
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.06.2021 ж. №13 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. Оқу процесінің кестесін бекіту туралы. 

       Баяндаушы - АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова 

2. 2021/2022 оқу жылына арналған уақыт нормалары. 

       Баяндаушы - АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова 

3. Ғылыми кеңестің 2020/2021 оқу жылының екінші жарты жылдығындағы 

қаулыларын орындау туралы есеп. 

       Баяндаушы - Ғылыми хатшы А.С. Бегимбетова 

4. Ғылыми кеңестің 2021/2022 оқу жылына арналған жұмыс жоспарын 

бекіту. 

       Баяндаушы - Ғылыми хатшы А.С. Бегимбетова 

5. Ғылыми-әдістемелік кеңестің 2021-2022 оқу жылына арналған жұмыс 

жоспарын бекіту. 

      Баяндаушы - ҒӘК төрағасы С.В. Коньшин  

6. Ғылыми-техникалық кеңестің 2021-2022 оқу жылына арналған жұмыс 

жоспарын бекіту. 

       Баяндаушы - ҒТК төрағасы А.А. Саухимов 

7. Ғылыми-педагогикалық магистратура магистранттары мен бакалавриат 

білім алушыларын қорытынды аттестаттау бойынша АК төрағаларының 

есептерін бекіту. 

       Баяндаушылар - АК төрағалары 

8. ӘРТҮРЛІ 

 



1. ТЫҢДАЛДЫ: «Оқу процесінің кестесін бекіту туралы» мәселесі 

бойынша АҚ жөніндегі проректор С.В. Коньшин (кестелер қоса беріледі). 

 

АҚ жөніндегі проректор С.В. Коньшиннің ақпаратын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. АҚ жөніндегі проректор С. В. Коньшиннің хабарламасы назарға 

алынсын. 

2. 2021/2022 оқу жылына арналған оқу процесінің академиялық 

күнтізбелері мен кестелері бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

2. ТЫҢДАЛДЫ: «2021/2022 оқу жылына арналған уақыт нормалары» 

мәселесі бойынша АҚ жөніндегі проректор С.В. Коньшин (презентация мен 

баяндама қоса беріледі). 

 

АҚ жөніндегі проректор С.В. Коньшиннің ақпаратын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 2021/2022 оқу жылына арналған уақыт нормалары бекітілсін. 

 Кафедра меңгерушісі ПОҚ педагогикалық жүктемесін жоспарлау 

және бөлу кезінде осы уақыт нормаларын басшылыққа алады. 

 Осы қаулының орындалуын бақылау АҚ жөніндегі проректор С. В. 

Коньшинге жүктелсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

3. ТЫҢДАЛДЫ: «Ғылыми кеңестің 2020/2021 оқу жылындағы 

қаулыларын орындау туралы есеп» мәселесі бойынша  ғылыми хатшысы 

Бегимбетова А.С.  (презентация қоса беріледі). 

 

АЭжБУ Ғылыми кеңесі ғылыми хатшысы Бегимбетованің А.С.  

ақпаратын тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2020/2021 оқу жылындағы Ғылыми кеңес қаулыларының 

орындалуы туралы есеп бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

4. ТЫҢДАЛДЫ: «Ғылыми кеңестің 2021/2022 оқу жылына жұмыс 

жоспарын бекіту» мәселесі бойынша  ғылыми хатшысы Бегимбетова А.С.  

(2021/2022 оқу жылына арналған ғылыми кеңестің жұмыс жоспарының жобасы 

қоса беріледі).  

 

 



АЭжБУ Ғылыми кеңесі ғылыми хатшысы Бегимбетованің А.С.  

ақпаратын тыңдап және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2021/2022 оқу жылына арналған ғылыми кеңестің жұмыс 

жоспарын бекіту. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

5. ТЫҢДАЛДЫ: «Ғылыми-әдістемелік кеңестің 2021-2022 оқу жылына 

арналған жұмыс жоспарын бекіту» мәселесі бойынша ҒӘК төрағасы С.В. 

Коньшин (жоспар қоса берілген). 

 

ҒӘК төрағасы С. В. Коньшиннің ақпаратын тыңдап және талқылап, 

Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ҒӘК-нің 2021-2022 оқу жылына арналған жұмыс 

жоспары бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

6. ТЫҢДАЛДЫ: «Ғылыми-техникалық кеңестің 2021-2022 оқу жылына 

арналған жұмыс жоспарын бекіту» мәселесі бойынша ҒТК төрағасы А.А. 

Саухимов (жоспар қоса берілген). 

 

ҒТК төрағасы А.А. Саухимовтың ақпаратын тыңдап және талқылап, 

Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ҒТК-нің 2021-2022 оқу жылына арналған жұмыс 

жоспары бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

7. Ғылыми-педагогикалық магистратура магистранттарын және 

бакалавриатта білім алушыларды қорытынды аттестаттау бойынша МАК 

төрағаларының есебін бекіту.        

 

7.1. ТЫҢДАЛДЫ: «5В070200 – «Автоматтандыру және басқару» 

мамандығы, «Басқару жүйелеріндегі автоматтандыру және ақпараттандыру», 

«Отын-энергетикалық кешендегі автоматтандыру және басқару» мамандығы 

бойынша бакалаврлардың және 2021 жылы шыққан 7М07105 – 

«Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша магистранттардың 

жұмыс есептерін бекіту туралы» мәселесі бойынша АБ  кафедрасының 

меңгерушісі И.А. Федоренко және АК төрағасы С.К. Абдигалиева (есеп қоса 

беріледі).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 5В070200 – "Автоматтандыру және басқару" мамандығы 

бойынша бакалаврлардың және 7М07105 – "Автоматтандыру және басқару" 

мамандығы бойынша 2021 жылы шыққан магистранттардың, бакалаврлардың 

аттестаттау комиссиясының жұмыс есептері бекітілсін 

 



ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

7.2. ТЫҢДАЛДЫ: «5В073100 – "Қоршаған ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі" мамандығы бойынша бакалаврлардың және 6М073100 

- "Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі" мамандығы 

бойынша магистранттардың жұмыс есебін бекіту туралы» мәселесі бойынша 

мәселесі бойынша кафедрасының меңгерушісі А.А. Абикенова (есеп қоса 

беріледі).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 5В073100 – "Қоршаған ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі" мамандығы бойынша бакалаврлардың және 7М11201- 

"Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі" мамандығы 

бойынша магистранттардың, бакалаврлардың аттестаттау комиссиясының 

жұмыс есептері бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

7.3 ТЫҢДАЛДЫ: «5В071800 - "Электр энергетикасы" мамандығы 

бойынша бакалаврлардың жұмыс есептерін бекіту туралы ("Электр 

станциялары", "Электр желілері және жүйелері" мамандандырулары)» мәселесі 

бойынша АҚ төрағасы А.Б. Қабылбеков (есеп қоса беріледі).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2021 жылы шығарылған 5В071800-"Электр 

энергетикасы" мамандығы ("Электр станциялары", "электр желілері және 

жүйелері" мамандандыруы) бойынша бакалаврлардың аттестаттау 

комиссиясының жұмыс есептері бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

7.4. ТЫҢДАЛДЫ: «5В071800 – "Электр энергетикасы" (мамандануы – 

"Электр жетегі және технологиялық кешендерді автоматтандыру") мамандығы 

бойынша бакалаврлардың және 7М07101-"Электр энергетикасы" (мамандануы 

– "Электр жетегі және технологиялық кешендерді автоматтандыру") 

мамандығы бойынша 2021 жылы шыққан магистранттардың аттестаттау 

комиссиясы жұмысының есептерін бекіту туралы» мәселесі бойынша ЭМЭЖ 

кафедрасының меңгерушісі Ж.К. Оржанова және АҚ төрағасы Б.Б.Омаров (есеп 

қоса беріледі).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 5В071800 – "Электр энергетикасы" (мамандануы – 

"электр жетегі және технологиялық кешендерді автоматтандыру") мамандығы 

бойынша бакалаврлардың және 7м07101-"Электр энергетикасы" (мамандануы – 

"электр жетегі және технологиялық кешендерді автоматтандыру") мамандығы 

бойынша 2021 жылы шыққан магистранттардың аттестаттау комиссиясының 

есептері бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 



7.5. ТЫҢДАЛДЫ:  

 7М07109, 5В071800 – «Электрэнергетикасы» (мамандандыру – «Релелік 

қорғаныс және автоматика, «Электрменжабдықтау», «Жаңартылатын энергия 

көздері»),  

 5В071200 - «Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» 2021 ж. 

(есеп қоса беріледі).   

мамандық бойынша бакалаврлар мен магистранттардың жұмыс есебін 

бекіту туралы» мәселесі бойынша ЭЖЭЖК кафедрасының меңгерушісі 

Тергемес К.Т. (есеп қоса беріледі).  

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: мамандықтар бойынша бакалаврлардың АК жұмысының 

есебін бекіту: 

 7м07109, 5В071800 – «Электрэнергетикасы» («Релелік қорғау және 

автоматика», «Электрмен жабдықтау», «Жаңартылатын энергия көздері» 

мамандандыруы), 

• 5В071200-2021 жылы шығарылған «Ауыл шаруашылығын энергиямен 

қамтамасыз ету" (есеп қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

 7.6. ТЫҢДАЛДЫ:  

- 7М06103, 5В070400 - "Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету", 

- 5В060200 - "Информатика" 2021ж.шығарылымы (есеп қоса беріледі) 

мамандықтар бойынша бакалаврлар мен магистранттардың жұмыс 

есептерін бекіту туралы» мәселесі бойынша ІТ-инжиниринг кафедрасының 

меңгерушісі А.У. Утегенова. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 7М06103, 5В070400 - "Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету", 5В060200 – "Информатика" мамандықтары 

бойынша бакалаврлар мен магистранттардың АК жұмысының есептері 

бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

7.7. ТЫҢДАЛДЫ: «5В071700 – "Жылу энергетикасы" (мамандануы – 

"Өнеркәсіптік жылу энергетикасы") мамандығы бойынша бакалаврлардың және 

7М07102 – "Жылу энергетикасы" (мамандануы – "Өнеркәсіптік жылу 

энергетикасы") мамандығы бойынша 2021 жылғы бітіруші магистранттардың 

жұмыс есептерін бекіту туралы» мәселесі бойынша Инженериядағы 

менеджмент және кәсіпкерлік кафедрасының меңгерушісі Умбетов Е.С. (есеп 

қоса беріледі). 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ: 5В071700 -"Жылу энергетикасы" (мамандануы – 

"Өнеркәсіптік жылу энергетикасы") мамандығы бойынша бакалаврлардың және 

7м07102 – "Жылу энергетикасы" (мамандануы – "Өнеркәсіптік жылу 



энергетикасы") 2021ж. шығарылымының магистранттарының АК жұмысының 

есептері бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

 7.8. ТЫҢДАЛДЫ: «5В071900-"Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар" мамандығы ("Инфокоммуникациялық технологиялар" 

және "Көп арналы телекоммуникациялық жүйелер" мамандануы бойынша 

бакалаврлардың дипломдық жұмыстарын қорғау жөніндегі аттестаттау 

комиссиясы жұмысының есептерін бекіту туралы» мәселесі бойынша ТКИТ 

кафедрасының меңгерушісі Темырканова Э.К., АК төрағасы Бублик В.А. (есеп 

қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2021 жылы шығарылған 5В071900 - "Радиотехника, 

электроника және телекоммуникациялар" мамандығы ("Инфокоммуникациялық 

технологиялар" және "Көпарналы телекоммуникациялық жүйелер" 

мамандандыруы) бойынша бакалаврлардың АК жұмысының есептері 

бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

7.9. ТЫҢДАЛДЫ: «5В074600 -"Ғарыштық техника және технологиялар" 

мамандығы бойынша бакалаврлардың және 7М07107-"Ғарыштық техника және 

технологиялар" мамандығы бойынша 2021 жылы шыққан магистранттардың 

жұмыс есебін бекіту туралы» мәселесі бойынша ҒИ кафедрасының меңгерушісі 

К.А. Алипбаев (есеп қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 5В074600 - "Ғарыштық техника және технологиялар" 

мамандығы бойынша бакалаврлардың және 7М07107-"Ғарыштық техника және 

технологиялар" мамандығы бойынша 2021 жылы шығарылған 

магистранттардың АК жұмысының есептері бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

7.10. ТЫҢДАЛДЫ: «5В071700 - "Жылу энергетикасы" (мамандануы - 

"Жылу электр станциялары") мамандығы бойынша 2021 жылы шыққан 

магистранттардың жұмыс есебін бекіту туралы» мәселесі бойынша ЖЭҚ 

кафедрасының меңгерушісі А.А. Кибарин (есеп қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2020 жылы шығарылған 5В071700 - "Жылу 

энергетикасы" (мамандануы – "Жылу электр станциялары") мамандығы 

бойынша бакалаврлардың және 6М071700 – "Жылу энергетикасы" 

(мамандануы – "Жылу электр станциялары") мамандығы бойынша 

магистранттардың АК жұмысының есептері бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  



 

7.11. ТЫҢДАЛДЫ: «2021 жылы шыққан 5В071600 – "Аспап жасау" 

мамандығы бойынша бакалаврлардың және 7м07106-"Аспап жасау" 

мамандығы бойынша магистранттардың мак жұмысының есебін бекіту туралы» 

мәселесі бойынша ЭР кафедрасының меңгерушісі Т.О.Чигамбаев, АҚ төрағасы 

Е.А.  Бахтиярова (есеп қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 2021 жылы шыққан 5В071600 – "Аспап жасау" 

мамандығы бойынша бакалаврлардың және 7м07106-"Аспап жасау" 

мамандығы бойынша магистранттардың АК жұмысының есептері бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

7.12. ТЫҢДАЛДЫ: «Ғылыми-педагогикалық магистратура 

магистранттарын қорытынды аттестаттау бойынша АК төрағаларының есептерін 

бекіту» мәселесі бойынша ЖООКБД директоры Г.Д. Естемесова (есеп қоса 

беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

1. АК төрағаларының есептері бекітілсін.  

2. Бітіруші кафедралар магистрлерді дайындау жұмысында АК 

төрағаларының ескертулері мен ұсыныстарын ескерсін.  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

8. ӘРТҮРЛІ 

 

8.1. ТЫҢДАЛДЫ: «IAAR аккредиттеуден кейінгі мониторингінің 

бірінші кезеңінің нәтижелері» мәселесі бойынша АҚ проректоры С.В. 

Коньшин (ұсыныс қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

 IAAR аккредиттеуден кейінгі мониторинг нәтижелері туралы 

ақпаратты назарға алу. 

 Сарапшылардың есептерін талдау, кластерлер бойынша 

сарапшылардың ұсыныстарына сүйене отырып, жақсарту жоспарын әзірлеу.  

 Білім беру қызметтерін оқыту сапасын жақсарту, ғылыми 

зерттеулердің рөлін арттыру, білім беру бағдарламаларын жаңарту контексінде 

жұмыс беруші ЖОО-ның әлеуметтік әріптестігін дамыту, ғылыми 

зертханаларды заманауи жабдықтармен жарақтандыру, оқуда студентке 

бағытталған тәсілді дамыту бойынша жұмысты тұрақты негізде жүргізу. 

Жауаптылар: 

институт директорлары, 

кафедра меңгерушілері, 

құрылымдық бөлімшелердің басшылары. 

Мерзімі: 2021 жылғы 15 қыркүйек. 



 Осы қаулының орындалуын бақылау АМД директоры Р.Р. 

Мухамеджановаға жүктелсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  
 

8.2. ТЫҢДАЛДЫ: проректора по АД Коньшина С.В. по вопросу «Об 

утверждении формы проведения экзаменов в дополнительном летнем семестре 

2020-2021 учебного года» (представление прилагается). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  утвердить устную форму экзаменов по каждой учебной 

дисциплине в дополнительном летнем семестре 2020-2021 учебного года. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

8.3. ТЫҢДАЛДЫ: «6D071700-Жылу энергетикасы» докторантурасының 

білім беру бағдарламасының теориялық оқытудың толық курсын меңгерген 

және 2015-2018 жылдар кезеңінде ДҒЗЖ орындаған докторант Н.О. 

Джаманкулованың «Энергетикалық кәсіпорындар үшін кеуекті жылу 

алмастырғышты жасау және зерттеу» диссертациялық жұмысының 

диссертациялық зерттеуінің (research proposal) ғылыми негіздемесін бекіту 

туралы» мәселесі бойынша ғылыми хатшы А.С. Бегимбетова (ұсыныс қоса 

беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 6D071700-"Жылу энергетикасы" докторантурасының 

білім беру бағдарламасының теориялық оқытудың толық курсын меңгерген 

және 2015-2018 жылдар кезеңінде ДҒЗЖ орындаған докторант Н.О. 

Джаманкулованың «Энергетикалық кәсіпорындар үшін кеуекті жылу 

алмастырғышты жасау және зерттеу» диссертациялық жұмысының 

диссертациялық зерттеуінің (research proposal) ғылыми негіздемесі бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

8.4. ТЫҢДАЛДЫ: «Философия докторы (РhD), 8D071-"Инженерия және 

инженерлік Іс" ("Электр энергетикасы", "Жылу энергетикасы") және 8D062-

"Телекоммуникациялар" (Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар) бағыттары бойынша бейін бойынша доктор ғылыми 

дәрежесін беруге арналған докторлық диссертацияларды қорғау бойынша 

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті 

КЕАҚ жанындағы диссертациялық Кеңестің тұрақты құрамын бекіту туралы» 

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

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: философия докторы (РhD), 8D071-"Инженерия және 

инженерлік Іс" ("Электр энергетикасы", "Жылу энергетикасы") және 8D062-

"Телекоммуникациялар" (Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар)бағыттары бойынша бейін бойынша доктор ғылыми 

дәрежесін беруге арналған докторлық диссертацияларды қорғау бойынша 



Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті 

КЕАҚ жанындағы диссертациялық Кеңестің тұрақты құрамын бекіту: 

1. Алияров Бірлесбек Қаниұлы-төраға, Алматы энергетика және байланыс 

университеті, т.ғ.д., ЖЭҚ кафедрасының профессоры; 

2. Бакенов Қайрат Асанғалиұлы – "Ш.Ш. Шөкин атындағы Қазақ 

энергетика ғылыми-зерттеу институты" АҚ төрағасының орынбасары, т.ғ.к., 

бас директор; 

3. Алмуратова Нұргүл Қанайқызы-ғылыми хатшы, Алматы энергетика 

және байланыс университеті, PhD, ЭМЭЖ кафедрасының доценті; 

4. Исембергенов Налик Төреғалиұлы - "Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ" 

КеАҚ, т.ғ.д., Радиотехника, электроника және телекоммуникация 

кафедрасының профессоры; 

5. Мессерле Владимир Ефремович-жылуфизика және техникалық физика 

кафедрасы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, т.ғ.д.,  профессор. 

  

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

8.5. ТЫҢДАЛДЫ: «Профессор Болат Хисаров атындағы 

"Автоматтандыру және басқару" кафедрасының зертханалары базасында оқу-

зерттеу кешенін құру туралы» мәселесі бойынша ғылыми хатшы А.С. 

Бегимбетова (ұсыныс қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  профессор Болат Хисаров атындағы "Автоматтандыру 

және басқару" кафедрасының зертханалары базасында оқу-зерттеу кешенін 

құру, оның құрамына мынадай орталықтар мен зертханалар кіреді: 

- National Instruments өлшеу және ғылыми зерттеулерді автоматтандыру 

орталығы; 

- Басқару жүйелерін жобалау және енгізу бойынша Honeywell оқу-зерттеу 

орталығы; 

- Өнеркәсіптік автоматтандыру, SCADA, MES және ERP-жүйелер 

саласындағы Siemens оқыту және біліктілікті арттыру орталығы; 

- Schneider Electric өнеркәсіптік автоматтандыру бойынша құзыреттілік 

орталығы; 

- Модульдік жүйелер "Торнадо" - технологиялық процестерді басқарудың 

автоматтандырылған жүйелері зертханасы; 

- Автоматиканың техникалық құралдары зертханасы; 

- Автоматтандыру жүйелеріндегі Ақпараттық технологиялар зертханасы. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

8.6. ТЫҢДАЛДЫ: «Русский язык. Картина как средство развития речи» 

оқу құралын орыс тілінде жариялауға ұсыну туралы; автор - доцент Г.М. 

Нұрғожина, көлемі – 13,4 б.т.» мәселесі бойынша ғылыми хатшы Бегимбетова 

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

 



ҚАУЛЫ ЕТТІ: орыс тіліндегі «Русский язык. Картина как средство 

развития речи» оқу құралын жариялауға ұсыну, автор - доцент Г.М. Нұрғожина, 

көлемі – 13,4 б.т. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

8.7. ТЫҢДАЛДЫ: «Қазақ тілі. Суретті сөйлеуді дамыту құралы ретінде 

пайдалану» оқу құралын қазақ тілінде жариялауға ұсыну туралы; автор - доцент 

Г.М. Нұрғожина, көлемі – 10 б.т.» мәселесі бойынша ғылыми хатшы 

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

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: қазақ тілінде «Қазақ тілі. Суретті сөйлеуді дамыту 

құралы ретінде пайдалану» оқу құралын жариялауға ұсыну, автор - доцент Г.М. 

Нұрғожина, көлемі – 10 б.т. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

8.8. ТЫҢДАЛДЫ: «Ұлы Отан соғысының қасіреті мен сабақтары» 

(Қазақстанның қазіргі заман тарихы бойынша) оқу құралын барлық 

мамандықтар студенттері үшін қазақ тілінде жариялауға ұсыну туралы; 

авторлар: т.ғ.к., АЭжБУ доценті Кабдушев Б.Ж.; т.ғ.к., доцент Байдильдина 

С.Х.; көлемі – 6,4 б.т.» мәселесі бойынша ғылыми хатшы Бегимбетова А.С. 

(ҒӘК хаттамасының көшірмесі қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: барлық мамандықтар студенттері үшін қазақ тілінде 

«Ұлы Отан соғысының қасіреті мен сабақтары» оқу құралын жариялауға ұсыну, 

авторлар: т.ғ.к., АЭжБУ доценті Кабдушев Б.Ж.; т.ғ.к., доцент Байдильдина 

С.Х.; көлемі – 6,4 б.т. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

8.9. ТЫҢДАЛДЫ: «6В06203-«Арнайы электр байланысы» ББ жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының тізілімінен 

алып тастау туралы» мәселесі бойынша АҚ проректоры С.В. Коньшин 

(ұсыныс қоса беріледі). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 6В06203-«Арнайы электр байланысы» ББ жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының тізілімінен 

өзектілікке және контингенттің болмауына байланысты алып тасталсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды.  

 

Төрайым                 С. Сагинтаева 

 

Ғылыми хатшы      А. Бегимбетова 

 


