанбекұлы 6В07101- Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы 
бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Жамалов Ержигит Норали 

угли орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

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

грантын ЭЭ-20-16 тобының 1 курс студенті Кумар Алдияр Уалиулы (6В07101 
- Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы) грантын беруге ұсыным 

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

үлгерімі жақсы, GPA-2,93.  

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, ЭЭ-20-16 тобының 1 курс студенті Кумар Алдияр Уалиулы 6В07101- 

Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру грантын 

беруге ұсынылсын (Русланов Айбат Русланұлы орнына). 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

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

грантын ЭЭк-19-4 тобының 2 курс студенті Асаналы Марта Тұйғынбекқызы 

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

ұсыным туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. 
Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,93.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 
магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 



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

сәйкес, ЭЭк-19-4 тобының 2 курс студенті Асаналы Марта Тұйғынбекқызы 

6В07101- Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім 
беру грантын беруге ұсынылсын (Үстемір Айи Ахметжанқызы орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

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

грантын ЭЭк-19-1 тобының 2 курс студенті Амангелді Аскар Ақболатұлы 

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

Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,92.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 
қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 

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

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 
сәйкес, ЭЭк-19-1 тобының 2 курс студенті Амангелді Аскар Ақболатұлы 

6В07101- Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы бойынша бос білім 

беру грантын беруге ұсынылсын (Бижигитов Жаркынбек Айділдаұлы орнына). 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

1.29. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру 
грантын ЭЭк-18-11 тобының 3 курс студенті Жавлиев Жанибек Юсуфұлы 

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

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

жақсы, GPA-2,38.  
 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 
магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

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

сәйкес, ЭЭк-18-11 тобының 3 курс студенті Жавлиев Жанибек Юсуфұлы 

5В071800-Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім беру грантын 
беруге ұсынылсын (Қалыбаев Мейіржан Наурызбекұлы орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

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

грантын ЭЭк-18-11 тобының 3 курс студенті Қосқанов Жасұлан 

Жанболатұлы (5В071800-Электр энергетикасы мамандығы) грантын беруге 
ұсыным туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. 

Студенттің үлгерімі жақсы, GPA-2,37.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 
қаулысымен бекітілген (07.02.2019 ж. өзгерістерімен) "бакалавр "немесе" 



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

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

сәйкес, ЭЭк-18-11  тобының 3 курс студенті Қосқанов Жасұлан 

Жанболатұлы 5В071800-Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім 

беру грантын беруге ұсынылсын (Байғазы Райымбек Бойбосинұлы орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

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

грантын ЭЭк-18-2 тобының 3 курс студенті Жалғас Жасұлан Асқарұлы 

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

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

жақсы, GPA-2,25.  

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24-тармағына 

сәйкес, ЭЭк-18-2  тобының 3 курс студенті Жалғас Жасұлан Асқарұлы 

5В071800-Электр энергетикасы мамандығы бойынша бос білім беру грантын 

беруге ұсынылсын (Жанибек Асылбек орнына). 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 
1.32. «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос 

білім беру грантын МАУн-20-1 тобының 1 курс магистранты Юнусов Ильяс 

Арматұлы (білім беру бағдарламаларының тобы M100-Автоматтандыру және 

басқару) беруге толық ақылы негізде білім алушы ұсыным туралы» мәселе 
бойынша ғылыми хатшы Бегимбетова А.С. Магистранттың үлгерімі жақсы, 

GPA 3,37 құрайды.  

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

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

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 
тармағына сәйкес МАУн-20-1 тобының 1 курс магистранты Юнусов Ильяс 

Арматұлы M100-Автоматтандыру және басқару білім беру бағдарламалары 

тобы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын (Алтынов Дәулет 
Тасқынұлы орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 
1.33. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім 

беру грантын МАУн-20-1 тобының 1 курс магистранты Сабырова Аружан 

Бағытжанқызы (білім беру бағдарламаларының тобы M100-Автоматтандыру 

және басқару) беруге толық ақылы негізде білім алушы ұсыным туралы» 



мәселе бойынша ғылыми хатшы Бегимбетова А.С. Магистранттың үлгерімі 

жақсы, GPA 3,11 құрайды.  

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

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

білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 
тармағына сәйкес МАУн-20-1 тобының 1 курс магистранты Сабырова Аружан 

Бағытжанқызы M100-Автоматтандыру және басқару білім беру 

бағдарламалары тобы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын 
(Шахмед Жаныбек Дюсембекулы орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 
1.34. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім 

беру грантын МЭЭ(НВИЭ)н-20-1 тобының 1 курс магистранты Әбілдаев Әділ 

Дәуренұлы (білім беру бағдарламаларының тобы M099-Энергетика және 
электротехника) беруге толық ақылы негізде білім алушы ұсыным туралы» 

мәселе бойынша ғылыми хатшы Бегимбетова А.С. Магистранттың үлгерімі 

жақсы, GPA 3,34 құрайды.  

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 

тармағына сәйкес МЭЭ(НВИЭ)н-20-1  тобының 1 курс магистранты Әбілдаев 

Әділ Дәуренұлы M099-Энергетика және электротехника білім беру 

бағдарламалары тобы бойынша бос білім беру грантын беруге ұсынылсын 
(Қарес Ғарифолла Амантайұлы орнына). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

1.35. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім 

беру грантын МРЭТн-20-1 тобының 1 курс магистранты Хайруллина Айгерим 

Нурболаткызы (білім беру бағдарламаларының тобы M096-Коммуникациялар 
және Коммуникациялық технологиялар) беруге толық ақылы негізде білім 

алушы ұсыным туралы» мәселе бойынша ғылыми хатшы Бегимбетова А.С. 

Магистранттың үлгерімі жақсы, GPA 3,43 құрайды.  
 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008 ж. №58 

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

магистр "дәрежесін бере отырып, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары" 24 – 

тармағына сәйкес МРЭТн-20-1 тобының 1 курс магистранты Хайруллина 

Айгерим Нурболаткызы M096-Коммуникациялар және Коммуникациялық 

технологиялар білім беру бағдарламалары тобы бойынша бос білім беру 
грантын беруге ұсынылсын (Кейкина Ләззат Бағдатқызы орнына). 



 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 
2. 2021-2022 оқу жылына арналған ҚР Президенті бекіткен стипендия 

алуға білім алушыларды ұсыну туралы 

 

2.1. ТЫҢДАЛДЫ: «6В07111-Ғарыштық техника және технология 
мамандығы бойынша білім алып жатқан КТТ-19-2 тобының студенті 

Костоусова Елизавета Алексеевнаның 2021-2022 оқу жылының академиялық 

кезеңінде ҚР Президенті бекіткен стипендияға ұсынымы туралы» мәселе 
бойынша ТҒИИ директоры Балбаев Г.К. (ұсыныс қоса берілді). Костоусова 

Елизавета Алексеевна оқуда жоғары көрсеткіштерге ие (GPA-3,9), 

институттың профессорлықоқытушылық құрамы тек оң бағаланып, институт 

пен университеттің қоғамдық өміріне белсенді қатысады. "Цифрлық Қазақстан" 
республикалық ғылыми-практикалық конференциясының 2-ші орын иегері. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: КТТ-19-2 тобының студенті Костоусова Елизавета 

Алексеевнаға 2021-2022 оқу жылының академиялық кезеңіне ҚР Президенті 

белгілеген стипендияға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

2.2. ТЫҢДАЛДЫ: «5В100200-Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығы 

бойынша білім алатын СИБк-18– 1 тобының студенті Әділсары Асылбек 
Әділсарыұлының 2021-2022 оқу жылының академиялық кезеңінде ҚР 

Президенті тағайындаған стипендияға ұсынымы туралы» мәселе бойынша АТИ 

директоры Досжанова А.А. (ұсыныс қоса берілді). Әділсары Асылбека 

Әділсарыұлы оқуда жоғары көрсеткіштерге ие (GPA-3,91), институттың 
профессорлықоқытушылық құрамы тек оң бағаланып, институт пен 

университеттің қоғамдық өміріне белсенді қатысады.  

 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: СИБк-18-1 тобының студенті Әділсары Асылбек 

Әділсарыұлына 2021-2022 оқу жылының академиялық кезеңінде ҚР 

Президенті тағайындаған стипендияға ұсынылсын. 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

2.3. ТЫҢДАЛДЫ: «5В100200-Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығы 
бойынша білім алатын СИБк-18–1 тобының студенті Аманбай Мөлдір 

Асылбекқызының 2021-2022 оқу жылының академиялық кезеңінде ҚР 

Президенті тағайындаған стипендияға ұсынымы туралы» мәселе бойынша АТИ 

директоры Досжанова А.А. (ұсыныс қоса берілді). Аманбай Мөлдір 

Асылбекқызы оқуда жоғары көрсеткіштерге ие (GPA-3,86), институттың 

профессорлықоқытушылық құрамы тек оң бағаланып, институт пен 

университеттің қоғамдық өміріне белсенді қатысады.  

 

https://edu2.aues.kz/template.html#/student/14080
https://edu2.aues.kz/template.html#/student/14080


ҚАУЛЫ ЕТТІ: СИБк-18-1 тобының студенті Аманбай Мөлдір 

Асылбекқызына 2021-2022 оқу жылының академиялық кезеңінде ҚР 

Президенті тағайындаған стипендияға ұсынылсын. 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

2.4. ТЫҢДАЛДЫ: «5В100200-Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығы 
бойынша білім алатын ИСк-19-3 тобының студенті Аманжолова Айдана 2021-

2022 оқу жылының академиялық кезеңінде ҚР Президенті тағайындаған 

стипендияға ұсынымы туралы» мәселе бойынша АТИ директоры Досжанова 
А.А. (ұсыныс қоса берілді). Аманжолова Айдана оқуда жоғары 

көрсеткіштерге ие (GPA-3,74), институттың профессорлықоқытушылық құрамы 

тек оң бағаланып, институт пен университеттің қоғамдық өміріне белсенді 

қатысады.  
 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ИСк-19-3 тобының студенті Аманжолова Айдана 2021-

2022 оқу жылының академиялық кезеңінде ҚР Президенті тағайындаған 
стипендияға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 
2.5. ТЫҢДАЛДЫ: «5В100200-Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығы 

бойынша білім алатын СИБп-19-10 тобының студенті Тельбаева Таншолпан 

Ерболкызы 2021-2022 оқу жылының академиялық кезеңінде ҚР Президенті 
тағайындаған стипендияға ұсынымы туралы» мәселе бойынша АТИ директоры 

Досжанова А.А. (ұсыныс қоса берілді). Тельбаева Таншолпан Ерболкызы 

оқуда жоғары көрсеткіштерге ие (GPA-3,91), институттың 

профессорлықоқытушылық құрамы тек оң бағаланып, институт пен 
университеттің қоғамдық өміріне белсенді қатысады.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: СИБп-19-10 тобының студенті Тельбаева Таңшолпан 

Ерболқызы 2021-2022 оқу жылының академиялық кезеңінде ҚР Президенті 

тағайындаған стипендияға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

2.6. ТЫҢДАЛДЫ: «5В100200-Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығы 

бойынша білім алатын АУ(АИСУ)к-18-1 тобының студенті Дутбаева Арай 
Ерболкызы 2021-2022 оқу жылының академиялық кезеңінде ҚР Президенті 

тағайындаған стипендияға ұсынымы туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ 

директоры Бахтияр Б.Т. (ұсыныс қоса берілді). Дутбаева Арай Ерболкызы 

оқуда жоғары көрсеткіштерге ие (GPA-3,83), институттың 
профессорлықоқытушылық құрамы тек оң бағаланып, институт пен 

университеттің қоғамдық өміріне белсенді қатысады.  

 



ҚАУЛЫ ЕТТІ: АУ(АИСУ)к-18-1 тобының студенті Дутбаева Арай 

Ерболкызы 2021-2022 оқу жылының академиялық кезеңінде ҚР Президенті 

тағайындаған стипендияға ұсынылсын. 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

2.7. ТЫҢДАЛДЫ: «5В100200-Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығы 
бойынша білім алатын АУ(АИСУ)к-18-1 тобының студенті Қатиева Тоты 

Қазбекқызы 2021-2022 оқу жылының академиялық кезеңінде ҚР Президенті 

тағайындаған стипендияға ұсынымы туралы» мәселе бойынша ЖЭБЖИ 
директоры Бахтияр Б.Т. (ұсыныс қоса берілді). Қатиева Тоты Қазбекқызы 

оқуда жоғары көрсеткіштерге ие (GPA-3,86), институттың 

профессорлықоқытушылық құрамы тек оң бағаланып, институт пен 

университеттің қоғамдық өміріне белсенді қатысады.  
 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: АУ(АИСУ)к-18-1 тобының студенті Қатиева Тоты 

Қазбекқызы 2021-2022 оқу жылының академиялық кезеңінде ҚР Президенті 
тағайындаған стипендияға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 
2.8. ТЫҢДАЛДЫ: «5В100200-Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығы 

бойынша білім алатын ЭЭа-19-31 тобының студенті Мұратов Исабек 

Мұхамбетұлы 2021-2022 оқу жылының академиялық кезеңінде ҚР Президенті 
тағайындаған стипендияға ұсынымы туралы» мәселе бойынша ЭЭИ директоры 

Ж.С. Абдимуратов (ұсыныс қоса берілді). Мұратов Исабек Мұхамбетұлы 

оқуда жоғары көрсеткіштерге ие (GPA-3,95), институттың 

профессорлықоқытушылық құрамы тек оң бағаланып, институт пен 
университеттің қоғамдық өміріне белсенді қатысады.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ЭЭа-19-31 тобының студенті Мұратов Исабек 

Мұхамбетұлы 2021-2022 оқу жылының академиялық кезеңінде ҚР Президенті 

тағайындаған стипендияға ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

2.9. ТЫҢДАЛДЫ: «ҚР Президенті 2021-2022 оқу жылының академиялық 

кезеңіне тағайындаған стипендия алу үшін 7М06201-Радиотехника, 
электроника және телекоммуникациялар ББ бойынша оқитын МРЭТн-20-1 

тобының 1 - курс магистранты М. Е. Малишевскаяның ұсынысы туралы» 

мәселе бойынша ғылыми хатшы Бегимбетова А.С. (ұсыныс қоса берілді). 

Малишевская М.Е. оқуда жоғары көрсеткіштерге ие (GPA – 3,87), бұл ретте 
ғылыми-зерттеу жұмысымен белсенді айналысады.  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  ҚР Президенті 2021-2022 оқу жылының академиялық 

кезеңіне тағайындаған стипендия алу үшін 7М06201-Радиотехника, 



электроника және телекоммуникациялар ББ бойынша оқитын МРЭТн-20-1 

тобының 1 - курс магистранты М.Е. Малишевскаяға ұсынылсын. 

  
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

3. ӘРТҮРЛІ 

 
3.1 ТЫҢДАЛДЫ: «2021/2022 оқу жылына арналған академиялық 

күнтізбелерді бекіту туралы»  мәселе бойынша АҚ проректоры Коньшин С.В. 

(толық (1, 2, 3, 4 курстар) және қысқартылған (1,2,3 курстар); қашықтықтан 

білім беру технологияларын (ҚОТ) қолдана отырып, сырттай оқу нысаны; 
магистратура, докторантура үшін академиялық күнтізбелер қоса беріледі).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  2021/2022 оқу жылына арналған академиялық 
күнтізбелерді бекіту: 

 Бакалавриаттың 1,2,3 курсы; 

 Бакалавриаттың 4 курсы (толық оқу курсы) және 3 курсы 
(қысқартылған білім беру бағдарламалары) ; 

 Сырттай оқу нысаны (қашықтықтан білім беру технологияларын 
қолдана отырып – ҚОТ); 

 Бейіндік және ғылыми-педагогикалық магистратура; 

 PhD докторантура үшін. 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 
3.2 ТЫҢДАЛДЫ: «О рекомендации к публикации монографии 

«Декарбонизация добывающих отраслей экономики Республики Казахстан» на 

русском языке, разработанную по результатам научных исследований 
Алматинского университета энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева, 

Евразийской  Горной Академии Наук, Научно-образовательного центра 

«Зеленая Академия», Евразийского национального университета им. Л.Н. 

Гумилева, Института гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина, 
Казахстанского Институту нефти и газа, Международного научного комплекса 

«Астана», Центра зеленых финансов  МФЦА.; авторы: академик МАИН, д.э.н., 

проф. Сагинтаева С.С.;  член Совета по «зеленой» экономике при Президенте 
РК, д.э.н., проф. Есекина Б.К. и др., под ред. Академика НАН РК, д.т.н., проф. 

С.Ж. Даукеева; обьем 14 п.л.» мәселе бойынша ҒИҚ проректоры Саухимов 

А.А. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және 
байланыс университетінің, Еуразиялық тау-кен Ғылым Академиясының, 

«Жасыл Академия»,  Ғылыми-білім беру орталығының, Л. Н. Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университетінің,  У.М. Ахмедсафин атындағы 

гидрогеология және геоэкология институты, Қазақстандық мұнай және газ 
институты, «Астана» халықаралық ғылыми кешені, «Жасыл» қаржы орталығы 

ғылыми зерттеулерінің нәтижелері бойынша әзірленген "Қазақстан 



Республикасы экономикасының өндіруші салаларын декарбонизациялау" 

монографиясын орыс тілінде жариялауға ұсыну. 

 
ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

 

Төрайымның міндетін атқарушы                               С. Коньшин 

 

Ғылыми хатшы                     А. Бегимбетова 

 


