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Құрметті оқырман!
Қазақстанның халық шаруашылығының өркендеуіне шешуші үлесін
қосқан техникалық оқу ордасына, бүгінгі Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы
энергетика және байланыс университетіне 45 жыл толып отыр. Осы
ұстаханадан қаншама инженер-энергетик және инженер-байланыс мамандары
даярланып еліміздің әр түкпіріне жолдама алды десеңізші! Бүгінде
университет еліміздің нарықтық сұранысына сай мамандар даярлауға, жалпы
техникалық кадрлар өсіруге өзінің үлкен үлесін қосып келе жатқан ғылымитехникалық зерттеу орталығына айналып отыр.
Университеттің 45 жылдық тарихы өткен мен бүгінгі уақытты жалғаған
және оны болашақпен байланыстыратын алтын көпір іспетті. Бұл мерзім
тарих үшін де, заман, адам үшін де мазмұны мен мағынасы сан ғасырларға
татырлық бағасымен қымбат. Уақытпен бірге шыңдалған университет ұжымы
маңызды әлеуметтік міндетті орындап, жастарға іргелі ғылыми білім мен
кәсіби мамандық берді, олардың дүниеге көзқарастарын қалыптастырды,
елдің экономикасы мен мәдениетінің дамуына шешуші ықпал ете алатын
жоғары білікті мамандар даярлайтын орнықты білім ордасына айналды және
қоғамның жаңа интеллектуалдық әлеуетін толықтырды.
Айтулы 45 жыл ішінде университет талай асулардан, күрделі кезеңдер
мен қиын-қыстау жолдардан өтіп, мыңдаған жастар уақыт тағылымымен
сусындап, армандарын асқақтатып, қияға қанат қақты. Оқу орнын аяқтаған
түлектер арасынан есімдері елге әйгілі көптеген техникалық саладағы білімғылым және мемлекет қайраткерлері, өндіріс басшылары, көрнекті
кәсіпкерлер шықты. Олар еліміздің түкпір-түкпірінде тәуелсіз Қазақстанның
әсіресе әлеуметтік-экономикалық бағытта гүлденіп көркеюіне бүгінгі
күндерде өз үлестерін қосуда. Демек, мерейтойды атап өту университеттің
өткен жолын тануға, тарихынан тағылым алып, болашақ үшін тың мақсаттар
белгілеуге септігін тигізетін өнегелі іс-шара деп ойлаймын.
Бүгінгі таңда оқу орны өркениетті елдер үдерісінде жас ұрпаққа әлемдік
ғылым мен прогресс деңгейіне сәйкес техникалық білім беру мен ұрпақ
тәрбиелеуді жүзеге асырып, олардың рухани байлығы мен мәдениетін, еркін
ойлау қабілетін, кәсіби біліктілігі мен іскерлігін дамыту мүддесіне қызмет
етіп келеді.
Жарқын болашаққа көш түзеген тәуелсіз Қазақстанның өскелең ұрпағын
тәрбиелеп, білім мен ғылымды одан әрі жетілдіруде университет ұжымы
алдыңғы қатарлы іс-тәжірбиелермен сусындап, өз тарихын қадірлей отырып,
оны ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыру үстінде.
Жарты ғасырлық тарихы бар бүгінгі белес Алматы энергетика және
байланыс университетінің өресін кеңейтіп, өнегесін асыра беретін
тағылымдық мәнімен айрықша қымбат оқиға. Үлкен де ұлағатты жолдарды
артқа тастап, қазақтың техникалық білімінің қара шаңырағының бірінен
саналатын ұжым болашақта да озық техникалық мамандарды, тың
технологиялық жаңалықтар ашатын ғалымдарды тәрбиелей бермек.
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Білім ошағын ұлағатты ұяға айналдырып жүрген университеттің
профессор-оқытушылар қауымының бүгінгі білім бәсекесіндегі алар
асуларының биік болатындығына күмән жоқ. Олардың ел игілігіне еңбек етіп,
жас ұрпақтың бойына ұлттық рух пен дәстүрді, өркениетті әлем дамуының
озық сипаттарын сіңірудегі ғасырға жуық уақыттан бері жалғасып келе
жатқан даңқты дағдыларынан танбайтындығына кәміл сенімдімін.
Университет ұжымы қазіргі таңда үлкен сапалық өзгерістерді басынан
кешіруде. Университеттің 2021 жылға дейін қабылдаған стратегиялық даму
бағдарламасында білім-ғылым және инновациялық қызметінің негізгі
бағыттары айқындалып «2021 жылы халықаралық деңгейдегі ұлттық зерттеу
ЖОО болу және әлемдегі жетекші университеттер тізіміне ену мақсаты»
белгіленді. Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс
университетінің мәртебесі жыл өткен сайын биіктерге көтеріліп, кемелдене
түсетіндігіне күмән жоқ.
Қолдарыңыздағы кітапта әлемдік білім кеңістігінен өз орнын
айқындауға ұмтылып отырған университеттің тарихы мен бүгінгі әлеуеті,
тыныс-тіршілігі, болашақ бағдарлары туралы баяндалды.
Университетте 45 жыл бойы қалыптасқан ғылыми – педагогикалық
дәстүр, оның ертеңі үшін де маңызды. «Өткенін білмеген – өткелден өте
алмайды» - демекші, қолдарыңыздағы кітапта университеттің 45 жылдағы
қысқаша тарихы, қазіргі кемел шағы баяндалып, оқу орнының танымы
жоғары сара жолы сарапталады.
Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс
университетінің бұл шежірелі кітабы бір ғана ұжымның немесе білім
ордасының өзімен – өзі тұйықталып, шаң басып қалған соқпағы емес,
алдыңғы толқын ағаларды кейінгі толқын інілерге жалғайтын керуенді, көшті
ұрпақтар жолы десек болады. Кітапта университет ұстаздарының заман
көшінен көрінбей, ұмытыла бастаған есімдері қайта жаңғыртылды. Тарихын
тасқа қашап жазған атам қазақтың ұлағатты дәстүрін сақтай отырып, осы
кітап арқылы кезінде оқу орнын ұйымдастырған, одан кейінгі дамуын
негіздеген аға ұрпақтың есімдері тағы бір жадымызға келтірілді десек артық
айтқан емес.
Ендеше, аға ұрпақтан алып қалған асыл мұра – білім отын өшірмей
сақтап, бүгінгі жастар жүрегіне жаға білген, еліміздің жоғары білім жүйесінде
лайықты орны бар, қадірі артық ұжым – Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы
энергетика және байланыс университетінің 45 жылдық жылнамасы – өзгеше
өрнектелген өнегелі тағылым, өсер ұрпақ, келер заманға дәстүрлі сабақ
болмақ.
45 жылдық мерейтой – мерейлі биіктерге бастар баспалдақ болсын!
Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс
университетінің ректоры, профессор Сауле Саветовна Сагинтаева
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Кіріспе
АЭИ – АЭжБИ – Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және
байланыс университеті тарихы еліміздің экономикасына күш-қуат беретін
өндіріс
ошақтарының
тыныс-тіршілігін
қамтамасыз
ететін
республикамыздағы инженер-энергетик, инженер-техникалық зиялылар
қауымын даярлайтын алдыңғы қатарлы жоғары оқу орнының тұтас тарихы
болып табылады.
Қазақстанда инженер-энергетик мамандарын даярлау В.И. Ленин
атындағы Қазақ политехникалық институтының базасында қолға алынды.
Алғашында «Өнеркәсіп кәсіпорындарын, қалалар мен ауыл шаруашылығын
электрмен қамтамасыз ету» және «Жылу электр станциялары» мамандықтары
бойынша студенттерді оқуға қабылдау жүзеге асырылса, кейін өз алдына
дербес энергетика факультеті ұйымдастырылды. 1966 жылы факультеттің
алғашқы инженер-энергетик және инженер-жылуэнергетик бітіруші түлектері
университетті тәмамдады.
1960-жылдардың соңында Екібастұз жылу-энергетика кешенінің дамуы,
Ермаков ГРЭС-і құрылысының салынуы (қазіргі Ақсу ЖЭС), жалпы
Қазақстан мен Орта Азия республикалары энергетикасының қарқынды дамуы
жоғары білікті инженер-энергетик мамандар дайындаудың қажеттілігін күн
тәртібіне қойды. КСРО Министрлер Кеңесінің 1974 жылдың 27 қаңтардағы №
666 қаулысына сәйкес республикада энергетика саласы бойынша мамандар
даярлау мақсатында Қазақстан Коммунистік партиясының Орталық Комитеті
және Қазақ КСР Министрлер Кеңесі 1974 жылы 4 қазанда қаулы қабылдап,
Алматыда 1975 жылдың 1 қаңтарында В.И.Ленин атындағы Қазақ
политехникалық институтының энергетика факультетінің базасында жеке оқу
орны Алматы энергетика институты құрылғаны туралы салтанатты түрде
тарихи шешімін жариялады.
Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс
университетінің қалыптасуы мен даму тарихын шартты түрде бірнеше
кезеңдерге бөліп қарастыруға болады:
1975-1990 жылдар – Алматы энергетика институтының (АЭИ) құрылуы
және қалыптасуы жалпы Кеңес Одағындағы жоғары техникалық білім беру
жүйесі аясында өрбіді. КСРО Министрлер Кеңесі мен Қазақстан Компартиясы
Орталық Комитетінің және Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің 1974 жылғы
қаулылары негізінде Алматыда 1975 жылдың 1 қаңтарында В.И. Ленин
атындағы Қазақ политехникалық институтының энергетика факультетінің
базасында еліміздегі энергетика және байланыс саласының инженерлерін
даярлайтын тұңғыш іргелі техникалық жоғары оқу орны құрылды. Бұл
кезеңде АЭИ өзінің материалдық-техникалық базасының іргетасын қалап,
ғылыми-білім беру әлеуетін қалыптастырды. Ұжымдық басшылық жасау
қалыптасты. Он бес жыл ішінде еліміздің халық шаруашылығы үшін жүздеген
инженер-энергетик мамандарды дайындап үлгерді.
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1991-1996 жылдар – Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік алуы
жылдарындағы АЭИ-дің тарихы. Бұл кезеңде Алматы энергетика
институтының басты стратегиясы Кеңестер Одағының ыдырауымен өмірге
келген жас мемлекет – Тәуелсіз Қазақстан Республикасының нарықтық
қоғамында еліне қызмет жасайтын отаншыл азаматын, кәсіби маманды
тәрбиелеуге негізделді. Институт басшылығы мен ұжымының алдағы
мақсаттарға қол жеткізуі жүйелі саясаты мен ерен еңбегінің арқасында жүзеге
асты яғни осы аралықтағы оқу орнының қызметі КСРО-ның тарауымен елде
және әлемде қалыптасқан оқиғалар аясында өрбіді.
Жалпы елдегі, оның ішінде жоғары білім беру жүйесіндегі орын алған
қиыншылықтарға қарамастан, институт өз имиджін сақтап қана қоймай,
сауатты, тиімді түрде және дер кезінде сол жылдардың тегеуріндеріне жауап
қайтаруға тырысты.
1990-жылдардың басында-ақ АЭИ маңызы мен өзектілігі күні бүгінге
дейін күн тәртібінен түспей тұрған жаңа да өзекті, кезек күттірмес
бастамалардың жаршысы болды. Олардың қатарында мемлекеттік тілде ісқағаздарды жүргізу, мемлекеттік тіл мен шет тілін оқыту курстары мен
үйірмелердің ұйымдастырылуы, оқу үрдісіне жаңа техника мен
технологияларды енгізу, ғылым мен білім берудің интеграциясы, студенттерді
ғылыми жұмысқа тарту және ынталандыру, жоғары білімді ізгілендіру,
инженерлік білім беру мен өндірістің интеграциясы мәселелері, т.б. болды.
1997-2014 жылдар – Алматы энергетика және байланыс
университетінің алғашқы ректоры Ғ.Ж. Дәукеев басшылық еткен 1997
жылдың 3 мамыры – 2014 жылдың 31 қазаны аралығындағы қалыптасу және
даму тарихын бөліп көрсетуді жөн көрдік.
1997 жылдың 3 мамырында Қазақстан Республикасы Үкіметінің
«Алматы энергетика және байланыс институтын құру туралы» (№43
10.01.1997) қаулысына сәйкес мемлекеттік емес Алматы энергетика және
байланыс институты өмірге келді. Бұл Қазақстандағы коммерциялық емес
ұйым мәртебесін алған тұңғыш мемлекеттік емес техникалық жоғары оқу орны
еді.
Ғұмарбек Жүсіпбекұлы Дәукеев жетекшілік еткен жылдары Алматы
энергетика және байланыс университеті Қазақстан энергетика жүйесі мен
телекоммуникациясы Альма-матерінің үздік дәстүрлері мен құндылықтарын
сақтай отырып, сенімді де қарқынды түрде дамыды. Елдің техникалық жоғары
оқу орындарының рейтингінде үздік нәтижелерге қол жеткізіп, жылу
энергетикасы, электр энергетикасы және радиотехника, телекоммуникация
бағыттары бойынша көшбасшы болып танылды. 2010 жылы АЭжБИ-ға
университет мәртебесі берілді. Университет Қазақстан мен Орта Азиядағы
бәсекеге қабілетті оқу орындарының қатарынан орын алды.
2014 жылдың 31 қазанынан - 2020 жылға дейінгі аралық. Айтулы
кезеңде университет басшылығы мен ұжымы өзінің жылдар бойғы
қалыптасқан үздік дәстүрлерін сақтай отырып, әлемдік интеграция мен
жаһандану жағдайындағы заман талаптарына бейімделген ұлттық білім
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экономикасының таңдаулы интеллектуалды ресурстарын және елдің
индустриалды-инновациялық
дамуы
жолындағы
алдыңғы
қатарлы
технологияларын қалыптастыруды өзінің басты миссиясы деп есептейтін
жоғары оқу орны екендігін дәлелдеді.
Университет білім берудің озық заманауи технологияларын меңгеру,
энергетика, ақпараттандыру және телекоммуникация саласында ғылымизерттеу ресурстарының орталығына айналу және университеттің оқузертханалық кешенін модернизациялауды жүзеге асыру мақсатында жақын
және алыс шетел жоғары оқу орындарымен ынтымақтастығын күшейтуде
орасан зор жұмыстарды атқарып келеді. Қазақстан Республикасы Үкіметінің
қаулысымен инженерлік-техникалық мамандарды дайындаудағы айрықша
еңбегі үшін 2019 жылы Алматы энергетика және байланыс университетіне
көрнекті ғалым-қайраткер Ғұмарбек Жүсіпбекұлы Дәукеевтің есімі берілді.
Қазіргі таңда университет энергетика, жылу энергетикасы, байланыс,
ақпараттық технология салаларындағы жетекші білім беру және ғылымитехникалық орталыққа айналды. Оның қырық бес жылдық даму тарихының
әрбір кезеңі көш тізгінін ұстаған басшылары мен оның тұтас ұжымының
ғылыми-педагогикалық, ұйымдастырушылық және басшылық өмірімен тығыз
байланыста өрбіді. Олардың әрқайсысы көрнекті ғалым, білікті педагог,
талантты маман-ұйымдастырушы болды.
Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс
университетінің тарихы – бұл Қазақстандағы инженер-техникалық
зиялылардың, ғылымның, білім беру мен мәдениеттің қалыптасу және даму
тарихы.
Университет ұжымы сұранысқа сай үлкен сапалық өзгерістерді басынан
кешіруде. Университеттің 2021 жылға дейін қабылдаған стратегиялық даму
бағдарламасында білім-ғылым және инновациялық қызметінің негізгі
бағыттары айқындалып «2021 жылы халықаралық деңгейдегі ұлттық зерттеу
ЖОО болу және әлемдегі жетекші университеттер тізіміне ену мақсаты»
белгіленді.
Университеттің әр қызметкерінің өмір жолы, қызметі мен еңбегі өзінше
жеке тарих. Олардың әрқайсысының өмір жолы жеке кітапқа арқау
болатынына сенімдіміз.
Ұсынылып отырған алғашқы зерттеу еңбегі республикамыздағы
энергетика саласындағы алғашқы жоғары техникалық оқу орнының тарихын
зерделеуге деген алғашқы қадам.
Осы еңбекті жазу барысында университет тарихына қатысты құжаттар
мен деректерді жинақтауда ерекше қолдау көрсеткен Ғұмарбек Дәукеев
атындағы АЭжБУ мұрағатының Бас маманы Жалбиева Сәния Болатқызына,
университеттің академиялық мәселелер департаменті, ғылыми және
коммерцияландыру департаменті, халықаралық ынтымақтастық және
академиялық ұтқырлық департаменті қызметкерлеріне, өз естеліктерімен
бөліскен профессор-оқытушылар қауымы мен бітіруші түлектерге,
студенттерге алғысымызды білдіреміз.
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1. Алматы энергетика және байланыс институты: құрылу және
қалыптасу тарихы (1975-1990 жж.)
Қазақстанда алғашқы инженер-энергетик мамандарды даярлау В.И.
Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты (қазіргі Қ.И. Сәтбаев
атындағы ҚазҰТЗУ) энергетика факультетінің құрамында жүзеге асты. 1960
жылдың 8 шілдесінде Қазақ тау-кен металлургиялық институтының Қазақ
политехникалық институты болып өзгеруімен институт дамуының жаңа
белесі басталған еді. Мұнай, геофизика, автоматика және есептеу техникасы,
құрылыс және сәулет факультеттері ашылып, еліміздің халық шаруашылығы
үшін аса қажетті инженер-мамандар дайындау қолға алынды.
1961 жылдың 1 қазанындағы Орта және жоғары арнаулы оқу министрі
Биляловтың энергетика факультетін ашу туралы
бұйрығы негізінде ұйымдастыру жұмыстары
қарқынды жүргізілді. Сол кездегі ҚазПТИ-дің
ректоры, ірі ғалым-академик О.А. Байқоңыровтың
шақыруымен Ресейдің Томск қаласынан т.ғ.к.,
доцент Кропанин С.С., т.ғ.к., доцент Новокшонов
В.С. (кейін техника ғылымының докторы,
профессор), т.ғ.к., доцент Карымов Р.Г., т.ғ.к.,
доцент Кострыгин В.А. және Украинадан т.ғ.к.,
доцент Титаренко Ю.А. сияқты тәжірибелі педагог
мамандар жұмысқа орналастырылып, түгелдей
пәтермен қамтамасыз етіледі. Өндірісте жұмыс
істеп жүрген білікті мамандарды педагогикалық
Байқоңыров О.А.
жұмысқа шақыру ісіне ерекше көңіл бөлінді.
Жергілікті ұлт өкілдерінен студенттер қатары көбейіп, оларды аспирантура
мен докторантураға оқуға жіберу айрықша қарқын алған жылдар болды.
Ө.А. Байқоңыровтың КСРО Жоғары оқу министрлігіне жасаған
ұсынысы негізінде В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты
жанынан кандидаттық және докторлық диссертацияларды қорғау кеңестерін
ашуға рұқсат алынды.
Энергетика факультеті құрылғаннан бастап, 60
жылдан астам үзбей қызмет жасап келе жатқан
университет ардагері, АЭжБУ-дің құрметті профессоры
Г.Х. Хожин: «Сол кезде энергетикалық факультет екі
0303 - «Өндірістерді және қалаларды электр
энергиясымен қамтамасыз ету» және 0305 - «Жылу
электр
станциялары»
мамандықтары
бойынша
инженерлерді дайындауды бастады. Энергетика
факультетінің бірінші деканы, доцент Е.Г. Черкасов
болатын, кейін деканның орынбасары болып К.М.
Черкасов Е.Г.
Омаров тағайындалды», - деп еске алады.
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Қазақстанда алғашқы инженер-энергетик мамандарды даярлауда
техника ғылымдарының кандидаты, доцент Черкасов Е.Г., факультет
деканының орынбасары Бандурина (Мищенко) Н.Х., кейінгі факультет
декандары Омаров К.М., Жиенқұлов С.А., кафедра меңгерушілері, техника
ғылымдарының кандидаттары, доценттер Кропанин С.С., Каримов Р.Г.,
Хожин Г.Х., Титаренко В.М., Братчиков В.Н., Ким Ги-Шен, техника
ғылымдарының докторлары, профессорлар Тонконогий А.В., Новокшонов
В.С., Журавлев В.К. т.б. факультеттің оқу үрдісін ұйымдастыруда, оқуәдістемелік құрал-жабдықтармен қамтамасыз етуде, оқу зертханаларының
материалдық базаларын қалыптастыруда ерекше еңбек сіңірді.
1966 жылы алғашқы инженер-энергетиктер мен инженер-жылу
энергетиктердің бітіруші түлектері дипломдарын алып, республикамызбен
одақтық көлемдегі қарыштап дамыған өндіріс ошақтарына аттанды.
1969-1973 жылдары энергетика факультетінің деканы болып белгілі
ғалым және қоғам қайраткері С.А. Жиенқұлов тағайындалды. Оның
ұсынысымен 1970 жылы «Электр станциялары», ал 1971 жылы «Электр
жүйелері мен тораптары» кафедралары ашылды.
«Электр станциялары» кафедрасының меңгерушісі
болып доцент Е.Г. Черкасов (1971-1973 жж.),
кейіннен доцент Г.Х. Хожин (1973-1984 жж.)
тағайындалады. Ал «Электр жүйелері мен
тораптары» кафедрасының меңгерушісі болып
(уақытша) доцент Комбаров М.Н., кейін доцент
Арыстанов М.Ж. қызмет атқарған. Энергетика
факультетін дамытудағы бұл қадамдардың барлығы
жаңа оқу орнын ашуға бір табан жақындата түсті.
1968-1976 жылдары ҚазПТИ-дің ректоры
Ә.Қ. Омаровтың іскерлігі мен ұйымдастырушылық
шеберлігі нәтижесінде В.И. Ленин атындағы Қазақ
Омаров Ә.Қ.
политехникалық институты Одақтағы техникалық
жоғары оқу орындарының арасында алдыңғы қатарға шықты. Ірі
кәсіпорындармен, ғылыми мекемелермен өзара тығыз байланыс орната
отырып, болашақ мамандарды өндірістік және ғылыми-педагогикалық
тәжірибеден өткізудің арқасында институт білікті инженер кадрларды
дайындауға, ірі ғылыми-зерттеулерді ұйымдастыруға қол жеткізді. Сонымен
қатар ол болашақ энергетикалық жоғары оқу орнының негізін қалауға ерекше
үлес қосты.
1970-жылдардың басында Қазақ политехникалық институтының
энергетика факультетінің базасында Орта Азия аймағына қажетті энергетика
институтын ашу мәселесі пісіп жетілген еді. Оған негіз болған Қазақстан
өнеркәсібінің қарқынды дамуы барысында энергия көзіне сұраныстың артуы,
1960-жылдардың соңында әр блогі 500 МВт, жалпы қуаты 20 млн кВт-ты
құрайтын Екібастұз жылу энергетикалық жүйесінің іске қосылуы, 300 МВт
сегіз блоктан тұратын Ермаков ГРЭС (қазіргі Ақсу) салына бастауы, Кеңестер
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Одағының өнеркәсіптік аймақтары Орал және Орталық Ресейдің энергия
жүйесімен тығыз байланысы жоғары білікті энергетик мамандар дайындаудың
өткір қажеттілігін айқындады. КСРО-да қабылданған тоғызыншы
бесжылдықтың (1971-1975) халық шаруашылығын дамыту жөніндегі
директивалық құжаттарында жоғары оқу орындарында мамандар даярлау
халық шаруашылығы мен ғылыми техникалық прогресс сұраныстарына сай
болуы керек деген талаптар қойылды. КСРО Министрлер Кеңесінің 1974
жылдың 27 қаңтардағы № 666 қаулысына сәйкес және республикада
энергетика саласы үшін мамандар даярлауды арттыру мақсатында Қазақстан
Коммунистік партиясының Орталық Комитеті және Қазақ КСР Министрлер
Кеңесінің 1974 жылғы 4 қазанда № 526 қаулысы қабылданып, онда
«Алматыда 1975 жылдың 1 қаңтардағы В.И. Ленин атындағы Қазақ
политехникалық институтының энергетика факультетінің базасында Алматы
энергетика институты құрылсын», - деген шешім шығарылды. Осылайша
еліміздегі энергетика және байланыс саласының инженерлерін даярлайтын
іргелі техникалық жоғары оқу орнының іргетасы 1975 жылы қаланған еді.
Осы қаулыға сәйкес Қазақ КСР Жоғары және орта арнаулы оқу министрлігі
1974 жылы 22 қазанда институт құру жайында № 732 бұйрығын шығарып,
министрліктің сол жылдың 31 желтоқсанындағы № 903 бұйрығына сәйкес
Алматы энергетика институтының ректоры болып техника ғылымдарының
докторы, профессор қырық жастағы Альберт Васильевич Болотов
тағайындалды [1].
Альберт Васильевич инженер-электрик мамандығы бойынша
ауылшаруашылығы институтының (қазіргі ҚазҰАУ) 1957 жылғы түлегі.
Еңбек жолын Қазақ Энерго ГРЭС-1 кәсіпорнында кезекші инженер
қызметінен бастаған. 1958-1960 жылдары Қазақ КСР
ҒА Алтай тау-металлургиялық ҒЗИ-дың кіші ғылыми
қызметкері, 1960 жылдан В.И.Ленин атындағы Қазақ
политехникалық институтындағы (қазіргі Қ.И.Сәтбаев
атындағы ҚазҰТЗУ) қызметін аға инженерден бастап,
бас инженер, плазмалық процестер зертханасының
меңгерушісі, өнеркәсіп кәсіпорындарын электрмен
жабдықтау кафедрасының меңгерушісі, 1971-1973
жылдары энергетика факультетінің деканы лауазымына
дейін өседі. «Жалпы менің энергетика жоғары оқу
орнына келуімнің өзі де күтпеген жағдай болды.
Өзбекстаннан Қазақстанға келгенде профессор А.В.
Болотов А.В.
Бричкиннің қолдауымен плазмалық процесс жайлы
ғылыми жұмысқа бет бұрған кезім... 1964 жылы кандидаттық диссертациямды
қорғадым, қорытындысы бойынша докторлық атақ бермек болды. Мен оған
қарсы болдым, ЖАК-ке хат жазып, басқа жоспарым барын айтып, докторлық
дәрежеден бас тарттым», - деп еске алады профессор А.В. Болотов. Жас
ғалымның ғылыми жаңалыққа толы зерттеу жұмыстары оны Одақ және шетел
ғылымында кеңінен танымалдыққа жеткізді. Сондықтан да А.В. Болотовтың
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мол ғылыми тәжірибесі КСРО-да үшінші ашылған Қазақстандағы
энергетикалық жоғары оқу орнының толық бейінді жұмыс істеуін
ұйымдастыруды, энергетика және байланыс салаларының мамандықтары
бойынша инженерлерді дайындауды, маңызды ғылыми зерттеулерді сәтті
орындауды қамтамасыз етуге ұйытқы болды [2].
Институт ректоры Альберт Васильевичтің айтуынша, энергетикалық
жоғары оқу орнын ашу бір күннің ісі емес, ол ұзақ дайындықтан өткен еді.
«Бұл Одақтық деңгейдегі өзекті мәселе болды. КСРО-да энергетик
мамандарды даярлайтын жоғары оқу орындары Мәскеу мен Иванова да ғана
бар болатын. Олар мамандарды одақтық республикалардың кәсіпорындарына
бағыттап дайындайтын. 1970 жылы КСРО Ғылым Академиясының Сібір
бөлімінде докторлық диссертациямды қорғадым. Жұмыстың нәтижесі
бойынша түрлі атақ-марапаттарға ие болып, мені шетелдерге дәріс оқуға
шақыра бастады. Осылайша Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің
назарына іліндім. Кезекті іссапардан қайтып келісімен Орталық Комитетінің
идеология хатшысы, кадр мәселесін үйлестіруші С.И. Имашев хабарласып,
Қонаевтың қабылдауына шақыртты. Бұл кездесу менің болашақ тағдырымды
айқындаған тарихи оқиға болды. Әлі есімде, кең кабинетіне кіргенімде Д.А.
Қонаев орнынан тұра маған қарсы жүріп жылы қарсы алды. Жайғасқан соң
менің халімді, жасап жатқан жұмыстарым жайлы, оның қорытындылары
қайда кетіп жатқандығы, не үшін шетелдерге шақыру алатындығымды, алда
қандай жоспарларым бары жөнінде сұрастырды. Ол кезде академик Сергей
Павлович Королевтің космоста плазманы қолдану туралы ғылыми жобалар
турасында ұсынысы бар еді. Мәскеуге жабық мекемелердің бірін басқаруға
шақыру алғанымды айттым. Мұны естіген Дінмұхамед Ахметұлы орнынан
тұрып кетті де ары-бері жүре бастады. Мен де соңынан ердім. Бір кезде тоқтай
қалып: «ал, Сіз туралы Қазақстан ОК-тің басқа жоспары бар», - деді.
Республикамызда экономикамыздың қарыштап дамуына байланысты
энергетик мамандар даярлайтын жоғары оқу орнын ашу керектігін айтты. Мен
болсам: «Дінмұхамед Ахметұлы, менің жоғары оқу орнында жұмыс
тәжірибем жоқ. Трамвай жүргізу үшін маманды үш ай дайындайды. Ал мен
бір күн де жоғары оқу орнында жұмыс істегем жоқ», - деп ойымды ашық
айттым. Ол ойланып тұрды да, қолын бір сілтеп: «сенің қолыңнан келеді»
деген шешімін айтты. Бұл кездесу менің өмірімдегі Қазақстандағы тұңғыш
энергетикалық оқу орнын ашу бақыты бұйырған тарихи сәт болатын».
Осы кездесуден соң А.В. Болотов одақтық дәрежедегі плазмалық
лабораторияны басқарумен қатар жоғары оқу орнына ауыстырылып, бірден
кафедра меңгерушісі, көп ұзамай факультет деканы сайланғаны жөнінде
шешім шығарылып, энергетика институтын ашу дайындықтары КазПТИ-дың
энергетика факультеті негізінде қызу басталып кетті. Оған институт ректоры
Әшім Құрамбайұлы Омаров ерекше қолдау көрсетті. «Екеуміз институттың
құрылымы туралы жиі ақылдасатынбыз, жоғарыдан түскен әр шешімге
байланысты ойын айтып, сенің өз шешімің қандай деп сұрайтын. Тіпті ол
Ғылыми Кеңестің жұмысын қалай ұйымдастыру керектігіне шейін мені
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үйретіп отыратын», - дейді Болотов А.В. Әсіресе оқу ісінің проректоры
Ғабдолла Нысанбайұлы Нысанбаевтың айрықша қамқорлық жасағанын еске
алады.

Қазақстанның Орта және жоғары арнаулы оқу министрі Тұрғанбек Катаевтың ректор
Альберт Васильевич Болотовқа АЭИ кілтін табыстау сәті

1974 жылдың соңына дейін Энергетика институтын құрудың негізгі
жұмыстары аяқталған болатын. Мамандық бойынша білімін шыңдайтын
кафедралар мен зертханалар, факультеттер, ректорат, олардың бөлімдері
ұйымдастырылды. Мамандарға тапсырыс беретін кәсіпорындармен байланыс
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орнатылды. Жаңа ғылыми зертханалар құрылып, ғылыми топтар жасақталды.
Оқитын студенттердің саны белгіленіп, көшірілді. Сабақ беретін профессороқытушылардың құрамы да іріктелген еді. 1975 жылы 1 қаңтарда ҚазПТИның студенттер мен оқытушыларға лық толған акт залында Алматы
энергетика институтының ашылу рәсімі салтанатты түрде өтті. Ашылу
рәсіміне Қазақстанның Орта және жоғары арнаулы оқу министрі Тұрғанбек
Катаевич Катаев қатысып, институт ректоры Альберт Васильевич Болотовқа
жаңа оқу орнының кілтін табыстады. Жиында Орталық Комитет өкілдері,
өндіріс басшылары құттықтау сөздерін айтып, жаңа оқу орнына ақжол
тілектерін жолдады. Осылайша КСРО-да одақтық көлемде кәсіби энергетик
мамандар даярлайтын үшінші энергетикалық жоғары оқу орны дүниеге келді.
Жаңа ашылған оқу орны қазіргі АЭжБУ-нің «Б» ғимаратында
орналасты. «А» ғимаратының құрылысы жүріп жатты. Қосымша институтқа
шаруашылық нысандары беріліп, жер аумағы кеңейтілді. Студенттерге
арналған №1 жатақхана салынып пайдалануға берілді. Оған қоса «Орбита»
шағын ауданынан жатақхананың құрылысы басталды. Бір жылдан соң «А»
ғимаратының құрылысы толық аяқталған болатын. Оның барлығы КСРО
Энергетика министрлігінің, Қазақстан Мемлекеттік жоспарлау комитетінің
төрағалары Тауфик Галеевич Мухамед-Рахимов, Калык Абдуллаевич
Абдуллаев, Ахметбеков Марат Утеинович, Энергетика министрі Тимофей
Иванович Батуров, орынбасары Булат Газисович Нуржанов, Байланыс
министрінің орынбасары Казыкен Базылович Базылов, Қорғаныс министрлігі,
республикалық салалық министрліктер және Қазақстанның сол кездегі үкімет
басшысы Әшімов Бәйкен Әшімұлының тікелей қолдауымен қысқа мерзімде
жүзеге асырылған шаруалар болатын.

Алматы энергетика институтының жалпы құрылыс жобасымен таныстыру сәті
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АЭИ бас ғимаратының құрылысының аяқталып, кілтін тапсыру рәсімі

Институттың алғашқы маңызды құжаттары А.В. Болотов 1974 жылдың
30 желтоқсанынан ректорлық қызметіне кіріскен күннен кадрларды іріктеуден
басталады. Институт қызметінің жекелеген салалары бойынша ректордың ең
жақын көмекшілері саналатын оқу ісі жөніндегі, ғылыми жұмыс бойынша,
кешкі және сырттай оқу бөлімдері, әкімшілік – шаруашылық
проректорларына үміткерлерді республиканың жоғары оқу орындары
министрлігіне хатпен хабарлады. 1975 жылдың 14 ақпанында ректор А.В.
Болотовтың № 12 бұйрығымен техника ғылымдарының кандидаты, доцент
Марат Жүсіпұлы Арыстанов оқу ісі жөніндегі проректор, техника
ғылымдарының кандидаты, доцент Әбидулла Өміряев ғылыми жұмыс
жөніндегі проректор, техника ғылымдарының кандидаты, доцент Кәміл
Байұзақұлы Ермекбаев кешкі және сырттай оқу жөніндегі проректор,
Керімтай Нұркерімұлы Бәйімбетов әкімшілік-шаруашылық жұмыс жөніндегі
проректор қызметіне тағайындалды [3].

Арыстанов М.Ж.

Өміряев Ә.Ө.
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Ермекбаев К.Б.

Студенттермен оқу-әдістеме, тәрбие және ғылыми-зерттеу жұмысын
жүргізуді жетілдіріп, ұйымдастыру және мамандар дайындаудың сапасын
жақсарту мақсатында Қазақ КСР Жоғары және орта арнаулы оқу министрі
Т.К.Катаевтың (бұдан әрі Қазақ КСР ЖОО министрлігі) 1975 жылдың 14
ақпанындағы № 113 бұйрығымен институт қабырғасында келесі факультеттер
ашылды:
1. Жылу энергетикасы
2. Электр энергетикасы
3. Электр механикасы
4. Электр техникасы
5. Кешкі және сырттай оқу [4].
Ректор А.В. Болотов декандарды және олардың орынбасарларын іріктеп
тағайындауда ғылыми атақ-дәрежелерін, оқу-әдістемелік тәжірибелерін,
ұжыммен жұмыс істей білу қабілеттерін және т.б. қасиеттерін ескеріп отырды.
Осындай көрсеткіштерге орай техника ғылымдарының кандидаттары Жігер
Айтқазұлы Дәйірбеков, Геннадий Викторович Стульников, Георгий
Оскарович Маркус, Жүнісбек Құсанбекұлы Әміров, Гамиль Ходжаевич
Хожин сәйкесінше жылу энергетикасы, электр энергетикасы, электр
механикасы, электр техникасы, кешкі және сырттай оқу факультеттерінің
декандығына тағайындалды. Бұлар жаңа құрылған Алматы энергетика
институтының алғашқы декандары еді.

Хожин Г.Х.

Маркус Г.О.

Әміров Ж.Қ.

Қазақ КСР ЖОО министрінің 1975 жылдың 6 наурызындағы № 171
бұйрығымен 1975 жылдың 10 наурызынан бастап Алматы энергетика
институтында 22 кафедра өз жұмысын бастады. Олардың құрамы техникалық
білім беретін және жалпы білім беретін кафедралардан тұрды [5].
Атап айтқанда:
1) СОКП тарихы және саяси экономия
2) Маркстік-лениндік философия және ғылыми коммунизм
3) Жоғары математика
4) Физика
5) Химия
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6) Шетел және орыс тілдері
7) Дене шынықтыру және спорт
8) Қолданбалы механика
9) Жалпы жылутехникасы
10) Сызба геометрия және графика
11) Электр техникасының теориялық негізі
12) Еңбек қорғау
13) Электрді өлшеу және қолданбалы электр техникасы
14) Электр жетегі
15) Өнеркәсіп кәсіпорындары мен қалаларды электрмен қамтамасыз ету
16) Электр станциялары мен кіші станциялар
17) Жоғары қысым техникасы
18) Электр желілері және жүйелері
19) Жылу энергетика қондырғылары
20) Электр машиналары
21) Экономика және энергетиканы ұйымдастыру
22) Азаматтық қорғаныс курсы
Кафедралар
факультеттердің
кәсіби
мамандар
даярлаудағы
ерекшеліктеріне орай факультеттерге бөлініп, факультеттердің құрылымында
оқу-әдістемелік, ғылыми, тәрбие жұмысын ұйымдастыруды қолға алды,
оқытудың мазмұнын байыту, сапалы мамандар дайындауда тиімді бағыт
ұстанды.
Жылу энергетикасы факультетінің құрамында келесі кафедралар
жұмыс жасады:
1) Жылу энергетика қондырғылары
2) Экономика және энергетиканы ұйымдастыру
3) Жалпы жылу техникасы
4) Химия және материалтану
5) Шетел және орыс тілдері
Электр энергетикасы факультетінің құрамына:
1) Өнеркәсіп кәсіпорындарын, қалалар мен ауыл шаруашылығын
электрмен жабдықтау
2) Электрді өлшеу және қолданбалы электртехника
3) Жоғарғы математика.
4) Физика
5) Еңбек қорғау кафедралары енді.
Электр механикасы факультетінің құрамына:
1) Электр станциялары және кіші станциялар
2) Электр жетегі және өнеркәсіп қондырғыларын автоматтандыру
3) Электр машиналары
4) Қолданбалы механика
5) Дене шынықтыру кафедралары кірді.
Электр техникасы факультетіне:
1) Электр жүйелері және желілері
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2) Электр техникасының теориялық негіздері
3) Сызба геометрия және графика
4) Жоғарғы кернеу техникасы кафедралары берілді.
Жалпы институттық кафедралардың қатарын:
1) СОКП тарихы және саяси экономия
2) Маркстік-лениндік философия және ғылыми коммунизм
3) Азаматтық қорғаныс курсы кафедралар құрады.
Факультеттер жанынан әкімшілік жұмыспен айналысатын деканаттардың қызметі ұйымдастырылды. Факультеттердің декандары оқу -әдістеме,
ұйымдастыру және тәрбие жұмыстарында үлкен тәжірибесі бар доценттер еді.
Әр факультетте декандардың төрағалығымен өтетін кеңестер құрылды.
Факультет институттың оқу-ғылыми және әкімшілік бөлімі ретінде
кәсіби бағыттағы кафедраларды, жалпы білімдік және жалпы инженерлік
кафедраларды біріктірді. Мұндай арақатынас Алматы энергетика институты
факультеттерінде қоғамдық-гуманитарлық кафедраларды тепе тең бөлуге
мүмкіндік берді, қоғамдық-саяси және тәрбие жұмыстарын ұтымды жүргізу
үшін қажетті жағдайды қамтамасыз етті. Институт факультеттерінің
құрамында 50-ден 100-ге жуық студенттік топтар және штат кестесі бойынша
218 оқытушылар болды. Оқытушылардың сапалық көрсеткіші төменде 1кестеде көрсетілген.
1 кесте - Оқытушылардың сапалық көрсеткіші
№
Атқаратын қызмет
атағы
Кафедра
меңгерушісі:
а) профессорлар
б) доценттер
в) аға оқытушылар
Кафедра
профессорлары
4Кафедра
доценттері
Аға оқытушылар
Ассистенттер
Оқытушылар
Барлығы:

Штат
кестесі
бойынша

1 маусымдағы
нақты саны

Ғылыми атақ
дәрежесі бойынша

1975

1976

2
10
9

2
10
9

2
13
7

2
10
6

2
13
6

39

38

34

30

33

64
56
38

53
35
24

63
53
36

18
2
-

19
4
-

218

171

17

1975

208 68

1976

77

Деканаттардың құрамына деканның оқу ісі жөніндегі орынбасары,
деканның ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары, хатшысы, студенттік
топтардың кураторлары кірді. Барлық оқу және тәрбие жұмыстарын
деканаттың қызметкерлері лектің дәрісшілерімен, топтарда практикалық сабақ
жүргізетін оқытушылармен, факультеттердің, курстардың және студенттік
топтардың партия, комсомол, кәсіподақ ұйымдарымен тығыз байланыста
жүргізді.
Деканаттар факультет мамандықтарының оқу жоспарын қарастырып,
оқу жұмысын ұйымдастырды, тікелей оқу сабақтарының, емтихандардың
және т.б. кестелерін, құжаттарын дайындауға тікелей атсалысты. Олар
семестрдегі оқу процесінің барысын бақылады, емтихан сессиясын және
өндірістік практиканы, дипломдық жобаларды ұйымдастырды, мемлекеттік
емтихан комиссиясын құрды, жатаханаларда студенттер кеңестерінің
қызметіне де басшылық жасады, стипендия бөлуді қарастырды, студенттерді
семестрден семестрге көшірді, студенттердің жеке құжаттарын реттеумен
айналысты.
Институт өзінің кадрлар мен материалдық-техникалық әлеуетін ескеріп
1975-1976 оқу жылынан бастап инженерлер даярлауды келесі мамандықтар
бойынша жүзеге асырды:
1) ЭС - 0301 - электр станциялары
2) ЭЖЖ (ЭСС) - 0302- электр желілері және жүйелері
3) ӨКЭЖ (ЭПП) - 0303 - өнеркәсіп кәсіпорындарын, қалалар мен ауыл
шаруашылығын электрмен қамтамасыз ету
4) ЖЭС (ТЭС) - 0305 - жылу электр станциялары
5) ЭЭ- 0315- электр энергетикасы
6) ЭЖӨҚА (ЭАПУ) - 0628 - электр жетегі және өнеркәсіп қондырғыларын автоматтандыру
7) ҚЭТ (ГЭТ) - 1605 - қала электр транспорты
8) ЭЭҰ (ЭОЭ) - 1707 - Экономика және энергетиканы ұйымдастыру.
Мұрағат құжаттары 1975 жылы институтта жоғарыда аталған
бөлімдермен қатар оқу үрдісін ұйымдастыратын 15 әкімшілік бөлімнің
құрылып өз функционалдық міндеттерін атқаруға кіріскендігін көрсетеді.
АЭИ-дің аяғынан тік тұрып кетуі кадрлардың өз функцияларын ұтымды
атқаруына байланысты екендігін түсінген ректор А.В. Болотов 1975 жылдың
14 ақпанында № 13 бұйрығын шығарып, әр проректордың, декандар мен
олардың орынбасарларының, оқу бөлімінің бастығының негізгі міндеттерін
белгілеп бекітті және жұмыс барысында сол міндеттердің мүлтіксіз
орындалуын талап етіп, қадағалады [6].
Институттың саяси-қоғамдық өміріне бағыт беруші қоғамдық ұйымдар
құрылды. М.К. Дүйсебаев партия бюросының хатшысы, М.И. Пак кәсіподақ
комитетінің төрағасы, В. Таланов комсомол комитетінің хатшысы болып
сайланып, қоғамдық саяси жұмыстарды жандандырды.
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Алматы энергетика институының алғашқы ректоратының құрамы

Ректораттың құрамына ректор және проректорлармен қатар партия және
комсомол ұйымының хатшылары, оқытушылар, жұмысшылар мен
қызметшілер және студенттердің кәсіподақ ұйымдарының төрағалары кірді.
Институт басшығымен қоса декандар мен кафедра меңгерушілерінен тұратын
Ғылыми кеңес құрылды. Осылайша Алматы энергетика институтында ұжымдық басшылық жасау қалыптасты.

Дүйсебаев М.К.

Пак М.И.

Алғашқы 1975 жылы Алматы энергетика институтының ашылуы
барысында жоғарыда аталған кафедра меңгерушілері ректордың бұйрығымен
тағайындалып қызмет атқарды. Олардың қатарында Хожин Г.Х., Тонконогий
А.В., Выползова М.Н., Новокшонов В.С., Журавлев В.К., Тұрғанбаев И.Т.,
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Митин Ю.С., Көпесов Н., Тихомиров Б.П., Дүйсебаев М.К., Иванов Э.А.,
Родыгин А.А., Богородский С.В., Тобаяқов Ж.О., Калинина Н.Н. және т.б.
болды. Кафедраларда 214 профессор-оқытушылар жұмыс істеді. Сол оқу жылы
бос орынға (вакансия) сайлау жүйесі қалпына келтіріліп, бекітілген штат
бойынша 128 оқытушы-профессорлар сайлаудан өтті. Олардың ішінде 12 –
кафедра меңгерушісі, 17 – доцент, 39 – аға оқытушы, 60 – ассистенттер мен
оқытушылар штаттық қызметке сайланды [7]. Бұдан кейінгі жылдарда да штатта
бекітілген бос орынға сайлау тәртібі оқытушыларды таңдап, құрамын
жақсартуға және білім беруді күшейтуге ықпал еткен маңызды факторға
айналды.

Тонконогий А.В.

Родыгин А.А.

Тихомиров Б.П.

Институттың профессор-оқытушылар құрамымен толықтырылуы
В.И.Ленин атындағы Қазақ политехника институтымен жасалған келісім-шарт
бойынша жүргізіліп, топ-тобымен, жекелей де Алматы энергетика
институтына ауысты. Осылайша профессор-оқытушы кадрлар құрамы жылдан
жылға ұлғайып, олар лауазым атағына қарай жіктелді. Профессорлар мен
оқытушылар құрамы 1976 ж. - 215, 1977 ж. - 233, 1978 ж. - 255, 1979 ж. -285
адамды құрады [8].
Бұдан кейінгі жылдары институттағы ғылыми, педагогикалық
кадрлардың қатары біліктілікті арттыру факультетінде және аспирантурада
оқыту арқылы жетілдіріліп отырды. Олар кафедралардың кәсіби бағыты
бойынша маманданып, өндірістен қол үзіп және қол үзбей оқыды. 1976-1977
оқу жылдарында аспирантураның осы екі формасында 50 адам білім алды.
Оның 26-сы институт қызметкерлері, 18-і өнеркәсіп кәсіпорындары мен
ғылыми зерттеу институттары, 2-еуі басқа жоғары оқу орындары (ЖОО)
қызметкерлері, 2-еуі жас маман мен тағылымгер еді. Ұлттық құрамы жағынан
27 орыс, 13 қазақ, қалғандары белорустар, татарлар, кәрістер және т.б. ұлт
өкілдері болды. Олардың 3-еуі әйел адамдар болған.
1976 жылы институттың ғылыми-зерттеу тағылымдамасында 18
тағылымгер-зерттеуші оқыды. Аспиранттардың ғылыми зерттеуіне 13 ғылым
кандидаттары мен 2 ғылым докторы жетекшілік етті [9].
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Білім беруді ғылыммен ұштастыруға бағыт алынды. Дәрісханалық
топтық сабақтардың барлық түрінің мақсаты (семинар, зертханалық
жұмыстар, дәрісханалардағы практикалық сабақтар және т.б.) дәрістерде
баяндалған материалдарды кеңейту, тереңдету және бекітуге негізделді.
Сондықтан институтта топтық сабақтардың тиімділігін арттыруға көп көңіл
бөлінді.
Мысалы, қоғамдық ғылымдарды оқу барысында ең алдымен, әр студент
семинар сабағының жоспарын алды, онда семинардың тақырыптары,
жоспарлары және міндетті және қосымша әдебиеттердің тізімі берілді.
Зертханалық практикумды игеруде студенттер зертханалық жұмыстың
жазбасы (сипаттама) бойынша алдын ала зерттеу тақырыбымен, тәжірибе
процесінде шешетін зертхана қондырғы сұлбасымен, тапсырмалармен
танысты. Зертханалық сабақтар мен студенттердің емтихан тапсыруы алдында
«Огонек» сияқты техникалық құралдармен сұрау жүргізілді.
Институтта практикалық сабақтар тұрақты түрде жетілдіріліп отырды.
Олардың тақырыптарын қазіргі ғылым мен техниканың деңгейіне сәйкес
келетін міндеттерге жақындатуға тырысуы, кафедралардан үздіксіз жаңа
тақырыптарды, жаңа әдістемелік формаларды іздестіру бойынша заманауи
есептеу техникаларын қолдану талабы күшейтілді.
Жоғарғы оқу орындары жұмысының бірден-бір негізгі қағидасы
оқытуды өндірістік қызметпен ұштастыру болатын. АЭИ құрылған күнінен
бұл мәселеге айрықша маңыз берді. Өндірістік практиканың тиімділігін
әрдайым арттырып отыру үшін институт өндірістік практиканың базасы
ретінде еліміздің алдыңғы қатарлы, заманауи кәсіпорындарын таңдады.
Практикаға жетекшілік ету өндірісті жақсы білетін тәжірибелі оқытушыларға
жүктелді. Өндірістік практикалық типтік бағдарламасы ғылым мен
техниканың қазіргі жай-күйін, экономика мен еңбекті қорғау мәселелерін
бейнеледі. Болашақ мамандарды қалыптастыруда қоғамдық-саяси практика да
белгілі бір рөл атқарды. Практиканың бұл бөлігі әрбір студенттің өндіріс
ұжымдарында ұйымдастыру және қоғамдық-саяси жұмыс жүргізу дағдыларын
қалыптастырып, білімін тәжірибеден өткізуге мүмкіндік беретін. Сондай-ақ
сырттай және кешкі бөлімдерде оқитын студенттердің терең теориялық білім
алуы үшін оқу процесін жақсарту шаралары қабылданды. 1975-1976 оқу
жылында институтта, жалпы студенттердің саны 2852-ні құрады.
2 кесте - Факультеттер бойынша студентердің саны
Факультеттер

Студенттер саны

Электр энергетикасы
Жылу энергетикасы
Электр техникасы
Электр механикасы
Сырттай бөлім

711
483
432
358
868
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Студенттер өздерінің құрамы жағынан түрлі әлеуметтік топтардың:
жұмысшы, колхозшы, зиялы қауым өкілдері болды.
Институттағы студент жастардың қатары жыл сайынғы талапкерлердің
оқуға түсуімен көбейді. Мұны төмендегі кестеден байқауға болады:
3 кесте - Талапкерлер санының өсу көрсеткіші (ҚР ОММ-ның 2217 қор
мәліметтері пайдаланылды.)
Оқу жылдары
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991

Студенттер саны
2137
2305
3982
3985
3978
3067
3056
3084
4712
4527
4655
4857
4817
4716
4720

Кесте мәліметтері алғашқы 1976-1977 оқу жылы мен тәуелсіздік
қарсаңындағы 1990-1991 оқу жылы аралығындағы институтқа оқуға түсуге
ниет білдірген талапкерлер санының жыл сайын өсіп, оның екі еседен
артқанын көрсетеді.
Жоғары оқу орнына оқуға түсуге ниет білдірген жастарды, мектеп
түлектерін оқуға тарту мақсатында институт «ашық есік күндерін» өткізді,
орталық мерзімдік басылымдар «Социалистік Қазақстан», «Казахстанская
правда», «Вечерняя Алма-Ата» және т.б. газеттерде жарнама берді, өндірістік
практикаға барған студенттер кәсіпорындардың қызметкерлері мен
жұмысшыларына өз институты туралы мәліметтер таратып, оқуға шақырды.
Алматы энергетика институтына түсіп білім аламын, энергетикинженер боламын деуші жастарға дайындық курсы (ДК) үлкен көмек көрсетті.
Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің 1975 жылғы 26 тамыздағы № 621 жарлығын
орындау үшін Қазақ КСР ЖОО министрінің 1975 жылы 1 қыркүйектегі № 582
бұйрығымен Алматы энергетика институтында дайындық курсы ашылды. Ол
1975-1976 оқу жылына және одан кейінгі жылдары да 100 адамнан қабылдап
отырды [10].
Олар өндірістен қол үзіп 3 ай, 6 ай, 8 ай бойы дайындықтан өтті. ДК
тындаушылары түсу емтихандарын табысты тапсырған жағдайда институттың
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күндізгі бөліміне оқуға түсу мүмкіндігіне ие болды. Алматы энергетика
институты өндірістен келушілерді қабылдау мен оқытуда айтарлықтай
тәжірибе жинақтады, оқу жоспары мен оқу бағдарламаларын жасады, әдістеме
құралы дайындалып баспадан шығарылды, тұрақты тәжірибелі оқытушылар
құрамы қалыптасты.
Дайындықтың күндізгі оқыту формасымен қатар 1983 жылдан бастап
кешкі дайындық бөлімі жұмыс істей бастады. Сондай-ақ институт
қабырғасында республикадан тыс жерде оқыту жоспарына сәйкес Мәскеу,
Ленинград ЖОО дайындық курстарына қабылдау жүзеге асырылды.
АЭИ филиалдарының ашылуы да институт дамуындағы жаңа қадам
болды. 1977 жылы 15 тамызда ректордың № 268 бұйрығымен Өскемен
қаласында Алматы энергетика институтының жалпы институттық факультеті
ашылды, бұған негіз болған Шығыс Қазақстан облыстық партия коммитетінің
энергетик мамандарды дайындауды олардың болашақ жұмыс орындарына
жақындату ұсынысы негіз болды [11]. Дәл осындай себеппен Целиноград
қаласында (қазіргі Нұр-Сұлтан қаласы) жалпы институттық факультет
ректордың № 32 бұйрығымен 1981 жылы шілдеде ашылды [12].
Бұл факультеттер (филиал) қалыптасу кезеңін басынан өткерді.
Институт кафедралары облыстық бөлімшелеріне үлкен көмек көрсетті. Көмек
негізінен оқу, әдістеме, ғылыми және ұйымдастыру бағыттарын (дәрістер, оқу,
дипломдық жобалаулар, оқу жоспарлары мен бағдарламаларын дайындау,
зертханалық база құру, студенттердің практика өтетін базасын бекіту,
ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау, мемлекеттік емтихан комиссиясы
(МЕК) жұмысына қатынасу) қамтыды. Факультеттер (филиал) құрылып
таратылғанға дейінгі кезең аралығында халық шаруашылығына қажетті
мамандар дайындауға өз үлестерін қосып, олардың түлектерінің басым бөлігі
Солтүстік Қазақстан және Целиноград (қазіргі Ақмола) облыстарының
кәсіпорындарында жемісті еңбек етті.
Факультеттердің (филиал) кафедралары ғылыми-зерттеу жұмыстарын
жүргізді, ғылым мен өндірісті байланыстырды. Кәсіпорындардың
тапсырысымен орындалған ғылыми зерттеу жұмыстарының көлемі де
айтарлықтай болды.
Алматы энергетика институтының профессор-оқытушылар ұжымы оқу
процесінде КСРО Жоғары және орта арнаулы оқу министрлігінің 1965 жылы
бекіткен оқу жоспарымен жұмыс атқарды. Жалпы теориялық, жалпы
инженерлік және арнайы пәндердің ара-қатынасын ұтымдылыққа жеткізу
мақсатында оқу жоспарларына нақтылау жұмыстары жүргізілді. Оқу
жоспарлары мен бағдарламаларын жүзеге асыруды екі бөлікке бөлуге болады
– оқу жоспарында қарастырылған міндетті сабақтар және өз бетінше
атқаратын үй жұмысы.
Міндетті сабақтар – оқу сабақтарының кестесімен ұйымдастырылды.
Сабақтар кестесін жасау күрделі жұмыс. Аудитория қоры жетпей тұрғанда
студенттерге де, оқытушыларға да ыңғайлы кесте құру оңайға түспеді. Сондай
қалыптасқан жағдайға қарамастан күндізгі бөлімде оқитын студенттер үшін
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оқу негізінен күннің алғашқы бөлігіне жоспарланды, сабақ арасында «терезе»
қалдырмауға ұмтылыс жасалды.
Алматы энергетика институтының тәжірибесі студенттердің аптаның
бір күнінде міндетті сабақтардан босатылып, кітапханаларда, есептеу
сыныптарында, сызбаны жобалау кабинеттерінде және т.с.с. жұмыс істеуінің
тиімді екендігін көрсетті. Осылайша студенттердің өз бетінше
шығармашылық жұмыспен айналысуы үшін қолайлы жағдай жасалды.
Міндетті сабақ бейінін орындау тәртібі, кестеде көрсетілген сабақтарға
қатысуы студенттің оқуға көзқарасының көрсеткішінің бірі болды. Сабаққа
қатысуды деканат қатаң бақылауға алды. Дәрістерді профессорлар мен
доценттер және аға оқытушылар оқыды. Әрбір лектор өзіндік технологиялық
карта іспетті күнтізбелік жоспар құруға міндеттелді. Бұл жоспар дәрістік
курстың басқа да зертханалық, семинар, курстық жобалар; т.с.с. арасында
логикалық бірізділіктің болуын ұстанды. Алайда студенттердің ауыл
шаруашылық жұмыстарына, құрылыс отрядтарына қатысуына байланысты
сабақтың кеш басталуы орын алды.
Институт басшыларына студенттерді жаппай ауылшаруашылық
жұмысына жіберу ерекше жауапкершілікті жүктейтін. «Картошка, темекі,
жүзім, жүгері жинау жұмыстары 1,5-2 айға дейін созылатын болғандықтан оқу
үрдісіне үкен кедергі келтіретін. Облыс, аудан басшыларымен байланыста
жұмыс жасап, студенттеріміздің жататын орны, тамағы, жұмыс жағдайы мен
қауіпсіздігі мәселесін тікелей өзіміз қадағалайтынбыз», - дейді институт
ректоры А.В. Болотов.
Бұл жағдай қосымша кедергілер тудырды, профессор-оқытушыларды
оқытылатын материалдарды қысқа уақытта орындауға мәжбүрледі. Институт
бұл міндетті жұмыс жоспарлары мен оқу бағдарламаларын жетілдірудің,
сабақтардың сапасын арттырудың, студенттердің өзіндік жұмысын
жақсартудың есебінен орындады. Жалпы оқу процесі типтік бағдарламаға
сәйкес жүргізіліп, оның негізгі тараулары бойынша кеңестер берілді,
коллоквиумдар, семестрлік жұмыстар қабылданды.
Институтта оқу процесіне басшылық жасаудың тиімді формасы
іздестірілді. 1975 жылы Ғылыми әдістеме кеңесінің құрылуы осы жұмыстың
заңды нәтижесі еді.
Институттағы әдістемелік жұмысты ғылыми-әдістемелік кеңес (ҒӘҚ)
және факультеттерде әдістемелік бюро (ФӘБ) жүзеге асырды. Ғылымиәдістемелік кеңес педагогикалық жұмыс өтілі жеткілікті тәжірибелі
оқытушылардан жинақталды. Оларды ұйымдастыру аға буын педагогтардың
әдістемелік тәжірибесін нығайтып, одан әрі дамытуға кепілдік берді, оны жас
оқытушылардың тәжірибелік ұстаханасы ретінде игілігіне айналдырды. АЭИда бұл жұмыс табанды жүргізілді. Декандармен және кафедралармен бірлесіп
ағымдағы және келешектегі оқу процесін жоспарлауды қамтамасыз етті.
Алматы энергетика институты кафедраларында жинақталған оқу-әдістемелік
тәжірибені жинақтап, саралаудан өткізіп практикаға енгізді. Әсіресе
техникалық құралдарды қолдану тәжірибесіне және оқытудың жаңа
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формалары мен әдістері, инженерлерді дайындауда заманауи есептеу
техникаларын ұтымды пайдалануға ерекше көңіл бөлді.
Ғылыми-әдістемелік кеңес пен бюро оқытушылар мен студенттердің
еңбегін ғылыми ұйымдастыру, зерттеу және енгізу, семестр бойы оқу
процесінің барысына бақылау жасау, ЖОО ішінде оқу құралдарын
дайындауды жоспарлау сынды, функцияларды атқарды.
Ғылыми-әдістемелік кеңес институттың барлық мамандықтары үшін
негізгі және өтпелі оқу жоспарын дайындауды қамтамасыз етті. Әрбір
семестрдің басында барлық күндізгі оқу формасы студенттері үшін міндетті
тапсырмалар графиктері үйлестіріліп жасалды, онда семестр туралы барлық
мәлімет берілді; оқылатын пәндердің тізімі, сабақтың барлық түрлері
бойынша оқу жоспарының сағаттары, оларға қатысу міндеттелді (дәріс,
зертхана, практика, т.б.). Графикке сондай-ақ, студенттің семестрде
орындайтын сабақтары, сынақтары мен емтихандарының тізімі кірді.
Алматы энергетика институты міндетті тапсырмалар графигінің
ерекшелігі оқытушының жетекшілігімен және студенттің өз бетінше жұмыс
істеу сағаттарының нақты бөлінуінде еді. Әрбір студент әр пән бойынша
семестрлік жұмысты орындау, семинарға дайындалу әдістемеліктерімен және
дәріс жинақтарымен қамтамасыз етілді. Бұлар төменгі курс студенттері үшін
негізгі құралдар болды және олар студенттердің міндетті жұмысын бақылауға
мүмкіндік берді.
Әдістемелік кеңес оқуға керекті әдебиеттерді дайындаудың
редакциялық жоспарын құруға және оқытылатын пәндердің оқулықтармен
және оқу құралдарымен қамтамасыз етілуін бақылауға қатысты. Сондай-ақ
оның міндетіне конференциялар мен семинарларды дайындауға қатысу да
кірді. Аталмыш кеңес пен бюрода күндізгі және сырттай бөлім студенттеріне
қажетті әдістемелік нұсқаулар қаралып, бекітіліп отырды. Мысалы 1975-1976
оқу жылында 27 әдістемелік кітапшалар дайындалса, соның 15-і жұмыс
бағдарламалары, ал 12-сі әдістемелік нұсқаулар болды. Олар 100-500 данамен
институттың ротопринтінде және қаланың баспаханаларынан шығарылды. 27
әдістемелік кітапшалардың 8-і сырттай бөлім студенттеріне арналды. 5-еуі
әлеуметтік пәндер бойынша баспадан жарық көрді.
Алғашқы оқу жылында институттың оқу процесінде техникалық
құралдарды пайдалану жеткіліксіз болды. Ол дәрісхана қорының және арнайы
аппаратураның болмауымен байланысты еді.
Әсіресе, бұл жағдай оқу теледидарына көп қатысты болды. Кафедралар
негізінен оқытудың мынадай көрнекі құралдарын пайдаланды: слайдтар,
диафильмдер, бағдарламалық оқыту құралдары. Дегенмен бұлардың өздерін
де арнайы бөлме болмағандықтан кеңінен қолдану мүмкіндігі болмады [13].
Институттағы 218 оқытушының 78-і ғана техникалық құралдарды оқу
процесінде қолданған. Аппаратура саны бойынша 20 огонек, 1 фильмоскоп, 2
диапроектор, көрнекі құралдар бойынша 60 диафильм, 300 слайд болды [14].
Оқытудың техникалық құралдарын (ОТҚ) пайдалануда оқытушылар
оның тыңдаушыға ықпал ету тиімділігін, ақпаратты қабылдау сипатын және
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т.б. жағдайларын басшылыққа алып, жұмыс істеді. КСРО-да ОТҚ үшін
орталықтандырылып шығарылған материалдар институттың дәрістік
курстарының негізгі мұқтаждығын қанағаттандыра алмады. Осы себепті
институттың лекторлары өздері оқитын курстары бойынша ОТҚ қолданудың
мазмұны мен формасын дайындады.
Сондай-ақ жоғарыда аталған мәселені шешуде Алматы энергетика
институты оқытудың техникалық құралдары кабинетін құрды. Кабинет
әртүрлі ОТҚ тиімділігіне талдау жасап, нақты жағдайда қолдануға болатын
ыңғайлы аппаратураны ұсынды, оқытушыларды техникалық құралдарды
пайдаланудың озық формаларымен таныстырды. Осылайша ОТҚ кабинеті
оқытудың техникалық құралдарын пайдалану бойынша әдістеме жұмысының
орталығына айналды. Оқытушылардың практикалық қызметінде бұл
жұмыстың тиімділігін арттыру үшін институт ОТҚ жабдықтарын арнайы
дәрісханаларға шоғырландырды.
Оқу бөлімі, деканаттар, кафедралар оқу жұмысын ұйымдастыруға
ерекше мән берді. Студенттерді аттестациялау практикаға енгізілді.
Емтиханға дайындықта студенттерді семестр сайын 2 рет аттестациядан
өткізу тиімді рөл атқарды. Осылайша бақылау күшейтілді. Қысқы және жазғы
емтихан сесияларының қарсаңында кафедралар емтиханды қабылдаудың
бірыңғай әдістемесін, емтихан құжаттарын рәсімдеуді, қосымша сабақтар мен
кеңестер берудің кестесін талқылады. Қысқы және жазғы емтихан сессиясы
барысын қадағалайтын комиссия құрылды. Осы қалыптасқан дәстүр күні
бүгінге дейін оқу үрдісін жоспарлап, тиімді бақылаудың ұтымды әдісі ретінде
қолданылып келеді.
1977-1978 оқу жылында институттың ғылыми-әдістеме кеңесі (ҒӘК)
қайта сайланып, оны
құрамы 7 адамнан тұратын төралқа (президиум)
басқарды.
Ғылыми-әдістеме кеңесі 5 секцияға бөлініп, жұмыс жасады, атап
айтқанда, № 1 секция «Оқу процесін жоспарлауды және оқыту әдістерін
жетілдіру» деп аталады. Оны «Инженерлік графика» кафедрасының
меңгерушісі, доцент А.А. Родыгин басқарды. № 2 секция «Қоғамдық
ғылымдарды оқытуды жетілідіру» секциясы, оның жетекшісі саяси экономия
кафедрасының меңгерушісі Е.П. Тихомиров болды. № 3 секция «Өзіндік
жұмысты, СОЗЖ (УИРС) практиканы ұйымдастыру және оқытудың
техникалық құралдарына жетекшілік» ВТиПО кафедрасының меңгерушісі,
доцент З.А. Иванов
жетекшілік
етті. № 4 секция «Бірінші курс және
дайындық бөлімімен жұмыс» секциясына жетекшілікті ЭПП кафедрасының
меңгерушісі, доцент Г.А. Шепель атқарды. № 5 секция «Кешкі-сырттай оқыту
және жалпы әдістеме мәселелері деп аталды, жетекшісі КСОФ проректоры,
доцент К.Н. Ермекбаев болды.
Осы секциялар факультеттердің бес әдістеме бюросымен тығыз жұмыс
істеді. Факультеттердің әдістеме бюросының төрағаларымен орынбасарлары
бюро жұмысына тікелей жетекшілік жасады:
1) ЭМФ әдістеме бюросының төрағасы - доцент Г.О. Маркус,
орынбасары - доцент М.С. Задин.
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2) ЖЭФ әдістеме бюросының төрағасы - доцент К.А. Дәйірбеков,
орынбасары-доцент Д. Ахнадеева.
3)
ЭТФ әдістеме бюросының төрағасы - доцент Д.Х. Әміров,
орынбасары - Н.И. Ольшанская.
4) ЭЭФ әдістеме бюросының төрағасы - доцент Г.Н. Стульников,
орынбасары, ЭПП кафедрасының аға оқытушысы А.Н. Арнгольд.
5) КСОФ әдістеме бюросының төрағасы - доцент К.М. Омаров,
орынбасары, физика кафедрасының аға оқытушысы Л.З. Завадская.
Секциялар мен әдістемелік бюролар Алматы энергетика институтының
ҒӘК-і бекіткен жоспармен жұмыс істеді. Әр секцияның жұмысы бірнеше
бағыттан тұрды.
АЭИ оқу процесінің тиімділігін арттыру және оқу материалдарын
шығармашылықпен меңгеруге ықпал етудің маңызды формасы болып
саналатын проблемалық оқытуды білім беру үдерісіне енгізді. Оның
теориялық және практикалық мәселелері факультеттер мен кафедралар
оқытушыларының назарында болды. «Вестник высшей школы» журналы
және социалистік елдердің халықаралық «Современная высшая школа»
журналында әдістің мазмұны жарияланып, АЭИ оқытушылары бұл әдістің
тиімділігін жоғары бағалап қабылдады. Сонымен қатар, ұзақ жылдар бойы
өзін дәлелдеген дәстүрлі әдістердің маңыздылығын да ескерді. Проблемалық
оқытудың белгілі бір оң тәжірибесін қоғамдық ғылымдар, арнайы кафедралар
жинақтады.
Бұл кафедраларда проблемалық оқытудың жалпы және жеке мәселелері
бойынша ғылыми зерттеулер жүргізілді. Ғалымдардың еңбектерінде
жинақталған тәжірибе ой елегінен өткізіліп, қорытындыланды, мәні ашылып,
проблемалық оқытудың әдістемелік тұрғыдан тиімділігінің сыры ашылды.
Проблемалық оқытудың принципін, студенттердің зияткерлік дамуына
ықпал ететін, студенттердің арнайы дайындығына бағытталған кәсіби
қызметін моделдеу принципімен біріктіруге, ұштастыруға бағыт ұстады.
Студенттерді оқытудың проблемалық амалы оларды болашақ мамандық
қызметінің мүддесінен шыға отырып білімді творчестволықпен меңгертуге
бағыттады. Сондықтан студенттерге - болашақ мамандарға белгілі бір білім
жиынтығын беріп қоймай, олар өндірістік жағдайларда пайда болатын
проблемаларды шешудің тиімді әдістерімен қаруландырылды.
Проблемалық оқытудың қолданбалы элементтері кеңінен тарады.
Проблемалық принцип, мысалы, ҚЭТ және ТВН кафедраларында курстық
және дипломдық жобаларды дайындауды басқаруда сәтті қолданылды.
Мұндай жұмыстардың жоғары шығармашылық деңгейі артып, қалыпты емес
шешімдер жасауға мүмкіндіктер берді, технология мен конструкциялау
заманауи озық дипломдық жобалар мен курстық жұмыстар орындауға қол
жеткіздірді.
Студенттердің танымдық қызметінің белсенділігін дамытудағы
проблемалық оқыту әдістеріне іскер ойындар өткізудің тікелей қатысы бар.
Ойындар өткізу процесінде студенттердің алдына нақты міндеттер
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қойылады, оған қатысушылар әртүрлі мамандықтардың және өндіріс
жетекшілерінің рөлдерін атқарады, соның негізінде олар басқарушылық,
инженерлік және т.б дұрыс шешімдерді жиі болып тұратын өндірістік
жағдайлар барысында қолдануға үйренді.
Ал оқытушылар ойындар мен тапсырмалар орындау процесінде белгілі
бір зерттеу жұмысын орындады. Сабақта ол лектор кеңесуші, пікір сайысқа
қатысушы және жетекші, негізінен төреші рөлін атқарды.
Іскер ойындар және өндірістік жағдайды талдау институттың
факультеттерінде, кафедраларында кеңінен тарады. АЭИ-де кафедралар әр
оқу курстарының тараулары бойынша іскер ойындардың әдістерін және оны
жүргізудің негізгі принциптерін жасады.
Осындай дидактикалық ойындардың әдістерін жасау Жоғары оқу
орындарының проблемалары зертханасының тапсырмасы бойынша С.М.
Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде, Алматы энергетика
институтында орындалды [15].
Ғылыми-әдістеме жұмысы 1970-жылдардың екінші жартысында
институттың ғылыми кеңесінде де тұрақты түрде қаралып отырды. Кеңес
«әдістемелік нұсқауларды», мамандықтардың негізгі пәндері бойынша
плакаттарды, 2-ші оқу-әдістемелік конференцияның бағдарламасын, 0301,
0302, 0303, 0305, 0315, 1707, 1306, 0628 мамандықтарының желі графиктерін,
«студенттердің өзіндік жұмысы және уақыт бюджеті туралы», «әдістемелік
нұсқауларды бекіту», «1977-1978 оқу жылының күзгі семестрінде әдістеме
кеңесі секциясының және факультеттер әдістеме бюросының жетекшілерінің
есептері» тыңдалды. «1978 жылғы оқу-әдістеме конференциясы нұсқауының
жобасы» талқыланды, «Қазақ ССР Жоғары және орта арнаулы министрлігіне
типтік бағдарламалар туралы анықтама дайындау жөнінде», «АЭИ
факультеттерінде 1-5 семестрдің желілік графиктерін құрудың барысы
туралы», КСРО Жоғары және орта арнаулы оқу министрлігінің № 805
бұйрығын орындауда «институттың барлық оқу жұмыстарының түрлеріне
орта уақыт нормасын бекіту», «1 курс студенттерімен және дайындық
бөлімінің тыңдаушыларымен ұйымдастыру және әдістемелік жұмыстар
туралы» және т.б. мәселелер ғылыми кеңес отырысы талқылаған тақырыптар
болды.
1978 жылдың 13-17 ақпаны аралығында өткен АЭИ оқытушылар мен
профессорлар құрамының III оқу-әдістемелік конференциясында 5 секция
жұмыс жасап, секциялар отырыстарында оқытудың мазмұнына қатысты
ақпаратты іріктеу, оқу-тәрбие жұмысын жоспарлау, оқытудың әдістері мен
құралдарын талдау қарастырылды. Конференциядағы пікірталас институт
оқытушыларының қойылған мәселелерге қызығушылығының артқандығын
және оқу-әдістеме жұмысын жетілдірудегі институт кафедралары белсенділігінің артқандығын көрсетті. Бұган дейінгі өткен II конференцияда 85
баяндама тыңдалса, III конференцияда 105 баяндама тыңдалды [16].
Оқу процесінің тиімділігін арттыру мақсатында алғашқы оқу жылының
екінші семестрінде оқу кестесіне куратор сағаты енгізілді. Бұл кураторлардың
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топтармен жұмысын жақсартуға және олардың қызметіне бақылауды
күшейтуге көмектесті. Кураторлар кеңесі куратордың журналын жасады.
Онда кураторлардың оқу-тәрбие жұмысының маңызды бағыты айқындалды.
Кураторлардың еңбегі еш кетпей, студенттер сессияны жақсы тапсыруға
ұмтылды. Қысқы сессияның нәтижесі бойынша 84 оқу тобының 18-і жүз
пайыздық үлгерім берді. Сонымен қатар үлгерімі нашар студенттермен
кураторлар тұрақты түрде жұмыс жүргізді. Үлгерім нәтижесін жақсартуда
институттың қоғамдық ұйымдары да үлкен көмек көрсетті. Үлгерім
институттың және факультет партия, комсомол комитеті мен профкомының
әрдайым назарында болып, бақылауына алынды.
Жұмыстың бұл формасы кейін де практикада ұзақ сақталды.
1976-1977 оқу жылы осы міндеттерді шешу және оқу жоспарын табысты
орындау мақсатында институт мына шараларды жүзеге асырды:
- үш дәрісхана техникалық құралдармен жабдықталды;
- педагогика мен инженерлік психология пәндері бойынша сабақ өткізу
үшін кабинет ұйымдастырылып жабдықталды;
- «монтаж және эксплуатация» зертханасы жабдықталды;
- физика пәніне арнайы дәрісхана берілді;
- ТВН бойынша зертхана құрылды;
- екі лингафон кабинеті іске қосылды;
- пәндердің қисындық құрылымы бойынша жұмыс жалғастырылды;
- барлық пәндер оқу жоспарында белгіленген бағдарламалармен, әдістемелік нұсқаулармен, оқу құралдарымен қамтамасыз етілді.

Көрнекті ғалымдар тәжірибелік сынақ өткізуде
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Осы 1976-1977 оқу жылында 53 әдістемелік жұмыс жарық көрді, олардың
саны 100 данадан 1000 данаға дейін жетті. Бұл оқу жылында институтта 233
оқытушы жұмыс істеді, соның 92 оқытушысы сабақта техникалық құралдарды
пайдаланды. Институтта 20 Огонек, 1 фильмоскоп, 15 диопозитивтер, 45
кинофильм, 500 слайд, 110 диафильм қолданыста жұмыс істеді. Оқытудың
техникалық құралдары (ОТҚ) және оқытуды бағдарламалау (ОБ) оқу процесін
ғылыми ұйымдастыруды жүзеге асырудың маңызды элементі болып табылды.
Институттағы оқу процесі алғашқы оқу жылдарының өзінде-ақ оқытудың
техникалық құралдарын молайтуға ұмтылды. Институт ішкі және жоғары оқу
орындары аралық оқу-әдістемелік, ғылыми-практикалық конференцияларда
тәжірибе алмасуға тырысты.

Фильмоскоп

Диопозитивтер

Диафильмдер

Кафедраларда жалпы және арнайы курстар бойынша көрнекі құралдар
қорларын: плакаттар, слайдтар, диапозитивтер, сызбалар, кестелер, т.б. жасау
кеңінен жүргізілді. Олар дәрістер мен практикалық сабақтарда ұтымды
пайдаланылды. Көбірек слайдтар қолданылды. Оқытудың техникалық
құралдарын қолданудың сценарийлері жасалды. Сценарий жасауға
оқытушылар студенттерді де тартты.
1975-1976 оқу жылында сырттай-кешкі бөлім студенттерінің алғашқы
нұсқау сессиясы өтті. Институт оқытушыларды дәріс, семинар сабақтарын
жүргізумен қатар, студенттердің назарын бақылау жұмыстарының
тапсырмаларына аударды, олардан өзіндік жұмыстардың дер кезінде
орындалуын талап етті. Кешкі және сырттай оқыту факультетінің (КСОФ) оқу
процесі оқу жоспарына сәйкес жүргізілді. Барлық мамандықтар бойынша
(ЭПП, ТЭС) студенттерді оқыту:
а) 1974, 1975, 1976 жылдары оқуға түскендер 1975 жылғы жаңа оқу
жоспарымен оқытылды;
б) 1971, 1972, 1973 жылдары оқуға түскендер 1966 жылғы ескі оқу
жоспарымен оқытылды.
Әр оқу жылының басында КСОФ оқу процесінің біртұтас графигі
жасалып, барлық қажетті оқу-әдістемелік құжаттар бекітілді. Кешкі бөлімде
оқитын студенттерде апталық жүктелім 10-12 сағатты құрайтын сабақтар
жүргізілді.
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Алматы қаласында тұратын сырттай бөлім студенттеріне апталық
жүктелім 8-10 сағатты құрайтын кешкі сабақтар өткізіліп, ол студенттердің
үлгеріміне оң әсер етті.
Өндірістен қол үзбей мамандарды дайындаудың жұмысын үйлестіру
мақсатында 1976-1977 оқу жылында келесі іс-шаралар жүргізілді:
1) Кешкі-сырттай оқыту факультетінде құрамы 9 адамнан тұратын
әдістеме бюросы құрылды.
2) Алматы энергетика институтының «КСОФ әдістеме бюросының
ережесі» дайындалды, онда факультеттегі әдістеме жұмысының негізгі
функциялары, құқы, формасы мен мазмұны көрсетілді.
3) «Сырттай және кешке оқитын студенттермен кафедралардың жұмысы
туралы» ереже дайындалып, көбейтіліп барлық кафедраларға тапсырылды.
Бұл ереженің мақсаты сырттай және кешке оқитын студенттермен жұмысты
жақсы ұйымдастыру және оны жүргізуде кафедраларға көмектесу, кешкісырттай оқу мәселесінде ортақ амал қалыптастыру еді. Ереже кафедралардың
міндеттерін толықтай белгіледі және олардың КСОФ деканатымен өзара
қарым-қатынасын айқындады.
4) Ректордың бұйрығымен институттың барлық кафедраларында
сырттай және кешкі факультет студенттерімен жұмыс істеу үшін жауаптылар
тағайындалды, олар КСОФ оқу процесін қамтамасыз етті.
5) «Кафедрада КСОФ студенттерімен жұмысқа жауаптының жұмысы
туралы ереже» дайындалып барлық кафедраларға таратылды. 1976-1977 оқу
жылы бойы ректорат пен КСОФ деканаты кафедра меңгерушілерімен және
оқытушылар активімен бірнеше рет мәжіліс өткізіп отырды, оларда оқу
процесін ұйымдастыру және оны жақсарту; жұмыс бағдарламаларының жәйкүйі; сырттай оқитын студенттерді оқулықтармен және кітапхана
материалдарымен қамтамасыз ету; бақылау және курстық жұмыстарына пікір
жазу; сессияның барысы және қарызды жою, т.б. мәселелер талқыланды.
Факультет, курс және топтық жиналыстарда студенттерге сабақтарын
дұрыс ұйымдастыру жөнінде әдістемелік кеңестер берілді; бақылау
жұмыстарын орындау мерзімі туралы жоспар-график таратылды. Бақылау
жұмыстарын тексеру және оларға пікір жазу КСРО Жоғары және орта
арнаулы оқу министірлігінің 1975 жылғы қыркүйектегі № 937 бұйрығына
сәйкес іске асырылып отырды.
Қолға алынып іске асырылған шаралар оң нәтиже берді. 1977 жылдың
21 сәуірінде Қазақ КСР Жоғары және орта арнайы оқу министірлігі
алқасының материалдарында институтта сырттай оқитын студенттердің 19741975 оқу жылындағы үлгерімі 37,2%-дан 1975-1976 оқу жылында 60%-ға
артқаны атап өтіледі.
КСОФ студенттерімен тәрбие жұмысын деканат институттың жыл
сайын жасайтын саяси-тәрбие жұмысының біртұтас жоспарымен жүргізді.
Сондай-ақ деканат бұл жұмысты ұйымдастыруда және шараларды өткізуде
олардың әлеуметтік құрамын да ескеріп отырды. Мұндағы студенттер
негізінен республиканың ірі заводтары мен фабрикаларының, жобалау
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ұйымдары мен энергетика кәсіпорындарының жұмысшылары мен
қызметшілері еді.
Деканат студенттерімен тұрақты байланыс орнатып, оларға мамандық
туралы ақпарат таратты, үлгерім, бақылау жұмыстарын, курстық жобаларды
орындау әдістемесі, сырттай оқу туралы ережелермен таныстыруды, жүйелі
жүргізіп, айтулы даталарға байланысты өтілген шараларға тартып отырды.
Студенттердің жұмыс істейтін кәсіпорын басшыларына олардың үлгерімі,
сабаққа қатысуы жөнінде ақпарат таратып жүрді. Осылайша студенттердің
дер кезінде сессияға келуіне септігін тигізді.
Қоғамдық ғылымдар кафедрасы елдің саяси өмірінің өзекті мәселелерін
оқып үйренуде қосымша сабақтар өткізді. Сол бір тарихи кезең талаптарына
сай СОКП ОК сьездері мен пленумдарының материалдары, Қазақстан
Компартиясының Орталық Комитетінің шешімдері туралы ақпарат студенттер
арасында кеңінен насихатталды.
1976-1977 оқу жылында өндіріс кәсіпорындары мен қалаларды
электрмен жабықтау мамандығы бойынша 123 студент, жылу электр
станциясы мамандығы бойынша 16 студент сырттай оқуын тәмәмдады [17].
Емтиханға дайындыққа және өткізуде кешкі және сырттай оқу
топтарының кураторлары үлкен еңбек сіңірді. Алматы энергетика
институтының кураторлар кеңесі олар үшін куратордың жадынамасын
дайындады, оны партбюро мен ректорат бекітті. Жадынамада кураторлар
қызметінің негізгі бағыттары көрсетілді: оқу, ғылым және тәрбие жұмысы,
топтарға карточка жасау, бірінші курс үшін жұмыстың түрлері, тәрбиелік
ықпал ету шаралары, сондай-ақ кураторлардың жауапкершілігі және олардың
жұмысына бақылау орнату және т.б.
Кешкі-сырттай оқу факультетінің КСОФ оқу-әдістеме жұмысы ғылыми
кеңестің назарынан тыс қалған емес. Мәселен 1977 жылдың қарашажелтоқсан айларында КСОФ оқу-әдістемелік жұмысы кезекті тексерістен
өтіп, кемшіліктері көрсетілді, оның жұмысын 5 жылдық перспективалық
жоспарға сәйкестендіруді ұсынды. 1977-1978 оқу жылында 30 әдістемелік
нұсқау 300-1000 данамен баспадан шығарылды [18].
1977 жылдың 10 мамырында ректордың № 153 бұйрығымен КСОФ
әдістеме бюросы құрылды. Ол кешкі және сырттай оқыту факультеті мен онда
оқу процесін қамтамасыз ететін кафедралардың оқу-әдістеме жұмыстарын
одан әрі жетілдіруді көздеді. 1977-1978 оқу жылында осы бюро отырысында
6 мәселе талқыланды:
1) Сырттай оқитын студенттердің курстық жұмыстары мен жобаларының орындалуын талдау, курстық жобалар бойынша әдістеме нұсқаулар
мен қамтамасыз етілуі.
2) Сырттай бөлім студенттері үшін жасалған семестрлік жұмыстардың
мазмұнын талдау және семестрлік жұмыстарды беру мен қабылдаудың
графиктерін бекіту.
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3) Оның дәрістер, өзара сабаққа қатысуды ұйымдастыру мен бақылау,
оқу процесінде оқытудың техникалық құралдарын пайдалануды талдау.
4) КСОФ әдістеме нұсқауларының жұмыс жоспарын бекіту.
5) Сырттай бөлім студенттерінің бақылау тапсырмаларына ой-пікір
жазу.
6) Жұмыс бағдарламаларын талдау және бекіту [19].
1975 жылы 16 қарашада Алматы энергетика институтының Ғылыми
кеңесі күндізгі, кешкі және сырттай оқу формаларының оқу процесін
қамтамасыз ететін әдістемелік нұсқауларды шығарудың 1976-1980 жылдарға
арналған бес жылдық жоспарын бекітті. Институттың барлық кафедралары
оқу жоспарын жүзеге асыру үшін белсенділік көрсетті. Бұл құжатта
әдістемелік нұсқауларды шығаруды орындау әр жылдарға бөлінді. Осылайша
1975-1978 оқу жылдары институтта 122 әдістемелік нұсқаулар орта есеппен
250-300 данадан шығуға тиіс болды.
Институт алғашқы күннен бастап-ақ оқу процесін жетілдіруге және оны
әдістемемен қамтамасыз етуге басты назарын аударды:
1) Мамандықтар бойынша оқу жоспарларының тиімділігі мен мазмұнын
оқу процесі барысында тексеру.
2) Оқу жоспарындағы барлық пәндер бойынша жұмыс бағдарламаларын
жасау.
3) Мамандықтардың барлық пәндері бойынша оқу процесінің желі
графиктерін құрастыру.
4) Барлық мамандықтар бойынша оқыту циклдарының құрылымдыққисынды сызбасын құрау.
5) Өзіндік жұмыстың барлық түрлері бойынша студенттердің уақыт
бюджетін зерттеу.
6) Барлық өзіндік жұмыстар түрлерін тарату және қабылдау графиктерін
құрастыру.
7) Әрбір студентке оқу жоспарларын тарату үшін семестр, курс және
мамандық бойынша кесте жасау.
8) Барлық пәндер бойынша оқу процесінің технологиялық картасын
жасау (дәріс, практикалық және зертханалық сабақтар).
9) Оқу процесінде практикалық және зертханалық сабақтардың
тапсырмаларының 100 нұсқасын дайындау көзделді [20]. Бұлардың 1, 2
тараулары 1975-1976 оқу жылында орындалды. 1970-жылдардың екінші
жартысында институттың барлық кафедраларында оқу процесінің желі
графигі жасалды, технологиялық карта жасау аяқталды. Оқу процесін ғылыми
ұйымдастыру бойынша атқарылған жұмыстардың негізгі нәтижелері Алматы
қаласы ректорлары кеңесінде, қалалық әдістемелік семинарларда, АЭИ оқуәдістемелік конференцияларда баяндалып қолдау тапты. 1978-1979 оқу
жылында барлық мамандық бойынша, оқытудың барлық формасы бойынша
жаңа оқу жоспарына көшу аяқталды. Институттың Ғылыми кеңесінің
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шешімімен 0302, 0303, 0305, 0315, 1707 мамандықтарында жаңа пәндер оқу
процесіне енгізілді.
Қазақстандағы энергетика саласының дамуымен, ең алдымен, Екібастұз
энергия кешенінің құрылуымен тікелей байланысты жаңа пәндер оқу
процесіне енгізілді. Бұл арнайы курстар республиканың энергетика
саласының даму ерекшеліктерін, құрылыс және энергетика кәсіпорындарының инженер-энергетик мамандарына сұраныстарын ескеріп жасалды
[21].
Осындай жұмыстар институт дайындайтын басқа да мамандықтар
бойынша жүргізілді, оқытудың барлық формасы бойынша кейбір пәндердің
жұмыс бағдарламалары өңдеуден өткізілді. Мұндай жұмыстар келесі
курстардың: «Инженерлік психология», «Электрлік жабдықтау жүйесіндегі
өтпелі процестер», «Шеберханадағы жұмыстар», «Инженерлік және
экономикалық есептеу техникасы» жұмыс бағдарламалары өңдеуден өтіп
түзетулер мен толықтырулар жасалды.
СӨЖ формасының алуан түрлері дайындалды:
- диплом жобалау;
- курстық жобалау;
- баяндамалар жазу;
- семестрлік тапсырмалар;
- түпдеректерді конспектілеу;
- рефераттар жазу.
Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру және осы жұмысқа
бақылауды жақсарту бойынша маңызды шаралар қабылданды.
СӨЖ жоспарының бастапқы нұсқалары кафедраларда жасалып
бекітілді. Пәндердің дәрісханада және дәрісханадан тыс сабақтарының өзара
байланысын ескеріп бұл жоспарларды әр факультеттің, курстың әдістемелік
комиссиясы үйлестірді. Оқу жылы басталар қарсаңында факультеттер
деканаттары әдістеме бюросымен бірігіп әр курста оқылатын пәндер бойынша
СӨЖ бақылау жүргізудің мерзімдерін бекітті.
Графикте студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмаларын тарату және
олардың орындаған тапсырмаларын өткізу мерзімі, сондай-ақ коллоквиум
өткізу, бақылау жұмыстарын және басқа да ағымдағы үлгерімді бақылау
түрлерінің мерзімдері көрсетілді.
Өзіндік жұмысқа берілетін тапсырманың көлемін әр оқу пәні бойынша
оқытушы факультеттің әдістеме бюросының әр пән бойынша бекіткен еңбек
шығыны коэффиценті негізінде анықтады. Сөйтіп институтта СӨЖ-ге
біртұтас бақылау жүйесі қалыптасты.
Факультеттер семестр сайын 2 реттен аттестация түрінде бақылауды
жалғастырды. Әдетте аттестация өткізу үшін кафедраларда дайындық
жұмыстары жүргізілді (бақылау жұмыстары, сұрау, коллоквиумдар және т.б).
Аттестацияның нәтижелері оқу топтарында, старосталар арасында, УВК
отырыстарында, кураторлар кеңесінде, факультеттер мен институт
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кеңестерінде талқыланып, аттестацияның нәтижелерін практикаға енгізу үшін
оны жетілдіру шаралары жүзеге асырылды.
Факультеттер кафедраларының басым көпшілігі оқу тиімділігін арттыру
мақсатында оқытудың техникалық құралын (ОТҚ) лекция және практикалық
сабақтарда қолданады. Алайда оларда ОТҚ қамтамасыз ету небәрі 10%-ды
құрған еді. Бұл біріншіден, арнайы дәрісханалар ашудың қиындықтарымен,
екіншіден, кафедралардың бәрі бірдей слайдтар мен диафильмдер көрсететін
аппаратпен жабдықталмауымен байланысты болды.
Дәл осындай жағдай Бағдарламалы бақылау құралдарын (ББҚ)
қолдануда да байқалды. ББҚ электр машиналары, электр станциялары, ЭАПУ,
ГЭТ, ТОЭ, жоғарғы математика кафедраларында мүлдем болмағандықтан
қолданысқа енбеді. ОТҚ-ны қолдануда үлгі болатын кафедралар шығып, олар
зертханалық
аппараттарды оқу процесіне кеңінен қолданды. Олардың
қатарында химия, сызба геометриясы, азаматтық қорғаныс курсы, өндірістік
кәсіпорындары мен қалаларды электрмен қамтамасыз ету кафедралары болды.
ЖЭҚ кафедрасында ПСК машинасы игерілді, графика кафедрасында өз
күштерімен қондырғы жасалды, химия, еңбекті қорғау, жалпы жылу
техникасы, энергетика экономиясы кафедралары «Огонек» қондырғысын
барынша тиімді қолдана білді [22]. Институттың әдістемелік жұмысын
жетілдіру мақсатында 1982 жылы 7 қыркүйекте № 1 хаттамамен АЭИ кеңесі
бекіткен жаңа ереже қабылданды. Соның негізінде Ғылыми-әдістемелік кеңес
(FӘК) институттың жоғарғы әдістемелік органы болып табылды, ол оқу
процесін ғылыми ұйымдастыру бойынша жұмысты үйлестіру, оқу-әдістеме
жұмысын жетілдіру және профессор-оқытушылар құрамының педагогикалық
шеберлігін арттыру үшін құрылып, әдістемелік жетекшілік іске асырылды
[23]. Оның құрамы аталмыш кеңестің құрылымымен анықталды және
ректордың бұйрығымен 3 жылға бекітілді. ҒӘК кеңестің төралқасы, секциялар
және факультеттердің комиссияларынан тұрды. 1983 жылдың 20 маусымында
шыққан ректордың бұйрығы 19 адамнан тұратын төралқа құрамын бекітті,
оған төраға, оның орынбасары, хатшы және секция төрағалары мен
факультеттер әдістеме комиссиясының төрағалары кафедра меңгерушілері
және жетекші мамандар кірді. Оны оқу ісі жөніндегі проректор басқарды.
1977-1978 оқу жылында оның құрамында 5 секция жұмыс істесе, жаңа
Ережеге орай 1982-1983 оқу жылында 8 секция жұмыс істеді. Жаңадан оқыту
әдістемесін жетілдіру; зертханалық практикумдарды ұйымдастыру және
жетілдіру; оқу процесін әдістеме және техникалық жабдықтау; есептеу
техникасын оқу процесінде қолдану; аспиранттармен және стажерлармен
жұмыс секциялары қосылды [24].
FӘК президиумы мамандар дайындаудың сапасын арттыруға, оқу
процесін жетілдіруге, ғылыми негізде білімге бақылау орнатуға бағытталған
жұмыстарды ұйымдастыруды жүргізді. Оқу процесін одан әрі жетілдіру
бойынша оң тәжірибелерді пайдаланды және тың ұсыныстар дайындады. FӘК
секциялары өз жұмыстарын жоспарларына сәйкес ұйымдастырды. Жоспар әр
35

семестр сайын жасалды. Секциялардың жұмыс жоспарын FӘК төралқасы
қарап және бекітіп, оның жүзеге асуына серпін берді [25].
Жаңа ережеге сәйкес факультеттердің әдістеме бюролары,
факультеттердің әдістеме комиссиялары болып қайта құрылды. Секциялар
шешетін мәселелері шеңберіне сәйкес оқу процесін жетілдіру бойынша олар
ұсыныстар әзірледі.
FӘК төралқасы бекіткеннен кейін бұл жоспарлар күшіне еніп,
факультеттер мен кафедралардың әдістеме комиссиясы арқылы оқу процесіне
енгізілді, осылайша олардың арасында вертикальды байланыс орнады.
Факультеттің әдістемелік комиссиясы (ФӘК) FӘК жұмысшы органы болып
табылды. Кафедралардың оқу жылына арналған жоспарларында кафедра
мүшелерінің міндеттері белгіленіп, олардың қызметтері айқындалды.
Осылайша әдістеме жұмысы саласына жоспарлы сипат берілді және оған
профессор-оқытушылар құрамының аса тәжірибелі бөлігі тартылды. Ғылыми
әдістеме мәселелері оның маңыздылығына, күрделілігіне және т.б
критерийлер бойынша FӘК президиумында, FӘК секциясында, ФӘК немесе
кафедралардың әдістеме кеңесінде қадағаланатын болды. 1980-жылдардың
бірінші жартысында негізінен олардың арасындағы горизонталды және
вертикалды байланыс орнатылды. FӘК пәндерді оқытуда ең басты мәселе етіп
дүниетанымдық аспектіні алға шығарды. Жалпы әдістемелік тәжірибені
жинап талдау сабақтастығын тапқан дәстүрге айналды, сол үшін Алматы
энергетика институтында
сабақтар
ережелер, әдістемелік нұсқаулар,
кеңестер, оқу құралдарымен нығайтылды. Оларды жетекші ғалымдар немесе
оқытушылар ұжымы құрастырды. Осы құжаттар берілген пікірден кейін,
кафедра мәжілісінде бекітіліп, институт іші шығаратын редакцияның
жоспарына енгізуге ұсынылды. Бұл басылымға дәрістер жинағы, зертханалық
жұмыстың сипаттамасы, өндірістік практиканың типтік бағдарламасы, әрбір
мамандық бойынша курстық және дипломдық жобалаудың ережесі, әртүрлі
машиналар тілінде бағдарламалау үшін оқу құралы, т.б. кірді.
Кафедралардың және жекелеген оқытушылардың оң тәжірибесін
қорытындылау және тарату мақсатында жыл сайын өтетін ғылымипедагогикалық конференция оқу пәндерінің, соның ішінде техникалық
пәндердің дүниетанымдық аспектісін күшейту мәселесіне арналды. Оның
шешіміне орай барлық кафедралар негізінен бүкіл пәндер бойынша
әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілді. Профессор-оқытушылар
құрамы оқылатын курстар бойынша оқу-әдістемелік құжаттарды дайындап
жүйеледі және нақтылады.
1982-1983 оқу жылында ғана 135 оқу-әдістемелік құрал дайындалып,
жарыққа шығарылды [26].
Туындаған мәселелерге байланысты ҒӘК отырысын өткізу әдетке
айналды. 1984-1985 оқу жылында FӘК осындай 8 отырыс өткізді. Онда
семестрлердің қысқаруына байланысты өзіндік тапсырмалардың көлемін
өзгерту, студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру, жоспарлау және
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олардың жекелеген кафедралар мен факультеттердегі барысы туралы, жас
мамандар тағылымдамасын жетілдіру, төменгі курс студенттерінің
дайындығын жақсарту, кафедралардың зертхана базасының жай-күйі, оқу
процесінде ОТҚ және ЭЕМ (ЭВМ) қолдану, оқу-әдістемелік жұмыстың
жағдайы, арнайы дәрісханаларды пайдалану, әдістемелік нұсқауларды шығару
жоспары, ашық дәрістер мен өзара сабаққа қатысу жоспарының орындалуы,
бақылау жұмыстарына пікір жазу, бітіртуші кафедраларда дипломдық
жобаларды ұйымдастыру және оны әдістемелік қамтамасыз ету, институттың
профессор-оқытушы құрамының Х ғылыми-педагогикалық конференциясын
өткізу мәселелері қаралды [27].
Факультеттердің әдістеме комиссиясы отырысында студенттердің
ағымдағы үлгерімі, қарызы және аттестация нәтижелері, бақылау жұмыстары,
семестрлік тапсырмалар, кафедралардың емтихан сессиясына дайындығы,
студенттердің оқу және өндірістік практикасының нәтижелері және 0315
мамандығы студенттерінің практикаға дайындығы, ОТҚ және арнайы
дәрісханаларды пайдалану, әдістемелік нұсқаулар шығару жоспарының
орындалуы, оқу процесінде кіші ЭЕМ қолдану, факультеттер әдістеме
комиссияларының
мүшелерінің
сабақтарға
қатысып, бақылауының
нәтижелері және факультет кафедраларының әдістемелік жұмысы туралы
мәселелерді қарады.

Алғашқы ЭВМ-дарды қолдану басталды

Институт кафедраларында ғылыми-әдістемелік семинарлар жұмыс
істеді, оларда оқу пәндерін оқытудың әдістемесі, СӨЖ ұйымдастыру, ғылым
мен техниканың қазіргі проблемаларына, студенттердің біліміне бақылау
жасау, ғылыми зерттеу институттары мен жоғары оқу орындарының жетекші
мамандарын шақыру, оқытушылардың біліктілігін арттыру қорытындылары,
ғылыми-әдістемелік бақылаушылар, оқу процесіне ОТҚ және ЭЕМ енгізу
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және оған бақылау, оқытудың проблемалық әдістерін енгізу, пәндерді
оқытудың дүниетанымдық аспектісі жөніндегі мәселелер қарастырылды.
Жекелеген кафедраларда жекелеген пәндердің жаңа типтік
бағдарламаларының
келіп түсуіне байланысты пәннің оқу-әдістемелік
кешенін (ОӘК) өңдеуден өткізу жүрді.
Бұл жылы факультеттердің әдістеме комиссиясы және кафедралардың
ғылыми-әдістеме семинарларының жұмысы жөнге қойылды.
Аталмыш оқу жылында Ғылыми-әдістемелік кеңестің «Оқу процесін
ұйымдастыру және жоспарлау» секциясында жалпы институттық семинар
жүйелі жұмыс істеп, кафедралар және мамандықтар пәндерінің пәніші және
пәнаралық байланыстың құрылымдық-қисындық матрицасын жасауға
жұмыла кірісіп, барлық кафедралар пәніші құрылымдық-қисынды байланыс
матрицасын (матрица А) құру жұмысын аяқтады. Бұл жұмыстың нәтижесі
институттың Х ғылыми-педагогикалық конференциясында атап өтіліп,
пәнаралық құрылымды-қисындық байланыстар матрицасын (матрица В) құру
бойынша жұмысты жүргізуді жеделдету қолға алынды.
Ғылыми-әдістемелік кеңестің «Оқытудың қазіргі әдістері» секциясының
аталмыш оқу жылындағы қызметін талдау оның жұмысының ең бастысы,
оқытушылардың әдістемелік білімін толықтыруға, оларға оқытудың заманауи
және тиімді әдістеріне қызығушылығын арттыруға бағытталғанын көрсетті.
Жас оқытушыларға ерекше көңіл бөлінді, олардың шеберлігін арттыру үшін
«АЭИ педагогикалық шеберлік мектебі» құрылды, онда 27 адам оқыды [28].
Оларға ең алдымен теориялық көмек көрсетілді. Техникалық білім
берудің кейбір проблемалары бойынша жас оқытушыларға профессорлар К.Д.
Жоламанов, В.К. Журавлев, А.В. Тонконогий, доценттер М.Н. Арыстанов,
К.Г. Ахметов, т.б. дәріс оқыды [29].

Жас ғалымдар Дәукеев Ғ.Ж., Алияров Б.К., Серіков Э.А., Фельский В.
т.б. ұстаздарымен бірге

Педагогикалық шеберлік мектебі жас оқытушыларға әдістемелік көмек
те көрсетті, оның отырыстарында сабақтың жұмыс жоспарлары талқыланып,
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жас мамандардың жұмыстарындағы олқылықтар қаралып, оларға бағытбағдар берілді.
Жоғары мектептің алдына мамандарды ЭЕМ, микро ЭЕМ және
микропроцессорлық техниканы кеңінен қолдану негізінде кадрлар
дайындаудың сапасын арттыруды мәселе етіп қойды. КСРО Жоғары және
орта арнайы оқу министрлігінің И-47 нұсқаулық хатын және Қазақ КСР
Жоғары және орта арнаулы оқу министрлігі алқасының № 14/1 шешімін
орындауда институтта оқу процесінде есептеу техника (ЕТ) құралдарын
қолдану, жетілдіру және оны әдістемелік тұрғыда қамтамасыз ету бойынша
белгілі бір жұмыстар тындырылды. Атап айтқанда, оны түсіндіру бойынша
мәжіліс өткізілді, оны жүзеге асыру шараларының жоспары жасалды. ЕТ-ын
оқу процесіне енгізуде FӘК № 7 секциясы ұйымдық-әдістемелік жұмыстарды
жүргізді. Есептеу орталықтарында оқу процесінің қолданбалы бағдарламаларының орталықтанған қоры құрылды.
ЭЕМ-ді оқу процесіне кіргізуді ең алдымен математика және физика
кафедралары бастады. Мұнда оқу процесінде ЭЦВМ ЕС-10ГГ, Найри, сондайақ осыларға ұқсас машиналар қолданылды, жоғарғы оқу орнын бітірген маман
ЭЕМ-ді практикада, зерттеу жұмысында пайдалануы және ақпаратты өңдеу
бойынша микропроцесорлық техника туралы білімді жеткілікті меңгеруі тиіс
деп есептелді.
ЭЕМ-нің жұмыс істеу дағдысын кәсіби меңгерген адам заманауи маман
деп есептелгендіктен өндірістің, т.б. салалардың компьютерленуі жағдайында
мамандар ақпараттану білімінің негіздерімен қарулануы және компьютермен
жұмыс істеу әдістерін меңгеруі тиіс болды. ҚарПТИ, ҚазПТИ және АЭИ,
Москваның болат және қорытпа институтының мамандары дайындаған ЭЕМді үздіксіз пайдаланудың жоспарын қабылдады. Үздіксіз алгоритимдеу және
бағдарламалау негіздерін оқытуда студенттер ЭЕМ қолдану арқылы
инженерлік міндетті шешу дағдыларын игерді, сондай-ақ логикалық
алгоритимді ойлау дамыды, қолданбалы мәселелерді шешудің бастапқы
дағдылары қалыптасты. Студенттер өз бетінше бағдарламаларды және
алгоритмдерді талдады, міндеттерді, тапсырмаларды шешуде қажетті есептеу
әдістері мен техникасын таңдап қолданды.
Институттың бітіртуші кафедраларында ЭЕМ қолдану бойынша оқуәдістемелік жұмысты ұйымдастырудың мол тәжірибесі жинақталды. ЭиАПУ
кафедрасында микро ЭЕМ «Д3-28» және гибридтік АВМ «Экстрема-1»
қолдану бойынша 2 әдістемелік құрал басып шығарылды. ӨКЭЖ кафедрасы
ИИК-8 үшін электр қуатын есептеу бойынша кешенді бағдарлама жасады,
соған сәйкес әдістемелік нұсқаулар дайындау жүргізілді. ӨКЭЖ
мамандығының барлық студенттері диплом жұмыстарын ЭЕМ есептеумен
орындады. Курстық жұмыстардың көпшілігі ЭЕМ пайдаланумен іске
асырылды.
Профессор А.В.Тонконогий басқарған ЖЭҚ кафедрасы ЭЕМ
қолданудың екі әдістемелік құралын дайындады. Кафедра өз бейініне сәйкес
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елдегі жетекші кафедралармен байланыс жасап, өз мамандығы бойынша
қолданбалы бағдарлама пакеттері туралы толық ақпарат жинады.
ЭЖЖ кафедрасы энергия жүйесінің тұрақтылығын есептеу бойынша
қолданбалы бағдарламалар пакетін белсенді пайдаланды. Бұл кафедраның
барлық оқытушысы ЭЕМ пайдалану дағдысын толық меңгерді.
Оқытушылардың әдістемелік жұмыс деңгейін арттыруда және
педагогикалық шеберлігін жетілдіруде жыл сайын институтта өтетін
тақырыптық ғылыми-педагогикалық
конференция (ҒПК) маңызды рөл
атқарды. 1984-1985 оқу жылындағы Х ҒПК Ұлы Отан соғысындағы жеңістің
40-жылдығы және институттың құрылғанына 10 жыл толуына арналып,
факультететтер ішінде 190 автордың 116 баяндамасы және институттың FПКда 130 автордың 80-нен астам баяндамалары іріктеліп талқыланды [30].
Конференция қорытындысы бойынша оқу-әдістемелік жұмыстарының
деңгейі жоғары кафедралар мен факультеттер атап өтілді. Олардың қатарында
жоғарғы математика, жалпы жылу техникасы, жылу энергетикасы
қондырғылары, ғылыми коммунизм, ЭПП және РТиС, өндірістік электроника
кафедралары, жылу энергетика факультеті болды. Педагогикалық
конференцияның практикалық тиімділігін арттыру мақсатында институттың
ғылыми-әдістемелік кеңесі 1980-1981 оқу жылының басында тақырыптық
конференция өткізу туралы шешімі қабылдаған еді. Осымен байланысты АЭИ
VI FПК – оқытудың проблемалық әдістері, VII FПК – «Студенттердің өзіндік
жұмыстарын ұйымдастыру және бақылау», VIII FПК – «Студент жастарды
дайындаудың дүниетанымдық аспектілері» және ІХ FПК – «Оқу – әдістемелік
кешендерді дайындаудың және қолданудың
негізінде оқыту процесін
жетілдіру» сынды тақырыптық проблемаларға арнап конференция өткізу
дәстүрге айналды.
АЭИ-де проблемалық оқытудың, түрлі техникалық құралдарды
қолданудың: диапроекторлар, кодоскоптар, дәрісханалық теледидар кешені
АТК-1 және т.б. оқу тәжірибесі жинақталғаны атап өтілді.
ІХ FПК қабылданған шешімдердің қорытындысы шығарылып, ХІ
FП
конференция
оқу
процесіне
мамандар
дайындаудың
сапасын
басқарудың кешенді жүйесінің элементтерін енгізу негізінде жетілдіруге
арналды. Целиноград және Өскемен
қалаларындағы жалпы техникалық
факультеттер ішінде өткен конференция
жұмысы барысында 180 автордың 176
баяндамасы тыңдалды [31].
Сырттай
оқу
факультетінде
ЖЭҚ кафедрасының меңгерушісі
әдістемелік
нұсқаулар
шығарудың
профессор А.В.Тонконогийдің дәрісі
барысына бақылау жасайтын арнайы
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комиссия құрылды. Бұл пәннің маңызын және СӨЖ орындаудың сапасын
арттыруға септігін тигізді.
Кешкі-сырттай оқу кеңесінде бақылау жұмысына пікір жазудың барысы
және сапасын тексеру нәтижелері талқыланды. Пікір жазудың сапасы және
мерзімі бойынша ескерту алған кафедралармен әңгіме өткізілді, нәтижесінде
пікір жазуды кешіктіру тиылды.
Целиноград қаласындағы жалпы техникалық факультеттің (ЖТФ)
әдістеме комиссиясы сабақ өткізудің әдістемесін барынша жетілдіру үшін
1985-1986 оқу жылының басында Алматыдан оқу бағдарламаларын, 1, 2 және
3 курстар оқитын барлық пәндер бойынша зертханалық жұмыстардың
жазбаларын және семестрлік тапсырмалардың нұсқаларын алдырады. Кешкі
оқитын студенттердің ағымдағы үлгеріміне аттестация жүргізіліп, нәтижелері
талқыланады.
Өскемен қаласындағы ЖТФ әдістеме комиссиясы 9 отырыс өткізеді.
Комиссия әдістеме жұмысында кафедралардың күшіне арқа сүйеді, әсіресе,
зертханалық жұмыстар мен семестрлік тапсырмаларды дайындауда, жалпы
оқу процесін және студенттердің өзіндік жұмысын (СӨЖ) ұйымдастыруды
әдістемемен қамтамасыз етуде біраз нәтижелерге қол жеткізді.
1980-жылдардың екінші жартысында Өскемен қаласындағы факультет
базасы аясында 0303 мамандығы бойынша алғашқы диплом жобасын қорғау
сәтті жүзеге асты.
№ 1 «Оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау» секциясы бойынша
ЭПП кафедрасының кейбір пәндері бойынша типтік бағдарлама, ЭОЭ
кафедрасында 7 пәннің, ВИТ кафедрасында 7 пәннің типтік бағдарламалары
болмады. Диплом жобаларын бітіртуші кафедралар және ЖТ, ЭОЭ, ГО
кафедраларының арасында сағат бөлу жұмыстары қайта жүргізілді, сөйтіп
жаңа сағатты бөлу іске асырылды. Оқыту процесінде ойын әдісінің
элементтерін қолдану мәселесі зерттелді. Бұл жұмыс ЭПП, ЭОЭ, ЭСС
кафедраларында айтарлықтай жеміс берді. Біліктілік (мамандық)
сипаттамасын құру бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді. № 4
«Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру және бақылау» секциясының
негізгі қызметі СӨЖ-ді бір жүйеге келтіруге және оны дұрыс ұйымдастыру
мен бақылауға бағытталды.
Секция «Бітіртуші кафедраларда СӨЖ үшін жауаптының жұмысы
жөнінде нұсқаулық» жасалып, институттың барлық кафедраларынан 1985
жылдың 29 қаңтарындағы № 2 ұйғарымымен СӨЖ-ге жауаптылар
тағайындалды [32]. Жаңа оқу жоспарына сәйкес студенттер арасында уақыт
бюджетін зерттеу бойынша жұмыс жүргізілді. Зерттеудің нәтижесі III және ІV
курстардың семестрлік жүктелімі тең бөлінбегенін көрсетті және
кафедраларда ғылыми-зерттеу жұмыстарына тартылмаған студенттер үшін
жүктелім төмендетілгенін байқатты [33]. Кафедраларға дәрісханадан тыс
орындалатын СӨЖ жүктелімін барлық мамандықтарда үйлестіріп жасау
ұсынылды, оқытушылардың жоғары курстарда практикалық сабақтар
бойынша жеке тапсырмалар беру мүмкіндігі кеңейді. Институттың оқу
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процесіне «Электр станциялары» кафедрасы дайындаған СӨЖ орындаудың
жаңа графигі енгізілді [34]. № 5 секцияда «ТЭФ зертханалық жұмыстарды
ұйымдастырудың әдістемелік нұсқауы» қаралып бекітілді, онда зертханалық
сабақты ұйымдастыру бойынша ұсыныстар берілді, жіберілген сабақтарды
өтеуге, қолда бар жабдықтармен жұмысты ұйымдастыруға, практикумды
әдістемелік қамтамасыз етуге ұсыныстар жасалды.
№ 6 «Оқу процесін әдістеме және техникалық қамтамасыз ету»
секциясы АТК-1 теледидар кешенін тиімді пайдалану бойынша ғылымиәдістемелік семинарлар өткізді, кафедралардағы ОТҚ кіші құралдарының
жай-күйі тексерілді. Б-319 арнайы дәрісхананы тиімді пайдалануға талдау
жасалды. Көктемгі семестрде осы дәрісхананы пайдаланудың тиімділігін
арттыру 800 сағатқа жеткізілді [35]. ТОЭ және ВМ кафедраларында ЭЕМ
қолдану талқыланды. ОТҚ қолдануды есепке алу формасы және жылдық
есептеу формасы жасалды [36].
№ 7 секция жұмысы оқу процесінде есептеу техникасын кеңінен
қолдануға бағытталды. Институт КСРО жоғары және орта арнаулы оқу
министрлігінің 1983 жылы 20 желтоқсанындағы И-17 нұсқаулық хатының
негізінде ЕТ саласында мамандар дайындауды жетілдіру бойынша
студенттерді үздіксіз дайындаудың жоспарын жасады. 1985 жылдың
желтоқсан айында институттың FӘК-де № 7 «Оқу процесінде, ЕТ қолдану»
секциясының есебі тыңдалды.
АСУ бөлімі есептеу техникасы құралдарын оқу процесінде, ғылымизерттеуде пайдалану және АСУ тиімділігін арттыру мақсатында институтта
1985 жылы 7 маусымда ректордың № 92 бұйрығымен АСУ бөлімі құрылды
[37]. Оқу процесін компьютерлендіру қажеттігіне орай 1986 жылдың
қыркүйегінде FӘК кешенді бағдарлама қабылдады [38].
1980-жылдардың екінші жартысында институтта оқытудың ОТҚ
қолдану арқылы проблемалық дәріс оқу, имитациялық сабақтар: нақты
жағдайды талдау, ойындық жобалар, дидактикалық материалдар, техникалық
имитациялар, ЭЕМ қолданылатын іскер ойындар өткізу, физика, математика
және т.б. пәндерден олимпиада ойындарын өткізу, студенттерді ғылымизерттеу жұмысына қатыстыру, оқытатын және бақылайтын машиналар мен
бағдарламаларды пайдалану сияқты жаңа әдістерді енгізу негізінде оқытудың
белсенділігі іске асырылды.
Проблемалық оқыту әдістерін енгізу мақсатында жыл сайын
кафедраларда ғылыми-әдістемелік семинарлар өткізіліп, озық ғылымиәдістемелік зерттеулер жыл сайынғы ғылыми-педагогикалық конференцияға
ұсынылды. Профессор-оқытушылардың XІІ ғылыми-педагогикалық конференциясы мына мәселелерге арналды: инженерлік педагогика, шет және орыс
тілдері, электртехникасының теориялық негіздері, химия, экономика және
энергетиканы ұйымдастыру, электр станциялары, өндіріс кәсіпорындары мен
қалаларды электрмен жабдықтау, электр жүйелері мен желілері, қоғамдық
ғалымдар проблемалары, қолданбалы механика және электр машиналары, т.б.
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[39]. Кафедралардың озық тәжірибелерінің негізінде проблемалық жағдайды
қолданып дәрістер, зертханалық және практикалық сабақтар дайындалып
жүргізілді. «Өндірістік электроника» кафедрасы «Өндірістік электроника»
пәні бойынша проблемалық жағдай банкін пайдаланды [40].
Ғылыми коммунизм кафедрасы семинар сабақтары бойынша проблемалық сұрақтар мен жағдаяттық материалдардың жинағын жасады.
Семинар сабақтарда оларды пайдалану студенттердің танымдық белсенділігін
арттырды. СОКП XXVI сьезінің шешімдерін ескеріп бұл жинақ өңделіп,
кеңейтіліп, толықтырылды. Кафедраларда проблемалық мазмұнда жазылған
дәрістер қоры құрылды. Философия кафедрасында диалектикалық және
тарихи материализм курсы бойынша дәрістер қоры құрылды, бұл жұмыс
саяси
экономия және ғылыми коммунизм кафедраларында да
ұйымдастырылды. СОКП тарихы кафедрасы проблемалық сипатта
В.И.Лениннің «Не істеу керек?», «Социал-демократтардың демократиялық
революциядағы екі тактикасы» еңбектері бойынша және «КСРО-да социализм
құрудың Лениндік жоспары» тақырыбы бойынша дәрістер мен семинарлар
мәтіндерін дайындады.
Электрэнергетика экономикасы кафедрасы оқу процесіне ЭЕМ қолдана
отырып іскер ойындардың модельдерін жасады, ал электрстанциясы және
қосалқы станция кафедрасында «Энергия жүйесінің эксплуатациясы» курсы
үшін іскер ойындар дайындалды.
Физика, математика, инженерлік педагогика, қоршаған ортаны қорғау,
өндірістік кәсіпорындар мен қалаларды электрмен жабдықтау, т.б.
кафедраларда оқылатын және бақылайтын машиналарды, бағдарламаларды,
оқытуда проблемалық сипаттағы сұрау карточкалары пайдаланылды.
1980-жылдардың екінші жартысында бірқатар кафедралар алғаш рет
«оқытушылар студенттердің көзімен» атты сауалнама жүргізді. Мәселен,
Радиотехника кафедрасы осындай сауалнаманың нәтижесін XІІ ғылыми
педагогикалық конференцияда баяндады. Инженерлік педагогика кафедрасы
оқытушылардың кәсіби біліктілігін бағалау сауалнамасын әзірледі, соның
негізінде әр кафедра жылда оқытушыларды аттестациядан өткізуді практикаға
енгізді.
Оқытудағы рөлдерді ойнау, дидактикалық ойындар, зертханалық
жұмыстарды орындауда имитациялық жаттығуларды жасау, ойындық
жобалаулар, проблемалық элементті іздеу, дәрістер оқу, ОТҚ қолданып нақты
жағдайларды талдау сияқты сабақ берудің белсенді әдістері жетілдірілді.
Бірінші курстан бастап көпшілік алдында реферат қорғау практикаға
енгізілді.
Жоғарыда аталған оқытудың белсенді әдістерін қолдану студенттерге
өндірістік практика басталғанға дейін өздерінің болашақ мамандығы туралы
терең түсінуге мүмкіндік берді.
Төменгі курс студенттерінің шығармашылық ойлауын дамыту физика,
математика, ТОЭ пәндері бойынша олимпиадаларға қатысуға ықпал етті,
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осындай жарыстарға қатысу АЭИ студенттерін республикалық және
бүкілодақтық турларда бірнеше мәрте жүлделі орындарды иеленуге қол
жеткізді.
Жоғарғы курс студенттері ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысады,
нәтижелері курстық, дипломдық жобаларда, конференция баяндамаларында,
жетекшілерімен қосалқы автор ретінде жазған мақалаларда жарық көрді.
Практикалық және ғылыми құндылығы бар курстық және дипломдық
жобалардың саны көбейді. Болашақ инженер-педагогтардың танымдық
қызметінің белсенділігін арттыруда жоғарғы курс студенттерінің бірінші курс
студенттеріне электр техникасы олимпиадалары мен КВН өткізуі маңызды
болды.
АЭИ-де жинақталған тәжірибе, оқытудың белсенді әдістерін қолдану
бойынша, дәстүрлі оқыту тәсілдері бойынша да тиімді пайдаланудың
қажеттілігін көрсетті, белсенділік пен қызығушылықты көбейтті. Бұлар білім
алудың қозғаушы күштері деп есептелді. Студенттер сауалнамаға берген
жауаптарында мұндай әдістерді қолдану болашақ мамандық туралы терең
түсінік беретінін және шығармашылық жұмысқа қатысуға мүмкіндік беретінін
атап көрсеткен. Олардың пікірлері ескерілді, оқыту әдістерін жетілдіру одан
әрі жалғасын тапты.
Жоғары оқу орнының қызметінің осы басты бағытына 1988 жылы
ақпанда өткен АЭИ XIІІ ғылыми-педагогикалық конференция арналды.
Мұның сыртында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Оған Қазақстан
Компартиясы Орталық Комитетінің, Қазақ КСР Жоғары және орта арнайы оқу
министрлігінің, Қазақ КСР энергетика министрлігінің қызметкерлері, Мәскеу,
Ленинград, Фрунзе және Алматы жоғары оқу орындарының ғалымдары
қатысты. Дөңгелек үстелде СӨЖ ұйымдастыру және басқару мәселесі, оның
тиімділігін арттыру жолдары талқыланды, тәжірибе алмастырылды.
Нәтижесінде СӨЖ жаңа формалары белгіленіп оқу процесіне енгізілді.
Мысалы, ғылыми коммунизм кафедрасы студенттерге 30 тақырып
дайындады, олар шынайы әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік-саяси,
адамгершілік жағдайларға талдау жасауға арналған тапсырмалар мен
жаттығулардан тұрды [41].
Студенттердің біліміне бақылау жасау мақсатында оқу процесіне жазба
бақылау жұмыстары енгізілді (бір семестрде 2 жұмыс, олардың 3-4 нұсқасы
дайындалды). Сондай-ақ «Ғылыми коммунизм дәріс және семинар
сабақтарында проблемалық сұрақтар мен жағдайларды қолдану» атты
кітапшаны жарыққа шығарды.
1980-жылдардың екінші жартысында институт кафедраларында
белсенді оқыту әдістерін енгізу жалғасын тапты. Олар мәжбүрлеп ойлату
белсенділігі, білім алушының өз бетінше шығармашылық шешім қабылдауы,
уәждеме мен эмоция деңгейінің артуы, студенттер мен оқытушылардың
тұрақты тіке және кері байланыс орнату әрекеттерімен сипатталды. Осы
мақсатта Ленинград, Мәскеу, Новосибирск, Киев белсенді оқыту әдістері
бойынша мектеп-семинарларының материалдарынан құрылған белсенді
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оқытудың классификациясы және оларды қолдану бойынша АЭИ
кафедраларында әдістемелік нұсқаулар дайындалды. Онда имитациялық емес
сабақтарда белсенді оқытуды қолдану бойынша (проблемалық дәріс,
практикалық және зертханалық сабақтар, дипломдық және курстық жобалар,
т.б) және имитациялық моделдеуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін
жағдайлардың (нақты жағдайды талдау, имитациялық жаттығулар, іскер
ойындар, т.б) ерекшеліктері және оларды қолдануға нұсқау берілді. Оны
практикада тиімді пайдалану үшін 1988 жылдың қыркүйегінде жетекші маман
профессор В.И. Рыбальскийдің қатысуымен практикалық мектеп-семинар
өткізілді. Семинар оқу процесіне оқытудың белсенді әдістерін енгізудің
тиімділігін арттыруға септігін тигізді.
Оқу процесіне оқытудың техникалық құралдарын енгізу тенденциясы
күшейді. Осы жылы АЭИ-де 9 арнайы дәрісхана жұмыс істеп, оның алтауы
оқу теледидарымен (телекешен, штудиотехник, АТК-1) жабдықталды. Жұмыс
негізінен арнайы дәрісхананы қолданудың тиімділігін арттыруға бағытталды.
Өйткені институттың оқу теледидары мен техникалық жабдықталуы
жеткілікті болды. 1987-1988 оқу жылында арнайы дәрісханаларда
«Штудиотехник» кешенімен жабдықталған кешенді пайдалану 7532 сағатқа
жетті, ал олардағы кешенді аппаратураны қолдану 6593 сағатты құрады, бұл
техниканың тиімділігінің артқанын, 85,8% жеткенін көрсетті. Ал АТК-1 үшін
бұл көрсеткіш 82,3% құрады, яғни бұл оқу процесінің теледидармен
жұмысының жоғары болғанының айғағы еді. 138 оқу кинофильмі, 828
слайдтар көрсетілді. Аппаратураны 210 оқытушы қолданды [42].
Оқуда теледидарды қарқынды қолдану профессор-оқытушылардың
құрамының техникалық дайындығын қажет етті. Осы мақсатта институтта
ОТҚ бөлімінің күшімен оқытушылардың оқу телекешенін басқару бойынша
техникалық оқу өткізілді. АТК-1 және «Штудиотехник» эксплуатация
жасаудың нұсқауы дайындалып практикаға енгізілді.
Әдістемелік тұрғыдан оқу процесін қамтамасыз ету үшін кафедраларға
УЗТС қолдану әдістемесі ұсынылды, ол КСРО жетекші жоғары орындарында
оқу теледидарын пайдаланудың тәжірибесі негізінде жасалды. Ол үшін
Ленинград қаласының, Мәскеудің Энергетика институты (МЭИ), Мәскеудің
Бауман атындағы жоғарғы техникалық училищесі (МЖТУ) сияқты жоғары
оқу орындарының тәжірибесі талдаудан өткізілді.
Дәстүрлі
оқыту
формасын
жетілдірумен
қатар
институтта
автоматтандырылған оқыту жүйесіне, іскер ойындар, зертханалық
жұмыстарды өзінше зерттеу жүргізуге негізделген оқытудың белсенді әдістері
дамытылды. Студенттердің білімін объективті бақылауды арттыру үшін
көптеген іргелі және арнайы пәндер бойынша емтихандар жазбаша түрде
қабылданды. Оқытудың «блоктық» кағидаттарын дамыту және студенттердің
білімін рейтингтік жүйемен бағалауға көшуге дайындық жұмыстары
жүргізілді. Курстық және дипломдық жобалаулар кәсіпорындардың шынайы
міндеттерін шешуге қарай ойысты.
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Білім индустрияның ірі саласы болып табылады, сондықтан бұқаралық
өндіріс әдісі қолданылуы тиіс. Мұндай оқу қызметінде автоматтандырылған
оқыту жүйесі (АОЖ) және оның құрамды элементі автоматтандырылған оқу
курсы (АОК) маңызды рөл атқарады. Оқу процесіне АОК табысты енгізу таяу
уақытта институт бітірушілерінің дайындық деңгейін ақындайтын
болғандықтан оны жүзеге асыруға бет бұрды. Институттың ҒӘК секциясы
оқыту процесінде АОК қолдануды ұйымдастыр у жұмысын өз мойнына
алды. Секция негізгі талаптарға талдау жасап, мұндай курстарға қойылатын
талаптарды дайындады. АЭИ әдістеме конференциясында секцияның
қатысуымен институт оқытушыларының АОК кейбір қорытындылары
шығарылды.
АОК дайындау жұмысы 1989-1990 оқу жылында «Инженерлік
кибернетика»,
«Өндірістік
электртехника»,
«Электр
машинасы»
кафедраларында жүргізілді. Секцияның ұсынысымен ректорат АОК
дайындаушы оқытушылардың оқу жүктемесін 199117 сағатқа қысқартты.
1991 жылы мұндай зерттеулерді 5 кафедра жүргізетін болды.
Іскер ойындар «Инженерлік педагогика», «Экономика және
энергетиканы ұйымдастыру» кафедрасында ерекше тиімділік көрсетті.
Бұларда іскер ойындар жүргізуде есептеу техникасы қолданылды. Еліміздің
жетекші ғалымдарын дәріс оқуға, ғылыми, әдістемелік және т.б. мәселелер
бойынша кеңес алуға тарту жұмысы жанданды. 1989 жылдың қазанында
Инженерлік педагогика кафедрасында іскер ойындар бойынша Бүкілодақтық
орталықтың ғылыми жетекшісі, КСРО Министрлер Кеңесі сыйлығының
иегері профессор В.И. Рыбальский «Іскер ойындар туралы» дәріс оқып, ал
профессор И.И. Сипайсов «Томск техникалық университетінің үлгісімен
жоғары мектептегі тенденциялар туралы» семинар өткізді. ГДР ғалымдары да
осындай шараларға шақырылды.
Студенттерді дайындау сапасын бақылау жүйесін енгізу жүргізілді: III
курс студенттерінің жалпы инженерлік дайындығына аттестация енгізілді.
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан алуға дайындық жүргізілді.
Институтта оқыту бағдарламаларының пакеттерін дайындауға үлкен
көңіл бөлінді. Мұндай бағдарламалар «Радиотехника», «Инженерлік
педагогика», «Инженерлік кибернетика» кафедраларында жасалды. Бұл
кафедраларда «Электр техникасы» курсының оқыту бағдарламалары тұрақты
ток, бір фазалы ток, үш фазалы ток тараулары бойынша дайындалды.
Жыл бойы физика және жоғарғы математика кафедралары,
студенттердің білімін рейтингпен бағалау бойынша тәжірибе жүргізді, оның
нәтижесі алдағы оқу жылында екі факультетке енгізілетін болып шешіліп,
тәжірибеге қатысушы кафедралардың санының артуы жоспарланды.
Оқу процесін дұрыс құруда оқытылатын барлық пәндер бойынша
студенттерді қажетті әдебиеттермен қамтамасыз ету маңызды мәселе болды.
Бұл міндет институтта негізінен екі бағытта шешілді. Оның бірі кафедралар
институт кітапханасымен тығыз байланыс орнатып, қажетті оқулықтар мен
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оқу құралдарын сатып алуға тапсырыс берді, олардың кітапханада бар-жоғын,
түскен түспегенін тексерді, оқу әдебиеттерін студент топтарының арасында
тарату кестесін келісіп жасады. Бұл мәселеде кітапхананың әдістемелік кеңесі
айтарлықтай рөл атқарады. Ол факультеттердің жетекші оқытушыларынан
құралды.
Екінші бағыт – Алматы энергетика институты оқытушыларының оқу
және әдістеме әдебиеттерін дайындауы және оларды институтта жарыққа
шығаруы еді. Мұндай қызметке қажеттілік лекция курстарының мазмұнының
өзгеруінен, жаңа зертханалық жұмыстарды қоюдан, курстық және диплом
жұмыстарын жобалауды жетілдіруден туындады. Осы жұмыстар
кафедралардың жылдық жұмыс жоспарларында және оқытушылардың жеке
жұмыс жоспарларында көрсетілді.
1975-1990 жылдары Алматы энергетика институты басшылығы ғылымизерттеу жұмыстарын жүргізуге ерекше көңіл бөлді. Осы жылдардағы
институттың ғылыми қызметкерлері мен профессор-оқытушылар құрамының
ғылыми жұмыстарының бағыты мен нәтижелерін зерделеп көрелік.
Алғашқы 1975-1976 оқу жылы институттың профессор-оқытушылар
құрамы 218 адамды құрап, оның ішінде 2 ғылым докторы мен 72 адам ғылым
кандидаттары болды. Осы оқу жылының өзінде ғылыми жұмысқа 108 адам
(52.0 %) тартылды.
1975 жылдың 1 сәуірінде АЭИ-ы В.И. Ленин атындағы ҚазПТИ-нан 32
шаруашылық келісім-шарт бойынша ғылыми тақырыптарды алып жұмыс
істеді.
АЭИ-дың ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі бағыттары төмендегідей
болып айқындалды [43]:
- электр станцияларының электр жүйесі мен қондырғылар сенімділігін
арттыру;
- жылу электр станцияларында отын жағуды дайындау тәсілдерін
жетілдіру;
- Қазақстанның спецификалдық жағдайын ескеріп, іштен жану
двигательдерін жетілдірілу;
- өндірістік технологиялық процестерде төменгі температурадағы
плазманы қолдану;
- жаңа типті электр машиналары мен аппараттарын жасау және зерттеу;
- өндірісте электр жүйесін басқаруды автоматтандыру;
- кәсіпорындарды электрмен қамтамасыз ету жүйесін оңтайландыру;
- энергетикада басқарудың автоматты жүйесін (БАЖ-АСУ) дайындау
және қолдану.
Ғылыми-зерттеу жұмыстарының бағыттарын айқындауда институттың
бағдары ескерілді. Институт қабырғасында жүзеге асырылатын ғылымизерттеу жұмыстарының екі түрі ұйымдастырылды:
1) Шаруашылық келісім-шарттық.
2) Мемлекеттік бюджеттік.
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Аталмыш жұмыс түрлерін орындау үшін институтта ғылыми-зерттеу
бөлімі (ҒЗБ) құрылып, ол мына топтардың жұмыстарына жетекшілік етіп,
бақылау жасады: ғылыми экономикалық талдау тобы, патенттік топ, ғылымитехниканың ақпарат қызметі және техникалық топ.
Аса ірі тақырыптар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары бірнеше
кафедраның күшін біріктіру негізінде жүргізілді. Мәселен, «энергетикада
басқарудың автоматты жүйесі дайындау және қолдану» ғылыми тақырыбы
бойынша төрт кафедра жұмыс жасады: энергетика жүйесі және желісі,
математика, энергетика өндірісінiң экономикасы және жоспарлау, электр
өлшемі және өндірістік электроника.
Институттың өз зертханаларының болмауы себепті мембюджеттік
тақырыптар кафедраларда жүргізілетін ғылыми жұмыстардың аясында
жүргізілді.
Алғашқы оқу жылы құрылған ҒЗБ-нің қатысуымен факультеттер
жанынан жас ғалымдардың ғылыми кеңестері құрылды. Факультет
декандарының ғылыми жұмыс бойынша орынбасарлары қызметі енгізілді
және кафедралаларда ғылыми жұмысқа жауаптылар тағайындалды [44].
Алматы энергетика институты ғылыми-зерттеудің тиімділігін арттыру
үшін еліміздің ғылыми-зерттеу мекемелері және жоғары оқу орындарымен
тығыз байланыс орнатты. Ғылыми-зерттеу жұмыстары мына 13 ұйымдар үшін
орындалды [45]:
1) Электромашина ҒЗИ, Прокопьевск қаласы
2) ЛЕНГИПРОХИМ
3) ҚазГИПРОФОСФОР ҒЗИ
4) Өндірістік құрылысын жобалау ҒЗИ
5) Энергетика институты (ЭНИН)
6) Ленинград политехникалық институты
7) Мәскеу энергетика институты
8) Шыны мемлекеттік институты
9) Қазақ энергетика ҒЗИ
10) КСРО ҒА СО жылу физикасы институты
11) Энерго желісін жобалау
12) Бүкілодақтық отқа төзімді материалдар институты
13) Ивановск энергетика институты
Сондай-ақ институттың 37 кәсіпорын және министрліктермен ғылыми
байланысы болды, олардың қатарында: ҚазССР энергетика министрлігі,
Шымкент фосфор заводы, Казэнерго дайындау, РУ Алтайэнерго, Жамбыл
фосфор заводы, «Алматы энерго», ҚазССР МЦМ, «Қазэлектромонтаж»
тресінің пуско-налодочные басқармасы, Қаз ССР МПСМ, Орджоникидзе
атындағы машина жасау заводы, Подольск қаласы, «Красный котельщик»,
қазандық заводы, Таганрог қаласы, Автотранспорт министрлігі, УАТ, АК№1,
АХБК, Жамбыл «Химпром» бірлестігі, Тау-кен комбинаты, Жезқазған қаласы,
Средазспецавтоматика тресі, Ертіс химия - металлургия заводы және т.б.
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1975 жылы шаруашылық келісім-шарттық ғылыми тақырыптар
бойынша аса ірі тапсырыс берушілер қатары белгілі болды:
1) Қазақ КСР энергетика министрлігі, оның 1975 жылғы қаржыландыру
көлемі 165,5 мың сомға тең болды.
2) Электромашина ҒЗИ, Прокопьевск қаласы, оның қаржыландыруы
56,3 мың сомға жетті.
3) Елдегі әртүрлі кәсіпорындармен шаруашылық келісім-шарт бойынша
плазма тақырыбын қаржыландыру 86,2 мың сомды құрады [46].
1975 жылы социалистік ынтымақтастық келісім-шарты бойынша А.А
Скочинский атындағы тау-кен ісі институтымен бір нәтиже өндіріске енгізілді,
ол Скочинский атындағы ИГД зертханалық жасалған плазмалық қондырғы
болатын, оның экономикалық тиімділігі 20,0 мың сомды құрады [47].
1975 жылы 21 шаруашылық келісім-шарттық жұмыстар аяқталып,
олардың 4-уі таяу жылдарда өндіріске енгізілуі тиіс болды. Тәжірибелік базаның
болмауы дайын болған жұмыстардың өзін өндіріске енгізуге кедергі келтірді.
Алматы энергетика институты социалистік ынтымақтастық келісімшарты бойынша 8 зерттеу жұмысын мына ұйымдармен орындады: Мәскеу
энергетика институты, Ивановск энергетика институты, Энергетика
институты (ЭНИН), Скочинский атындағы тау-кен ісі институты, Қаз КСР
металллургия және байыту институты, Жоғарғы температура институты,
Алматы су электр станциясы (СЭС-ГРЭС), Электржелісін жобалау институты.
1975 жылының өзінде 6 авторлық куәлік алынды [48].

Конференциядан кейінгі талқылаулар Алматы, 1977 жыл
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1975 жылы көлемі 600 м2 плазмалық процестердің проблемалық
зертханасын салу жұмысы қолға алынып, оны 1976 жылы аяқтау белгіленді.
Электрлік өлшем және өндірістік электроника кафедрасы жанынан
студенттердің конструкторлық бюросы ашылды [49].
1975-1976 оқу жылының өзінде, яғни 1 жылдың ішінде үш жинақ жарық
көрді: Энергетика, Электроника және институттың ғылыми-техникалық
конференция материалдарының жинағы. Бір жылдың ішінде шыққан
басылымның жалпы көлемі 38,5 баспа табаққа жетті [50].
Дегенмен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін материалдық техникалық база жеткіліксіз болды.
Алматы энергетика институтында студенттердің ғылыми-зертттеу
жұмыстарына CҒЗЖ үлкен көңіл бөлінді. СҒЗЖ кеңесі 1975 жылы 29 қазанда
құрылды (бұйрық №426). Оның құрамында 13 адам болды. СҒЗЖ кеңесі 1975
жылдың 20 желтоқсанынан 1976 жылдың мамырын қамтыған кезеңде
шаралар өткізудің жоспарын жасады [51].
Іс-шаралар жоспарына сәйкес төмендегідей шаралар өткізілді:
1) АЭИ студенттерінің I ғылыми конференциясы өтті (20.12.197531.12.1975).
2) СҒЗЖ қатысушы студенттердің тізімдік құрамын анықтау жұмыстары
жүрді (қаңтар-ақпан).
3) АЭИ студенттерінің СҒЗЖ-ға қатысу негізі мен формасының
әдістемесі дайындалды.
4) Одақтық студенттер жұмысының байқауына (1976 жылы, ақпаннаурыз) АЭИ студенттерінің қатысуын қамтамасыз ету үшін дайындық
жүргізілді.
5) Алматы энергетика институты одақтық «студент және ғылымитехникалық прогресс» олимпиадасы жөніндегі ереже негізінде әзірленді.
6) Олимпиаданың 1-турының және пәндік олимпиадалардың ұйымдастыру комитеттері құрылды.
7) Пәндік олимпиадалар химия, физика, шет тілдері және математикадан бүкілодақтық «Студент және ғылыми-техникалық прогресс» олимпиадасының 1 туры шеңберінде өткізілді.
8) Студенттердің ҒЗЖ-ның деңгейін анықтау мақсатында факультеттердің кафедралары бойынша тексеру өткізілді (бұйрық 40-НИО 1976 жыл, 11
ақпан), бұл жұмысты жүргізу үшін комиссия құрылды және тексерушілер
үшін жарнама жасалды.
9) «Электр өлшемі және қолданбалы электротехника» кафедрасы
жанынан СКБ ұйымдастырылды.
10) Студенттердің СҒЗЖ қатысқаны үшін 1-3 дәрежелі дипломдар
дайындауға келісім алынды және тапсырыс берілді.
1975 жылдың желтоқсанында студенттердің ғылыми-техникалық
конференциясы өтті, оған 119 оқытушының жетекшілігімен 355 студент
қатынасып, 247 баяндама жасалды. 11 жұмыс республикалық конкурсқа, 10
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жұмыс бүкілодақтық конкурсқа ұсынылды [52]. Факультеттердің
ұйымдастыру комитеттері шешімімен 27 жұмыс 1-3 премияға, 11 жұмыс
марапаттау сыйақыға және 31 жұмыс институттың алғысына ұсынылды [53].
1976 жылы энергетика саласы бойынша одақтық конкурс
Белоруссияның политехникалық институтында өтті. 1976 жылдың
наурызында оған АЭИ-ы 5 жұмыс жіберді, оның 1-уі электротехника
факультетінен 4-уі электро энергетика факультетінен еді [54].
Шаруашылық келісім-шарт бойынша 64 студент жұмыс істеді. 1976
жылдың 1 наурызында институтта 2057 студент, яғни студенттердің 3,35%
шаруашылық келісім-шартпен жұмыс істеді.
1970-жылдары ниституттың өндіріспен байланысы шаруашылық
келісім-шарт және социалистік достық туралы келісім-шарт негізінде
нығайды. Институт құрылған кезден бастап ғылыми зерттеу жұмысы 50-ден
астам ұйымдар және кәсіпорындармен бекітілген 88 шаруашылық келісімшарты негізінде орындалды. Осы ұйымдар мен кәсіпорындар елдің 22
қаласында орналасты, оның 11 қаласы Қазақ КСР-де, ал 11 қаласы Кеңес
Одағының басқа республикаларында (Мәскеу, Ленинград, Киров, Грозный,
Донецк, Саратов, Липецк, Подольск, Уфа, Прокопьевск, т.б.) жұмыс істеді
[55]. Жеті келісім-шарт достық туралы келісім-шарт негізінде мына
ұйымдармен жасалды: Мәскеу және Ивановск энергетика институттары, Қазақ
КСР ҒА металлургия және байыту институты, КСРО ҒА жоғары температура
институты, энерго желісін жобалау институты, Алматы ГРЭС-і.
Институттың 88 шаруашылық келісім шартпен жүргізген ғылымизерттеу жұмысының жалпы құны 3415,8 мың сомды құрады [56].
1976 жылғы арнайы қаржы сметасы шаруашылық келісім-шарттың
ғылыми-зерттеу жұмысының көлемі 910,0 мың сом көлемінде бекітілді. Шын
мәнінде 1976 жылы ҒЗЖ жоспары 955,7 мың сом көлемінде орындалды. ҒЗЖ
шығыны 636,0 мың сом болды. Табыстың шығыстан артуы 318,2 мың еді.
Оның 67,2 мың сомы бюджет табысына берілсе, 252,0 мың сом институттың
материалдық-техникалық базасын кеңейту қорына құйылды [57].
1975 жылы мемлекеттік бюджет тақырыбы бойынша жұмыс 37 тақырып
бойынша орындалды. 1976 жылы тақырыптардың ірілендіруі жүргізіліп, 34
тақырыптың орнына 14 тақырып зерттелді [58].
1976 жылы 5 шаруашылық келісім-шарттық ғылыми зерттеу жұмысы
өндіріске енгізілді. Шерипов атындағы Грозныйдың мұнай өңдеу зауытына,
Қазақ Промстрой-НИИ проект, Новолипс металлургия заводында, «Нурек
ГЭС строй» құрылыс басқармасында, Шымкент «Фосфор» өндірістік
бірлестігі қолданысқа берілді.
1976 жылы аяқталған 23 шаруашылық келісім-шарттың кезеңмен
зерттеу жұмысының 7-уі таяу жылдары өндіріске енгізілетін болды [59].
1976 жылы ҒЗЖ-на 115 оқытушы және 650 студент тартылды.
1977 жылғы арнайы қаржы бойынша шаруашылық келісім-шарттық
ғылыми-зерттеу жұмысының табысы 110,0 мың сом көлемінде болды.
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1977 жылғы тақырыптардың орташа құны 19 550 сом болып, 1976
жылмен салыстырғанда 2550 сомға артты [60].
Институтта республиканың басқа жоғары оқу орындарымен
салыстырғанда ҒЗЖ-ның жыл сайынғы көлемі 25-30 %-ға артып отырған, ал
жекелеген тақырыптардың жылдық құнының орташа көрсеткіші Қазақ КСР
Жоғары және орта арнайы оқу министірлігі бойынша да жоғары болған [61].
1970-жылдардың екінші жартысында АЭИ-дың ғылыми-зерттеу бөлім
құрылымы 3 бөлімнен тұрды: ғылыми-экономикалық талдау тобы (1975 ж.
құрылған) ұйымдастыру секторы болып жұмыс істеді, патенттік қызмет және
ғылыми-техникалық ақпараттандыру қызметі. АЭИ-да 24 кафедра және
плазмалық процестердің проблемалық ғылыми зерттеу зертханасы жұмыс
істеді [62].
Атақ-дәрежелелері

1976 ж.

1977 ж.

Барлығы
Ғылым докторлары,
профессорлар
Ғылым кандидаттары

216

227

2
74

2
93

1978 ж.
жоспарланғаны
230

96

1978 жылы АЭИ ғылыми қызметкерлері институттың бағдарына сәйкес
8 ғылыми бағыт бойынша 56 тақырыппен жұмыс істеді. Аталмыш 8 бағыт
1975 жылғы бағыттарғы сәйкес [63]. Төрт тақырып, плазмалық процестердің
проблемалық зертханасында орындалып, Қазақ КСР халық шаруашылығы
жоспарына енгізілді. Қалған тақырыптар шаруашылық келісім-шарт негізінде
жүргізілетін болды [64].
5 кесте-Халық шаруашылығының салалары бойынша қаржыландыру
Министрлік атаулары
Қаз КСР энергетика министірлігі
КСРО химия өнеркәсібі министрлігі
ҚазКСР түсті металл министрлігі
КСРО басқару жүйесін автоматтандыру
министірлігі
КСРО прибор жасау министірлігі
Қазақ КСР арнайы құрылыс-монтаждау
министрлігі
КСРО электротехника өнеркәсібі
министрлігі
КСРО қара металлургия министрлігі
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1976 ж.

1977 ж.

1978 ж.

242,25
65,0
95,0
128,0

244,25
101,5
116,0
118,0

360,0
140,0
96,0
90,0

-

47,0
15,0

80,0
40,0

61,6

81,3

75,4

35,5

79,0

70,5

Қазақ КСР өнеркәсіп құрылыс
материалдары министрлігі
КСРО жол құрылысы және коммуналдық
машина жасау министірлігі
УКСР энергетика министірлігі
Қазақ КСР автотранспорт министірлігі
КСРО құрылыс материалдары
министірлігі
Барлығы

20,0

42,0

65,0

15,0

15,0

60,0

15,0
9,0
87,0

14,0
4,0
15,0

38,0
18,0
15,0

773,35

892,05

1177,9

1975-1980 жылдары студенттерді ҒЗЖ-ға қатыстыру белсенді түрде
жүргізілді. Олар кафедралардың зертханалары мембюджеттік және халық
шаруашылық келісім-шарттарға сай орындалатын жұмыстарына кеңінен
тартылды. Курстық және дипломдық жұмыстарын жобалауда студенттердің
конструкторлық бюросындағы және техникалық аударма бюросындағы
жұмыстарға барынша қатыстырылды. Мұның сыртында қоғамдық ғылымдар
бойынша ғылыми баяндамалар жасауда белсенділік танытты. Егер 1976 жылы
АЭИ студенттерінен 665 студент ғылыми жұмыстарға қатысса, 1977 жылы ол
1532-ні құрап, 1978 жылы 1800 студентті ғылыми жұмыстарға тарту
жоспарланды [65].
1970 жылдардың екінші жартысында Алматы энергетика институты ірі
ғылыми орталыққа айнала бастады. Онда мембюджеттік 43 ғылыми тақырып,
51 шаруашылық келісім-шарттық, 10 ғылыми-техникалық ынтымақтастық
бойынша ғылыми тақырыптар орындалды [66].
Шаруашылық келісім-шарт бойынша 1978 жылы зерттеу көлемі 1 282,7
мың сомға, ал мембюджеттік бойынша 89,7 мың сомға жетті [67].
1978 жылы ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін халық
шаруашылығына енгізуден экономикалық тиімділік 1 189 мың сомды құрады.
СОКП ОК және КСРО МК «Жоғары оқу орындарында ғылыми-зерттеу
жұмысының тиімділігін арттыру туралы» (1978 ж.) қаулысына сәйкес
институтта ғылыми-зерттеуді жетілдіру бағдарламасы жүзеге асырылды [68].
Осы мақсатта жоғары оқу орнының ұйымдық құрылымы нығайтылды.
1979 жылы АЭИ-дың ғылыми-зерттеу бөлімі жанынан ғылыми-зерттеу
жұмысын енгізу және жоспарлау тобы мен метерология қызметі құрылды [69].
Бұл топ пен қызмет түрі штаттық кестеге сәйкес мамандармен
толықтырылды шет тілдері кафедрасында 36 адамнан тұратын аударма
бюросы жұмыс істеді.
Институтта ғылыми зерттеуді жоспарлау жүйесі нығайтылды. ҒЗЖ
жоспарлау және ҒЗЖ негізгі бағыттары бойынша есеп беруді бақылайтын
президиум және проблемалық кеңсе жұмыс істеді [70].
ҒЗЖ басқаруды барынша тиімді ұйымдастыру үшін институтта баспа
(көшірме) көбейткіш зертханасы құрылды [71].
Институттың ғылыми-зерттеу бөлімі қызметінің негізгі көрсеткіштері
төмендегі кестеде берілді [72]:
53

6 кесте - Институттың ғылыми-зерттеу бөлімі қызметінің көрсеткіші
Жылдарға бөлгенде
ҒЗЖ жалпы көлемі
1. Тақырыпты зерттеуге шыққан
шығын көлемі
2. Шаруашылық келісім-шарттық ҒЗЖ
көлемі
3. Шаруашылық келісім-шарттық
тақырыптың құны
4. ҒЗЖ өндіріске енгізудің
экономикалық тиімділігі
5. Енгізілген ҒЗЖ саны
6. Алынған
а) лицензия саны
б) патент саны
в) авторлық куәлік саны
7. 100 адамға шаққандағы ҒЗЖ көлемі
8. Профессор - оқытушылар
құрамының жоғары оқу орнының
тақырыптарды орындау жоспарына
қатыстуы (%)
Соның ішінде:
а) Ғылым докторлары; профессорлар
б) ғылым кандиданттары доценттер.

1976 ж
955,7
13,6

1978 ж
1366,4
14,5

1979 ж
1433,7
15,9

955,7

1282,7

1350,0

17,0

24,23

25,0

276,8

1189,0

-

5

8

-

456,0
67.1 %

9
622,5
60%

9
477,7
87%

2
74

2
97

2
101

9. Неше тақырып аяқталды соның
ішінде жоспар бойынша
10. Алынған премия саны:
а) Ленин және мемлекеттік;
б) республик және Бүкілодақтық;
в) Қазақ ССР ХШЖ К (ВДНХ) дипломы.
11. ҒЗЖ қатысқан студенттер саны (%)
12. ҒЗЖ орындаған штаттық
қызметкерлер саны

70
23

94
29

90
27

30.2
152

3
82.4
128

83
212

Институтта студенттердің ҒЗЖ-ға ерекше көңіл бөлінді. Олар жыл
сайын өтетін студенттердің ғылыми-техникалық және ғылыми-теориялық
конференцияларына қатысты. Мысалы, 1979 жылы қаңтарда өткен
студенттердің IV ғылыми-техникалық конференциясына 349 студент қатысып
239 баяндама жасалды. Қоғамдық ғылымдар кафедралары түрлі өзекті
тақырыптарда және Л.И. Брежневтің «Тың», «Өрлеу», «Кіші жер» еңбектері
бойынша ғылыми-теориялық конференциялар өткізіп, онда 298 студент
баяндама жасады.
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1979 жылдың наурыз айында өткен студенттердің жаратылыстану,
гуманитарлық және техникалық ғылымдар бойынша озық жұмыстарының XI
республикалық конкурсына институт 28 автордың 8 жұмысын [73]
конкурстың қорытындысы бойынша 3 автордың (жетекшісі В.И.Шипков) бір
жұмысы Қазақ КСР Жоғары және орта арнайы оқу министрлігінің
дипломымен және 8 автордың үш жұмысы мақтау грамотасымен, қалғандары
алғыспен марапатталды [74].
1979 жылы студенттердің Ғылыми қоғамы (СҒҚ) құрылды. СҒҚ
жарғысы жасалып, құжат СҒҚ бюросын ұйымдастыруға жетекшілік ету үшін
кафедраларға таратылды. Институттың СҒҚ кеңесінің құрамына факультеттер
мен кафедралардың кеңес мүшелері енді. Жас ғалымдар кеңесінің
ұсынысымен СҒҚ кеңесінің Төрағасы болып ЭСС кафедрасының кіші ғылыми
қызметкері Р.А.Удьяров тағайындалды [75].
1970 жылдардың 2-ші жартысында СҒЗЖ-ға институттың 21 кафедрасы
жетекшілік етті. Институтта 8 ғылыми үйірмелер жұмыс істеді [76]. «Прибор»
атты студенттердің конструкторлық бюросы (СКБ) қоғамдық негізде жұмыс
атқарды. Жұмыс студенттердің К-4/78 кешенді тақырыбының негізгі
тарауларын жазуға қатыстыруға негізделді. Бір жыл ішінде небәрі 15 студент
жұмыс істеді, олардың 10-ы шаруашылық келісім-шарт бойынша ақылы еңбек
етті. Студенттер көлемі 12,5 мың сомдық жұмысты атқарды [77].
Қоғамдық ғылымдар кафедраларында ғылыми-зерттеу жұмысының
мына формалары жүзеге асырылды: мемлекеттік бюджеттегі тақырыптарды
орындау; шаруашылық келісім-шарт жұмысты зерттеу, оқытушылардың жеке
ғылыми-зерттеу жұмыстары.
Саяси экономия кафедрасында «Қоғамдық өндірістің тиімділігін
арттырудың обьективті қажеттілігі мен факторлары» мембюджеттік тақырып
бойынша жұмыс жүргізілді.
СОКП тарихы кафедрасы «СОКП халық шаруашылығы мен мәдениетке
жетекшілік қызметі» атты кешенді проблемамен шұғылданды. Бұл таұырыпты
зерттеу 1979-1985 жылдарға жоспарланды. Аталмыш проблема жеті тақырып
бойынша зерттелді.
Ғылыми коммунизм кафедрасында алты тараудан тұратын «Студент
жастарда белсенді өмірлік позиция қалыптастыру» атты кешенді тақырып
бойынша зерттеу жүргізілді [78].
Философия
кафедрасы
«Суденттерге
ғылыми-материалистік
дүниетанымды қалыптастыру» атты кешенді мембюджеттік тақырыпты
зерттеумен шұғылданды. Зерттеу жұмысы 1981 жылдан басталды. Кафедрада
1981-1985 жылдарға арналған аталмыш тақырып бойынша бес жылдық
жоспар қабылданды, сондай-ақ оқытушылардың ғылыми-зерттеу жұмысы,
жыл сайынғы жеке жұмыс жоспары бойынша да жүргізілді. Жыл соңында
зерттеудің нәтижесі Мәскеу қаласындағы Бүкілодақтық ғылыми-техникалық
ақпарат институтына жіберілді. Қоғамдық ғылымдар кафедрасы зерттеу
тақырыптары бойынша келесі жариялымдарды жарыққа шығарды [79]:
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7 кесте - Қоғамдық ғылымдар кафедрасы бойынша жарияланымдар

Кафедралар
Саяси экономия
СОКП тарихы
Философия
Ғылыми коммунизм
Барлығы:

Жарияланымдар
Мақала
тезис конференцияға
баяндама
7
12
13
2
2
7
3
5
8
2
10
15
14
29
43

Кітапша
1
2
3
6

Қоғамдық ғылымдар кафедраларының ғылыми зерттеулерді белсенді
жүргізуі оқытудың сапасын жақсартты, оқытушылар дәріс барысында өз
зерттеулерінің нәтижелерін пайдаланды.
1980 жылдардың бірінші жартысында ғылыми-зерттеу жұмыстары
қарқынды жүрді. 1984 жылы институттың ғылыми тақырыптары бойынша 60
мәлімдеме (өтініш) анықталып, мемлекеттік өнертапқыш комитетіне
жолданды, оның 31-і бойынша авторлық куәлік беру туралы шешім
қабылданды. Студенттердің қосалқы авторлығымен 8 мәлімдеме беріліп,
соның 4-уіне авторлық куәлік беру туралы шешім алынды [80].
«Қолданбалы механика» кафедрасы «Электр транспорттың қозғалмалы
құрам бөлшектері мен тораптарының жұмыстары сенімділігін арттыру»
тақырыбын орындау барысында «прицептік транспорт құралын рулдік
басқару жүйесі» жасалып, № 1062092 авторлық куәлік алды. Осы
өнертапқыштық Ленинград, Алматы троллейбустарында қолданылды.
Экономикалық тиімділікке қол жеткізілді. Мәселен, бұл тиімділік Алматы
трамвай-троллейбус басқармасы бойынша 1983 жылы 28,448 мың сом болса,
1984 жылы 61,53 мың сомға жетті [81], 1985 жылы 52,96 мың сомды құрады
[82]. Өнертапқыштықты және патенттік-лицензиялық жұмысты институтта
одан әрі жетілдіру мақсатында институтта тұрақты жұмыс істейтін байқауконкурс өткізілді. Салалық ғылыми-зерттеу зертханасы 1984 жылғы
байқаудың жеңімпазы атанды. Сондай-ақ институт республикалық және
Бүкілодақтық өнертапқыштық пен патенттік-лицензиялық жұмысты жақсы
жолға қою конкурстарына қатысты. Еліміздің халық шаруашылығына өнер
табуды енгізуде институт оларды есепке алу және жарнамалау жодарымен
жұмыс істеді. 1984 жылы аяқталған қорғаудың тәсілдері ҒЗЖ «Ғылым-84»
көрмесіне, ҚазақКСР жоғары және орта арнайы оқу министрлігі кеңінен
тарату, патенттеу және коммерциялық жәдігерлерді іріктеу мақсатында
ұйымдастырып, онда институттан 9 жәдігер қойылды. Олар авторлық
куәліктермен қорғалды.
1984 жылы студенттер оқытушылармен қосалқы авторлықпен өнер
табуға 8 мәлімдеме берді, оның 2-уіне оң шешім берілді. ТЭУ кафедрасында
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«Ядролық энергетика қондырғылары» курсын жетілдіру барысында оқу
үдерісіне студенттер С.А.Гордиенко, В.Р.Ким, А.Е.Коцюбинский, С.Гущин,
И.М.Усачевтің дипломдық жобалары енгізілді. Жалпы оқу үдерісіне 8
дипломдық және 12 курстық жобалардың жекелеген нәтижелері енгізілді [83].
Дипломдық жобалардың ГЭТ кафедрасы бойынша 3, ТВН кафедрасы
бойынша 1 нәтижесі өндіріске енгізілді.
Институттың XI ғылыми-техникалық конференциясында 322 автордың
275 баяндамасы тыңдалды. Оған 237 оқытушы, ғылыми-зерттеу қызметінің
қызметкерлері және аспиранттар жетекшілік етті.
1985 жылы «Электротехника» тарауы бойынша озық ғылыми жұмыстың
республикалық конкурсына 18 студент 10 жұмыспен қатысты. Олардың
жұмыстары Қазақ КСР Жоғары және орта арнайы оқу министрлігі, Денсаулық
сақтау министрлігі, Оқу-ағарту министрлігінің дипломы, мақтау қағаздарымен
марапатталды. Олардың ішінде 7 студенттің 3 жұмысы дипломдармен, 5
студенттің 2 жұмысы грамоталармен, 2 студенттің 2 жұмысы алғыспен
марапатталды.
«Энергетика» тарауы бойынша республикалық конкурсқа 14 автордың
12 жұмысы қатысты. 1 автордың 1 жұмысы дипломмен, 2 автордың 1 жұмысы
алғыспен марапатталды. «Электротехника» тарауы бойынша Бүкілодақтық
конкурста студент А.А.Тищенко ЦС ВОИР дипломымен және көлемі 100 сом
сыйақымен, сондай-ақ социалистік елге саяхат құруға туристік жолдамамен
марапатталды [84]. Бүкілодақтық «студент және ғылыми-техникалық
прогресс» олимпиаданың институттық турында физика командасы 1-2
орынды жеңіп алды. Студент М.Ю. Зверев IV орын алып, республика
командасының құрамына кірді. Математика бойынша команда IV-V орынды
иеленді. ТОЭ бойынша команда III орынды жеңіп алды.
8 кесте - Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы [85].
Жылдар
1) Профильді кафедралар саны
2) Профильді кафедралардағы
ғылыми семинарлар саны
3) Ғылыми семинарлардың
жетекшілерінің саны, соның ішінде:
- кафедра меңгерушілер;
- ғылым докторлары,
профессорлар;
- ғылым кандидаттары, доценттер.

1981

1982

1983

1984

1985

7
3

7
3

8
4

8
4

8
5

10

10

12

13

13

3
10

3
10

3
12

3
13

3
13
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4) Ғылыми баяндама жасаған
күндізгі бөлім студенттері
-соңғы курстағылар;
-осы курс студенттер санының %;
-бітірер қарсаңындағы;
-осы курс студенттер санының %.
5) Күндізгі бөлімде оқып, бітірген
жас мамандар
- олардың ғылыми семинарларда
баяндама жасағандары

136
28,63
21
2,7
475

143
31,36
39
4,3
465

152
28,2
58
11,3
539

184
32,4
67
12,6
568

194
35,8
68
12,3
542

16

43

62

96

86

Курстық және дипломдық жұмыстарды жобалау мамандарды сапалы
дайындаудағы соңғы кезеңнің маңызды буыны болып табылады. Барлық
курстық жобалар бойынша тапсырмалардың нұсқалары бар, олар студенттің
санына 20-25% артық жасалған. Бүкіл курстық жобалардың әдістемелік
нұсқаулары дайындалған. Курстық жобалаудың жекелеген тараулары ВС1022 сериясы электронды есептеу машинасын қолданумен, сондай-ақ
кафедралардағы шағын сыныптық машиналарды пайдалану негізінде
орындалды.
Диплом жұмыстарын қорғауға және мемлекеттік емтихан тапсыруға,
студенттердің басым көпшілігі жақсы теориялық дайындығының бар екенін,
заманауи деңгейде мамандығымен байланысқан инженерлік мәселелерді
техникалық тұрғыдан сауатты шеше алатынын көрсетті. Жас мамандарды
барлық 10 мамандық және оқытудың бүкіл формаларында дайындаудың
деңгейі біліктілік сипаттама талаптарына сәйкес келді. Мысалы, 1983-1984
және 1984-1985 оқу жылдарындағы дипломдық жобалар қорғау нәтижесінде
салыстырмалы талдау сапалық көрсеткіштердің жақсарғанын байқатты. Үздік
дипломдардың саны өсті. Шынайы тақырыптарды орындаған дипломдық
жұмыстардың саны 37,2 %-дан 44,7 %-ға дейін өссе, өндіріске ұсыну 13 %-дан
18 %-ға дейін артты, ал ЭЕМ қолдану 48 %-дан 52,6 %-ға дейін көбейді [86].
Қорғалған дипломдық жұмыстардың орташа балы - 4,1 құрады.
1985-1986 оқу жылында 15.011-82 ГОСТ «патенттік» зерттеулер
жүргізудің тәртібін және жетекші нормативтік құжат «Қазақ КСР жоғары
және орта арнайы оқу министрлігінің жоғары оқу орындарында патенттік
зерттеу жүргізудің тәртібі» әдістемелік нұсқауы институттың ғылыми өміріне
енгізілді. Бұл құжаттар патенттік зерттеуді орындаудың міндеттілігін,
көлемін, түрін және тәртібін бекітті.
Қорғауға қабілетті ҒЗЖ-ның бәрінде патенттік ақпараттық зерттеу
жүргізілді, соның арқасында техниканың даму деңгейі мен бағыттарын
зерттеуге, аса маңызды өнертапқышты анықтауға мүмкіндік туды. «Еңбекті
және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы «Ленинград полиметалл
комбинаты жағдайында көп мөлшерде көбікті қолданумен шаң тозаңды
басудың жаңа тәсілдерін зерттеу және жасау» бойынша көбік генераторын
жасады. Ол бірнеше авторлық куәлікен қорғалды. № 1133521 авторлық куәлік
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бойынша өнертапқыштық Ленинград полиметалл комбинатының өндірісіне
енгізілді. 1985 жылы өндіріске 15 өнертапқыштық енгізіліп, оның
экономикалық тиімділігі 928,469 мың сомды құрады.
Институтта
өнертапқыштық пен патенттік лицензиялау жұмысын одан әрі жетілдіру
мақсатында байқау-конкурстар өткізілді: «XI бесжылдықтың озат
өнертапқышы» және «Өнертапқыштық пен патенттік-лицензиялау жұмысын
жақсартқан озат бөлім». XI бесжылдықтың озат өнертапқышы болып техника
ғылымдарының докторы, профессор В.К. Журавлев танылды. «Отқа төзімді
электротехнология» ғылыми-зерттеу зертханасы «Озат бөлім» байқауының
жеңімпазы болды.
Институт өнертапқыштық пен патенттік лицензиялау жұмысын
жақсартудың республикалық және Бүкілодақтық конкурстарына және Алматы
облысының озат жас өнертапқышы конкурсына қатысты [87].
1975 жылдың 28 ақпанында Қазақ политехникалық институтының кітап
қорларының негізінде Алматы энергетика институтында ғылыми
кітапхананың негізі қаланды. Кітапхана меңгерушісі А.В. Полумискова
басқарған ұжым 355 шаршы метрді құрайтын кітап қоймасы, абонент, оқу
залы және ғылыми сұрыптау мен жинақтау бөлімдері орналасқан бөлмеде
студенттерге қызмет көрсетуді бастады.
Бастапқыда оның қорында оқулықтар мен оқу құралдары, ғылымиәдістемелік әдебиеттер жетіспеді. Бұл олқылықтардың орнын жаңадан сатып
алынған кітаптар, Мәскеу, Алматы ЖОО-дан көмек ретінде келіп түскен
кітаптар, оқытушылардың үйінен әкеліп өткізген кітаптары, т.б. толықтырып
отырды. Әр оқытушының өз пәні бойынша кітапханадағы бар әдебиеттермен
танысуы міндеттелді. Кітапхана 1 курс студенттеріне кітапханатану және
библиография негіздері бойынша сабақ өткізді. Сөйтіп оларды оқулықтар,
ғылыми әдебиеттер, картотекамен жұмыс істеуге үйретті. Мұндай топтарға 40
сағат сабақ өтілді.
Атқарылған жұмыстардың нәтижесінде барлық кітаптар бір жүйеге
келтірілді. Жаңа түскен әдебиеттер туралы профессор-оқытушылар мен
студенттерге дер кезінде
ақпарат
беру
дәстүрге
айналды. Ай сайын жаңа
түскен кітаптардың көрмесі
ұйымдастырылды,
бюллетендер шығарылды,
олар кафедраларға тапсырылды.
Факультеттердің
диплом жазушы студенттері
үшін
әдебиеттер
тізімі
ұсынылып отырды. Осы
Алғашқы кітапхана ұжымы: ортада отырған
орайда бірнеше картотека
кітапхана меңгерушісі
А.В. Полумискова
құрылды: Қазақстан өнер59

кәсібі, энергетика, Алматы энергетика институты, интернационалдық
байланыс, Жоғары мектеп, АЭИ қызметшілерінің еңбектері т.б.
Тақырыптық кітап көрмелері жиі өтілді: «Жаңа кітаптар», «Бүгінгі
ғылым» көрмелері тұрақты түрде жұмыс істеді. Оқу залдарында 17 адам
қызмет көрсетті.
Кітапхананың көлемі небәрі 385,2 м2 құрады. Оқырманды оқу
әдебиеттерімен қамту орта есеппен 1:2 болды [88].
Күндізгі, сырттай және кешкі бөлім студенттерінің әрқайсысына 22,5
оқулықтан, оқу залдарында әр 100 оқырманға 4 орыннан келді. Бұл көрсеткіш
бес жыл бойы өзгермеді.
Оқырмандарға кітап беру жолдары жетілдіріліп отырды. 1978-1979 оқу
жылының басында абономенттік қызмет көрсетуді жетілдіру үшін барлық
курс студенттеріне топтық әдіспен қызмет көрсету енгізілді, яғни алдын ала
дайындалған кітаптар жинақтары оқу залының үстелдеріне қойылды. Кесте
бойынша әр топ оқулықтар қойылған үстелге келіп оларды өздеріне тіркеді,
кітапханашылар тек олардың дұрыс рәсімделуін қадағалады.
Оқырмандардың қатары студенттер мен институт қызметкерлерінің
санына пропорционалды артып отырды, осымен байланысты жыл сайын
кітапханаға келушілердің және кітап алушылардың саны көбейді. Бұл жағдай
төмендегі 4, 5, 6 - кестелерде көрсетілген.
9 кесте – 1975-1976 және 1979-1980
оқу жылдарындағы оқырмандар саны мен кітап қоры
1975-1976 1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980
оқу жылы оқу жылы оқу жылы оқу жылы оқу жылы
Оқырмандар
саны

2283

5355

3696

4213

4490

Кітап қоры

62329

96269

117958

143994

172814

1975-1979 жылдары кітап қоры 593364 кітапты құрап, орта есеппен ол
34562 кітапқа артып отырған.
10 кесте - 1980-1981 және 1984-1985
оқу жылдарындағы оқырмандар саны мен кітап қоры
1980/1981 1981/1982 1982/1983 1983/1984 1984/1985
оқу жылы оқу жылы оқу жылы оқу жылы оқу жылы
Оқырмандар
саны
Кітап қоры

4834

4999

5552

5325

7268

148275

178680

198904

207673

225420
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1980-1985 жылдары кітап қоры 958944 кітаптан тұрып, ол орта есеппен
15427 кітапқа артып отырған.
11 кесте - 1985-1986 және 1989-1990
оқу жылдарындағы оқырмандар саны мен кітап қоры
1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988- 1989 1989-1990
оқу жылы оқу жылы
оқу жылы оқу жылы
оқу жылы
Оқырмандар
саны
Кітап қоры

7364

6558

6041

5754

5500

240152

264540

291326

298399

309597

1985-1990 жылдары кітап қоры 1404014 кітаптан тұрып, ол орта
есеппен 16837 кітапқа артып отырған. Біз қарастырып отырған 15 жыл ішінде
кітап қоры 1 404 014 кітапты құрады.
1978-1979 оқу жылында кітап алушылардың жедел артуы кафедралар
дайындаған зертханалық жұмыстар мен әдістемелік материалдардың оқу
залдарына өткізілуімен байланысты болды. Осы оқу құралдарын
студенттердің жаппай қолдануы кітап алушылар санын күрт арттырды.
1980-жылдардың бірінше жартысында институтта 1 абонемент, 9 оқу
залы, екі кабинет жұмыс істеді, институт филиалдарында екі абонемент пен
бір оқу залы іске қосылды. Филиалдардың оқу залдары, кабинеттері және
кітапханалары жүйелі түрде әдебиеттермен толықтырылып отырылды. 1 курс
студенттеріне оқулықтар жинағы мен қызмет көрсетудің топтық әдісі өз
тиімділігін көрсеткеннен кейін, 1981 жылдан бастап 2 және 5 курс
студенттеріне де аталмыш әдіспен қызмет көрсету тәжірибеге енгізілді. Осы
жылдан бастап оқырмандарға қызмет көрсетуде кітапхана аралық абонемент
(КАА) және сырттай абонемент кеңінен қолданылды. Кітап қорын
толықтыруды жақсарту мақсатында толықтыру бөлімінің жанында кеңес
құрылды, оның құрамына әр кафедраның мүшесі енді, олардың міндетін
«Ақпарат жадынамасы» айқындады, соның арқасында жаңа түскен әдебиеттер
туралы кафедралар жедел ақпарат алмасатын болды. Ақпараттық жұмысты
үйлестіру мақсатында кітапхана қызметкерлері ақпараттық қызмет сызбасын
құрды. Бұл кітапхананың оқу және тәрбие процестерін ақпаратпен қамтамасыз
етуді біршама жақсартты. Осы мақсатта кітапхана қоғамдық-саяси және
ғылыми-техникалық әдебиеттерді жаппай насихаттауда әртүрлі формалары
мен әдістерін қолданды, атап айтқанда, «Ақпарат күні», «Кафедра күні»,
«Техникалық кітаптар декадасы», жаңа кітаптар көрмелері, мамандар күні,
кітапхана күні, т.б. Сондай-ақ кітапхана институттың басшы құрамын да
ақпаратпен қамтамасыз етіп отырды [89].
1980-жылдардың бірінші жартысында кітапхана өзінің функционалдық
міндетін тиімді атқарумен қатар, кафедраларда кітапты толықтыруға
жауаптылардың жұмысына жетекшілік жасау үшін «Жадынама» дайындап,
таратты.
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Тақырыптық жобалармен жүргізілген жұмыстың нәтижесінде
техникалық пәндер бойынша оқулықтар 95%, ал қоғамдық ғылымдар
бойынша 50% тапсырыс орындалып жүрді. Кітапханада 1976 жылдан бастап
кітаппен қамтамасыз ету картотекасы жүргізіліп келеді. Картотека қайсыбір
пәндердің кітаппен қаншалықты қамтамасыз етілгенін дәл бейнелейді. Жалпы
кітапханада кітаппен қамту 1:3 құрайды, бұл НИИВШ талабына сәйкес
келетін норма. Кітапханада мамандар күндері ұйымдастырылып жүрді.
Мәселен, 1985 жылы республикалық ғылыми–техникалық кітапханамен
бірігіп «Жалпы жылу техникасының даму тенденцияларының» мамандар күні
өткізілді. Кітап қорларын дұрыс пайдалану үшін, ескірген басылымдардан
тазарту үшін кітапхана кафедраларда «Кітапхана күндерін» насихаттады.
Осындай шара 1984-1985 оқу жылында ЭЖЖ, ЭЖӨҚА, ЭС кафедраларында
үш күн бойы өткізілді. 1985 жылдың сәуір айында институттың ғылыми
кеңсесінде «Кітапхана қорларын қалыптастыру және пайдалану» мәселесі
тыңдалды. Ғылыми кеңестің шешімдерін кітапхана қызметкерлері өз
уақытында орындап отырды. 1985-1986 оқу жылында институтың
кітапханашылар саны 24 адамға жетті. Олар көркем кеңестік және
коммунистік тәрбие беру кеңесінің құрамына кіріп мүше болды. Қоғамдық
саяси мәні зор шараларды ұйымдастырып өткізіп тұрды.
Осылайша 1975-1990 жылдардың аралығындағы Алматы энергетика
институтының құрылу және қалыптасу тарихы материалдық-техникалық
базасының нығаюы, оқу-әдістемелік, ғылыми және тәрбие жұмысын негіздеп,
жетілдірудің мағыналы, күрделі кезеңдерін басынан кешірді. «Институттың
партия бюросын басқарған Марат Канафиевич Дүйсебаев, кәсіподақ
комитетінің төрағалары Михаил Иванович Пак, Ғұмарбек Жүсіпбекович
Даукеев (кейін ректор ретінде институтымызды одан әрі көркейтуге ерекше
үлес қосты), оқу ісінің проректоры Марат Жүсіпбекұлы Арыстанов, ғылыми
жұмыс бойынша проректор Абибула Өміряевич Өміряев, сыртқы оқу ісінің
проректоры Кәміл Байузакович Ермекбаев, әкімшілік-шаруашылық бөлімінің
проректоры Керімтай Нуркеримович Бәйімбетов, факультет декандары және
кафедра меңгерушілері, оқу бөлімінің бастығы Лидия Антоновна Жукова, көп
жылдар библиотека меңгерушісі болған «ақыл мен білімнің сақшысы»
Джетпісбаева Балхия Масімхановна, ғылыми-зерттеу секторы, кадрлар бөлімі,
арнайы бөлім бастығы полковник Гельфанд Григорий Иосифович және басқа
да бөлімдердің жетекшілері Меркулова Валентина Ивановна, Лымаренко
Валентин Павлович сынды көптеген қызметкерлер институтты аяғынан
тұрғызуға шексіз еңбек сіңірді», - деп жазады өз естелігінде АЭИ-дің бірінші
ректоры Альберт Васильевич Болотов.
Қорыта айтқанда, республикамыздағы тұңғыш инженер-энергетик
мамандар даярлаушы жоғары оқу орнын қалыптастыруда білікті институт
басшылығы мен оның белсенді шығармашыл, ауызбірлігі бар ұйымшыл
ұжымының ерен еңбегінің арқасында мүмкін болғанын және осы жылдары
орасан зор жұмыстардың атқарылғандығын көрсетеді.
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2. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы Алматы энергетика
институты (1991-1996 жж.)
XX ғасырдың 90-жылдарының басында Алматы энергетика
институтының басты стратегиясы Кеңестер Одағының ыдырауымен өмірге
келген жас мемлекет - Қазақстан Республикасының демократиялық
құндылықтары қалыптасқан, бейбітсүйгіш мемлекеттер қатарынан орын
алған, нарықтық экономикаға негізделген, құқық үстемдік еткен ашық
тұрпаттағы мемлекет құру міндеттері сияқты негізгі тұжырымдарымен
ұштасып, қоғамда өз орнын қалыптастыра алатын өнегелі азаматты, маманды
тәрбиелеуге негізделді.
Мұрағат құжаттарының деректеріне талдау Алматы энергетика
институты қызметінің еліміздегі XX ғасырдың 80-жылдарының соңы - 90жылдардың басында орын алған тарихи оқиғалар
аясында өрбігенін көрсетеді.
Институт тарихындағы айтулы оқиғаның бірі –
1991-1992 оқу жылы әлеуметтік-гуманитарлық білім
негіздері топтасқан кафедраларды біріктірген
Гуманитарлық білім беру факультетінің құрылуы
болды. Ректор А.Ф. Богатырев басшылық еткен
институт ұжымының бұл бастамасы Қазақстанның
жоғары білім беру жүйесіндегі алғашқы тәжірибе еді.
Соған сәйкес институт басшылығы мен ұжымы
артынша инженерлік білім беруді ізгілендіру
бағдарламасын жасауды қолға алды. Гуманитарлық
білім беруді ұйымдастыру мен жетілдіру бағытында
Богатырев А.Ф.
біраз шаралар мен өзгерістер жүзеге асырылды [1]:
- 0710 - «Байланыстағы экономика және басқару» (0710 - «Экономика и
управление в связи») мамандығы бойынша инженер мамандарын даярлайтын
«Байланыстағы экономика және менеджмент» («Экономика и менеджмент в
связи») бітіртуші кафедрасы құрылып, мамандықтың жаңа оқу жоспары
жасалынды;
- қоғамдық пәндер кафедралары аясында бірнеше баламалы арнайы
курстар дайындалды;
- Курстардың басты мақсаты студенттерді болашақ кәсіптеріне
бағыттап, қазіргі заманның өзекті мәселелерін, түрлі әлемдік және отандық
ғылымдағы тарихи, философиялық, саяси, әлеуметтік, экономикалық және
құқықтық тұжырымдар мен ілімдерді қамтуға негізделді;
- гуманитарлық цикл пәндері рөлінің күшеюіне байланысты бұған дейін
факультативтік курс ретінде оқытылып келген «Әлемдік және отандық
мәдениет тарихы» пәні міндетті пәндер қатарынан орын алды;
- инженерлік білімді ізгілендіру бағыты бойынша факультет жанынан
оқу-әдістемелік кабинет ашылды. Кабинет осы оқу жылы институттың
әлеуметтік қызмет көрсету рөлін атқарды. 1 курс студенттері арасында
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олардың тарих, мәдениет, әдебиет, қазақ және басқа
да ұлттардың көрнекті тұлғалары, т.б. білім
деңгейлерін
тексеру
мақсатында
сауалнама
жүргізілді.
Кабинет
мерзімді
баспасөз
материалдарын
өңдеп,
студенттерді
жаңа
басылымдар ақпараттарымен қамтамасыз етіп
отыруды қолға алды.
Осы игі іс-шаралардың басы-қасында болып,
тікелей өз үлестерін қосқан институттың оқытушығалымдары,
доценттер
В.Л.Шицко
мен
Г.Л.Шаракпаева былай деп еске алады: «Өткен
ғасырдың 90-шы жылдардың басындағы әлеуметтікгуманитарлық цикл бойынша біздің кафедраларда
Шицко В.Л., философия
оқытылатын көптеген пәндер есте сақталып
кафедрасының
қалыпты. Философия, экономикалық теория,
меңгерушісі
Қазақстан тарихы сияқты негізгі міндетті пәндермен
қатар қосымша пәндер бойынша сабақтар өткізілді. Мысалы, Философия
кафедрасы келесі пәндер бойынша факультативті курстар әзірледі: «Этика
негіздері» және «Эстетика негіздері». Бұл сабақтарға қатысу ерікті түрде
болды және қазіргідей сынақ немесе емтихан ұсынылмады. Алайда,
таңқаларлық жайт, ұсынылған тақырыптық материалдардың өзіндік
тыңдаушысы мен қызығушылық танытатын оқырман студенттері табылды.
Этика негіздері бойынша оқу жоспарын құру кезінде біз осындай
дүниетанымдық нұсқаулықтарды табу керек деген тұжырымға келдік, онсыз
этикалық білімге қол жеткізу жемісті және табысты бола алмайды, ең
бастысы, студенттер аудиториясы үшін қызықты болу қажет. Сондықтан,
міндет қойылды: этикалық идеялардың даму тарихының жалпы құрылымын,
олардың
арасындағы
дәйекті
байланыстарды
көрсету,
этикалық
рефлексиядағы кейбір ортақ тұстарды анықтау, оның этикалық дәстүр
аясында жаңару мүмкіндігін жоққа шығармаймыз дедік. Ренессанс
мәдениетінің танымал өкілі Роттердам Эразманың «Сөйлесу оңай» кітабы
студенттер арасында қандай пікірталастарға себеп болғандығы есімізде. ФРТС
студенттері «Этика» пәніне үлкен қызығушылық танытты, әсіресе РЭТ
мамандығы бойынша өте жақсы инженер болған студент Ильченко Феодорды
атап өткім келеді. «Эстетика негіздері» факультативті курсын оқыту
барысында өзіндік формалар да табылып жатты.
Доцент В.Л. Шицко дәріс оқу барысында эстетика - бұл сұлулық туралы
ғылым, ол өнердің негізгі түрлерін зерттейтінін, әдемі және керемет, қайғылы
және күлкілі, жағымсыз және негіз сияқты категорияларды қолдана отырып,
адам мен табиғи болмысты түсіндірді. Ұлы суретшілердің картиналарын,
әйгілі
жазушылар
мен
ақындардың
шығармаларына
суреттердің
репродукциясы талқылау бұл эстетика бойынша сабақта болған қалыпты
жағдай екенін ерекше атап өткім келеді.
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Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында АЭИ-де
90-шы жылдардың басында техникалық білімді
ізгілендірудің негіздері туралы білім беру
жүйесіндегі бастамалар өте сәтті және мағыналы
болды деп ойлаймыз ...» [2].
Жоғарыда айтылғандай институт жұмысы 80жылдардың соңы - 90-жылдардың басында орын
алған тарихи оқиғалар аясында өрбіді. Соның бірі
1989 жылғы «Тіл туралы заңның» жарық көруі.
Алғашқы жылы тәжірибе ретінде факультативтік
сабақ түрінде енгізілген «Қазақ тілі» курсы, 19901991 оқу жылы 216 сағат көлемінде барлық
мамандықтардың оқу жоспарларына енгізілді. I, II,
Бөкейханова Р.Қ. Қазақ
III семестрлерде сынақ тапсырылып, IV семестр
тілі кафедрасының
емтихан
тапсырумен
аяқталды.
Институт
меңгерушісі
басшылығы осы жылдың қараша айында өз алдына
дербес, алғашында 6.5 бірлікті құраған «Қазақ тілі» кафедрасын құрды.
Артынша бұл көрсеткіш 1992-1993 оқу жылы 13 бірлікке жетті.
Мұрағат деректері «Тіл туралы заңды» жүзеге асыру жолында
институт басшылығы мен ұжымының ауқымды жұмыстарды атқарғандығын дәлелдейді [3]:
- «ЛК-практикамен» жабдықталған 2 лингофон кабинеті ашылды;
- екі тұрпаттағы орыс тілді студенттер үшін қазақ тілінің жұмыс
бағдарламасы дайындалады. Бірі - қос тілді қазақ студенттері үшін «Жалғас»
және қазақ тілін үйренуді енді ғана қолға алған орыс ұлтының өкілдері үшін
«Бастау» деп аталды;
- 1992 жылдың қарашасында институттың профессор-оқытушылар
құрамы мен қызметкерлері үшін қазақ тілін жеделдетіп оқыту курстары (3

Қазақ тіліндегі лингофон кабинетінде сабақ жүруде
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айлық мерзім, 72 сағат) ашылды;
- 1991 жылдың 24 ақпаны мен 7 наурызы
аралығында
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік тілін меңгеруде студенттердің
қызығушылығын арттыру мақсатында қазақ
тілінен олимпиада өткізілді;
- осы жылы институттың кезекті ғылымиәдістемелік конференциясында «Техникалық
жоғары оқу орындарында қазақ тілін оқыту
проблемалары» атты жеке секция жұмыс
Сүлеев А.К.
жасады;
- 1991
жылы
кафедрада
институттың
бюджеті
есебінен
қаржыландырылатын «Техникалық жоғары оқу орындарының орыс тілді
аудиториясында қазақ тілін оқыту жүйесін лингво-әдістемелік қамтамсыз ету»
тақырыбында ғылыми жұмыс басталды;
- 1990-1991 оқу жылы республиканың
ұлттық кадрларға сұранысы ескеріліп, 10.02
«Электрлік жүйелер және желілер» және 23.05
«Автоматтандырылған электр байланысы» атты
екі мамандықта тұңғыш қазақ бөлімдері ашылды;
- институт, оның ішінде деканаттар мен
бітіртуші кафедралар ұжымының Алматы
қаласы, республиканың басқа да аймақтарында
жүргізген тұрақты жұмысы нәтижесінде 19921993 оқу жылы жоғарыда аталған екі мамандық
Дәукеев Ғ.Ж.
бойынша әрқайсысы 25 студенттен тұратын
алғашқы екі қазақ тобы ашылды.
Кейін 1993-1994 оқу жылы 21.03 «Технологиялық процестер мен
өндірісті автоматтандыру» мамандығы бойынша тағы бір қазақ бөлімі
ашылды.
Деректердің көрсетуінше, институт басшылығы қазақ бөлімдеріндегі
оқу-тәрбие процесін жіті бақылауында ұстаған. Институттың Ғылыми кеңесі
мәжілістерінде мәселе назардан тыс қалмады.
Институт
проректорлары
Д.К.Сүлеев,
Ғ.Ж.Дәукеев, оқу-әдістемелік бөлім басшысы
О.З.Рутгайзерге дайындық бөлімдеріндегі қазақ
бөлімдері студенттері үшін қажет жағдайда
қосымша сабақтар өткізу, қазақ тілінде білім
беруді күшейту мақсатында кафедралар жанынан
әдістемелік кеңестер құру, қазақ тіліндегі оқуәдістемелік құралдарының саны мен сапасын
өсіру, қазақ тіліндегі қолжазбаларды дайындау
Рутгайзер О.З.
үшін есептеуіш техникаларын бөлуді қамтамасыз
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ету, осы міндеттерді жүзеге асыру мақсатында қаржы мәселесінің көлемін
анықтау, т.б. мәселелерді үнемі назарда ұстау тапсырылды.
Тағы бір назар аударатын жағдай ол бүгінде республикамызда қолға
алынып отырған шет тілін меңгерген маман-кадрларды дайындау саясатының
бұдан отыз жылдай уақыт бұрын институтымызда қолға алынуы. Бұған да
мұрағат құжаттарының деректері дәлел. Институттың 1991-1992 оқу жылғы
жылдық есебіне сүйенсек, шет тілі I-II курстарда факультатив түрінде
жүргізіліп, III-IV курстарда міндетті пән ретінде оқытылған. Бұл шет тілін
меңгеруде үздіксіз білім алуды қамтамасыз етті. Студенттердің жеке
сұраныстарын қанағаттандыру мақсатында ауызша сөйлеу, оқу, ғылымитехникалық мәтіндерді аудару, іскерлік қатынас хаттар және патенттік
іздестіру сияқты факультативтер жұмыс жасап, студент еркін таңдау
мүмкіндігіне ие болды. Бұл шара да күні бүгінге дейін өзінің сабақтастығын
жоғалтқан жоқ.
Деректер 1991 жылдың қараша айында Алматы энергетика
институтында өткен «Инженерлік білім беру мен өндірісті интеграциялау»
(«Интеграция инженерного образования ипроизводства») тақырыбындағы
Бүкілодақтық ғылыми-әдістемелік конференция туралы мәлімет береді [4].
Мұнда да көңіл аударарлық жайттар аз емес. Соның бірі аталмыш
конференция барысында жұмыс істеген секция атаулары мен соған сәйкес
көтерілген мәселелер топтамасы. Бүгін әлемдік білім беру, оның ішінде
республикамыздың жоғары білім беру жүйесіндегі күн тәртібінен түспей
тұрған өткір мәселелер осы конференция жұмысында қозғалды. Мәселен,
білім берудің заманауи технологиялары, үздіксіз білім беру тәжірибесі және
проблемалар, инженерлік білім беруді ізгілендіру, білім беру мен өндірістің
интеграциялануы жағдайында оқу процесін ұйымдастыру сияқты бүгінгі
күннің өзекті мәселелерінің осыдан отыз жылдай уақыт бұрын институт
қабырғасында көтерілгенін және оның өз жалғасын тауып келе жатқандығын
мақтанышпен айтуымыз керек.
Сол жылдардағы Қазақстан Республикасының халық шаруашылығы
сұраныстарын ескере келе, 1993-1994 оқу жылы институт ішінен екі жаңа
мамандық 07.03 «Жылу-энергетика кешені салаларындағы экономика және
ұйымдастыру» және 18.05 «Автоматтандырылған электротехнологиялық
қондырғылар және жүйелер» ашылды [5].
Тағы бір назарымызды аударған жайт – 1993-1994 оқу жылы
институттың барлық мамандықтары бойынша жаңа «Менеджмент негіздері»
пәнінің енгізілуі болды. Егер 1990-жылдардың басындағы институтта қолға
алынған инженерлік білім беруді ізгілендіру стратегиясын ескерсек, бұл
пәннің оқу процесіне енгізілуі де институт басшылығының көреген
саясатының дәлелі екендігі анық. Нарықтық қатынас жағдайында кез келген
маман кәсіби теориялық білімімен қатар, қажет жағдайда шешім қабылдау,
ұйымдастыру, аналитикалық шеберлік, жоспарлау, іскерлік этика негіздері,
еңбек жауапкершілігі, өндірісті басқару сияқты кәсіби дағдыларды меңгеруі
тиіс.
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Батыс елдерінде алғашқы ғылыми еңбектер мен білім негіздері XX
ғасырдың басында-ақ қолға алынған («Ғылыми менеджмент қағидалары»
(Frederick Winslow Taylor. The Principles of Scientific Management, 1911)
«Жалпы және өндірістік басқару» (Henri Fayol, "Administration industrielle et
générale", 1916), (Mary Parker Follett, The New State, Chapter XIV: The Group
Principle at Work", 1918, т.б.) осы менеджмент негіздері бойынша білім берудің
барлық мамандықтарда енгізілуі институт стратегиясының заман ағымы мен
талаптарына икемделуінің тағы бірі көрінісі деп түсінуіміз керек. Мұның
сыртында «Нарықтық экономика заңдары» (дайындаған: доцент Я.А.Тетроев),
«Менеджменттің экономикалық аспектілері» (дайындаған: ассистент
И.Б.Першина), «Қазақстан экономикасындағы нарықтық қатынастардың
қалыптасуы» (дайындаған: доцент Б.К.Мергалиев), «Нарықтың қазіргі
заманғы экономикалық аспектілері» (дайындаған: доцент Л.М.Сметанникова)
сияқты арнайы курстар енгізілді.
1993-1994 оқу жылы «Радиотехника және байланыс» факультеті
оқылатын пәндердің сапасын көтеру және студенттердің өткен дәрісті меңгеру
деңгейін анықтау мақсатында әр сабақ алдында «бес минуттық» бақылау
жұмысын жүргізуді қолға алды. Оның тест, зертханалық тапсырма, іскерлік
ойын, т.б. түрлері дайындалды.
1990-жылдардың басында орын алған тарихи оқиғалар мен жоғары
білімді ізгілендіру саясатына сәйкес әлеуметтік-гуманитарлық пәндер
кафедраларында да біраз жұмыстар атқарылды [6]. Осы жылы «Қазақстан
Республикасы тарихы» пәнінің көлемі бұрынғы 36 сағаттың орнына 81 сағатқа
дейін өсіп, соған сәйкес жұмыс бағдарламасы қайта жасалды. Екінші жыл
«Қазіргі әлемдегі мәдениет проблемалары» (дайындаған: аға оқытушы
Ж.К.Утешев) және «Халықаралық қатынастар тарихы» (дайындаған: доцент
А.А.Росляков) сияқты сол кезең талаптарына жауап беретін қызықты арнайы
курстар оқытылды. Сонымен қатар біздің ойымызша, Қазақстан шындығынан
алшақ, құндылығы шамалы «Ресей саяси партияларының тарихы», «XIX - XX
ғасырдың басындағы Ресейдің аграрлық дамуының ерекшеліктері»
тақырыбындағы арнайы курстар да оқытылған. Философия кафедрасында
«Этика негіздері», «Мәдениет және өркениет», «Қоғам. Адам. Техника»,
«Орта Азия және Қазақстан халықтарының Ұлы ойшылдары» сияқты
баламалы арнайы курстар жүрді. «Экономикалық теория негіздері»
кафедрасының басты өзгерісі «Саяси экономия» пәнінің орнына күні бүгінгі
дейін құндылығын жоймаған «Экономикалық теория негіздері» пәнінің
енгізілуі болды.
1990-жылдардың басында институт тарихында орын алған, шешімін
таппаған проблемалар да аз болған жоқ. Ол проблемаларды шешу жолдарын
институт басшылығы Қазақстан Республикасы Білім беру министрлігіне
өтініш түрінде жеткізіп те отырды. Олардың қатарында мынадай басты
мәселелер бар еді:
- заман талабына сай институттың материалдық-техникалық базасын
модернизациялау қажеттілігі;
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- сапалы техникалық білім беруде әлемдік қауымдастықпен
интеграцияға түсу үшін техникалық жоғары оқу орындарында мамандарды
дайындаудың көп деңгейлі формасына көшу мәселесін шешу;
- төменгі еңбек ақы көлемінің профессор-оқытушылар құрамының, оның
ішінде жоғары білікті кадрлардың жұмыстан кетуіне алып келуі, т.б.
Мұрағат деректері сол жылдары республика жоғары оқу орындарында
жаппай орын алған ПОҚ-тың тұрақтамауының институтта да орын алып
отырғанын көрсетеді [7]:
1 кесте - Профессор-оқытушылар құрамы туралы мәлімет (1992-1995
жж. аралығында)
№

ПОҚ туралы мәлімет

1
2

Жалпы ПОҚ саны
Ғылым докторы,
профессор
Ғылым кандидаты,
доцент

3

01.10.1992 01.10.1993 01.10.1994 01.10.1995
314

275

252

265

10

7

11

8

164

145

134

127

Кесте мәліметтерінен 1992 жылдың 1 қарашасы мен 1995 жылдың 1қарашасы аралығындағы біршама айырмашылықты аңғару қиын емес. Жалпы
ПОҚ-ы 314-тен 265-ке дейін, яғни 16%-ға азайған. Оның ішінде ғылым
кандидаттарының саны 164-тен 127-ге дейін немесе 23-ға %-ға дейін кеміген.
Аталмыш жылдары институттың жалпы қызметкерлерінің саны да кему
үстінде болды. 1992 жылы олардың саны 799 құраса, 1993 жылы 660-қа, яғни
18%-ға дейін азайған.
А.Ф. Богатырев басшылық еткен жылдары институттың материалдықтехникалық базасы айтарлықтай күшейді. А оқу ғимаратына екі қабатты
ғимарат жалғастыра салынды; институттың шаруашылық ауласы тұрғызылды;
1000 тұрғынға арналған екі студенттер жатақханасы және Қапшағай көлінде
оқу-ғылыми полигоны салынды.
Қазақ КСР Байланыс министрлігінің қолдауымен энергетика
мамандарымен қатар радистер мен байланысшыларды дайындауды қолға
алып, радиотехника және байланыс, байланыстағы экономика және
менеджмент бойынша жаңа арнайы кафедралар ашылды.
1989 жылы Алматы энергетика институты Қазақстанда бірінші, ал
Кеңестер Одағында санаулы оқу орнының бірі болып КСРО Мемлекеттік
білім беру Мемлекеттік Инспекциясы комиссиясы аттестациясынан өтті.
Алматы энергетика институтында маман-кадрлар дайындаудың жоғары
деңгейі ресми түрде одақтық деңгейде мойындалды.
1994 жылы Богатырев А.Ф. Мәскеу энергетика институтының Смоленск
қаласындағы филиалына директорлық қызметке ауысуына байланысты, АЭИғы ректорлық қызметінен кетті.
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1994 жылдың жазында Алматы энергетика институтының ректоры
болып техника ғылымдарының докторы, профессор Трофимов Герман
Геннадьевич тағайындалды.
Профессор Г.Г. Трофимовтың институт басшылығына келуі Кеңестер Одағы ыдырағаннан
кейінгі республика экономикасының құлдырауымен,
соған сәйкес жоғары мектеп, ғылымды қаржыландырудың күрт төмендеген ауыр кезеңімен
тұспа-тұс келді. Сол жылдың жазында институт
басшылығының көптен бері қозғап келе жатқан
техникалық жоғары оқу орындарында инженер
мамандарды дайындаудың көп деңгейлі формасын
енгізу туралы мәселе оң шешімін тапты.
Сол себепті бакалавр мамандарын дайындауды жүзеге асыру үшін институттың құрылымында біршама өзгерістер орын алып, бірқатар жұмыстар атқарылды.
Институт кафедралары электр энергетикасы, жылу энергетикасы,
радиоэлектроника және коммуникация бағыттары бойынша бакалаврлар
дайындаудың жұмыс оқу жоспарлары мен пән бағдарламаларын жасап бекітті.
Мұның сыртында «Радиоэлектроника және телекоммуникация» бағыты
бойынша бакалаврлар дайындау үшін бітіртуші кафедралар типтік және
жұмыс оқу жоспарларын дайындауды аяқтады.
Сырттай оқыту бөлімінде 10.04 «Электрмен жабдықтау» және 10.05
«Жылу электр станциялары» мамандықтары бойынша жеделдетілген
дайындықты жүзеге асыру үшін жаңа жұмыс оқу жоспарлары жасалынып
бекітілді.
1994 жылдың 28 маусымы күні өткен институт Ғылыми Кеңесінің
шешімімен (№11) 1994 жылдың 5 шілдесінде Гуманитарлық білім беру
факультеті Экономика және менеджмент факультеті болып қайта құрылды.
Факультет құрамы төмендегідей кафедраларды біріктірді:
- экономика және байланыстағы менеджмент;
- экономика, өндірісті ұйымдастыру және басқару;
- тарих және экономикалық теория;
- философия және саясаттану;
- дене тәрбиесі;
- орыс және шет тілдері;
- қазақ тілі.
Республика энергетика саласының сұраныстары ескеріліп, 1994-1995
оқу жылы бітіртуші «Инженерлік жылу физикасы» кафедрасы жанынан 10.08
«Жылу технологиялары энергетикасы» мамандығының орнына 10.06 «Жылу
электр станцияларындағы су және отын технологиялары» атты жаңа
мамандықтар ашылып, осы жылы алғашқы 23 студент I курсқа оқуға
қабылданды [8].
Трофимов Г.Г.
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1994-1995 оқу жылы институттың мамандарды дайындаудың көп
деңгейлі жүйесіне өтуіне байланысты «Информатика» және «Инженерлік
графика» пәндері бойынша жаңа жұмыс бағдарламалары жасалынды.
Қазақстан Республикасы Білім беру министрлігінің бұйрығына сәйкес,
әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық пәндер топтамасына да
өзгерістер енгізілді. «Экономикалық теория негіздері», «Қазақстан
Республикасының тарихы», «Саяси тарих», «Саясаттану негіздері» міндетті
пәндері мен «Этика негіздері» және «Эстетика негіздері» факультативтік
курстарының жұмыс бағдарламалары мен мазмұны жаңартылды.
Оқу процесін қарқынды да тиімді жүргізудің бір формасы – білім беру
үрдісін компьютерлендіру мен техникалық құрал-жабдықтарды кеңінен
пайдалану болып табылады. Міне осы бағытта аталмыш оқу жылы бірқатар
жұмыстар атқарылды.
Институт кафедраларына оқу процесінде пайдалану үшін АТК-1
телевизиялық кешені мен «Штудиотехник», слайдтар, плакаттар, фильмдер,
стендтер, видеомагнитофондар мен магнитофондар пайдалануға берілді.
Бірнеше кафедралар есептеу техникасы құралдарымен жабдықталды.
Бітіртуші кафедралар курстық және дипломдық жобаларды жазу барысында
пайдаланатын МикроЭЕМ-ды қолдануға арналған әдістемелік нұсқаулықтар
дайындап шығарды, «Радиоавтоматика» курсы бойынша кешенді зертханалық
жұмыстарды орындауға арналған жаңа әдістеме мен ҚазПТИ-дің әдістемелік
өнімдері негізінде дайындалған «Конструктор - радист» деп аталатын іскерлік
ойын оқу процесіне енгізілді.
1994 жылы компьютерлік сыныптар саны 14-ті құрады. Осы жылы
институттағы ЭЕМ саны 258-ден 1995 жылы 355-ке дейін өсті.
Дегенмен, СИ түріндегі отандық ЭЕМ базасында жабдықталған дисплей
сыныбы компьютерлік техника деңгейінің заманауи сұраныстарына жауап
бере алмады.
1993 жылы Қазақстан Республикасы Білім беру министрлігінің № 379
(10.09.93 ж.) Бұйрығына сәйкес энергетика, радиотехника және байланыс
мамандықтары бойынша Алматы энергетика институты жанынан Қазақстан
жоғары оқу орындарының оқу-әдістемелік бірлестіктерінің (ОӘБ) Кеңесі
құрылды [9]. 1993 жылдың 28-29 қаңтары аралығында өткен алғашқы Кеңес
мәжілісінде ОӘБ-нің мүшелері (Төрағасы - А.Ф.Богатырев, Төраға
орынбасары - Ғ.Ж.Дәукеев) бекітіледі. Бұл Кеңестің аталмыш салалар
бойынша инженер мамандарын даярлаудағы рөлі мен маңызы зор болды.
Кеңес Президиумының 1993 жылдың 27 мамырында өткен кеңейтілген
мәжілісінде мамандықтар, дипломды инженерлер, бакалаврлар мен
магистрлер дайындаудың типтік оқу жоспарларының құрылымы және
біліктілік сипаттамасы туралы мәселелер талқыланды.
Артынша осы жылдың 28-29 мамыры күндері өткен ОӘБ Кеңесінің
екінші Пленумында ОӘБ-тің құзырына кіретін мамандықтар бойынша типтік
оқу жоспарлары мен дипломды инженерлердің, бакалаврлар мен
магистрлердің біліктілік мінездемесі талқыланып бекітілді; ОӘБ
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мамандықтары бойынша жоғары оқу орындары профессор-оқытушылар
құрамының біліктілігін арттыруға қатысты Алматы энергетика институтының
тұжырымдамасы қарастырылып бекітілді; Қазақстан Республикасы Еңбек
министрлігінің Қарағандыдағы инженер мамандарды қайта дайындау
Орталығының оқу жоспары талқыланды; кешкі және сырттай бөлімдерде
білім беру формасы бойынша ғылыми-әдістемелік кеңес (ҒӘК) және барлық
мамандық түрлері бойынша қазақ бөлімдерін әдістемелік жағынан
қамтамасыз ету және дамыту мақсатында өз алдына дербес ғылымиәдістемелік кеңес (ҒӘК) құрылды; ОӘБ Кеңесінің құрамына мына екі
мамандықты 19.07 «Ақпараттық-өлшеуіш техника» («Информационноизмерительная техника») және 21.04 «Электр энергетика жүйелерін автоматты
басқару» («Автоматическое управление электроэнергетическими системами»)
енгізу туралы мәселе қарастырылды.
1994 жылдың 21-22 сәуірі аралығында ОӘБ Кеңесі Төрағасының
орынбасары, АЭИ оқу-әдістемелік проректоры Ғ.Ж.Дәукеев ҚР Білім беру
министрлігі ұйымдастырған Қазақстан жоғары оқу орындарының оқу және
оқу-әдістемелік проректорларының семинар жұмысына қатынасады.
Семинарда республика техникалық ЖОО-ның білім берудің көп деңгейлі
жүйесіне өтуі, мұндағы ОӘБ-дің міндеттері туралы мәселелер талқыланып,
министрлікке бірнеше ұсыныстар беріледі.
Артынша 12-13 мамырда өткен ОӘБ жанынан құрылған ғылымиәдістемелік кеңестің кезекті мәжілісінде электр энергетикасы, жылу
энергетикасы, радиоэлектроника және телекоммуникация, прибор жасау
сияқты төрт бағыт бойынша бакалавр дайындаудың типтік оқу
бағдарламалары мен біліктік мінездемесі талқыланып, ҚР Білім беру
министрлігінде бекітіледі.
Кейіннен ОӘБ-і республиканың жоғары техникалық білім беру
бағыттары мен мамандықтары бойынша 15 ғылыми-әдістемелік кеңесін
бекітті. Олар өз мәжілістерінде дипломды инженерлер дайындаудың
мемлекеттік білім беру стандарттары мен оқу жоспарларын бекітіп отырды.
1994 жылдың 29 сәуірінде ҚР Білім беру министрлігінің коллегиялық
шешімімен Алматы байланыс электр техникумы Алматы байланыс колледжі
болып қайта құрылды. Сол жылдың мамыр айында колледж түлектерін
Алматы энергетика институтының сырттай оқыту бөлімінде 4 жыл мерзімде
үздіксіз дайындаудың біріккен жоспары бекітілді.
Бүгін
еліміздің
ЖОО-да
студенттерді ғылыми жұмысқа тарту,
ғылыми жұмысқа деген қабілеті бар талантты жастарды іріктеу, оларды
ғылыми зерттеу жұмыстарына дайындау маман даярлаудың ажырамас
бөлігіне айналып отыр. Тіпті республикамыздың жекелеген жоғары оқу
орындары студенттерді ғылыми жобаларға тартуда қаржылай ынталандыру
сыйлықтарын жасауды жолға қойған. Бір таңқаларлығы, мұндай ынталандыру
сыйлықақылары Алматы энергетика институтында сонау 1994 жылы-ақ
басталған екен. Институттың 1993-1994 оқу жылғы есебіне сүйенсек,
электротехниканың теориялық негіздері, физика, жоғары математика, қазақ
72

тілі, сызба геометриясы және инженерлік графика кафедралары 1-2 курс
студенттері арасында олимпиадалар, студенттердің оқу-зерттеу конкурсын
өткізген. Институт бойынша бұл олимпиадаларға 233 студент қатынасып, 35
студент сыйлықақы алған. Оның ішінде 21 студент 70 - 200 теңге аралығында
ақшалай сыйлықақыға ие болған [10].
1990-жылдардың ортасына таман мемлекеттік қаржыландырудың
шектеулілігі себепті ПОҚ-тың, басқа да оқу-тәрбие процесіндегі
қызметкерлердің жұмыстан кетуі белең алып, институттың материалдықтехникалық базасын сақтап қана қоймай оны бірқалыпта ұстау қиынға соқты.
1994 жылы институт басшылығы жаңа оқу жылының қарсаңында
институттың өз қаржысы есебінен жылыту жүйесін жөндеуден өткізіп, біраз
жиһаздарды жаңартып, институт ғимараттарын біршама ретке келтіреді.
Институттың барлық қызметкерлеріне материалдық көмек көрсетіледі.
Дегенмен, институт үшін шешімін таппай келе жатқан басты екі мәселе
күн тәртібінен түспеді. Олардың бірі, Алматы энергетика институтын Қазақ
энергетика және телекоммуникация Академиясы мәртебесінде қайта құру
болса, екіншісі, институт жанынан әскери кафедра ашу мәселесі еді.
Сол жылдары жоғары оқу орындары жүйесінде орын алған
қиыншылықтар мен келеңсіздіктерге қарамастан институт басшылығы мен
ұжымы оқу орнының жұмыс бағыты мен қарқынын бір сәтке де бәсеңдеткен
жоқ. Керісінше, инженер мамандарын даярлаудың көп деңгейлі жүйесіне,
оның ішінде бакалавр деңгейі жұмысының басталуына орай оқу процесінде
орасан зор жұмыстар күтіп тұрды.
Бұған дейін 1994 жылдың 1 қыркүйегінде 20.05 «Өнеркәсіптік
электроника» мамандығында қазақ бөлімі ашылған еді. Енді оның қатарын
АЭИ Ғылыми Кеңесінің 1995 жылдың 26 сәуіріндегі Қаулысы негізінде
ашылған 22.01 «Жылу электр станциялары» мамандығы толықтырды. Сөйтіп
қазақ бөлімдері бар мамандықтар саны беске, ондағы студенттер саны 327-ге
жетті.
Осы жылдары институтта «Қазақ тілі» кафедрасының аға оқытушысы
С.Х.Дүкенбаев төрағалық еткен «Қазақ тілі» қоғамы белсенді жұмыс жасады.
Аталмыш қоғам тек 1995 жылдың сәуір-мамыр айларында қазақ тілі мен
мәдениетін насихаттау және таныту мақсатында ақын, ұлттық әнұран авторы
Т.Молдағалиев, Кеңес Одағының Батыры, ұшқыш Т.Бигелдинов, музей
директоры М.Әуезов, Т.Жұртбаев, т.б. белгілі тұлғалармен кездесулер
ұйымдастырды.
Республика халық шаруашылығының энергетика, байланыс және
телекоммуникация сияқты маңызды салаларының сұраныстары ескеріліп,
1995-1996 оқу жылы институтта екі жаңа мамандық 38.02 «Көпарналы электр
байланысы» және 21.03 «Гидроэнергетика» ашылды.
1994-1995 оқу жылы институт жоғарыда айтылғандай маман
даярлаудың көп деңгейлі жүйесіне сәйкес жаңа оқу жоспарларына өтті. Оқу
үрдісі әрқайсысы 17 аптадан тұратын 8 семестрге жалғасты. Студенттердің
апталық жүктемесі 54 сағат, орташа міндетті аудиториялық жүктемесі 28,5
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сағатты құрады. Қысқы демалыс мерзімі екі апта, жазғы демалыс уақыты сегіз
аптадан тұрды. Оқу жоспарында 450 сағат әскери дайындықтан өтуге бөлінді
[11].
Маман даярлаудың көп деңгейлі жүйесі емтихан қабылдау үрдісінде де
өзгерістерді талап етті. Институтта көктемгі емтихан сессиясы барысында
ауызша емтихан қабылдау жүйесін шектеу арқылы емтиханды негізінен
жазбаша немесе тест түрінде тапсыруға көшті.
Білім берудің бакалавр бағдарламасы студенттердің өзіндік
жұмыстарының көлемін арттырып, ол жалпы оқу мерзімінің 40-60 %-ын
құрады. Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер топтамасында зертханалық
жұмыстардың болмауы себепті, бұл пәндер бойынша оқу жоспарларына
семестрлік тапсырмалар енгізілді. Бұл үрдіс күні бүгінге дейін жалғасын
тауып келеді.
Жаңа ақпараттық технологияларды айналымға енгізу, әрине, өнімділігі
жоғары есептеуіш техникаларын талап етеді. Сол себепті екі сынып үшін
өнімділігі жоғары дербес ЭЕМ құрал-жабдықтары сатып алынды. Кафедралар
осы бағытта жұмыс жасап, өз өнімдерін оқу процесіне енгізді. Мәселен,
«Радиотехника» кафедрасы 4 курс студенттері үшін ЭЕМ-ді қолдану арқылы
қашықтықтан білім беру мен тестік емтихан түріндегі бақылау формасының
жаңа әдістемесін жасап шығарды. «Инженерлік кибернетика» кафедрасында
ПЭЕМ арқылы білімді тексерудің автоматтандырылған оқу курстары мен
бағдарламалары пайдаланылды, т.б.
1994-1995 оқу жылы жаңа оқу жоспарларына өтуге байланысты жаңа
пәндер мен арнайы курстар енгізілді [12]:
1 Әлеуметтік-гуманитарлық топтама бойынша:
1.1 Менеджмент негіздері
1.2 Шығыс философиясы: тарихы және бүгіні
1.3 XX ғ. әлеуметтік-саяси проблемалары: теория және практика
2 Жаратылыстану-ғылыми және жалпы кәсіби топтама бойынша:
2.1 Жиынтық теориясы
2.2 Графтар теориясы
2.3 ПЭЕМ дерекқорын басқару жүйелері
2.4 ПЭЕМ операциялық жүйелері
2.5 Заттың физикалық-химиялық қасиеті
2.6 ЭЕМ есептеудегі математикалық модельдер
2.7 Электр физикасы
2.8 Қуаттың түрленуінің физикалық-механикалық негіздері
2.9 Энергетиканың физикалық-техникалық негіздері
2.10 Автоматтар теориясы негіздері
2.11 Су энергетикасы негіздері т.б.
1990-жылдардың бірінші жартысындағы республика жоғары оқу
орындарында орын алған қиын-қыстау кезең қиыншылықтарына қарамастан
Алматы
энергетика
институтының
басшылығы
өзінің
жаңашыл
бастамаларынан бас тартқан жоқ.
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Солардың бірі институт қызметкерлері мен студенттері үшін
жасалынған әлеуметтік қорғау шаралары еді. 1994 жылдың қарашасында
«Ұжымдық келісімдер туралы» Заңның аясында институт «1994-1996 жж.
арналған АЭИ-ның ұжымдық келісімін» қабылдады. Келісімнің I пунктіне
сәйкес институт қорына түскен кіріс «институт қызметкерлері мен
студенттеріне сыйлықақы беруге бөлінеді», - деп шешілді. Бұл кәсіподақ
комитетімен келісілді. Нәтижесінде еңбекақыға 1.00-ден 2.00-ге дейін
коэффициент белгіленді. 1995 жылдың 10 айы ішінде институттың әрбір
қызметкері осы коэффициентпен жәрдемақы алып отырды. Осы жылы
институттың 6 қызметкеріне докторлық диссертацияларын аяқтау және
оқулық жазу үшін творчестволық демалыстар берілді [13].
«Келісімге» сәйкес аталмыш оқу жылы студенттерді әлеуметтік қорғау
шаралары да жолға қойылды. Мәселен, сырқат 53 студентке «Молодежный»
шипажайына жолдама
берілді; институт жатақханаларында «Наурыз»
мейрамын өткізуге 20 мың теңге бөлінді; Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 50жылдығына орай өткізілетін спорт ойындарына 5 мың теңге жұмсалды;
балалы студенттерге Жаңа жылға сыйлыққа 39 мың теңге, т.б. бөлінеді.
1991-1992 оқу жылы институтта 5 факультет, 29 кафедра, 21 мамандық,
ал 1994-1995 оқу жылы 7 факультет, 23 кафедра және 18 мамандық жұмыс
жасады [14].
1996 жылдың мамыр айында Қазақстан Республикасы үкіметінің
Қаулысымен республиканың жоғары оқу орындары жүйесінде ауқымды қайта
құру шаралары жүргізілді. Республика өңірлерінде бірнеше оқу орындары
өзара біріктіріліп, аймақтық университеттер құрыла бастады.
Осы қаулы негізінде Алматы энергетика институтының да қызметі
тоқтатылып, құрылымдық бөлім – энергетика және телекоммуникация оқуғылыми кешені ретінде Қазақ Ұлттық техникалық университетімен
біріктірілді.
Институт студенттері мен қызметкерлері республикамыздағы
техникалық жоғары оқу орындарының флагманы - Қазақ Ұлттық техникалық
университетіне ауыстырылды.
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3. Алматы энергетика және байланыс университеті: жетістіктер және
проблемалар (1997- 2014 жж.)
1997 жылдың 3 мамырында Қазақстан Республикасы Үкіметінің
«Алматы энергетика және байланыс институтын құру туралы» (№ 43
(10.01.1997) Қаулысына сәйкес мемлекеттік емес Алматы энергетика және
байланыс институты (АЭжБИ) өмірге келді. Бұл Қазақстандағы
коммерциялық емес ұйым мәртебесін алған тұңғыш мемлекеттік емес
техникалық жоғары оқу орны еді. Институт ректоры болып
құрылтайшылардың жасырын дауыс беруімен ҚазақПТИ-дың 1971 жылғы
түлегі, 25 жылдан астам Алматы энергетика институтында ассистенттен
проректорге дейінгі түрлі қызметтерді атқарған техника ғылымдарының
кандидаты, доцент Дәукеев Ғұмарбек Жүсіпбекұлы сайланды.

Ректор Ғұмарбек Жүсіпбекұлы Даукеев (03.05. 1997-31.10.2014)

Бұрынғы Алматы энергетика институтының студенттері, аспиранттары,
профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлері Қазақ Ұлттық техникалық
университетінен жаңа құрылған Алматы энергетика және байланыс
институтына қайта жұмысқа ауыстырылды.
Сол жылы Қазақстан Республикасы Білім беру және мәдениет
министрлігіне ұсынылған құжаттар негізінде 26 мамандық бойынша жоғары
білімді маман-кадрлар даярлауға лицензия алынды.
Алғашқы 1997-1998 оқу жылы институтта 5 факультет, 23 кафедра жұмыс
жасап, 3 063 студент білім алды. Профессор-оқытушылар құрамы 256-ны құрап,
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олардың 10-ы ғылым докторлары мен профессорлар, ал 113-і ғылым
кандидаттары мен доценттер болды [1; 34, 15, 19, 23, 26, 29, 30, 44, 40, 41, 48, 53].
1 кесте - АЭжБИ студенттер контингенті
(1998-1999 және 2009-2010 оқу жылдар аралығы)
№№
Жалпы саны
№№
Жалпы саны

1998/
1999
3498

1999/
2000
3377

2000/
2001
3147

2001/
2002
3837

2002/
2003
3622

2003/
2004
4461

2004/
2005
4726

2005/
2006
4751

2006/
2007
4514

2007/
2008
4749

2008/
2009
4437

2009/
2010
4934

Кесте мәліметтеріне сүйенсек, 1997-1998 оқу жылы институтта білім
алған 3 063 студенттің саны 2009-2010 оқу жылы 4 934 студентті құрап, 57%ға дейін ұлғайған.
Алматы энергетика және байланыс институтының жылдық есептерін
зерделеу барысында ректор Ғ.Ж. Дәукеев жетекшілік еткен институт
басшылығы мен ұжымының республика көлемінде ғана емес, ТМД елдерінің
техникалық жоғары білім беру саласындағы институт беделі мен мәртебесін
сақтап қана қоймай, жоғары білім берудің заманауи талаптарына жауап беру
жолындағы (оқу процесін ұйымдастыру, білім беру әдістерін жетілдіру, жаңа
техника және технологияларды оқу процесіне енгізу, ғылыми-зерттеу жұмыс
нәтижелері, институт қызметкерлері мен студенттерінің әлеуметтік ахуалы,
орта білім беру мекемелерімен жүргізілген үздіксіз жұмыс) іс-шаралары мен
ерен еңбегіне көз жеткізуге болады. Бұл іс-шаралар АЭжБИ-ды жоғары білім
беру нарығында тартымды етті [1; 35, 17, 19, 20, 27, 27, 30, 31, 44, 41, 42, 51].
1998-1999 және 2009-2010 оқу жылдары аралығындағы ПОҚ
құрылымының сапалық көрсеткіші туралы мәліметтерді төмендегі кестеден
бақылауға болады.
2 кесте - АЭжБИ профессор-оқытушылар құрамы
(1998-1999 және 2009-2010 оқу жылдары аралығы)
Профессороқытушылар
құрамы
Жалпы саны
Ғылым
доктор.,
профессорлар
Ғылым канд.,
доцент.

1998/
1999

1999/
2000

2000/
2001

2001/
2002

2002/
2003

2003/
2004

231

229

219

227

270

284

19

25

25

31

31

33

104

100

100

93

100

92
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Профессороқытушылар
құрамы
Жалпы саны
Ғылым
доктор.,
профессорлар
Ғылым канд.,
доцент.

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

288

318

292

322

346

371

12

16

17

19

22

23

95

99

98

108

113

125

Кесте мәліметтері ПОҚ-тың жалпы санының алғашқы үш жылда 0,1%дан - 0,4%-ға дейін азайғанымен, одан әрі қарай жыл сайын өсу үстінде
болғанын көрсетеді. Дегенмен, ғылыми дәрежесі бар ПОҚ-ның
арасалмағының арасындағы үйлесімсіздікті байқау қиын емес. Мәселен,
ғылым докторлары, профессорлар саны 1998-1999 және 2003-2004 оқу
жылдары аралығында 74%-ға дейін өсіп, кейін қайта кемиді. Сол сияқты
ғылым кандидаттары, доценттердің арасалмағында да тұрақсыздық орын
алған. Бұл сол жылдардағы жалпы республика жоғары білім беру жүйесінде
белең алған көрініс еді.
Жоғары оқу орындарындағы ең алдымен назар аударатын нәрсе, әрине,
оқу процесінің ұйымдастырылуы, білім беру әдістерін жетілдіру, оқу
процесіне жаңа техника мен ақпараттық технологияларды енгізу болып
табылады.
1997-1998 оқу жылы алғашқы болып қолға алынған жұмыстың бірі жаңа
оқу жоспарларының дайындалуы болды. Жаңа оқу жоспарларының ерекшелігі
– оқылатын пәндер бойынша студенттер жүктемесінің жалпы көлемін сақтай
отырып, аудиториялық сабақтар мен өзіндік жұмыстары арасалмағының
өзгеруі болды. Осыған орай, оқу жоспарларында семестрлік жұмыстар мен
есептік-сызба жұмыстар санын арттыру көзделді. Бір семестрдегі өзіндік
жұмыстар саны әр пән бойынша 1-ден – 4-ке дейінгі аралықта бекітілді.
Төменгі курс студенттерінің бір семестрде орындайтын семестрлік
тапсырмаларының көлемі 15-ке дейін жетті. Бір семестрлік жұмысты
орындаудың еңбек сиымдылығы 10-12 сағатты құрады [2]. Аталмыш оқу
жылы «Телевидение» курсы және «Автоматтандырылған электр байланысы»
кафедрасының арнайы пәндері аясында заманауи телевизиялық жүйе мен
телебайланыс құрал-жабдықтары пайдалануға беріліп, ол оқу процесінде жаңа
ақпараттық технологияларды пайдалануға мүмкіндік берді.
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А.С. Маркус атындағы «Электр жабдықтау» зертханасында «Электр өндірістік
кәсіпорындар» кафедрасының ассистенті К.М. Асанова студенттерге сабақ беруде

«Электр құрылғыларды монтаждау, іске қосу және эксплуатациялау» зертханасында
студенттер тәжірибеден өтуде
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«Электр станциялары, тораптары және жүйелері» кафедрасының меңгерушісі т.ғ.д.,
профессор С.Е. Соколов «Жоғары кернеу техникасы» зертханадағы жабдықтармен
таныстыруда

«Отын және жылутехникалық қондырғылар» оқу зертханасы

Мұның сыртында институтта ақпараттық-есептеуіш орталығы ашылып,
заманауи есептеуіш құрылғылармен жабдықталған екі компьютер сыныбы
пайдалануға берілсе, бір компьютер сыныбы «Интернет» жүйесіне қосылды.
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1999-2000 оқу жылы «Инженерлік кибернетика», «Өнеркәсіптік
кәсіпорындарды электрлік жабдықтау», «Электржетегі және өнеркәсіптік
құрылғыларды автоматтандыру», «Жылу энергетика құрылғылары»,
«Өнеркәсіптік жылу энергетикасы», «Радиотехника», «Инженерлік графика
және қолданбалы механика» кафедралары жанынан компьютерлер сыныбы
ашылып, олардың саны 7-ге жетті және олардың жартысы Интернет жүйесіне
қосылды (2004-2005 оқу жылы 438 компьютер Интернет жүйесіне қосылды).
Осы жылы институттың электронды кітапханасы ұйымдастырылды. Оған қоса
компьютермен басқарылатын 2 телевизиялық дәріс сыныбы пайдалануға
беріліп, келесі оқу жылы оның саны 5-еуге жетті. Мұндай сыныптардың
ашылуы дәріс сабақтарының сапасын арттыруға жағдай жасады. Институттың
студенттер жатақханасында 2 компьютер сыныбы тағы ашылды. Кейін 20062007 оқу жылы жатақханадағы компьютер сыныбының саны 3-ге жеткізілді.

А.С. Маркус атындағы «Электр жабдықтау» зертханасында «Электр өндірістік
кәсіпорындар» кафедрасының доценті, т.ғ.к. М.В. Башкиров студенттерге Вакуумдық
қосылғыштың қызметімен таныстыруда

2005-2006 оқу жылы институттағы компьютерлердің жалпы саны 800-ді
құрады. Олардың 626-сы оқу процесінде, 45-і ғылыми мақсаттарда, 129-ы
әкімшілік жұмыстарда пайдаланылды. Ал екі жылдан кейін 2007-2008 оқу
жылы институттағы компьютер саны 1003-ке жеткізілді. Олардың 568-і
Pentium 4, 389-ы Pentium 2, 3 болды. 527 компьютер Интернет жүйесіне
тіркелді [3].

81

Жылу энергетика кафедрасының меңгерушісі профессор А.А. Кибарин жылу жүйесінің
қызметі жайлы студенттерге түсіндіруде

Заманауи телевизиялық жүйе мен телебайланыс құрал-жабдықтарын,
компьютер техникасы мен түрлі компьютерлік бағдарламаларды оқу
процесіне енгізу нәтижесінде жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану
жыл өткен сайын арта түсті.

Т.ғ.к., профессор Бекмағанбетова К.Х. «Электр техникалық материалдар»
зертханасындағы жабдықтармен таныстыруда
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Т.ғ.к., доцент Михалкова «Электр жабдықтарын пайдалану» зертханасында
студенттерге сабақты түсіндіруде

2000-2001 оқу жылы қарсаңында институттың оқытушылары мен
студенттері күшімен жасалынған 40-тан астам компьютерлік бағдарламалар
оқу процесінде пайдаланылса, 2006-2007 оқу жылы мұндай бағдарламалар
саны 50-ге жеткізілді. Олар компьютер техникасын пайдалана отырып,
зертханалық және практикалық сабақтарды сапалы да тиімді өткізуге
мүмкіндік берді.
«Физика» кафедрасында дәрістер курсының компьютерлік иллюстрациясы жасалынып, студенттер негізгі физикалық заңдар мен құбылыстарды
қозғалыста бақылау мүмкіндігіне ие болды.

«Жылу-техникалық өлшеулер және автоматтандыру» зертханасы
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«Өндірістік санитария және еңбек ггигиенасы» зертханасындағы
тәжірибе сабағын асистент А.А .Абикенова өткізуде

«Электротехниканың теориялық негіздері», «Электр тізбектерінің
теориясы» курстары бойынша дайындалған зертханалық жұмыстардың
компьютерлік нұсқасы пән бөлімдерін оқып-үйренуді қолжетімді етті.
«Радиотехника» кафедрасы дайындаған «Антенналық-фидерлік құрылғылар
және радиотолқынның таралуы» курсының компьютерлік нұсқасы күрделі
радиотехникалық аспаптармен жұмыс барысында студенттердің әрекетін 100
пайызға реттеп отыратын болды. Бұл студенттердің аспаптармен жұмыс істеу
дағдысын қалыптастыруда елеулі септігін тигізді. Сондай-ақ «Еңбекті және
қоршаған ортаны қорғау» кафедрасында электр тоғымен зақымданған
жағдайдағы адамның іс-әрекетін оқып-үйрену үшін зертханалық
жұмыстардың компьютерлік нұсқалары дайындалды.

Су өңдеу және су-химиялық режим» оқу зертханасы
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Кейін 2004-2005 оқу жылы «Автоматты электр байланысы»,
«Инженерлік
кибернетика»,
«Электроника
және
компьютерлік
технологиялар» кафедраларында оқылатын бірнеше пәннің зертханалық
жұмыстарының компьютерлік нұсқалары дайындалып, оқу процесіне
енгізілді.
Сонау 2000-жылдардың басында-ақ институтта заманауи дербес ЭЕМды пайдалана отырып, студенттердің білімін тексерудің жаңа технологиялары
оқу процесіне белсенді түрде енгізіле бастады. Күндізгі және сыртқы бөлімнің
төменгі курс студенттері «Жоғары математика», «Физика» және «Шет тілі»
пәндерінен тестілік емтиханды ЭЕМ-да тапсырды. Бітіртуші кафедралардың
компьютер сыныптарында арнайы пәндер мен жалпы кәсіптік пәндер
бойынша тест тапсырмалары орналастырылып, студенттер кез-келген уақытта
өз білімдерін тексеру мүмкіндігіне ие болды.
2006-2007 оқу жылы «Микробақылаушының негізінде электр
машиналарын басқару», «Жылу технологиялық өлшемдер және бақылау»,
«Дыбысты цифрлық өңдеу», «Микробақылаушыларды пайдалану арқылы
релелік қорғаныс», «S12000 цифрлық жүйесі негізіндегі коммутация
жүйелері», «Басқару нысаналарын үлгілеу және сәйкестендіру», т.б.
зертханалар жаңартылды.
Институт басшылығы заман талаптарына жауап беру, оқу орнының
бәсекеге қабылеттілігін күшейту, білім беру сапасын арттыру мақсатында
заманауи техникалық жабдықтар мен технологияларды оқу процесіне енгізуде
қаржыны үнемдемеді.

«Электр машиналары» зертханасы т.ғ.к.,
профессор Р.М. Шидерова сабақ өткізуде
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«Суды дайындаудың физикалық-химиялық әдістері» оқу зертханасы

2008-2009 оқу жылы институт коммутаторлар негізінде мультисервистік
желілер құру үшін 4 433 508 тг. жабдықтар жинақтамасын, Cisco оқу
орталығына 2 490 164 тг. желілік жабдықтарды сатып алды. Мұның сыртында
құны 3 750 000 тг. қолданбалы бағдарламалар пакетімен «PETOM-51»
бағдарламалық-техникалық өлшеуіш кешені сатып алынды.

«Электр станциялары және қосалқы станциялары» зертханасында т.ғ.к.,
доцент Черемисинов Ю.Г. студенттермен сабақ өткізуде
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«Телекоммуникация жүйелерінде ақпаратты сақтау» пәні бойынша
профессор Джангозин А.Д. зертханалық жұмыстарды жүргізу сәті

«Автоматтандырылған электр байланысы» мен «Инженерлік графика
және қолданбалы механика» кафедраларында интерактивті тақталар
орнатылды.
Бітіртуші кафедралар пәндері бойынша ондаған стендер пайдалануға
берілді.
2009-2010 оқу жылы «Экономика, өндірісті ұйымдастыру және басқару»
кафедрасында «1C: Предприятие 8.1» бағдарламалық өнімі оқу процесіне
енгізілді. Бітіртуші «Өнеркәсіптік жылу энергетикасы» кафедрасында
дипломдық жобаларда CHVAC және LabVIEW бағдарламалық жасақтама
қолданылды.

Талшықты-оптикалық жүйелерді оқып-үйрену сәті
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Ғылыми жұмыс жөніндегі проректор В.Н. Мукажанов зерттеу лабораторияларымен
делегациямен келген қонақтарға таныстыруда

Институтта оқу процесін оқу-әдістемелік жағынан қамтамасыз етуге
ерекше мән берілді. Алғашында жыл сайын 170-тан астам әдістемелік
нұсқаулар жарық көріп, жыл өткен сайын олардың саны арта түсті. Мәселен,
институттың ПОҚ-ы 2001 жылы 386 баспа табақ әдістемелік нұсқаулықтар
дайындаған [4].
3 кесте - АЭжБИ ПОҚ дайындаған оқу-әдістемелік құралдары (б.т.)
2002 ж.
587

2003 ж.
614,3

2004 ж.
737,7

2005 ж.
928

200 6ж.
1110,3

2007 ж.
1538,4

2008 ж.
1319,4

2009 ж.
1447,0

Кесте мәліметтерінен 2001 жылы дайындалған 386 баспа табақтың 2009
жылы 1447,0 б.т. құрап, 3,5 есеге дейін өскенін байқау қиын емес.
Институт басшылығы ПОҚ-тың еңбектерін республиканың басқа оқу
орындары мен ұйымдарына ұсынып, нәтижесінде 2001-2002 оқу жылы 1 572
дана оқу құралдары мен нұсқаулықар сатып алынды.
4 кесте - АЭжБИ ПОҚ дайындаған оқу-әдістемелік құралдарын басқа
оқу орындары мен ұйымдарының сатып алу көрсеткіші (дана)
№

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2 265

2 098

5 762

6 997
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Кесте мәліметтері институт профессор-оқытушылар құрамы дайындаған
оқу-әдістемелік құралдарға сұраныстың жоғары болғандығын көрсетеді.
2001-2002 оқу жылы сатып алынған 1 572 дана, 2009-2010 оқу жылы 6 997-ні
құрап, 3,5 есеге дейін өскен.

Ақпараттық қауіпсіздік бойынша доцент Е.Г. Сатимова сабақ беруде

1990-жылдардың басында қолға алынған қазақ тілін дамыту
бағдарламасын жүзеге асыру жолындағы шаралар Алматы энергетика және
байланыс институтында да өз жалғасын тапты. Алғашқы 1997-1998 оқу жылы
институтта 5 мамандық бойынша қазақ бөлімдері жұмыс жасады. Олардың
қатарында 2102 - «Электр энергетикасы жүйелері және желілер», 2201 «Жылу электр станциялары», 3603 - «технологиялық процестер мен өндірісті
автоматтандыру», 3503 - «Өнеркәсіптік электроника» және 3801«Автоматтандырылған электр байланысы» мамандықтары бар. Олардағы
студенттер саны 306 адамды құрады.
Осы оқу жылы институттың қазақ тіліндегі кітапхана қоры 22 019-ға
жетті. Қазақ тілінде көлемі 60 баспа табақтық 20 оқу құралы, оқу-әдістемелік
нұсқаулықтар дайындалып баспадан шықты.
Студенттер арасында қазақ тілінен жыл сайынғы өткізілетін
олимпиадалар дәстүрге айналды.
«Қазақ тілінде іс-қағаздарын жүргізу» деп аталған үш деңгейлі қысқа
мерзімді курстар ұйымдастырылды.
Институттың штаттық кестесінде қазақ тілі аудармашыларының екі
штаттық бірлігі беріліп, институттың барлық бұйрықтары қазақ және орыс
тілдерінде жүргізіле бастады. Институт қазақ тіліндегі 11 «Янтарь» басу
машинасын сатып алып, 44 компьютерге қазақ тіліндегі драйверлер
орнатылды.
Қазақ тіліндегі оқу-әдістемелік базаны құру жолында жұмыстар қолға
алынды. Институт қазақ тілінде жарық көретін 11 журнал мен 7 газетке
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жазылды. 1998-1999 оқу жылдың
өзінде институт қазақ тіліндегі 1 161
кітап сатып алып, қазақ тіліндегі
кітап қорын 16 211-ге жеткізді. Ал
2001-2002 оқу жылы немесе бес жыл
ішінде қазақ тіліндегі кітап қоры
32 277-ге, яғни екі есеге өсті.
Жоғары оқу орнына дейінгі дайындық
Институттың тіл туралы заңды
факультетінің деканы, профессор
орындау жолындағы жыл сайынғы
Яхьяев Э.А.
шығыны 1 млн теңгені құрады, оның
50%-нан астамы институт қаржысынан бөлініп отырды [5].
Жаңа құрылған Алматы энергетика және байланыс институтының
жоғары оқу орнына дейінгі дайындық факультетінің жұмысы жеке тоқталуды
қажет етеді. Факультеттің негізгі миссиясы Алматы қаласы мен республика
аймақтарының мектеп, лицей және колледждерімен байланыс орнатып, ақылы
дайындық курстарын ұйымдастыруға, жастарды АЭжБИ-ге оқуға түсуге
дайындауға негізделді. 1997-1998 оқу жылы Алматы қаласының үш мектеплицейімен ынтымақтастық орнатылды. Алматы қаласының №21 мектеплицейі, Алматы облыстық дарынды балаларға арналған мектеп және «Арай»
жеке меншік оқу-білім беру орталығында энергетикалық сыныптар ашылады.
Мұндағы басты мақсат институт пен мектеп-лицейлердің өзара әрекеттестігі
арқылы орта білім берудің сапасы мен оқушылардың интеллектуалдық
дамуына ықпалдасуға негізделді.
Мұндай жұмыстар өз нәтижелерін берді.
1998 жылы АЭжБИ-ға Алматының №21
мектеп-лицейінен 12, Алматы облыстық
дарынды балаларға арналған мектептен 11
және «Арай» жеке меншік оқу-білім беру
орталығынан 7 түлек оқуға қабылданды.
Факультет жанынан 8, 6, 4, 3, 2 және 1
айлық дайындық курстары ұйымдастырылды.
Онда математика, химия, физика, қазақ, орыс
тілдері және Қазақстан Республикасының
тарихы пәндерінен сабақтар өткізілді.
Факультет жұмысындағы жаңа шара ақылы дайындық курстарының ашылуы болды.
Жоғары оқу орнына дейінгі
Төрт ай мерзімдік бұл курстарда колледж
дайындық факультетінің
түлектері институттың 1-2 курстарының оқу
қызметкерлері
жоспарларына
енген,
бірақ
колледжде
оқытылмаған пәндерден дәріс алуы тиіс болды. Алғашқы 1997-1998 оқу жылы
ақылы дайындық бөлімінде 19 адам білім алса, келесі оқу жылы олардың саны
85-ке жетті.
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Бұған дейінгі Алматы энергетика институтында республиканың
Екібастұз, Жаңаөзен, Шымкент, Жезқазған, Құлсары, т.б. қалаларында
жиырмаға жуық қамқорлыққа алынған мектептер болса, енді оған тағы екі
жаңа келісім қосылды. Ол Астана қаласындағы «Целинэнерго» АҚ - № 3 орта
мектеп – АЭжБИ» және Ақтау қаласындағы «Маңқыстау атом
энергокомбинаты - Маңқыстау энергетика колледжі – АЭжБИ» еді. Мұның
сыртында факультет шетел, оның ішінде ТМД елдерінің азаматтарының білім
алуына жетекшілік етті.
1998-1999 оқу жылының басында институтта 49 шетел азаматы білім
алса, жыл соңында 51-ді құрады. Олардың 27-і Тәжікстан Республикасы,
10-ы Өзбекстан Республикасы, 5-еуі Қырғызстан Республикасы, 4-еуі
Монғолиядан және 5-еуі Үндістан, Түркия, Марокко, Палестина, Қытай
азаматтары болды [6].
5 кесте -АЭжБИ-де білім алған шетел студенттері

Жалпы
саны

1999/
2000
81

2000/
2001
85

2001/
2002
101

2002/
2003
89

2003/
2004
84

2004/
2005
79

2005/
2006
73

2006/
2007
54

2007/
2008
59

2008/
2009
52

2009/
2010
51

Алматы энергетика және байланыс институтында білім алушы шетел
студенттері туралы мәліметтер де институттың жылдық есептерінде берілген.
Мәліметтер АЭжБИ-да жақын және алыс шетел Әзербайжан, Иордания,
Монғолия, Қытай, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркия, Украина,
Өзбекстаннан студенттердің білім алғанын көрсетеді.
Кесте мәліметтері АЭжБИ-дегі білім алушы шетелдік студенттердің
жыл өткен сайын азая түскенін байқатады. Мұның бірнеше себептері болуы
мүмкін. Мәселен, ТМД елдеріндегі әлеуметтік-экономикалық жағдайдың
реттелуі, техникалық мамандықтар маңызының күшеюі себепті жаңа
техникалық жоғары оқу орындарының ашылуы, техникалық мамандықтарға
бөлінетін мемлекеттік гранттар санының артуы т.б.
Жастар мен мектеп, колледж түлектерін АЭжБИ-де оқуға тарту
мақсатында 1999 жылдың қаңтарында маркетинг және кәсіби бағыт-бағдар
беру Орталығы құрылды.
Орталық Алматы қаласының 157 мектебінің тізімін жасап, олардың
мектеп директорларымен тікелей байланыс орнатты. Физика-математика және
техникалық бағыттағы мектептер тізімі жеке жасалды. Институттың
жетістіктері мен маман-кадрлар даярлаудағы негізігі басымдықтары
көрсетілген жарнамалық өнімдер: плакаттар мен проспектілер даярланды.
Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ақпараттық парақтар даярланып,
Алматының мектеп, колледждерімен қатар 100-ден астам кәсіпорындарға
таратылды. «Егемен Қазақстан», «Караван», «Вакансия», «Время» және
«Тауарлар, бағалар және қызметтер» журналында АЭжБИ-ның жанынан
ұйымдастырылған тест емтихандарына дайындайтын тегін курстар туралы
ақпараттар таратылды.
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АЭжБУ-де құрылған маркетинг және кәсіби бағыт-бағдар беру орталығы

«Хабар» және «Таң» телеарналарында институт туралы бір минуттық
видеороликтер көрсетілді, кейін ол екі минутты құрады. Орталық ҚР Білім
беру және Ғылым министрлігінің Алматы қаласы әкімдігімен бірлесіп
ұйымдастырған Алматы қаласы мектеп түлектерінің фестиваліне қатынасуды
дәстүрге айналдырды [7].
2001 жылдың ақпанынан тұрақты түрде айына екі рет Алматы қаласы
мектептерінің оқушылары үшін Ашық есік күндерін өткізу шарасы басталды.
2004-2005 оқу жылының наурыз-мамыр айларында проректор
Э.А.Сериковтың басшылығымен өткен Ашық есік күндеріне 500 мектеп
оқушысы қатынасады. Бұл шара да жыл сайын өткізіліп тұрды.
Институттың Web-сайтына АЭжБИ-на оқуға қабылдану тәртібі,
мамандықтар туралы ақпарат, т.б. ілінді.
2006-2007 оқу жылы «АЭжБИ цифрлар мен фактілерде» деген анықтама
үш тілде басылып шықты.
Жоғарыда көрсетілгендей мұндай іс-шаралар мектеп түлектерінің
институтқа деген қызығушылығын арттырып, институтты тартымды етті.
Жыл өткен сайын институттың студенттер контингенті өсу үстінде болды.
Алғашқы жылдары институтта мамандарды сегіз мамандық бойынша
өндірістен қол үзбей дайындайтын сырттай білім беру және мамандардың
білімін жетілдіру факультеті жұмыс жасады. 1997-1998 жылдың 1 қазанында
сырттай бөлімде 1 039 студент, «Жылу электр станциялары» мамандығы
бойынша 12 тыңдаушы білім алды. 1998-1999 оқу жылының есебі бойынша
бұл көрсеткіштер сырттай бөлімде - 1 472, білімін жетілдіру бөлімінде – 56
адамды құрады.
Жыл сайын институт қызметкерлерінің 45-50%-ы білімін жетілдіру
курстарынан өтіп отырды. 2003 жылдан бастап институт қызметкерлері
республикадан тыс шетелде білімін жетілдіру мүмкіндігіне ие болды. 2003
жылдың қазанында Оқу-әдістемелік жұмыстар бойынша проректор
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Э.А.Сериков қабылдаушы жақтың есебінен швед жоғары білім беру жүйесін
оқып-үйрену және тәжірибе алмасу мақсатында Швецияда болып қайтты.
2003 жылдың желтоқсан айында Белоруссияның Минск қаласында
өткен IP-телефония бойынша семинарға «Электроника және компьютерлік
технологиялар»
кафедрасының
меңгерушісі
Ә.
Берікұлы
мен
«Телекоммуникация жүйелері» кафедрасының меңгерушісі С.В. Коньшин
қатысты.

Оқу-әдістемелік жұмыстар бойынша проректор Э.А.Сериков тәжірибе алмасуда

2004 жылдың қаңтарында институт қаржысы есебінен «Қазақ және орыс
тілдері» кафедрасының меңгерушісі Р.К. Бөкейханова А.С. Пушкин атындағы
Орыс тілі мемлекеттік институтында білімін жетілдірді.
2004 жылдың сәуір айында «Радиотехника» кафедрасының доценті
В.С.Хачикян МТУСИ-де (Мәскеу қ., РФ) «Келесі буынның байланыс
жүйелері» тақырыбындағы семинарға қатынасты.
2004 жылы сәуірде қабылдаушы тарап пен институт қаржысы есебінен
«Электроника және компьютерлік технологиялар» кафедрасының меңгерушісі
Ә. Берікұлы Петербург, Мәскеу қалаларында өткен CISCO жергілікті
академиясының семинары мен Microcoft-тың академиялық күндеріне қатысып
қайтты.
2005 жылы институт қаржысы есебінен «BG табиғатты пайдаланудың
ғылыми методологиясы» кафедрасының инженері Е.В. Лапшин Мәскеу (РФ),
Лодзь (Польша) қалаларына іс-сапармен барды.
Институт 11 мамандық бойынша аспирантура аясында жоғары білікті
мамандар даярлауды жүзеге асырды. 2000-2001 оқу жылы АЭжБИ-де 35
аспирант білім алды. Аспиранттар дайындаудың сапасын арттыру және оларға
институттың алдыңғы қатарлы профессорлары мен доценттері тарапынан
практикалық көмек көрсетуді қамтамасыз ету мақсатында аспиранттарды
аттестациялау рәсімдеріне өзгерістер енгізілді. Аспиранттарды жыл сайынғы
аттестациялау тәртібі енді конференция түрінде өткізілетін болып шешілді.
Бұл конференцияда аспирант өз жұмысының зерттеу нәтижелерін баяндама
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түрінде ұсынып, кейін институт аспиранттарының ғылыми еңбектері
жинағында жариялауы тиіс болды.
Мұның сыртында «Экономика», «Электр энергетикасы», «Жылу
энергетикасы», «Менеджмент», «Радиоэлектроника және телекоммуникация»,
«Электр механикасы және электртехникалық жабдықтар», «Автоматтандыру
және басқару», «Қолданбалы экология» мамандықтары бойынша 1 және 1,5
жылдық магистратура бөлімінде 32 адам оқыды.
2008 жылы магистрлар даярлаудың ғылыми-педагогикалық бағытына
қосымша бейінді (профильді) бағыт бойынша магистрлер даярлауға рұқсат
алынды.
2008-2009 оқу жылы магистратураның ғылыми-педагогикалық және
бейінді бағыттары бойынша мына 5 мамандықта магистрлер даярлау жүзеге
асырылды:
6N0702 – Автоматтандыру және басқару;
6N0717 – Жылу энергетикасы;
6N0718 – Электр энергетикасы;
6N0719 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация;
6N0731 – Өмір тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау;
Соңғы 6N0731 – Өмір сүру қауіпсіздігі және қоршаған ортаны
қорғау мамандығы бойынша білім беру тәжірибе түрінде жүргізіліп, оқу
мерзімі 1 жылды құрады. Магистратура бөлімінде сапалы білім беруді
қамтамасыз ету мақсатында АЭжБИ-дің ғана емес, сонымен қатар Алматы
жоғары оқу орындарының алдыңғы қатарлы ПОҚ жұмысқа тарылды.
Олардың қатарында Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Қаныш Сәтбаев атындағы
ҚазҰТУ, ҚР ҰҒА Топырақтану институты, Қазақ мемлекеттік басқару
Академиясының оқытушылары болды.
Алматы энергетика және байланыс институтының күнделікті өмірінде
бұрынғы Алматы энергетика институты тарихында орын алған игі бастамалар
мен іс-шаралардың өз жалғасын тапқанын айта кеткен жөн.
Солардың бірі институт қызметкерлерін әлеуметтік қорғау мәселесі.
1990-жылдардың екінші жартысында да елдегі қиын әлеуметтікэкономикалық жағдай түзеле қоймады. Соған қарамастан игі іс-шаралар өз
сабақтастығын жоғалтқан жоқ. Институттың барлық қызметкерлеріне ақылы
еңбек демалыстары өз уақытында беріліп отырды. Демалыс уақытынан
қайтқан барлық қызметкерлерге ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алу үшін
материалдық көмек көрсетілді. Институт әкімшілігі мен кәсіподақ тарапынан
дәстүрлі «Қарттар күні», 8 наурыз Әйелдер мерекесі, басқа да мемлекеттік
мейрамдар қарсаңында материалдық көмектер беріліп отырды.
Алғашқы 1997-1998 оқу жылы институт әкімшілдігі тарапынан 352 мың
теңге, кәсіподақ тарапынан 242 мың теңге материалдық көмек бөлінді.
Институттың 49 қызметкеріне зиянды еңбек жағдайлары үшін 6%-дан
12%-ға дейінгі көлемде негізгі жалақыларына үстеме төленіп отырды.
Осы жылы 39 қызметкер мен 5 бала демалыс үйлері мен шипажайларда
емделіп демалды.
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1998 жылдың 1 қыркүйегінен институт қызметкерлерінің жалақыларына
жеке үстемақы белгіленді.
Институт студенттері мен оқытушыларының өзара қарым-қатынасында
келеңсіз жағдайларды болдырмау және оқытушылар жұмысының сапасын
көтеру мақсатында әр семестр соңында «Оқытушылар студенттер көзімен»
атты студенттер арасында тест жүргізу жолға қойылды. Бұл күні бүгінге дейін
жалғасын тауып келе жатқан игі шаралардың бірі.
2006-2007 оқу жылы институт қызметкерлерінің жалақысы мен
әлеуметтік жеңілдіктері орта есеппен алғанда 10,5%-дан 13%-ға дейін өсті.
1999-2000 жылдан тағы бір игі іс-шара - институттың зейнеткерлері мен
ардагерлеріне қолдау көрсету қолға алынды [8]. Осы жылдың өзінде екі рет
230 мың теңге көлемінде материалдық көмек берілді. Диспансерлік есепте
тұрған институт қызметкерлеріне «Көктем» шипажайына - 3 жолдама, «Ақ
қайың» және «Алма-Арасан» шипажайларына 1 жолдамадан, барлығы 120
мың теңгелік жолдамалар алынды. Институт қызметкерлерінің балаларына
«Аян» және «Горное солнце» сауықтыру лагерлеріне 110 мың теңгеге
жеңілдетілген жолдамалар алынып, 14 бала сауықтырудан өтті. Институтта
50%-дық жеңілдікпен стоматологиялық кабинет жұмыс жасады.
Мұндай әлеуметтік қолдауға институт студенттері де ие болды.
Студенттердің шәкіртақылары уақытында төленді. 1997-1998 оқу жылы
студенттер толықтай медициналық сақтандырумен қамтамасыз етілді.
Республика күніне орай 45 студент жалпы көлемі 45 мың теңге көлемінде
сыйлықақы алды. Институт ішілік олимпиада жеңімпаздарына жалпы көлемі
11 700 теңге сыйлықақы бөлінді. Жекелеген студенттерге материалдық көмек
көрсетілді. Жаңа жыл қарсаңында студенттердің балаларына 18 810 теңге
көлеміндегі сыйлықтар сатып алынды. Студенттердің басқа да мәдени ісшараларына демеушілердің бөлген қаржысы есебінен 120 мың теңге
жұмсалды.
1999-2000 оқу жылы туберкулезбен ауырып, диспансерлік есепте тұрған
студенттерге 111 960 теңге көлемінде материалдық көмек көрсетілді.
Материалдық жағдайы төмен студенттерге бөлінген қаржы 69 975 теңгені
құрады. Физика, математикадан олимпиада
жүлдегерлері мен оқу озаттарына 61 160 теңге
сыйлықақы бөлінді.
Институтта өткізілетін студенттердің ісшаралары мен «Жарықбай» КВН командасына
185 000 теңге қаржы бөлінді.
Жыл өткен сайын институттың жұмысын
жетілдіру, оның бәсекеге қабылеттілігін
арттыру, негізгі тұтынушыларымыз - білім
алушылардың көңілінен шығу мақсатында
институт басшылығы қашанда өзінің жаңашыл
Ғылым және қаржы-экономикалық
бастамаларынан айныған жоқ. Солардың бірі
жұмыс жөнінде проректор
2007-2008 оқу жылы институт қабырғасында
Е.В. Малишевский
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пайда болған проблемаларды жедел
шешу мақсатында институттың
ішкі сайтында «Институт басшылығына кез-келген сұрағыңызды
қойыңыз!»
деген
парақшаның
ашылуы
еді.
2007
жылдың
қыркүйегі мен 2008 жылдың
маусымы аралығында 90-нан астам
сұрақ қойылып, жауабы беріледі.
Алматы энергетика және
байланыс институтында тәрбие
жұмысы қашан да бірыңғай білім
беру процесінің бөлінбес бір бөлігі
ретінде қарастырылып келді. Институттың басты миссиясы - кәсіби білікті
маман-кадр дайындаумен қатар рухани-адамгершілік құндылықтарды бойына
сіңірген, адам, отбасы, қоғам және мемлекет мүдделерін ұштастыра білетін
тұлғаны қалыптастыруға негізделді.
Мәселе институт ұжымның жіті бақылауында болған. Оған да мұрағат
құжаттарының деректері дәлел. Тәрбие жұмысы кафедралар, кітапхана,
кәсіподақ, факультеттердің тәрбие жұмысы жоспары негізінде жасалынған
институт жоспарына орай жүргізілді.
1999 жылдың қазан айында өткен институт кеңесінің кезекті мәжілісінде
жатақханаларда тәрбие жұмысын жүргізу туралы мәселе қаралды. Мәжілісте
институт жатақханаларында тұратын студенттер арасында жүргізілген
алғашқы әлеуметтік сауалнама нәтижелері талқыланды. Онда студенттердің
тұрмыс жағдайлары (тұрғын бөлмелер, тұрмыстық және жуынатын бөлмелер),
сабаққа дайындалу мүмкіндігі (компьютер сыныптары, оқу залдары) және
жаттығу залының жағдайы сияқты мәселелер бар еді.
Әр факультетте тәрбие ісі бойынша декан орынбасарлары жұмыс істеді.
Ай сайын студенттер үшін би кештері өткізілді.
Институтта «Не? Қайда? Қашан?» клубы,
студенттер мен декан және ПОҚ командалары
арасында Брэйн-ринг ұйымдастырылды. Институттың екі «ЮмЭН» және «Жарықбай» көңілділер
мен тапқырлар клубы (КТК) түрлі конкурстар мен
фестивальдарда институт намысын қорғады. 1999
жылдың қазанынан бастап институт ұжымының
соғыс және еңбек ардагерлерімен кездесулері
тұрақты түрде өзкізілетін болды. Институт ішінде
салауатты өмір салтын насихаттау жолға қойылды.
Бір семестр ішінде 500-дей студент түрлі спорт Әлеуметтік пәндер кафед.
түрлерінен конкурстар мен жарыстарға қатынасып
меңгерушісі
Джагфаров Н.Р.
отырған. Тәрбиенің бір формасы ретінде «Ең таза
Тәрбие ісі жөніндегі проректор
Е. Абдрахманов
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бөлме», «АЭжБИ аруы» сияқты институт ішілік сайыстар, заманымыздың
қаһармандарымен кездесулер өткізу қолға алынды.
1998 жылы «Әлеуметтік пәндер» кафедрасы жанынан құрылған
«Парасат» зияткерлік клубы белсенді түрде жұмыс жасады. Клуб жұмысына
кафедра меңгерушісі, профессор Джагфаров Н.Р. жетекшілік етті.
Республикамызға танымал, студенттер үшін өмірі мен қызметі үлгі болатын
тұлғалармен кездесулер ай сайын өткізілді. Олардың қатарында саяси
партиялар көшбасшылары, діни конфессиялар өкілдері, ғалымдар,
дипломаттар, мәдениет пен өнер, спорт өкілдері болды.
Кейін мұндай іс-шаралар қатары «АЭжБИ көктемі», «АЭжБИ мистері»,
«Үздік топ» (Үздік деп танылған топқа Ыстықкөлге 1 апталық жолдама
берілген) т.б. толықты.
2006-2007 оқу жылы институт студенттерінің кәсіподақ комитеті
жанынан «Children Charity Club» құрылды. Клуб Алматы қаласының
Бостандық ауданында орналасқан № 8 балалар үйінің тәрбиеленушілерімен
патронаждық жұмыс жүргізуді қолға алып, бұл игі іс-шара да күні бүгінге
дейін жалғасын тауып келеді.
Ғылыми-зерттеу жұмыстары қашан да институт ұжымы қызметінің
маңызды құрамдас бөлігі болып келді.
Институт ғалымдары түрлі республикалық және халықаралық
деңгейдегі іргелі және қолданбалы ғылыми-техникалық бағдарламаларды
орындауға белсенді түрде қатынасты.
2000-2001 оқу жылғы институт ғалымдарының көрсеткішін төмендегі
кестеден бақылауға болады [9]:
6 Кесте – 2000-2001 оқу жылында орындалған ғылыми бағдарламалар
мен жобалар және қаржыландыру
Атауы

2000 жыл

Жұмыстардың саны
(көлемі-мың тенге)
ҚР БжҒМ
Іргелі
зерттеулер
Қолданбалы
зерттеулер
Ғылым қоры
Инженерлік Академия
Салалық министрліктер
бағдарламалары
Халықарлық бағдарламалар
мен гранттар
Кәсіпорындардың тікелей
тапсырысы
Бір ПОҚ қаржыландыру
көлемі, мың тенге

38
12254,1
1 (150,0)
1 (1500,0)
6 (7410,0)
2
(190,6)
28 (3003,5)
55,7
97

2001 жыл
(келісім/төлем)
26
(46888,0/10562,5)
1
(370,0/112,5)
1
(700,0/97,0)
3
(12473,0/5163,0)
4
(3563,0/-)
17
(29782,0/5190,0)
208,4

Кесте мәліметтері көрсеткендей, институт ғалымдары республикалық
және халықаралық деңгейдегі түрлі іргелі және қолданбалы зерттеулерге
қатынасқан. Оқу жылы бір ПОҚ-қа шаққандағы қаржыландырудың (мың
тенге) 55,7-ден 208,4-ке өскенін байқаймыз.
Институттың ғылыми-зерттеу жұмыстары АЭжБИ-дің бағдарына, ҚР
үкіметі бекіткен ғылым мен техника бағыттарына сәйкес жүргізілді.
Институтта жаңа басым бағыттар бойынша ғылыми мектеп негіздерін
қалауға көңіл бөлінді. Олардың бірі ректор Ғ.Ж. Дәукеев жетекшілік еткен
Қазақстан Республикасындағы электр энергиясы нарығын қалыптастыру
проблемалары және профессор А.В. Болотов жетекшілігімен виндроторлық
жел электр станцияларын дайындау болды.

Виндроторлық жел электр станциялары

Институт ғалымдарының зерттеу нәтижелері бойынша 4 монография
жарық көріп, 2000-2001 оқу жылы ғылыми басылымдар көлемі 148 б.т
құрады. Осы жылы институт 7 патентке ие болды. Мұның сыртында институт
қызметкерлері дербес патенттерге қол жеткізді. АЭжБИ жыл сайын өтетін
«Энергия және энергия үнемдеуіш құрылғылар мен технологиялар» тақырыбындағы қазақстандық халықаралық көрменің қатысушысы және
ұйымдастырушыларының бірі ретінде танылып көрменің ресми каталогына
енді.
Мұрағат құжаттарының деректерін зерделеу барысында институттың
ғылыми жұмысының бағыттары, ғылыми-зерттеу және қолданбалы жұмыстары, ғалымдардың орасан зор авторлық және инновациялық қызметтері
туралы оқу орнының жылдық есептерінен көз жеткіздік [10].
АЭжБИ ғалымдары мен қызметкерлері жыл сайын ҚР Қаржы
министрлігінің кедендік бақылау комитеті, ҚР Экономика және бюджеттік
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жоспарлау министрлігінің, «Қазақстан
Темір
жолы»
Ұлттық
компаниясының, «Интергаз. Орталық Азия» АҚ, «Алматы электр
станциялары» АҚ, «Балқаш ЖЭС»
АҚ, «Қазмұнайгаз» АҚ, «Атырау
жарық» АҚ, «Қазақтелеком» АҚ,
т.б.
жүргізген
конкурстарға
қатынасып гранттар мен тендерлерін ұтып алды.
профессор А.В. Болотов
2000 жылдардың ортасындаақ институт ғалымдары Еуропа Одағының гранттары «Твинбас», «Джейхун»
бағдарламалары бойынша жұмыс жасады.
2008 жылы АЭжБИ «Энергетика және тұрақты даму саласында
инженерлер мен экономистер үшін магистрлік бағдарламалар» деп аталатын
TEMPUS жобасына қатысты.
2008 жылы АЭжБИ Зияткерлік меншік құқығы комитетіне 3
өнертабысқа өтінім түсірді. Өнертабыстарға 8 қорғау құжаты (патенттер)
алынды. Осы жылы 281 ғылыми мақала, оның ішінде 34-і шетелде
жарияланды. Институт ғалымдарының 5 монографиясы жарық көрді.
«Автоматты электр байланысы» кафедрасының меңгерушісі И.Е. Сүлейменов
ғылыми жаңалығы үшін Ресей Ғылым Академиясында тіркелген екі дипломға
ие болды. Институт ғалымдары 62 түрлі халықаралық, республикалық,
салалық форум, симпозиум, семинар, съезд, дөңгелек стол, конференция,
көрмелерге қатынасты.
2009/2010 оқу жылы институт ғалымдары мен қызметкерлері
қатынасқан маңызды ғылыми шаралар қатары өте ауқымды әрі қомақты.
Олардың қатарында Үндістан, Ресей Федерациясы, Чехия, Германия, Италия,
Финляндия, Франция, Үндістан, Өзбекстан,т.б. бар.
Алғашқы күндерден-ақ Алматы энергетика және байланыс институты
өзара келісімдер аясында халықаралық ынтымақтастықты күшейте түсті.
Алғашқы ынтымақтастық келісім 1997 жылдың 15 шілдесінде Мәскеу
энергетикалық институтымен жасалған еді. Ол келісімнің негізгі мақсаты
кафедралар мен факультеттер арасындағы өзара достық және тәжірибе
алмасуға негізделді.
1999 жылдың наурызында Қазақстан Республикасының байланыс
саласы үшін мамандар даярлау туралы бірлескен қызмет туралы келісім
Мәскеу байланыс және информатика техникалық университетімен
жасалынды.
1999 жылы Алматы энергетика және байланыс институты
Ұлыбританияның Саутгемптон университетінің азаматтық инжиринг және
қоршаған ортаны қорғау (ҚОҚ) бөлімімен Келісім жасасты. Келісім заманауи
99

ғылыми ілімдер мен технологиялық
шешімдерді біріктіре отырып ҚОҚ
саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары
мен оқу бағдарламаларын дамытуды
көздеді.
2001 жылдан АЭжБИ мен Тәжікстан
Республикасы байланыс министрлігінің
арасында өзара ынтымақтастық пен
байланыс саласы үшін мамандар даярлау
туралы Келісімге қол қойылды. Жыл
сайын институттың радиотехника және
телекоммуникация мамандықтарында бір
топ тәжік студенттері білім алды. 200720
Ғылыми жұмыс жөніндегі проректор 2008 оқу жылы олардың саны
студентке жетті.
В.В.Стояк
Ғылыми істер жөніндегі проректор
В.В.Стояк 2002 жылдың 2 шілдесінен АЭжБИ мен Әбу Райхан Бируни
атындағы Ташкент мемлекеттік техникалық университеті арасында АЭжБИның ғалымдары мен оқытушыларына біріккен ғылыми-зерттеу жұмыстарын
жүргізуде және энергетик-мамандарды даярлауда жәрдем көрсету туралы
Келісім жасалды.
2006 жыл институт үшін сәтті де тиімді жаңа ынтымақтастық
келісімдерге толы болды. Институт басшылығы бірнеше халықаралық өзара
ынтымақтастық туралы Келісімдерге қол қойды. 2006 жылдың 12 мамырында
«АЭжБИ» АҚ мен Калифорния университеті (Сан-Диего қ.) арасындағы
ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды. Бұл ынтымақтастық
үйрету курстары, тренингтер өткізу, біріккен ғылыми жобалар бойынша
жұмыс жасау, оқытушылар мен студенттердің тағылымдамадан өтуі сияқты
іс-шараларды жүргізуге негізделді.
Осы жылдың 2 шілдесінде «АЭжБИ» АҚ мен Томск политехникалық
университетінің арасындағы ынтымақтастық туралы келісім жасалды.
Келісім оқу процесін және оқуәдістемелік жұмыстарды жетілдіру,
материалдық база, құрал-жабдықтар
мен кадр әлеуетін бірлесіп пайдалану
негізінде зерттеу жұмыстарын дамыту,
әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті
өнім шығару мақсатында ғылымизерттеу
жұмыстары
нәтижелерін
коммерциаландыруды мақсат етті.
АЭжБИ мен Microsoft компаниясы
2006
жылдың 11 шілдесінде
арасындағы келісімге қол қою сәті
Алматы, 2006 жыл
«FANS» АҚ (Чехия, Прага) мен
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«АЭжБИ» АҚ арасындағы Қазақстан Республикасы аумағында ұзақ мерзімді
өзара жемісті ынтымақтастыққа негізделген Келісім жасалды.
Аталмыш жылдың 28 шілдесінде «АЭжБИ» АҚ мен Мәскеудің
Корпоративті энергетикалық университетімен Қазақстан мен Ресейдің жылуэнергетика кешені үшін қызметкерлерді қайта дайындықтан өткізу және
білімін жетілдіруді дамыту мақсатында өзара ынтымақтастық келісіміне қол
қойылды.
Осы жылы «АЭжБИ» АҚ мен Польшаның Wroclaw University of
Technology арасында өзара ынтымақтастық туралы келісімі жасалды.
1999 жылы Алматы энергетика және байланыс институтының
Ұлыбританияның Саутгемптон университетімен бірігіп құрған «Ғылыми
табиғатты пайдаланудың әдістемесі» кафедрасы үш халықаралық жобамен
жұмыс жасады. Бұл жобаға Украина, ГФР, Чехия, Словения, Ұлыбритания,
Польша, Чили, Ботсвана, Швеция ғалымдары қатынасты.
АЭжБИ студенттері де халықаралық деңгейдегі ғылыми жұмыстарға
тартылды. 2006/2007 оқу жылының өзінде АЭжБИ студенттері Ташкент
(Өзбекстан), Гонконг (ҚХР), Анкара (Түркия), Мәскеу (РФ) қалаларында
өткен форумдар мен конференцияларға қатынасты. 2008 жылдың наурызында
«АЭжБИ» АҚ мен Мәскеу энергетика институты арасындағы 1997 жылдың 15
шілдесіндегі ынтымақтастық келісім негізінде АЭжБИ студенттерінің сырттай
бөлім бағдарламасы аясында МЭИ-да екінші экономикалық білім алу
мүмкіндігі туды. Сол жылы АЭжБИ-дің 56 студенті оқуға түсіп, келесі 20092010 оқу жылы мұнда 92 студент білім алды. Бағдарламаның маңызы сонда
АЭжБИ студенттері бір мезгілде екі дипломға: АЭжБИ-дің техникалық білім
туралы дипломы мен МЭИ-ның экономист дипломына ие болады. Бұл да күні
бүгінге дейін жалғасын тауып келе жатқан игі шараның бірі.
2008 жылдың маусымында «АЭжБИ» АҚ мен Томск политехникалық
университеті арасында электр физикасы, энергетика, электроника және аспап
жасау салалары бойынша магистрлар дайындау келісіміне қол қойылды. Осы
жылы АЭжБИ-дің 5 студенті Ресей Федерациясының грантын алу үшін
құжаттарын өткізіп, екі түлек Павлова Марина және Детистов Константин
2008-2009 оқу жылы Ресей грантына ие болды.
2007
жылдың
1
ақпанындағы Словения Республикасының «Искрател» фирмасымен
жасалынған
келісім
аясында
заманауи компьютер технологиялары
бойынша
АЭжБИ-дің
оқытушыларының білімін жетілдіру және студенттерін оқыту
мүмкін болды. 2008 жылы 18 адам
білімін жетілдіріп, тағы 9 адам
оқуын жалғастырды.
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Мұның сыртында 2006 жылдың 1 шілдесінде Microsoft халықаралық
корпорациясымен (орталығы Ирландияда) жасалынған келісім бойынша
«АЭжБИ» АҚ IT Microsoft Академиясы деп танылған еді. Соған сәйкес
институт Microsoft сертификатын беріп студенттер дайындауды жүзеге асырды.
Сонымен қатар «АЭжБИ» АҚ Cisco-ның аймақтық Академиясы болып
есептеледі. 2007-2008 оқу жылы ғана 400 маман білім алып, Cisco IT Essentials,
Cisco CCNA Exp, Cisco Network Security, FWL және Fundamentals of Java
курстары бойынша Ciscо халықаралық сертификатына ие болады.
2008-2009 оқу жылы Қазақстанның IAESTE Ұлттық комитетінің
инженерлік іс және технологиялар саласындағы студенттердің халықаралық
тағылымдама алмасу бағдарламасы аясында АЭжБИ-дің 5 студенті Еуропа
Одағының (Польша, Македония, Финляндия, Германия) кәсіпорындарында
өндірістік тәжірибеден өтіп қайтты. Ал Еуропалық Одақтың (Польша,
Германия және Латвия) студенттері АЭжБИ кафедраларында өндірістік
тәжірибелерін сәтті тәмамдады.
2008 жылы Белорусь республикасының (Минск қ.) «Жоғары мемлекеттік
байланыс колледжі» білім беру мекемесімен ынтымақтастық туралы Келісімге
қол қойылды. Осы жылы жаңғырмалы энергия көзі саласында Вильдау
қаласындағы
(Германия)
Қолданбалы
ғылымдар
университетімен
ынтымақтастық туралы келісім жасалды.
2009 жылдың 26 сәуірінде Мәскеу қаласында Қазақстан Республикасы,
Қытай Халық Республикасы, Қырғыз республикасы, Ресей Федерациясы,
Тәжікстан Республикасы арасында Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының
университетін құру туралы жоғары оқу орындарының ытымақтастығы туралы
Меморандумға қол қойылды. Бұл Меморандумға басты ұйым ретінде
Қазақстан атынан АЭжБИ қол қойды.
2005-2006 оқу жылы АЭжБИ басшылығы Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым Министрінің «Кәсіби жоғары білім беру ұйымдарында сапа
менеджменті жүйесін дайындау және енгізу» Бұйрығын (10.12.2003 ж.)
орындау мақсатында МС ИСО 9001-2000 талапарына жауап беретін СМЖ
дайындау туралы шешім қабылдады.
Институттың ОӘБ-і институттың сапа менеджменті жүйесінің моделін
дайындап шықты. Бұл жүйе АЭжБИ-дегі білім берудің сапасын басқаруды
жетілдіруді және институт СМЖ-дің халықаралық деңгейде мойындалуын
көздеді. Институттың өзара тығыз байланыстағы қызмет түрлерін нақты
реттеген СМЖ-дің ішкі нормативті құжаттары дайындалды. Институт
басшылығы бұл жұмысты «Қазақстандық сапа ұйымы» консалтинг
компаниясымен бірлесіп жасады. Барлығы 31 ішкі құжат – АЭжБИ-дің
фирмалық стандарты дайындалып басылып шықты.
Жобаны сәтті жүзеге асыру мақсатында кеңесшілердің қолдауымен
қызметкерлерді екі бағытта оқыту басталды:
- СМЖ дайындау, құжаттау, енгізу, қолдау және үздіксіз жетілдіру. Бұл
бағдарламаға барлығы 46 адам - жұмыс топтарының мүшелері мен институт
басшылығы қатысты.
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- СМЖ-дің ішкі аудиторларын оқыту. Мұнда оқу орнының түрлі
бөлімдерінен 10 адам қатынасты.
2006 жылдың қазан айының соңында сертификаттау бойынша
«Русский регистр» ассоциациясы алғашқы инспекциялық аудитті жүргізіп,
АЭжБИ-де СМЖ-дің дамуын растады. СМЖ бойынша аудиттің нәтижелері
мен алдағы тұрған міндеттер 2006 жылдың 14 қарашасындағы институт
Ғылыми кеңесінің мәжілісінде қаралды.
2006-2007 оқу жылы бекітілген жоспарға сәйкес алғашқы ішкі аудит 4
кезеңде жүргізілді. Ішкі аудиттың маңызы сол институт бөлімдері қызметінің
жетістіктері мен олқылықтары дер кезінде анықталып, оларды жою жолдары
мен шаралары белгіленді. Бұл шара әр оқу жылы бірнеше кезеңмен жүргізіліп
отырды.
2008 жылдың 12 ақпанындағы ҚР Білім және ғылым Министрінің № 6
«Педагогикалық қызметкерлердің және оларға теңестірілген тұлғалардың
типтік лауазымдық кәсіби мінездемесін бекіту туралы» Бұйрығына сәйкес
институттың профессор-оқытушылар құрамының лауазымдық нұсқаулығы
қайта қаралып толықтырылды.
СМЖ мәселесі бойынша 2009 жылдың 8 қыркүйегінде өткен кезекті
жиында институт басшылығы 2009-2010 жылы ҚР Ұлттық аккредитация
орталығының институционалды аккредитациясынан өтуді міндеттеді.
Институт ұжымының ұқыпты да мұқият жүргізілген жұмысының
нәтижесінде 2009 жылдың 24 желтоқсанындағы ҚР ҰАО Аккредитациялық
кеңесінің шешімімен Алматы энергетика және байланыс институты 5 жыл
мерзімге аккредитацияланды.

Алматы энергетика және байланыс институтының 5 жыл мерзімге институционалды
аккредитациядан өткені туралы куәлік (24.12.2009, № 000003)
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Алматы энергетика және байланыс институтының білім беру қызметі туралы
лицензиясы (2010 жылдың 3 ақпаны, АБ № 0137417 сериясы)

2010 жылдың 1 шілдесінде коммерциялық емес «Алматы энергетика
және байланыс институты» АҚ коммерциялық емес «Алматы энергетика және
байланыс университеті» АҚ (мемлекеттік қайта тіркелу туралы куәлігі №
56023-1910-АО. 01.07.2010 ж.) мәртебесіне ие болды.
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Алматы энергетика және байланыс институтының білім беру қызметі туралы
лицензиясы (№ 0137445. 04.08.2010 жыл)
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Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретіндегі аккредитация
куәлігі (№ 001808. 22. 08.2011 жыл)
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Құрылтайшылар жиналысының шешімімен 2010 жылдың
маусымында (№ 17 хаттама) Университет жарғысы бекітілді.
АЭжБУ АҚ-тың құрылымы төмендегідей болып бекіді [11].

11

«Алматы энергетика және байланыс университеті» АҚ-тың құрылымы. 01.09.2010 жыл

ЭжБУ 12 мамандық бойынша жоғары білім (бакалавриат) және 6
мамандық бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім (магистратура) беру
құқығына ие болды.
Бакалавриат:
1) 5В060200
Информатика.
2) 5В070200
Автоматтандыру және басқару.
3) 5В070300
Ақпараттық жүйелер.
4) 5В070400
Есептеуіш техника және бағдарламалық жасақтама.
5) 5В071600
Аспап жасау.
6) 5В071700
Жылу энергетикасы.
7) 5В071800
Электр энергетикасы.
8) 5В071900
Радиотехника, электроника және телекоммуникация.
9) 5В073100
Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны
қорғау.
10) 5В074600
Ғарыштық техника және технология.
11) 5В081200
Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету.
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12 5В100200
Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері.
Магистратура:
1) 6М070200
Автоматтандыру және басқару
2) 6М070200
Ақпараттық жүйелер
3) 6М070400
Есептеуіш техника және ақпараттық бағдарламалық
жасақтама
4) 6М071700
Жылу энергетикасы
5) 6М071800
Электр энергетикасы
6) 6М071900
Радиотехника, электроника және телекоммуникация
2012 жылдың маусым айында ҚР БжҒМ білім және ғылым саласындағы
бақылау Комитетінің шешімімен АЭжБУ магистратураның 6М073100
Өміртіршілік
қауіпсіздігі
және
қоршаған
ортаны қорғау
және
докторантураның 6D071700 Жылу энергетикасы, 6D07100 Электр
энергетикасы, 6D071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникация
мамандығы бойынша білім беру құқығы берілді.
2010-2011 оқу жылының айтулы оқиғасының бірі - құрылысы 2006-2007
оқу жылы басталған жалпы көлемі 7 164 кв.м жаңа оқу ғимараты мен спорт
кешенінің құрылысы аяқталып пайдалануға берілді. Институт қызметкерлері
мен студенттері үшін аумағы 36 кв.м. медициналық қызмет көрсету пункті
ашылды.
Университет мәртебесінің берілуі АЭжБУ-дің республика жоғары оқу
орындары арасындағы беделі мен рөлін бұрынғыдан да арттыра түсті.
АЭжБУ-де білім алуға ниет білдірушілер саны жыл сайын арта түсті.
Егер 2009-2010 оқу жылы студенттер контингенті 4 934-ті құраса, 2010-2011
оқу жылы – 5 243, 2011-2012 оқу жылы – 5 378, 2012-2013 оқу жылы – 5 489ке жетті [12].
Сол 2010-2011 оқу жылы-ақ магистратураның ғылыми-педагогикалық
және бейінді 4 мамандығы бойынша 6М0702 – Автоматтандыру және басқару,
– Жылу энергетикасы, – Электр энергетикасы және 6М0719 – Радиотехника,
электроника және телекоммуникация магистрлер даярлау басталды.
2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан Халқы Ассамблеясының XII
құрылтайында Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Үш тұғырлы тіл» туралы жобаны
көтерген еді. Еліміздің алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындары Назарбаев
Университеті, Қазақ Менеджмент, Экономика және Болжау институты, Қазақ
-Британ техникалық университеті, Сүлейман Демирель университеті, ITуниверситеті, Халықаралық Бизнес Академиясы, Халықаралық Бизнес
университеті ағылшын тілінде білім беру бағдарламаларын жүзеге асыра
бастады.
2013-2014 оқу жылы университеттің күндізгі бөлімінде екі мамандық
5В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникация және
5В071800 Электр энергетикасы мамандықтары бойынша тәжірибе түрінде
екі топта ағылшын тілінде білім беру басталды. Бұл топтарда ағылшын
тобында оқуға ниет білдірген қазақ және орыс топтарының 60-қа жуық
студенті арасынан конкурстық негізде 26 студент (әр топта 13 студенттен)
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іріктеліп алынды. Олар республикамыздың
алдыңғы қатарлы оқу орындары Назарбаев
зияткерлік мектептерінің, қазақ-түрік лицейлерінің,
Жәутіков атындағы мамандандыралған физикаматематика мектеп-гимназиясының, басқа да
ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын мектепгимназиялардың, яғни ағылшын тілін жетік
меңгерген мектеп түлектері болды.
Студенттер
барлық
пәндер
бойынша
силлабус, жұмыс бағдарламалары, әдістемелік
құралдар, түрлі қосымша материалдар мен
тапсырмалар,
ағылшын
тіліне
аударылған
оқулықтар мен олардың электронды нұсқаларынан Шет тілдер кафедрасының
меңгерушісі С.В. Козлов
бөлек шетелдік авторлардың ағылшын тіліндегі
түпнұсқа оқулықтарымен қамтамасыз етілді [13].
Университеттің оқу-әдістемелік департаменті аясында құрылған арнайы
топ жұмыс жасады. Олар университет кафедраларының ағылшын тілінде
дайындаған оқу-әдістемелік құралдарын (силлабус, дәріс курстары, семинар
сабақтарына дайындық үшін әдістемелік нұсқаулар, семестрлік жұмыс
дайындау үшін әдістемелік нұсқаулар, емтихан сұрақтары, дәріс
презентациялары, оқу құралдары) тексеруден өткізіп, түзетулер жасап
басылымға дайындады. Университет студенттері мен ПОҚ үшін ағылшын тілі
курстары ұйымдастырылды. Бұл жауапты шараға профессор С.В.Козлов
жетекшілік ететін «Шет тілдері» кафедрасының профессор-оқытушылар
құрамы Бухина С.Б., Сергеева Л.Д., Кабдушева Л.Ж. т.б. белсенді түрде
қатынасты.
АЭжБУ энергетика және телекоммуникация мамандықтары саласы
бойынша Қазақстан Республикасының университеттері мен кәсіпорындарының жетекші ғалымдары мен қызметкерлерін біріктірген оқуәдістемелік секцияның (ОӘС) орталығы болып қала берді.
Университет оқу процесін ұйымдастыру және жетілдіру, оқу процесіне
жаңа техника мен технологияларды енгізу және жаңарту, білім беру сапасын
күшейту жолындағы дәстүрінен айныған жоқ.
Университетте оқу процесін әдістемелік жағынан қамтамасыз етуге
ерекше көңіл бөлінді. Жыл сайын оқу құралдарының 412 түрі басылып
шықты. 2010-2011 оқу жылы 1268,8 баспа табақ, оның ішінде 435,0 баспа
табақ қазақ тілінде дайындалды. Осы жылы 43 оқу құралы, оның 16-сы қазақ
тілінде жарық көрді.
Университеттің кітап қоры да жыл сайын өсу үстінде болды. 2010-2011
оқу жылы - 732 858 дананы құрады. Бұл 1 студентке шаққанда 172 данадан
келеді. 2011-2012 оқу жылы - 778 754 дана (166), 2012-2013 оқу жылы 801 898 дана (166) және 2013-2014 оқу жылы - 836 266 дананы (188) құрады.
2010-2011 оқу жылы университетте 444 орындық 11 оқу залы, оның 3еуі электронды оқу залы жұмыс істеді.
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Университеттегі оқу процесін ұйымдастыру, оқу бағдарламалары мен
пәндердің мазмұны, мамандықтар мен курстар бойынша сабақ кестесі
университеттің ішкі http://info.aipet.kz сайтында, ал ПОҚ-дың оқу-әдістемелік
нұсқаулары электронды кітапхана http://Hb.aipet.kz сайтында ілінді.
2013 жылдың 1 шілдесінен университеттің сыртқы сайтындағы
парақшада плагиатпен күрес мақсатында магистрлік жұмыстардың толық
мәтіндері орналастырылды. Әлемнің кез-келген түкпірінен АЭжБУ
магистрлерінің жұмысымен танысу мүмкін болды.
Егер жаңа заманауи техникалық құрал-жабдықтарды сатып алу және
қолданыстағы техниканы жаңарту мақсатында 2010 жылы 29 млн. тг. бөлінсе,
2011 жылы 50 млн.тг. бөлу жоспарланды.
Университет оқу процесін жетілдіру мақсатында ЖОО-ға арналған
«Platonus» автоматтандырылған ақпараттық жүйесін сатып алды.
«Компьютерлік
технологиялар»
кафедрасы
жанынан
видеоконференция байланысы жүйесімен жаңа компьютер сыныбы жабдықталды.
2013 жылы «Автоматты электр байланысы», «Инженерлік графика және
қолданбалы механика» және «Шет тілдері» кафедраларының оқу
бөлмелерінде студенттер мен білімін жетілдіру курстарының тыңдаушылары
үшін оқу процесінде пайдаланатын интерактивті тақталар орнатылды.
АЭжБУ ПОҚ мен студенттері әзірлеген 50-ден астам компьютерлік
бағдарламалар университеттің оқу процесінде пайдаланылды.
ҚР БжҒМ ҰАО мен білім беруде сапаны қамтамасыз ету бойынша
құрылған Тәуелсіз казақстандық агенттіктің «Рейтинг-2011» ЖОО-ның
академиялық саралануына қатысатындығын құптады. Нәтижесінде АЭжБУ
Қазақстанның 16 техникалық ЖОО-ның Бас рейтингінде 7-орынды иемденді
(Казахстанская правда газеті. 15.07.2011 ж.).
Ғылыми-зерттеу
жұмыстары
университет
ғалымдары
мен
қызметкерлерінің жұмыс бағыттарының құрамдас бөлігі болып қала берді.
2010-2011 және 2013-2014 оқу жылдары аралығындағы ғылыми-зерттеу
жұмыстары бағыттары бойынша орындалған жұмыстардың жалпы көлемін
төмендегі кестеден көреміз [14]:
7 кесте - Университет ПОҚ-тың ғылыми-зерттеу жұмыстары
бағыттары бойынша орындаған жұмыстарының жалпы көлемі
Оқу жылы
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Жұмыс құны (мың теңге)
121360,0
409883,6
541700,0
392246,0

АЭжБУ ұжымы 2010 жылы - 28 патент, 2011 жылы - 13 патент, 2012
жылы – 13 патент, 2013 жылы – 14 патентке қол жеткізді.
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Университет ғалымдарының ғылыми жарияланымдарының көлемі мен
олардың рейтинг көрсеткіші де жыл өткен сайын арта түсті. 2010 жылы - 473
мақала, олардың 61-і жақын және алыс шетелде, 2011 жылы - 5 монография,
301 мақала, олардың 17-сі шетелде, 3-еуі импакт-факторы бар басылымдар,
2012 жылы - 7 монография, 503 мақала, олардың 5-еуі Web of Science және
Scopus базаларында, 2013 жылы – 7 монография, 765 басылым, олардың 217сі шетелде, 5-еуі импакт-факторы бар басылымдар және 19-ы Elsevier, Scopus,
Springer ақпараттық базаларында орналасты.
2010-2014 жылдар аралығында университет ғалымдары, қызметкерлері
мен мен студент-магистранттары республикалық және Ресей Федерациясы,
АҚШ, Малайзия, Түркия, Беларусь, Германия, Италия, Франция, Австрия,
Болгария, Үндістан, Финляндия, Венгрия, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстанда
өткен халықаралық ғылыми конференция, форум, симпозиум, семинар,
дөңгелек
столдарға
қатынасты,
ғылыми
және
оқу-әдістемелік
тағылымдамадан өтті.
2010-2011 оқу жылы профессорлар Э.А.Сериков және А.А.Жакупов
(Санкт-Петербург, РФ), В.В.Стояк (Куопио, Финляндия), доцент
М.А.Илющенко (Мәскеу, РФ), доцент Л.В.Яковлева (Зальцбург, Австрия),
профессор А.А.Кибарин (Мәскеу, РФ), профессор И.Э.Сүлейменов
(Симферополь-Ялта, РФ), доцент М.М. Тулеуп (Париж, Франция)
халықаралық ғылыми конференциялар мен семинарларға қатынасты.
2011-2012 оқу жылы профессор И.Э.Сүлейменов (Гранада, Испания,
Лас-Вегас, АҚШ), И.Э.Сүлейменов, Г.А.Мун (Салоники, Греция), В.В.Стояк
(Мәскеу, РФ), Пак Л.Н. (Минск, Беларусь) ғылыми конференциялар мен
форумдарға қатынасып қайтты.
2012-2013
оқу
жылы
профессор
Ұ.Көшербаева,
доценттер
М.Ж.Байсалова,
А.Ж.Масанова
(Львов,
Украина),
профессор
И.Т.Утепбергенова (Монреаль, Канада, Санкт-Петербург, РФ), профессор
С.Г.Хан (Мәскеу, РФ), профессор К.С.Иванов (Хьюстон, АҚШ), профессор
И.Э.Сүлейменов, доценттер Д.Б.Шалтыкова, С.В.Панченко, П.В.Обухова,
Н.В.Семенякин (Ялта, Украина), профессор Б.Т.Берлібаев (Будапешт,
Венгрия), доцент Н.Г.Борисова (Санкт-Петербург, РФ), аға оқытушы
А.А.Ержан (Гродно, Беларусь), доцент С.Х.Байдильдина (Санкт-Петербург,
РФ; Пейнтон, Ұлыбритания; Кюстендил, Болгария), И.Н.Федулина (Триест,
Италия) ғылыми конференция, симпозиум, форум және семинарларға
қатынасты.
2013-2014 оқу жылы профессор И.Т.Утепбергенова (Ялта, Украина;
Бхопал, Үндістан), доцент М.М.Тулеуп (Осака, Жапония), доцент
К.С.Идрисова (Мәскеу, РФ; Лотарингия, Франция), профессор Н.Г.Приходько
(Бангало, Үндістан; Шеньчжень, ҚХР), аға оқытушы Г.К.Балбаев (Ижевск,
РФ) ғылыми конференция жұмыстарына қатынасып, оқу-әдістемелік, ғылыми
тағылымдамалардан өтті.
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АЭжБУ студенттері мен магистранттары университеттің халықаралық
байланыстары аясында өз білімдерін шетелдік университеттерде толықтырып,
ғылыми тағылымдамадан өту мүмкіндігіне ие болды.
2014 жылдың өзінде 99 магистрант шетелдің жоғары оқу орындары мен
кәсіпорын, ғылыми мекемелерінде ғылыми тағылымдамадан өтті: 15
магистрант – Бермингем университеті (Ұлыбритания), 1 – Берлин техникалық
университеті, 1 – Люблин политехникалық университеті (Польша), 35 Ж.А.Бонч-Бруевич ат. Санкт-Петербург мемлекеттік Телекоммуникациялар
университеті, 7 - В.И.Ульянов ат. Санкт-Петербург мемлекеттік
электротехника университеті, 12 – Санкт-Петербург мемлекеттік
политехникалық университеті, 7 – Новосибирск мемлекеттік техникалық
университеті, 5 – Севастополь Ұлттық техникалық университеті, 7 – Ереван
байланыс ғылыми-зерттеу институты, 8 – Самара мемлекеттік техникалық
университеті, 1 – Қырғыз мемлекеттік техникалық университеті.
Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы (ШЫҰ) университетінің біріккен білім
беру бағдарламасы аясында магистратураның «Энергетика» бағыты бойынша
АЭжБУ Ресей Федерациясы, Қытай Халық Республикасы, Қырғыз
Республикасы, Тәжікстан және Қазақстанның 15 жоғары оқу орнының ішінде
базалық университет болып танылады. Магистратураның «IT-технологиялар»
бағыты бойынша ШЫҰ мүшелерінің 19 ЖОО-мен ынтымақтастық орнатқан.
2013-2014 оқу жылының АЭжБУ-нің 4 магистранты И.Кужубаева,
М.Нұрахметова, М.Коробов, М.Қуанов күзгі семестрлерін (09.09.201431.01.2014) осы ШЫҰ аясында магистратураның «Энергетика» бағдарламасы
бойынша Мәскеу энергетика институтында өткізіп келді.
Томск политехникалық университетімен жасасқан өзара ынтымақтастық
Келісіміне сәйкес академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында АЭжБУ-дің
бірнеше студенті аталмыш университетте білім алып қайтты. 2013-2014 оқу
жылының күзгі семестрінде (06.02.2014-03.07.2014) Аэроғарыш және
ақпараттық жүйелер факультетінің студенттері К.Житник, А.Нагиев,
Н.Нөгербек, Л.Амирова, Н.Тлебалдина, келесі 2014-2015 оқу жылының
көктемгі семестрінде осы факультеттің тағы 3 студенті Н.Дәрменкулова,
М.Олжаева, Б.Қамбархан оқып қайтты.
Шетелдің жоғары білім беру жүйесінде сыртқы «қамқоршы» кеңестер
(Trustee) жұмыс істейді. Олар оқу орындарының білім беру саясатын жүзеге
асыруға белсенді түрде қатынасады. Кеңестер жұмысы оқу жоспарлары,
зерттеу бағдарламалары, ПОҚ білімін жетілдіру, оқу ғимараттарын жөндеуден
өткізу, кітапхана қоры, заманауи құрал-жабдық, техника, технологияларды
енгізу, т.б. түрлі аспектілерді қамтиды. Мәселен, АҚШ университеттері
қамқоршыларының 70%-ы сол университеттің түлектері болған. Тіпті АҚШтың жекелеген университеттері қамқоршылары тек американдық емес, әлем
бойынша ең үздік студенттерді жинау мақсатында бакалавр дәрежесін алу
үшін арнайы шәкіртақылар тағайындайды. Себебі, қамқоршылардың түпкі
мақсаты оқу орнын әлемнің ең танымал, үздік университеттері қатарынан
көрсетуге негізделген. Мәселен, Бостон университетінің қамқоршылары жыл
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сайын Trustee Scholars бағдарламасы бойынша әлемнің 20 ең үздік студентін
оқуға қабылдап, белгілі бір талаптарды толық орындаған жағдайда төрт жыл
бойы осы шәкіртақымен қамтамасыз етеді екен [15].
2000 жылдары посткеңестік елдер, оның ішінде көрші Ресей мемлекетінде
де осындай қамқоршы кеңестер өз жұмыстарын бастады. Олардың міндеті оқу
орнының талантты студенттерінің білімін шетелде жалғастыруына, университет
студенттерінің өндірістік және дипллом алды тәжірибелерін өткізулеріне,
ғылыми-зерттеу жұмыстарына қаржылай көмек көрсету, жаңа мамандықтар
ашуда қолдау таныту, т.б. негізделді [16]. Посткеңестік елдердің қамқоршы
кеңестерінің мүмкіндіктері мен өкілеттіліктерін АҚШ қамқоршыларымен
салыстыруға болмас, дегенмен, осындай кеңестердің құрылуының өзі оқу
орындарының қызметіне оң ықпал етті.
ҚР БжҒМ Коллегиясының 2008 жылдың 9 желоқсанындағы № 4-1
«Білім беру және ғылым саласындағы реформалар жоспарының жобасы
туралы» Бұйрығына сәйкес 2009 жылдың 27 қаңтарында АЭжБУ Ғылыми
Кеңесінің Шешімі (№ 4) мен 2009 жылдың 20 ақпанындағы ректордың
Бұйрығы (№ 26) негізінде университеттің материалдық-техникалық базасын
күшейту, оқу орнының ғылыми әлеуетін көтеру, кәсіпорынның ғылымипрактикалық мәселелерін шешу, ұрпақ байланысының сабақтастығын
қалыптастыру, мұқтаж студенттерді әлеуметтік қорғау, жас мамандарды
жұмысқа орналастыруда көмек көрсету мақсатында Алматы энергетика және
байланыс университетінің қамқоршы-түлектерінің Ассоциациясы құрылды.
Ассоциацияны қамқоршы-түлектер Кеңесі басқарды. Кеңес 16 мүшеден – 9
бейінді ұйымдар мен кәсіпорындар өкілдерінен және дауыс беру құқығынсыз
ректор мен төрт факультет деканынан тұрды. Қамқоршы-түлектер Кеңесінің
Президенті болып «АлЭЖ» АҚ Басқарамасы Төрағасының орынбасары
Түйтебаев Серік Сүйінбекович сайланды. Кеңес мүшелерінің өкілеттілік
мерзімі үш жыл болып белгіленді [17].

Қамқоршы-түлектер Кеңесінің президенті «АлЭЖ» АҚ Басқарамасы Төрағасының
орынбасары Түйтебаев Серік Сүйінбекович және «Алматытелеком» ҚТО өкілетті елшісі,
ұйымдастыру бөлімінің басшасы Рысбаев Алмас Қылышбекович
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«Zhersu» корпорациясының өкілетті елшісі Сембиев Ербол Тасбулатович, АЭжБУ
ректоры Дәукеев Ғұмарбек Жүсіпбекович, Кеңестің жауапты хатшысы
Иментаева Дана Құрмангалиевна

Қамқоршы-түлектер Кеңесінің 3-мәжілісі, 29.04.2010 жыл
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Қамқоршы - түлектер Кеңесі

2010 жылдың 27 қыркүйегінде АЭжБУ ректоры Ғ.Ж.Дәукеев
Бұйрығымен (№36) Алматы энергетика және байланыс университеті
түлектерінің Ассоциациясы туралы Ереже бекітілді. Ережеге сәйкес Кеңес
жұмысы төрт сектор бойынша жүрді:
1) Мәдени-ақпараттық сектор. Мұнда университет түлектері туралы
дерекқор жасалып, көрмелер ұйымдастыру, ғылыми мақалалар мен еңбектерді
басып шығару, мерейтойлар мен салтанатты кештерді өткізу қолға алынды.
Сектор жетекшісі – «Транстелеком» АҚ магистральді жүйесін
пайдалану Орталығының бастығы Кемелбеков Бекен Жақсымбаевич болды.
Сектор мүшелері:
- Каршегенов Оразгали Тулеугалиевич – «Атырау Жарық» АҚ
директорлар Кеңесінің Төрағасы;
- «Қазақтелеком» АҚ уәкілетті өкілі;
- Аршидинов Мәлік Мамежанович – АЭжБИ сырттай оқыту
факультетінің деканы, х.ғ.к.
2) Материалдық-техникалық сектор ақшалай қаржы бөлу, аспаптар,
құрал-жабдықтарды өтеусіз сыйға тарту арқылы институттың материалдықтехникалық базасын күшейту, кафедралар мен лаборатория, кітапхана, спорт
залдары, студенттер жатақханасын жабдықтаумен айналысуы тиіс болды.
Сектор жетекшісі – «Алматытелеком» МТО Бас директоры Раздықов
Шерхан Пертаевич болды.
Сектор мүшелері:
- «Zhersu» корпорациясының уәкілетті өкілі;
- «Алатау Жарық Компаниясының» уәкілетті өкілі;
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Денисенко В.И.

Зияханов Мұхтар Умирзакович –
АЭжБУ жылу энергетика факультетінің деканы, фм.ғ.к.
3) Ғылыми-өндірістік сектор бейінді кәсіпорындар мен ұйымдарда АЭжБИ-дің ғылыми-зерттеу
секторы көмегімен шешілуі мүмкін мәселелермен
айналысты.
Сектор жетекшісі – ҚР ЭжМРМ электр
энергетикасы және қатты отынды дамыту
департаменті директоры Бертісбаев Несіпкүл

Бертісбаевич болды.
Сектор мүшелері:
- Баймұратов Әбілхан Есенович, ҚР ААЖ байланыс департаментінің
директоры;
- Денисенко Владислав Иосифович, АЭжБИ электр
энергетика факультетінің деканы, т.ғ.к.
4) Әлеуметтік сектор. Сектор жетім балалар мен
ата-анасының қарауынсыз қалған институттың көмекке
мұқтаж студенттеріне көмек көрсету, институт
студенттері мен түлектерін жұмысқа орналастыру сияқты
іс-шараларды қолға алды.
Сектор жетекшісі - «Жетісу энергиясы» ЖШС Бас
директоры Календарев Ахат Нихатович болды.
Зияханов М.У.
Сектор мүшелері:
- Аушев Олег Михайлович, «СаТелком» ЖШС Жобаларды басқару
Депараментінің директоры;
- Медеуов Улугбек Идрисович, АЭжБИ радиотехника және байланыс
факультетінің деканы, т.ғ.к.
2009-2010 оқу жылының жоспарына сәйкес Кеңес өз жұмысын бастап
кетті. Қамқоршы-түлектер Ассоциациясын құрудағы басты міндеттің бірі
көмекке мұқтаж студенттерге көмек қолын созу еді. Аталмыш оқу жылы
институтта ата-анасынан айырылған, көмекке зәру
22 студент білім алды. Сол себепті Кеңес АЭжБИ-ның
түлектері жұмыс істейтін кәсіпорындар мен
ұйымдарға, Ассоциацияның қатардағы мүшелеріне,
институт қызметкерлеріне студенттерді қолдауға,
көмек көрсетуге шақырды. Қамқоршы-түлектер
Кеңесінің мүшесі, «Атырау Жарық» АҚ директорлар
Кеңесінің
Төрағасы
Каршегенов
Оразгали
Тулеугалиевичтің
араласуымен
«Батысмонтажспецстрой» ЖШС 1 200 000 теңге бөлді.
Осындай көмекті «Zhersu» корпарациясының
Медеуов У.И.
бөлімшесі – «Батыс транзит» ЖШС (Бас директоры
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Искаков А.К., 1978 жылғы АЭИ электр энергетикасы факультетінің түлегі)
360 000 теңге көлемінде көрсетті.
Мұның сыртында шағын фирмалар да өз көмектерін аянып қалған жоқ.
«Пауэр инжиринг» ЖШС (директоры Әбенов Мәулит Смагулович – АЭИ
жылу энергетика фаультетінің 1980 жылғы түлегі) электр энергетикасы
факультетінің 4 курс студенті Р.Иманбаевқа 120 000 теңге аударды. Институт
Ғылыми кеңесінің шешімімен 22 студентке 01.02.2010 – 31.08.2010
аралығында 10 000 теңге көлемінде әлеуметтік қолдау, материалдық көмек
көрсетілді.
Сонымен қатар қолдаушы-түлектер Кеңесінің мүшелері Оразбаев Б.Е.
және Президент Тютебаев С.С. үлгерімі жақсы мұқтаж студенттерге атаулы
стипендия тағайындады. «Алматытелеком» МОТ Бас директоры
Ш.П.Раздыков радиотехника және байланыс факультетінің 4 курсында оқитын
үш жетім-студентін диплом алды тәжірибеден өтуге қабылдап, кейін оларды
жұмыспен қамтамасыз етуге міндеттеме алды.

Қамқоршылар Кеңесінің мүшелері

«АлЭС» АҚ «Қапшағай СЭЖ» департаментінің басқарушы директоры
В.В.Казначеев «Электр станциялары, желілері және жүйелері» кафедрасына
«SIEMENS» фирмасының ЗАН5114-2ВК88-2КАF-Z маркалы вакуумдық
ажыратқышын сыйға тартты.
«АлЭС» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, Қамқоршы-түлектер
Кеңесінің Президенті С.Тютебаев өзі білім алған білім ордасы туралы былай
деп тебіреніспен есіне алады: «Институтымыз бізді табыс пен бақытқа
кенелту үшін бәрін берді. Өкінішке орай, өз білімдерін бізге сіңірген кейбір
ұстаздарымыз, түлектеріміз өмірден озды. Дегенмен, олар біздің жастық
шағымыздың бір бөлшегі ретінде мәңгі есімізде қалады!».
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Міне, қазақтың көрнекті ұлдарының бірі Дәукеев Ғұмарбек
Жүсіпбекұлы 17 жыл басшылық еткен Алматы энергетика және байланыс
университетінің тарихы осылайша өрбіді.

Университеттің қол жеткізген жетістіктері мен ерен еңбектің
нәтижелеріне 2014 жылы жүргізілген Ұлттық және Халықаралық деңгейдегі
рейтинг көрсеткіштері дәлел болады [18].
1. Болон процесі Орталығы және ҚР БжҒМ академиялық ұтқырлық
рейтингі бойынша АЭжБУ бакалавриат деңгейіндегі мамандықтар бойынша
республикада үздік үштікке кірді:
5В071700 - Жылу энергетикасы -1 орын.
5В071900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникация-1 орын.
5В071800 - Электр энергетикасы -2 орын.
5В070200 - Автоматтандыру және басқару - 2 орын.
5В070400 - Есептеуіш техника және бағдарламалық жасақтама -2 орын.
Қазақстанның үздік 30 жоғары оқу орнының ішінде АЭжБУ 18-орынды
иемденді.
2. Білім берудегі сапаны қамтамасыз ету бойынша Тәуелсіз
қазақстандық агенттіктің рейтингінде Қазақстанның 13 үздік техникалық
жоғары оқу орындары ішінде АЭжБУ 5-орынға тұрақтады.
Бакалавриаттың
Жылу
энергетикасы,
Электр
энергетикасы,
Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандықтары 1орынды, Ақпараттық және бағдарламалық жасақтама мамандығы 4-орынды,
және магистратураның Жылу энергетикасы, Электр энергетикасы,
Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандықтары 1118

орынды, Ақпараттық және бағдарламалық жасақтама мамандығы 2-орынды
иемденді.
3. Аккредитациялау және рейтинг Тәуелсіз агенттігінің рейтингі
бойынша бірнеше мамандық алғашқы үштікке кірді:
5В071700 - Жылу энергетикасы – 1 орын.
5В071800 - Электр энергетикасы – 1 орын.
5В071900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникация – 1
орын.
Магистратура мамандықтары бойынша:
6М071700 - Жылу энергетикасы - 3 орын.
6М071900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникация
3 орын.
4. WEBOMETRICS рейтингі. Испанияның Ұлттық зерттеу Кеңесі
құрамына кіретін Cybermetrics зерттеу тобы әлемнің үздік жоғары оқу
орындарының рейтингін жасайды. Рейтинг нәтижелері 2004 жылдан бері,
жылына екі рет жасалып келеді (қаңтар және маусым айларының соңында).
Беделді рейтингтердің бірі саналады. Қазақстан оқу орындарының ішінде
АЭжБУ 37-орынды иемденген.
5. Four International Colleges & Universities (4ICU) рейтингі әлемнің 200
елінен 11 160 аккредитацияланған университеттері мен колледждері туралы
ақпаратты жинақтаған халықаралық білім беру порталы болып саналады. 2005
жылдың мамыр айынан бері жылына екі рет (қаңтар және шілде) жоғары оқу
орындары сайтының танымалдылық деңгейі жарияланады. АЭжБУ
қазақстандық жоғары оқу орындары арасында 30-орынға тұрақтаған.
2014 жылдың 31 қазаны Алматы энергетика және байланыс
университеті үшін қаралы күн болды. Кенеттен келген ажал университет
ұжымын Басшысынан, Ғалымнан, Тұлғадан айырды.
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4. Бүгінгі Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және
байланыс университеті: даму тенденциялары мен бағыттары
Бүгінде Алматы энергетика және байланыс университеті өзінің жылдар
бойғы қалыптасқан үздік дәстүрлерін сақтай отырып, әлемдік интеграция мен
жаһандану жағдайындағы заман талаптарына бейімделген ұлттық білім
экономикасының таңдаулы интеллектуалды ресурстарын және елдің
индустриалды-инновациялық
дамуы
жолындағы
алдыңғы
қатарлы
технологияларын қалыптастыруды өзінің басты миссиясы деп есептейді.
2015-2018 жылдар аралығында университет басшылығы мен
құрылымында біршама өзгерістер орын алды.
2014 жылдың 31 қазанында университет ректоры, профессор
Ғ.Ж.Дәукеевтің мезгілсіз қайтыс болуымен «АЭжБУ» АҚ ректоры болып,
құрылтайшылардың жасырын дауыс беруімен «АЭжБУ» АҚ «Өнеркәсіптік
кәсіпорындарды электрмен жабдықтау» кафедрасының меңгерушісі, тех.ғ.к
Бәкенов Қайрат Асанғалиевич сайланды.
2016 жылдың 15 сәуірі 2017 жылдың 23 қаңтары аралығында ф-м.ғ.к Сырғалиев Ержан Омирханович,
ал 2017 жылдың 24 қаңтарынан э.ғ.д., ф-м.ғ.к., математика профессоры,
Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының Академигі Сағынтаева Сауле
Саветовна «АЭжБУ» АҚ ректоры қызметін атқарып келеді.

Ректор, тех. ғ.к. Бакенов Қайрат Асанғалиевич
(3 қараша 2014 жыл- 14 сәуір 2016 жыл)
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Ректор ф-м.ғ.к Сырғалиев Ержан (15 сәуір 2016 жыл - 23 қаңтар 2017 жыл)

Ректор, э.ғ.д., ф-м.ғ.к., математика профессоры, Халықаралық Ақпараттандыру
Академиясының Академигі Сағынтаева Сауле Саветовна
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Сонымен қатар ҚР білім беру және ғылымды дамытудың 2016-2019 жж.
арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру және «ҚР жоғары оқу
орындарына топ-менеджментке шетелдік мамандарды тарту» бағдарламасының аясында «АЭжБУ» АҚ Президенті қызметіне PhD физика докторы,
Латвия Ғылым Академиясының корреспондент-мүшесі Гита Ревалде жұмысқа
алынды.

Президент, PhD физика докторы, Латвия Ғылым Академиясының
корреспондент-мүшесі Гита Ревалде.

Бүгінде коммерциялық емес «Алматы энергетика және байланыс
университеті» АҚ Қазақстандағы таңдаулы техникалық жоғары оқу
орындарының Ұлттық рейтингінде энергетика, ақпараттандыру және
телекоммуникация саласы бойынша маман-кадрлар даярлаудың үздігі болып
табылады.
«Алматы энергетика және байланыс университеті» АҚ қазақ, орыс және
ағылшын тілдерінде 12 бакалавриат, 8 магистратура және 3 докторантура
мамандықтары бойынша білім береді.
Университет республикада бірқатар мамандықтар бойынша көшбасшы
болып танылып топ-10 қатарына кіреді: Жылу энергетикасы – 1 орын,
Радиотехника, электроника және телекоммуникация – 1 орын, Электр
энергетикасы – 1 орын, Аспап жасау – 1 орын, Ақпараттық қауіпсіздік
жүйелері – 2 орын және Ғарыштық техника және технологиялар – 2 орын.
АЭжБУ төрт мамандық - Жылу энергетикасы, Радиотехника,
электроника және телекоммуникация, Электр энергетикасы және Ғарыштық
техника және технологиялар бойынша республикалық оқу-әдістемелік
кеңесінің базалық ОӘБ болып танылады. Үш мамандық - Жылу энергетикасы,
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Радиотехника, электроника және телекоммуникация, Электр энергетикасы
бойынша докторлық диссертация қорғау кеңесі жұмыс істейді.
Бүгінде коммерциялық емес «Алматы энергетика және байланыс
университеті» АҚ материалдық-техникалық базасын жалпы көлемі 28783 м2 3
төрт қабатты оқу ғимараты, 1123,2 м2 үш қабатты оқу-зертхана ғимараты
құрайды. Жалпы көлемі 28783 м2 оқу ғимараты 1 студентке шаққанда 14 м2
құрайды. Бұл ҚР Үкіметінің 2013 жылдың 17 мамырындағы (№ 499)
қаулысына сәйкес бекіткен 6м2 -ден екі есеге асып түседі. Университет
қарамағында 1 642 кереуеттік жалпы көлемі 19829,7 м2 бес студенттер
жатақханасы бар.
Университет ғимараттарында 3 асхана, 2 буфет, 2 медициналық пункт
жұмыс істейді.
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«Алматы энергетика және байланыс университеті»
АҚ Ғ.Ж.Дәукеев атындағы оқу ғимараты

Алматы энергетика және байланыс университетінің кітапханасы
республикадағы бай кітапхана қорының бірі болып саналады. Кітапхана қоры
мазмұны жағынан сан-алуан (оқу, ғылыми, ғылыми-техникалық, әлеуметтікэкономикалық, қоғамдық-саяси, көркем әдебиет, өнер және спорт) 625 899
б.б., оның 220 307 б.б. қазақ тіліндегі әдебиеттер құрайды. Жыл сайын
кітапхана қоры 22 475 дана жаңа басылымдармен (1 150 атау) толығып
отырады. 2018 жылы кітапхана 107 баспасөз басылымдарын жаздыртып алды.
Университеттің электронды кітапханасында 7 544 оқу-әдістемелік
материалдар шоғырланған. Оның 2 826-ы қазақ, 4 619-ы орыс және 99-ы
ағылшын тілінде.
2019 жылдың 4 қыркүйегінде бекітілген АЭжБУ құрылымына сәйкес
университетте 4 институт, 17 кафедра жұмыс жасайды.

Балбаев Ғани Кудайбергенұлы Ғарыштық техника және телекоммуникациялар
институтының директоры
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Бахтияр Балжан Төрепашқызы Жылу энергетикасы және жылу техникасы
институтының директоры

Абдимуратов Жұбаныш Сейнуллаевич Электр энергетикасы және электр
техникасы институтының директоры
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Картбаев Тимур Саатдинович Басқару жүйелері және ақпараттық
технологиялар институтының директоры

Мұның сыртында Қамқоршылар кеңесіне қарайтын Біліктілікті арттыру
институты бар. 2019 жылдың қазан айынан бастап АЭжБУ жанындағы
Біліктілікті арттыру институты (БАИ) жаңа бағыттарда жұмыс істей бастады.
Олардың ішінде AUES Business School МВА бағдарламаларын жүргізу
бизнес-мектебі, бұрыннан келе жатқан Энергоаудит оқу орталығы, жаңадан
ашылып жатқан Тіл және аударма орталығы, ҰБТ-ға дайындау орталығы
сияқты жобалар іске асырылуда.
БАИ-дың негізгі мақсаты – ұстаздарымыздың тәжірибесі мен білімін
жоғарылату, Институтымызға жас оқытушыларды тарту және сол арқылы
үздіксіз білім саласында көш бастау, АЭжБУ туын биік ұстау,
мемлекетіміздегі техникалық мамандардың біліктілігін арттыруда алдыңғы
қатарда болу.

АЭжБУ абыройын асқақтататын болашақ мамандар
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2019 жылдың 1 қыркүйегінің көрсеткіші бойынша бүгін Ғұмарбек
Дәукеев атындағы АЭжБУ-де жалпы саны 849 қызметкер жұмыс жасап,
олардың 441-ін ПОҚ құрайды. Ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы бар ПОҚ
- 208 ( 46,3%). Олардың ішінде ғылым докторлары – 35, ғылым кандидаттары
– 143, ал PhD – 30 адамды құрайды.
Бүгінде университеттің бакалавриат бөлімінде – 5 522 студент, оның
4 796-ы күндізгі бөлімде, 293-і қашықтан оқыту бөлімінде оқиды.
Магистратурада білім алушылар саны – 364, докторантурада (PhD) – 69
адамды құрайды.
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Заман талаптары жоғары оқу орындарындағы жетілдірулерді, оқу
процесіне жаңа заманауи техника мен ақпараттық технологияларды енгізуді
үздіксіз әрі жүйелі түрде жүргізуді талап етіп отыр.

Академиялық қызмет бойынша проректор С.В. Коньшин
(2013 жылдан бері атқарып келеді)

Соған сәйкес АЭжБУ басшылығы университет құрылымдарының
техникалық жабдықталуын үнемі назарда ұстайды.
8 кесте - Университеттің компьютер техникасы мен бағдарламалық
жабдықтарға жұмсаған шығындары
№ п/п
1
2

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Компьютерлік және шеткері жабдықтарды сатып алу
2 907 407
21 655 232
22 803 375
27 161 220
Бағдарламалық жабдықтарды сатып алу және ұзарту
6 091 511
8 387 621
9 998 604
5 909 990
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2018-2019 оқу жылының мәліметі бойынша бүгінде университетте 120
орындық 7 кабинетте интерактивті тақта орнатылған. Мұның сыртында 456
орындық 37 компьютер сыныбы, 550 орындық 5 телевизия (26 плазмалық
телевизор орнатылған), 84 орындық үш лингафон, 220 орындық дыбыспен
қамтылған дәріс сыныптары бар. Университеттің ғимараттары толығымен
ғаламдық интернет жүйесіне қосылған. Университеттің Д ғимаратының акт
залында LED – экран (5х3 метр) және сыныптарда 50 проектор орнатылған.
2018 жылдың наурыз айында университетте «Documentolog», кейін
«Тезис» деп аталатын электронды құжат айналымы жүйесі енгізілді. Бұл
АЭжБУ басшылығы, департаменттері мен бөлімдері, институттары мен
кафедралары арасындағы құжаттармен жұмысты біршама жеңілдетіп,
құжаттардың сақталуының қауіпсіздігін қамтамасыз етті.

Кезекті ынтымақтастыққа қол қойылуда

Университет басшылығы мен ұжымы әлемдік интеграция мен
жаһандану жағдайында білім берудің озық заманауи технологияларын
меңгеру, энергетика, ақпараттандыру және телекоммуникация саласында
ғылыми-зерттеу ресурстарының орталығына айналу және университеттің оқузертханалық кешенін модернизациялауды жүзеге асыру мақсатында жақын
және алыс шетел жоғары оқу орындарымен ынтымақтастығын күшейтуде
орасан зор жұмыстарды атқарып келеді.
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Реусе университетімен өзара ынтымақтастыққа қол сәті. Ректоры Христос Белоев
АЭжБУ-дің құрметті профессоры (Русе қаласы Болгария)

Бүгінде АЭжБУ 103 академиялық және ғылыми ынтымақтастық
келісімдерге, оның ішінде 39 келісім – алыс шетел, 64-і жақын шетелдің
жоғары оқу орындары қол қойған. 2017-2018 оқу жылының өзінде жаңа 33
халықаралық келісімдерге қол жеткізілді [1]. Олардың қатарында Беларусь
Республикасы, Италия, Латвия, Малайзия, Корея, Қытай Халық
Республикасы, Польша, Португалия, Ресей Федерациясы, Сербия, Тәжікстан,
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Түрік Республикасы, Ұлыбритания, Өзбекстан, Чехия Республикасы,
Японияның жоғары оқу орындары мен компаниялары бар.
2017-2018 оқу жылы өзара ынтымақтастықты кеңейту мақсатында
университет басшылығы Америка Құрама Штаттары, Беларусь Республикасы,
Германия, Қытай Халық Республикасы, Латвия, Малайзия, Португалия, Ресей
Федерациясы, Чехия Республикасы, Франция, Эстония, Японияның жоғары оқу
орындары және компанияларымен кездесулерін тұрақты түрде өткізіп келді.

Польша академиялық мектептері ректорларының Конференция Төрағасы Ян Шмидт
және АЭжБУ ректоры С.С. Сағынтаева

2018 жылдың сәуір айында Варшавада Польша-Қазақстан жоғары оқу
орындары ректорларының форумы өтті. Форум аясында Қазақстан
Республикасы жоғары оқу орындары Кеңесінің Төрағасы Ерлан Сыдықов пен
Польшаның академиялық мектептері ректорларының Конференция Төрағасы
Ян Шмидт арасында өзара ынтымақтастық туралы Келісімге қол қойылды.
Форум жұмысы барысында АЭжБУ ректоры, профессор С.С.
Сағынтаева Польшаның бірнеше университеттерімен өзара ынтымақтастық
Келісімдеріне қол жеткізді. Олардың қатарында Краков политехникалық
университеті, Познань политехникалық университеті және Вроцлав
политехникалық университеті бар. Бұл Келісімдер Бірыңғай білім беру
кеңістігін қалыптастыруда жаңа серпін беріп, өзара тиімді білім-ғылым
траекториясын анықтауға мүмкіндік беруі тиіс.
2018 жылдың 18 мамыры күні АЭжБУ-нің ғылым және инновациялық
қызмет бойынша проректоры В.Стояк, Академиялық қызмет бойынша
проректор С.Коньшин, университеттің ғалым хатшысы М.Алиярова
итальяндық ірі компания «CEG S.p.A» өкілдерімен кездесті. Компания
басшысы Уберто Каначини өз жоспарлары мен сапарларының мақсатымен
бөлісіп, Алматы және Алматы облысындағы энергия нысаналарын
модернизациялау жобасын жүзеге асыру барысында жергілікті сенімді
серіктес қажет болатынын атап өте келе, осы жоба барысында АЭжБУ-мен
өзара ынтымақтастық, бейінді мамандықтар бойынша студенттерді жұмысқа
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тарту, халықаралық тағылымдамаларды ұйымдастыру, тәжірибе алмасу
мүмкіндіктері туралы пікір алмасты.

Итальяндық ірі компания «CEG S.p.A» және АЭжБУ басшылығы өкілдері

Халықаралық байланыстарды дамыту жолындағы тағы бір айтулы шара
– АЭжБУ басшылығы мен АҚШ Халықаралық қатынастар бойынша
Агенттігінің (USAID) арасындағы жаңғырмалы энергия көзін пайдалану
саласында Орталық Азия елдерінің энергетика секторын дамытуға негізделген
өзара түсіністік туралы Меморандум болды. Меморандумға 2018 жылдың 25
мамырында USAID Әкімшісінің орынбасары Хавьер Пьедра мен АЭжБУ
ректоры С.С.Сағынтаева қол қойды. Меморандумға сәйкес АЭжБУ
жаңғырмалы энергетика бойынша аймақтық ресурстық орталық болып
танылады деп шешілді. Сонымен қатар USAID мен АЭжБУ жаңғырмалы
энергия көзі саласында жоғары білікті мамандарды тарту және даярлауда
бірлесіп жұмыс істейтін болды. USAID өкілі Хавьер Пьедра «Қазақстанның
энергетикалық болашағын қамтамасыз етуде бірге жұмыс жасаймыз, ол үшін
бізге жаңғырмалы энергия көзінің дамуы туралы ақпаратқа дер кезінде қол
жеткізу, білім-тәжірибемізбен бөлісу, аймақтық ынтымақтастық саласында
жаңа мүмкіндіктерге қол жеткізу өте маңызды...», - деп атап көрсетті [2].

USAID мен АЭжБУ басшылығы
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USAID қызметі Орталық Азияда энергетика секторындағы өзара
ынтымақтастықты күшейту, аймақтық энергия нарықтарын қалпына келтіру
және аймақтың энергия ресурстарын, оның ішінде жел, күн және су
энергиясының мүмкіндіктерін пайдалануда қолдау көрсетуге негізділген.
2018 жылдың 22 маусымы күні американдық (Хьюстон қ., Техас штаты,
АҚШ) e-Cubed компаниясының операциялар бойынша директоры Клаудио
Пинеда АЭжБУ басшылығымен кездесті. Кездесуге АЭжБУ ректоры
С.С.Сағынтаева,
«КазНИПИИТЭС
«Энергия»
АҚ
вице-президенті
Ж.Ахметов, АЭжБУ институттарының директорлары, кафедра меңгерушілері,
университет ПОҚ, АЭжБУ колледжі өкілдері қатынасты. E-Cubed компаниясы
өкілдері АЭжБУ колледжіне қызығушылық танытып, колледждің оқу
бағдарламалары мен материалдық-техникалық базасын жетілдіру және
күшейту, техникалық және кәсіби білім беруді модернизациялау
перспективаларын талқылады.

Е-Cubed компаниясының операциялар бойынша директоры Клаудио Пинедамен кездесу

2018 жылдың маусымында АЭжБУ Ангел Канчев атындағы Русенск
университетімен (Болгария) академиялық және ынтымақтастық туралы
жаңартылған Меморандумға (алғашқы Меморандумға 2014-2015 оқу жылы
қол қойылған) қол қойды.
Русенск университетінің ректоры Христо Белоев өз университетінің
жұмысы, оқу бағдарламалары, ғылыми-зерттеу бағыты мен шетелдік
серіктестері туралы сөз қозғап екі университет арасында қалыптасқан
ынтымақтастықты әрі қарай дамытуға ниетті екенін білдірді.
АЭжБУ ректоры, профессор С.С.Сағынтаева университетімізде
бакалавриат және магистратура бағдарламалары бойынша қос дипломды білім
беру бағдарламаларының бар екендігін, университеттің елдің техникалық
жоғары оқу орындарының үздігі екендігін алға тартып, Болгария студенттерін
Алматы қаласында білім мен демалысты қатар ұштастыруға шақырды.
2014-2015 оқу жылы өмірге келген осы Меморандум аясында 2015-2016
оқу жылы АЭжБУ жылу электр энергетикасы факультетінің 3 докторанты
133

Олжабаева Қарлығаш, Байбекова Вера және Оңғар Бұлбұл осы Русенск
университетінде тағылымдамадан өтсе, 2017-2018 оқу жылы академиялық
ұтқырлық бағдарламасы бойынша 10 студент бір семестр бойы білім алмасып
қайтты.

Русенск университетінің ректоры Христо Белоев және АЭжБУ басшылығы

HUAWEI академиясының ашылу салтанаты

Соңғы жылдары Алматы энергетика және байланыс университетінің
халықаралық байланыстар бөлімі мен ұжымы халықаралық ERASMUS+
бағдарламасы аясында өтетін конкурстар мен іс-шараларды жіті бақылап қана
қоймай, сол іс-шараларға белсенді түрде қатынасады. Мәселен, 2017 жылғы
Еуропалық одақтың ERASMUS+ шәкіртақы бағдарламасының II конкурсы
нәтижесі бойынша қатынасқан жобалар арасынан Еуропалық комиссия
(ЕАСЕА) 10 қазақстандық жобаны таңдаса, соның екеуінде АЭжБУ
ғалымдары бар. Олардың бірі – «Ғарыш кеңістігі мен интеллектуалды
роботталған жүйелерді игеру бойынша қолданбалы оқу бағдарламалары»
(жоба үйлестірушісі: Берлин техникалық университеті; шетелдік серіктестері:
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Бельгия, Германия, Латвия, Франция, Беларусь, Эстония, РФ жоғары оқу
орындары мен компаниялары), екіншісі «Инженерлік білім беру саласында
инновациялық құзырет және кәсіпкерлік дағдыларды арттыру» (жоба
үйлестірушісі: Корольдік технологиялық институт, Швеция; шетелдік
серіктестері: Испания, Финляндия, Армения, Беларусь, Грузияның жоғары оқу
орындары мен компаниялары).
ERASMUS+ жобасының аясында және Шяуляй университетімен
(Шяуляй, Литва) жасасқан ынтымақтастық туралы Келісім негізінде Шяуляй
университеті жаратылыстану ғылымдары факультетінің деканы Гедиминас
Валиулис жаңартылған энергия көзі тақырыбы бойынша АЭжБУ-дің
студенттері мен ПОҚ дәріс оқыды.
ERASMUS+ бағдарламасының IV конкурсы аясында біраз жұмыстар
атқарылды:
- К102-ППВО компоненті бойынша 8 жоба конкурсқа ұсынылды.
АЭжБУ-нен үйлестірушілер: С.С.Сағынтаева, В.В.Стояк, М.Б.Алиярова және
Ғ.К.Балбаев;
- К107 компоненті бойынша Латвия және Түркия университеттерімен
бірлесіп 8 жоба ұсынылды;
- АЭжБУ 10 қызметкері ERASMUS+ Қазақстан Ұлттық кеңсесінің
ақпараттық күніне қатынасты;
- АЭжБУ-де ERASMUS+ ақпараттық күні өткізілді.
Міне, осы себепті де АЭжБУ делегациясы 2018 жылдың 7-16 шілдесі
аралығында Сорбонна университетінде (Париж, Франция) ERASMUS+
бағдарламасы аясында өткен APPLE «Applied Сurricula in Space Exploration
and Intelligent Robotic Systems» жобасы бойынша халықаралық workshop
жұмысына қатынасты. Іс-шара барысында Сорбонна университеті ғарыштық
техника саласындағы ғылыми зерттеулердің соңғы нәтижелері, бакалавриат
пен магистратура үшін жаңа білім беру бағдарламаларымен таныстырды.
АЭжБУ делегациясы мен Сорбонна университеті басшылығы өзара
ынтымақтастық туралы және Сорбонна қызметкерлері АЭжБУ-не келіп
ауқымды семинар жүргізу туралы жоспарларымен бөлісті.

АЭжБУ делегациясы Сорбонна университетінде,
2018 жылдың 7-16 шілдесі (Париж, Франция)
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Бүгінде АЭжБУ-дің бір топ ғалымдары Ресейлік серіктестерімен
(Энергетикалық жүйелерді автоматтандыру институты, Новосибирск қ.) бірге
«KEGOC» АҚ тапсырысы боынша екі жобаны жүзеге асыруда:
1) Қуаттың жиілігі мен ауысымдарын автоматты түрде реттеу
жүйелерінің техникалық-экономикалық негіздемесін дайындау.
2) Апатқа қарсы автоматиканың орталықтанған жүйесінің техникалықэкономикалық негіздемесін дайындау.
АЭжБУ «Ғарыштық және геоақпараттық технологиялар - жаһандық
бәсекеге қабылеттілік өнімі» Еуразиялық Технологиялық Платформаның
(ЕТП) мүшесі болып табылады. Бүгінде университет ғалымдары «Еуразия
экономикалық одағы мүшелерінің жерді қашықтықтан зондтаудың ұлттық
қайнар көздері негізінде ғарыштық және геоақпараттық қызметті өндіру және
ұсыну бойынша кіріктірілген жүйесі» деп аталатын мемлекетаралық
бағдарлама Концепциясын дайындауға қатынасады.
2015-2017 жж. Петр Великий ат. Санкт-Петербург университеті мен
Б.Н.Ельцин атындағы Урал Федеральды университетінің (Екатеринбург қ.)
жылу энергетикасы мамандарымен бірлескен жұмыс жасалды.
2018 жылдың 16 қарашасы күні ҚР Премьер-министрінің орынбасары,
Алматы энергетика институтының түлегі Асқар Жұмағалиев жұмыс
сапарымен келді. АЭжБУ басшылығымен бірге университеттің ғылыми
зертханалары мен оқу кабинеттерін аралап, студенттер мен ПОҚ-пен кездесті.
ҚР Премьер-министр орынбасары университет қабырғасындағы «Цифрлық
Қазақстан» бағдарламасы аясында жүріп жатқан іс-шараларға назар аударды.
Қонақ заманауи технологияларды пайдалану арқылы жүзеге асырылып
жатқан студенттер мен магистранттардың ғылыми жобаларымен танысты.

Университет ректоры С.Сағынтаева, Акционерлер Кеңесінің Төрағасы С.Ж.Дәукеевтің
ҚР Премьер-министрінің орынбасары А.Жұмағалиевпен кездесу сәті, 2018 жыл
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Университет ректоры С.Сағынтаева А.Жұмағалиевке АЭжБУ-дің бүгінгі
жетістіктері туралы сөз қозғап, оқу үдерісінде 80 зертхананың жұмыс істеп
тұрғандығын, соңғы үш жыл ішінде ғана мамандықтар мен пәндер бойынша
100 млн теңгеге зертханалық-техникалық базаның жаңартылғандығын сөз
етті.

ҚР Премьер-министрінің орынбасары А.Жұмағалиев АЭжБУ магистранттарының
жұмысымен танысуда, 2018 жыл

Университет ғалымдары Біріккен Ұлттар Ұйымы аясындағы ғылыми
жобаларға да серіктес болып табылады. Университет ғалымдары
«Қазақстандағы энергиялық жарықтандырудың тиімділігін дамыту» БҰҰДБЖЭС жобасы бойынша белсенді жұмыс жасады. Жоба нәтижесі бойынша
АЭжБУ-де жарықтандыру техникасының жарықтехникалық көрсеткіштерін
(светотехнические показатели осветительной техники) бағалайтын сынақ
зертханасы ашылды.
Білім, ғылым және өндіріс интеграциясы кез-келген елдің инновациялық
дамуының негізі болып табылады. Бүгін әлемдік индустрия жаңа заманауи
үздік технологияларды ғылыми орталықтар – университеттерден алады екен.
Thomson Reuters компаниясының мәліметінше, авиағарыш және
қорғаныс өнеркәсібіндегі ең үздік 10 ғылыми орталықтың 7-еуі
университеттер үлесінде. Сол сияқты автомобиль индустриясында барлық 10
позиция, ал денсаулық және косметика саласында бұл көрсеткіш 6-ны
құрайды. Телекоммуникация, тамақ өнеркәсібі, биотехнология, тұрмыстық
техника саласындағы заманауи ақпараттық технологиялар мен өнертабыстар
бойынша да алғашқы ондықта университеттер тұрады [3].
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Бұл мәселе Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 20112020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында да көрініс тапқан.
Бағдарлама
«...білім,
ғылым
және
өндірістің
бірігуін
қамтамасыз ету, зияткерлік меншік пен технологиялардың өнімдерін
коммерцияландыру үшін жағдай жасау» міндетін жүктейді [4].
Бүгінгі АЭжБУ басшылығы мен ұжымы ғылым мен білім беру
ресурстарының интеграциясын қамтамасыз ету, оның өндіріспен байланысын
жолға қою жолындағы мақсат-міндеттерін өзінің 2018-2025 жылдарға
арналған даму стратегиясында айқындаған.
2025 жылға қарай АЭжБУ «энергетика, телекоммуникация, ақпараттық
және аэроғарыштық технологиялар саласында Орталық Азиядағы алдыңғы
қатарлы зерттеу университетіне» айналуды, «оқытушы-зерттеуші» жүйесінен
«зерттеуші-оқытушы» жүйесіне көшу, ғылыми-зерттеу жұмысынан жоғары
табыс және профессор-оқытушылар құрамы мен білім алушыларды ғылыми
зерттеулерге кеңінен тартуды» көздейді [5].
Осы бағыттағы университет ғалымдары мен ұжымының атқарып жатқан
жұмыстары да айтарлықтай.
«Алматы энергетика және байланыс университеті» АҚ ғылыми-зерттеу
секторы құрылымы күрделі.

«Электр машиналары» зертханасы. 2019 жыл
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«Басқарудың микропроцессорлық жүйелері» зертхана. 2019 жыл

Университетте бірнеше оқу-ғылыми зерттеу орталықтары мен бөлімдер
жұмыс істейді:
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9 кесте - Ғылыми-зерттеу секторының
құрылымдық бөлімдері (2016 ж.)
№№

Бөлім атауы

Жетекшінің аты-жөні

1

«Қуатты үнемдеудегі жаңғырмалы қуат
көзі және жаңа технологиялар» орталығы

Стояк Вячеслав
Владимирович

2

«Су технологиялары және су-химиялық
режимдері» орталығы

Бурзайкин Вадим
Юрьевич

3

Инженерлік орталық

Бергалиев Ертай
Шайкуллаевич

4

«DOCEO» оқу орталығы

Бергалиев Ертай
Шайкуллаевич

5

Өлшеулер мен автоматтандыру бойынша
оқу-ғылыми орталығы

Хан Светлана Гурьевна

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

«Энергия» тақырыптық ғылыми-зерттеу
Уткин Леонид
зертханасы (одан әрі - ТҒЗЗ)
Анатольевич
«Жылу-энергетика кешені проблемаларын
Жакупов Алмас
зерттеу» ТҒЗЗ
Аусыдыкович
«Энергетикалық мониторинг және
Кибарин Андрей
сараптама» ТҒЗЗ
Анатольевич
Сынақ зертханасы
Санатова Тоты Сабировна
Сүлейменов Ибрагим
«Наноэлектроника»
Эсенович
«Технологиялық процестерді басқарудың
Еренчинов Қағазбек
автоматтандырылған жүйесі» ТҒЗЗ
Калыкбаевич
Жұмағазин Бураш
«Электр техникасы орталығы»
Есембекович
Электромагниттік үйлесімділік
Казиев Руслан
параметрлері бойынша техникалық құралЕсембекович
жабдықтарды сынау зертханасы
Электр шамаларын өлшеу құралдарын
салыстырып тексеру зертханасы
«Ақпараттар мен ақпараттық қауіпсіздікті
криптографиялық қорғау құралдары»
ТҒЗЗ
Ғарыш технологиялары бойынша
оқу-зерттеу орталығы
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Утешев Ілияс
Жақсылықұлы
Байкенов Алимжан
Сергеевич
Федоренко Игорь
Анатольевич

2016 жылы шаруашылық шарты мен бюджеттік ғылыми-зерттеу
жұмыстары бойынша университеттің 15 құрылымдық бөлімі 32 тақырып
аясында (231,93 млн теңге) жұмыс жасады. Мұның сыртында 30 940,0 евро
көлеміндегі қаржымен 2 халықаралық келісімге (Братислава, Словакия) қол
қойылды.
2017 жылы ғылыми-зерттеу тақырыптарының саны 29-ға дейін
азайғанымен қаржы көлемі 360,68 млн теңгені құрап, 2016 жылмен
салыстырғанда 30%-ға артты.
2016 жылы ҚР БжҒМ 87.682,14 мың теңге көлеміндегі 6 гранттық
жобаны қаржыландырып, бұл жобаларға университеттен 71 адам қатынасты,
олардың 30-ы ПОҚ пен 12-сі студенттер, магистранттар мен докторанттар
болды. 2017 жылы бұл көрсеткіш 5 жобаны құрап, оған 54 адам қатынасты.
Олардың 25-і ПОҚ болып, 13 студент, магистрант және докторанттар
тартылды.
Университет 2016 жылы жалпы саны 10, оның ішінде 4 инновациялық
патент, 5 пайдалы үлгі, 1авторлық құқықты мемлекеттік тіркеу куәлігіне ие
болса, 2017 жылы ол 16-ға (4 өнертабыс патенті және 12 пайдалы үлгі патенті)
жеткізілді.
2016 жылы 4 монография, 432 мақала, оның 168-і шетелдік, 145-і ҚР
БжҒМ ҒК тізімен енген, 22 мақала Web of Science, Springer, Scopus және 3
мақала IF тізіміндегі ғылыми басылымдарда жарияланды.
2017 жылы 11 монография, 470 мақала, оның 213-і шетелдік, 129-ы ҚР
БжҒМ ҒК тізімен енген, 25-і Scopus және 12-і IF бар Web of Science
басылымдарында жарық көрді.
Мұнда да 2016 жылмен салыстырғанда сапалық өсімді байқау қиын
емес. Web of Science, Springer, Scopus және IF тізіміндегі ғылыми өнімдер 25тен 37-ге дейін, яғни 50%-ға артқан.
2016, 2017 жылдары университет ғалымдары, ПОҚ, студенттері мен
магистрант-докторанттары республикалық, жақын және алыс шетелдің
ғылыми конференция, көрме, симпозиумдары мен форумдарына қатынасты.
Олардың қатарында Тайланд, Чехия, Румыния, Ресей Федерациясы, Австрия,
АҚШ, Қырғызстан, Норвегия, Түркия, Германия, Венгрия, Канада, Өзбекстан,
Болгария, Швеция, Сербия, Латвия, Әзербайжан, Бельгия, Ұлыбритания
елдері бар.
2015 жылдың желтоқсанында АЭжБУ АҚ Жас ғалымдарының Кеңесі
құрылды. Кеңестің басты міндеті – университеттің жас ғалымдарының кәсіби
білім деңгейлерін көтеруге ықпал ету және ғылыми әлеуетін дамыту жолында
жас ғалымдарды біріктіруге негізделді.
Соңғы 2016 және 2017 жылдардағы университет студенттерінің
жетістіктерін де атап өту керек [6].
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Ғылыми және инновациялық қызмет проректоры Саухимов Алмаз Абжалиевич

2016 жылғы ҚР БжҒМ студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының
республикалық конкурсына АЭжБУ студенттері де қатынасып «Техникалық
ғылымдар және технологиялар» бөлімінің «Радиотехника, электроника және
телекоммуникация», «Электр энергетикасы», «Жылу энергетикасы»
мамандықтары бойынша төмендегідей жетістіктерге қол жеткізді:
«Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығы
бойынша 4 курс студенті Абдразакова Маржан, «Электр энергетикасы»
мамандығының 3 курс студенттері Хван Борис, Сучкова Маргарита және
«Жылу энергетикасы» мамандығынан 4 курс студенті Тимофев Алексей ҚР
БжҒМ III дәрежелі дипломдарымен марапатталды.
Осы 2016 жылы өткен ҚР БжҒМ республикалық пәндік
олимпиадасында «Техника ғылымдары және технологиялар» бөлімі бойынша
«Жылу энергетикасы» мамандығы ішінен топтық сайыста АЭжБУ студенттері
Карген Батырхан, Бегімбетов Жасұлан, Ақышева Ботакөз 1- орынды иемденді.
Университет
студенттері
«Физика»
мамандығы
бойынша
өткен
республикалық олимпиадаға қатынасып, Шарипов Хаят, Ни Дмитрий,
Есмақова Назерке 2-орын және Өмірзақов Нағым 3-орынға ие болды.
2017 жылы ҚР БжҒМ студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының
республикалық конкурсының «Техникалық ғылымдар және технологиялар»
бөлімі бойынша АЭжБУ студенттері Жаннетқалиев Азамат, Тотиев Нариман I
дәрежелі диплом, Каирлин Әділ, Кульгильдинов Қайрат, Зенченко Ярослав,
Ахметқалиев Сұлтан, Ғиният Асыл, Берікқұл Әділжан, Өмірзақ Айзат,
Нармұратова Айнұр, Довыденко Екатерина, Садықова Тахмина II дәрежелі
диплом және Әлібек Әкежан, Марков Никита, Берікова Сабина, Мельцова
Мария, Қожахметов Олжас, Киркица Александр, Писаренко Денис, Бегалы
Оңдасын III дәрежелі дипломдармен марапатталды.
Университеттің екі студенті Бектұрғанова Айгерім мен Толыспаева
Данагүл халықаралық студенттік олимпиадалардан жүлделі I және II дәрежелі
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дипломдарға ие болды. Мұның сыртында университеттің бірнеше студенті
республикалық пәндік олимпиадалар мен форумдарға қатынасып жүлдемен
оралды.
2018-2020 жылдарға арналған ҚР БжҒМ гранттық қаржыландыру
жобасын жеңіп алған «Автоматтандыру және басқару» кафедрасының ПОҚ
мен магистранттары «Қазатомпром» кәсіпорны үшін ғылыми жоба
жұмысымен айналысуда. Жоба «Уран өндіру тиімділігін арттыру үшін ұялы
геотехнологиялық ақпараттық-метрологиялық кешенін әзірлеу және сынау»
деп аталады. Магистранттардың бұл жобаларына университеттің беделді
оқытушы-ғалымдары, профессорлар С. Жусупбекова, С. Хан и Л. Ибраева
жетешілік етеді. Жобаны жүзеге асырушы магистранттар қатарында
«Автоматтандыру және басқару» мамандығының 2 курс магистранттары
Әкежан Әлібек, Әлішер Батыр және Гүлдина Букаевалар бар.

«Автоматтандыру және басқару» мамандығының 2 курс магистранты,
жоба мүшесі Әкежан Әлібек

Қазақстан Болон декларациясына қосылу мәртебесіне ие болған және
еуропалық білім кеңістігіне толық енген алғашқы Орталық-Азиялық
мемлекет. Қазақстанның Болон декларациясына қосылуы Қазақстан жоғары
білімнің сапасын және жоғары оқу орындары түлектерінің бәсекеге
қабілеттілігін арттыру мақсатынан туындаған қадам.
Болон Декларациясының негізгі ұстанымдарының бірі – академиялық
ұтқырлық бағдарламасы. Академиялық ұтқырлық - профессор-оқытушылар
құрамы мен білім алушы студент-магистранттардың белгілі бір академиялық
кезеңге (оқу немесе өндірістік тәжірибеден өтуді қоса), бір семестр немесе оқу
жылына басқа жоғары оқу орнына уақытша ауысуы. Академиялық ұтқырлық
сыртқы (халықаралық) және ішкі (ұлттық) болып екіге бөлінеді.
Бұған дейін ҚР БжҒМ № 03-3/1047 (21.06.2011 ж.) нұсқау хатына сәйкес
ОӘБ жанынан университет қызметкерлері мен студенттерінің академиялық
ұтқырлық бағдарламасын реттеу бойынша арнайы топ құрылып, 2011-2012
оқу жылына арналған академиялық ұтқырлық тұжырымдамасын жүзеге
асыратын жоспар жасалып бекітілген еді.
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АЭжБУ web-сайтында академиялық ұтқырлық бойынша толық ақпарат
беретін парақша ілінген.
Соңғы жылдары Чехия, Польша, Болгария, Латвия, Литва, Ресей
Федерациясы жоғары оқу орындарымен жасасқан ынтымақтастық келісімдері
аясында академиялық ұтқырлық бойынша ондаған студенттер мен
магистранттар шетелде білім алу мүмкіндігіне ие болды [7].
2017-2018 оқу жылы осы бағдарлама аясында 27 студент жақын және
алыс шетелде білім алып қайтты. Оқу жылының күзгі семестрінде ҚР БжҒМ
қаржыландыруымен 11 студент және 1 магистрант Белосток техникалық
университетінде (Польша), көктемгі семестрде университет қаржысы есебінен
15 студент, оның ішінде 1 – Кассино университетінде (Италия), 2 – Чехия
техникалық университетінде (Прага, Чехия), 6 – Санкт-Петербург мемлекеттік
телекоммуникация университетінде, 5 – Санкт-Петербург ақпараттық
технологиялар, механика және оптика университетінде, 1 магистрант
Мәскеу энергетика институтында білім алды.
Академиялық ұтқырлық бойынша шетелде білімін шыңдау мүмкіндігіне
ие болған және соған жағдай жасаған өз альма матеріне деген алғысын
«Автоматтандыру және басқару» мамандығы ағылшын тобының 2 курс
студенті Ақбөбек Әбілқайыр былайша жеткізеді: «Студенттік өмір - әр
адамның ұмытылмас әрі қызықты сәттерге толы кезеңінің бірі. Сол секілді
менің де өмірімнен айқын орын алатын сәттерге себепкер – университетім
АЭжБУ.
Студенттердің заманға сай шыңдалуына және жан-жақты тұлға ретінде
қалыптасуына өзіндік үлесін қосатын бағдарламалар АЭжБУ-дің ең басты
бағыты деп сеніммен айта аламын. 2017-2018 оқу жылының күзгі семестрінде
өткен академиялық ұтқырлық бағдарламасының аясында конкурстық
іріктеуден өтіп, әлемдік деңгейдегі университетте тәжірибе алмасу
мүмкіндігіне ие болдым.
Академиялық
ұтқырлық
бағдарламасының
аясында
Польша
мемлекетінің Белосток технологиялық университетінде «Автоматтандыру
және басқару» мамандығы бойынша білім алдым. Осындай мүмкіндіктің
арқасында шетелдік университет зертханаларының, дәрісханаларының,
кітапханаларының жоғары жабдықталу деңгейі және электрондық
ресустардың қолжетімділігі қаншалықты дамығанына көз жеткіздім. Шетелде
оқи жүріп, шетелдік жоғары білім беру жүйесіндегі артықшылықтармен
таныстым. Ол жаңа технологиялар, теориялық білім мен практика арасындағы
сабақтастық, педагогтардың студенттерге деген ерекше ықыласы, әр тұлғаның
өзіндік қабілет ерекшеліктерін дамыту еркіндігі, университет қабырғасында
ұйымдастырылатын мерекелік шаралардың аса биік дәрежеде өтуі т.б.
Еуропада студенттер үшін барлық жағдайлар жасалған. Жатақханада теннис
үстелі, бильярд, дартс орналастырылған демалыс бөлмелерінен бастап,
университет аумағында ірі спорт кешені, саябақтар қарастырылған.
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Осы сапар барысында біз алдын-ала жоспарлауды, үнемдеуді, үлкен
жауапкершілікті көтере білуді, оқу мен демалысқа тиімді уақыт бөліп, дербес
болуды үйрендік» [8].

Польша, Белосток, Рождество мейрамына орай ұйымдастырылған
мерекелік іс-шарадан естелік, 2017 жыл

Польша, Белосток, студенттік шарадан естелік, 2017 жыл

Осындай әсерімен 2017-2018 жылдың көктемгі семестрінде Чехия
техникалық университетінде білім алған, «Электр энергетикасы»
мамандығының 2 курс студенті, ЭЭа-16-8 ағылшын тобының студенті
Батырханов Ерхан да бөлісті: «...Прага қаласындағы Чехия техникалық
университеті әлемдегі көне азаматтық техникалық университеттердің бірі
саналады. Мұнда оқу оңайға соқпайды, дегенмен, өте қызықты. Оқу процесі
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ағылшын тілінде жүреді. Қазақстанда да ағылшын тобында оқығандықтан
дәрістерге үйренісуде қиыншылық туындаған жоқ.
Дәріс материалдары ауқымды, дәрістер 65-70 слайдты құрайды.
Университет
зертханалары
құрал-жабдық,
аспаптардың
көптігімен
ерекшеленеді. Зертханаларға кіру арнайы қауіпсіздік туралы дәрістер мен тест
тапсырудан кейін ғана мүмкін болады.
Академиялық ұтқырлық бағдарламасымен шетелде білім алу мүмкіндігі
– баға жетпес тәжірибе. Бұл жаңа әлем, жаңа достар, сапалы білім, жаңа
көзқарас, басқа мәдениет, жаңалыққа ұмтылыс...
Осындай мүмкіндіктерді берген университетім – АЭжБУ-ге үлкен
алғыс!» [9].

Прага техникалық университетінде білім алушы Испания, Мексика, Греция, Франция,
Қытайдан шетелдік студенттер Чехия Республикасы. 2018 жыл

ЭЭ-16-8 студенті Батырханов Ерхан, Прага, 2018 жыл
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Алматы энергетика және байланыс университетінің қамқоршы-түлектері
Ассоциациясының университет тарихындағы орны мен рөлі, оның
университет дамуындағы үлесі де уақыт өткен сайын арта түсті.
2016-2017 оқу жылының өзінде Ассоциация тарапынан ауқымды да
маңызды бірқатар жұмыстар мен іс-шаралар атқарылды:
1) Университет мамандықтарының біліктілік және кәсіби стандарттары
бойынша салалық шеңберлері әзірлемелерінің мониторингы жүргізілді.
Біліктілік және кәсіби стандарттардың салалық шеңберлерін әзірлеу
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасына тапсырылды. Бұл нормативті
құжаттарды дайындауға университет ПОҚ да белсенді түрде қатынасады.
АЭжБУ «Электр станциялары және электр энергетикасы желілері»
кафедрасының меңгерушісі Е.К.Умбеткулов энергетика саласы бойынша
жұмыс тобының мүшесі болып табылады.
2) Университеттің білім беру бағдарламасына қосарлы білім беру
элементтерін енгізу үшін мамандықтар таңдалды. «Жылу энергетикасы»
(«АлЭС» базасында) және «Аспап жасау» (Сайман, Сименс базасында)
мамандықтарында қосарлы білім беру элементтерін енгізу туралы шешім
қабылданды.
Осы бағытта «АлЭС» және «Сайман» компанияларымен оқу
орталықтарын пайдалану, оқу бағдарламаларын дайындау, студенттердің
тәжірибеден өтуі, т.б. мәселелер төңірегінде жұмыстар жүргізілуде.
3) Оқу жоспарлары мен бағдарламаларының мазмұны бойынша
кәсіпорын өкілдерінен кеңес алу және келісімдерге қол жеткізу. АЭжБУ
түлектеріне жұмыс беруші компаниялар мен кәсіпорындардан бүгінгі күннің
өзекті мәселелері мен соған сәйкес оқылуы тиіс пәндер, қажетті
құзыреттіліктерді ұсыну туралы өтініш жасалынды. Түлектер жұмыс істейтін
кәсіпорындарға өзара ынтымақтастықты ұсынған хаттар жіберіліп, олардың
кейбірінің ғарыш технологиялары және ақпараттық жүйелер саласында
бірлесіп жұмыс істеу мүмкіндіктері жөніндегі жауаптары келіп түсуде.

АЭжБУ-дің қамқоршы-түлектерінің Ассоциациясының кезекті мәжілісі, 2017 жыл
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АЭжБУ қамқоршы-түлектері Ассоциациясының кезекті мәжілісінен кейін, 2017 жыл

2017 жылдың сәуір айында Астана қаласында өткен ақпараттық
технологиялар саласында мамандарды тиімді даярлау мақсатында өзара
ынтымақтастықтың басты бағыттарын талқылаған «Дөңгелек үстел»
жұмысына АЭжБУ өкілдері де қатынасты. Артынша «Ұлттық ақпараттық
технологиялар»
АҚ
қызметкерлерімен
кездесу
ұйымдастырылып,
кафедрадағы талқылау нәтижесінде 5В070400 - «Есептеуіш техника және
бағдарламалық жабдықтау» мамандығының модульді оқу бағдарламаларына
өзгерістер енгізіліп, жаңа бейінді пәндер қосылды.
АЭжБУ студенттері үшін университет түлектерінің дәрістер сериясы
ұйымдастырылды:
- 2017 жылдың 28 қазанында АЭжБУ Жылу энергетикасы
факультетінің 1982 жылғы түлегі, АЭжБУ АҚ қамқоршы-түлектер Кеңесінің
Президенті, АЭжБУ Құрметті профессоры Джаксалиев Бақытжан
Мұхаметқалиевич «Энергетика саласының қазіргі жағдайы және даму
перспективалары» тақырыбына;
- 2017 жылдың 19 қыркүйегінде «Fortinet» компаниясының аймақтық
директоры, АЭжБУ АҚ қамқоршы-түлектер Кеңесінің мүшесі Е.А.Тұтқабаев
«IT-технологиялар саласында тар шеңберлі мамандандыруды таңдау»
тақырыбына;
- 2017 жылдың 15 сәуірінде АЭжБУ түлегі, Назарбаев университетінің
докторанты Тоқмурзин Дияр Жылу энергетикасы факультетінің 3-4 курс
студенттері үшін «Көмір технологияларын тазалау» тақырыбына дәріс оқыды.
АЭжБУ түлектері мен жұмыс берушілері университеттің оқуәдістемелік және материалдық базасын жаңартуда елеулі көмектерін көрсетіп
келеді:
1) «Жүйелер және ақпараттық қауіпсіздік» кафедрасына «Fortinet»
(АҚШ) компаниясының аймақтық директоры, АЭжБУ АҚ қамқоршы148

түлектер Кеңесінің мүшесі Е.А.Тұтқабаев осы компанияның құны 2000 ш.б.
лицензиясын қайтарымсыз табыстады.
2) Ғарыштық технологиялар оқу-ғылыми орталығына «Ғарыштық
техника және технологиялар институты» ЖШС-тен (директоры Д.Ш.Ахмедов,
қамқоршы-түлектер Кеңесінің мүшесі) 3 компьютер қайтарымсыз берілді.
3) «Телекоммуникация желілері және жүйелері» кафедрасына «Optic
Service» ЖШС (директоры АЭжБУ түлегі Құрбанбай Әмір) құны 600 мың
теңгелік оптикалық желілер үшін өлшеуіштік жабдықты қайтарымсыз сыйға
тартты.

Алматы энергетика және байланыс университетінің
акт залында «АЭжБУ-дегі Латвия университеті күні» өтті..

АЭжБУ түлектерінің қолдауымен «Schneider Electric» компаниясы ЭПП
кафедрасына РЗА: Sepam20s, Sepam40s, Sepam80T, MiCom P922 (Жалпы құны
10 000€ көлемінде) төрт терминалды, 24кВ GMA- ажыратқыш ұяшығын
қайтарымсыз табыстады. SEL (Schweitzer Engineering Laboratories)
американдық компаниясы осы кафедраға құны 4 000$ көлеміндегі РЗА
SEL787 терминалын пайдалануға берді.
«АВВ» компаниясы «Инженерлік кибернетика» кафедрасына осы
кафедра түлектерінің қолдауымен 5 млн теңгенің автоматтандыру бойынша
құрал-жабдықтары мен аспаптарын қайтарымсыз сыйға берді.
«Электр станциялары және электр энергетикасы желілері» кафедрасына
серіктес-компания «Парма ВАФ-А» (Санкт-Петербург) құны 200 мың теңгелік
Вольтамперфазометрді қайтарымсыз сыйлады.
«Өнеркәсіптік жылу энергетикасы» кафедрасына «WIKA» фирмасы 100
мың теңгеге қысым, қызу, деңгей мөлшерін өлшейтін тетіктерді қайтарымсыз
сыйға тартты.
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2016-2017 оқу жылы жетім балалар мен ата-анасының қамқорынсыз
қалған 25 студентке 2,6 млн теңге көлемінде материалдық көмек көрсетті.
Күнкөрісі төмен отбасынан шыққан 4 студентке мемлекеттік шәкіртақы
көлемінде конкурстық негізде 21 000 теңгеден атаулы шәкіртақы
тағайындады.
Бүгінгі АЭжБУ тарихындағы айтулы оқиғаның бірі - университет
жанынан 0901000 – Электр станциялары және желілерінің электр
құрылғылары, 0906000 – Жылу электр станцияларының жылу электр
қондырғылары, 0304000 – Есептеуіш техника және бағдарламалық жабдықтау,
1302000 – Автоматтандыру және басқару, 1305000 – Ақпараттық жүйелер,
0306000 – Радиоэлектроника және байланыс мамандықтары бойынша білім
беретін колледждің ашылуы болды. Колледжге студенттер орта мектептің 9сыныбынан кейін 3 жыл 10 ай, 11-сыныбынан кейін 2 жыл 10 ай мерзімде
білім алады. Колледжде білім алу күндізгі (бюджеттік және ақылы) және
сырттай (ақылы) бөлімдерде жүргізіледі.
2017-2018 оқу жылы колледжге алғашқы 71 студент (15 студент
сырттай бөлім) оқуға қабылданса, 2018-2019 оқу жылы ол 154-ті құрап (11
студент сырттай бөлім), 2019-2020 оқу жылы 184-ке (9 студент сырттай бөлім)
жетті.
Оқу орнының алғашқы құрылу және қалыптасу кезеңіндегі колледж
басшылығы мен ұжымының ерен еңбегін атап өту керек. Колледж директоры
тәжірибелі маман, профессор М.М. Аршидинов пен директор орынбасарлары
Е.В. Ползик, А.Т. Түймебекова, С.Г. Парамонов, Г.Б. Альмуратова және
мамандар А.Р. Ибраймова, А.Қ. Тілеуқұловалар колледж мамандықтары
бойынша типтік оқу бағдарламалары, оқу жоспарлары мен жұмыс
бағдарламаларын дайындау, жинақтау және реттеу, студенттермен жұмысты
бір ізге салуда аянбай еңбек етті. Республиканың түкпір-түкпірінен колледжге
студенттер тарту мақсатында кәсіби-бағдарламалық жұмыстар жүргізіліп, ол
өзінің оң нәтижелерін берді. Үш жылдың ішінде колледжге оқуға түсушілер
саны екі жарым есеге артты.
Колледж республикамыздың бірнеше кәсіпорындарымен ғылыми және
білім беру ынтымақтастығы бойынша Меморандумдарға қол қойды. Олардың
қатарында «Alageum Electric» холдинг компаниясы,
«Алатау Жарык
Компаниясы» АҚ, «Атырау Жарык» АҚ, «ZHERSU» Инвестициялықөнеркәсіп корпорациясы, «FESTO» неміс концерні филиалы бар.
Бұл меморандумдар аясында колледж студенттерінің өнеркәсіптік және
дипломалды тәжірибелерін өтуге келісімдер жасалды.
Өзінің үш жылға жуық тарихында колледж ұжымы мен студенттері
біраз жетістіктерге қол жеткізіп үлгерді. Колледж студенттері Ортаазиялық,
республикалық, қалалық олимпиада, конкурстарға белсенді түрде араласуға
тырысады.
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АЭжБУ колледжінің директорының орынбасары докторант А.Т. Түймебекова
студенттерді жарысқа қатыстыруда

Қазақстан Республикасы бойынша робототехника чемпионатынан екінші орынды
иеленгені жөнінде берілген сертификат
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АЭжБУ колледжінің директоры,
профессор Аршидинов Маликжан
Мамежанович

Алғашқы колледж студенттерін студент
қатарына қабылдау рәсімі 2017-2018 оқу жылы

2018 жылдың 23 қарашасында «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы
аясында өткен республикалық робот техникасы чемпионатының «Үміт»
номинациясы бойынша АЭжБУ колледжінің тобы 2-орынды иеленді. Алматы
қалалық WORDSCILLS мобильді робот техникасын жасау конкурсында
колледждің 2 курс студенттері 3-орынға ие болды. 2018 жылдың 10
желтоқсанында Атырау қаласында өткен 2001-2002 жылы туылған жастар
арасындағы бокс чемпионатында КЭСк-18-9 студенті Ероллин Бекарыс 3орынды иемденсе, 2019 жылдың 4 мамырында өткен Орта Азия аймағы
жастарының каратэ жарысында КТЭ-19-9 мамандығының студенті Юрков
Данил 2-орынды иемденді. 2019 жылы 2 курс студенттері Қазақстан
Республикасының
мектептері
мен
колледждері
арасында
өткен
республикалық on-line сайт құру чемпионатына белсенді қатынасқаны үшін
арнайы марапатталды, т.б.
Колледж оқытушысы Г.Қ. Әкімбек 2018 жылдың 29 қазаны мен 4
қарашасы арасында Мәскеу қаласында өткен «Білім. Ғылым. Болашақ»
форумына қатынасып қайтты.
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5. АЭИ – АЭжБИ – Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ-дің рухани
мәдени өмірі
Қырық жылдан астам тарихы бар Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы
энергетика және байланыс университетінің қабырғасында жастарға сапалы
білім беру, ғылымға баулумен қатар рухани дамыту, саяси-тәрбие жүргізуде
мол тәжірибе жинақталған. Тәрбие жұмысының басты мақсаты студенттің
сапалы білім алуына, тиімді шығармашылықпен айналысуына, мәдениетті
болуға, салауатты өмір сүруіне жағдай жасау арқылы жеке тұлғалық
қасиеттері мен кәсіби біліктілігін қалыптастыру болып табылады.
1975 жылы Алматы энергетика институты өз алдына жеке оқу орны
болып құрылған күннен шағын ұжымда студенттердің дәстүрлі өмір-салтына
тән жоспарлы мәдени іс-шаралар өткізіле бастады. Институт басшылығы
бірінші кезекте студенттердің көркем шығармашылықпен айналысуына
қажетті домбыралар, үрмелі аспаптар және вокалды-аспаптық оркестрге
арналған музыкалық аспаптар сатып алуға қаржы бөлді [1]. Сол жылы
құрылған көркем өнерпаздар тобы қалалық өнерпаздар шығармашылық
байқауына институт атынан би, өлең және драмалық жанрлар бойынша
қатынасты. Студенттердің идеялық тәрбие жұмысын жүргізетін бірнеше
үйірмелерден құралған клубта «Бах және рок музыка», «Бүгінгі физика
көзқарасы тұрғысынан психиканың құпиялары» т.б. эстетикалық
тақырыптарда әңгімелер өтіп, кездесудің қорытындысы републикалық
«Ленинская смена» атты жастар газетінде жарияланды. Жалынды жас
энергетиктер бар өнерлерін салып, алғаш рет институтта бұқаралық сипаттағы
халық шығармашылығы фестивалі «Энергетиктер көктемін» ұйымдастырды.
Шеберліктерімен көзге түскен шығармашылық топтар комсомол комитетінің
мақтау қағаздары және құнды сыйлықтарымен марапатталған болатын.
1970-1980 жылдардағы институт қабылданған саяси-тәрбие жұмысының
жоспарларының басым бағыттары жастарға патриоттық тәрбие беру, атап
айтқанда:
студенттердің
коммунистік
көзқарастағы
дүниетанымын
қалыптастыру, еңбекпен тәрбиелеу, эстетикалық талғамын көтеру, рухани
жан-дүниесін байытып, құқықтық сауатын ашу және дене тәрбиесін жүргізу
арқылы салауатты өмір салтын насихаттау болды.
Деректер Алматы энергетика институты 1975 жылы құрылған күнінен
1990 жылға дейін саяси - тәрбие жұмысының жоспарын Кеңестер Одағының
Коммунистік Партиясы (КОКП) Орталық комитетінің және Қазақстан
Компартиясы съездерінің, пленумдарының шешімдерінің басшылыққа алып,
коммунистік идеологияны оқу үрдісінде, әдістемелік бағытта, тәрбие
жұмысын жүргізуде негізге алғанын көрсетеді [2]. Ұжымның саяси-тәрбиелік
жоспары Алматы энергетика институтының Партиялық Бюросында сүзгіден
өтіп бекітілетін. Тәрбие жұмысымен комсомол және кәсіподақ комитеттері
айналысты.
Алматы энергетика институтының Партия бюросы идеологиялық
жұмыстың жоспарын жасап, саяси-тәрбие берумен айналысатын барлық
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ұжымды қамтыған іс-шараларды өткізуге мұрындық болды. Оқытушылар мен
институт қызметкерлері марксистік-лениндік тәрбие жүргізудегі идеялық
дайындығы шыңдалудан өтіп отырған. Мысалы, 1976-1977 оқу жылында
институттың партия ұйымы 314 адамды (оқытушы-профессорлар мен
қызметкерлерді) қамтыған 10 теориялық және проблемалық семинарлар
өткізді. Әр семинардың тақырыптық бағыттары жан-жақты танымдық тәрбие
беретін өткір мәселелер болатын. Мысалы, 4 семинар еліміздің экономикалық
стратегиясы туралы, 3 семинар партия мен қоғамымыздың коммунистік
құрылыстағы рөлі жайлы, марксистік-лениндік философия туралы 1
әдістемелік семинар және ғылыми коммунизм туралы 1 әдістемелік семинар
және 1 кафедрааралық семинар ұйымдастырылған.
Институт басшылығы аталған семинарларды өткізуге 1 техника
ғылымдарының докторы, профессор, 7 ғылым кандидатын, 1 аға оқытушы, 1
оқытушыны бөлген. Әр проблемалық семинарлар бойынша 8-ден 10-ға дейін
сабақтар өткізілген. Сабақтардың қорытындысы ретінде 1977 жылдың
маусымында теориялық конференция өткізілді [3]. Идеология, үгіт-насихат
саласына жауапты партия ұйымының жұмыс әдісі, яғни жоғарғы биліктің
қабылдаған маңызды қаулы-қарарларына шығармашылық тұрғыдан келуі
қызығушылық тудырады. Ұлттық идеологиямызды насихаттайтын тәрбие
жұмысын осындай үлгімен жоспарда нақтылап, кезең-кезеңімен бұқаралық
сипатқа айналдыруды бүгінгі университетіміздің ұжымы ұстанар болса одан
зиян шекпес едік. Бұл өткеннен өнеге алар өміріміздің сабағы.
Идеологиялық жұмыстың жастар арасында маңызды бағыты атеистік
тәрбие беру де назардан тыс қалмағанын көреміз. «Атеизмнің ғылыми негізі»
атты міндетті пәнге қоса қосымша дәрістер ұйымдастырылып, жастардың
дінге деген дұрыс көзқарасын, атеистік санасын қалыптастыруды жүйелі
жүзеге асырып отырды. Философия кафедрасы атеизм тақырыбында ғылымизерттеу жұмысымен айналысты. Бүгінгі жоғары орындарында оқу үрдісінен
тыс қалған немесе жеңіл-желпі оқытылатын, тіпті мүлде алынып тасталған
дінтану курсының мақсаты кешегімен үндесіп жатыр.
1970-1980-жылдары Кеңес саясатының жастарды тәрбиелеудегі оңтайлы
тәсілі еңбекпен тәрбиелеу болатын. Институт ашылған бірінші жылдың өзінде
Калинин аудандық партия комитетінің шешімімен институттың жетекшілік
жасауға (шефская работа) №12 ақыл-есі кем балалар оқитын мектепинтернаты бекітілген еді. Комсомол комитетінің тапсырысымен мектепте
студент-вожатыйлар жұмыс жасады. Оқушыларға үйірме ұйымдастырылып,
кешкі демалыстар өткізілді. Мектепті безендірумен қатар кешкілік ерікті
халықтық жасақшылар (ДНД) мүшелері күзетуге шықты [4].
1976-1977 оқу жылы басталысымен әр факультет мектептердегі
жетекшілік жұмыстарды жеке-жеке атқаруды жалғастырды. Мысалы,
жылуэнергетика факультеті Алматы қалалық № 10-шы мектепті,
электроэнергетика факультеті №81-ші мектепті, электротехника факультеті №
32-ші мектепті, дайындық бөлімін электромеханика факультеті жетекшілікке
алды. Жүргізілген жұмыстың қорытындысы бойынша тек электроэнергетика
154

факультетінің (факультет секторының меңгерушісі Дуремова ЭП-77-4 тобы)
жұмысы оң бағаланды.
Бұдан бөлек 1976-1977 оқу жылында энергетика институтының жастары
«Комсомол – ауыл мектептерінде» қозғалысын қолдап, 10 мектепті, 14 спорт
алаңын жөндеуден өткізді. Азамат соғысы және Ұлы отан соғысының
батырларының 5 ескерткішін қамқорлыққа алды. 756 дана кітап сый ретінде
мектептерге жөнелтіліп, жастардың жоғары оқуға түсуіне кеңес беретін 3
орталық жұмыс жасады. 11 пионерлер бөлмелері, 15 ерлік пен ерен еңбектің
үлгісін паш ететін көрнекі бұрыштар безендірілді. Жазғы демалыс уақытында
құрылыс отрядының жанынан «Спутник» атты 3 пионерлер лагерлері
ашылып, онда ауыл еңбекшілерінің 70-ке дейін балалары демалды. 11
қайырымдылық бөлімі ашылып, Ұлы Отан соғысы мүгедектерінің 10 үйіне
жөндеу жұмыстары жасалды. Институттың жылдық есептеріне қарап, мұндай
қайырымдылық пен демеушілік жұмыстың түрлене түскенін көреміз. Тегін
сенбіліктер, ауыл тұрғындарына мал азығын дайындап беру, бұзақы
жасөспірімдермен жеке жұмыс жүргізу, тәртіп бұзушыларға қарсы рейдтер
жүргізу сияқты қоғамдық жұмыстар атқарылды [5].

Дәстүрлі көктемгі қалалық сенбілік өткізу сәтінен көрініс 1977 жыл

Кеңес тұсындағы жастарды тәрбиелеудегі артықшылықтардың бірі
студенттердің қоғамдық еңбекке араласуы үшін арнайы қоғамдық
мамандықтарды иеленуіне жағдай жасалынып, дайындықтан өткізді. 1975
жылы Алматы энергетика институтында студенттерді қоғамдық-саяси
белсенділікке тәрбиелеп, оқытатын қоғамдық мамандар факультеті (ҚМФ)
ашылып, жұмысын бастаған болатын. Басты мақсаты студенттердің
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бұқаралық-саяси, мәдени-ағартушылық және спорт салаларында жұмыс
жүргізуде білім жинақтау, ұйымдастырушылық тәжірибесін шыңдау,
эстетикалық талғамы мен көзқарасын дамыту, бұқаралық жұмысқа
қызығушылығын оята отырып еңбекші халық арасында тарату еді. 1977-1978
оқу жылы КОКП (КПСС) ОК қабылдаған «Қоғамдық ғылымдарды дамыту
және коммунистік құрылыстағы рөлін өсіру мәселелері» қаулысы негізінде
Мәскеудегі Н.Э.Бауман атындағы жоғары техникалық училищесінің және Н.Г.
Чернышевский атындағы Саратов мемлекеттік университетінде студенттермен жүргізілген қоғамдық тәрбие жұмыстарының тәжірибесін барлық
жоғары оқу орындарының басшылыққа алу қажеттігі ұсынылды [6]. Аталған
қаулы негізінде институтта қоғамдық мамандар даярлау жұмысын
жандандыру қолға алынғанын көреміз. ҚМФ жұмысын үйлестіру мен басқару
институттың партия комитеті мен Қоғамдық саяси тәжірибе (ҚСТ) Кеңесіне
жүктелді. Оның төрағасы оқу ісінің проректоры М.Ж. Арыстанов болды.
Факультеттің алғашқы деканы саяси экономия кафедрасының аға оқытушысы
Жемчужина А.М. болатын. Алғашқыда алты бөлім бойынша студенттер
дайындықтан өту жоспарланып, кейін сұранысқа орай нақтыланып отырған.
Көбінесе дәріскерлік (лекторлық), құқықтық және спорт мамандықтарын
таңдады. Дәріскерлік екі секция бойынша халықаралық мәселелер сарапшысы
және атеист дәрісшілер дайындалды. Құқықтық бөлімде құқық
бұзушылықтың алдын алу және жолдастық соттың кеңесшілерін
(заседательдерін) оқытты. Спорт бөлімінде қоғамдық жаттықтырушылар мен
спорт төрешілерін дайындады. Оқуға 1-ші, 2-ші және 3-ші курс студенттері
қабылданды, яғни алған білімін кейінгі жылдары тәжірибеден өткізу ескерілді.
Оқу мерзімі 2 жыл болатын. Сабақ барлық бөлімдерде айына 2 рет өтті.
Сырттан шақырылған лекторлар дәріс оқыды. Мысалы, лекторлық бөлім
бойынша Қазақстанның халық артисі, республикалық радиохабардың бас
рижессері Е.Ф. Патрушев, Қазақстанға еңбек сіңірген өнер қайраткері А.И.
Лакшин, құқықтық бөлімі бойынша республика прокурорының көмекшісі
Н.Хегай, Калинин ауданының прокуроры А.Д. Портнягин, Калинин ауданы
прокуратурасының тергеушісі Ж. Шайкенов т.б. дәрістер оқыды. ҚМФ
жұмысына қоғамдық пәндер және дене тәрбиесі кафедраларының тәжірибелі
оқытушы-профессорлары (Тихомиров Б.Н., Чумак Н.З., Валиханов Г.Н.,
Улыбаев А.У., Ақназаров Х.З., Поликаркина М.В., Бубнович А.В, Альжанов
К.У. т.б.) белсенді ат салысып, өзекті мәселелер бойынша дәрістер оқыды.
Қоғамдық мамандар факультетінің дәріскері профессор Ахметов Қ.Ғ.
институт ұжымының алдында «Қазақ КСР-нің Конституциясының жобасы»
жайлы баяндама жасады.
Факультетте дәріс оқудың түрлі әдістері қолданылды: дәріс,
практикалық сабақтар, оқу экскурсиялары, дәріс мәтінін талдау, ғылымитеориялық конференция өткізу, іскерлік ойындар. Мысалы, құқықтық
бөлімнің тыңдаушыларының оқу-тақырыптық жоспарында сот мәжілісін
тыңдау, криминалистика институтына бару сияқты тәжірибелік, тәрбиелік ісшаралар қарастырылған. 1977 жылдың қараша айында «Разгрус» атты
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Ленинград инженерлік-экономика институтының АЭИ-мен бірге жасаған
«Басқару ойыны», «Диспетчер» атаумен іскерлік ойындары тәжірибе ретінде
қолданылды.

ЭПП-74-5 тобы А 101 аудиториядағы сабақ өту кезінде АЭИ, 1976 жыл

Қоғамдық мамандар факультеті басқа жоғары оқу орындарымен (Киров
атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, Ленин атындағы Қазақ
политехникалық университеті) тәжірибе алмасып отырды. Факультетте
студенттерге қоғамдық-құқықтық ғылымдар бойынша теориялық білімін
тереңдетіп, үгіт-насихат жұмысына баулу, үлкен аудиторияларда дәріс оқуды
үйретті. Бұдан бөлек дене тәрбиесін жүргізуде бұқара халықпен жұмыс
жасайтын, салауатты өмір салтын ұстануға тәрбиелейтін бапкерлер мен
төрешілер оқыды. Дайындықтан өткен тыңдаушы-студенттер арнайы
құрылған үгіт бригадаларымен немесе құрылыс отрядымен бірге Алматы,
Жезқазған, Солтүстік Қазақстан, Талды-Қорған және Торғай облыстарына
барып дәрістер оқыды. Үгіт-насихат жұмысын жүргізу барысында қосымша
ауыл мектептерін жөндеу, оқушыларға демалыс лагерлерін ұйымдастыру,
соғыс және еңбек ардагерлеріне көмек беру сияқты көптеген қоғамдық
жұмыстар атқарды. Белсенділікке, көшбасшылыққа баулитын мектептің
тәжірибесінен өткен студенттер мамандығына қоса бұқара халықпен қоянқолтық жұмыс жасайтын басшыға тән қасиеттерді қалыптастырды. Сол
жылдары бітірген түлектердің қатарынан мемлекеттік қызметкерлер мен
Қазақстанның сан-салалы өндірісін басқарған талай басшылар шықты.
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1 кесте – 1977-1978 оқу жылы барысында ҚМФ
алғашқы бітірушілері туралы
АЭИ фак-і

ҚМФ жалпы
оқитындар
ЖЭФ
310
ЭМФ
351
ЭТФ
314
ЭЭФ
663
Қорытындысы

ІІ жылы
оқитындар
100
130
112
198

Сынақтан
өткендер
81
195
104
219

Қоғамдық
маман алды
47
61
71
14
327

Қоғамдық мамандықтар даярлайтын факультеттің жұмысының
ұйымдастырылуы, оқу үрдісі мен нәтижелерін зерделеу барысында түйгеніміз
жоғары оқу орындарында студенттер үшін негізгі мамандығына қосымша
қоғамдық мамандық алудың тарихи тәжірибесі мен сабағын ескеруге болады.
1980 жылдары қоғамдық мамандар факультетінде 4 бөлім жұмыс
жасаған екен:
1) Дәріскерлік бөлім. Жетекшісі Алиева Т.Т.
2) Еңбек ұжымында атеистік жұмысты ұйымдастырушы бөлімі.
Жетекшісі Леонов В.М.
3) Техникалық-экономикалық білімнің үгітшілері бөлімі. Жетекшісі
Айтмағамбетов А.З.
4) Спорт бөлімі. Жетекшісі Сим Э.К.
Барлық бөлімдерде 473 студент білім алды. Бөлімдерге бөлгенде:
1) Дәріскерлікте – 38;
2) Атеистік жұмыстың ұйымдастырушылары – 23;
3) Техникалық-экономикалық білімнің үгітшілері – 22;
4) Спорт маманы – 329 [7].
1982 жылдың қараша айынан қоғамдық мамандар факультетінің деканы
саяси экономия кафедрасының оқытушысы Прохоров С.С. болды. 1981/1982
оқу жылында 420 адам оқып шықты. Қоғамдық мамандық факультетінің
жұмысы институттың партия бюросы тарапынан бақыланып, есебі тыңдалып,
жұмысын жақсарту шаралары үнемі назарда болғанын көреміз. «Жазғы еңбек
тәжірибемізді үгіт бригадасымен дәріс оқу, концерттер қою өміріміздің
бақытты әрі шыңдалудан тұратын қызықты кездеріміз еді» деп есіне алады
сол жылдары оқыған түлектер [8]. Деректерге сүйеніп, 1975 жылдан бері (12
жыл ішінде) қоғамдық мамандар факультетінде 5 мыңнан астам адам оқып
бітірді деп есептеп отырмыз. Қоғамдық мамандар факультеті 1987 жылы
«тиімсіз» деп саналып, жабылды.
Институт құрылған күннен тәрбие жүргізудің маңызды саласы
салауатты өмір салтына бейімдейтін дене тәрбиесі жұмысын ұйымдастыру
болды. Дене тәрбиесі кафедрасы ұжымы АЭИ-дың әр бітірушісі ГТО («Готов
и труду и обороне СССР») значогінің иегері болу керек деген міндеттеме
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алды. 1975-1976 оқу жылының басында электроэнергетика және
жылуэнергетика факультетінің белсенділері мен спортшы студенттері АЭИдың спорт клубын құру туралы бастама көтеріп, басқарма құрамына
электроэнергетика факультеті деканының орынбасары Г.В. Стульников және
жылуэнергетика факультеті деканының орынбасары В.П. Дубовик енді.
Спорттың 15 түрі бойынша секциялар ашылды. Оқу жылының басында
барлық студенттер арасында ГТО жүйесінің жаңа талаптары бойынша
әңгімелер өткізілді. АЭИ-де дайындықтан өтіп, ГТО нормалары бойынша
сынақ тапсыратын комиссия төрағасы Оқу ісі бойынша проректор М.Ж.
Арыстанов тағайындалды [9].
1976 жылдың 20 шілдесіндегі ГТО 4-5 топтары бойынша нормалық
талаптары төмендегідей көрсеткіште бекітілді және тапсырушылар саны:
Спорт түрі
1975-76 оқу жылы
1 100 метрге жүгіру
852
2 Кросс 500, 1000 м
948
3 Ұзындыққа секіру
832
4 Қос темірде тартылу
952
5 Шаңғы жарысы
1112
6 Суда жүзу
946
7 Көздеп ату
958
8 Туристік саяхат
856
ГТО нормасын толық тапсырғандар
344
Спорт клубы әр оқу жылына арналған бұқаралық спортты дамытудың
іс-шараларының жоспарын жасап, спорт түрлерінен қалалық, облыстық және
республикалық
деңгейдегі
жарыстарға
қатыса
бастады.
АЭИ-де
факультетаралық І – спартакиада 8 спорт түрінен өткен жарыс 1536 адамды
қамтыған болса, институт ұжымы қызметкерлері мен оқытушылары арасында
«Денсаулық» деген атпен өткен спартакиада спорттың 6 түрі бойынша 835
адамды қамтыды. 1975-1976 жж. оқу жылында:
1 Спорт шеберлігіне кандидат - 3 адам.
2 І разрядтағы спортшы - 19 адам.
3 ІІ разрядтағы спортшы - 61 адам.
4 ІІІ разрядтағы спортшы - 135 адам.
5 ГТО значогі иегерлері - 344 адам.
6 Қоғамдық нұсқаушылар - 128 адам.
7 Спорт төрешілері - 123 адам арнайы дайындықтан өтіп, дәрежелерін
қорғап шықты.
Алғаш рет институттың құрама командалары Орталық стадионда өткен
ДСО «Буревестник» финалдық ойынына қатынасты. Жекелеген студенттер
спорт ойындарында жоғары табыстарға жетті. Су добынан Кеңес Одағының
құрама командасының мүшелігінен үміткерлер спорт шеберлері Щербаков С.
(ЭП-75-4 тобы), Оспанов Б. (ЭС-76-1) 1976 жылы жастар арасында ескекпен
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жүзуден ел чемпионы атанды. Флоренцев А. (ЭП-76-1), Вигеев А. (ЭП-76-3),
Кащеев В. (ТЭС-76-1) су добынан Қазақстан Жастар Құрама командасының
мүшелері болды. Институттың құрама командалары Алматы жоғары оқу
орындары арасындағы біріншілікте ҚазМУ, ҚазПТИ, Қазақ Мемлекеттік дене
шынықтыру институты (КазГИФК) командаларымен бәсекеге түсіп,
классикалық ескекпен жүзуден 1-орынды, бокстан 2-орынды иеленді. 1977-78
оқу жылында гимнастика спорт түрінен жоғары оқу орындары бойынша қала
біріншілігінде АЭИ-дің ерлер командасы 2-орынды жеңіп алды [10].

Гимнастикадан ерлер командасы 1977 жыл

Институт бойынша дене шынықтыруға 1925 адам қатысқан болса,
шеберлігін жетілдіру топтарда 593 адам айналысты. Өткізілетін сабақтардың
сапасын көтеруге кафедраға кинопроектр «Украина», оқу-әдістемелік
филъмдер, плакаттар, афишалар, «Киев» киноаппараты және «Зоркий»
фотоаппараты сатып алынды. Жалпы бұқаралық және кәсіби спорт ойындары
бойынша әрдайым жоғары оқу орындары арасында энергетика институты
туын түсірмей үнемі биіктен көріне білді. Бұл институт ұжымының, атап
айтқанда дене шынықтыру кафедрасы оқытушыларының қажырлы
жұмысының жемісі болатын. Мұрағатта сақталған есептерде институт
бұқаралық спорт пен кәсіби спортта да қолжеткізген табыстарын тайға таңба
басқандай айғақтайды.
Институттың спорт түрлерін дамытуда, шеберлігін шыңдауға жалпы
кәсіби спорт түрлерімен айналысатын жеке материалдық базасы болмады.
Соған қарамастан 1981-1983 жылдар аралығында спортклуб және кафедра 10
спорт шеберлігіне кандидат дайындаса, 65 студент І разряд, 729 студенттер
бұқаралық разрядтар иеленді. Спорт мамандығы бойынша 220 қоғамдық
нұсқаушылар даярланды [11].
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Насер Кульсариев — гитара, вокал, Ерулан Канапьянов — клавишта, вокал, Жасталап
Аслялов — бас-гитара, вокал, Игорь Воленко — ұрмалы аспапта, вокал,
Альмжан Акбаров — вокал

1976 жылы институт қабырғасында құрылып, өнер саласында бірнеше
жыл қатарынан республика және одақтық дәрежеде АЭИ-дың атын шығарған
«Ұлан» атты вокалды-аспапты ансамблінің шығармашылығы табыстарға толы
болды. «Ресми түрде тобымыздың дүниеге келуі 1976 жылдың 5 мамыры
саналады, кеңестік баспасөз күні ҚазМУ-дың журналистика факультетінде
алғашқы концертімізді бердік, - дейді топ мүшесі Ерулан Канапьянов. – Ол
кезде біз әр жерде оқитынбыз, бірақ шығармашылық тобымызбен
энергоинститутта орналастық. Қала бойынша ең жақсы аппаратымыз
болды...». Сол жылы институттың 1 курс студенттерін қабылдауын өткізген
Спорт сарайында тамаша концерт беріп, Алматы жастарының арасында
ерекше танымал болды. Кейін қалалық саяси әндер конкурсына қатынасып,
жоғары оқу орындары арасында бірінші орынды иеленді. Телевизиялық саяси
әндер конкурсында жас орындаушылар арасында (6 облыстың ішінде) вокал
бойынша 1 орынды жеңіп алды [12].
1978 жылы институтың «Ұлан» вокалды-аспаптық ансамблі Алматыда
Мәскеу, Иошқарола, Орта Азия республикаларының ұжымдары қатынасқан
саяси әндер фестивалінде және саяси әндердің қалалық конкурсында 1
орындарға тағы да көтерілді. Сол жылы «Ұлан» Өзбекстанға Х Бүкілодақтық
жастар фестиваліне шақыру алып, сол шеңберде өткен аймақтық саяси әндер
конкурсына қатынасты. «Ұлан» вокалды-аспаптық ансамблі ерекше өнер
көрсеткені үшін Өзбекстан БЛКЖО (ВЛКСМ) Орталық Комитетінің мақтау
қағазымен марапатталды. 1976-1978 жылдары АЭИ-дың студенттер
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кәсіподағы комитетінің төрағасы болған Ізгілік Жұмағазиев естелігінде:
«Ұлан ансамблін құрдық, көркемдік жетекшіміз белгілі композитор Кеңес
Дүйсекеев болатын. Қала, тіпті облыстық дәрежеде биік табыстарға жеттік», деп жазды. Сол жылдары оқыған студенттердің бірі Нурадин Шамшатов:
«1970 жылдардың аяғы 1980 жылдардың басы Алматы қаласындағы
студенттер арасында ең танымал вокалды-аспаптық ансамбль - ол біздің
«Ұлан» ансамблі еді», - деп ерекше мақтаныш сезімімен еске алады.

«Ұлан» шығармашылық ұжымының ән жинағы

1976 – 1980 жылдары эстрада жолында Дос-Мұқасанның ізімен өзіндік
ерекшелігімен өнердің биігінен көріне алған «Ұлан» вокалды ансамблі 1980
жылдардың ортасында қайта құру басталғанда сахна өнерінен кетіп, топтың
әр мүшесі өз шығармашылығымен айналысып кетті...
Институтың құрылғанынан бастап жаппай ұжымды қамтитын мәденибұқаралық жұмыстың мазмұнды болғанын көреміз. Айғақ ретінде 1976-77 оқу
жылында жоспар бойынша атқарылған жұмыстың тізімін беріп отырмыз:
1) Қызметкерлердің балалары үшін жаңа жылдық шырша.
2) Энергетиктер Күніне арналған кеш.
3) КИО-ның қатысуымен болған цирктағы мәдени шара.
4) Лермонтов атындағы Орыс драма театрындағы 4 спектаклге қатысу.
5) Мәскеу конкурсының лауреаттары болған консерваторияны
бітірушілердің концерті.
6) Ленин атындағы Сарайдағы өтетін концертке бару.
7) 3 мәрте қала сыртына ұйымдастырылған демалыстар (шаңғы тебу;
«Правда» газетінің жүлдесі үшін кроссқа қатысу).
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8) «ЭНЕРГЕТИК» демалыс үйіне 2 күнге бару және институт
қызметкерлері үшін демалыс үйіне -10, санаторий-курортта емделуге – 9,
пионерлер лагеріне 11 дана жолдамалар бөлінді.
Студенттердің эстетикалық талғамын еселеп отыратын шараларды
кітапхана қызметкерлері мен жатақханада тұратын белсенді жастар тобы
ұйымдастырды. Әдеби шығармалардан жастардың поэзия жанрына
қызығушылығы жоғары болды. Ол жаңа жарық көрген көрнекті
жазушылардың шығармаларын қолдан түсірмей оқитын кітапсүйер
қауымының заманы еді. Жатақханада тұратын студенттердің сұранысымен
сол жылдары әдеби оқу залдары ашылды. Деректерден кітапхана
қызметкерлерінің студенттер үшін ұйымдастырған төмендегідей ісшараларын көруге болады:
- А.П. Чеховтың шығармашылығы бойынша оқу конференциясы;
- С.Есениннің өлеңдері, Дағыстан ақыны Р. Гамзатовқа арналған әдеби
кештер;
- В.И.Лениннің туған күніне арналған баяндама;
- «А.С. Пушкин замандастарының естелігінде» атты әдеби оқулар;
- «Қазіргі махаббат пен отбасы», «Өз әкеңді сыйла» тақырыбындағы
диспуттар [13].
Әдеби іс-шаралар студенттердің жанының сұлу болуына, тілді, ойды
тазалап дамытып отыратын көркем тәрбиенің түрі болатын. Оған студенттер
белсене қатынасып, «қызықты мол жылдарын» сәнді де мәнді өткізуге
тырысты. Айта кету керек, институт құрылымында жатақханаларда саяситәрбие жұмысымен айналысатын сектор жұмыс жасады. Оның құрамында:
- жатақханалар бойынша проректордың орынбасары – Ақбергенов В.И.
- № 2 жатақхана бойынша ЖЭФ деканының орынбасары – Симонов Ю.И.
- № 2 жатақхана бойынша ЭМФ деканының орынбасары – Фельский В.
- № 1 жатақхана бойынша ЭТФ деканының
орынбасары – Жумагазин Б.А.
- № 1 жатақхана бойынша ЭЭФ деканының
орынбасары – Ахмадиев А.Т.
- студенттік
кеңестің
төрағалары
–
Умбеткулов Е.К., Малдыбаев Н. болды [14]. Екі
жатақханада негізгі жоспарда белгіленген тәрбие
жұмысын жүзеге асыратын студенттік кеңес
жұмыс жасады. Ішкі тәртібін реттеп отырды.
Мұнда тұрғындардың кезекшілігімен тексеріп
кіргізу жүйесі жолға қойылды. Қос жатақханадағы
ең жақсы безендірілген дәліз және Ленин бөлмесі
конкурсы ұйымдастырылды.
Алматы энергетика институтының 1976Умбеткулов Е.К.
1977 оқу жылында тұңғыш «Молния» және
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«Энергетик» атты қабырға газеттері ай сайын шыға бастады. Қабырға
газеттері студенттік өмірдегі айтулы оқиғалар, жатақхана жұмысы, сессия
қорытындылары сияқты ішкі мәселелерге арналды. Газетті шығаруға «КОКП
(КПСС) тарихы» және «Саяси экономия» кафедралары жауапты болды [15].
Жоғарыда айтылғандай Кеңестің дәуірлеген тұсындағы жастарға тәрбие
беру бағытындағы жақсы үрдіс - жоғары оқу орындары студенттерін еңбекпен
тәрбиелеу үшін құрылысқа алу жылда атқарылатын науқандық іс-шаралардың
бірі болатын. 1977 жылы Қазақстан компартиясы Орталық Комитетінің және
Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің қаулысына сәйкес Алматы энергетика
институтында топталған 3 студенттік құрылыс отрядтары құрылды [16].

АЭИ құрылыс отряды Павлодар қаласында 1984 жыл. Ортада отырған:
Ораз Каршыгенов

Жезқазған облысының Ағадыр ауданына 204 адам, Торғай облысының
Жаңадала ауданына 168 адам, Алматының қалалық құрылысына 48 адам
бөлінді. Құрылысқа баратын студенттер жан-жақты дайындықтан өтіп,
арнайы сынақ тапсырды. Дайындық қорытындылары бойынша «Энергия»
отряды үздік болып танылды. Олар 7 шілде мен 10 қыркүйек аралығында
Ағадыр ауданында құрылыс жүргізу барысында қосымша КОКП ХХV съезі
қорытындылары, Қазақстан энергетикасының жайы, энергетика институты
туралы 157 дәріс оқып, үгіт бригадасының күшімен 14 концерт қойылды.
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Ауылдың мектеп кітапханаларына 547 том кітап өткізді. Отряд жанынан
«Спутник» пионерлер лагері құрылып, онда 25 бала демалды. Жергілікті 7
ескерткіш қамқорлыққа алынып, Ұлы Отан соғысына қатынасқан 9 ардагердің
үйін жөндеуден өткізді. Бұдан бөлек «Энергия» құрылыс отряды 3 сенбілік
ұйымдастырып, жиналған 4200 сом ақшаны Гагарин қаласының құрылысына,
Куба еліндегі Гавана қаласында өтетін жастар мен студенттердің ХІ
Дүниежүзілік фестивалі және Бейбітшілік қорына аударды. Нақ осындай игі
шараларды Торғайдың Жаңадала ауданына барған құрылыс отряды және
Алматыда құрылысқа қалған шағын топ та жүзеге асырғаны жасаған есептері
дәлел. Құрылыс отрядтарының атқарған қоғамдық жұмыстары Алматы
энергетика институтын республикамыздың түкпір-түкпіріне танытып,
жарнамалаудың ұтымды тәсілі болды. Ең бастысы құрылыс тәжірибесі
студентті ауыр еңбек сынағынан өткізіп, адамгершілікке, турашылдыққа және
парасаттылыққа тәрбиеледі.

Құрылыс жұмысының қызған шағы

Одан басқа ауылшаруашылық жұмыстарына Алматы облысы, Есік
ауданы, Балтабай совхозында, Солтүстік Қазақстан облысының Астраханский
және Петропавловский совхоздарында, Талдықорған облысының Панфилов
ауданында жалпы саны 1040 студент еңбек етті [17].
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АЭИ-дың студенттері ауыл шаруашылығы жұмысында

80-жылдардың басында құрылысқа баратын 400-ден астам студенттер
институт қабырғасында дайындықтан өтіп, сынақ тапсырды. Жезқазған,
Алматы, Торғай облыстарына барып, 135 мың сом ақшаны игеріп, 34 нысанды
тапсырды. Жобамен жылда атқарылатын бұл науқанның басты тәрбиелік
маңызы құрылыс барысында студенттердің саяси, мәдени, қайырымдылық
және демеушілік жұмыстары болатын. Оны нақтылап тізіп беру талай
жұмыстың арқауы болатынын деректерден көріп отырмыз. Студентжастардың іскерлігі мен қажырлы жұмысына таңданбасқа шара жоқ.

АЭИ-ның электроэнергетика факультеті 4 курс студенттерінің 1978 жылғы жазғы
құрылыс отряды мүшелері
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1970-1980 жылдары астанамыз Алматыда өтетін түрлі мәдени-іс
шараларға студенттердің қызығушылығы басым болды [18]. Театрға, кино
және концерттерге баратын студенттердің саны өсті. Әсем Алматыға жиі
келетін Ленинград, Мәскеу Мюзик-холлдары, туысқан Польша артистерінің
қойылымдарына, «Мелодия друзей – 78», қазақтың ән-би концерттеріне,
көрнекті кеңестік ақын-жазушылардың әдеби кештері секілді мәдени
шараларға белсенді қатынасты [19].
Жастар театры (ТЮЗ), М.Әуезов атындағы қазақ драма театры,
Лермонтов атындағы орыс драма театры, Жамбыл атындағы Қазақ
филармониясына, консерватория залдарына барып спектаклдер мен
концерттерді тамашалау студенттер үшін дәстүрге айналды.
Энергетика институтының студенттері «Целинный» кинотеатрында
«Нетипичная история» және «Сары-Арқа» кинотеатрында «Транссибирский
экспресс» киноларының актерлік топтарымен өткен шығармашылық кешке
қатынасты.
1977-1978 жылдары институтта әр факультеттің көркем өнерпаздар
шығармашылығын
кезекпен
тамашалайтын
«кешкі
демалыстар»
ұйымдастырылды. Ойындар, атракциондар қойылды. Кейін Алматының
жоғары оқу орындарының шығармашылық ұжымдарын шақырып, 25желтоқсанда Шет тілдер институтымен, 23 желтоқсанда Темір-жол
транспорты институтымен, 1 қаңтарда Медицина институтымен бірлескен
«кешкі демалыстар» қызықты өтті. Бұл іс-шаралар жоғары оқу орындары
арасындағы мәдени байланысты нығайтып, өнерлі студенттердің
шығармашылық шеберлігін шыңдады.
Дәстүрлі «Энергетиктер көктемі» фестивалінің көркемдік және
ұйымдастырушылық деңгейі жылдан-жылға өсумен болды. 1978 жылдың 25
наурызы мен 1 сәуір аралығында фестиваль шеңберінде өткен факультеттер
арасындағы өнер сайысында ЖЭФ -1 орынды, ЭЭФ -2 орынды, 3 орынды –
ЭТФ, 4- орынды ЭМФ, 5- орынды дайындық бөлімі (ДБ) иеленді. Сол
шақтарын студенттер былайша есіне алады: «Есімізде сақталған жарқын
оқиғалар «Энергетиктер көктемінде» көркемөнерпаздар шығармашылығын
тамашалау болатын. Сәуір бойы институт, яғни студенттер жағы конкурсқа
қызу дайындықпен күндерін өткізетін. Керемет көңіл-күй, студенттердің
сахнадағы өнері, жеңіске жеткен бақытты көз жасы және сәтсіздікке күйінген
көз жасы. Тамаша кездер еді...» Фестивальді өткізуде белсенділік танытқан
студенттер институт басшылығы тарапынан марапатталып, 10 балаға
стипендия көлемінде сыйақы бөлінді [20].
Тәрбие жұмысын жүргізуде маңызды бағыт ол кітапхананың
студенттерге көрсеткен жан-жақты қызметі болатын.
Институт кітапханасы 40 жылдан астам студенттердің өз бетінше
ізденіп, шығармашылық тұрғыдан мамандануына ұзақ жылдар қызмет жасап
келеді. Кітапхана меңгерушісі Жетпісбаева Балхия Мәсімханқызы басқарған
ұжым энергетика және байланыс саласында мамандар даярлаудың
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сұранысына жауап беретін студенттердің шынайы оқу-тәрбиелік
«ұстаханасын» қалыптастырып, дамытуға көп еңбек сіңірді [21]. Оқу орны
басшылығының қолдауымен әр жатақханада кітап қорлары жинақталып,
студенттердің қосымша әдеби шығармаларды оқуына жағдай жасалды.

Қазақтың ақын қызы Ақұштап Бақтыгереевамен шығармашылық кездесу

Кітапхана залдарында студенттерге арналған әдеби танымдық,
эстетикалық тағылымы мол іс-шаралар көптеп өткізілді. Кітапхана жанынан
түрлі тақырыптық көрмелер жасап, әдеби кештер, ақын-жазушылар және өнер
қайраткерлерімен кездесулер ұйымдастыру дәстүрге айналды.

ҚР Ұлттық Ғылым Академиясы Тарих және этнология институтының директоры
М.Қ. Қозыбаев басқаратын ұжыммен кездесу
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Тәрбие жұмысында жыл сайын құқық бұзушылықтың алдын алу
шараларына жоспарлы түрде көңіл бөлінді. Құқықтық тақырыпта студенттер
арасында дәрістер, әңгімелер өткізіліп, жатақханаларда үгіт бұрышы көрнекі
тақтасына қажетті ақпараттар ілінді. Әрбір орын алған құқық бұзушылық ісәрекет тіркеуге алынып, тиісті шаралар қабылданып отырған. Институттың
Ғылыми Кеңесінде 1975 және 1979 жылдар (маусым) аралығындағы құқық
бұзушылықтың орын алғаны жөніндегі ашық мәліметтер мәселенің бақылауда
болғанын аңғартады:
2 Кесте – құқық бұзушылық туралы мәліметтер
Құқық бұзушылықтың 1975 ж. 1976 ж. 1977 ж. 1978 ж. 1979 ж.
құрамы
Қылмыстық істер
Айықтыру орталығына
4
5
2
орналастыру
9
15
21
16
8
Ұсақ бұзақылық
4
2
5
6
14
Спирт ішімдіктерін
6
7
11
11
1
ішу
Ішімдік ішу бұл кеңес қоғамында жаппай белең алған күрделі
әлеуметтік құбылыс болатын. 1979 жылдың қаңтарынан институтта құқық
бұзушылықты қарайтын арнайы комиссия жұмыс жасап, 1979 жылдың
ақпанынан АЭИ-дың жолдастық соты құрылды. Тәртіп бұзған студенттерге
сынақ ретінде қоғамдық жұмыстар тапсыру, комсомол комитетінің тәрбиесіне
беру сияқты шаралар қолданды. Қабылданған қоғамдық шаралар институтағы
құқық бұзушылықтың алдын алып, тәрбие жұмысын жекеленген ұжымдар
мен жеке адамдармен жүргізудегі нәтижесін берілген статистикадан көруге
болады. 1979-1980 оқу жылында жасалған құқықбұзушылық көрсеткіші
жалпы студенттерге шаққанда 0,8 пайызды құраған екен [22].
1980 жылдары саяси тоқырау кезеңінде саяси-идеялық тәрбие
жүргізудегі жауапкершіліктің күшейтілгенін деректер көрсетіп отыр. Оқутәрбие жұмысының жоспары институт парткомында және Ғылыми кеңесте
қатаң қаралып бекітілетін болды. Мәселен 1979-1980 оқу жылының идеялық саяси тәрбие жұмысы партия бюросының және Ғылыми Кеңестің мәжілісінде
16 рет қаралды, жалпы институттық жиналыстарға бұл мәселелер 3 рет
ұсынылып, толықтырулар енгізілді.
8 қазан 1979 жылы Алматы энергетика институтының кеңейтілген
мәжілісіне Қазақ КСР Жоғары және орта арнаулы білім министрі Т.К.Катаев
келіп, оқу-тәрбие жұмысын жақсарту жөнінде «Жоғары мектепті одан әрі
дамыту және мамандарды даярлаудың сапасы» туралы баяндама жасады.
Жоғары оқу орындарының мамандар даярлаудағы алда тұрған нақты
міндеттерді саралап, оқу-тәрбие жұмысындағы кезек күттірмес мәселелерді
көрсетіп берді. Жоғары және орта арнаулы білім министрінің орынбасары
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В.А. Колесников Мәскеудегі жоғары оқу орындарының тәрбие жұмысын
жақсартудағы тәжірибелерімен ой бөлісті [23].
Шындап келгенде, институтта жоғарыда қойылатын саяси-тәрбие
жұмысын кешенді жүргізуде қоғамдық (ғылыми коммунизм, саяси экономия,
философия, КОКП тарихы) кафедраларының рөлі зор болды. Ол кезде
қоғамдық-идеялық жұмыстарды атқаратындығын ескере отырып кафедра
оқытушы-профессорларының жылдық сағат жүктемелері шектелетін (550
сағатты құрады). Институт қабырғасында білім беру барысында саясиидеялық тәрбие жүргізу, студент-жастардың оң саяси көзқарасын
қалыптастырып, патриоттық тәрбие беру кеңестік идеологияның ең басты
ұстанымы еді. Қоғамдық пәндер кафедраларының оқытушы-профессорлары
еліміздің ішкі және сыртқы саясаты жайлы студенттермен сабақтан тыс
«кешкі кездесулері» (кафедра меңгерушілері Ахметов К.Г., Тихомиров Б.П.,
Жоламанов К.Д.) қызықты өтті. Жатақханаларда өткен
мұндай іс-шараларға 150-200-ге дейін адам жиналды.
Диспуттар өткізу, патриоттық тақырыпта кездесулер
өткізу дәстүрге айналды. Сол жылдары қоғамдық
кафедралар барлық оқу топтарын қамтыған теориялық
конференциялар өткізіп, 40-тан астам баяндама
тыңдалды.
1979 жылы Ғылыми коммунизм кафедрасының
жанынан алғашқы саяси-қоғамдық ұйым «Кругозор»
клубы
ашылды. Ұйымдастырушысы кафедра
меңгерушісі, Ұлы Отан соғысының ардагері профессор
Қанапия Ғабдуллинович Ахметов болатын [24]. Клуб
Ахметов К.Г.
алты мәжіліс өткізіп, кездесуге ғылымға, мәдениетке
еңбегі сіңген белгілі тұлғалар шақырылды. Осы үлгіде 1980 жылдардың
басында құрылған КОКП (КПСС) тарихы кафедрасы жанынан «У карты
мира» клубы, Философия кафедрасы жанынан «Планета», саяси экономика
кафедрасы жанынан «За круглым столом» клубтары жұмыс жасады [25].
1982-1983 оқу жылынан бастап студенттерге тәрбие жұмысын жүргізуде
«Кафедра күндерін» өткізу дәстүрге айналды. Институттағы басқа да
кафедралар тәрбие жұмысына ат салыса бастады. Жоғары оқу орындарында
«Коммунистік тәрбие берудің бес жылдық жоспары» қабылдануы тәрбиелік
жұмысқа жаңа серпін әкелді.
Сол жылдары оқу үрдісіне енгізіліп, қоғамдық кафедралардың
ұйымдастырған қоғамдық саяси практиканың студенттер үшін маңызы зор
болғанын деректерден көреміз. Қоғамдық пәндер бойынша теориялық жақсы
үлгеріммен қатар өндірістік тәжірибеден өту қажет болды. Тәжірибе алдында
«Еңбек ұжымында қоғамдық-саяси және мәдени-тәрбиелік жұмыстарды
ұйымдастырудың негіздері» атты арнайы курс (18 сағат дәріс, 10 сағат
практика) оқытылды. Арнайы курсты оқу барысында өндірістік ұжымның
ұғымы, мәні; жеке тұлғаның психологиялық құрылымы; ұжымдағы қарымқатынас негіздері; социалистік жарыс ұйымдастыру; ұжымда идеялық170

тәрбиелік және бұқаралық-саяси жұмыс жүргізу, сияқты әлеуметтік, саяси,
педагогикалық мәселелер қамтылды.
Практикалық сабақта іскерлік ойын түрінде ұжымдарда үгіт-насихатты
жүргізу, жиналысты жүргізу, өндірістік кеңесті өткізу, ұжымның әлеуметтік
дамуының жоспарын жасау, көпшілік алдында сөйлеудің тезистерін
құрастыру т. б. жасалды.
Арнайы курсты оқытудың қорытындысы бойынша барлық 4 курстың
барлық лектерін қамтыған «Инженер еңбек ұжымының ұйымдастырушысы
және тәрбиешісі» тақырыбында студенттердің ғылыми-практикалық
конференциясы өтті. «Еңбек ұжымындағы инженер», «Еңбек тәртібін
күшейтудегі инженердің рөлі», «Моральдық-психологиялық орта және еңбек
ұжымындағы инженердің рөлі» деп келетін өзекті тақырыптар бойынша 40тан астам баяндамалар тыңдалып, қызу талқыға түсті.
Қоғамдық саяси тәжірибеден (ҚСТ) 2015 студент өтті: ІІ курс – 377
адам, ІІІ курс – 531 адам, ІV курс- 553 адам, V курс - 544 адам. Студентке
түрлі тапсырмалар берілді: барған өндіріс орындары ұжымдарының, саясиқоғамдық ұйымдарының құрылымын зерттеп, жүйелі түрде саяси-тәрбиелік
жұмыстарымен танысты. Сол ұжымдарға саяси ақпарат беру, дәрістер оқу,
әңгіме өткізу сияқты қоғамдық жұмыстарды атқарды. Қорытындысында есеп
беріп, сынақ тапсыратын [26].
1980 жылдары институтта тәрбие жұмысын жүргізудегі бағыт
кураторлық жүйені жандандыруды қолға алды. 1982-83 оқу жылында
кураторлар болып 15 доцент және 12 аға оқытушы, техника ғылымдарының
кандидаттары, 33 аға оқытушы 48 ассистент-оқытушы жұмыс атқарған екен.
Кураторлардың алдында тұрған басты міндет 1 курс студенттерінің ортаға тез
бейімделуіне, қабілеттерінің жан-жақты ашылуына көмек беру. Жоғары оқу
орындарында кеңестік дәуірден келген кураторлық жүйенің студенттерге
тәрбие жұмысын жүргізудегі тиімділігі дәлелденді. 1986-1987 оқу жылында
«Оқу тобының кураторы ережесі» жасалды.
1980-1990 жылдардағы «мызғымас» Кеңестер Одағы еліндегі саяси
дағдарыс тереңдеп, әлеуметтік ахуал күрделене берді. Жоғарғы билік Саяси
Бюроның Бас хатшыларының жиі ауысулары саяси-идеялық тәрбие
жұмысындағы салмақтылық, қырағылық пен қарақтылықты талап етті.
Институт
ұжымы
қиын-қыстау
кезеңдерде студенттердің мәдени және
рухани дамуына бар жағдайларды
жасап,
тәрбиелік
іс-шараларды
жалғастыра берді. Әсіресе қоғамдық
пәндер кафедрасы оқытушы-профессорларының алдындағы жауапты міндет
КСРО-дағы болып жатқан саяси
оқиғаларға оң баға беру, сабырлыққа
шақырып студенттердің саяси ұста- Студенттік өмір. Ербол Сыпатаев досы
Халықпен бірге түскен суреті
нымын дұрыс бағыттау болатын.
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Қоғамдық пәндер жанындағы саяси-қоғамдық клубтар студенттермен
жатақханаларда 20-дан астам кездесулер, сұхбаттар өткізді. Жастардың
эстетикалық тәрбие жұмысын үйлестіретін Көркемдік Кеңес құрылып, оның
құрамында өнерге қызығушылардың басын біріктірген «Гаудеамус»
эстетикалық клубы жұмыс жасады [27]. Олардың ұйымдастыруымен жазушы,
ақын, композиторлар, әншілер: А. Сергеев, М. Шаханов, М. Сүндетов, М.
Чернова, М. Рашев, Т. Қажығалиев, Н. Ескалиева т.б. кездесулер өтті.
Саяси-экономикалық ауыр дағдарысқа ұшыраған КСРО елінде 1985 жыл
«қайта құру» деген атпен кеңес тарихының соңғы кезеңі басталды.
«Жариялылық» пен «демократияның» буымен талай тарихи шындықтардың
бет-пердесі ашыла бастады. Әсіресе ұлттық сананың оянуы мен халықтың
тарихи жадының қалпына келуі тәуелсіздік мұраттарын қайта жаңғыртты.

Ербол Сыпатаев жатақханада сабаққа тобымен
дайындалу сәті (оң жақта түрегеліп тұрған)

1986 жылы Қазақстанның астанасы Алматы қаласында болған
«Желтоқсан оқиғасы» Орталықтың әділетсіз өктемдігіне қарсы қазақ
жастарының бас көтеруі болатын. Бұл көтеріліс «мызғымас» Кеңес Одағының
күні санаулы қалғанын паш еткен тоталитарлық жүйенің іргетасын
шайқалтқан нағыз демократиялық шеру еді. 17-18 желтоқсанда жоғары оқу
орындары студенттерінің жаппай Брежнев алаңына шыққан наразылық
акциясына Алматы энергетика институтының жатақханада тұратын
студенттері де қатысты. Өкініштісі, сол алаңда жолдастарымен бірге болған
электроэнергетика факультетінің 2 курс студенті Ербол Сыпатаев мұздай
қаруланған жазалаушы нөкерлердің қолынан басына ауыр соққы алып, қаза
тапты. Ашық наразылыққа қатысып, «ұсталған» студенттерді билік өкілдері
де, институт басшылығы да басынан сипаған жоқ. Алаңда болды деген
дәлелмен 13 студент оқудан шығарылып, 1 лобарант жұмыстан қуылды. 20
шақты студентке түрлі сөгіс жарияланды [28].
«Желтоқсан оқиғасынан» кейін студенттер арасында патриоттық және
интернационалдық тәрбие жұмысы күшейтілді. Тәрбие жұмысының
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ұлтаралық қатынастар секциясы құрылды. Жатақхана бөлмелерінде
студенттерді интернационалдық принциппен орналастыру жүргізілді.
Институттың тәрбие жоспарына ұлтаралық қатынастарды нығайтатын
өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
Студенттер арасында сауалнама жүргізу арқылы әлеуметтік зерттеудің
сараптамалары жасалды. Орыс және қазақ тілдерін оқытатын үйірмелер
құрылды. Патриоттық және интернационалдық тәрбие мәселелері бойынша
алғаш рет баспадан институттың «Ақпараттық бюлетенінің» бірнеше саны
жарық көрді.
Институт
басшылығы
оқытушы-профессорлар
ұжымы
және
студенттермен өткен жиын барысында соңғы жылдары идеялық тәрбие
жұмысындағы қордаланған мәселелерді салмақтай келе, жіберілген
кемшіліктерді де атап көрсетті:
Біріншіден, идеялық-тәрбие жұмысындағы сандық көрсеткіштердің
сапасы сын көтермейді. Студенттердің рухани сұранысы ескерілмей,
көзбояушылық орын алды.

Эстрадалық миниатюра театрының (СТЭМ) ашылуы А 101 аудиторияда

Екіншіден, «қайта құру» тұсында оқу үрдісінің тәрбиелік мәні бар
мүмкіндіктері ашылмай отыр. Көптеген пәндерді оқытудағы дүниетанымдық
көзқарас бағыттары әлсіз. Көп жылдар бойы кейбір қоғамдық пәндердің
сабақтары бағдарламасыз, оқулықтарсыз жүргізіліп, оның нәтижесі болашақ
мамандарды тәрбиелеудің сапасын төмендетті.
Үшіншіден, тәрбие жұмысының тиімділігін арттыру мақсатында
жүргізілген әлеуметтік сауалнамалар нәтиже бермеді, бұл бағытта толық173

қанды концепция болмағандықтан жасалған жұмыс
танымдық деңгейде, шашыраңқы сипатта болды.
Нәтижесінде бұл зерттеулердің қорытындысы бойынша
шешім қабылдаудың тиімділігі де төмен болды.
Төртіншіден, студенттердің өзін-өзі басқаруы
баяу жүзеге асырылуы институттағы идеялық тәрбие
жұмысын қайта құрудың қарқынын бәсеңдетті.
Коммунистік тәрбие берудегі комсомол және
студенттік кәсіподақтың рөлі әлі де төмен болды.
Павлов Сергей
Бесіншіден, институтта идеологиялық, саясибұқаралық жұмыс жүргізуге материалдық-техникалық базасы қайта құру
талаптарына сай емес, деген қорытындыға келе отырып, тәрбие жұмысының
жаңа мазмұндағы түрлері мен әдістеріне көшуге шақырды [29].
Осынау қиын жылдардың өзінде студенттердің дәстүрлі мәдени өмірі
жалғасып жатты. Әсіресе институт студенттері құрған Эстрадалық миниатюра
театры (СТЭМ) ерекше өнерімен көзге түсті. Олар жыл сайын жастардың ісшараларына белсене қатысып, арнайы концерттік
қойылымдар қойды. Қызыққа толы студенттік
шақтарды сол жылдардың бір топ белсенді түлектері
былайша еске алады: «Біздің факультет бойынша
курстасымыз ұнатқан қызының қасында болу үшін
кездейсоқ театрға келіп, актерлік таланты ашылғаны
сонша өмірдегі орнын сахна төрінен тапты. Бұл
күндері ол Санкт-Петербургтегі драма театрында
белгілі актер. СТЭМ ойынының ерекше шебері,
талантты Дима Либин дипломдық жұмысын қорғаған
соң Тель-Авивке кетіп, теледидар бағдарламасының
Сидельковский В.
жүргізушісі болды. Мұндай мысалдар көп. Бәрімізге
бірдей энергетик болуды бұйырмады», - деп жазды [30]. Студент Ғабдрахым
Жаңбырбаев: «Я горжусь тем, что в то время нам удалось создать актив
студенческого профкома, их (активистов) студенты знали в лицо, с уважением
отнеслись к ним и ППС. Фамилии многих ребят я подзабыл, все-таки прошло
более 30 лет, но Аршидинова Малика, Каршегенов
Ураза, Павлова Сергея, Сидельковского Владимира
забыть нельзя, так много души было ими вложено в
работу профсоюзной и комсомольской организации
института. СТЭМ (студенческий театр эстрадных
миниатюр) АЭИ, например, был очень популярен не
только среди наших студентов, но и за пределами
института», -деп оқыған жылдарының әсерлі де
қызықты сәттерін еске алады.
1986 жылдың маусымында институт ректоры
Александр Федорович Богатыревтың қолдауымен
Каршыгенов Ораз
Алматы энергетика институтының бұрынғы Универ174

ситетская (З.Шашкин) көшесінде орналасқан №3 жатақханасының астыңғы
қабатында Жастар Орталығын ашу жобасы қолға алынды. Құрылыс жұмысы
толықтай институттың өз күшімен жүзеге асырылды. Құрылыс жобасын
жүргізу институттың Тәрбие ісі жөніндегі проректоры Борисов Владимир
Николаевичке жүктелген болатын. Оған студенттер кәсіподағының төрағасы
Қаршыгенов Оразғали және электромеханика студенттері кәсіподағының
төрағасы Сидельковский Владимир қосылды. Құрылысқа 1985 жылдың түлегі,
жас маман Павлов Сергей тартылды. Оның көп жыл студенттік құрылыс
бригадаларын басқарған тәжірибесі бар және студенттік театр жетекшісі әрі
режисері болатын. Құрылыс барысында алаңның әр бұрышын тиімді
пайдалану, үнемдеу қызу талқыға түсті. Студенттер мен оқытушылар
сенбіліктер өткізіп, институт бір ұжым болып ат салысты. Осылайша
бұқаралық сипат алған құрылыстың басты жобасы бір жарым жылда жүзеге
асты. 900 шаршы метрден тұратын алаңда дискозал, СТЭМ және КВН-ге
арналған театр сахналары, клуб-кафе, видеосалон, «Ирис» аудио-видео жазу
орталығы және түрлі жастар клубтары орналасты. Құрылыс материалдарынан
бөлек орталыққа қажет құрал - жабдықтарды сатып алуға институт қыруар
қаржы бөлді. 1989 жылы 19 қаңтарда Қазақстанда теңдесі жоқ бірінші Жастар
Орталығы салтанатты түрде іске қосылды. Оны ашуға Қазақ КСР Жоғары
және орта арнаулы білім министрі Т.К. Катаевтың өзі келіп қатынасты. Күні
бүгінге дейін Жастар орталығы «Энтель» студенттердің түрлі бағытта өнерін
шыңдайтын мәдени ұстаханасы ретінде қызмет етіп келеді [31].
Жастардың арасында өтетін мәдени жұмыстардың ұйытқысына
айналдыру үшін студенттер кәсіподағының рөлін көтерудің нақты қадамдары
Алматы энергетика институтында 1988-1989 жылдары жасалды. Ғылыми
Кеңестің шешімімен жоғары курстарда кураторлық алынып тасталды.
Институт басшылығы студентердің белсенділеріне өзін-өзі басқаруды
ұйымдастыруда ақыл-кеңес, әдістемелік нұсқаулар берді, семинарлар өткізді.
АЭИ Кеңесінің құрамына, факультет Кеңесінің құрамына студенттердің
белсенді өкілдерінің 4/1 енді. Институттың кеңейтілген Кеңесінің құрамында
студенттер өкілдерінің 3/1 болды. Студенттер жатақханасы жартылай өзін-өзі
басқаруға берілді [32].
1989 жылы толық пайдалануға берілген Жастар орталығы да
студенттердің өз басқаруына толық өткізілді [33]. «Ерқанат» атты кәсіподақ
басқарма Орталығының ұйымдастыруымен студенттік үйірме жұмыстары
жандана бастады. Студенттер театры (СТЭМ), қазақтың халық аспаптары
ансамблі, гитара ансамблі, рок-группа, эстрадалық би ансамблі «Оникс»
шығармашылық клубы т.б. ойын-сауық өткізуде танымал болды. Жастардың
институт ұжымының қызметкерлерімен дискотека, видеосалонда, мейрам
кездерінде бос уақытын бірге өткізуге мүмкіндік туды. Студенттер жастар
орталығында қабілеттерін шыңдап, көркемөнер шығармашылығымен еркін
айналысуға мүмкіндік алды. Алғашқы нәтижесі «Энергетиктер көктемі – 90»
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байқау конкурсында айрықша көрінді. Төрт факультеттің көркемөнерпаздар
ұжымы белсенді қатынасып, шығармашылығы мен орындау деңгейі өте
жоғары болды. Электромеханика факультетінің шығармашылық ұжымы
бірінші орынды иеленсе, екінші орын радиотехника және байланыс, үшінші
орынды электроэнергетика және жылу энергетикасы факультеттері теңдей
бөлісті.
Студенттік өзін-өзі басқарудың енгізілуімен көптеген іс-шараларды
ұйымдастыруды студенттер белсенділік танытып өз қолдарына алды.
Мысалы, жылда Ұлы Жеңіс күні қарсаңында қоғамдық кафедралар өткізетін
Ұлы Отан соғысы ардагерлерімен кездесуді студенттер 7 мамырда Жастар
орталығында ұйымдастырды.

Соғыс ардагерлерімен кездесу

1990 жылдың 3 наурызында Алматы энергетика институтында алғаш
рет «Наурыз» мейрамы» тойланды. Ол ұлтаралық бірлікті нығайтудың тамаша
көрінісі болды [34]. Тойға АҚШ-тан, Канададан, Кореядан келген меймандар
қатынасты. Қазақстан мүфтиі Рәтбек қажы құран оқып, бата берді.
Қонақ болып, жазушы Сайын Мұратбеков, домбырашы Қаршыға
Ахмедияров, ақын Ақұштап Бақтыгереева, актер Асанәлі Әшімовтер келді.
Қазақстанда тұратын барлық ұлттардың өнерін, салт-дәстүрін көрсету арқылы
жастардың өзара сыйластығы артып тарихына құрметпен қарауға тәрбиеледі.
Ұлтаралық қатынасты нығайтудың құралы ретінде АЭИ-да қазақ тілінің
рөлін өсіру қолға алынды. Институтта 1987-1988 оқу жылының екінші
семестрінен оқу процесіне қазақ тілін оқыту енгізілген болатын. 1 курста
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1990-1991 оқу жылында 509 адам қазақ тілін оқып үйренді. Кітапханаға 150
оқулық, 58 сөздік, «Қазақ тілінің 40 сабағы» атты әдістемелік құралдың 60
данасы алынды. Қазақ тілін оқып үйренуге қажетті әдістемелік нұсқаулар
дайындау жоспарланды. «Қысқаша энергетика және жалпы техникалық
терминдердің орыс-қазақ сөздігі» жасалды. Бұл аз да болса жергілікті ұлт
тілінің мәртебесін өсірудің алғашқы қадамдары болатын.

«Наурыз» мейрамының ашылу салтанаты 1990 жыл

«Наурыз» мейрамын тойлауға жиналған АЭИ-дың оқытушы-профессорлары
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Институттың демеушілігімен 1990 жылы наурызда «Қазақ тілі» қоғамы
құрылды [35]. Оның ашылу салтанатына ұлттық тіліміздің шашбауын көтеріп
жүрген академик ағаларымыз Әбдуәли Қайдаров, Өмірзақ Айтбаев келіп:
«Қазақ тілі» қоғамының рауандап басталып, болашаққа шеру тартқан бүгінгі
ұлы көшіне өз бояу-нақышымен, өз сән-салтанатымен қосылып отырған
Энергетика институтының жаңа қоғамын шын жүректен құттықтай отырып,
ата-бабаның дәстүрі бойынша көш көлікті болсын, көк көрікті болсын, жол
жеңіл, сапар оң, салтанат мәңгілікке ұлассын!» деп ақ баталарын берді.
Институттың «Қазақ тілі» қоғамы төрағасы Асқарбек Құсайынов алдағы
міндеттері туралы қысқаша баяндаса, Ораз Қаршыгенов студенттік топтардың
атқарар жұмыстарына тоқталды. Осылайша қазақ тілінің иісі бармаған
техникалық жоғары оқу орнын түбірлі өзгерістер күтіп тұрды. Ұлт әдебиеті
мен мәдениетіне бет бұрған жастар «Қазақ тілі» қоғамының ұйымдастыруымен болған кештерде қазақтың белгілі ақын-жазушыларымен
жүздесті.
Жастардың әлеуметтік мәселелерін шешумен қатар оқу орнындағы
студенттердің мәдени тыныс-тіршілігін қызықты, мәнді қылуда студенттік
кәсіподақ күні бүгінге дейін ерекше рөл атқарып келеді. Әр жылдарда
студенттер кәсіподағының жұмысын ұйымдастырып, студент жастармен
жұмыс жасауда Павлов Сергей, Сидельковский Владимир, Каршегенов Ураз,
Усербаева Гуляйхан, Керимкулов Ринат, Карабаев Фуркат, Мусагалиев Елдос,
Женусова Камиля, Шаймерденова Маржан, Беловолова Галина, Фазлеева
Валерия, Аюпов Руслан, Амирханова Сауле, Гайсин Алмас, Кудешева Жанар,
Кажмуханова Айда, Мукышев Бауыржан, Гамурзаков Ринат, Денисенко Вера,
Тусупов Ернат, Кошманов Марат, Бескемпіров Чингис, Бекбатыров Қуандық,
Қаби Елікбай, Нұржан Әли, Мырзатов Наурыз айтарлықтай еңбек сіңірді. Оқу
орнындағы студенттік кәсіподақтың өзін-өзі басқарудағы ұзақ жылдық жұмыс
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тәжірибесі бұл ұйымның мол мүмкіндіктері, жасампаздығы көптеген жоғары
оқу орындарына үлгіге айналып отыр. Университет әкімшілігінің үзбей
қамқорлығы мен қаржылай қолдауына ие болған студенттік кәсіподақтың
қызметі Алматы қалалық әкімшілігі мен Қазақстанның үкімет ұйымдары
тарапынан да жоғары бағаланып, марапатарға ие болды. Кәсіподақтаң
көпжылдық жемісті қызметін ескеріп, 2009 жылдың сәуірінде Алматы
энергетика және байланыс институтының студенттік кәсіподақ комитетінің
белсенділеріне арнайы тұңғыш рет Астанадағы Қазақстан Республикасы
Кәсіподақ федерациясының оқу әдістемелік орталығында семинар - тренинг
ұйымдастырған болатын. Бұл іс-шара үзбей жылда жалғасын тауып келеді.
2017 жылы да белсенді студенттеріміз Астанада болып қайтты. Студенттік
кәсіподақ белсенділері ҚР Кәсіподақтары федерациясының жастар ісі
бойынша Кеңестің құрамына енген (қалалық Кеңесте алты адам бар). Жемісті
еңбегі үшін белсенді студенттеріміз қалалық, аймақтық және республикалық
деңгейдегі түрлі марапаттарға ие болуда. Жыл сайын сан жағынан өсіп
отырған студент жастармен мәдени және рухани тәрбие жұмысын
ұйымдастыруда университетіміздің студенттер кәсіподағының алдында
атқарар міндеттері зор болмақ [36].
1997 жылдың 3 мамырында Қазақстан Республикасы Үкіметінің
«Алматы энергетика және байланыс институтын құру туралы» (№ 43
(10.01.1997) Қаулысына сәйкес мемлекеттік емес Алматы энергетика және
байланыс институты (АЭжБИ) өмірге келді. Бұл Қазақстандағы
коммерциялық емес ұйым мәртебесін алған тұңғыш мемлекеттік емес
техникалық жоғары оқу орны еді. Сол уақыттан оқу орнында тәрбие жұмысын
ұйымдастырып, өткізу оқу әдістемелік жұмысы проректорының тәрбие
жұмысын үйлестіру және әдістемелік қамтамасыз ету бойынша орынбасары
лауазымы бекітілді. 2012 жылдың
желтоқсанында Тәрбие және әлеуметтік
жұмыс (ТӘЖ) жөніндегі проректор
лауазымы енгізілді. 2013 жылдың
қыркүйегінде
ТӘЖ
проректорына
қарайтын тәрбие жұмысы бөлімі
қызметіне кірісті. 1997 жылдан тәрбие
ісі бойынша проректордың орынбасары
және жаңа құрылған тәрбие жұмысы
бөлімін де басқарып келген Абдуллина
Зарема Альфредовна еді. Ол 20 жыл
бойы
тәрбие
жұмысын
атқару
барысында сенімді серіктері өзін-өзі
басқарудағы
ұйым
студенттер
кәсіподағымен талай жаңашылдықтың
бастамашысы болды.
Абдуллина З.А.
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Институт дербестігінің дәлелі
ретінде 1999 жылы «Энтель» газетінің
бірінші нөмірі жарыққа шықты. Газеттің
бірінші редакторы профессор Э.А.
Сериков: «Энергетика және телекоммуникация бағытын қамту мақсатымен
екеуін қосып атауға шешім қабылдадық», - деп еске алады. Жылына 4
саны тұрақты шығатын баспасөздің бір
нөмірі институтқа жаңа қабылданған
студенттерге арналса, жылдың соңында
газетте ұжым қызметінің жылдық
қорытындысы шығарылды. Газетте оқу
орнының ішкі өмірінің жаңалықтары
көрініс тапты. 2001 жылдан қосымшасы
шыға бастаған «Энтельчикте» студенттердің бар қоғамдық-мәдени өмірі
«Энтель» газетінің 1 саны және
бейнеленетін болды.
редакторы Сериков Э.А.
2000 жылдан бастап, елімізде
экономикалық жағдай тұрақтанып, халықтың да әл-ауқаты біршама жақсара
түсті. Бұл әлеуметтік мәселелердегі басты рухани құндылықтарға халықтың
назар аударуына мүмкіндіктер ашты. Білім алу, қоғамдағы сұраныс
тудыратын техникалық мамандықтарға деген қызығушылық артты. Соған
орай жылдан-жылға энергетика және байланыс университетінде техникалық
мамандықтарды таңдаған Қазақстанның түкпір-түкпірінен мектеп түлектері
көптеп келе бастады.
2000-2001 оқу жылында АЭжБИ-ді таңдап, білім грантына және ақылы
оқуға түскендер саны – 668 студент болса, оның 170-і қазақ бөліміне
түскендер еді. 2002-2003 оқу жылында оқуға түскен 869 студенттің 335-і қазақ
бөлімдерін таңдаса, 2003-2004 оқу жылында 756 студенттің 354-і қазақ
бөлімдеріне түскендер болатын. Баяу болса да жылдан-жылға қазақ бөліміне
түсетін студент саны да жылдан жылға көбейе берді. Олардың басым бөлігі
ауылдық жерлерден болғандықтан жатақханаға сұраныс өсті. Студенттер
арасында мәдени-тәрбиелік жұмысты күшейту, әсіресе жатақханаларда
тұратын қазақ бөлімдерінің студенттерін жан-жақты қамту мәселелері тұрды.
Жоғары оқу орындарында студент-жастар арасында тәрбие жұмысын
жүргізуде үнемі назарда ұстайтын мәселелер бар. Ол салауатты өмір салтына
қайшы жастардың еліктеушілік, құмарлық пен ойын-сауыққа бейім
топтарының ішкілікке, нашақорлыққа салыну қаупінің алдын алу. Сондай-ақ
түрлі құқық бұзушылықтың алдын алу үшін оқу орнында студенттің
құқықтық мәдениетін қалыптастыратын іс-шаралар жүргізіліп отырады.
Топтарда тақырыптық кураторлық сағаттар, дәрігерлер мен прокуратура,
құқық қорғау органдарының қызметкерлері шақырылып, ақыл-кеңестері
тыңдалады. Әдістемелік-ақпараттық әдебиеттер таратылып, студент-жастар
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арасында кең тарайтын теріс әрекеттер мен құбылыстардың алдын алу
шаралары бүгінге дейін жалғасын тауып келеді. Ойынқұмарлыққа салыну,
түнгі клубтарға бару сияқты жеңіл жүрістерге салынуынан сақтандырып,
бұғанасы қатпаған жастарды дұрыс жолға салып отыруда жатақханадағы
студенттік кеңестің, жатақхана бойынша тәрбие істері бойынша деканның
орынбасарларының атқарған жұмыстары зор.
2000-жылдардың басында Қазақстанда дәстүрлі емес түрлі діни
ағымдардың белсенді әрекеттері күшейді. Жастар арасында ислам дініндегі
кері ағымның жетегіне түсіп, сақал қойып, киім үлгісімен ерекшеленетін
топтар ашық бөлектене бастады. Қоғамдық орындарда намаз оқу, аудиторияға
қыздардың хиджаб киіп келуі, сабақтың үстінде жұма намазға жаппай
сұрануы сияқты күрмеуі қиын мәселелерге қатысты оқытушы-профессорлар
ғана емес, институт басшылығының нық ұстанымы болмады. Діни бағытын
ашық ұстанған студенттер жатақханаларда тіпті университет қабырғасында
намазхана ашуды университет басшылығынан талап ете бастады. Бұл жалпы
қоғамдық мәселеге айналып, републикалық ақпарат құралдары (Қазақстан-1
телеарнасы, газет-журналдар), кейбір шығармашылық тұлғалар мен билікте
отырған дін жолына түскен шенеуніктердің өздері астыртын, кейде ашық
қолдап отырды.

Қазақстан мұсылмандар Діни Басқармасының бас мүфтиі Әбсәттар қажы Дербісәлі

Ештен, кеш жақсы демекші, Қазақстан үкіметі мен Парламентінің
араласуымен елімізде заңды тіркелмеген, қоғамымыздың құрылысына нұқсан
келтіруші заңсыз діни ұйымдар қызметіне тосқауыл қойылды. Университет
басшылығы студенттердің белсенді топтарымен бірнеше кездесулер өткізіп,
сауалдарына жауап берді. Кураторлар өз топтарында түсіндіру жұмыстарын
жүргізді, кері-діни ағымның жетегінде жүрген студенттер бақылауға алынды.
2001 жылдың 9 қараша күні «Парасат» атты студенттердің зияткерлік
клубының шақыруымен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас
мүфтиі Әбсәттар қажы Дербісәлі институттың кітапхана залында
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студенттермен кездесті. Басты мақсат
мұсылман дініндегі дәстүрлі бағытты
ұстану, дін бостандығының шеңбері мен
діни мәдениет, зайырлы мемлекеттегі
құқықтық жауапкершілік туралы жастарды
толғандырған өткір сауалдарға нақты жауап
берілді.
Қазақстанның Мұсылмандар Діни
Басқармасының Діни сараптау және талдау
бөлімінің меңгерушісі Е.Ы. Қарағұлов және
дін
қызметкері
Ұтысхан
Алтынбек
студенттермен
сұхбат
барысында
студенттердің көңілінде жүрген талай
күдікті сейілтті. Зайырлы қоғамда дін
Қазақстанның Мұсылмандар Діни
Басқармасының Діни сараптау және мемлекет саясатына кереғар келмейтін,
талдау бөлімінің меңгерушісі
саяси бостандық принциптерін сақтап өмір
Е.Ы. Қарағұлов
сүре алатындығына олардың көздері жетті.
Бүгінгі күні ахуал тұрақтанғанымен студенттердің діни ұстанымы мен діни
көзқарас мәселелері жіті бақыланатын тәрбиелік жұмыс болып табылады.
Жоғары оқу орындарында оқу үрдісінде орын алатын парақорлыққа
қарсы күрес белсенді жүргізіліп келеді. Студенттер үшін «Таза сессия»
акциясы жылда ұйымдастырылады. 2014/2015 оқу жылында ректордың
бұйрығымен «таза сессия» науқанын ұйымдастырып, өткізу штабы құрылды.
Оның құрамына проректорлар, декандар, студенттердің белсенді өкілдері
еніп, ректордың өзі басшылық жасады. Сессия кезінде қоғамдық қабылдау
жүргізіліп, әр оқу ғимаратына қажетті ақпараттар ілініп, таратылды.
Университеттің ішкі сайтына жасалып жатқан жұмыс жайлы хабарландыру
беріліп, арыз-шағым, ұсыныстарын басшылыққа жеткізе алды.
2014 жылдың 2 қазанында студенттердің кәсіподақ белсенділерінің
жиынында «АЭжБУ студентінің Ар-ождан Кодексі» қабылданды.
Парақорлықтың алдын алу мен күрес жүргізу әкімшіліктің ғана емес,
студенттердің жауапкершілігі әрі белсенділігімен жүзеге асатындығы туралы
ойлар негізделді. Параны беру мен алу да бірдей қылмыстық әрекет болып
табылатындығын «Парақорлыққа қарсы күрес туралы» заңның баптарын
түсіндіру үшін студенттік топтарда кураторлық сағаттар өтті. Университет
фойесінде сенім телефондары көрсетіліп, арыз-ұсыныстарға арналған жәшік
қойылған. Семестр сайын 2 рет студенттік топтарда «Оқытушы студенттердің
көзімен» сауалнамасы жүргізілді. 2015-2016 оқу жылында «Парақорлықа
қарсы күрес мәдениетінің негіздері» 2 кредит таңдау пәні 1 курс студенттері
үшін жаппай оқытыла бастады.
Жатақханаларда студенттік Кеңес өкілдері мен жатақханаға жауапты
деканның тәрбие жөніндегі орынбасарларымен бірге 230-дай студентті
қамтыған 15 дөңгелек үстел өтті. «АЭжБУ-дің оқытушысының Ар-ождан
Кодексі» дайындалды. Парақорлықтың алдын алу шаралары, оны тудыратын
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жағдайлармен күресу нәтижесін берді. Сессияны ашық әрі таза өткізуді
университет басшылығы қатаң бақылауға алды. Университет сайтында
«Басшылыққа сұрағыңды қой» деген парақша ашылды. Жинақталған
ақпараттар университеттегі ахуалды жақсартудағы маңызы зор болды.
Тәрбие жұмысын жүйелі жүргізу мақсатында факультеттер, кәсіподақ,
кітапхана қоғамдық кафедралардың жоспарлары негізінде институттың
Ғылыми Кеңесінде әр оқу жылының жүргізілетін тәрбиелік жоспары қаралып,
бекітіліп отырды. Елбасының Жолдаулары, елімізді дамытудағы стратегиялық
жоспарлар басшылыққа алынып, профессор-оқытушылар, қызметкер және
студенттер арасында насихаттау (жиналыс өткізу, тақырыптық дәрістер
өткізу, студенттік конференциялар, дөңгелек үстел, кураторлық сағаттар т.б.)
дәстүрге айналды. Жалпы институтта, жатақханаларды қамти отырып,
өткізілетін ай сайынғы ірі-кішілі іс-шаралардың өзі 50-ге дейін жетіп отырды.
Студенттерге тәрбие жұмысын жүргізудің әдіс-тәсілдері жылдан-жылға
өзгеріп, жаңа бағыт алып келеді. Студент бірінші курсқа қабылданғаннан
күннен қалыптасқан дәстүр сабақ басталардың алдында университет
басшылығының құттықтау тілегі мен алдағы міндеттері, басшылық
құрамымен таныстыру және әр факультет өз студенттерін бөліп, университет
Жарғысын оқытып, үйретеді.
Оқу жылы басында 1-курс студенттерінің «Декадасы» күндері
басталады. Мақсаты студенттерді алғашқы күннен шығармашылыққа
ынталандыру, оқуға қызығушылығын ояту дарынды студенттерді таныту
болып табылады. Көбінесе 1-курста оқытылатын қоғамдық пәндер (Қазақстан
тарихы, саясаттану, әлеуметтану, тіл білімдері, физика, математика) бойынша
өткізіліп, қорытындысы жарияланады. Мысалы, жылда Шет тілдер кафедрасы
ұйымдастыратын конкурсқа 50-60 студент қорытынды сайысқа шықса,
Әлеуметтік пәндер кафедралары 300-ге дейін студенттерді тарихи
тақырыптағы пікірталастар қатыстырып, жүйріктерді анықтайды. Білімді,
ұшқыр ойлы, белсенділік танытқан 200-ден астам студенттерге Алматының
таулы әсем табиғатына 1 күндік демалыстар ұйымдастырады. Жылда
студенттер Алматы тау шатқалындағы Бутаковка ұлттық паркінде болып
қайтады.
Бүгінгі таңда университетімізде жастар арасында тәрбие жұмысының
ұйытқысы студенттер кәсіподағы өз міндетін абыроймен атқарып келеді.
Кәсіподақ төңірегіне топтасқан ұйымдар мен үйірмелер студенттердің
қызығушылығы мен сұранысына орай құрылған. Шығармашылығын
дамытып, шыңдайтын ұстахана – «Энтель» жастар орталығы.
Студенттер кәсіподағының құрамына кіретін Студенттер кеңесі
жатақхананың қоғамдық ұйымы болып табылады және өзін-өзі басқару
жұмыстарын атқарады. Қатарында жатақханада тұратын студенттер мен
магистранттар бар. Мақсаты білім алуға жағдай тудырып, мәдени-бұқаралық,
спорттық жұмыстарды ұйымдастыру және жатақхананың тұрмыс жағдайын
жақсарту болып табылады.
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Студенттер кәсіподағы құрамына бірнеше студенттік ұйымдарды
біріктіріп, жұмысын үйлестіруге қолғабыс беруде. Мәселен «Ғибрат»
ұйымының студентті өнерге, шығармашылыққа баулитын, ұлттық
құндылықтарымызды сақтай отырып, заманауи бағытта дамуды қолдайтын 10
жылдан астам тарихы бар. Ұйымның құрамында қазақтың қара
домбырасының құлағында ойнайтын «Домбырашылар» ұжымы, мың бұралған
бишілерден құралған «Freestyle» би ансаблі, сондай-ақ көңілді тапқыр
жастардың басын қосқан «Ғибрат» жайдарман тобы жұмыс жасайды. Ғибрат
ұйымы АЭжБУ қабырғасында қазақ тілді КТК (КВН) Жайдарман
ойындарының негізін қалаған ЭФ-10-3 тобының студенті Дыңғалиев
Жәнібектің тобының еңбектері ерекше болды. Ұйым тұлғамен кездесу мастер
классы және студенттер арасында квест ойындар, шығармашылық түрлі
бағыттағы кештер, ұлттық мерекелерді заманауи бағытта тойлау секілді ісшараларды жүзеге асырумен келеді. Елін сүйетін отаншыл жастарды
біріктірген «Ғибраттың» 100-ден астам мүшелері бар.

«Ұлағат» болса ұлттық нақышта тәрбие беруді көксейтін студенттік
ұйым. Ұжымның жалпы мақсаты ата-бабаларымыздан асыл мұра болып
қалған тілімізді, салт-дәстүрімізді, ұлттық рухтағы мәдениетімізбен қазақы
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құндылығымызды, төл тарихымыз бен дара тұлғаларымызды бүгінгі
жаҺандану заманына сай дәріптеу, ұрпақтар сабақтастығын берік ұстану. Осы
мақсат аясында, университет қабырғасында патриоттық кештер, белгілі бір
тұлғаға арнау ретінде конференция, поэзия кештерін ұйымдастырып отырады.
Бүгінде ұжымды әр өңірден жиналған, сан алуан мамандықта білім алып
жатқан, бірақ мақсаты мен мүддесі бір 80-ге тарта студенттер құрайды.

Студенттердің АЭжБУ вокал клубы ән айтуды сүйетіндерді біріктіретін
клубтың арнайы сабақтары вокалдық деректерді, көркемдік қабілеттерді,
метрадистикалық сезімді дамытуға, орындау дағдыларын игеруге, музыкалық
танымдылықты қалыптастыруға, ірі және маңызды іс-шараларға қатысу
арқылы тәжірибие жинауға бағытталған. Ұйым мүшелері көптеген
сайыстардың жеңімпаздары болып, университет атын шығарып жүр.
Көптеген қайырымдылық кештеріне қатысып өз өнерлерін паш етіп
жүрген АЭжБУ бишілер клубы университетіміздің шығармашылық студенттік
ұжымдардың бірі, би өнерінің дәстүрі мен бағыттарын насихаттау және
студенттердің шығармашылық дамуына жағдай жасау мақсатында құрылған.
АЭжБУ бишілер құрамасы қалалық «Dance battle» байқауының 2018 жылғы
жеңімпаздары болып табылады.

Студенттер кәсіподағының құрамында жастарды жанашырлыққа,
қайырымдылыққа дәріптейтін арнайы ұйым құрылған. Ол – «ССС» (Children
Charity Club) қайырымдылық ұйымы, оның мақсаты жетім балаларға көмек
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көрсету болып табылады. Аталған ұйым тікелей балалар үйлерімен жұмыс
істейді. Әр жексенбі сайын біздің ұйымның еріктілері балалар үйіне барып
тұрады. Сонымен қатар, балалар үйіндегі балалардың бос уақытын қызықты
етіп өткізумен айналысады.

2019 жылы қайырымдылық шарасы «Қазақстан тарихы және мәдениеті»
кафедрасының бастамасы және ұйымдастыруымен АЭжБУ көлемінде
өткізіліп, университет ұжымы түгел атсалысты. Жиналған қомақты қаржыға
«Жанұя» атты мүмкіндігі шектеулі және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балалар үйінің 72 баласына киім-кешек пен тәттілер сатып алынып,
балалар университетте өткен Наурыз мерекесіне қатысып қайтты.

Жанұя» мүмкіндігі шектеулі «және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар
үйінің тәрбиеленушілері АЭжБУ-де қонақта

Алматы энергетика және байланыс университетінің студенттері жалпы
республикалық дебат қозғалысына да белсене қатынасып жүр. Сол мақсатта
құрылған «Energo dc» АЭжБУ студенттерінің қазақ тілді интелектуалды
пікірсайыс клубы қазіргі таңда республикамызда өзінің мықты екенін
дәлелдеп жүрген бірден-бір ұйым. Олардың ұйымдастыруымен өтетін, ең әділ
«Energo CUP» республикалық турнирі оған дәлел. Көптің алдында еркін
сөйлеп, ой - өрісі мен дүниетанымын жан-жақты дамытуда пікірсайыс
клубының студенттер үшін маңызы зор.
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«АУЭС пікірсайыс клубының» орыс лигасы да - университетте
студенттер арасында шешендік шеберлік, логикалық, сыни ойлау және
көшбасшылық дағдыларын дамытуды жүзеге асыратын клуб болып саналады.
Зияткерлік клуб Брейн-ринг АЭжБУ - интеллектуалды ойындарды
сүйетіндерді біріктіретін клуб. Алматы энергетика және байланыс
университетінде екі лига жұмыс жасайды, қазақша «Energo dc» пікірсайыс
клубының құрамында және «Домилион» орыс лигасы.

Клубтың мақсаты: студенттердің стандартты емес ойлауын дамыту;
университеттің қоршаған ортасын қалыптастыруға белсенді қатысу,
студенттердің
интеллектуалды
тұлғаларын
тиімді жүзеге
асыру,
университеттің мәдени дәстүрлерін сақтап насихаттау болып табылады.
Студенттер кәсіподағының жастардың шығармашылығын бейне түрінде
жеткізетін StudiA315-студенттік тобы кез келген идеяға шығармашылық тәсіл
тауып, әдемі жарқын, есте қаларлық бейне арқылы жүзеге асырады. Топ
мүшелері университеттегі қызықты, үлгілі, нұсқаулық, кейде ойланарлық
сәттерді бейнекөріністерінде және әлеуметтік желілерде көрсетеді. Кейбір
бейненің көрсетілім рекорды 200 мыңнан асып кеткен.
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«АЭжБУ әдеби клубы» студенттер кәсіподағының әдебиет сүюші
жастардың басын біріктіріп, шығармашылық орта жасау мақсатында құрылған
орта. Клубтың қызметі бірнеше бағытта жұмыс жасап келеді: жазушылар және
ақындармен кездесулер; шығармашылық лабораториялар мен мастер-кластар;
«Сынақ қалам» және әдеби зерттеулер; поэзия аудармалары; әдеби кештер
және «поэтикалық жұма», шығармашыл жастардың республикалық және
қалалық жарыстарына қатысу; альманахтарға коллекцияларды дайындау және
басып шығару. Ұйым мүшелері қалалық шығармашылық кештерге қатысып,
жүлделі орындарды иеленуде.
Университет басшылығы да студенттердің ұйымдарына мәдени ісшараларды өткізудегі шығармашылығын қолдап, жыл сайын қаржы бөледі.
2005 жылы студенттердің кәсіподақ қорына 1 235 200 теңге, 2006 жылы - 1
734 700 теңге, 2007 жылы - 2 665 000 теңге, 2008 жылы – 3 027 000, 2009
жылы – 3 000 000 аударылған [37]. Бүгін де студенттердің кәсіподақ қорына
қомақты қаржы аударылуда. Бұдан бөлек мәдени іс-шараны өткізуге мәдениет
сарайларын жалдау, театрларға билет алу, қоғамдық іс-шараларға қатысу үшін
іссапарлар қаржысы университет есебінен төленеді. Атап айсақ, қажет болса
қаржыны өз қалтасынан шығарып, студенттерге туған баласындай ерекше
қамқорлық көрсеткен ректорымыз Ғұмарбек Жүсіпбекұлы Дәукеевтің үлгіөнегесін бүгінгі университетіміздің жаңа басшылығы жалғастырып келеді.
Университеттегі студенттердің қайнаған қоғамдық ортадағы мәдени
тәрбиесі талай жастарымыздың шығармашылық талантын ашуға, өнерінің
шыңдалуына
мүмкіндіктер
берді.
Республикалық, халықаралық деңгейде
танылған талай дарындар шықты.
Мәселен университет қабырғасында
энергетика мамандығында білім алған жас
әнші
Аділжан
Умаров
өзінің
шығармашылық
жолын
АЭжБИ-де
бастады. Түрлі конкурстарға қатынасып,
«Ринго» тобының құрамында Қазақстанды
ұлттық нақышта әлемге танытуға ат
салысуда.
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Қазақ
кино
өнерінде
жұлдызы
жарқыраған жас актриса Динара Бақтыбаева
университетіміздің РЭТ-11-3 мамандығы
бойынша 2015 жылғы түлегі. «Жаңаөзенде
дүниеге келдім. Менің 3 жасымда ата-анам
Атырауға көшіп барды. 2011 жылы мектеп
бітірген соң АЭжБУ-ға түстім. Инженерлер
болмаған отбасы үшін менің бұл таңдауым
таңданарлық
болатын.
Бұған
дейін
техникалық мамандықты қатты аңсадым», деп жазады Динара жеке парақшасында.
Құрбыларымен жапон көрмесіне барған Динара «Он и Она» атты отандық
көркем фильміндегі басты кейіпкерді сомдауға кастингке шақыру алады. Бұл
күндері бірқатар рольдерде ойнап, көрерменін өнерімен тәнті еткен Динара
Бақтыбаева Қазақ хандығы туралы Ақан Сатаевтың түсірген көп сериялы
тарихи фильмінде әйел бейнесін сәтті сомдап шықты.

Қазақ киносында танылып жүрген жас актер Еркебұлан Тоқтар,
режисер, киносценарист Архат Ордабай, Мейрман Заркенов сияқты шығармашылық саласында жүрген түлектеріміз болашағынан көп үміт күттіреді.
Студенттерге тәлім-тәрбие жүргізудегі идеялық бағыт беруде Қазақстан
тарихы және мәдениеті кафедрасының құрамында жұмыс жасайтын
студенттердің «Парасат» зияткерлік клубы Қазақстанның түкпір-түкпірінен
жиналған қазақ жастарының өнер-білімге құштарлығын шыңдап, мәдениетін
байытып, дүниетанымын кеңейтетін ұйым болып саналады. Бұл қоғамды ұзақ
жылдар Әлеуметтік пәндер кафедрасының қолдауымен қызметін атқаруда.
«Парасат» зияткерлік қоғамы институттың ішкі өміріне, рухани жан-дүниесіне
жаңа серпін туғызды. Есімдері ерекше таныс саясат, қоғам қайраткерлері,
қарымды қаламгерлер, дарынды әншілер, талантты сазгерлер техникалық
университеттің қабырғасына келіп студенттермен тікелей сұхбат жүргізді.
Клубтың алғашқы мүшелері профессорлар Ахметов Қанапия Ғабдуллинович, Шицко Виктория Леонидовна, Абдулина Зарема Альфредовна,
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доцент Нұрпейіс Еділ Мейірханұлы қоғам жұмысының жандануына зор еңбек
сіңірді.
«Парасат» зияткерлік қоғамының ұйымдастыруымен алғаш 1998-2000
жылдары университетке Шығыстың ғұламасы Әл-Фарабидің мұрасын
зерттеуші, ҚР Ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі,
профессор Қасымжанов А.Х., қазақ телерадио журналистикасының негізін
қалаушы, белгілі тюрколог, профессор Барманкулов М.К., белгілі
әлеуметтанушы, Қазақстанның әлеуметтанушылар және саясаттанушылар
ассоциясының президенті, ғалым Бектұрғанов Б.Е., Лермонтов атындағы
Орыс драма театрының көркемдік жетекшісі Андресян Р.С. т.б. шақырылып,
жастарға рухани және эстетикалық тәрбие беруде өз үлестерін қосты.
Студенттерді ұлттық мәдениеттің жетістіктерімен сусындату, сол жолдағы
тұлғалардың жанпида еңбегін үлгі ретінде көрсету жастар арасында ерекше
резонанс тудырды

Есімі аңызға айналған халық батырлары – Ұлы Отан соғысы Кеңес
Одағының батыры, Тәуелсіз Қазақстанның №1 Халық қаһарманы, Қазақстан
Республикасының Қарулы күштерінің алғашқы қолбасшысы Армия генералы
Сағадат Нұрмағамбетов, Ауған соғысының ардагерлері - ләқап атымен аңызға
айналған «қара мойор» полковник Борис Керимбаев, генерал Бақытжан
Ертаев, ҚР мәжілісінің депутаты Бақыт Смағұловтардың келуі
парасатшылардың беделін көтеріп тастады.
Университет басшылығы зияткерлік клубтың жұмысына әрдайым
қолдау білдіріп, келген қонақтарға сый-марапат көрсетті. Көп жағдайда келген
қонақтарды Ғұмарбек Жүсіпбекұлы Дәукеев өзі қабылдап, университеттің
бүгінгісі мен болашағын ерекше мақтанышпен баяндап беретін.
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«Парасат» зияткерлік клубының дәстүрлерін бүгінгі күнде
университеттегі кейінгі толқын мүшелері абыроймен жалғастырып келеді.
«Парасаттың» 20 жылдық тарихында 100-ден астам кездесулер
ұйымдастылып, 20 мыңдай студенттерді қамтыған екен. Клубқа жетекшілік
жасаушылар «Қазақстан тарихы және мәдениеті» кафедрасының меңгерушісі,
т.ғ.к., доцент Болат Қабдөшев және т.ғ.д., профессор Бақдәулет Берлібаев,
белсенді мүшелері Марат Жұмағұлов, Қуаныш Мұқамеджан, Гүлнар
Абрахматова, Мұқсын Дәкенов, Сәуле Байдильдина, Елзат Жарқынбаев т.б.
клубтың жұмысын заманға сай форматта түрлендіруге өз үлестерін қосуда.

Университетіміздің бүгінгі мәдени өмірінде студенттердің дәстүрлі
ойын-сауық түрлері жаңа жобада көрініс табуда. «Студенттер көктемі»,
«Наурыз мейрамы», «АЭжБУ аруы», «Жігіт сұлтаны», «Күзгі бал», «Жаңа
жыл кеші» сияқты мерекелердің мазмұнын ұлттық нақышта өткізу сұранысқа
ие болуда. «Дәстүрдің озығы мен тозығы бар» демекші студенттер атап өтетін
«Валентина күні» Қозы-Көрпеш пен Баян-сұлудың махаббатын әйгілейтін 15
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– ші сәуір күнін «Ғашықтар күні» ретінде атап, жүректеріне ұялаған махаббат
сезімдерін білдіріп келеді.
Жалпы жастарды достыққа, патриотизмге тәрбиелеуде, ішкі рухани
жан-дүниесін байытып, мәдениетін қалыптастыруда игі іс-шаралардың мәні
зор. 2018 жылдың АЭжБУ-і ұйымдастырған «Наурыз» мейрамына 700-ден
астам студенттер, оқытушылар, қызметкерлер мен қонақтар қатысты.
Қазақстанда тұратын ұлттар мен ұлыстардың мәдениеті мен өнерін
тамашалап, көрермендердің қазақ халқына, жеріне деген сүйіспеншілігі арта
түсті.
Алматы энергетика және университетінде салауатты өмір салтын
ұстануға тәрбиелеуге ерекше көңіл бөліп келеді. Оқу үрдісі барысында
студенттерге бөлінген сағаттардан бөлек спорттың бірнеше түрлерімен
айналысуға және ынталандыруға жағдай жасалынған. Университетте
спорттың 20 түрі бойынша студенттер мен оқытушылар секцияларға
қатынасып үйренеді, шынығады, шеберлігін ұштайды. 40 жыл ішінде
студентеріміздің кәсіби деңгейде қол жеткізген табыстары бір төбе. Дене
тәрбиесіне баулып, спорт түрлеріне жаттықтыратын ұжым - Серік Махмутов
басқарған «Рухани және дене тәрбиесі» кафедрасының еңбегі зор болды.

Тәрбие ісі жөніндегі проректор Махмутов Серік Қапанұлы

Мәселен 2013 жылғы республикалық Универсиада 38 ойын түрлерінен
өткен болса, оның 32 түрі көктемгі сессия кезінде ойналды. Алматыда өткен
спорт түрлерінен жарыстарға қатыса отырып, біздің студенттік командалар
136 оқу орындарының арасында 20-шы орынды иеленді.
Спорттық ойындарда кәсібилігін шыңдап, айтулы жетістіктерге жеткен
әр жылдарда оқыған студенттерді мақтанышпен атап айтуға болады:
1) Коханов О. – АЭС-79-2, кикбоксингтан Әлем чемпионы.
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2) Келгенбаев А. – РЭСк-02-3, кикбоксингтан әлем чемпионатының қола
жүлдегері.
3) Цацин Д. – МНпВИЭ - 08-12, Қазақстан Республикасының
біріншілігінің оқпен атудың бірнеше дүркін жүлдегері.
4) Меркулов А. – РЭС-02-7, армреслингтен Қазақстан Республикасының
біріншілігінің бірнеше дүркін жүлдегері.
5) Абдулахат Р. – МРЗ-09, самбодан Қазақстан Республикасының
чемпионы.
6) Ахметова А. – ОЭС-03-15, шейпинг бойынша Қазақстан
Републикасының чемпионы.
7) Жадранова И. – БТЭ-04-3 таэквандодан Қазақстан Республикасының
чемпионы.
8) Юсупов Д. – ССПС-01-2, баскетболдан Қазақстан Республикасының
қола жүлдегері, халықаралық турнирдің күміс жүлдегері.
«Әр студент чемпион» деген көзқараспен спортқа бұқаралық сипат
беруді университетіміз нық ұстанып келеді.
Ұлтымыздың көне спорттық ойыны «Көкпар» да студенттік ортаға
жетті. Қазақтың ерлік дәстүрлерін дәріптейтін «Көкпарды» жаңғыртып,
жастар арасында насихаттап, демеушілік жасап жүрген Көкпар Жастар
Лигасының (Одағы) Президенті Ғұмарбек Жүсіпбекұлының немере бауыры
Данияр Дәукей екенін мақтаныш сезіммен айта аламыз. 2017 жылдың 20 сәуір
күні «Көкпар бойынша жастардың Ұлттық спорт Лигасы» мен Алматы
энергетика және байланыс университеті арасында бірігіп іс-әрекет жасау
жөнінде шарт жасалған болатын. 2017 жылы 2 сәуірінде Көкпар жастар
лигасының алғашқы ойыны өтті. Оған біздің университеттен басқа Қазақ
ұлттық техникалық университеті, Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Қазақ
ұлттық педагогикалық университеті, ҚазАСТ командалары қатысты. 5 ойын
нәтижесінде біздің университетіміздің командасы озық шығып, бірінші
орынды иеленді [38].
Дәстүрдің жаңаша бағыты бүгінгі студент жастардың заманымыздың
көкейтесті әлеуметтік-саяси мәселелерін ұшқыр оймен, терең әжуамен сахна
төрі арқылы жеткізетін тәсілі аты шулы көңілді тапқырлар клубы (КТК)
ойыны. Оның қазақша нұсқасы «Жайдарман» жастар арасында кең тарағаны
сонша, «жайдарман» десе ішкен асын жерге қоятын студенттік қауым
қалыптасып келеді. Соңғы 10 жыл ішінде КТК ойынын да, Жайдарманды да
университет көлемінде студенттер өткізіп келеді. Оқу жылында бірнеше
маусымға бөлініп, ойынның басы ректордың кубогі үшін жарыстан басталады.
Бірнеше командалар өз өнерлерін ортаға салып, қазылар алқасы мен
көремендердің бағасын алады.
Мысалы «Ғибрат» ұйымының бәйгеге қосқан «Аялдама» Жайдарман
тобы 2014 жылғы «Талдықорған әкімінің кубогы» иегерлері, 2015 жылғы
«Республикалық бірінші лига» чемпиондары яғни 2016 жылдан бастап
Жайдарман ойындарынан «Республикалық жоғары лигада» бақтарын сынап,
университет абыройын асқақтатып келеді. Жайдарманның негізін қалаған
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Дыңғалиев Жәнібектерден кейінгі ізбасар жүйріктері Сипанов Нұрлан,
Әділжан Ақжол, Боранбаев Бірлік, Қожахметов Саматтардың өнерлері
арқасында қол жеткізген табыстары университетіміздің жайдарман мектебінің
алған белесі, мақтанарлық тарихы. Жылда өтетін ректор кубогі үшін
Жайдарман бәсекесіне «Қазақстан КТК одағы» президенті Есен Елеукеннің
өзі келіп, қазылар төрағасы болуы университетіміздің Жайдарман және КТК
ойындарына берілген жоғары баға.

Орыс тіліндегі КТК ойыншылары әдеттегідей 2017 жылдардың
ойындарын ерекше қарқынмен бастап, 18 қазанда өткен чемпионатқа 10
команда қатынасты. Бұл университет КТК тарихындағы елеулі жетістік, оның
8 командасы жоғары дәрежелі ойын көрсетіп, жартылай финалға жолдама
алды. Олардан құралған «АЭжБУ құрама командасы» Алматы қалалық
чемпионатында Теміртау, Көкшетау, Астана, Қарағанда және Қырғыстанның
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командаларының арасынан жарып шығып, жартылай Алматы қалалық
ойынының жолдамасын иеленді. Университет бойынша бірінші чемпионатқа
қатынасқан «За проезд», «Ла-ла-ла», «Брамс», «Седьмой этаж», «Короткое
замыкание», «ЭРОН», «21+», «Холостой ход», «56 штук суш», «НБ»
командаларының атауынан-ақ студенттердің КТК ойынына деген азартын
аңғаруға болады.

Алматы энергетика және байланыс университетінің қалалық студентжастар арасында танылып, жақсы қабылданған тың жобасы жыл сайын
өткізілетін Ғ.Ж.Дәукеев атындағы «MUZENERGY» ән-жыр фестивалі.
Университет кәсіподағының ұйымдастыруымен «Көктем әуендері» бард
өлеңдерін орындайтын қалалық фестивальден бастау алды.

Алғашқы жылы Алматының 9 оқу орындары қатынасты. Келесі жылы
10-нан асып кетті. 2016 жылдан фестиваль ауқымын кеңейту мақсатында
атауын өзгертіп, бағдарламасына жаңа номинациялар қосылды. Студенттерді
үнемі қолдап, қамқоршы болып жүрген Алматы энергетика және байланыс
университетінің ректоры Ғұмарбек Жүсіпбекұлы Дәукеевтің мезгілсіз қайтыс
болуына байланысты студенттер қауымы есте қалдыру ниетімен фестивальға
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оның есімін берді. «Біз тамаша, көрнекті адамның бірінен айрылдық. Орны
толмас қаза. Бізге жасаған барлық жақсылықтарыңызға мың да бір рахмет
айтамыз. Сіз жақсы адамсыз. Мәңгі есімізде қаласыз», - деп жазды
студенттердің бірі. Фестивальға Ғ.Ж.Дәукеевтің есімін беру оның мәртебесін
көтеріп, әділ, таза өтуіне тағы бір кепілдік берді.

2016 жылы «MUZENERGY» фестиваліне 23 жоғары оқу орнынан 120
студент қатысуға өтініш берсе, 2017 жылы Алматы қаласының 40 жоғары оқу
орындары мен колледждерінен 240 студенттер қатысуға тілек білдірді. 30
сәуір күні «Алатау» дәстүрлі өнер театрында іріктеуден өтіп шешуші жарысқа
шыққан жүйріктер өнер көрсетті. 7 номинация бойынша студенттер бақтарын
сынады. Алматы қалалық әкімшілігінің, қалалық кәсіподақтың қолдауы және
түрлі компаниялардың демеушілігімен 4-ші рет өткен Ғ.Ж.Дәукеев атындағы
«MUZENERGY» ән-жыр фестивалі өз мәресіне жетті. 28 студент түрлі
номинациялар бойынша жеңімпаз атанды. Қалалық деңгейде өткізілген бұл
шараның мақсаты талантты студент жастардың шығармашылығын
ынталандырып, таныту болатын.
Қазіргі кезеңде коммерциялық емес акционерлік қоғам Алматы
энергетика және байланыс университетінің басшылығы, оқытушыпрофессорлар ұжымы,
студент-жастар Қазақстан Республикасының
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қоғамға ұсынған «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» жобалары және «Төртінші өнеркәсіптік төңкерістің»
жаһандық талаптарынан туатын жаңа мақсаттарды орындауды міндет ретінде
қойып отыр. Біздің мұраттарымыз айқын, Елбасының: «бізге инженерлер мен
дәрігерлер ғана емес, қазіргі заманды және болашақты терең түсіне алатын
білімді адамдар ауадай қажет», - деген қағидасын басшылыққа ала отырып,
жан-жақты кадр мамандар даярлау университетіміздің негізгі миссиясы болып
табылады.
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасынан
туындайтын тың жобаларды жастар арасында насихаттап, жүзеге асыру
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мақсатымен белсенділерді біріктіретін университет қабырғасында «Рухани
жаңғыру» офисі ашылып, жоспарлы іс-шаралар жүзеге асырылуда.

Тарихшы ҚР ҰҒА академигі Х.М. Әбжановпен кездесу

2018 жылы 25 қыркүйегінде АЭжБУ студенттерімен кездесу барысында
мемлекет деңгейінде атқарылған шаруалар туралы әңгімелеген «Рухани
жаңғыру» гуманитарлық зерттеулер орталығының директоры, ҚР ҰҒА
академигі Ханкелді Әбжанов студенттерге жаңғыру саясатының мәнін,
маңызын түсіндіріп берді. Латын графикасына көшуді кезең-кезеңімен асыру,
аударылуы қажетті 100 оқулық, «Туған жер», «Қасиетті жерлер жобасы»
сияқты Елбасының болашақ жастарды оқытып тәрбиелеудегі түпқазықтар
университетіміздің айшықталған жұмыс жоспарына айналып отыр.
Елбасының «Адам баласы – шексіз зерденің ғана емес, ғажайып сезімнің
иесі. Туған жер – әркімнің шыр етіп жерге түскен, бауырында еңбектеп, қаз
басқан қасиетті мекені, талай жанның өмір - бақи тұратын өлкесі. Оны қайда
жүрсе де жүрегінің түбінде әлдилеп өтпейтін жан баласы болмайды»,- деген
толғанысынан шынайы патриотизмнің қайнарын туған елге деген
сүйіспеншіліктен іздеу қажеттігін айтып отыр. Ендеше халқымыздың
ғасырлар бойы қорытқан, жасаған ұлттық мәдениетін, асқақ рухын
жаратылысымызға ізгілік ретінде сіңіріп отыру парызымыз.

Жастар арасында кәсіпкерлікті насихаттап, дамыту мақсатында
құрылған Enactus AUPET - «Enactus KAZAKHSTAN» ұйымы жаһандық
ұйымның бір бөлігі ретінде қызметін айқындау үстінде. Адамның өмірін
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кәсіпкерлік әрекеттер арқылы жақсартуды көздейтін халықаралық ұйымдардан
студенттеріміздің үйренері көп. Мұнда студенттер көшбасшылық дағдыларды
дамытады, ұжымда жұмыс істей алады, тәжірибеде теориялық білімді
қолданады, студенттерге нарықтық экономиканың негіздерін үйретеді.
«АЭжБУ Enactus» тобының мүшелері Enactus республикалық және ұлттық
ойындарына тұрақты қатысып келеді. Университет қабырғасында ұйым
студенттер арасында кездесулер өткізіп, жаңа стартаптық жобалар
дайындайды. Ұйым мүшелері кәсіпкерліктің қыр сырын терең зерттеп, керекті
дағдылар жиады. Алғашқы қол жеткізген жетістіктері де жаман емес.
Алматы энергетика және байланыс университетінің алдындағы қолға
алынған үлкен міндет үштілділікті дамыту болып табылады. 2018/19 оқу
жылында түскен студенттердің жалпы саны 1667 болса, оның 1019 қазақ
бөліміне, 658 орыс бөліміне түскендер. Ендеше қазақ жастарының ағылшын
тілінде еркін сөйлеп озық білімді еркін меңгеруі керек. Осы мақсатта
құрылған «ELC AUES» - ағылшын тілін үйрену тобы студенттердің ерікті
шығармашылық бірлестігі. Клубтың мүшесі ағылшын тілін жақсы көретін
және оны күн сайын қолданатын университеттің кез-келген студенті бола
алады. «ELC AUES» болашақты ойлайтын полиглот жастар ордасы.

Еліміздің ертеңі жастарымыздың алдында тұрған мақсат-мүддесі айқын.
Тәуелсіз Қазақстанның іргетасын нығайтып, бір шаңырақтың астында бір атаның
баласындай тұтастығымызды сақтап, жан-жақты дамыған 30 елдің қатарына
қосуға бел байлады. Кеше ғана оқуға түскен І курс студенттері университетте
білім алумен қатар сан-салалы қоғамдық жұмысты атқаруға өз таңдауын жасады.
Бұл жаңа құрылған студенттердің ерікті ұйымдары тәрбие жұмысын жүргізуде «әр
студент қоғамымыздың қаланар кірпіші» атты тың жобасымен жаңа толқынның
қосылғанының куәсіміз. Бір арнаға тоғысқан белсенді ұйымдардың мақсаты
шығармашылық арқылы жастарды туған жерін қастерлеуге, рухани тазалыққа,
адамшылыққа, турашылдық сияқты қадір-қасиеттерді сіңіруге үйрету. Өткен
тарихымыз өнегелілік, әдет-ғұрып, салт-дәстүр, тағылым сабағы мен ұрпақ
тәрбиесінің қыруар үлгілерінен тұратын мұраға бай екендігіне жастардың көзін
жеткізу біздің де ұжымымыздың басты мақсаты болып табылады.
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6. АЭИ-АЭжБИ-АЭжБУ: кеше және бүгін (сұхбаттар, естеліктер,
тарихи құжаттар)
Алматы энергетика және байланыс университетінің ректоры, экономика
ғылымдарының докторы, математика профессоры, Ұлттық ақпараттандыру
академиясының академигі Сәуле САҒЫНТАЕВАНЫҢ сұхбаты «Энергетика»
журналында жарияланған сұхбаты
ОТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУГЕ - ӘЛЕМДІК СТАНДАРТТАР
Алматы энергетика және байланыс университетінің ректоры Сәуле
САҒЫНТАЕВАНЫҢ Қазақстан Республикасы Энергетиктер Одағы өткізген
Қазақстан ардагерлері-энергетиктерінің X форумындағы энергетикалық
проблемалар жөніндегі халықаралық конференцияда сөйлеген сөзінен кейін
бұл іс-шараларға қатысушылардың қазіргі білім беру жүйесіне қатысты
туған сауалдарына орай «Энергетика» журналының редакторы Николай
Колупаевқа Сауле Саветовна сұхбат беруге келіскен болатын.
Н.К. - Қазақстандағы жоғары білімнің Болон процесіне қосылуы әлемде
ең үздіктердің бірі болып саналған елде көптеген ондаған жылдар бойы
жұмыс істеп келе жатқан инженерлерді даярлау жүйесінен бас тартуға мәжбүр
болдық. Бұрын «КСРО-да жасалған» бренді бар инженерлер білікті кадрлар
болатын, олар бүгінде зейнет жасына жеткенде көптеген жобалау, ғылымизерттеу институттарында және өндірісте, ТМД елдерінде ғана емес, сонымен
қатар алыс шетелдерде де сұранысқа ие. Біздің білімімізге деген мақтаныш
сезімімен мен қазір кеңестік кезеңдегі оқыту жүйесін есіме алып отырмын.
Алпысыншы жылдары күндізгі оқу бөлімінің студенттері таңдаған
мамандығы бойынша өндіріске барып, бір жарым-екі жыл ішінде жалпы білім
беретін пәндер бойынша сырттай оқу барысында жұмысшы мамандығын
меңгерген жұмысшы-студенттер деп аталатын жүйе болды. Содан кейін
мұқият теориялық дайындықтан өтетін.
Студенттер оқыту аяқталар алдында - диплом алдындағы практикасын
кәсіпорындарда өтіп, теориялық тұрғыдан дайындалған дипломдық
жобаларында немесе ғылыми жұмыстарында кәсіпорынға немесе ғылыми
мекемеге қажетті нақты мәселелерді шешетін. Сөйтіп, институттан инженер
лауазымына орналасуға дайын, толыққанды жоғары білікті маман шығаратын.
Энергетика және өнеркәсіптік кәсіпорындардың пікірлері бойынша қазіргі
бакалавр - бұл аяқталмаған яғни толық емес жоғары білімі бар маман. Оның
біліктілігі - бұл елдің өндірістік энергетикалық саласындағы практикалық
қызмет үшін қажетті кәсіби құзыретін қамтамасыз ете алмайтын жоғары
білімнің бастапқы сатысы ғана.
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Осыған байланысты менің сұрағым: «Қазақстан Американың білім беру
жүйесіне қандай мақсатпен көшуге шешім қабылдады, мүмкін, бұл білім
беруде мемлекеттік қаржыландырудың жеткіліксіздігімен бе, әлде білім
туралы құжаттарды нострификациялау қажеттілігімен бе?».
С.С. - Қазақстан американдық білім беру жүйесіне көшкен жоқ, бірақ
Болон процесіне қосылды. Бұл жерде Болон процесі деген не және оған не
үшін Қазақстан кіргендігі туралы бірқатар түсініктеме беру қажет. Болон
процесі - бұл біртұтас еуропалық жоғары білім беру аймағын құру мақсатында
Еуропадағы жоғары білім беру жүйелерінің конвергенциясы мен үйлесімі.
Болып жатқан жаһандану процестері аясында Болон процесінің басты
мақсаттарының бірі «еркін қозғалысты тиімді жүзеге асырудағы кедергілерді
жеңу арқылы ұтқырлықты ынталандыру» болып табылады. Ал Қазақстан
әлемдік экономикалық процестерге және интеграциялық жобаларға белсенді
қатысатын болғандықтан, менің ойымша, ұлттық экономиканың стратегиялық
маңызды салаларының бірі болып табылатын білім беру жүйесі елдің
мүдделерін де, әлемдік білім беру жүйесінің нақты даму динамикасын да
ескеруі керек. Бұған отандық білім беруді әлемге, оның ішінде еуропалық
стандарттарға жақындастыру арқылы ғана қол жеткізуге болады. Сонымен
қатар, оқыту нәтижелері танылып, оларды оңай салыстыруға болады. Бұл
дегеніміз барлық елдердегі жоғары білім деңгейлері мүмкіндігінше ұқсас
болуы керек, ал оқыту нәтижелері бойынша берілген академиялық және
ғылыми дәрежелер барынша ашық және салыстырмалы болуы керек.
Сондықтан, Қазақстан, сонау 2010 жылы, әлеуметтік-экономикалық жаңғырту
кезеңі қарсаңында Болон процесіне қосылды (Анықтама үшін: Ресей Болон
процесіне 2003 ж., Беларуссия - 2015 ж.)
Қазақстан Болон процесіне қосылғаннан кейін Қазақстанның жоғары
білім беру жүйесінде елеулі өзгерістер болды. Оның ішінде мамандарды
даярлаудың үш деңгейлі моделіне: бакалавр - магистр – PhD-ге көшіру жүзеге
асты.
Осылайша, бұл процестің білім беруді қаржыландыруға ешқандай
қатысы жоқ. Сонымен қатар, 2017-2018 оқу жылында соңғы 5 жылда алғаш
рет жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды
даярлауға арналған мемлекеттік гранттар саны, оның ішінде бакалавриат үшін
- 6 мың орынға өсті; магистратураға - 2,5 мыңнан астам орынға; PhDдокторантураға - 2 есеге өсті.
2018-2019 оқу жылында оқуға жыл сайын бөлінетін 54 мың грантқа тағы
20 мың грант қосылды. Техникалық мамандықтарға сұраныстың артуын
ескере отырып, техникалық мамандықтарға қосымша 11 мың грант бөлінгені
өте маңызды болды.
Сонымен, Елбасы Н.Назарбаев Қазақстан Республикасы Парламенті
палаталарының бірлескен отырысында сөйлеген сөзінде атап өткендей, «... Бұл
төртінші өнеркәсіптік революция жағдайында жаңа экономикада сұранысқа ие
болатын мыңдаған мамандарды даярлайды».
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Энергия айтарлықтай консервативті сала болғанына қарамастан, Батыс
елдерінде сол кезде-ақ технологияда күрделі өзгерістер орын ала бастады, бұл
белгілі бір технологияны үйренуді емес, негізгі пәндерді білуді және кезкелген жаңа технологияға еніп, олардың негізінде оны өз бетінше игеруді
қажет етеді.
Сондықтан әлемде жоғары мамандандырылған инженерлерді
дайындаудан кең профильді бакалаврларды даярлауға ширек ғасырдан астам
уақыт бұрын басталған көшу «білімнің ескіруі» тұжырымдамасы пайда болған
технологиялар сияқты жабдықтарды алмастырудың барған сайын
жеделдетілген қарқынымен байланысты қажетті шара болды.
Мен Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың сөзімен айтайын: «Қазіргі әлемде
жалпыға бірдей сауаттылық енді жеткіліксіз. Біздің азаматтар ең заманауи
қондырғыларда және ең заманауи өндірісте жұмыс істеуге дайын болуы
керек...». Білім беру қазірдің өзінде Интернет-технологиялар мен гаджеттерге
негізделген. Білімді қалай алуға болатындығын үйрету керек, өйткені
ақпараттық кеңістіктің ашықтығы мен қол жетімділігі жағдайында кез-келген
сұрақтарға Интернеттен жауап табуға болады. Бірақ сіз үлкен ақпарат
ағынынан дұрыс жауаптар таба білуіңіз керек және дұрыс шешім қабылдауға
үйренуіңіз керек.
Өндірісте, оның ішінде энергетика саласында көптеген әрекеттер мен
операцияларды машиналар, автоматтандырылған жүйелер мен роботтар
орындайды. Сондықтан, олар үшін қол жетімді емес басқа қабілеттерді
дамыту қажет болады. Оларды әйгілі ғалым, әлемге танымал ұстаз, Нью-Йорк
университетінің теориялық физика профессоры, қара айрықтарды зерттеу
және Ғаламның кеңеюін жеделдету саласындағы зерттеуші, физиканың негізгі
моделі ретінде танылған string теориясының негізін қалаушы Мичио Каку өте
дәл анықтады: бұл шығармашылық, қиял, бастамашылдық, көшбасшылық
қасиеттер.
Теория мен практиканың арасындағы қайшылық әрқашан болған. Ал
Кеңес Одағы кезінде жоғары білім беру жүйесі университеттердің теориялық
білімді көбірек беретіндігі, университетті бітіргеннен кейін олардың түлектері
өндірісте білімін аяқтауы керек деп жиі сынға ұшырады. Кеңес Одағы
ыдырағаннан кейін, соңғы кезге дейін экономиканың нақты секторының
қажеттіліктерін, елге қандай мамандар қажет екенін ешкім зерттеген жоқ.
Оның үстіне өнеркәсіп пен өндіріс құлдырап, көптеген мамандар жұмыссыз
қалды.
Кеңестік кезеңнен бастап, тіпті өткен ғасырдың 90-жылдарымен
салыстырғанда жағдай айтарлықтай өзгерді. Қазіргі жағдайда, бәрі тез өзгеріп
жатқан кезде, екі жыл бұрын да үлкен сұранысқа ие болған мамандықтар
бірнеше жылдан кейін жойылып кетуі мүмкін. Ал қазіргі жағдайда мүлдем
басқа білім мен дағды қажет. Сондықтан, ел экономикасына сұранысқа ие
мамандарды сапалы даярлауды қалай өткізуге болады деген негізгі мәселе
болмақ.
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Осы тұста кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру үшін біздің жұмыс
берушілермен өзара бірлескен іс-қимылымыз өте маңызды болады, оның рөлі
тек өсіп қана қоймай, жаңа деңгейге көтеріледі, олар оқу процесінің белсенді
қатысушылары болып және сонымен қатар, қызығушылық танытқан жақ
болғандықтан оқу нәтижелеріне де жауап береді. Өкінішке орай, жоғары оқу
орындары дұрыс емес мамандар даярлайды дегенді жиі естиміз. Мен үнемі
«сын конструктивті болуы керек» деп айтамын. Маған сеніңіз, біз жоғары оқу
орны ретінде заманауи еңбек нарығына қажет мамандарды даярлауға өте
мүдделіміз. Жұмыс берушілер өздеріне қажет мамандарды алуға мүдделі
екендігіне сенімдімін. Сондықтан кәсіби қауымдастықтар, оның ішінде
Қазақстан электрэнергетикасы қауымдастығы (ҚЭҚ) кәсіби стандарттар мен
оқу бағдарламаларын жасауға белсенді қатысуы керек. Кәсіби стандарттар
арқылы университеттерге нақты міндет қойыңыз - қандай мамандарды, қандай
құзыреттіліктер мен дағдыларды алғыңыз келеді? Егер кәсіби
қауымдастықтар бізді тыңдаса, онда біз бір тілде сөйлесіп, баррикадалардың
екі жағында тұрмай, бірге жұмыс істейтін боламыз. Айта кету керек, іс
жүзінде қазірдің өзінде белгілі қадамдар жасалып жатыр. Мәселен, жұмыс
берушілер білім беру бағдарламаларын құруға қатысады, олардың
ұсыныстары бойынша ескірген пәндер жойылды, жаңа өзекті пәндер немесе
өндіріс саласының қазіргі жағдайына сәйкес бөлімдер енгізілді. Соңғы 2
жылда біздің барлық оқу бағдарламаларымыз жұмыс берушілермен тікелей
байланыстағы салалық біліктілік шеңберіне және кәсіби стандарттарға
негізделген жаңартылды және жасалды. Біз жұмыс берушілермен дипломдық
және магистрлік диссертациялардың тақырыптары бойынша жұмыс
жасаймыз, барлық жұмыс дерлік кәсіпорындар мен ұйымдардың нақты
тапсырмалары бойынша жүзеге асырылады және қолданбалы сипатта болады.
Инженерлерді даярлауға келетін болсақ, білім туралы заңға сәйкес
университет бакалаврларды, магистрлерді және PhD докторларын
дайындайды және оқыту нәтижелері бойынша тиісті академиялық дәрежені
береді.
Біліктілікті, оның ішінде инженерді «Атамекен» кәсіпкерлер
палатасының қатысуымен құрылған құзыреттілік Орталықтары береді.
Сонымен қатар, әр сала үшін 2016 жылдың 16 наурызындағы Республикалық
әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі
үшжақты комиссияның хаттамасымен бекітілген Ұлттық біліктілік шеңберіне
сәйкес біліктілік деңгейлерінің бірыңғай шкаласы анықталған салалық
біліктілік шеңбері (СБШ) әзірленіп жатыр немесе әзірленген болу керек. Білім
берудің әр деңгейі үшін жеке және кәсіби құзыреттілікке қойылатын талаптар,
дағдылар мен дағдыларға қойылатын талаптар, осы деңгейлерге сәйкес білім
мен лауазымдарға қойылатын талаптар белгіленеді. Мысалы, ақпараттықкоммуникациялық технологиялар (АКТ) саласына арналған салалық біліктілік
шеңберінде (СБШ) инженер лауазымын алу үшін кемінде екі жыл
бакалавриатта оқып, практикалық тәжірибе қажет; инженер лауазымы өндірістік процестің бастығы болу үшін бакалавриатта оқып, практикалық
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тәжірибесі болуы тиіс; инженер лауазымы – басшы немесе бөлім басшысы
үшін - 7 деңгей, яғни магистратура және практикалық тәжірибе керек; ал
өндірістік процестің басшысы немесе төраға лауазымы үшін - 8 деңгей, яғни
докторантураны бітірген болуы тиіс.
Менің ойымша, бұл ҚЭҚ, бір жағынан, энергетика саласындағы ең
мүдделі кәсіптік ұйым ретінде, ал екінші жағынан, «Атамекен» кәсіпкерлер
палатасының мүшесі ретінде ОРК-ны құруға және энергетикалық саланың
құзыреттілік орталығын құруға жауапкершілікпен қарауы керек, өйткені, тағы
да қайталаймын, «Білім туралы» заңға сәйкес бұл мәселе университеттің
құзыретіне кірмейді. Егер ҚЭҚ мұнымен айналыспаса, онда бұл қызмет бұл
мәселеде толығымен құзыреті жеткіліксіз немесе тіпті осы саладан мүлдем
алыс болатын ұйымдарға берілуі мүмкін деген қорқыныш өте зор, бұл
нәтижесінде инженер біліктілігін бұл атаққа лайық немесе лайық емес
адамдардың алатынына тікелей әсер етеді.
Н.К. - С.И.Ожеговтың орыс тілінің сөздігінің анықтамасына сәйкес,
құзыреттілік дегеніміз - біреу (маман) жақсы білетін мәселелердің жиынтығы.
Шындығында, құзыреттілік дегеніміз - білікті адамның біліктілігі. Сондықтан,
бұл терминді маман-инженер біліктілігіне ие емес бакалаврдың мамандық
мүмкіншіліктерін анықтау үшін қолдану орынсыз. Оқу жоспары кәсіби
циклдің негізгі және ауыспалы бөліктері (инженерлік графика, қолданбалы
механика, электротехниканың теориялық негіздері, электр машиналары,
жалпы энергия және т.б.) басым болатын толық емес жоғары білім
қалыптастырады, ал кәсіптік циклдің профильдік бөлігі күрт төмендейді. Бұл
көрсеткіш маман-инженерді дайындаудың оқу уақытынан үш есе төмен,
демек, бакалавр алған кәсіптік білім (құзыреттілік) үш есеге азаяды. Көптеген
мамандар мен әрі университеттердің оқытушылары да «Электрэнергетика
және электротехника» саласындағы мамандарды даярлау үшін әдеттегідей
магистратураны екі деңгейлі оқытуды қабылдау керек деп санайды мәселен,
Ресейде минералды, атом энергетикасы және бірқатар қауіпті өндірістерді
дамыту бойынша инженер магистр мамандарын даярлауда менеджерлер екі
деңгейлі мамандар даярлау жүйесіне көшу туралы үкіметтің шешіміне қол
жеткізді. Германияда да Болон білім беру жүйесі де бар. Бірақ бұл басқа
жүйелермен бір деңгейде, университеттердің өздері таңдауға құқығы бар.
Қазақстанда «Білім туралы» Заңының 14-бабының 5-тармағына сәйкес
оқытудың жаңа технологияларын сынау, жаңа білім беру мазмұнын енгізу
үшін эксперименттік білім беру оқу бағдарламаларын эксперименттік
режимде жұмыс істейтін білім беру ұйымдарында (эксперименттік алаңдарда)
іске асыруға болады.
Сіздің университетіңізде эксперимент режимінде оқу мерзімін ұзартуға,
бакалавр дәрежесіне инженер мәртебесін беру үшін оқу бағдарламасын
өзгертуге бола ма? АЭжБУ осы ережені пайдалана отырып және оқыту
схемасын 6 жылдық циклге ауыстыру барысында толыққанды магистр
инженерін шығара ала ма? Қосымша білім берудің тағы қандай формалары
болуы мүмкін? Егер бакалавриатта оқу жоспарлары мен оқу мерзімдерін
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құруда университеттер үлкен тәуелсіздікке ие болса, қандай артықшылықтар
пайда болады?
С.С. – Қазіргі кезеңде АЭжБУ бакалавриатта 4 жыл оқығаннан кейін
және мамандандырылған магистратурада 1,5 жыл оқығаннан кейін
инженерлік шеберлігі бар толыққанды маман шығарады. Жоғары оқу орнынан
кейінгі білім берудің қолданыстағы мемлекеттік стандартына сәйкес
мамандандырылған магистратура 1,5 жылды құрайды, тек бакалавр дәрежесі
инженер (маман) деңгейіне дейін жететін академиялық кезең. Егер кеңестік
жоғары білім беру жүйесінің масштабына жүгінсек, онда бакалавр - бұл толық
емес жоғары білім деп айтуға болады. 2 жылдық магистратура - болашақта
ғылыммен немесе оқытушылықпен айналысқысы келетіндерге арналған. Ол
ғылыми-педагогикалық магистратура деп аталады.
Оқу мерзіміне келетін болсақ, берілген академиялық еркіндік
жағдайында оқу мерзімі көбіне студенттің өзіне байланысты. Ол
бағдарламаны 2 және 10 жылда игере алады. Барлығы оның тілектері мен
қабілеттеріне байланысты.
Сонымен қатар, АЭжБУ-да негізгі бағдарламамен қатар (Major)
қосымша бағдарламаны (Minor) игеріп, кейіннен 2 диплом алуға мүмкіндік
бар. Сонымен қатар, бұл АЭжБУ мен басқа мемлекеттердің университеттерінің дипломдары болуы мүмкін. Мысалы, Ресейдің жетекші
университетімен, біздің серіктесіміз - Мәскеу энергетикалық университетімен
екі дипломдық бағдарлама АЭжБУ-да өте танымал. Немесе негізгі
бағдарламаға қосымша, мысалы, электр энергетикасы, басқа мамандықтың
кез-келген басқа пәндерін игеру, мысалы: бағдарламалау, интеллектуалды
жүйелер, ақпараттық қауіпсіздік жүйелері, экономика және қаржы. Өткізілген
барлық пәндер транскриптке және университетті аяқтағаннан кейін дипломға
қосымшаға жазылады, бұл оның иесінің бәсекеге қабілеттілігін арттырады.
Н.К. - Ресейде әскери-өндірістік кешеннің, денсаулық сақтау мен
ғылымды қажетсінетін өндірістердің кейбір салалары үшін мамандарды
(инженерлерді) даярлау бағдарламалары сақталды. Біздің елімізде Қазақстан
Республикасының «Білім туралы» Заңына сәйкес мұндай артықшылықты
дәрігерлер ғана пайдаланады. Бірақ білікті энергетиктерді бітіру практикалық
дағдыларды қажет етеді. Медициналық білім беруде заманауи жабдықтармен,
фантомалармен және муляждармен жабдықталған және студенттердің және
(немесе) медицина қызметкерлерінің практикалық (клиникалық) дағдыларын
меңгеруге және басқаруға арналған медициналық жоғары оқу орнының
құрылымдық бөлімшелері бар. Инженер-энергетик әрі терапевт, әрі
диагностикашы, әрі дәрігер болуы керек; ғалым ретінде - ең күрделі электрлік
өнімдерді дамытушы да, жақсы оператор да, басқарушылық қызметте
экономикалық канондармен ғана емес, бірінші кезекте энергия қажеттіліктері
мен заңдарымен ойлау керек.
Сіздің ойыңызша, медициналық білімге ұқсас нәрсе инженерлік
кадрларды дайындауда, әсіресе энергетика саласында болуы керек пе?
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С.С. - Мен қазірдің өзінде жауап бергенімдей, инженер біліктілігін алу
үшін университеттің түлегі өндірісте алатын практикалық тәжірибе қажет, ал
инженер біліктілігін тиісті құзыреттілік орталықтары береді.
Н.К. - Электр энергетикасындағы және жалпы өнеркәсіптегі білім беру
жүйесіне нарықтық көзқарас тек Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар
көптеген экономикалық дамыған Батыс елдерінде көптеген апаттарға әкеліп
соқтырды. Жасы бойынша кететін мамандардың орнына - энергетика
басқармаларының,
энергетикалық
кәсіпорындар
мен
қызметтердің
басшылары, экономистер, заңгерлер және энергетика саласымен байланыссыз
басқа мамандар келеді, олар, шамасы, тек өздерінің энергетикалық
орталықтары мен басқа да энергетикалық объектілерінің тиіділігі мен кірісі
туралы ойлайды, ал сенімділік олар үшін түк болмай қалды.
Сіздің ойыңызша, бұл мәселені қысқа мерзімде шешуге болады ма,
жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар, пайдалану, жобалау, ғылыми және
жобалау-технологиялық ұйымдар үшін, соның ішінде баламалы энергетика
және бұл үшін не істеуге болады және не істеу керек?
С.С. - Электр энергиясын өндіру, беру және тарату бойынша көптеген
электр энергетикалық кәсіпорындарда, әсіресе аймақтарда, кадрлар
тапшылығы сезілуде.
Әрине, кадр резервін мүмкіндігінше тез толықтыруға болады. Алайда,
бұл жұмысты тек бір университет қана емес, сонымен қатар кәсіпорындар да
жасайды. Үздіксіздік жас энергетик-инженерлері үшін әлеуметтік және кәсіби
тұрғыдан жағдай жасай отырып, дамыту солармен байланысты.
Егер Алматы энергетика және байланыс университетінің тәжірибесі
туралы айтатын болсақ, институттар (бұрын - факультеттер) энергетикалық
кәсіпорындармен
«Электрэнергетика»
және
«Жылуэнергетика»
мамандықтары бойынша оқытудың жеке траекториясын жаңарта отырып,
нақты тұтынушылар үшін мақсатты бағытта кадрлар даярлау бойынша үнемі
жұмыс істейді. Сондықтан, бұл тәсіл тұтынушы мен студент өз кәсіпорнын
дамыту үшін оқуға қызығушылық танытқан кезде тиімді болады.
Сондай-ақ көптеген энергетикалық кәсіпорындар дипломдық жобалар
мен магистрлік диссертацияларды қорғау кезінде университетке өз өкілдерін
жібереді, олар өздері біздің түлектердің білімін тексеріп, оларға тиісті жұмыс
ұсына
алады.
Нәтижесінде
кәсіпорындарда
кадрлардың
ішінара
толықтырылуы орын алады. Осылайша, жұмыс берушілер түлектерді бөлуге
белсенді қатысады.
Кадрларды даярлаудың жеткіліктілігі туралы мәселені әр кәсіпорын
жеке-жеке шешеді, ал университеттер, әрине, сала талап ететін кадрларды
дайындайды.
Біздің түлектеріміздің білім сапасын төмендетпеу, сондай-ақ
қолданыстағы несиелік технология талаптарын үйлестіру мақсатында біз
5В071800 - «Энергетика» мамандығында оқитын студенттерге терең кәсіби
мамандануға «Электр станциялары және қосалқы станциялар», «Электр
желілері мен жүйелері», «Релелік қорғаныс және автоматика», «Электрмен
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жабдықтау», «Жаңартылатын энергия көздері» және «Электр энергетикасы
кәсіпорындарының экономикасы» сияқты ерекше бағдарламалар жасадық.
Негізгі пәндерді оңтайландыру және кәсіби пәндерді толтыру нәтижесінде біз
түлектеріміздің инженерлік бастауларының негізін сақтап қалдық. Сонымен
қатар, нақты кәсіптік дағдыларды, оның ішінде баламалы энергетиканы
алғысы келетін түлектер мамандандырылған магистратурада оқу арқылы ала
алады.
Баламалы энергетика туралы нақты айта отырып, біздің университет
осы даму векторына ерекше назар аударады. 2014 жылдан бастап 5В071800 «Электр энергетикасы» мамандығы аясында біз «Жаңартылатын энергия
көздері» мамандығы бойынша бакалаврларды шығарамыз, 2016 жылы
«Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау» кафедрасы негізінде
жаңа «Электрмен жабдықтау және жаңартылатын энергия көздері» кафедрасы
құрылды, 2017 ж. осы бөлімнің құрамында «Баламалы және жаңартылатын
энергия көздерін интеграциялау» ғылыми зертханасы ашылды. Пәндердің оқу
бағдарламалары мен мазмұны жаңартылатын энергия көздерін интеграциялау
тұрғысынан «Самрук Грин Энерджи» ЖШС, (Қапшағай СЭС), «KEСOС» АҚ,
инновациялық оқыту әдістері тұрғысынан Таллин технологиялық
университетімен келісілді, нәтижесінде бітіруші жасыл технологиямен жұмыс
істеу үшін күн және жел электр станцияларын пайдалану және т.б қажетті
білім мен құзыреттіліктерге ие болды.
Н.К. - Батыс білім және ғылым жүйесінің анықтамалары - «білім беру
кредиті», «модульдік оқыту», «силлабус», «транскрипт» және т.б. қазақ
қоғамы үшін қазірдің өзінде таныс болып келеді. Салыстырмалы түрде жаңа
академиялық дәреже - PhD пайда болды. КСРО дәуірінен қалыптасқан
көптеген кандидаттар мен ғылым докторларынан құралған ғылыми элита өз
дәрежесін жоғалтудан белгілі дәрежеде қорқады. Осылайша, ғылым
докторлары PhD докторларын байыпты қабылдамайды және оларға ғылым
докторы мәртебесінің мұндай құнсыздануы ұнамайды.
Негізінде, бұл көзқарас дәлелді, өйткені екі дәрежені алудың күрделілігі
салыстыруға келмейді. Ғылым докторы атану үшін сізге жаңа ғылыми
бағытты табу үшін байыпты жаңалық ашу керек. PhD докторант белгілі бір
білім беру бағдарламасын игеруі керек (яғни студент сияқты дәрістерге
барады және емтихан тапсырады) және диссертация жазады. Ал егер бұрын
қорғау диссертациялық кеңестің алдында өтіп, мемлекеттік органдарда
кешенді мақұлдау процесі болған болса, онда жаңа доктордың жұмысы олар
оқыған университетте қорғалады. Сонымен қатар, кеңестік дәстүр бойынша
ғылым докторы ғылыми мансаптың шыңы болып табылады, ал PhD докторы
тағы бір біліктілік сатысы болып табылады. Ғылым кандидаттары PhD
докторларына күмәнмен қарайды, өйткені бұл ғылыми дәрежелердің өзара
алмастырылуы мен сәйкестігі туралы әдеттегі пікір ұнамайды. Кандидаттықты
қорғау әлдеқайда қиын болды деп санайды. Бұл проблемалар Қазақстанда да
бар. Оның үстіне мемлекет пен университеттер әкімшілігінің PhD
докторларын біртіндеп алға шығара бастауы мәселені ушықтыра түседі.
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АЭжБУ-де докторантураға деген көзқарас қандай? Кеңестік ғылыми
дәрежелер құнсызданып жатқан жоқ па?
С.С. - философия докторы - бұл ғылым кандидаты дәрежесін беру
схемасынан біршама ерекшеленетін, бекітілген ережелер бойынша берілетін
қалыпты ғылыми дәреже. Кей жерлерде PhD ізденушісіне қойылатын
талаптар күрделене түсті. Мысалы, талапқа сәйкес, білім және ғылым
саласындағы бақылау Комитеті мойындаған отандық журналдарда
жариялаудан басқа, импакт-фактор деп аталатын журналдарда жарияланым
болуы қажет. Бұл негізінен шетелдік басылымдар. Қазір Қазақстанда импактфакторы бар журналдарды шығару құқығын «алу» бойынша белсенді жұмыс
жүргізілуде. Менің ойымша, бірнеше жылдан кейін елімізде осындай
журналдардың саны жеткілікті болады. Біздің университеттегі «АЭжБУ
хабаршысы» басылымы осы тізімге енуі де мүмкін.
Ғылым кандидатын қорғау да күрделі болды: реферат тарату, оппонет
болатын ұйым міндетті қорғауды ұсыну, осы саланың мамандарының оң
пікірлері және т.б. қажет болды. Бұл талаптар ізденушінің диссертациясын
кең талқылауға «мәжбүрледі».
Сонымен
бірге,
ғылым
кандидаттары
мен
докторларының
диссертацияларының интернетте орналастырылуын қажет етпейтіндігін және
оларды іс жүзінде ол жерден табуға болмайтынын ескеру қажет. Енді
диссертацияның толық мәтіні, Қазақстандағы кез-келген жоғары оқу орнының
PhD докторанты қорғаудан бір айдан кешіктірмей, диссертациялық кеңестің
сайтына орналастыруға міндетті, осылайша әлемнің кез келген жерінен кезкелген адам онымен таныса алады. Айтпақшы, АЭжБУ-да 2013-2014 жж. сол
кезде Қазақстанда революциялық шешім қабылданды: барлық тезистер мен
магистрлік диссертацияларды (кандидаттық диссертациялармен бірге)
АЭжБУ-нің сыртқы сайтында жариялау. Жұртшылық бұл ақпарат көзіне қол
жеткізгендіктен, жұмыс берушілер креативті және жаңашыл ойлы
қызметкерлерді орындалған жұмыс сапасына қарай таңдай алады. Екінші
жағынан, осылайша АЭжБУ мен түлектің өзін шығармашыл ретінде
зияткерлік меншігін қорғау мәселесі шешілді.
Сонымен қатар, техникалық (қолданбалы) ғылымдар бойынша
кандидаттық диссертациясын қорғауға жіберудің міндетті талабы
экономикалық нәтижені ресми растай отырып, зерттеулердің нәтижелерін
экономиканың нақты секторына енгізу болды. Біздің ойымызша, бұл
талаптарды PhD ізденушілерге және олардың диссертацияларына қолдану
ізденушілердің зерттеудің толықтығы мен олардың практикалық
бағыттылығына деген жауапкершілігі мен қызығушылығын арттырады. Бұл
әбден мүмкін, өйткені әр диссертациялық кеңес талапкерлерге өз талаптарын
қоюға құқылы.
PhD докторларын даярлау жүйесінің айрықша ерекшелігі - кадрларды
даярлау шетелдік жетекші университеттермен серіктестікте жүргізілуі керек.
Бұл қазақстандық білім беру жүйесінің шетелдік жүйелермен жақындасуына,
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ғылыми
нәтижелердің
ашықтығына
және
ғылыми
дәрежелердің
салыстырмалылығына ықпал етеді.
Н.К. - Бүгінгі таңда энергетика саласын 1960 жылдардың мамандары
ұстап тұр. Жаңа буын бітірді, бірақ әрдайым білімді бола бермейді. Қазіргі
студент университетте оқу ақысын төлеу міндетті түрде диплом алудың кілті
болып табылады деген көзқарасты қалыптастырды. Жоғары оқу
орындарындағы проблема қазіргі заманғы студенттің үнемі білім алуға
ынтасы бола бермейтіндігімен қиындай түседі. Орташа бірінші курс
студентінің интеллектуалды деңгейі - бұл 1980 жылдардың басындағы
кеңестік мектептегі сегізінші сынып оқушысының деңгейі. Қазақстанның әр
аймақтарында орта мектепте дайындық деңгейі әр түрлі болатынын мойындау
керек. Егер Кеңес уақытында Мемлекеттік стандарт бүкіл елде сақталып, ауыл
мектебінің түлегі Мәскеу мемлекеттік университетіне түсе алса, қазір ауыл
мектебі қиын кезеңдерді бастан кешуде. Химияны дене шынықтыру мұғалімі,
алгебраны биолог үйрете алады.
Сіздің ойыңызша, орта білім беру жүйесінде мектептегі білімдегі
олқылықтарды жою үшін университеттің құнды академиялық сағаттарын
босқа өткізбеу үшін не істеуге болады? Сонымен қатар, компьютерлендіру
дәуірінде университеттің жалпы білім беру пәндерінің (тарих, философия,
қоғамтану және т.б.) бір бөлігі мектептегі білім беруге ауысуы мүмкін деп
ойламайсыз ба, бұл инженерлік мамандықтарды игеру үшін оқу процесінің
орасан бөлігін босатады ма?
С.С. - АЭжБУ-дың көптеген басқа университеттерден айырмашылығы,
олар мұнда білім алу үшін келеді. Әрине, ақылы оқу сессияның оң бағасына
кепілдік береді деп ойлайтындар бар. Алайда бұл санаттағылар АЭжБУ
талаптарына сәйкес келмейді және басқа университеттерге барады. АЭжБУ
әрқашан сапаны алдыңғы қатарға қояды және біз білім беру қызметтері
нарығында осылай танымалбыз. Демек, АЭжБУ студенттерінің басым
көпшілігі - сапалы білім алуға саналы түрде келгендер. Бұл жыл сайын
АЭжБУ-ді таңдаған грант иегерлерінің саны артып келе жатқандығымен
расталады. Мысалы, егер былтыр 680 адам АЭжБУ-ге грант бойынша оқуға
түскен болса, онда биылғы оқу жылында 1300-ден астам грант алушы бар.
Сонымен бірге, қалалық және кейбір ауыл мектептерінің түлектері
арасында мектеп бағдарламасын білуде шынымен де елеусіздік бар екенін
атап өткен жөн. Әрине, бұл мәселені шешу үшін, ең алдымен, кадрлар
даярлау, оларға лайықты жағдай жасай отырып, мұғалім мәртебесін көтеру
қажет.
Ал ауылдық жерлерге арналған педагогикалық кадрларды даярлау
бағытында Білім және ғылым министрлігі жоғары оқу орындарымен және
жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп көптеген жұмыстар атқаруда.
Сонымен, «Информатика-Математика», «Физика-Информатика», «ФизикаМатематика», «Химия-Биология», «Тарих-География» қос эксперименталды
білім беру бағдарламалары құрылды. Осы мамандықтар бойынша түлектер
негізінен шағын ауыл мектептерінің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін
208

дайындалады. Олар үшін әкімдіктер тарапынан әлеуметтік қолдау
бағдарламасы жұмыс істейді, тұрғын үй беріледі, әлеуметтік қамсыздандырылады және т.б.
Сонымен қатар, технологиялар жыл сайын арзандауда, сондықтан қазір
кез-келген шалғайдағы ауылдағы талапты балаларға спутниктік байланыс
арқылы Интернетке қосылуды ұйымдастыруға және жетекші оқытушылардан
дәрістер мен басқа материалдарды жүктеуге мүмкіндік туғызуға болады.
Оның үстіне, бұл үшін үнемі қол жетімділік пен қымбат жоғары
жылдамдықты жерсеріктің болуы қажет емес. Мектепте бірнеше қарапайым
компьютерлер болса және оларға қажетті материалдарды жүктесе жеткілікті.
Жалпы білім беретін пәндерді мектеп курсына толығымен көшіру
туралы айтатын болсақ, онда бірінші курс студенттері бірінші курс
бағдарламасында жалпы білім беретін пәндердің болуына байланысты
бірнеше рет қанағаттанбағандықтарын білдірді. Бірақ бұл компонент
жойылған жоқ, сондықтан университеттің және жалпы білім беру
кафедраларының оқытушыларының жұмысы осы пәндерді мамандықпен
байланыстыра отырып, оларды жаңа мазмұнмен толықтыру болып табылады.
Мысалы, мен оны осылай көремін. «Қазақстанның қазіргі заманғы
тарихы» курсында сіз тиісті саланың (энергетика, байланыс, ғарыш, ІТ және
т.б.) даму тарихын терең зерттей аласыз, студенттерге саланы қалыптастыру
бойынша шығармашылық жұмыстар жүргізуге мүмкіндік беріңіз, оны одан
әрі дамыту туралы олардың көзқарастарын белгілеңіз, өмірбаянын зерттеңіз
көрнекті қайраткерлер, ғалымдар мен мұғалімдер. Осылайша, біз жастардың
бойына патриоттық сезімдерді ұялатып, ұлттық рухты көтеріп, азаматтық
көзқарастарды қалыптастырып, мемлекеттік ой-сананы дамытатын «Рухани
Жаңғыру» ұлт жоспарын орындаймыз.
Математикалық пәндерде, олар дерексіз ұғымдармен көбірек
айналысатын мектеп бағдарламасынан айырмашылығы, қолданбалы білім
беру: қозғалыс пен процестердің өзгеруін сипаттайтын аналитикалық
тұрғыдан туынды дегеніміз не, вектор - бұл қозғалыстың физикалық көрінісі,
матрица - үлкен мәліметтер бар массивтер екінші ретті қисықтар мен
беттердің қасиеттерін зерттеуді жылуэнергетика, астронавтика, оптика және
т.с.с.-да қалай қолдануға болады, яғни математика, белгілі ғылымның танымал
таратушысы Морис Клайн атап өткендей, «есептер шығарудың азды-көпті
тапқыр әдістерінің жиынтығы ғана емес. Математика - бұл біздің нақты әлем
туралы біліміміздің мәні». Ал ғылымдардың өзара енуінің қазіргі жағдайында
процестер мен құбылыстарды математикалық және компьютерлік модельдеу
дағдылары алдыңғы қатарға шығады.
Мұның бәрі, әрине, оқытушылардың өздерінің оқу үдерісіндегі рөлін
қайта қарау кезінде де (қазіргі кезде ол тек білімнің тасымалдаушысы ғана
емес), сонымен қатар жаңа педагогикалық әдістер мен заманауи оқыту
құралдарын игеруде кәсіби білімдерін үнемі жетілдіріп отыруда орасан зор
еңбегін талап етеді. Бұл тиісті пән оқытушыларының жоғары құзыреттілігін,
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сондай-ақ өзара ынтымақтастықты және негізгі кафедра оқытушыларынан
қолдауды қажет етеді.
Н.К. - Сіздің университеттің зертханалық базасының жабдықталуы
тұтынушылардың электр энергетикасы және телекоммуникация саласындағы
өндірістің қазіргі заманғы сұранысына қаншалықты сәйкес келеді?
Зертханаларды заманауи жабдықтармен және материалдармен қалай
жабдықтайсыз?
С.С. - Зертханаларды заманауи бағдарламалық өнімдермен және
жабдықтармен жабдықтаудың негізгі принципі - оларды Қазақстандағы және
әлемдегі кәсіпорындарда қолданудың өзектілігінде. «Электр станциялары
және қосалқы станциялар», «Электрмен жабдықтау және жаңартылатын
энергия
көздері»,
«Электр
машиналары
және
электр
жетегі»,
«Электротехника» мамандықтары бойынша бітіруші кафедралардың жетекші
оқытушылары өз салалары бойынша өндіріс орындарына (KEGOC, Кентау
трансформатор зауыты, Қазтрансойл, Алматы ЖЭО-2) жаңа электр
жабдықтарын, бағдарламалық жасақтаманы, автоматика жүйелерін,
диагностика мен бақылауды ғылыми-зерттеу және білім беру мақсатында
пайдалануды зерттеу үшін барады. Сондықтан біздің кафедралардың
зертханалары SIEMENS, ABB, Schneider Electric, Экра және т.б. негізделген
заманауи зертханалық стендтермен жабдықталған. Мысалы, 2016 жылы
KEGOC-тағы кездесулердің бірінде олардың жаңартылатын энергия
көздерінің интеграциясын ескере отырып режимдерді модельдеу үшін жаңа
PowerFactoryDigSilent бағдарламалық жасақтамасын енгізуді және қолдануды
жоспарлап отырғанын білдік. 2017 жылы біз бұл бағдарламаны сатып алып,
студенттерімізді оны өндірістік процестерде қолдануға үйретудеміз,
нәтижесінде біздің түлектеріміз еңбек нарығында сұранысқа ие бола бастады.
Университет қызметкерлері Германия, Франция, Түркия, Эстониядағы
шетелдік университеттерге барғанда біздің әріптестеріміздің зертханалық
жабдықтарымен үнемі танысады. Мәселен, мысалы, магистранттардың сапалы
алмасуын жүзеге асыру үшін біз электромагниттік өтпелі процедураларды
есептеуге арналған PSCAD бағдарламасын сатып алдық. Осылайша,
университетте жүргізілген зерттеулерді белгілі бір елдің кез келген басқа
университеттерінде қауіпсіз түрде жалғастыруға болады, бірақ шетелдік
профессорлардың басшылығымен ғана жасалады.
Нәтижесінде студенттер ғылым мен инновациялық технологиялар
арқылы заманауи жабдықтарды пайдалану үшін қажетті дағдылар мен
құзыреттіліктерге ие болады, бұл олардың жалпы еңбек нарығында бәсекеге
қабілеттілігін арттырады. Осылайша, біз саусағымызды технологиялық
жаңалықтардың серпінінде ұстаймыз, студенттерге ең жаңа білімді беріп,
тиісті жабдықты сатып алуға тырысамыз.
Алайда, мұндай жабдықтың қымбаттығына байланысты қымбат
жабдықты жеткізу және іске қосу бірнеше айға созылады. Сонымен қатар, біз
жоғары сапалы кадрлар дайындайтынмыздың арқасында АЭжБУ-ді
таңдайтын жабдық өндірушілеріне өз алғысымызды білдіруіміз керек және
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жабдықты бізге сыйға тартады немесе оны өндіріске қарағанда бізге
әлдеқайда арзан бағамен сатады. Сонымен қатар, мұндай фирмалар ұзақ
мерзімді инвестицияларды салуды көздейді, өйткені белгілі бір өндірушінің
жабдықтарында оқыған студент онымен зертханалық тапсырмаларды
орындаған, сондықтан өндірісті бітіргеннен кейін ол осы жабдықты
насихаттайтын болады.
Н.К. - Өндірістік және диплом алдындағы тәжірибеден өту кезінде
қандай қиындықтар туындайды?
С.С. - Өндірісте өндірістік және диплом алдындағы тәжірибеден өту
кезіндегі басты мәселе - тәжірибе базалары бар кәсіпорындар
қызметкерлерінің белсенділігінің төмендігі. Әрине, әр түрлі кәсіпорындарда
жағдай әртүрлі, ал қызметкерлердің өздері күнделікті жұмысымен
айналысатыны анық. Бірақ егер бұл процесс құрылымдалған және дұрыс
қойылған болса, онда тәжірибеден өтуге барғандар практикалық білімдерді
жинап қана қоймай, сонымен қатар олардың операциялық қызметінде көмек
бере алады. Шынында да, өндірістегі кейбір нақты бөлім басшылары
студенттерге белгілі бір жұмыс түрлерін сауатты түрде жүктей алмайтын
жағдайлар орын алады, студент-практиканттар кез-келген өндірісте қажет
бірнеше қарапайым тапсырмаларды ақысыз орындай алатынын түсінбейді.
Сондай-ақ, практиканың маңызды ерекшелігі студенттерге мұқият қарау және
тәжірибеден өтіп жатқандардың ішінен одан әрі жұмыс істеуге және
кәсіпорынның белгілі бір бөліміне жұмысқа орналасуға ең қабілетті және
жарамды бірнеше адамды таңдау мүмкіндігі болып табылады, өйткені қазіргі
практикант 1-2 жыл ішінде олардың қызметкері болуы мүмкін. Қазірдің өзінде
кадрлар резервін дайындауға болады және осылайша сіздің кәсіптің тұрақты
дамуын қамтамасыз ету үшін білім мен тәжірибе алмасудың үздіксіз үрдісінің
негізін қалауға болады.
Қызмет көрсетудің нарықтық тетіктеріне көшу нәтижесінде кейбір
кәсіпорындар тағылымдамадан орын тегін беруден бас тартатын, басқаша
айтқанда, бұл қызметке ақы төлеуді сұрайтын жағдайлар да кездеседі. Әрине,
бұл тәсіл, бір жағынан, компанияның өзі қызмет көрсету үшін
жауапкершілігін арттырады. Бірақ, екінші жағынан, бұл университет пен
кәсіпорындар арасындағы тиімді өзара бірлесіп жұмыс істеуін төмендетеді,
өйткені қазіргі жағдайда және кадр тапшылығы жағдайында кәсіпорындардың
өзі, ең алдымен, кадрлық резервті толықтыруға мүдделі болуы керек.
Сонымен қатар, білім беру үдерісі - бұл тек бір университеттің ғана емес,
сонымен қатар тапсырыс берушілердің де жұмысы.
Н.К. - Алматы энергетика және байланыс университеті жетекші
шетелдік университеттермен бірлесіп қос дипломды және академиялық
ұтқырлық бағдарламаларын сәтті жүзеге асыруда.
Бұл болашақ инженерлерге және жалпы энергетикалық қауымдастыққа
қандай пайда әкеледі?
С.С. - АЭжБУ шетелдік жетекші университеттермен бірге қос
дипломды және академиялық ұтқырлық бағдарламаларын жүзеге асырады.
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Университеттің 65-тен астам шетелдік университеттермен және ғылыми
орталықтармен келісімдері бар. Жасалған келісімшарттар шеңберінде 57
студенттер мен магистранттар тек соңғы 3 жылда шетелдік университеттерде
академиялық ұтқырлық бойынша бір немесе екі семестрден оқыды.
Академиялық ұтқырлық бағдарламаларын тапсыру, шетелдік университетте
бар жабдықта жұмыс жасаумен қатар, оқыту мамандығы бойынша
коммуникативті дағдыларды дамытуға, сәл өзгеше позициялардан немесе
шетелдік мұғалімдердің көзқарастарынан білім алуға, оның ішінде өзіндік
бастапқы әзірлемелеріне сәйкес сабақ беретін мұғалімдерге көмектеседі.
2008 жылдан бастап Мәскеу энергетикалық институтымен (МЭИ)
бірлескен қос дипломдық бағдарлама қашықтықтан технологияларды қолдана
отырып оқытудың желілік түрінде жүзеге асырылуда, бұл кезде техникалық
мамандық бойынша АЭжБУ дипломымен қатар біздің түлектеріміз
«Экономика» бағыты бойынша Ресей Федерациясының мемлекеттік
дипломын алады.
Қос дипломдық бағдарламалар түлектерге басқарушылық қызметке
орналасуға мүмкіндік береді, өйткені олар бірден екі оқыту бағытын игерді.
Мысалы, ҒЗУ МЭИ-мен екі деңгейлі бағдарлама бойынша түлек АЭжБУ
техникалық бейінінің негізгі мамандығы бойынша, сондай-ақ экономика,
маркетинг және белгілі бір саланың кәсіпорнын басқару саласында білім
алады.
Н.К. - Бұрын кәсіпорындар үздік студенттерді өз кәсіпорнына тарту
үшін күрескен. Болашақ жұмыс берушілер көптеген студенттерге жоғары
стипендия төледі.
Сіздің университеттің жұмыс берушілермен байланысы бар ма және ол
қалай жүзеге асырылады?
С.С. - АЭжБУ басқа университеттерден, жұмыс берушілермен тығыз
қарым-қатынаста болуымен ерекшеленеді. Жұмыс берушілермен жұмыстың
негізгі буыны - біздің бітіртуші кафедралар. Кафедра меңгерушілері мен
оқытушылар әр түрлі кәсіпорындармен байланыс жасап және біздің дәстүрлі
жұмыс берушілермен өзара тиімді қарым-қатынас орнатады. Байланыс орнату
және одан әрі тәжірибеден өтуге жіберу, содан кейін жұмысқа орналастыру
АЭжБУ қызметкерлерінің әр түрлі мамандандырылған көрмелерге бару
кезінде жүзеге асырылады. Мысалы, АЭжБУ-дің 100-ден астам қызметкерлері
мен студенттері Астанадағы ЭКСПО-2017 көрмесінде түрлі іс-шараларға
қатысты. Соңғы жылдары KADEX, ITS, ReEnergy Kazakhstan, Power
Kazakhstan, Өнеркәсіпті автоматтандыру, Securika Қазақстан және т.с.с. өткен
үлкен мамандандырылған көрмелерде тұрақты түрде жұмыс берушілермен
байланыс орнатылуда.
Сондай-ақ, АЭжБУ-дің мақсатты стипендия тағайындауда үлкен
тәжірибесі бар екенін атап өткен жөн. Ұйымдар мен кәсіпорындар тиісті
мамандықтардың үздік студенттеріне жеке стипендия тағайындайды.
Осындай ұйымдардың қатарында KazEnergy, АлЭС, Ақтөбемұнайгаз,
АЖК, TATЭK, Samruk Green Energy, Құрманғазы Петролеум, Кентау
212

трансформатор зауыты, Алматы қаласы, Қармақшы, Шиелі, Сырдария
аудандарының жергілікті мемлекеттік органдарын атап өтуге болады.
Осылайша, олар өнеркәсіпті және олардың салаларын дамыту үшін
қажетті кадрларды дайындауға қызығушылықтарын растады.
Н.К. - Бүгінде барлығы экономиканы цифрландыру туралы, оның ішінде
энергетика саласы туралы айтады.
АЭжБУ-де осы бағытта не істелуде?
С.С. - Мұнда тиісті министрліктердің, ведомстволар мен
кәсіпорындардың тапсырысы бойынша экономиканы цифрландыру бойынша
нақты ғылыми немесе тәжірибелік жобаларды іске асыруға жан-жақты
қатысудан басқа, АЭжБИ-дің өзінде цифрландыруды белсенді түрде енгізіп
жатқанын атап өткен жөн. Өткен жылы АЭжБУ құжаттамалық жүйені енгізді,
бұл ішкі құжаттардың белгілі бір санын қағазсыз айналымға жіберуге
мүмкіндік берді; болашақта құжаттардың басым көпшілігінің қозғалысын осы
жүйе арқылы беру жоспарланып отыр. Сондай-ақ, осы жылдың басында
АЭжБУ-дің әр қызметкері мен студентіне өзінің корпоративті поштасын: атыжөнін ашуға мүлдем тегін мүмкіндік береді. Тегі @ auez.kz. Келесі жылдан
бастап АЭжБУ-дің барлық студенттері мен қызметкерлерінен осындай пошта
болуы керек, ал бұрын қағаз жүзінде жүргізілген көптеген процестер
толығымен цифрландырылатын болады. 2018 жылдың 1 қыркүйегінен бастап
студенттерге арналған жаңа қызмет - СҚО (студенттерге қызмет көрсету
орталығы) іске қосылды. Оның үстіне, алғашқы осындай СҚО құрған әлФараби Қазақ ұлттық университетіне (ҚазҰУ) қарағанда АЭжБУ-да ол тек бір
терезе қағидаты бойынша ғана емес, цифрландырудың барлық заманауи
элементтері бар электронды түрде ұйымдастырылатын болады. Студент СҚОға сұраныстармен немесе өтініштермен келудің қажеті жоқ, ол үйдегі
компьютерден өзіне ыңғайлы уақытта өтініш жібереді. Әрі қарай, СҚО
қызметкерлері сұранысты университеттің жауап дайындайтын бөліміне
бағыттайды, сонсын СҚО студентке электронды түрде жауап жібереді. Егер
білім алушыға бөгде ұйымға жіберу үшін қағаз жүзіндегі ресми құжат қажет
болса (мысалы, университеттегі оқуы туралы елшілікке анықтама), онда ол
құжаттың дайындығы туралы пошта арқылы хабарлама алады, ол СҚО-дан әр
түрлі кеңселерге жүгірмей ала алады.
Өткен жылдан бастап АЭжБУ оқу процесін цифрландырумен белсенді
айналысады. АЭжБУ-де ереже бар, оған сәйкес оқытушылар шығарған кезкелген оқулық немесе дәріс конспектілері кітапхананың ішкі сайтында
электронды нұсқасын студенттерге тегін жүктеу үшін орналастырылуы керек.
Өткен жылдан бастап барлық пәндерге жақсы білім беру үшін қашықтықтан
технологиялар элементтері енгізілді, мұнда оқушының сабаққа қатысқанқатыспағанын, оның қалай жауап бергенін, ағымдағы және қорытынды
бағаларын қоя отырып бақылауға болады (электронды журналдың аналогы).
Энергетика саласының мәселелерін зерттейтін ғылыми орталық ретінде
біздің университет осы саланы цифрландыру бойынша нақты қолданбалы
жұмыстарға белсенді қатысады.
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Қазіргі уақытта Алматы энергетика және байланыс университеті,
«KEGOC» АҚ тапсырысымен, электр желілерін цифрландыру бойынша екі
жұмыс жүргізілуде:
«Төтенше жағдайларды басқарудың орталықтандырылған жүйесінің
техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу (ЦСПА)». Жобаның мақсаты тұтынушыларды ажырату арқылы өндірістік сенімділікті арттыру және
компанияға келетін шығындарды азайту.
«Жиілік пен қуат ағындарын автоматты басқару жүйесінің (АРЧМ)
техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу». Жобаның мақсаты Қазақстандағы электр станциялары есебінен жүйелераралық қуат пен жиілік
ағындарын басқаруды қамтамасыз ету.
Білім және ғылым министрлігі (ҚР БҒМ) Ғылым комитетінің
«Өндірістік
инновацияларды
ынталандыру»,
«Өнеркәсіптік
сектор
консорциумдары» жобалары аясында берген тапсырмасына сәйкес
университет
ғалымдары
Қазақстанның
энергетикалық
секторын
технологиялық жаңғырту «Smart-технологияларды енгізу және геотермиялық
полигенерациялық қондырғыларды (ГТУ) және жаңартылатын энергияның
әртүрлі түрлерін қолдана отырып бөлінген генерацияны интеллектуалды
басқаруға негізделген жаңа буын жүйелерін жасау үшін инновациялық
дамытуды көздейтін консорциумын құрды.
Консорциумға «KEGOC» АҚ, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ,
«Атырау-Жарық»
АҚ,
«Энергетикалық
жүйелерді
автоматтандыру
институты» АҚ, «Березовая Аллея» ЖШС және «КазНИПИИТЭС Энергия»
АҚ сияқты компаниялар кірді.
5В071800 - «Электр энергетикасы» мамандығы шеңберінде оқу
үдерісінде өндіріспен жұмыс жасаудағы бар тәжірибе негізінде «Сандық
энергетика» білім беру бағдарламасы енгізілуде, 5В081200 - «Ауыл
шаруашылығын электрмен жабдықтау» мамандығы шеңберінде «Ауыл
шаруашылығындағы микрожелі» білім беру бағдарламасы енгізілуде,
«6M071800 -«Электр энергетикасы» мамандығы бойынша магистратура
«Интеллектуалды электр энергетикалық жүйелер» білім беру бағдарламасын
жүзеге асыруда.
Н.К. - Бүгінгі таңда көптеген халықаралық бағдарламалар, соның ішінде
білім беру бағдарламалары бар.
АЭжБУ қандай шетелдік ұйымдармен, фирмалармен, университеттермен жұмыс істейді, қандай ынтымақтастық жобалары бағытталған
және ол университетке, оның түлектеріне және жалпы Қазақстанға не береді?
С.С. - Университет Германия, Франция, Финляндия, Швеция, Бельгия,
Италия, Эстония, Латвия, Армения, Грузия, Беларуссия университеттерімен
серіктестікте халықаралық Эразмус + бағдарламаларының белсенді
қатысушысы болып табылады. Серіктес елдердің университеттері кең білім
базасы мен озық тәжірибеге, оқытудың жаңа тәсілдеріне, еуропалық
университеттердің соңғы әдістері мен әзірлемелеріне қол жеткізуге, қазіргі
және келешегі зор білім беру бағдарламаларымен танысуға бірегей
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мүмкіндікке ие. Жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеу кезінде жобаға
қатысушылар Еуропа университеттерінің профессорлары жүзеге асыратын
жобаларға сарапшылардың бағасын алады, сонымен бірге ғалымдар мен
университеттердің оқытушылары мен жобаға қатысушы елдердің
академиялық емес серіктестері арасында мықты ғылыми, жұмыс және достық
байланыстар орнатылады.
Осындай жобалар шеңберінде студенттерге, магистранттарға және
докторанттарға (3-12 ай), оқытушылар құрамы мен қызметкерлерге (5-60 күн)
арналған қысқа мерзімді ұтқырлықты енгізу өте пайдалы.
Осы жобалар аясында біздің оқытушылар, қызметкерлер және
магистранттар Турку Қолданбалы Ғылымы университетінде (Финляндия),
Валенсия политехникалық университетінде (Испания), KTH Корольдік
техникалық университетінде (Швеция), Сорбонна университетінде (Франция),
Берлин техникалық Университетінде, Томас Мор университетінде (Бельгия)
тренингтерден өтіп, халықаралық воркшоптарға қатынасты. Жобаның
ұтқырлығы тікелей ғылым саласының өкілдерімен тікелей байланыс орнатуға
мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде университеттер мен ғылыми мектептер
арасындағы одан әрі ынтымақтастықты бастау механизмі болып табылады
және білім беру бағдарламаларының тікелей немесе жанама өзгеруіне әкеледі.
Мысалы, MAPREE жобасы «Жаңартылатын энергия көздері және
ғимараттардағы энергия тиімділігі» магистрлік бағдарламасын жасады. Бұл
жобаның жалпы сомасы шамамен 67000 еуроны құрады, осы қаражат есебінен
біздің оқытушылар мен магистранттар Инсбрук университетінде (Австрия)
жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын автономды энергия көздерін
жобалау бойынша тренингтен өтті, ал АЭжБУ 15,600 еуроға жуық құралжабдықтар алды (жылу камерасы, газ анализаторы, энергия есептегіштері), ол
қазіргі кезде өнеркәсіптік кәсіпорындарға, әкімшілік және тұрғын үйлерге
энергия аудит қызметін ұсыну үшін қолданылады.
Жобаның негізгі үйлестірушісі болып табылатын Берлин Техникалық
Университеті «Ғарышты игеру және интеллектуалды роботтандырылған
жүйелер бойынша қолданбалы оқу бағдарламасын құру» жобасы аясында
бірнеше суперкомпьютерден, интерактивті плазмалық экраннан, ЗИ
сканерінен және 3D-принтерден тұратын Роболаб зертханасының
жабдықтарын АЭжБУ-ға жеткізді.
Университет жүзеге асыратын халықаралық жобалардың бірі
инженерлік білім беру саласындағы инновациялық құзыреттіліктер мен
кәсіпкерлік дағдыларды арттыруға бағытталған. Аталған жоба аясында
АЭжБУ-де құны 17000 еуро болатын жабдықтармен жабдықталған
(проекторы бар кең форматты интерактивті тақта, кеңсе жабдықтары,
бейнеконференция жабдықтары - бейнекамера мен микрофон, принтер,
сканер, мобильді экран, интернет маршрутизаторы) Инновациялық орталық
ашылды. Сонымен қатар кәсіпкерлік және инновациялық жүйелер бойынша
ағылшын тілінде оқу материалдарын сатып алу жоспарлануда.
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Қазіргі уақытта біз жаңартылатын энергия саласындағы білім беру
бағдарламаларын әзірлеу үшін FutureEnergy жобасы бойынша USAID-пен
белсенді жұмыс істеп жатырмыз. Жақын арада жаңартылатын энергетика
саласындағы білім беру және ғылыми-зерттеу мақсатында жабдықты жоба
есебінен 50 000 АҚШ доллары көлемінде сатып алу жоспарланып отыр.
Н.К. - Мен АЭжБУ-дың ғылыми-зерттеу жұмыстарымен белсенді
айналысатындығын білемін.
Осы саладағы нақты жетістіктерді келтіре аласыз ба?
С.С. - профессорлық-оқытушылар құрамы мен студенттердің ғылымизерттеу жұмысы университет құрылғаннан бері әрқашан біздің қызметіміздің
міндетті бөлігі болып келді және болып табылады.
Техникалық университеттердегі ғылымның тән ерекшелігі оның шұғыл
мәселелерді шешуге және іс жүзінде маңызды нәтижелерге қол жеткізуге
бағытталуы.
Соңғы 3 жылда біздің ғалымдар 100-ге жуық ғылыми-техникалық
жобаларды жүзеге асырды, 60-тан астам патент алды, 1500-ден астам мақала
жариялады, оның 66-сы Scopus пен Web of Science-та.
АЭжБУ ғалымдарының ғылыми зерттеулерінің өзектілігін гранттық
қаржыландыру туралы есептердің халықаралық сараптамасының өте жоғары
бағалары және Ұлттық ғылыми кеңестердің 2018-2020 жылдарға арналған 10
жаңа жобаны бекіту туралы шешімдері дәлел бола алады. Атап айтсақ, ел
экономикасы үшін «табиғи ресурстарды, оның ішінде су ресурстарын ұтымды
пайдалану» сияқты маңызды басымдықтар бойынша - 2 жоба, «энергетика
және машина жасау» - 3 жоба, «ақпараттық, телекоммуникациялық және
ғарыштық технологиялар» - 2 жоба, «ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс» - 1
жоба, «Киберқауіпсіздік және ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» - 2 жоба
мақұлданған.
АЭжБУ-дің ғылыми әлеуеті үлкен құзыреттерге ие кафедраларда,
ғылыми орталықтарда және тақырыптық ғылыми зертханаларда (ТНИЛ)
шоғырланған. Қазіргі кезеңде келесі ғылыми бөлімдер тиімді жұмыс істейді:
Жаңартылатын энергия көздері және энергия үнемдеудегі жаңа
технологиялар орталығы;
Су технологиялары және су-химиялық режимдер орталығы;
TNIL «Интеллектуалды электр энергетикалық жүйелер»;
TNIL «Технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған
жүйесі»;
TNIL «Энергия мониторингі және сараптама»;
TNIL «Отын-энергетика кешені мәселелерін зерттеу»;
«Қоршаған ортаны бақылау» сынақ зертханасы.
Мемлекеттік және кәсіпкерлік тапсырыстардың негізгі бөлігі осы
бөлімшелерде жүзеге асырылады.
АЭжБУ-да жүргізілген ҒЗТКЖ нәтижелері Қазақстан экономикасының
нақты секторында сұранысқа ие. ҒЗТКЖ және консультациялық жұмыстарды
жүзеге асыру үшін АЭжБУ-дің дәстүрлі «тапсырыс берушілері» - бұл
216

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті,
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті,
«Қазақстан электр желілерін басқару компаниясы» АҚ KEGOC, «Ядролық
физика институты» РМК, «Құқық қорғау органдары академиясы» мемлекеттік
мекемесі, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының қарамағындағы
органдар», ҚР Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің «Резерв»
мемлекеттік кәсіпорны, «Арселор Митал» АҚ, «Казводхоз», «Интергаз
Орталық Азия» АҚ, «Алматы электр станциялары» АҚ, «Алатау Жарық
Компаниялары» АҚ», «Атырау Жарық» АҚ, «Алматытеплокоммунэнерго»
ЖШС және меншіктің әртүрлі формасындағы бірқатар басқа ұйымдар мен
кәсіпорындар.
Соңғы 5 жыл ішінде бюджеттік және бюджеттен тыс жобаларды
ғылыми-зерттеу жұмыстарының қаржыландыруының жалпы көлемі шамамен
2 млрд теңгені құрады.
Соңғы 1,5-2 жылда АЭжБУ өзінің ғылыми қызметін әртараптандыруда.
АЭжБУ-ға арналған «жас» ғылыми бағыттардағы шығармашылық топтар
өздерін көрсете бастады. Соның ішінде:
- криптографиялық қорғау және ақпараттық қауіпсіздік құралдары;
- ғарыштық технологиялар мен технологиялар;
- наноэлектроника;
- М2М және 1оТ технологиялары және т.б.
Университет өз қызметкерлерінің ғылыми бастамаларын қызу
қолдайды. Жаңа зертханалар ашылуда, шығармашылық топтар құрылуда.
Соңғы жылдардағы ең маңызды ғылыми жетістіктердің қатарында біз
шығындарды азайту, энергия тиімділігін арттыру, жаңартылатын энергия
көздерін өндіруге тарту және электр желілерін цифрландыру мақсатында
Қазақстанның ЕЭС-ге Smart технологияларды енгізудің практикалық
аспектілерін дамытуды қарастырамыз.
АЭжБУ-дың ғылыми қызметінің өте маңызды және тиімді векторы орталықтандырылмаған объектілерді автономды интегралды электрмен
жабдықтауға арналған электр станцияларын құру.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің гранттық
қаржыландыру шеңберінде энергия тиімділігі жоғары орталықтандырылмаған
қолданыстағы жүйелерде қол жетімсіз тұрғын үй мен өндірістік объектілерді
интеграцияланған автономды электрмен жабдықтауға (жылу, суық, электр
қуаты) арналған, өте төмен және төмен қуатты энергия өндіруші жабдықтың
жаңа буыны - «Геотермиялық полигенерациялық қондырғылар» (ГТПУ)
тұжырымдамасы әзірленді.
Осылайша, жаңа қондырғыларда жылу энергиясын өндіруге арналған
отын шығыны отынның тікелей жануы бар ең заманауи ыстық су
қазандықтарына қарағанда 3-4 есе аз. Жоғары тиімділікке жаңартылатын
төмен деңгейлі жер жылуын тарту есебінен қол жеткізіледі.
Электр энергиясын өндіруге арналған отын шығындары электр
желілеріне қарағанда 1,5-2 есе төмен, оның ішінде көлік шығындарын жою
217

нәтижесінде. АЭжБУ толық жұмыс істейтін ГТПУ өндірістік прототипін және
жеке ғимарат үшін электрмен жабдықтаудың пилоттық автономды жүйесін
құрды.
ГТПУ қолдану мүмкіндігі кез-келген климаттық жағдайларға арналған
интегралды электрмен жабдықтаудың көптеген мәселелерін шешуге арналған.
Жеке туристік шаруашылықтарды газ турбиналарын басқару жүйелеріне
негізделген автономды жүйелермен жабдықтау меншік иелеріне электр мен
жылудың таза тұтынушысы ретінде әрекет етуге, яғни артық энергияны жылу
және/немесе электр желісіне сатуға мүмкіндік беруі маңызды. Егер ферма
мотор отынының өзіндік түрін өндіруді ұйымдастырса, мысалы, биогаз,
генератор газы немесе өсімдік майы - бұл өте тиімді болуы мүмкін.
Дамудың аяқталу дәрежесі жақын болашақта олардың өнеркәсіптік
өндірісін ұйымдастыруға және кеңінен енгізуге мүмкіндік береді. ЕАВП
Еуразиялық патенттік бюросының сараптамасының оң нәтижелері туралы екі
хабарламасы бар.
Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды энергиямен жабдықтау
жүйелерінің энергия тиімділігін арттыру, коммуналдық қызметтердің құнын
төмендету мәселелерін шешуге АЭжБУ ғалымдарының «Сымсыз сенсорлық
жүйелер негізінде орталықтандырылған автоматтандырылған энергетикалық
аудиттің аппараттық бағдарламалық-әдістемелік кешені» соңғы әзірлемесі
елеулі үлес болып табылады.
Кешеннің толық жұмыс жасайтын моделі құрылды, зертханалық
жағдайда және АЭжБУ-дың оқу ғимараттарының бірінде сынақтар өткізілді.
Кешен, белгілі энергетикалық аудиттің технологиялары мен
құралдарынан айырмашылығы, өлшеу бойынша сенімді ақпарат алуға,
олардың аумақтық орналасуына қарамастан бірнеше ғимараттарда бір уақытта
энергетикалық аудит жүргізуге, объектілердің энергетикалық санатын
анықтау
процесін
автоматтандыруға
және
Құрылыс
паспортын
қалыптастыруға мүмкіндік береді. Кешеннің элементтерін энергетикалық
аудиттен кейін қайта құруға болады және болашақта жылу және электрмен
жабдықтау жүйелерін қашықтықтан бақылау және диспетчерлеу үшін,
сондай-ақ «Ақылды үй» интеллектуалды электрмен жабдықтау жүйелеріндегі
орталық басқару құрылғысы ретінде пайдалануға болады.
АЭжБУ ғалымдарының ЖЭО мен қазандықтардың энергетикалық
жабдықтарын жаңарту бағытындағы зерттеулері үлкен сұранысқа ие.
Осылайша, жылу қуаты 0,4-тен 3,15 МВт-қа дейінгі қазандықтардың
принципиалды жаңа конструкциялары, дәстүрлілермен салыстырғанда
пештердің өлшемдерін 20-30% азайту, сұйық отынмен жұмыс істеген кезде
қазандықтардың тиімділігін 93-95% деңгейіне дейін арттыру бойынша
зерттеулер жүргізілді. ... Жобалау кезінде осындай қазандықтарды есептеу
әдісі жасалды және өнімділікке байланысты қазандықтардың оңтайлы жалпы
сипаттамалары алынды.
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Жаңартылған КВГМ-125-150 ыстық су қазандығының (ПТВМ-100) екі
биіктігі экраны және конвективті түтік пакеттерінің жаңа дизайны жасалған
ҚР және Еуразиялық патенттер алынды.
АЭжБУ ғалымдары мен инженерлерінің Тараз және Талдықорған
қалаларын жылумен жабдықтаудың автоматтандырылған жүйесін құру,
Атырау және Павлодар мұнай өңдеу зауыттары үшін, сондай-ақ
«Қарашығанақ-Петролеум» компаниясы үшін автоматтандырылған басқару
жүйесін құру жөніндегі жұмыстары тапсырыс берушілер тарапынан жоғары
бағаланды. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің гранттық қаржыландыру тақырыбымен «Уран өндірісін
арттыру үшін жылжымалы геотехнологиялық ақпараттық-метрологиялық
кешенді әзірлеу және сынау» жұмыстары басталып кетті.
Н.К. - Жақсы жауаптарыңыз үшін, зор денсаулық, барлық жақсылықтар
үшін және сізге білікті мамандарды шығарудағы жемісті жұмысы үшін сеніп
тапсырған университет үшін рахмет.
Энергетика журналы (Қазақстан Республикасының инженерэнергетиктер Одағының хабаршысы) №3(66) қыркүйек 2018 жыл. 12-21 бб.
Университет құрылу тарихы энергетика
факультетінен басталады
Электр энергетика және электр техника институтының (ЭЭЭТИ)
құрылуы тарихы 1960 жылы Ленин атындағы Қазақ политехникалық
институтында «Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрлендіру» кафедрасы
құрылуымен басталады. 1961 жылы осы кафедраның негізінде «Өндірістік
кәсіпорындарды электрмен жабдықтау» және «Жылу электр станциялары» екі
жаңа бітіруші кафедралар ашылды. 1975 жылы «Өндірістік кәсіпорындарды
электрмен жабдықтау» кафедрасы және «Жылу электр станциялары»
кафедралары негізінде Алматы энергетикалық институты (АЭИ) құрылды.
АЭИ базасында 1975 жылы Электр энергетика факультеті ашылды. Оның
бірінші деканы болып т.ғ.к., доцент Стульников Г.В. тағайындалды. Кейін
факультеттің дамуы үшін т.ғ.к., доцент Дворников Н.И., т.ғ.д., профессор
Дюсебаев М.К., т.ғ.д., профессор Жумагулов К.К., т.ғ.к., профессор Денисенко
В.И. және PhD доктор Саухимов А.А. декан қызметін атқарды.
2017 жылдың 2 қазанынан бастап Электр энергетика факультеті
«Электр энергетика және электротехника» институты болып қайта құрылды.
Бүгін де институтымыз электр энергиясын өндіру, тарату және жеткізу
бағытында мамандарды даярлаудағы қызметін қызметін абыроймен
жалғастырып келеді. Оқу процесінің сапасын арттыру, «Электр энергетикасы
және
электротехника»
институты
кафедраларының
инновациялық
технологияларын енгізу мақсатында көптеген шетелдік әріптестермен тығыз
қарым-қатынас жасайды, мәселен: Мәскеу энергетикалық институты (РФ,
Мәскеу қ.), Таллин технологиялық университеті (Эстония, Таллин қ.), Siemens
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(Германия), ABB (Швейцария), ELPROS (Словения), Legrand (Франция),
Томск политехникалық университеті (РФ), «Жоғары кернеулі тұрақты
токтарды беру жөніндегі ғылыми-зерттеу институты» (Санкт-Петербург қ.),
«Ұлттық зерттеу технологиялар және байланыс институты» (Мәскеу, РФ)
және т.б.
45 жылдың қызметінің барысында «Электр энергетика және электр
техника» институты Электр энергетикасы бағыты бойынша 10000-ға жақын
жоғары білікті мамандарды дайындап шығарды. Институт түлектері ірі жүйе
құраушы компанияларда жұмыс жасап, басшылық қызметтерді атқарады:
«Самұрық-Энерго» АҚ, «KEGOC» АҚ, «Alageum Electric» компаниясы,
«ZHERSU» корпорациясы, «Қазтрансойл» АҚ, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ,
«Теңізшевройл» ЖШС, «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС, «Қазақстан темір
жолы» ҰК АҚ, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ, «АлЭС» АҚ, «Кентау
трансформатор зауыты» АҚ, «Алматы электромеханикалық зауыты» ЖШС,
«Казэлектромонтаж»
АҚ, «Алматыэлектротранс» ЖШС, «Шнейдер
Электрик»
ЖШС, «Алматы Электрик» ЖШС,
«Siemens», «АВВ»
компаниялары, сондай-ақ аймақтық энергетикалық кәсіпорындар саналады.
Сол түлектеріміздің ішінде ірі табысқа жеткендерді көптеп айтуға
болады, кейбірін айтар болсақ: Дүкенбаев К. - «Энергия Әлемі» ЖШС
президенті, Қуанышбаев А.Д. Қазақстан электр энергетика
ассоциациясының төрағасы, Искаков А.К. - «Батыс Транзит» АҚ директорлар
Кеңесінің төрағасы, Оспанов Б.К. - «ZHERSU» инвестициялық-өндірістік
корпорациясының Бақылау Кеңесінің төрағасы, Медетов Ж.М. –
«КазНИПИЭнергопром» институтының бас директоры, Тастанов А.Н. «Оңтүстік жарық транзит» ЖШС техникалық директоры, Ильясов Е.С. «Аlageum Electric» АҚ басқармасының төрағасы, Калиев С.А. - «АлЭС» АҚ
дамыту бойынша басқармасының төраға орынбасары, Омаров Б.Б. «KEGOC» АҚ адам қорын басқару бойынша департаменттің директоры,
Тұрлыбеков А.К. - КазНИПИИТЭС «Энергия» АҚ коммерциялық директоры,
Сагындыков Б.К. - «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ бас инженері,
Адильбеков Н.К.- «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ бас инженерінің
орынбасары және т.б. тұлғаларды мақтанышпен атауға болады.
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Электр энергетика факультеті 1975 жылдан 2004 жылға дейінгі
аралықта энергетика бағытында 13 мамандықтар бойынша (электр
станциялары, электр энергетикалық жүйелермен тораптар, су электр
станциялары, кәсіпорынды электрмен жабдықтау, өндірістік қондырғылардың
автоматизациясы және электр жетегі, электр технологиялық қондырғылармен
жүйелер, қалалық электр көлігі, релелік қорғаныс және автоматика, жарық
техникасы және жарық көздері, электроқшауланған, кабельдік және
конденсаторлық техника және т.б.) инженер-электрик біліктілігі бойынша
сапалы мамандарды дайындады.
2004 жылдан бастап факультетіміз бакалаврлар, магистрлер және
докторанттарды «Электр энергетика» және «Ауыл шаруашылығын
энергиямен жабдықтау» мамандықтары бойынша даярлауды жүзеге асырса,
2019 жылдан бастап білім беру бағдарламалары (ББ) бойынша мамандарды
дайындауға көшті. Қазіргі күнде ЭЭЭТИ-де 2000 астам студент, 120
магистрант, 16 докторанттар білім алуда. ЭЭЭТИ «Электр техника және
энергетика» және «Агроинженерия» бағыттарында төмендегі 6 білім беру
бағдарламалары бойынша бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауды жүзеге
асырады. Олар:
1) Электр энергетикасы;
2) Электр энергетикадағы энергия үнемдеу мен энергия тиімділігін
Smart технологиялармен басқару және интеграциялау;
3) Электр энергетикалық жүйелер;
4) Жаңартылатын энергетиканың заманауи және инновациялық
технологиялары;
5) Агроөнеркәсіптік объектілерді электрмен жабдықтаудың гибридті
жүйелері;
6) Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету.
ЭЭЭТИ-де білім беру бакалавриаттың 6 білім беру бағдарламасынан
басқа магистратураның 4 білім беру бағдарламасы және докторантураның 2
білім беру бағдарламасы бойынша жүргізіледі. Білім беру бағдарламалары
қазіргі заманның талаптарына сәйкес кәсіпорындардың сұранысы бойынша
орайластырылып, өңделіп,дамып келеді. Мәселен, соңғы жылдары бакалавр
және магистратура бойынша жаңа 4 білім беру бағдарламалары өңделді және
сараптаудан сәтті өтіп, ҚР БжҒМ-нің ББ Реестрына тіркелді. Бұлардың бәрі
біз үшін үлкен жетістіктер болып есептеледі.
Институттың профессорлық-оқытушылар құрамы жоғары білікті
мамандардан тұрады, жалпы саны 100-ге жақын оқытушылар ғылымипедагогикалық қызметпен айналысады, оның ішінде ғылым докторлары, PhD
докторлары, ғылым кандидаттары және тәжірибелі оқытушылар - өз
саласының мамандары саналады.
Қазіргі таңда институт құрылымына мынадай кафедралар кіреді:
- электр энергетикалық жүйелер;
- электрмен жабдықтау және жаңартылған энергия көздері;
- электр машиналары және электр жетегі;
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- электр техникасы.
Оқу үрдісінде 25 мамандандырылған оқу және ғылыми зертханалар
қолданылады, оның ішінде: электр техникасы, жоғары кернеу техникасы,
электр құрылғыларының оқшауламаларын зерттеу және сынақтан өткізу,
электр техникалық материалдарды зерттеу, электр энергетикалық жүйелерді
үлгілеу, электр технологиялық қондырғыларды зерттеу, электр аппараттары,
электрмен жабдықтау, электр энергетикалық жүйелердің автоматикасы және
релелік қорғанысы, жарық техникасы және жарық көздері, автоматты басқару
жүйесін үлгілеу, энергияны электр механикалық түрлендіру, автоматты электр
жетегі, микропроцессорлық жүйелермен жабдықтар, электр техникадағы
күштік және жартылай өткізгіш техникасы, дәстүрден тыс және жаңартылған
энергия көздері және т.б. бар.
Институт кафедраларының зертханалары әлемдік жетекші Siemens
(Германия), ABB (Швейцария), Schneider Electric (Франция), SATEC
(Израиль), Legrand (Франция), «Овен» ЖШС (РФ), Alageum Electric
(Қазақстан), Парма (РФ) компанияларының заманауи электр техникалық
жабдықтарымен және зертханалық стендтермен жабдықталған.
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Сонымен бірге, 2017 жылы «Сандық трансформация зертханасын құру»
бағытында «Релелік қорғаныс және автоматика» зертханасы негізінде Siemens
компаниясының көмегімен релелік қорғаныстың 5-сатыдағы DIGSI-5
микропроцессорлық терминалы бар «Сандық қосалқы станцияның
элементтері» зертханалық стенд өңделіп жасалды, онда магистранттар
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жасауға мүмкіндік алып отыр.
2017 жылы жаңартылған энергия көздерімен «Болашақтың энергиясы»
аймақтық бағдарламасымен айналысатын Халықаралық даму (USAID) АҚШ
Агентвосы және АЭжБУ арасындағы өз-ара қарым қатынас туралы келісім
шартқа қол қойылды. Нәтижесінде, Орта Азия мемлекеттері және Қазақстан
үшін жаңартылған энергия көздері (ЖЭК) бойынша білімді жетілдіру
барысында «Аймақтық қор орталығы» осы АЭжБУда ашылды. USAID пен
өз-ара қарым қатынас арқылы ЖЭК бойынша оқу бағдарламалары
жаңартылып оқу процессіне енгізілді. Институттың профессорлықоқытушылар құрамы, студенттер, магистранттар және докторанттар ЖЭК
бойынша біліктілігін арттыруды USAID тың жыл сайын университеттің
қабырғасында ұйымдастыратын «Болашақтың энергиясы» семинары арқылы
жүзеге асырып отыр. ЖЭК бойынша кафедралардың зертханасын жаңартуда
қондырғылар кешені, кітаптар (электронды) USAID тарапынан берілді.
Алдағы уақытта күн электр станциясы (қуаты 10кВА), жел электр
станциялары (5кВА), ЖЭК станцияларын үлгілеу және күштік электроника
бойынша стендтер, сонымен бірге станцияны өндірістік жобалауды
қамтамасыз ететін бағдарламалар алу қарыстырылуда.
Соңғы жылдары, «Alageum Electric» компаниясының көмегімен
«Күштік электроника, автоматизация және электр жетегінің энергетикалық
тиімді жабдықтары» зертханасы құрылды. Электрмен жабдықтау бойынша
ІЕК фирмасының қатысуымен электр аппараттары, жөндеу құрылғылары,
жарық техникасы және асинхронды қозғалтқышты жиілікті басқару бойынша
стендтер орнатылған интерактивті тақтасы бар арнайы зертхана ашылды.
Ауыл шаруашылығын энергиямен жабдықтау мамандығының
зертханалық
базасын
нығайту
барысында
«Күштік
кесу»,
223

«Стригальдық«станция» оқу тренажерлары, «Тауық фермасын басқару
жүйесі» зертханалық стенді алынды. Жаңартылған энергия көздері бағытында
«Үздіксіз қоректенетін күн фотоэлектрлік жүйесі» оқу құрылғыларының
кешені алынды. Бұл күн электр станциясының жұмыс істеу принципімен
толық танысуға мүмкіндік береді.
Компьютерлік сыныптар жыл сайын жаңартылып оқу процесстерінде
CorelDrow, PowerPoint, Paintbrash, Autocad, «Rastr», «TKZ-3000», «GUFALD»
және басқада компьютерлік бағдарламалар қолданылады. Магистрантармен
докторанттарды білікті маман ретінде даярлау мақсатында ғылыми жобалар
арқылы заманауи
PSCAD, Power Factory DigSILENT бағдарламалары,
сонымен бірге энергетикалық жүйені үлгілеудің сандық бағдарламалыаппараттық кешені RTDS (Канада) алынды.
Институттың барлық ББ -да оқыту кредиттік технологияны қолдана
отырып, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүзеге асырылады. Институт
ұжымы мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі арнайы және бейіндік
пәндер бойынша оқу процесін қамтамасыз ету бойынша көптеген жұмыстар
атқаруда. Жалпы, оқытушы-профессорлық құрамы базалық білімі бар білікті
мамандармен қамтылған. Мемлекеттік тілде сабақ беретін оқытушылар
құрамының үлесі 80 % құрайды.
ЭЭЭТИ-дың оқытушы-профессорлық құрамы жыл сайын біліктілігін
арттырып келеді. Соңғы жылдардың өзінде 60 астам оқытушы-профессорлық
құрамы біліктілік курстарынан өтті, солардың ішінде төмендегі жас
оқытушылар елімізде және сырт елдерде ғылыми тәжірибені және біліктілік
курстарды сәтті ақтады:
- Бектемиров А.Т., University of Calgary (Калгари қ-сы, Канада)
университетінде 2019 жыл 5 нен 15 мамыр аралығы;
- Мурат А.К. ҒЗУ «Мәскеу энергетикалық институтында» д.т.н.,
профессор А.Г. Долгополов жетекшілігінде 2019 жыл мамыр айы;
- Сагындыкова Ж.Б., Миссисипи штаты университетінің (Mississippi
State University) инженерлік факультетінде Старквиль қаласы (АҚШ,
Миссисипи штаты) 2018 жыл 10 қарашадан 10 желтоқсанға дейін;
- Дүйсенова Ш.Т., Химия технологиялық және металлургиялық
университетінде София қаласы (Болгария) 2019 жыл мамырдың 6 нан 26
дейін;
- Тойгожинова Ж.Ж., «Федеральды ғылыми агроинженерлік орталық
ВИМ» Мәскеу қаласы «Электрмен жабдықтау және электр қауіпсіздігі»
кафедрасында 2019 жыл сәуір айы;
- Рахимова Р.М., Желдикбаева А. Кентау трансформатор зауыты,
Кентау қаласында 2018 жыл сәуір айы.
Осынау бағыттағы жетістіктеріміздің бірін атап өтсек, 2019 жылы аға
оқытушы Мурат А.Қ. жетекшілік жасайтын Германия елшілігінің Германия
мемлекетіндегі жоғары оқу орындары және кәсіпорындарымен танысу
бойынша DAAD грантын ЭССа-15-4 ағылшын тобының 12 студенті ұтып
алды. Олар 2019 жылдың наурыз айының 11 нен 23 дейін Германияның 4
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қаласындағы (Берлин, Дрезден, Штутгарт және Оффенбург) төрт жоғары оқу
орындарына барып оқу үрдістерімен танысып, тәжірибе бөлісіп, ары қарай
білім алуда және ғылыми жұмыстарда қарыс-қатынасты жетілдіріп келді.
Сонымен бірге, ЭЭЭТИ студенттері жыл сайын өткізілетін
халықаралық, республикалық байқауларда және олимпиадаларға қатынасуды
дәстүрге айналдырған және басты жүлделерді иеленуді. Мысалы 2019-2020
оқу жылының өзінде студенттер осы бағытта жоғары жетістіктерден көрінді:
- Болат А.Б., (ЭАТКк-16-1) ЭЭ ЖОО студенттері арасында
«Техникалық ғылым және технология» бөлімі бойынша студенттердің
ғылыми жұмыстарының байқауында I-дәрежелі диплом иегері, жетекшісіт.ғ.д., профессор Альдибеков И.Т.;
- Мартьянов А.А., (ЭАТК-15-2) ЭЭ ЖОО студенттері арасында
«Техникалық ғылым және технология» бөлімі бойынша студенттердің
ғылыми жұмыстарының байқауында I-дәрежелі диплом иегері, жетекшісі т.ғ.д., профессор Мустафин М.А.;
- Кужамбетова А., (ЭАТК-15-2) ЖОО студенттері арасында
«Техникалық ғылым және технология» бөлімі бойынша студенттердің
ғылыми жұмыстарының байқауында I-дәрежелі диплом иегері, жетекшісіт.ғ.д., профессор Мустафин М.А.;
- Байдулла Ұ.Ә. және Сисенбі Б.Б. ЭЭк-18-1 тобының студенттері,
«XXI ғасыр көшбасшысы» атты халықаралық үздік студенттер байқауының
жеңімпаздары, I-дәрежелі диплом иегерлері;
- Жалғасбаев А.Ж. ЭСХ-15-3 тобының студенті, Ауыл шаруашылығын
энергиямен қамтамасыз ету мамандығы бойынша IX Республикалық
студенттік пәндік олимпиадада жоғары
- нәтиже көрсеткені үшін II-дәрежелі диплом иегері, жетекшісі - т.ғ.к.,
профессор Тергемес Қ.Т.;
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- Маратова А.К. ЭСХ-16-2 тобының студенті, Ауыл шаруашылығын
энергиямен қамтамасыз ету мамандығы бойынша IX Республикалық
студенттік пәндік олимпиадада жоғары нәтиже көрсеткені үшін III-дәрежелі
диплом иегері, жетекшісі - т.ғ.к., доцент Казанина И.В.
ЭЭЭТИ-ің
оқытушы-профессорлары
белсенділікпен
ғылыми
жұмыстарды
орындайды
және
студентер,
магистранттар
және
докторанттармен бірігіп төмендегідей тақырыптардағы ғылыми-зерттеу
жұмыстарын жүргізіп келеді:
- «Кернеуі 220-500-1150 кВ ЭЖЖ өтімділік деңгейін төзімділікті
қамтамасыз ете отыра автоматты басқару тиімділігін зерттеу»;
- «Қалалық электр тарату тораптарында реактивті қуатты компенсация
жасау»;
- «Кернеуі 6-10 кВ электр тарату тораптарында жұмыс режимін зерттеу
және электр қондырғыларын асқын кернеуден қорғау бойынша ұсыныстарды
өңдеу».
- «Кернеуі 6-35 кВ электр тораптарындағы электр шығыны бойынша
зерттеулер»;
- «Орталықтан әсер ететін механизмді электр жетегінің энергия сақтау
жүйесін өңдеу».
Шаруашылық келісім шарттар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары
негізінен «Интеллектуалды электр энергетикалық жүйелер» тақырыптық
ғылыми-зерттеу зертханасы арқылы жүргізіліп отырады. Оның құрамына
ғалым-оқытушылар К.К. Тохтибакиев, А.А. Саухимов, А.К. Мурат, А.Т.
Бектемиров және О.Д. Баймаханов кіреді. Олар 2015-2017 жылдары ҚР ҒжБМ
нің тапсырысымен «Активті-адаптивті торап базасында Қазақстан ЭТ дағы
электр тораптарының
өтімділік деңгейін жоғарылату және басқару»
тақырыбында (ғылыми жетекші, т.ғ.к., доцент Тохтибакиев К.К.). гранттық
қаржылау бойынша ғылыми жұмысты жүргізіп аяқтады.
2018 жылы институт ғалымдары Дүниежүзілік банк және ҚР ҒжБМ нің
2018-2020 жылғы грантын «Қазақстанның энергетикалық саласының
инновациялық дамуы және технологиялық жаңаруы» тақырыбында (ғылыми
жетекші А.А. Саухимов, PhD доктор) ұтып алып, жобаны «КЕGОС» АҚ,
«Алатау Жарық Компаниясы» АҚ, «Атырау Жарық» АҚ және басқа
мекемелермен бірігіп ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізуде.
2020 жылы институттың жас ғалымдары «Smart Grid жүйесінде
энергетикалық режимдерді басқару және тиімді жобалау» тақырыбы бойынша
2020-2022 жылдарға жас ғалымдарға арналған грантын ұтып алып ғылымизерттеу жұмыстарын ары қарай жалғастыруда.
Институт бойынша оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы күнделікті
атқарылуда. Жалпы жетістіктеріміз ауызбіршілігі жарасқан ұжымымыздың
белсенді, шығармашылықпен атқарылған еңбегінің арқасында жүзеге асуда.
Сондықтан әлі де талай табыстарға жетеміз деген ойдамыз.
Электр энергетика және электр техника институтының директоры
техника ғылымдарының кандидаты,
АЭжБУ доценті Ж.С. Әбдімұратов
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Жылу энергетика саласына
сапалы маман – сапалы қызмет
Жылуэнергетика және жылутехника институты 2017 жылы
жылуэнергетика факультетінің негізінде құрылды. Жалпы жылу энергетик
мамандарын даярлау 1960 жылы Ленин атындағы политехникалық
институтында басталып, 1966 жылы «Жылу электр станциялары» мамандығы
бойынша алғашқы бітірушілері қолдарына дипломдарын алып, өндіріске
аттанған болатын. 1975 жылы Алматы энергетикалық институты (АЭИ) жеке
жоғары оқу орны болып құрылғанда құрамында Жылуэнергетика факультеті
ашылды.
Бүгінгі таңда Жылуэнергетика және басқару жүйелері институты жылу
энергетиктерді, өндірістік жылуэнергетиктерін, автоматика және басқару
жүйелеріндегі ақпараттар, сонымен қатар еңбек қауіпсіздігі және қоршаған
ортаны қорғау саласына қажетті мамандар дайындайды.
Жылу энергетикасы және басқару жүйелері институты құрамына келесі
кафедралар кіреді:
1. Жылу электр станциялары;
2. Машина жасаудағы менеджмент және кәсіпкерлік;
3. Инженерлік экология және еңбек қауіпсіздігі;
4. Автоматтандыру және басқару кафедралары.
Жылу энергетикасы және басқару жүйелері (ЖЭБЖ) институты келесі
білім беру бағдарламалары бойынша мамандар даярлауды жүзеге асырады:
1. Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау;
2. Өнеркәсіптік жылу энергетикасы;
3. Су мен отынның технологиясы;
4. Энергетикалық аудит және энергия менеджменті;
5. Инженерлік экология және энергетикалық қауіпсіздік;
6. Жылу электр станциялары;
7. Инженерия саласындағы кәсіпкерлік;
8. Жылу энергетикасы;
9. Электр және жылу энергиясын өндіру жүйелерін жаңарту және
жаңарту;
10. Өндірістік қауіпсіздік.
ЖЭБЖ институтында 80-нен астам профессор-оқытушылар еңбек етеді,
олардың ішінде академиктер, профессорлар, докторлар, техника ғылымдарының кандидаттары, PhD докторлар, ассистенттер, лаборанттар бар.
Студенттерге сапалы білім беруде заманауи зертханалармен жабдықталған.
Студенттеріміз ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысып, жыл сайын
«Самұрық-Энерго» ұйымдастырған республикалық олимпиадаларда жүлделі
орындарға ие болуда. 2017 жылы өткен ЭКСПО-халықаралық көрмесінде
университеттің атынан талапты студенттеріміздің қатысқаны үлкен
жетістеріміздің бірі деп санаймын.
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Институтта жоғары білікті мамандар даярлауға айрықша көңіл бөлініп
отыр. Сол бағытта ЖЭБЖ институты алғашқылардың бірі болып
Германияның дуальды оқыту жүйесінде мамандар даярлауды белсенді қолға
алды. 2018 жылғы 23 сәуірде КЕАҚ «Алматы энергетика және байланыс
университеті» мен «Алматы электр станциялары» АҚ арасында дуалды оқыту
элементтерімен өндірістік практикадан өту туралы келісім жасалды. Дуальды
оқыту жобасын іске асырудың арқасында студенттер кәсіпорында
практикалық оқу-тәжірибеден өтеді. 2018 жылы 39 студент, 2019 жылы 42
студент турбина жабдықтарының операторы және химиялық сараптау
зертханашысы сияқты түрлі жұмысшы мамандықтарын игерді. Дуалды оқыту
элементтерімен өндірістік практикадан өту студенттердің университетте
алатын теориялық білімдерін нығайту және кәсіби шеберліктің дамуын бекіту
үшін қажет. Дуалды жүйе көптеген елдерде бұрыннан тәжірибеде бар. АЭжБУ
студенттері германиялық дуальды оқыту жүйесінде оқу-тәжірибесінен өтіп,
белгілі бір кәсіби құзыреттіліктерге ие болды. Оның артықшылығы жұмыс
берушілердің компанияларында жұмыс табу мүмкіндігін арттырады.

ЖЭБЖ зертханалық аудиториялары мен стендтері

228

Студенттеріміз өндірістік тағылымдамадан өтуде

Тәжірибе біздің балаларымыздың бойында жеке қасиеттерді дамытуға,
ұжымда қалай жұмыс жасау керектігін үйренуге, берілген қызмет саласы үшін
жауапкершілікті дамытуға көмектеседі. Ең бастысы, бұл таңдалған мамандық
аясында жаңа идеяларды жүзеге асыруға қабілетті шығармашыл тұлғаны
қалыптастыруға мүмкіндік береді. Интернатураны ойдағыдай аяқтаған
студенттерге мемлекеттік стандарт бойынша қосымша жұмысшы мамандығын
беру туралы сертификат ұсынылады.
Студенттерден бөлек институтымыздың оқытушылары да «АлЭС»
нысандарында тағылымдамадан өтіп отырады. 2018-2019 жылдары 14
оқытушы
тәжірибесін
өндірісте
шыңдап,
сертификаттар
алды.
Оқытушыларымыз ЖЭО-1, ЖЭО-2, ЖЭО-3, Батыс жылулық кешенінің қазіргі
жағдайымен танысты. Тағылымдама соңында тәжірибелік білімдерін «АлЭС»
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АҚ кадрларды даярлау
бөлімінде
дәріс
тыңдаумен
аяқтайды.
Теориялық дайындықты
тәжірибелі
маман
«АлЭС» АҚ пайдалану
қызметінің экс-басшысы
Орлов
Александр
Михайлович
жүргіп
келеді.
Мұндай тәжірибелер оқытушыларға заманауи өндірістің қажеттіліктерін
жақсы түсінуге және өндірістің нақты сұраныстарын басшылыққа ала отырып,
жас мамандарды даярлауға көмектесетіні анық. Бір жағынан КЕАҚ «АЭжБУ»
студенттері де 1-ЖЭО-да дуальды оқыту элементтерімен 5 апталық
тәжірибеден өтетінін ескерсек, бұл тәжірибелер оқытушылардың да кәсіби
біліктілігінің деңгейінн деген сұранысты арттырады.
Оқытушыларға
арналған
тренингтер
үнемі
өткізіліп
отырылуы, ЖОО қызметкерлеріне
өндірістегі
жұмыстың
нәзік
тұстарын жақсы түсінуге, жаңа
заманауи жабдықтарды зерттеуге
мүмкіндік береді. Бұл жағдайда
студенттер жұмыс берушілердің
талаптарын
ескере
отырып
оқытылатын болады және бұл
біздің
түлектердің
жұмысқа
орналасу көрсеткішін арттырады. Сонымен қатар, «АлЭС» АҚ мамандары 2-3
курс студенттеріне арнап бинарлық дәрістер өткізеді, олар өз жұмыстары
туралы әңгімелеп, студенттерді қызықтырған сұрақтарға жауап береді.
Университеттер мен кәсіпорындар өзара тиімді серіктестіктер құрған кезде, ең
алдымен, сұранысқа ие мамандық табуды армандайтын жастар жан-жақты
шыңдалатын болады. Жалпы бұл тәжірибелер мұғалімдерге заманауи
өндірістің қажеттіліктерін жақсы түсінуге
және өндірістің қазіргі жинақталған білімтәжірибесін басшылыққа ала отырып, жас
мамандарды даярлауға тигізер пайдасы
мол.
Институтымыз
студенттерді,
магистранттарды және докторанттарды
тарта отырып белсенді зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Қазіргі уақытта кафедраларда Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігі қаржыланды230

ратын бірнеше ғылыми жобалар бар және консультациялық ақпарат
жұмыстарын жүргізеді. Қалыптасқан бірнеше ғылыми мектептеріміз бар.
2018-2019 жылдары АЭжБУ студенттері Республикалық ғылымизерттеу жұмыстарының байқауында жүлделі орындарға ие болды. 2018
жылдың сәуір айының басында Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Көлікэнергетика факультетінің (КЭФ) жылу энергетикасы (ЖЭ) кафедрасында
студенттердің Республикалық жылу энергетикасы олимпиадасы өтіп,
командалық сайыста І орынды Алматы энергетика және байланыс
университеті (АЭжБУ) иеленсе, II орын - профессор Ж.С. Ақылбаев атындағы
инженерлік жылу физикасы кафедрасы, Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ
(Қарағанды) студенттері, III орын - Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың
жылуэнергетика кафедрасының (Алматы) студенттері алды. Сол жарыстың
нәтижелерді қорытындылай келе, КЭФ деканы Тыныс Бөлекбайұлы
Сүлейменов барлық қатысушылар мен олардың жетекшілерінің еңбегін
бағалап, алғыс хаттармен марапаттады. Соңғы бірнеше жылдар АЭжБУ
(Алматы) мен Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ (Астана) студенттерінің жүлделі
орындар алуына байланысты жылу энергетиктері пәндік олимпиаданы
кезектесіп өткізуде.
Студенттердің озық білім алуы, жоғары білікті және сұранысқа ие
маман, жетекші ғалымдар болып шығуы үшін оқытушы-профессорлар бар
білімін жұмсауда.
Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарындағы студенттердің
жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік, гуманитарлық және экономикалық

ғылымдары бойынша жыл сайынғы республикалық ғылыми-зерттеу
жұмыстарының байқауында Жылу энергетикасы институтының студенттері 1
және 2 орындарға ие болды:
- 1 дәрежелі диплом: Мұханбетова А.Д., ғылыми кеңесші - PhD, ЖЭҚ
кафедрасының доценті Бақтияр Б.Т.
- 1 дәрежелі диплом: Искаков Д.О., ғылыми жетекші – ЖЭҚ
кафедрасының ассистенті М.С. Коробков.
СҒЗЖ-ы жоғары оқу орындарының базасында ҚР Білім және ғылым
министрлігі жүзеге асырады.
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2020 жылдың 28 ақпанында «Университеттің үздік оқытушысы-2019»
байқауының жеңімпаздарын салтанатты марапаттау рәсімі өтті. Қазақстан
Республикасының Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов
қазақстандық жоғары оқу орындарының оқытушы-профессорларын
сертификаттар мен төсбелгілермен, оның ішінде Ғұмарбек Дәукеев атындағы
Алматы энергетика және байланыс университетінің бес оқытушысын
марапаттаған болатын. Олар:
1. Бақтияр Балжан Төрепашқызы - PhD, ЖЭҚ кафедрасының доценті,
ЖЭЖT институтының директоры.
2. Әліпбаев Қуаныш Аринғожаұлы - PhD, ғарыштық инженерия
кафедрасының меңгерушісі.
3. Алмұратова Нұргүл Қанақызы - PhD, «ИМЭП» кафедрасының
доценті.
4. Алимсеитова Жұлдыз Кеңесханқызы - ІТ-инженерия кафедрасының
оқытушысы.
5. Сағындыкова Айгүл Жүрсінқызы - PhD, автоматика және басқару
кафедрасының доценті, БЖАТИ директорының орынбасары.
Ректорымыз профессор С.С. Сағынтаева бастаған университет
басшылығы өзінің осындай табысқа жеткен ғылыми қызметкерлерін - «2019
жылғы университеттің үздік оқытушысы» атанған республикалық
байқауының жеңімпаздарын жоғары марапатымен арнайы құттықтады. Сәуле
Саветқызы ғалымдардың университеттің беделін көтеру жолындағы еңбектері
үшін алғысын білдіріп, оларға одан әрі сәттілік тіледі және сонымен бірге
оларға артылған сенімді ақтай беруді, жүктелген міндеттерге бұдан да үлкен
жауапкершілікпен қарауға шақырды. Алдымызда тұрған жауапты
мақсаттардың бірі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
берген грантты игеру. Осылайша еліміздің түкпір-түкпірінен келген жоғары
оқу орындарының оқытушыларына ең лайықтысына сертификаттар,
медальдар беріліп, ғылыми қызметтері үшін қаржылық қолдау көрсетілді.

232

2019 жылға арналған университеттердің
білім беру бағдарламаларының рейтингісі
бойынша Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы
энергетика және байланыс университеті
Қазақстан Республикасының топ-20 университетіне кірді. Бұл рейтинг ҚР ЖОО-ның
«ТОП-20» жалпы рейтингінде, сондай-ақ білім
беру бағдарламаларының бағыттары бойынша
үш (бакалавриат, магистратура, докторантура
үшін) ҚР ЖОО-ның институционалдық
рейтингі және сәйкесінше білім беру
бағдарламалары топтары бойынша ҚР ЖООның үш рейтингі ұсынылған. НААР/IAAR
әзірлеген рейтинг әдістемесінің маңызды
көрсеткіштеріне келесі негізгі индикаторлар
кіреді: білім беру сапасының халықаралық
танылған
индикаторы
ретінде
институционалдық және бағдарламалық (мамандандырылған) аккредиттеу; адами ресурстардың
даму деңгейі (студенттер де, оқытушылар
құрамы да); жоғары білімді интернационалдандыру,
оны
халықаралық
білім
кеңістігіне интеграциялау; ғылыми зерттеулердің даму деңгейі; жұмыспен қамту және
еңбек нарығында түлектерге деген сұраныс.
Еңбек нарығында біздің түлектерімізге
сұраныс жоғары екенін атап өткен жөн, оны
«Атамекен»
АЭС
және
Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрлігі
«Жылуэнергетика»
мамандығы
бойынша
жұмыспен қамтудың деңгейі 89,8% рейтингі
жоғары екендігін атап көрсетті.
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ЖЭЖТИ-ның профессор-оқытушылар құрамы мен студенттері көптеген
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияларға белсенді түрде
қатысады. Ағымдағы COVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуына
байланысты, «Білім, ғылым және мәдениеттің дамуына пандемияның әсері»
атты Халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция 2020 жылы
29 мамырда Нұр-Сұлтан қаласында «Қоғамдық сананы модернизациялау
бойынша «Рухани жағыру» бағдарламасы аясында ұйымдастырылды.
Конференцияға Беларуссия, Өзбекстан, Тәжікстан, Ресейдің отандық және
шетелдік ғылыми және білім беру мекемелерінің ғалымдары, оқытушылары,
зерттеушілері және студенттері қатысты. Жалпы, көтерілген мәселелердің
өзектілігін, жұмыс сапасы мен олардың маңыздылығына орай жоғары
дәрежеде өтті. Оған инженерлік экология және еңбек қауіпсіздігі
кафедрасының доценті, PhD доктор Айнұр Серікбайқызы Бегімбетова мен
БЖД-18-2 тобының студенті Талғатқызы Гульвира қатысып, жоғары оқу
жүйесінде электрондық оқулықтарды қолдану келешегі туралы презентация
жасады. Баяндамада оқытушылар үшін бүгінгі күні маңызды шарттардың бірі
білім беру процесінің қашықтық форматында жұмыс істеу кезінде жоғары
ақпараттық құзыретке ие болу екендігі атап өтілді. Электрондық оқулықтарды
әзірлеу және пайдалану қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана
отырып, оқу процесін ұйымдастырудың құрамдас бөліктерінің бірі болып
табылады. Цифрлық құзыреттерге ие болу, жаңа ІТ-технологиялар мен
ақпараттық платформалардың пайда болуы қажетті ақпараттарды жеткізуге
ыңғайлы тәсіл болып табылатын әр түрлі типтегі электрондық оқулықтарды
пайдалануды күшейтуге мүмкіндік берді. Осындай оқу материалдарымен
жұмыс жасау студенттерге материалды жақсы меңгеріп қана қоймай, сонымен
қатар аралық және қорытынды аттестациядан өтуге лайықты дайындалуға
мүмкіндік береді. Электрондық оқулықтың артықшылығы қол жетімділікте,
навигацияның қарапайымдылығында және ендірілген сілтемелер арқылы
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навигация жылдамдығында. Көп жағдайда бұл университетіміздің
тәжірибесінен алынып, алдағы жүзеге асыратын мақсаттар айқындалды.
Конференцияға қатысушылар сертификаттармен марапатталды.
Институтымызда
халықаралық
сарапшылардың,
Қазақстан
Республикасы Энергетика министрлігінің Энергетика вице-министрінің,
Экологиялық инвестициялар орталығының бас директорының, Қазақстан
Республикасы Президенті жанындағы Жасыл экономика кеңесінің мүшесінің,
Грек академиясының РЭК директоры және т.б. қатысуымен көптеген онлайндәрістер, дөңгелек үстелдер ұйымдастырды.
Біздің бүгінгі серіктестеріміз - ірі танымал компаниялар - энергия
өндіруші және таратушы, мұнай және газ өндіру, мұнай өңдеу, тау-кен
өндірісі мен сервисі; жобалау және зерттеу ұйымдары. Олардың ішінде
«Алматытелекоммунэнерго» ЖШС, «Алматы жылу желілері» АҚ, «АлатауЖарық»
АҚ,
«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп»
ЖШС,
«Теңізшевройл»,
«Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг», «ҚазМұнайГаз», «Қазтрансгаз»,
«Актөбему» бар, Қазақойл, Петро Қазақстан - SHNOS, «Қазақстан
алюминийі» АҚ, «Қазцинк» АҚ, «Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ
және басқалары. Институтты бітіргеннен кейін түлектердің 97% жұмысқа
орналасады.
Жоғарыда атап өткендей, бүкіл еліміз бойынша университетімізге жыл
сайын университетімізге түсетін үздік студенттердің саны және сапасы
жағынан да жыл сайын артып келеді және бұл ғылыми-зерттеу институтына
айналу үшін жалпы заман талабына сай бағытының дұрыстығының көрсеткіші
болып табылады. Жастар техникалық мамандықтарды көптеп таңдайды.
Алдымызда тұрған жауапты мақсаттардың АЭжБУ беделін көтеру, яғни
сапалы мамандар даярлау, университетіміздің ғылыми әлеуетін көтеріп, сол
жолда профессор-оқытушылар да, студенттер де ел игіліне адал қызмет жасау
жолында аянбай еңбек ету болмақ.
Жылуэнергетика және жылутехника институтының директоры, PhD
доктор, АЭжБУ доценті Б.Т. Бақтияр

Байланыс саласына мамандар
даярлаудың көшбасшысы
АЭИ-де 1987 жылы ашылған Радиотехника және байланыс факультеті
негізінде 2017 жылы Ғарыштық инженерия және телекоммуникация
институты (ҒИТКИ) болып қайта құрылған болатын. Жалпы «Радиотехника»
және «Автоматтық телекоммуникация» мамандығы бойынша инженерлерді
даярлау 1978 жылдың 1 қыркүйегінен электротехника факультетінің
құрамында басталды. Сол жылдың тамызында «Өндірістік электроника»
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кафедрасы құрылып, алғашқы меңгерушісі А. Ахмадиев және оқытушылары
Рутгайзер О.З., Малишевский Е.В. және Берікұлы А. т.б. факультеттің
кадрлық және зертханалық базасының негізін қалады.
1981 жылы «Радиотехника және байланыс» кафедрасы құрылды.
Осылайша 1983 жылы республикамызған қажетті байланыс саласы
мамандығының алғашқы бітірушілері дипломдарын алды. 1986 жылы халық
шаруашылығына қажетті мамандар даярлау мақсатында және студенттер
санының күрт өсуімен байланысты «Автоматтық телекоммуникация» атты
жаңа мамандық бөлімі ұйымдастырылды. Кейінгі жылдары факультетте тағы
да бірнеше жаңа мамандықтар ашылды:
- 1988 жылы ашылған «Өндірістік электроника» 2000 жылы «Электрондық жүйелер және технологиялар» мамандығына айналды;
- 1989 жылы «Радиобайланыс, радиохабар тарату және теледидар»;
- 1992 жылы «Байланыстағы экономика және менеджмент»;
- 1995 жылы «Көпарналы телекоммуникациялық жүйелер».
- 2004 жылдан бастап факультет бакалаврлар мен магистрлерді «Радиотехника, электроника және телекоммуникация», ал 2011 жылдан бастап
«Аспап жасау» және «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» мамандықтары
бойынша дайындай бастады.
Бүгінгі таңда ҒИТКИ-де 1200-ге жуық студент, 70 магистрант, 29
докторант бар. Күндізгі бөлімнің өзінде 7000-нан астам студент мамандығы
бойынша
бітірді.
Факультетіміздің
бітіруші
түлектері
еліміздің
телекоммуникация және ақпараттық саласында жетекші қызметтер атқарады.
Олардың ішінде: Жұмағалиев А.Қ. – ұзақ жылдар Қазақстан
Республикасының Байланыс және ақпарат министрі болды, Нуршабеков Р.Р. Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі
төрағасының бірінші орынбасары, Лезговко А.В. - «Қазақтелеком» АҚ бас
техникалық директорының орынбасары, Крупский И.Б. - «Қазақтелеком» АҚ
«Қашықтық
байланыс»
қауымдастығының
«Ғарыштық
байланыс»
орталығының директоры, Андрусевич Е.В. - MCI World Com-дің
Қазақстандағы өкілдігінің директоры, Афанасьев А.Н. - «Марком Компьютер»
компаниясының президенті, С. А. Швалов, В. В. Кошелев, М. А. Кругов «Logy Com» ЖШС президенті және вице-президенттері, П.Г. Калашников ALSI әкімшілік директоры, Ким Ю.Ю. - «ICON» ЖШС директоры т.б. атап
айтуға болады.
ҒИТКИ-дың оқу үрдісінде 20-дан астам мамандандырылған
университеттік зертханалар мен арнайы кабинеттер қолданылады, оның
ішінде: студенттердің интеллектуалды роботтарын жасауға арналған
«Сервистік роботтардың халықаралық ғылыми зертханасы», радио
құрастыру шеберханасы, «Жаңа инфокоммуникациялық технологиялар»
тақырыптық зерттеу зертханасы (TNIL), «5 G-ді енгізу проблемасы»,
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«Ғарыштық техника», «Мехатроника және робототехника» сияқты оқу және
ғылыми зертханалары бар.

ЖЭБЖ зертханалық аудиториялары мен стендтері

Ғарыштық инженерия және телекоммуникация институтында білім беру
бакалавриаттың 7 білім беру бағдарламасы, магистратураның 3 білім беру
бағдарламасы және докторантураның 3 білім беру бағдарламасы бойынша
жүзеге асырылады.
Институттың барлық білім беру бағдарламасында оқыту кредиттік
технологияны қолдана отырып, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүзеге
асырылады.
Институттың профессорлық-оқытушылық құрамы базалық білімі бар
білікті кадрлармен қамтылған. Толық штатта жұмыс істейтін бітіруші
кафедралардағы штаттық бірліктің үлесі орта есеппен 88% құрайды. Сырттай
қосымша сағатпен жүктемесімен өндіріс саласының тәжірибелі мамандары
негізінен практиканы, дипломдық жұмыстарды басқаруға және студенттерді
өндіріске тартуға байланысты қосымша жұмысқа тартылған.
Институт ұжымы мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі арнайы
және бейіндік пәндер бойынша оқу процесін қамтамасыз ету бойынша
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көптеген жұмыстар атқаруда. Мемлекеттік тілде сабақ беретін оқытушылар
құрамының үлесі 87% құрады.
Соңғы жылдары ҒИТКИ-дың профессорлық-оқытушылық құрамы
жалпы курстарда біліктілігін арттырды:
1. «Болашақ» бағдарламасы, «Ғарыштық техника және технологиялар.
Шағын ғарыш аппараттарының ұшу теориясы және дизайн» Берлин,
Германия;
2. AMK, Финляндия, Workshop in innovation pedagogy under InnoCENS

project, 12-19 қыркүйек 2017 ж.; Belarusian State University, Минск; Innovation
competence assessment;
3. AOO «Назарбаев Университеті»;
4. Палермо (Италия), Dipartimento dellInnovazione Industriale e Digitale Scuola Politecnica;
5. РФ, Самара облысы, пос. Стромилово, тамақ өнеркәсібіндегі бақылауөлшеу құралдары;
6. РФ., Самара обл., пос. Стромилово, Basics and Physics of Gases;
7. РФ., Самара обл., пос. Стромилово, Coriolis Mass Flowmeters;
8. РФ., Самара обл., пос. Стромилово, Electromagnetic Flowmeters;
9. РФ., Самара обл., пос. Стромилово, Industrial Temperature
Measurement;
10. Simatic 1500, 1200, контроллерлердегі технологиялық процестерді
автоматтандыру;
11. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Applied curricula in space exploration
and intellegent robotic system;
12. Ұлттық авиациялық университет, электронды қашықтықтан оқыту,
NASTRAN CAE жүйесіндегі күрделі инновациялық өнімдерді модельдеу
әдістері;
13. International Organization Scientific Research, Study of the Stress-Strain
State of the Shaking Conveyor Mechanism;
14. Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ; Vibroengineering Procedia, Certificate of Publication Procedia for the article entitled;
15. «RAM Trade company» ЖШС, MSC Software, «Инженерлік талдауға
арналған революциялық жоғары ғылыми компьютерлік технологиялар.
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Оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру мақсатында жұмыс берушілеріміз
электроника және телекоммуникация саласындағы жетекші мамандарға деген
сұранысына сай модульдік білім беру бағдарламаларын қалыптастыру оларды
дамытуға қатысады. 2015 жылдан бастап барлық оқу бағдарламалары
түлектердің жұмыс берушілерімен - кәсіпорындармен міндетті түрде
келісіледі. Университеттің басым бағыты - практикаға бағытталған оқыту
ортасын қалыптастыру және дамыту. 2019-2020 оқу жылы кезеңінде
институтымызда бакалавриат, магистратура және докторантураға арналған
барлық қолданыстағы білім беру бағдарламалары кәсіби стандарттарға сәйкес
жаңартылды, сонымен қатар «Электрондық инженерия», «Роботтандырылған
жүйелер» кәсіби стандарттары негізінде жаңа оқу бағдарламалар ұсынылды.
Мамандықтар бойынша бітірушілерге деген сұраныс деңгейі жоғары
болғандықтын институттың түлектері үшін жұмысқа орналасу мүмкіндігі
100% құрайды.
ҒИТКИ-дың халықаралық қызметі шеңберінде академиялық ұтқырлық
бағдарламасы сәтті жұмыс жасап келеді, ол - бәсекеге қабілетті, жоғары
білікті заманауи мамандарды қалыптастырудың басты шарттарының бірі.
Академиялық ұтқырлық бағдарламалары шектеулі мерзімге, әдетте семестрге
немесе оқу жылына арналған.
2017-2018 оқу жылының бірінші семестрінде ҒИТКИ студенттері
Польшадағы Белосток техникалық университетіне Прмашев Е.Е., (ПСк-16-3),
Тұрарбек С.А. (РЭТк-16-2), Қайырбек Ә. (РЭТк-16-2), Хамитова А.Т. (РЭТa15-7), Қойшыбай Т.Е. (РЭТк-16-2), Дүйсенбек Р.А. (РЭТ-16-5) барған
болатын. 2018-2019 оқу жылында Польшадағы Познань технологиялық
университетіне Мейренбекова А.Г. (РЭТк-16-1), Жансай Қ.Қ. (РЭТк-16-2),
Тұрар Н.Т. (РЭТк-18-1), Төлеуханов А.Е. және Тұрар М.Қ. (КТТк-17-1)
жіберілді.
Қазақстан
Республикасында
жоғары
білімнің
сапасы
мен
тартымдылығын арттыру, жоғары білім беру саласындағы ынтымақтастықты
және халықаралық қатынастарды нығайту мақсатында ҒИТКИ жоғары сапалы
бірлескен бағдарламаларды ұйымдастыруға және жүзеге асыруға бағытталған
Кассино университетімен (University of Casinos and Southern Lotium), (Италия)
бакалавриат, магистратура және докторантура «Радиотехника, электроника
және телекоммуникация», «Аспап жасау» және «Ғарыштық техника және
технологиялар» мамандықтары бойынша жоғары білікті мамандарды даярлау
саласындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайту және магистранттар
мен докторанттардың алмасуына ықпал ету академиялық ұтқырлық және қос
дипломды білім беру бағдарламасын жүзеге асырады.
ҒИТКИ-де екі дипломды білім беру - бұл қазақстандық жоғары білімнің
халықаралық білім беру кеңістігіне практикалық интеграциясын дамытудың
маңызды арнасы. Бұл бағыт университеттің білім беру сапасын арттыру,
зерттеу, университеттің әлемдік білім кеңістігінде бәсекеге қабілеттілігі
тұрғысынан дамуының стратегиялық мүдделеріне жауап береді және Болон
процесінің негізгі қағидалары мен ережелеріне сәйкес келеді.
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ҒИТКИ-де орындалатын бірқатар ғылыми бағыттарды бөліп көрсетуге
болады, мұнда ғылыми-зерттеу және кеңес беру жұмыстары жүргізіледі. Олар:
- технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйесі;
- электр шамаларын өлшеу құралдарын тексеру;
- наноэлектроника;
- аэроғарыштық технологиялар, аспаптар.
ҒИТКИ «Android Technics» ғылыми-өндірістік бірлестігі» ААҚ,
Винница ұлттық техникалық университеті, «КАССИНО және Оңтүстік Лацио
(UCLAM)» итальяндық университеті, М.Т. Калашников атындағы Ижев
мемлекеттік техникалық университеті (Ресей), Ұлттық зерттеу Томск
политехникалық университеттерімен бірлескен ғылыми бағдарламалар құрып,
сәтті жүзеге асыруда.
ҒИТКИ профессорлық-оқытушылар құрамы келесі ғылыми бағыттар
бойынша жұмыстар жүргізеді:
1. «Озон технологиясының процестері мен құрылғыларын жасау және
зерттеу». Ғылыми кеңесші: Бахтаев Ш.А., мемл. тіркеу №0115РК00292. ҒЗЖ
орындаушылары: Елеуқұлов Е.О., Абдрешова С.Б., Оразалиева С.К.,
Абдрешова Г.Н.
2. «Сөйлеу сигналдарын автоматты түрде тану». Ғылыми кеңесші:
Байкенов Б.С., мемл. тіркеу №0115РК00293. Орындаушылар: Жолшараева
Т.М., Петрищенко С.Н., Нусибалиева А.Б.
3. «Аспаптар бойынша мамандарды даярлауда инновациялық технологияларды әзірлеу және енгізу». Ғылыми кеңесші: т.ғ.д., профессор
Көпесбаева А.А., мемл. тіркеу №0115РК00273. Тақырыпты орындаушылар:
Әуезова А.М., Абдулина З.В., Жакупбекова А.Е.
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4. «Ақылды басқару жүйесімен 4R манипуляторын жасау». Ғылыми
кеңесші: Балбаев Г.К., мемл. тіркеу №0115RK02789. Тақырыпты
орындаушылар: Нұрланұлы А.Н., Қожамбердиев Қ.О., Бакирова Н.С., Мусина
А.Б. Бұл ғылыми-зерттеу жұмысы Кассино университетімен және Италия,
Оңтүстік Лацио, шетелдік ұйыммен ынтымақтастықта жүзеге асырылады.
5. «Жер қазатын құрылыс машиналарының жұмысшы тетіктерінің өзара
әрекеттесуінің стохастикалық процестерін математикалық модельдеу».
Ғылыми кеңесші: Голубева Т.В. Тақырыпты орындаушылар: Голубева Т.В.
6. «Кәсіпорындарда кешенді стохастикалық бақылау объектілерін
сәйкестендірудің ғылыми негіздерін жасау». Мемл. тіркеу №0115РК02721.
Ғылыми кеңесші: Адамбаев М.Д., мемл. тіркеу №011РКK02721.
ҒИТКИ -де TNIL және UIL бар:
- «Жаңа инфокоммуникациялық технологиялар» ТНИЛ;
- «5G-ді Қазақстанға енгізу мәселелері» UIL;
- «Ғарыштық инженерия» UIL;
- UIL «Мехатроника және робототехника».
- ZigBee технологиясының қызметін және оны өндірістік процестерді
автоматтандыруда қолдану мүмкіндігін зерттеуге арналған мекемеаралық
ғылыми зертхана.
ҒИТКИ-да «Ғарыштық техника және технологиялар», «Электроника
және робототехника» кафедралары мен біліктілікті арттыру институтының
бірлескен күшімен инженерлік есептеулер бойынша құзыреттілік орталығын
ұйымдастырудың негізі қаланды. Аэроғарыштық инженерия, электроника,
энергетика, қорғаныс және машина жасау (робототехника) құзыреті
орталығының қызметі мынадай:
- бағдарламалық жасақтаманың бағытына байланысты сертификаттар
бере отырып модельдеу, талдау және оңтайландыру үшін қолданылатын
заманауи құралдарға үйрету;
- Қазақстанның барлық шағын және орта бизнесі, фабрикалары,
институттары үшін инженерлік есептеулер бойынша қызметтер ұсыну;
- зерттеу нәтижелерінің импакт-факторы жоғары халықаралық
журналдардағы жарияланымдар;
- орталыққа негізделген стартап-компанияларды ұйымдастыру.
ҒИТКИ-де
автоматика,
энергетика,
телекоммуникация
және
робототехника саласындағы ең үздік маман болып өсіп, ерекше жастардың
қабілетін дамытуға қажетті барлық нәрсе бар. Сондай ерекше жастардың бірі Рахметуллаев Мохаммед Әбімутәлләпұлы, 5В071600-Аспаптар мамандығының студенті (ПС-14-3 тобы), қолданудың әр түрлі салаларына арналған
жасанды интеллект алгоритмдерін жасаушы, TechGarden резиденті,
инновациялық кластерлік қорының, Қазақстан Республикасының бизнесинкубаторы - Novus Capital стартап авторы.
ҒИТКИ негізінде орта мектеп оқушыларын ғылыми шығармашылыққа
бейімдейтін мектептер бар:
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- AUPET RoboLab мектебі - орта мектеп оқушыларына арналған үйірме
(12 жастан 18 жасқа дейін) 2016 жылдың 4 шілдесінде Алматы энергетика
және байланыс университетінің базасында ашылды;
- 6 жастан 18 жасқа дейінгі кіші және орта мектеп оқушыларына
арналған мектеп - роботтар лигасы және Дәукеев робототехника мектебі.
2018 жылы Ғарыштық инженерия және телекоммуникация институты
робототехникадан Қазақстан чемпионатын ұйымдастырды. Байқауға
Қазақстанның жарқын болашағы, оның ақыл-ойы болатын жастар қатысты. 10
команда кубоктар мен марапаттарға таласты. Командаларға арнайы ойын
алаңы мен жабдықтар жиынтығы, қауіпсіз, кедергісіз орта берілді.
Қатысушылар екі жас санатына қарай бөлінді - кіші және ересек топтар. 14-18
жас аралығында келесі командалар ұсынылды: КММ «№90 лицей» Алматы қ.
- «w4tched», АЭжБУ колледж - «T-X», Алматының 178 лицейі - «YODO», 85
мектеп, Астана - «AstanaRobotics», №30 мектеп - гимназия - «Тараз EduCraft», Қарағанды облысынан Гагарин атындағы мектеп-лицей,
Ақадыркент - «Гиверс».
19-29 жас санатындағы командалар: ҚБТУ, Алматы - «PUBG» ҚазҰУ
әл-Фараби, Алматы - «Механика», ҚазҰТЗУ, Алматы - «Робомех», ЕҰУ,
Астана - «SpaceRobotics».
Байқаудың міндеттері мен күрделілік деңгейі жоғары болды. Бұл
траектория бойынша біраз уақыт жүретін роботтың құрылысы; датчиктерге
назар аудара отырып, күрделілігі аз лабиринттен біраз уақыт өте алатын
роботты жобалау; қара сызық бойымен кедергілермен қозғалу; сенсорларға
назар аудара отырып, үлкен лабиринтті ұзақ уақыт өте алатын роботтың
құрылысын дәлелдеу болды.
Балалар тәлімгерлерімен бірге өте жақсы жұмыс жасады. Чемпионат
қызықты тартыста өтті. Финалдық жарыстардың қорытындысы бойынша
қазылар алқасы әр жас санаты бойынша жеңімпаздарды анықтады. Сонымен,
жарыстың қорытындысы бойынша кіші топта Алматыдағы №178 лицейдің
командасы көш бастады. Алматыдағы №90 лицейдің командасы оған аздап
ұтылып екінші орынды иеленді. Үшінші орынды Гагарин атындағы
Қарағанды облысының мектеп-лицейі үшінші орынды қанағат тұтты.
Ересектер тобының қатысушылары арасында үздік Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ командасы, екінші орында - ҚБТУ және үшінші орынның жүлдегері
Гумилев атындағы ЕҰУ командасы аталды.
Жалпы жыл сайын университетімізге түсетін шығармашылыққа бейім
студенттердің саны артып келеді яғни заман талабына сай жастар техникаға
жақын болуы біздің болашағымызды айқындайды. Сол сұранысқа біздің
институтымыз жауап беруге, қажетті мамандар даярлауға деген
жауапкершілік салмағы арта бермек.
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Ғарыштық инженерия және телекоммуникация институтының
директоры, PhD доктор, АЭжБУ доценті Ғ.Қ. Балбаев
Басқару жүйелері және
ақпараттық технологиялар институты
КЕАҚ «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс
университеті» (бұдан әрі - АЭжБУ) - бұл жоғары кәсіби инженерлік және
ғылыми кадрларды даярлауда бай дәстүрлері мен мол тәжірибесі бар,
Қазақстанның жетекші техникалық жоғары оқу орындарының бірінен
саналады. Бүгінде АЭжБУ ел Президенті қойған міндеттерді жүзеге асыруға
белсенді қатысып, экономиканы цифрландырумен байланысты дамудың жаңа
кезеңіне өтті.
АЭжБУ-де IT кадрларын даярлау 1988 жылы т.ғ.к., профессор Болат
Жантемірұлы Хисаровтың ұйымдастырған инженерлік кибернетика
кафедрасы (бүгінгі «Автоматтандыру және басқару») негізінде басталған
болатын.
Аталған саладағы қажетті мамандарға сұраныстың өсуімен 2010 жылы
ақпараттық технологиялар факультеті ашылып, жұмысын жандандырды. 2017
жылы университет құрылымын қайта құрудың нәтижесінде факультет
Басқару жүйелері және ақпараттық технологиялар институты болып қайта
құрылды.
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Бүгінде Басқару жүйелері және ақпараттық технологиялар институты
бәсекеге қабілетті ІТ кадрларды келесі бағыттар бойынша даярлауды жүзеге
асырады:
1) Автоматтандыру және басқару:
- басқару жүйелеріндегі автоматтандыру және ақпараттандыру;
- отын-энергетикалық кешендегі автоматтандыру және басқару;
2) ақпараттық жүйелер:
- мультимедиялық және виртуалды шындық жүйелері;
- ақпараттық технологияларды басқару;
- телекоммуникациядағы ақпараттық жүйелер;
- Ақылды ақпараттық жүйелер.
3) Есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыз ету:
- бағдарламалық инженерия;
- Компьютерлік инженерия.
4) Информатика:
- ГАЖ (ГИС) технологиялары;
- Интернет-технологиялар.
5) ақпараттық қауіпсіздік жүйелері.
Институтымыздың профессорлық-оқытушылық құрамы жоғары білікті
мамандардан тұрады, жалпы саны 150-ден астам оқытушылар, ғылымипедагогикалық қызметпен айналысады, оның ішінде ғылым докторлары, PhD
докторлары, ғылым кандидаттары және оқытушылар - өз саласының
тәжірибелі мамандары болып саналады.
Институт құрылымына кіретін
кафедралар:
- автоматтандыру және
басқару;
- IT-инженерия;
- ақпараттық қауіпсіздік
жүйелері;
- математика және
математикалық модельдеу
- тіл білімдері кафедралары.
Институттың кафедраларында оқытушылардың біліктілігін арттыруға
және студенттермен сабақ өткізу сапасына терең көңіл бөлінеді. Мамандарды
даярлау сапасын арттыру үшін Microsoft IT академиясы, CISCO аймақтық
желілік академиясы, «Kaspersky Lab» зертханалық орталығы, «Dr.Web»
орталығы, «Oracle», «AXIS», «SIEMENES» оқу орталықтары, SCADAжүйелер зертханасы, Халықаралық «Киберқауіпсіздік технологиялары»
ғылыми-зерттеу зертханалары толыққанды жұмыс жасайды.
Институт оқытушылары - CISCO, «Касперский зертханасы» АҚ, «1С»,
«Oracle», «Apple» және т.б. сертификатталған мамандар мен нұсқаушылары
болып саналады. Осы бағыттардың барлығында университет студенттері
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оқитын курстар өткізіліп, оларға халықаралық сертификаттар беріледі.
Институт бітірушілерінің барлық дипломдық жобалары кәсіпорындардың
тапсырысы бойынша жүзеге асырылады және 85% -дан астам жұмыс өндірісі
Kcell, Қазақстан Республикасы Министрлігі және коммуникация комитетінің
Алматы қаласы мен Алматы облысы бойынша телекоммуникация комитетінің
байланыс инспекциясы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігі Ғылым комитетінің Ақпараттық-есептеу технологиясы
институты, «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің АТК» Алматы облысындағы филиалы, интернет
компаниясы PS, КГКП Қазмемцирк, Technodom, ВТБ, Альфа Банк, Getz
Pharma (Private) Limited Компаниясы Өкілдігі, Siemens, Karcher,
КазЭнергоПромТорг, БСНП, Leo Group Services және т.б. сияқты өндірістерге
енгізілді.

Осы уақытқа дейін университет, институт басшылығы мен
қызметкерлерінің күш-жігерінің арқасында кафедра серіктестерінің тізіміне
Microsoft, Oracle, Cisco, Kaspersky Lab, Siemens, D-Link және т.б дүниежүзілік
IT индустрия нарығының көшбасшылары кіреді. Институт танымал шетелдік,
отандық ғылыми және т.б. білім беруді ғана емес, сонымен қатар ғылымиинновациялық қызметті дамытуға мүмкіндік беретін орталықтар мен
университеттермен тығыз байланыста, олар: Латвия университеті, Федералды
мемлекеттік бюджеттік ғылым мекемесі «С.Л. Соболев атындағы математика
институты СБ РҒА University of Bielsko-Biala (Польша), Lublin University of
Technology (Польша), Украинаның Ұлттық авиациялық университеті,
Еуропалық университет (Украина), Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ақпараттық және есептеу
технологиялар институты», ұлттық ассоциациясы білім және инновациялар
қауымдастығы SERPIN және т.б.
Мұның
бәрі
институттың
ғылыми-инновациялық
қызметі
көрсеткіштерінің жоғарылауынан көрінді: IT-инженерия бөлімі екі жоба
бойынша
ғылыми-зерттеу
жұмыстарын
жүргізу
үшін
гранттық
қаржыландыруды алды:
- №AP05132723 «Ақпараттандырудың маңызды объектілерінің
киберқауіпсіздігі саласындағы адаптивті сараптамалық жүйелерді дамыту»
(ғылыми жетекшісі: Досжанова А.А.);
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- №AP05132483 «Электрстатикалық айналар мен сәуле шығару
жүйелеріндегі электронды сәулелердің кеңістіктік және ұшу кезіндегі
фокустау сапасына релятивистік әсерлердің әсерін зерттеу» (ғылыми
жетекшісі: физика-математика ғылымдарының докторы, ITE кафедрасының
профессоры Бимурзаев С.Б.).
- № BR05236757 «Ақпаратты беру және инфокоммуникациялық
жүйелерде және оларды сақтау кезінде ақпаратты криптографиялық қорғауға
арналған бағдарламалық-бағдарламалық және аппараттық құралдарды
әзірлеу» (ғылыми жетекшісі: т.ғ.д., АҚЖ кафедрасының профессоры
Тынымбаев С.)
Институт жыл сайын еңбек нарығында сұранысқа ие 300-ге жуық
мамандарды шығарады және олардың барлығы дерлік топ-менеджерлерінен
тамаша пікірлер алып, еліміздің және шетелдің түрлі кәсіпорындарында
табысты жұмыс істейді. Жыл сайын түлектердің 90% -дан астамы
университетті бітірген кезде толықтай жұмысқа орналасады.
Кеше ғана құрылғанына қарамастан, институт өз жетістіктерімен
мақтана алады. Институт студенттері бірнеше рет жеңімпаз атанды және
бағдарламалау, автоматтандыру және ақпараттық технологиялар бойынша
қазақстандық және шетелдік олимпиадалар мен чемпионаттарда жүлделі
орындарға ие болды. Тек соңғы оқу жылдарында ВТиПЭ мамандығының
магистранты Құламқадыр Е. Картбаевтың ғылыми жетекшілігімен Т.С. ІІ
дәрежелі Дипломмен марапатталған, Қ.Тұрғанбайдың жетекшілігімен
информатика мамандығының студенті Г.Қабидоллиева Республикалық

ғылыми-зерттеу конкурсының II дәрежелі дипломымен марапатталды.
Үмбетәлі С., Әбішев Е., Шанаев Б., Киркица А., Толыбаев К.Д., Жәрдембек Р.
және басқалары бағдарламалау бойынша халықаралық және республикалық
олимпиадалардың жеңімпаздары. «IT energo» командасы Алматы қаласының
жоғары оқу орындары арасында өткен «IQ-аламан» интеллектуалды
сайысында II орынды иеленді, олар Байкиев М., Усербаев А, Исабеков А., Болатов О. және «Бастау» ақпараттық жүйесін дамыту конкурсында Гран-при
алды. Бастау Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігімен, БҰҰ246

ның Қоғамдық ақпарат департаментінің Қазақстандағы өкілдігімен,
«Инновациялық технологиялар паркі» АҚФ-мен, TechGarden.kz серіктестікте
жұмыс жасайды.
Құрылғанына аз уақыт болса да институт нәтижелер көрсетіп, белсенді
дамып келеді. Еліміздің ертеңіне қажетті мамандарды даярлауға ұжымымыз
бар күш-жігерін жұмылдырып, еңбек жасауда және әлі де толағай табыстар
мен жетістіктерге жететініне сенімдіміз!
Басқару жүйелері және ақпараттық технологиялар институтының
директоры, PhD доктор Т.С. Картбаев.
ҚР ғылымына және техникасына еңбек сіңірген қайраткер,
ҚР Ұлттық инженерлік академиясының корреспондент мүшесі,
«2018 жылы университеттің үздік оқытушысы» атағының иегері
АЭИ-АЭжБИ-АЭжБУ-дің 40 жылдық мерейтойында айтыған сөз
22.12.2015.
Құрметті ханымдар мен мырзалар, әріптестер!
1957 жылы Қазақ мемлекеттік ауыл шаруашылығы институтын бітіріп,
инженер-электрик мамандығын алған соң, Өзбекстанның Шөлдала
каналындағы Озерный Су электр станциясы басқармасына (СЭС)-1 басқару
қалқанының кезекші қызметіне жіберді. Ташкентке барып, кері қайтуға рұқсат
алдым да СЭС-1-де ДИС болдым.
ГЭС-тің тарату құрылғылары бойынша найзағайдан қорғау разрядтарын
көргеннен кейін мені плазма қызықтырды.
1960 жылы В. И. Ленин атындағы ҚазПТИ профессоры, тау жыныстары
мен бетондарды термиялық бұрғылаумен айналысқан Александр Васильевич
Бричкин осы мақсаттар үшін электр разрядының плазмасын қолдану туралы
менің ұсынысымды қолдап, ҚазПТИ-ға өзінің зертханасына шақырды.
Осылайша, жаңа өнеркәсіптік процестер мен қондырғыларға, соның ішінде
КСРО ғарыш бағдарламасымен байланысты кейіннен көптеген өнертабыстар
әкелген плазмалық процестерді әзірлеу басталды.
1964 жылы кандидаттық диссертацияны қорғау кезінде ғылыми кеңес
маған ғылым докторы дәрежесін беру туралы шешім шығарды. Мен КСРО
Жоғары аттестациялық кеңесіне техника ғылымдарының кандидаты тиімділігі
үшін техника ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесінен бас тартамын деп
жаздым, себебі басқа жоспарларым бар еді.
Содан кейін КОКП Орталық Комитетінде баяндама жасалды. Оның
нәтижелері бойынша КСРО Ғылым және Техника Мемлекеттік Комитеті
(ҒТМК) ҚазПТИ-да плазмалық процестер зертханасын (ППЗ) менің
басшылығыммен ашты. Бұл әртүрлі қалаларда көптеген мекемелерді, соның
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ішінде ғарыштық жобалар бойынша біріктіретін Одақтағы ең ірі Плазмалық
процестер зертханасы болды.
ҒТМК-да шетелдік жетістіктерді зерттеу қажеттілігі анықталды. 1967
жылы Англияға алғашқы сапарда Қазақстаннан «А. В. Болотовтың
партиялығын растаңыз» деген жеделхат талап етті - үш күннен кейін КОКП
мүшелігіне қабылдаудың барлық процедураларынан өтіп, партия билетін
алдым.
Бұған Қазақстанның партия органдарында назар аударылды. Одан әрі да
Қазақстан КП ОК бақылауына АҚШ-қа, Канадаға, Германияға, Польшаға,
Венгрияға және басқа да іссапарлар болды. 1970 жылы КСРО ҒА Сібір
бөлімінің біріккен ғылыми кеңесінде докторлық диссертацияның қорғауы
өтті. Плазмалық процестер бойынша кең ауқымды жұмыстар жалғастырылды,
орындалған жұмыстар нәтижелерінің жоғары маңыздылығы КСРО БХШЖдің көптеген алтын және күміс медальдарымен марапатталуымен, көптеген
кандидаттық және докторлық диссертацияларды қорғатумен белгіленді.
Маған КСРО ЖАК-та ТҒД ғылыми дәрежесі бекітілгеннен кейін
Қазақстандағы ғылыми кадрларының жағдайын қадағалайтын КП ОК
идеология хатшысы Саттар Нұрмашұлы Имашевтің қабылдауында болдым.
Әңгіме соңында ол Қазақстан КП ОК бірінші хатшысы Дінмұхамед Ахметұлы
Құнаевпен кездесу күтіп тұрғанын айтты. Бұл жүздесу менің кезекті шетелдік
іссапардан оралғаннан кейін өтті. Оны ҚКП ОК-ке келуімнің күні мен
уақытын тағайындап, А. Қонаевтың көмекшісі ұйымдастырды. Бұл тарихи
кездесу менің болашақ тағдырымды анықтады.
Мен шешкен проблемалар туралы еркін әңгіме болды. Бұдан әрі
Қазақстанның энергетика, ЭТЭК, ГЭС, электр желілерін салу, қарқынды
дамып келе жатқан энергетика кадрларымен қамтамасыз ету туралы сөйлестік.
Сұрақ: - Сіздің болашаққа жоспарыңыз қандай? Мәскеу түбіндегі көк дуалдан
кейін кәсіпорын салу және мені оның басшысы етіп тағайындау туралы айтты.
Тыңдадым, содан кейін былай деді: «Ал бізде сізге басқа жоспарларларымыз
бар», - ашылғалы отырған жаңа оқу орнын басқаруды ұсынды.
Мені ППЗ-да жұмыс істеу және шетелдік іссапарларға бару мүмкіндігін
сақтай отырып, ҚазПТИ-ға педагогикалық жұмысқа қабылдау тапсырылды.
ҚазПТИ-да алдымен Энергетикалық өндірістік кәсіпорындар (ЭӨК)
кафедрасының меңгерушісі, содан кейін кафедрамен қатар Плазмалық
процестер лабораториясын басқара отырып Энергетика факультетінің деканы
болдым. Мұнда АЭИ, факультеттер, кафедралар, ПОҚ құрамын анықтау
жұмыстары басталды. АЭИ ашылуында ҚазПТИ ректоры Әшім Құрамбайұлы
Омаровтың рөлін асыра айтпауға болмайды. Оқу ісі жөніндегі проректор
Габдула Нысанбайұлы Нысанбаев та бұл жұмыстарға белсене қатысты.
Бұл жұмыс факультет пен деканатты басқару, ректоратпен өзара ісқимыл тәжірибесін берген институт ішінде болды. Институттан тыс институт
дамуының Стратегиясын ғана емес, сонымен қатар АЭИ құрылысы
алаңдарында жеке құрылыстарды бұзу, институт үшін техникалық нысандар
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салу, Қазақстанның Мемжоспарымен жеке құрылыстарды бұзу кезінде пәтер
бөлу кезінде пайда болған проблемаларды шешу үшін кадрлар санын анықтау
және мамандықтар қабылдау бойынша Министрлер Кеңесінің Төрағасы
Бәйкен Әшімұлы Әшімовпен, сондай-ақ Тауфик Галеевич Мухамед-Рахимов,
Қалық Абдуллаұлы Абдуллаев, Марат Өтеинұлы Ахметбеков, Энергетика
министрлігі Тимофей Иванович Батуров, Болат Ғазизұлы Нұржанов, байланыс
министрлігі, ҚР салалық министрліктері, Қорғаныс министрлігімен де үлкен
жұмыстар жүргізілді.
Қазақстандағы
мамандарды
шығару
жоспарының
студенттер
контингентін анықтауда КСРО Энергетика министрлігі Петр Степанович
Непорожний, КСРО Мемлекеттік Жоспарлау комитеті үлкен рөл атқарды.
КСРО-да тағы бір энергетикалық институт ашылғанда Болашақ ЖОО
түлектерін бүкіл Кеңес Одағы бойынша бөлу қарастырылды. КСРО
энергетикасына бейімделу үшін тәжірибе жасау базалары және болашақ
жұмысқа орындар бөлу бойынша бағыттар қалыптасты. 1974 жылдың
ортасына қарай институттың жалпы пайымдауы белгілі болды. Сонымен
қатар жаңа «А» корпусының құрылысына жетекшілік етуге тура келді. 1974
жылдың соңына қарай КОКП ОК-та, КСРО Жоғары және орта білім
министрлігінде, КПК ОК бюросында ректор қызметіне менің кандидатурам
келісіліп, Қазақ КСР ЖОО бұйрығымен бекітілді. 1975 жылдың 1 қаңтарына
дейін барлығы - АЭИ - ға берілетін ҚазПТИ ЭЭФ студенттерінің тізімі,
арнайы кафедралар оқытушыларының тізімі және ашылу сценарийі жасалып,
қатысушы тұлғалардың тізімі, ұйымдастыру шаралары әзірленді. Ашылу
салтанаты В. И. Ленин атындағы ҚазПТИ мәжіліс залында өтті.
Институт кілтін Қазақ КСР Жоғары және орта білім министрі Тұрғанбек
Катайұлы Катаев тапсырды. Бұл ретте жиналыс төралқасында Қазақстан КП
ОК, Министрлер Кеңесінің, министрліктердің жауапты қызметкерлері,
Қазақстанның жоғары оқу орындарының ректорлары болды. Оқытушылар мен
студенттер залда толып отырды. Көптеген баяндамалар мен жақсы тілектер
айтылды. Жаңа институтқа энергетика факультетінің студенттері мен арнайы
кафедралардың оқытушылары, «Б» корпусы, плазмалық процестер және отқа
төзімді зертханасының корпусының меңгерушісі біздің түлегіміз Оңдасын
Байкенұлы Әшімов т.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА және ҚР ҰИА академигі,
(қазіргі Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік
университетінің ректоры) барлығы бізге өтті. Сонымен қатар, құрылысы
аяқталмаған «А» корпусы берілді, ал ректор кабинеті «Б» корпусының шағын
бөлмесінде болды.
«А» корпусының құрылысын аяқтау - ерекше әңгіме болды. Сонымен
қатар жатақхана құрылысы жүргізіліп, жатақхананың жаңа корпусының
іргетасы қаланды. Алғашқы күндері АЭИ-ға студенттерді қабылдау
бұйрықтарына қол қойылды, арнайы кафедра қызметкерлерін ауыстыру
қоғамдық
кафедралардың
жаңа
қызметкерлерін
қабылдау
ЖОО
Министрлігінің жіті назарында жүргізілді. Алғашқы екі айда институтқа
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қаржылық қызмет көрсетуді ҚазПТИ бухгалтериясы жүргізді, ал институтқа
жеке бухгалтер Александра Ивановна Черкашина қабылданғаннан кейін
дербес балансқа ауысты.
АЭИ - партия комитетінің қоғамдық ұйымдарын - Марат Қанафиұлы
Дүйсебаев, кәсіподақ комитетін Михаил Иванович Пак, Ғұмарбек
Жүсіпбекұлы Дәукеев құрды. Кейіннен Ғұмарбек Жүсіпбекұлы Дәукеев
университеттің оқу базасын дамытуға, оның құрылымын қалыптастыруға
және тиімді оқу үдерісін ұйымдастыруға үлкен үлес қосқан біздің ректорымыз
болды. Студенттердің комсомолдық және кәсіподақ ұйымы құрылды.
Институтты әкімшілік басқару құрылды - оқу ісі жөніндегі проректор Марат
Жүсіпбекұлы Арыстанов, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор Әбибула
Өмірияұлы Өмірияев, сырттай оқыту жөніндегі проректор Камиль Байұзақұлы
Ермекбаев, әкімшілік-шаруашылық бөлімі жөніндегі проректор Керімтай
Нұркерімұлы Бәйімбетов болды. Факультет декандары мен кафедра
меңгерушілері, оқу бөлімінің меңгерушілері - Лидия Антоновна Жукова,
кітапхана меңгерушісі - Балхия Масимхановна Жетписбаева, ғылыми-зерттеу
секторы, кадрлар бөлімі, арнайы бөлім - полковник Григорий Иосифович
Гельфанд және басқа да қажетті бөлімшелер басшылары Меркулова
Валентина Ивановна, Лымаренко Валентин Павлович және басқалары
тағайындалды.
Ақыр соңында инженерлердің алғашқы түлектері шықты, барлығы «А»
корпусының алдындағы алаңды салып, шаруашылық аулалары мен
гараждарын тұрғызып, көліктермен толықтырды - кадрларды даярлаудың
тұрақты технологиясы басталды.
Мәскеу энергетикалық институты оқу үдерісін қалыптастыруда үлкен
рөл атқарды, ол мамандықтар бойынша оқу жоспарларымен, оқу-әдістемелік
әдебиеттерімен бөлісті. Ашылған кезде бізге байланыс министрлігінің өтініші
бойынша Қазақстанның байланыс мамандарын дайындауға Мәскеу
электротехникалық байланыс институты әдістемелік көмек көрсетті. МЭИ
және МЭИС-ке көптеген іссапарларының нәтижелері біздің ЖОО-ның оқу
үрдісіне енгізілген. Содан кейін Шығысэнерго және Целинэнерго базаларында
партия комитеті бірінші хатшыларының өтініші және Министрліктің келісімі
бойынша Өскемен және Ақмолада АЭИ филиалдарының ашылуы болды.
Институттың күнделікті өмірін үйреншікті іс деп атауға болмайды. Күн
сайын мемлекеттік маңызы бар оқиғалар - Медеудегі іс-шараларға, ауыл
шаруашылығы жұмыстарына, жарыстарға, белсенді қоғамдық өмірге,
студенттік миниатюралар театрының жұмысына, көпшілік мерекелік
демонстрацияларға, спорттық іс-шараларға және демалыс кештеріне, қала
көшелеріндегі жасақшылар кезекшілеріне қатысатын үлкен істер аталып
өтілді. Көптеген оқытушылар, аспиранттар мен студенттердің қатысуымен
белсенді және нәтижелі ғылыми жұмыстар 1977 жылы жүргізілді. Алматыда
көптеген елдердің ғалымдарын жинаған КСРО-да алғашқы халықаралық
«Плазма 77» конференциясы өткізілді. Одан әрі Новосибирск, Минск, Киев,
Бішкек, Германия, АҚШ-та ізбасарлары болды. АЭИ-да жаңартылатын
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энергетика жүйесін әзірлеу үшін Қапшағай жағалауындағы сынақ полигоны
құрылды, кейіннен ҚазПТИ-дан біздің стадион аумағына және жаңа корпус
құрылысына арналған алаңға ауыстырылды. Плазмалық процестер
зертханасының корпусы мен трансформаторлық қосалқы станциясы және отқа
төзімді зертханалар қала меншігіне берілді, ал оның құны АЭжБУ жаңа
корпусының құрылыс сметасына кірді. Бұл Алматы энергетика және байланыс
университетінің дамуына АЭИ-дің қосқан материалдық үлесі болды.
Мен институт-университетте қызмет еткен барлық жылдар бойы
онымен байланысты үзбедім, көп жылдар бойы ЭӨК кафедрасының
меңгерушісі болып жұмыс істедім, осы кафедраның профессоры болып
жұмыс істеймін. Мәскеу қаласындағы КСРО Жоғары оқу орындарына
арналған оқулық, Қазақстан баспаларындағы оқу құралдарын, АЭжБУ ішінде
дәрістер мен оқу-әдістемелік материалдардың көптеген курстарын, 300-ден
астам ғылыми жұмыстарды жариялап, өнертабыстар мен патенттерге 106
авторлық куәлік алдым, 42 техника ғылымдарының кандидатын дайындадым,
олардың 12-сі ғылым докторы, профессорлар, энергетика магистрлері болды.
Бүгін, біз қандай да бір шамада артқа қараған кезде, біз КСРО-да
лайықты жоғары оқу орнын құрдық және Қазақстан үшін энергетика мен
байланыстың барлық мамандықтары бойынша маңызды, мамандар мен ел
халқы арасында беделге ие мамандандырылған жоғары оқу орнын құрдық деп
айтқым келеді. Біздің бітірушілердің білікті еңбегінің арқасында энергетика
мен экономиканың барлық кәсіпорындарында байланыс құрылымдары
салаларында және егемен мемлекеттің әкімшілік әл-ауқаты, Қазақстан
халқының лайықты өмірі құрылуда. Біз көптеген энергетика бойынша
ғылымды дамытуға өз үлесімізді қосамыз, энергетиканы дамытудың жаңа
бағытын әзірледік және сарқылмайтын энергетикалық ресурстарды
пайдалануды жүзеге асырамыз. Енді АЭжБУ ел Президенті Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың энергетика саласындағы бағдарламалық нұсқауларын
орындап, «Болашақ энергиясы» ЭКСПО 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесіне қатысады. Алматы энергетика институты - Алматы
энергетика және байланыс институтының барлық ұйымдастырушыларын
мерейтоймен құттықтаймын, оның қалыптасуы мен дамуына ықпал
еткендердің, қазіргі уақытта лайықты жұмыс істеуін қамтамасыз еткендердің
барлығына алғыс айтқым келеді, Бүгін біз университет ректоры Қайрат
Асанғалиұлы Бакеновты осы жоғары және жауапты лауазымға
тағайындалуымен, біздің ЖОО-ның 40 жылдық мерейтойымен құттықтаймыз,
оған университеттің одан әрі дамуына, энергетика мен байланыстың барлық
салаларында ғылыми зерттеулерді дамытуға, шығарылатын мамандардың
жоғары сапасын қамтамасыз етуге, жеке әл-ауқатын арттыруға сәттілік
тілейміз. Біз ел басшылығының бізге көрсеткен сенімін ақтадық, оның
экономикасын білікті кадрлармен толықтырып, Отанымыздың гүлденуі үшін
болашақ энергетикасын және телекоммуникацияларын құра отырып, одан әрі
еңбек етеміз!
Назарларыңызға рахмет!
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Энергетикалық факультеттен университетке дейін (қазақстанда
энергетиктерді даярлаудың 60 жылдығына арналған)
Қазақ халқының қабілеті өте жоғары және дарынды Ел екендігі атам
заманынан белгілі. Ата-бабамыздың айтқандары бар:
«Жауыңменен жер көгерер,
Батаменен ел көгерер».
Халқымыздың осы даналық сөздерін мен өзіммен қызметтес болған
ағалардан естіп, уақытында олардың батасын алғанмын. Олар Қазақстанның
Мемлекеттік және қоғам қайраткерлері, әйгілі ғалымдар: О.А. Байқоңыров,
Е.А. Букетов, О.А. Жолдасбеков, К.В. Сушков, А.В. Бричкин (менің ғылыми
жұмыстарымның жетекшісі), А.Б. Беделбаев, П.Ч. Чулаков, Х. Сисемалиев,
Л.В. Гульницкий,Т.Е. Жакупов, А.Н. Генбач, Г.М. Есиркегенов, Ж.С.
Садыков, Ш.В. Валиев және басқада көптеген азаматтар.
Бұл ағалардың бір қатарымен қазақтың дастарханында дәмдес те
болдым. Мысалы: Менің үйлену-неке қию тойымды (жұбайым Гульхаирмен)
О.А. Жолдасбеков өзі ұйымдастырып, басқарып, тойды өте жақсы өткізіп
берді. Ол кісі сол уакытта КазПТИ-дың «Автоматика және есептеу
техникасы» факультетінің деканы болатын. Өмірдегі осындай жағдайлар
ешқашан ұмытылмайды. Осы ағалардан жұмыс, ғылым және адамгершілік
жөнінде алған тәлім-тәрбие өмірлік үлгі болды. Олар кіршіксіз таза және
еліміздің жұмысына жан-тәнімен берілген ұлы адамдар болатын.
1959 жылы қараша айында Мүштай Батырбекұлы Батырбеков мені
Қазақтың тау-кен және металлургиялық институтына электрік болып жұмысқа
орналасуыма үлкен көмегін тигізді.
Ол бұлай болды. Бір күні қыркүйек айында, шамамен сағат 20.40-та
біздерде сабақ жүріп жатқанда М.Б. Батырбеков келіп «араларыңда электрік
бар ма, біздің корпуста электр шамы сөніп қалды»,- деді. Біздің студенттер
(Москваның политехникалық институтының сырттай оқитын студенттері
болатынбыз, филиалы КазГМИ-де болатын) бір-бірімізге қарадық. Сол кезде
Касьянов В.Е. маған қарап «Гамиль, сен электріксің, барып көмектессең
қайтеді», - деді. Мен сол уақытта, ҚазКСР ІІМ-де электрік боп жұмыс істеуші
едім. Жаңағы әңгімеден кейін сабақ жүргізіп отырған мұғалім рұқсат етті де
мен М.Б.Батырбековпен электр энергиясы сөнген ғимаратқа кеттім. Барғаннан
кейін, электр энергиясының сөнген жағдайын анықтап, дұрыстап бердім.
Осындай жағдайлар бірнеше рет болды. Бір кезде М.Б. Батырбеков біздің
институтқа жұмысқа ауыс деп ұсыныс жасап, ақырында мені көндірді. Міне
содан бері 59 жыл осы жоғары оқу жүйесінде жұмыс істеймін. Әрине, көп
мәселені еске алып жазуға болады ғой, дегенмен мен солардың ішіндегі ең
маңыздыларын ғана жазып отырмын.
Есімде бар, 1960 жылы шілденің 8-де Қазақ тау-кен металлургиялық
институтын Қазақ потитехникалық институтына өзгерткені. Сол жылдары
көптеген жаңа факультеттер ашылды. Соның ішінде: мұнай, геофизикалық,
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энергетикалық, автоматика және есептеу техникасы, құрылыс және сәулет
факультеттері жұмыс істей бастады.
Сол кезде энергетикалық факультеті 2 мамандықпен инжерелерді
дайындауды бастады. Олар 0303 – «Өндірістерді және қалаларды электр
энергиямен қамтамасыздандыру» және 0305 – «Жылу электр станциялары».
Сол уақытта энергетика факультетінің бірінші деканы доцент Е.Г.Черкасов
болатын. Энергетика факультетінің деканының орынбасары болып
К.М.Омаров тағайындалды.
Сол жылдары КазПТИ-дың ректоры академик О.А. Байқоңыровтың
шақыруымен Ресейдің Томск қаласынан т.ғ.к., доцент Кропанин С.С., т.ғ.к.,
доцент Новокшенов В.С. (кейін техника ғылымының докторы,
профессор),т.ғ.к., доцент Карымов Р.Г., т.ғ.к., доцент Кострыгин В.А., ал
Украинадан т.ғ.к., доцент Титаренко Ю.А. шақырылып жұмысқа
орналастырылып, оларға түгелдей пәтер бергізілді.
1969-1973 жылдары энергетика факультетінің деканы болып белгілі
ғалым және қоғам қайраткері С.А. Жиенқұлов тағайындалды. Қазіргі уақытта
С.А. Жиенқұлов Қазақстан экономика және инженерлік университетінің
ректоры. Сол деканның ұсынысымен 1970 жылы «Электр станциялары», ал
1971 жылы «Электр жүйелері мен тораптары» кафедралары ашылды. «Электр
станциялары» кафедрасының бірінші меңгерушісі болып доцент Е.Г. Черкасов
(1971-1973жж.), содан кейін доцент Г.Х. Хожин (1973-1984) тағайындалды.
«Электр жүйелері мен тораптары» кафедрасының меңгерушісі болып
(уақытша) доцент Комбаров М.Н., содан кейін доцент М.Ж. Арыстанов
тағайындалды.
Сол жылдары жазылған оқу құралдары біздердің қолдарымызбен
істелінген лабораториялық жұмыстардың стенділері және сол жұмыстарды
орындауға керекті әдістемеліктер, АЭИ-дың және АЭжБИ-дің оқу процесінің
негізі болатын. Сол жылдардан бастап халық шаруашылығына, соның ішінде
энергетика саласына білікті инженерлер дайындала бастады. Сонымен қатар,
болашақта мұғалімдер және ғылыми қызметкерлерді де аспирантура арқылы
дайындауға кірісті. Көп жастарды Москваға, Ленинградқа, Новосибірге,
Алматыға аспирантураға жіберді. Мысалы: Ашимов О.Б., Даукеев Г.Ж.,
Брянцев А.М., Мукажанов В.Н., Мусолин В.Н., Хожин Г.Х., Тонконогая Л.А.,
Соколов С.Е., Кожамкулов Э.К., Борисов В.Н., Утегулов Н.И., Жакупова М.С.,
Удьярова Р.А., Рудяк Э.М., Бұғыбаев С.А., Рогозовский Л.А., Құсайынов А.К.
және тағы да басқа көптеген жастар өз білімдерін тереңдетіп оқи бастады.
Айта кету керек, сол уақыттағы энергетика факультетінің түлектері,
қазіргі заманда мемлекеттік қайраткерлер, ғалымдар және ірі өндіріс
ұйымдастырушылары. Мысалы: Ашимов Оңдасын Бәйкенұлы – техника
ғылымының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым
академиясының академигі, көп жылдар бойы Солтүстік Қазақстан
университетінің ректоры болды. Даукеев Ғұмарбек Жүсіпбекұлы – профессор,
Алматы энергетика және байланыс университетінің бірінші ректоры, Брянцев
Александр Михайлович – техника ғылымының докторы, профессор,
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Мукажанов Владимир Николаевич – техника ғылымының докторы,
профессор, АЭжБИ-дің проректоры болды, Құсайынов Асқарбек Қабыкенұлы
– педагогика ғылымының докторы, профессор, Маркус Александр Семенович
– доцент, АЭжБИ-дің ЭПП кафедрасының меңгерушісі болды, ал Рогозовский
Леонид Ардамович – т.ғ.к., профессор, АЭжБИ-дің сырттай оқыту
факультетінің деканы болды (1980-2002 жылдары).
Сол жылдары энергетикалық факультетте 20-дан астам ұлттардың
өкілдері оқыды. Оның ішінде: орыстар, украиндер, қазақтар, белорустар,
татарлар, қырғыздар, өзбектер, азербайжандар, корейлер, немістер, армяндар,
грузиндер, шешендер, ұйғырлар және тағы да басқа ұлттар болатын.
Энергетикалық факультетте тәжірибелі мамандар және ғалымдар жұмыс
істеді. Мысалы: Болотов А.В., Дюсебаев М.К., Кропанин С.С., Ким-ГИ-Шен,
Новокшенов В.С., Псарев М.К., Омаров К.М., Тонконогий А.В., Черкасов
Е.Г., Тобаяков Д.О., Хожин Г.Х., Мищенко Н.Х., Пак М.И., Темирбаев Д.Ж.,
Нурекенов Е., Китаев В.Ф., Леонов И.И., Комбаров М.Н., Бекмагамбетова
К.Х., Бозжанова Р.Н., Джапарова Р.Х. Джабагин Б.К., Девяткин А.М.,
Туганбаев И.Т., Некрасова М.К., Арнгольд А.Н. және тағы да басқалары.
Оқыту
барысында,
ұлттық
академияның
ғылыми-зерттеу
институттарының, өндірістік кәсіпорындары мен ұйымдардың ғалымдары
және мамандары шақырылды.
Мысалы: Искаков К.Б. (Казэнергоналадканың директоры), Певзнер Л.З.
(Энергосеть проектының бас инженерінің бірінші орынбасары), А.К.
Кадыржанов («Энергия институтының» президенті), А.Ж. Жакутов
(Алматыэнергоның басқарушы директоры), Сеитов С.С. (Алматы облысының
электрлік торабының директоры), Кравцов В.Т. (АТЭЦ -1-дің директоры),
Джаржанов А.К. ( Казсельэлпроеткының директоры), Алияров Б.К. (КазНИИ
Энергетикасының директоры) және тағы да көптеген білікті мамандар.
Осы жылдар ішінде «Электр станциялары» кафедрасының
қабырғасынан ірі өндіріс ұйымдастырушылары, жетекші мамандар
тәрбиеленіп шықты.
Мәселен, Оспанов Б.К.- «Zhersu» инвестиция-өндіріс корпарациясының
қадағалау кеңесінің төрағасы, Искаков А.К. – АО «Батыс транзит» басқарма
төрағасы, Мухамбет-Рахимов Н.Т. - АО «АлЭС» басқарма төрағасы,
Гильманов Н.С. - АО
АПК сатып алу департамент директорының
орынбасары, Бертисбаев Н. - Энергетика және минералдық ресурс
министрлігінің энергетика департаментінің директоры, Измұхаметов Г.Ж. АО «АлЭС» басқармасының инженері, Базарбаев К.А. - Амангелді газ
қорының өндіріс бөлімінің бастығы, Жакупов А.А. - АЭжБИ-дің кафедра
меңгерушісі, Тұяқбаев С.С.- Алматы облысы Қарсай ауданының «Отан»
партия өкілеттілігі басқармасының орынбасары және тағы да басқалары.
«Электр станциялары» кафедрасының түлектері кандидаттық және
докторлық
диссертацияларды
қорғады.
Мысалы:
Брянцев
А.М.т.ғ.д.,профессор; Халезов Н.И. - т.ғ.к., доцент; Чукреев Ю.Б. – т.ғ.д.,
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профессор; Кельбасс В. - т.ғ.д., доцент; Жакупов А.А. - э.ғ.к., доцент,
профессор; Құрманбаев Ғ. - т.ғ.к., доцент.
1999 жылы нарықтық экономикаға байланысты «Электр жабдықтары
және электр станциялары» «Электр жүйелері және тораптары» кафедраларын
біріктіріп, жаңа «Электр станциялары, тораптары және жүйелері» кафедрасы
ашылды. Ректор Г.Ж.Даукеевтің ұсынысымен
сол жаңа кафедраның
меңгерушісі етіп мені тағайындады. Ондай сенім білдіргеніне Г.Ж. Даукеевке
және институт ұжымына көпте-көп рахмет айтамын. Әрине, жаңа кафедраның
меңгерушісі болып жұмыс істеу оңай болған жоқ.
Біріншіден, сол біріктірілген уақытқа дейін әрбір кафедра ұжымының
өздерінің қалыптасқан тәртіптері, салттары болды.
Екіншіден, ЭСС кафедра мүліктерінің барлығы (ауыры бар, жеңілі бар)
Б корпустың 4 қабатынан, 2 қабатқа өз күштерімізбен (шілде айында,
мұғалімдер демалыста), студенттердің көмегімен көшіруге тура келді.
Үшіншіден,
мұғалімдердің,
инженерлердің,
техниктердің,
лаборанттардың, студенттердің
психологияларын, бір-бірімен қарымқатынастарын, әдеттерін және олардың мүмкіндіктерін ескеруге тура келді.
Төртіншіден, кафедра мамандықтары бойынша инженерлерді дайындау
қазақ және орыс тілдерінде жүргізілді. Сондықтан бұл күрделі оқу процесін
өте дұрыс ұйымдастыра білу керек болды. Осы мәселеге көп көңіл бөлінді.
Қандай қиын жағдайлар болғанымен, сол 1999-2003 жылдардың
арасында ЭСТжЖ (ЭССиС) кафедра ұжымының 35 ғылыми мақалалары, 50
оқу-әдістемелік құралдары және 2 оқулық қазақ тілінде басылып, жарық
көрді. Сонымен қатар басқа жоғары оқу орнында жоқ бірегей зертханалық
стенд іске қосылды. Оның атауы «ЭЕМ(ЭЕМ)-ды пайдаланып вакуумды
ажыратқышты автоматты тәсілмен қайтадан іске қосу». Бұл зертханалық
стендті іске қосуда доцент А.С. Маркустың еңбегі өте зор болды.
10.01.97 жылы Алматы энергетика және байланыс институтының
негізінде Алматы энергетика және байланыс университеті құрылды.
Қазіргі уақыттың талабына сәйкес Алматы энергетика және байланыс
университетінің құрамында 4 институт: электроэнергетика және
электротехника институты, жылу энергетикасы және жылу техникасының
космостық техникалар және телекоммуникациялар институты, басқару
жүйелері және ақпараттық техникалар институты және 19 кафедра жұмыс
атқарады. Университет 12 мамандық бойынша бакалаврларды, 8 мамандық
бойынша магистранттарды, ал 3 мамандық бойынша PhD докторларды
даярлайды.
АЭжБУ-де оқытушылардың да, студенттердің де арасында тәрбие
жұмысы да керекті деңгейде жүргізілуде.
АЭжБУ-дың түлектері жұмысқа орналасу жөнінде де алдыңғы қатарда.
Олар АО «KEGOC», АО «Самұрық энерго», АО «Қазақстан темір жолы», АО
«Каз Транс Ойл», ТОО «Ренгиз щевройл», АО «Алатау жарық компаниясы»,
АО «АлЭС», АО «Атырау жарық» және т.б. мекемелерде жұмысқа
орналасуда.
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Осы жылдары кафедра студенттері ғылыми үйірмелерге қатысып жүріп,
кафедрада өткізілген зерттеулерге, жұмыстарға белсене араласты.
Соның нәтижесінде кафедра түлектері магистр және PhD доктор
дәрежелеріне ие болды. Мысалы: PhD докторы Саухимов Алмаз Абжалиевич
– электроэнергетика және электротехника институтының директоры,
Абдимуратов Жубаныш Суйнуллаевич – т.ғ.к., доцент, Мукашева Райгуль
Толеухановна –PhD, Дүйсенова Шолпан Турановна - PhD, Бердімурат Айнур
Дастановна – т.ғ.к.
Сонымен, біздің кафедраны бұрынғы бітіргендер және бүгінгі
бітірушілері – халық шаруашылығының көптеген салаларының даму деңгейін,
оның ғылыми-техникалық прогресін өркендету қарқынын айқындайтын
толық білімді де білікті жоғары мәдениетті азаматтар.
Әңгіменің аяғында, осы ақиқат әңгімелерді қысқартып жазғанда,
бұрыңғы «Электр станциялары», «Электр жүйелері мен тораптары», қазіргі
«Электр станциялары, тораптары және жүйелері» кафедралары, Қазақстан
Республикасы энергетика мамандарын даярлауда зор табысты үлес қосқанын
және алдағы уақытта да қосатындығын дәлелдейді.
Белгілі философ Марк Аврелий айтыпты: «Істеген ісің күнің еңкейген
кезде есіңе ала аларлықтай болсын». Міне, сол кісі айтқандай, менің
ұстаздарым, әріптестерім, студенттерім және өзімнің істеген жұмыстарым
еске аларлықтай болар деп ойлаймын.
Бұл істелінген және алдағы уақытта істелінетін жұмыстар кафедраның
Қазақстанда энергетиктер даярлаудың 60-жылдығына және АЭИ-АЭжБУ-дің
45-жылдығына арналған мерейтойлық шараларға тарту деп есептеймін.
Г.Х. Хожин
Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі, АЭжБУ профессоры,
ТМД және ҚР-еңбек сіңірген энергетигі,
Халықаралық ғылыми академиясының академигі
КЕАҚ «Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ» - энергетика және
телекоммуникация саласында республиканың
оқу және ғылыми орталығы
1975 жылы Қазақстан үкіметінің қаулысымен Алматы энергетикалық
институты (AЭИ) ашылды, оның ізбасары Алматы энергетика және байланыс
институты (1997), содан кейін Алматы энергетика және байланыс
университеті (2010) болды. Бұрынғы одақта үшінші энергетикалық
университеттің ашылуы Қазақстанда Екібастұздың отын-энергетикалық
кешенінің дамуына, энергияны көп қажет ететін салалардың қарқынды
дамуына байланысты болды.
45 жыл ішінде университет сәтті дамып, тек республикада ғана емес,
сонымен қатар шетелде де танылды. Университет білім беру және ғылыми256

зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда көптеген жаңашылдықтардың
бастамашысы және дамытушысы болды. Институт 1989 жылы одақ көлемінде
мемлекеттік аттестаттаудан өткен санаулылар қатарында болды. Бірнеше рет
республикалық байқауларда жүлделі орындарға иеленіп, Қызыл Туды жеңіп
алды, ол институтқа мәңгілікке қалдырылды.
Институттың әр түрлі жылдарында 5 факультет, Целиноград және
Шығыс Қазақстан (Өскемен қаласында) филиалдары және Энтел колледжі
болды. 2010 жылдан бастап университеттің құрылымы өзгерді және бүгінде 4
институт, 3 академия (CISCO, Microsoft IT, Huawei ИКТ Академиясы), 3D
басып шығару және робототехника мектебі, Энтел колледжі бар.
Университет республиканың жетекші техникалық университеттерінің
бірі болды. 70-жылдардың аяғында энергетикалық мамандықтардан басқа,
телекоммуникациялық мамандықтар жасалды, бұл 1997 жылы университет
атауында көрініс тапты. Бүгінгі таңда АЭжБУ - «Телекоммуникациялар» және
«Инженерлік-инжиниринг» бағыттары бойынша Қазақстанның оқуәдістемелік орталығы, Республикалық оқу-әдістемелік кеңестің (ОӘК РОӘК)
оқу-әдістемелік бірлестігін басқарады және негізінен «Энергетика»,
«Жылуэнергетика», «Радиотехника, электроника және телекоммуникация»
және «Ғарыштық техника және технология» мамандықтар топтары үшін
кадрларды даярлау стратегиясы мен тактикасын анықтайды.
Университет қызметкерлері мемлекеттік білім стандарттарын, типтік
оқу жоспарлары мен мамандық пәндерінің бағдарламаларын жасауға қатысты.
Оқу
процесін
ұйымдастыруға
және
университеттердің
қызметін
ұйымдастыруға қатысты АЭжБУ-дың көптеген ұсыныстары Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарында
көрсетілген. AЭжБУ бастамасымен (ҚазҰТУ, ҚарМТУ және АТУ бірлесіп)
білім беру жүйесінде магистрлік бағдарламаның жаңа бағыты пайда болды профиль белгілі бір тапсырыс беруші мен белгілі бір қызмет түрі үшін
мамандарды тереңдетіп оқытуды қамтамасыз етуге арналған. Бұл бағыт «Білім
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына енгізілді. Университет әзірлеген
үздіксіз білім беру курстарының бағдарламалары «Қазақтелеком» ААҚ,
«Kegoc» ААҚ мамандары мен энергетика және телекоммуникация
қызметкерлері арасында үлкен сұранысқа ие. Университетіміздегі жаңа бағыт
техникалық мамандықтар студенттерін «Кәсіпорындағы экономика және
менеджмент» екінші мамандығына оқыту болды.
Университет басқа елдердің жоғары оқу орындарымен Мәскеу
Энергетикалық Институтымен (1997, 2008 жж.), Тәжікстан Республикасының
Байланыс Министрлігімен (2001 ж.), Ташкент мемлекеттік техникалық
университетімен келісімшарттық қатынастар орнатқан. Абу Райхан Беруни
(2002) және басқалар 2000 ж. Саутгемптон университетімен (Ұлыбритания)
бірлесіп табиғатты пайдаланудың ғылыми әдістемесі Бритш Газ (МНП БГ)
кафедрасы құрылды. 2008 жылы АЭФ Германия, Италия, Ресей, Финляндия
және Франция университеттерінің өкілдерімен бірге «Энергия және тұрақты
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даму саласындағы инженерлер мен экономистерге арналған магистрлік
бағдарламалар» TEMPUS жобасының мүшесі болды.
1997 жылы «Алматы энергетика және байланыс институты» үкіметтік
емес оқу орны болды. АЭжБИ - мемлекеттік жекешелендірудің нәтижесінде
құрылған республикадағы алғашқы мемлекеттік емес жоғары оқу орны болды.
Құрылтайшылардың бірі институт ұжымынан басқалары Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру
комитеті болды. 2003 жылы институт коммерциялық емес акционерлік қоғам
болып қайта құрылып, заңды нысанын өзгертті.
1997 жылы институттың жаңа мәртебесі ұжымның жұмыс жағдайын
түбегейлі өзгертті. Әр оқытушы мен қызметкердің тағайындалған жұмыс
аймағына деген жауапкершілігі күрт артты. Университет өзін-өзі
қаржыландыру және өзін-өзі қамтамасыз ету саласында жұмыс істейді.
Университет елімізге қажетті техникалық кадрларды дайындаушылардың бірі
болып табылады, оның ішінде АЭжБИ (АЭжБУ) кадрларды даярлауға
мемлекеттік тапсырысты орындауға қатысатын университеттер тізімінде.
Университет мемлекеттік емес университет мәртебесінде болған
жылдар ішінде оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру, оқу-тәрбие процесінің
материалдық базасын жақсарту бойынша көптеген жұмыстар атқарылды.
Университет өз қаражаты есебінен АЭжБУ-нің бірінші ректоры
Ғ.Ж.Дәукеев атындағы жаңа оқу корпусын салды, оқу зертханаларын
заманауи құралдармен және жабдықтармен жабдықтады, микропроцессорлық
технологиялар зертханаларын (Siemens жабдықтары), төтенше жағдайларға
арналған мультимедиялық зертханалар құрды және озық үлгідегі зертханалар,
магниттік жазу және электроакустика теледидар стендлерін сатып алды
(Санкт-Петербургте шығарылған). «Қазақтелеком» ААҚ және Siemens
фирмасы «Degem» фирмасының жабдықтарын (Израиль), «Hicom-300» атты 2
электронды
телефон
станциясын
университетімізге
сыйға
беріп
кафедралардың материалдық-техникалық базасын жабдықтауға қатысты.
Компьютерлік техника паркі 4 есеге артып, 600 бірлікке жетті. Оқу
процесін компьютерлендіру деңгейі бойынша республикада жетекші
орындарға ие болды (7 студентке 1 компьютер, ал басқа университеттерде бұл
көрсеткіш 20-30 студент болды). Бірқатар кафедралар күндізгі және сырттай
оқу бөлімдерінде де, қашықтықтан оқыту жүйесінде қолданылатын
зертханалық жұмыстардың виртуалды нұсқаларын жасады. Оқу процесін
компьютерлендірудің бір бөлігі ретінде компьютерлер курстық және
дипломдық жұмыстарды, практикалық сабақтарды және студенттердің тілдік
дайындығы үшін кеңінен қолданылады. Инженерлік графика және
қолданбалы механика кафедрасында түрлі-түсті жалпақ және орамалы
принтерлермен компьютерлік графика сыныбы құрылды.
Маман даярлау сапасын арттыру ғылыми-зерттеу жұмыстарын
ұйымдастырусыз және студент жастардың қатысуынсыз мүмкін емес еді.
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Университет қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының ең ірі ғылыми
орталықтарының бірі болып табылады.
АЭжБУ ғылыми жұмысының негізгі бағыттары:
- энергетика және байланыс саласындағы тарифтік саясат мәселелерін
әзірлеу;
- энергетика, өнеркәсіп және ауылшаруашылығындағы энергоаудит
әдісін әзірлеу;
- жаңартылатын энергия көздерінің, плазмалық технологияның
техникалық шешімдерін әзірлеу;
- электр және жылу энергетикасында энергия үнемдеу мәселелерін
дамыту; электр және жылу энергиясын беру және таратудың автоматтандыру,
оңтайландыру және сенімділігі;
- экологиялық проблемаларды зерттеу және қоршаған ортаны ғылыми
басқарудың әдістерін жасау;
- жоғары білімнің өзекті мәселелері бойынша жұмыс.
Ғылыми-зерттеу
жұмысының
кейбір
нәтижелерін
Қазақстан
Республикасының
Энергетика
министрлігі
республиканың
электр
энергетикасы саласындағы тарифтік саясатты қалыптастыратын нормативтік
құжаттар ретінде қабылдады. Әлемдік тәжірибеде теңдесі жоқ «БОНИ-ШХВ»
жел роторлы жел паркі ЭКСПО-2017 дүниежүзілік көрмесінде қойылды.
Жоғарыда аталған университеттің барлық жетістіктері университеттің
профессорлық-оқытушылық құрамы мен қызметкерлерінің белсенді және адал
жұмысымен байланысты. Университет басшылығы өз университеті мен
студенттері туралы ойлайтын, пікірлес адамдардың шығармашылық тобын
құра алды. АЭжБУ әрқашан «адами келбеті» бар университет болып келеді
және солай болып қала береді, онда басты құндылық мұғалім мен студент
болып табылады.
АЭжБУ құрылғаннан бастап басшылық қызметкерлер мен студенттерге
ыңғайлы жұмыс жағдайларын жасауға тырысты. Біріншіден, университет
әкімшілігінің қабылдауына алдын ала жазылу алынып тасталды. Ректор мен
проректорлар барлық оқытушыларды, қызметкерлер мен студенттерді
жиналыстар немесе жиналыстар өткізілмеген уақытта қабылдай береді.
Университеттің барлық кафедралары мен бөлімдерінде келушілерді
қабылдауды шектеу уақыты жойылды. Бұл команда мүшелері мен оның
жетекшілері арасындағы қашықтықты бірден қысқартты, кез-келген
мәселелерді жедел шешуге ықпал етті.
Әкімшілік аппарат күрт қысқарды. Басқа ЖОО-да проректорлардың 5-7
орнына бізде проректорлардың саны үшке қысқарды. Әкімшілік
департаменттер саны азайды. Барлық оқытушылар мен қызметкерлерге
университеттің жеке қаражаты есебінен ресми жалақыға үстемеақы төленді.
Сонымен бірге, жұмысшылардың жұмыс алаңдары үшін жауапкершілігі
артты.
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Студенттермен тәрбие жұмысына көп көңіл бөлінді. Студенттік
белсенділердің университет басшылығымен жылына кемінде екі рет
кездесулері өткізіліп, онда оқу және студенттердің өмірі талқыланды.
Мұғалімдер мен студенттер арасындағы жағымсыз көріністерді болдырмау
үшін жылына екі рет студенттер арасында «Оқытушы студенттердің көзімен»
сауалнамасы өткізілді. Университет басшылығы мен оқытушылар
студенттердің іс-шараларына белсенді қатысты («Көктем энергиясы», «Мисс
және AUES мырза», «Наурыз» мерекесі, түрлі кештер өтетін). «Энтельчик»
клубында әр түрлі үйірмелер жұмыс істеді, университеттің «Энтел» газетіне
студенттік «Энтельчик» қосымшасы басылды. Жаңа оқу корпусының
құрылысы кезінде бір уақытта жабық спорт залы салынды, күрес, теннис,
аэробика залдары жабдықталды, ашық спорт алаңы салынды.
45 жылдық мерейтой қарсаңында Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы
энергетика және байланыс университеті Қазақстандағы маңызды
университетке айналды және алға жылжуда деп сеніммен айта аламыз.
Сериков Эрнест Акимович
(1997-2012 жылдары)
Оқу-әдістемелік жұмыс бойынша проректор, Құрметті білім қызметкері,
Қазақстанның еңбек сіңірген энергетигі
Алматинскому энергетическому институту 20 лет
возраст юности и расцвета …
Эти дни Алматинскому Энергетическому институту исполняется 20 лет.
Наш корреспондент встретился с ректором АЭИ Германом Геннадьевичем
Трофимовым и попросил его рассказать о дне сегодняшнем одного из
популярнейших вузов столицы.
- Герман Геннадьевич, двадцать лет –это много или мало?
- Если говорить об институте, то то это возраст юности и расцвета, как и
для человека. Двадцать лет назад на базе энергетического факультета
Казахского энергетического инстиута был открыт единственный не только в
Средней Азии, но и во всем Центрально Азиатском регионе Алматинский
энергетический
институт.
Его
открытие
продиктовано
высокой
энерговооруженностью промышленности и сельского хозяйства республики,
развитием энергетики, становлением Экибастузкого Топливно энергетического комплекса и строительством Экибастузкого ГРЭС; запросами
цветной и черной металлургия нефтяной промышленности.
Двадцать лет работы института – это почти 14 тысяч его выпускников,
работающих
на
тепловых
электрических
станциях,
в
научноисследовательских институтах энергетического профиля, на строительстве,
монтаже и эксплуатации крупнейших в мире межсистемных линий
электропередач сверхвысокого напряжения, на промышленных предприятиях,
в сельском хозяйстве, строительных, монтажных организациях, на
260

предприятиях связи республики. Многие из выпускников АЭИ стали за эти
годы руководителями крупных производств, объединений, научноисследовательских центров.
Сегодня у нас обучается более трех тысяч студентов, в том числе из
стран Азии и Африки, вуз располагает значительным интеллектуальным
потенциалом в 160 докторов и кандидатов наук. Многие преподаватели
работали за рубежом, учитывая сегодня в своей деятельности специфику
преподавания мировой высшей школы. Если в первые годы институт готовил
специалистов по 6 специальностям, то сегодня по 17. В перспективе
намечается открытие еще 3-4 специальностей и одного казахского отделения в
1995 году. Набирает силы новый факультет «Радиотехника и связь» крупнейший в институте.
Преподаватели АЭИ
прилагают много усилий для создания
методического обоспечения студентов казахского отделения, подготавливая
учебные пособия, словари, метод указания на казахском языке для 4
специальностей.
Институт вносит свой вклад в становление и развитие казахстанской
науки. Наглядный тому пример - научные интересы кафедры электроснабжения промпредприятий возглавляемой академиком международной
академии Республики Казахстан А.В. Болотовым. На кафедре подготовлены и
защищены докторских и свыше 50 кандидатских диссертаций, опубликовано
свыше 600 научных статей, получено более 130 авторских свидетельств на
изобретения и патенты. Многочисленные разработки сотрудников кафедры
удостоены медалей, наград, почетных дипломов. За 20 лет институт перерос
из рамок городского Алматинского в республиканский. Сегодня 52 процента
от общего числа студентов первого курса – молодежь различных регионов
республики, поступившая на договорной основе с предприятиями
(«Запказэнерго», «Южказэнерго», «Экибастузэнерго» и др). В итоге
производство получит через несколько лет специалистов нужного профиля,
способных выполнять ключевую роль в процесе модернизации общество,
перехода на рельсы рыночной экономики.
Привлеченную молодежь в вуз, ее ранней профориентации способствует
создание 21 класса энергетического профиля, открытых в 8 регионах
республики. Работа этих классов - общее дело энергокомпаний и коллевтива
института, поиск путей формирования новых систем обучения в условиях
рынка.
В день рождения принято вспоминать хорошим словом родителей.
Кто стоял у колыбели новорожденного?
Прочная база, заложенная родителем, - КазПТИ, его славные традиции,
известные в республике, преподовательские кадры, подготовленные в стенах
самого политехнического или в стенах флагмана энергетики Московском
энергетическом институте, - вот то основа, на которой вырос Алматинский
энергетический. Первым ректором нового вуза был декан энергетического
факультета КазПТИ
профессор А.В. Болотов, 10 лет возглавляющий
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институт. В обойме первых проректоров стояли доценты М.Ж. Арыстанов,
К.Б. Ермекбаев, А.У. Умирьяев. Все они безусловно сделали очень много для
того, чтобы новорожденый институт встал на ноги и смог превратиться за
короткий срок в ведущий вуз Казахстана.
Но юность именинника, видимо, не безоблачна?
Да! Новые задачи перед высшей школой молодой суверенной
республики ставят новые вопросы и перед нами.
Среди них – проблема успешной подготовки национальных кадров
энергетиков, связистов. Отсуствие четкой единой терминологии при чтении
на казахском языке. Как общеинженерных, так и специальных дисциплин
нестоятельно требует решения проблемы совместными усилиями
специалистов-инженеров и филологов на общереспубликанском уровне.
Нужна государственная пргограммма по методобеспечению учебного
процесса в казахской школе: нужны свои, казахстанские, а не
внутривузовские
местнические
методразработки,
базирующися
на
устаревающих год от года морально и физически общесоюзных учебниках
издательств «Высшая школа», «Энергия» и т. д., из данных на руском языке,
не учитывающих специфики нашей республики.
Необходимо восстановить прерванное госбюджетное. Необходимо
восстановить прерванное госбюджетное финансирование вузовский науки по
линии Министерства Образования, ибо без научных разработок создание
вузовских научных коллективов с высоко квалицированными кадрами
невозможно полноценно и максимальной отдачей выполнять задачу
подготовке своих национальных кадров. способных в условиях рынка быть во
всём оружии. В большую проблему выливается отток научных вузовских
особенно молодежи, обусловленный низким уровнем зарплаты работников
высшей школы. А это не тайна: уборщица ТЭЦ получает сегодня зарплату,
выше чем доцент...
И все же мы оптимисты. Мы понимаем, что в новых уловиях
необходимо искать и находить пути решения многих трудностей. Я уже
отмечал, что институт превращается из локально-столичного в вуз,
охватывающий подготовку кадров для все расширяющихся регионов как
республики, так и наших соседей по зарубежу. Масштабность цели выводит
его на многоуровневую систему подготовки кадров, принятую во всем мире,
то есть требует вхождения по стилю работы в мировое общеобразовательное
сообщество.
Положительно сказывается и на жизни вуза возможность осушествления
коммерческого приема. В условиях спада госбюджетных ассигнований на
образование это реальный способ выживания.
Нас поддерживают все укрепляющиеся связи с энергокомпанией
«Казэнерго», которая в это трудное время оказывает помощь институту по
всему комплексу вопросов подготовки кадров. Мы в свою очередь делаем все,
чтобы расширить географию набора студентов. Например, в этом году прием
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в АЭИ осуществляли девять выездных комиссий. В основном пополнение
вуза пришло из спецклассов, орентированных на АЭИ. Бесспорно, что
решение вопросов об открытии двух специализированных советов
электротехнического профиля будет способствовать подготовке собственных
научных кадров высокой квалификации непосредственно в нашей
республики.
ИГОРЬ ЛЕОНОВ,
МИХАИЛ СУРИКОВ
«Вечерняя Алма-Ата». 1995 год
Қоғамның басшылығы
Қазақ тілінің мемлекеттік статусқа ие болуы халқымыздың көп
ғасырлық тарихындағы айтулы оқиға ретінде бағаланды. Ендігі жерде қазақ
тілінің беделін көтеру, арын арлап, жоғын жоқтау өз қолымызда.
Республикалық «Қазақ тілі» қоғамынан кейін алғашқылардың бірі
болып шаңырақ көтерген біздің Алматы энергетика институтының «Қазақ
тілі» қоғамының біріккен комитеті, 1990 жылдың 11-қаңтарында құралған бұл
ұйымның басшылығына 20 адам сайланды. Ұйымның төрағасы болып
Құсайынов А., орынасары болып Сазаев Ж., қазынашысы болып Жетпісбаева
Б. сайланды.
Қоғамның басшылығы төмендегідей 7 топқа бөлінеді:
1) Құсайынов А. , Беріков Э. , Шотанов Ж. энергетика саласында, радиотехника саласында тіл дамыту, қазақ тілінде сабақ ұйымдастыру, жастарды
жазуға баулу жұмыстарымен айналысады.
2) Мәдени топ: Жаңбырбаев Ғ., Қаршегенов О., Омарова К.,
Жетпісбаева Б., Әділов А. ақын-жазушылармен кездесу ұйымдастыру, халық
өнерін, басқа ұлттар мәдениетін насихаттау.
3) Қоғамға мүше тарту және қаржы тобы: Қасымбеков С., Спанқұлова
С., Жетпісбаева Б. мүшелік жарна жинау, жиналған ақшаны банкіге тапсыру,
есеп жұмыстары.
4) Редакциялық топ: Бұғыбаев С., Әділбеков М., Ибрагимова Т.,
Садиханова А., Тілембекова А. Қоғамның мақсат-міндеттерін дайындау,
ережесін дайындау, қоғамның «Шежіресін» жүргізу, қабырға гасзетін
шығарып тұру, стенд жасау.
5) Ұйымдастыру тобы: Рақымбаев Б., Тергемесов Қ., Сазаев Ж. Бюро
мәжілісін ұйымдастыру, іс қағаздарын жүргізу.
6) Ревизиялық комиссия: Ералиев С. Қоғам қаржысының жұмсалуын
тексереді.
7) Ынталы топ. Бұл топқа әр факультетің жауапты адамдар кіреді.
Алматы қалалық «Қазақ тілі»
қоғамның төрағасы – ӘБІШЕВА
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САЙРАШ ӘБІШ қызына
Мәлімдеме
Алматы энергетика институның ұстаздары мен студенттер қауымы 1990
жылы қаңтар айының 11 күні Алматы энергетикалық институтының «Қазақ
тілі» қоғамын құру туралы бас қосқан жиналыс өткізді.
Жиналыста Алматы қалалық «Қазақ тілі» қоғамың басқарма мүшесі
Асқарбек Қабыкен ұлы сөз сөйлеп, қазіргі қазақ тілінің әлеуметтік жайы,
тілдің мемлекеттік статус алуына байланысты атқарылып жатқан жұмыстар
мен алда тұрған міндеттер туралы жан-жақты түсінік берді. Алматы
энергетикалық институты қоғамның келелі мақсат міндеттеріне тоқталып өтті.
Мәселені талқылау барысында сөйлегендер:
Бұғыбаев С.А. - ЭМФ деканы, Омаров А.А. - философия кафедрасының
меңгерушісі, Рақымбаева Б. – шет және орыс тілдері кафедрасының
оқытушысы, Жамалбеков С. – студент, Жұмағазин Б. – өндірістік энергетика
кафедрасының ассистенті, Қаршегенов О. – студенттер кәсіподақ ұйымының
төрағасы.
АЭИ коллективінің талабы бойынша АЭИ қазақ тілінің бастауыш
ұйымы құрылып, оның алқам мүшелігіне мына адамдар сайланды:
Құсайынов А.Қ. – ЭҚ және ЭС кафедрасының доценті, т.ғ.к.
Омаров А.А. – философия кафедрасының меңгерішісі, ф.ғ.к.
Жұмағазин Б. – ӨЭ кафедрасының ассистенті /РТЖЕФ/
Тергемесов Қ. – ЭЖ және А кафедрасының ғылыми қызметкері /ЭМФ/
Қуанышбеков Ә. – Жылу техникасы факультеті деканының орынбасары
/ЖТФ/
Ералиев С. – ЖМ кафедрасының аға оқытушысы /ЭЭФ/
Рахимбаева Б. – ШТ және ОТ кафедрасының оқытушысы
Тілембекова А.И. –ШТ және ОТ кафедрасының оқытушысы
Ибрагимова Т.И. – кітапхана қызметкері
Спанкүлова С. – есептеу орталығының қызметкері
Қаршегенов О. - студенттердің кәсіподақ ұйымының төрағасы
Жамалбеков Т.- студент
Ақылбеков Б. – ғылыми қызметкер
Бұғыбаев С.А. - ЭМФ деканы
Дүйсенов С. – РТ және БФ деканының орынбасары
Жаңбырбаев Ғ. – басқарма-шаруашылық жұмыстары проректоры
Сазаев Ж. – ЖЖТ кафедрасының аға оқытушысы
Бастауыш ұйымның төрағасы болып Құсайынов Асқарбек Қабыкен ұлы
сайланды.
АЭИ «Қазақ тілі»
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Анамның тілі - қуатым менің
ана тілі мерекесі
Жуырда Алматы энергетика институтының «Қазақ тілі» қоғамы
мүшелері студенттердің «Ерқанат» жастар орталығында «Қазақ ССР Тіл
заңының» қабылданғанына және республикалық «Қазақ тілі» қоғамының
құрылғанына бір жыл толуына байланысты және «Тіл күні» мерекесіне орай
салтанатты кеш өткізді.
Кешті Алматы энергетика институты «Қазақ тілі» қоғамының төрағасы,
техника ғылымының кандидаты, доцент А.Қ. Құсайынов ашты. Ол бір жыл
уақыт ішінде республикамызда, қазақ халқының тарихында болған елеулі
өзгерістерді айта келе, үстіміздегі жылы қаңтар айының 11-інде институтта
құрылған «Қазақ тілі» қоғамының атқарған және алға қойып отырған істері
жайлы мағлұмат берді.
Кешке институт басшыларымен бірге Қазақ мемлекеттік педагогика
университетінің профессоры, филология ғылымының докторы, жазушы
Нығмет Ғабдуллин және халқымыздың белгілі ақыны Есләм Зікібаев
жолдастар қатынасып, сөз сөйледі.
Кеште қазақ халқының рухани байлығы, салт-дәстүрі, жастар тәрбиесі,
жастардың талғампаздығы, мәдени қазынасы мен өмір тіршілігі жайлы
салиқалы терең әңгіме болды, Салтанатты кеш басталғаннан аяқталғанша
орындалып отырған көптеген халық әндері кешке ерекше сән, мән-мазмұн,
үлкен толқыныс беріп отырды.
Ж. САЗАЕВ,
Алматы энергетика институты «Қазақ тілі» қоғамы төрағасының
орынбасары, техника ғылымының кандидаты.
«Алматы ақшамы» 1990 жыл, 4 қараша
Салтанатты кеш
1990 жылы наурыздың 3-жұлдызында институтта «Қазақ тілі»
қоғамының ашылуына арналған салтанатты кеш өткізілді. Кеш №3
жатақханада орналасқан Жастар орталығында болды. Кеш Қазақ теледидары
арқылы көрсетілді.
Салтанатты кешті институттың қадірлі адамы – профессор Жоламанов
Қабидолла ақсақал ашты. Бұдан соң тойдың беташары айтылды. Оны 4-курс
студенті Әділов Арман орындады. Кештің жүргізушісі Жаңбырбаев
Ғабдрахим қонақтармен таныстырды. Кешке қатысқан қонақтар:
Хайдаров Әбдуалы - республикалық «Қазақ тілі» қоғамының
президенті.
Айтбаев Өмірзақ - осы қоғамының вице-президенті.
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Озғанбаев Өмірзақ - Қазақ ССР Халыққа білім беру министрлігінің
қазақ тілі жөн оқу-методикалық кабинетінің директоры.
Әбішева Сайраш - Алматы қалалық «Қазақ тілі» қоғамының төрағасы –
«Рауан» баспасының өкілі.
Жақсылықов – Қазақ ССР байланыс министрілігінің өкілі.
Шексізбаев Сауытбек – Алматы теміржол инженерлері институтының
оқытушысы, Алматы энергосистема бастығы, №138 Қазақ орта мектебінің
өкілдері, оқушылар.
Институт қоғамының төрағасы Құсайынов Асқарбек қоғамның мақсатміндеттері туралы қысқаша айтып өтті. Қаршегенов Ораз басшылық
топтарының атқаратын жұмыстарына тоқтады. Кеште сөйлеген жолдастар:
Хайдаров Ә. – респ. Қоғам президенті.
Богатырев А. Ф. – АЭИ ректоры.
Озғанбаев Ө. – ХББМ өкілі.
«Қазақ тілі» қоғамының рауандап басталып, болашаққа шеру тартқан
бүгінгі ұлы көшіне өз бояу-нақышымен, өз сән-салтанатымен қосылып
отырған Энергетика институтының жаңа қоғамын шын жүректен құттықтай
отыра, ата-баба дәстүрі бойынша «көш көлікті болсын, көк көрікті болсын,
жол жеңіл, сапар оң, салтанат мәңгілікке ұлассын!» дейміз.
Республикалық «Қазақ тілі» қоғамының президенті академик
Ә. Қайдаров
Республикалық «Қазақ тілі» қоғамының вице-президенті
Ө. Айтбаев
Республикалық «Қазақ тілі» қоғамы президентінің
орынбасары
Ж. Әбуов
«Қазақ тілі» қоғамының Алматы қалалық ұйымның төрағасы
С. Әбішева
1990 ж. Наурыздың 3-жұлдызы
Жөргегінде тұншықтырылмасын
Бізге, Алматы энергетика институты «Қазақ тілі» қоғамы бастауыш
ұйымының мүшелеріне, Қазақ ССР Жоғарғы Советі сессиясының күн
тәртібіне бұдан бұрын қабылданған «Қазақ ССР-інің Тіл туралы» заңына
өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе қойылатыны белгілі
болып отыр. Институтымыздағы «Қазақ тілі» қоғамының мүшелері сіздерден
бұл заңды қайта қарамауларыңызды, ал қараған жағдайда оған ешқандай
өзгерту енгізбеулеріңізді өтінеді.
Қазіргі уақытта республикамызда қазақ тілінің қолданылу аясы 10-15
процент мөлшерінде ғана, ал техника саласында Қазақ тілі мүлде
қолданлымайды. Ана тілі сияқты асылынан айрылып қала жаздаған қазақ
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халқы, өз ана тілін дамыту жолын енді ғана ойластырып жатқанда, сіздер
оның түп қазығы – «Қазақ ССР-інің Тіл туралы» заңын қайтадан қарап, оған
өзгертулер мен толықтырулар енгізбек көрінесіздер. Біз мұнымен келісе
алмаймыз. Орыс тілі мен Қазақ тілдерін мүлде салыстыруға болмайды. Орыс
тілі бүгінгі таңда тек Совет Одағы халықтарының ғана емес, бүкіл дүние жүзі
халықтары мойындап отырған құдіретті де күшті тілдердің бірі. Ал қазақ тілі
болса, қазақ халқының өз елінде де тамыры қиылып, қолданылу аясы
тарылып, жоғалып бара жатыр. Егер Қазақ ССР-інде орыс тілі «ресми тіл»
ретінде қабылданатын болса, онда күшті де құдіретті, қолданылу аясы өте кең
орыс тілі жоғалу алдында тұрған қазақ тілін біржолата басып, оны мүлде
дамытпай тастайды. Бұл өткір шындық. Ал тілі халықтың жер бетінде халық
болып сақталып қалмайтыны тағы да ақиқат. Сондықтан Қазақ ССР-інде бір
ғана мемлекеттік тіл болуы керек, ол – Қазақ тілі болсын.
Ашық хат Алматы энергетика институты
«Қазақ тілі» қоғамы бастауыш ұйымның
жалпы жиынында бірауыздан қабылданған.
Анамның тілі – қуатым менің
Қаламыздағы жоғары оқу орындарында тағы бір жыл артта қалып
барады. Бірінші курсты бітірген кешегі абитуриенттер ержетіп етек-жеңін
жиып екінші курсқа көшті. Қай жағынан алсаң да өзіне-өзі сенімі арта түскен
өзіндік ой-пікірі қалыптасып қалған бүгінгі студент - ертеңгі маман. Бәлкім
былтыр орысшасы нашар болғанымен жыл аяғында тіл күрмеуі жазылып тіпті
қазақша ашылған топтарда дәріс алған да шығар?..
1989-90 оқу жылында кейбір техникалық білім беретін институттарда
қазақша топтар пайда болған-ды. Жақында құлағымыз үйренген «қазақы»
атаулардан алыстау «электр энергетикасы», «электр механикасы», «радио
және байланыс» деп аталатын төрт факультетте қазақша оқыту ісі қалай екен
деген оймен Алматы энергетика институтындағы «Қазақ тілі» қоғамы
бастауыш ұйымының оқу жылының соңында өткізген кезекті жиналысына
барған едік.
Институттың үлкен залына жиналған «үркердей топ» құрылғанына бес
ай толған бастауыш ұйым төрағасы Асқарбек Құсайыновтың баяндамасын
тыңдап білді. Баяндамашы қазіргі кезеңде қоғамдық өмірдің әр саласында
жаңадан қаз тұрған ұлт тілінің осы институт қабырғасындағы талпыныс
табиғатын қысқаша айтып берді. Әрине, көтерілген көкейкесті мәселе өте көп.
Соның бірі – факультеттердегі қазақша оқитын төрт топтың жағдайы. Ең
басты қиындық - қазақша жазылған техникалық оқулықтардың жотығында.
Институт ректоры А. Ф. Богатырев жолдастың түрлі методикалық оқу
құралдарын жазатын және қазақша дәріс оқитын мұғалімдерге қосымша ақы
тағайындағанынан және педагогикалық жүктемені (педнагрузка) жеңілдету
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жөнінде едәуір көмек көрсеткендігінен хабарымыз бар-ды. Ол үшін көп
рақмет, әрине. Сала-салаға бөлінетін факультеттерден қазақша оқығысы
келетіндер үшін төрт топ құрылды. Бірақ қабылдау комиссиясы биылғы оқу
жылында әр мамандыққа сай қанша қазақ бөлімі болатындығын білмейді. Ал,
ашылған төрт топтың жайы да сол қойыртпақ күйінде қалып отыр.
Алматы энергетика институтына ауылдық жерлерден жергілікті ұлт
өкілдері тым аз келеді. Себебі, институттың көшпелі комиссиясы ел арасына
жыл сайын тек белгілі маршрутпен ғана шығады екен. Бағыттары көбіне
Гурьев облысы және солтүстік, орталық облыстар. Ал, қазақтардың басым
көпшілігі тұратын оңтүтік облыстарға көшпелі комиссия ат ізін салмайды.
Осылайша студенттер санын қала мектептерінен бітірген балалармен-ақ
толтыра салады.
Қазақ тілінде жалпы техникалық және ғылыми терминология дұрыс
қалыптастыру үшін қоғамда құрылған «тіл дамыту» тобы біраз жұмыс
шараларын белгілеп, қазақ энергетикасында бұрын-соңды қалыптаспаған
сөздікті жасап жатыр.
Жоғары оқу орындары мен техникумдарға, училищелерге қажетті қазақ
тілінде оқулық жазу жөнінен құрылған арнайы комиссия бар,-деді ұйым
төрағасы А. Құсайынов. – Соған қарамастан, қиындық күннен-күнге көбейіп
барады. Екінші, үшінші, әрі қарай жоғары курстарда жағдай қандай болады.
Демек, кез-келген мамандық оқу-методикалық құралдарының тапшылығынан
студенттердің білім деңгейі жоғарылай қоймайды.
Сонымен толғандырған мәселе, бүкіл жиналыс бойы шешімін таппады.
Институт басшыларында әлі жалтақтық басым. Жиналыста оқытушылар С.
Қасымбеков, Қ. Досмұхамбетов, С, Ералиев, С. Ержанова ұлт тағдыры, тіл
тағдырына жанашырлықпен айтқан лебіздерді жиналысқа қатыспаған
институт ректоры А. Ф. Богатырев, партия ұйымының хатшысы О. Даукеев
және оқу ісі жөніндегі проректор Д. Сулеев жолдастар тыңдағанда жағдай
басқаша болар ма еді?
«Үркердей топ» деуіміздің себебіне де оқырман енді түсінген шығар.
Оқу орындарының ішінде ең алғашқы болып, тақыр жерге еккен жас шыбық
кейпінде құрылған – «Қазақ тілі» қоғамына аз ғана жұрттың қарлығаштай
қанатымен су сепкені болмаса, ректораттарынан әлі де қамқорлық жетпей
жатыр. Институтта қазір қазақша машинка бар. Бұл дегеніміз басқалармен
салыстырғанда «нағыз байлық». Бірақ институт басшылары қазақша
«машбюро» ашуға қаражат жоқ дейді. Демек, қазақ тілінің жанкүйерлері
дайын оқу құралдарын, тіпті бір бет тексті «қаңғып» жүріп, машинаға бастыру
азабынан әлі құтылмайтын түрлері бар. Оны айтасыз түрлі себепсылтаулармен биыл әрі қарай қазақша топтарды көбейтіп ашуға жағдай жоқ
дегенді тағы айтады институт басшысы. Шілде айының бірінші жұлдызынан
«Тіл заңы» өз күшіне енді. Ендеше жап-жақсы басталған игі баста, олардың
бұдан былайғы тағдыры қалай болар екен?
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Мыңмен жалғыз алысып жүрген «Қазақ тілі» қоғамына бүкіл коллектив
үлкен сенім артып отыр. Дегенмен де, талап болмай, мақсат орындалмайтыны
белгілі. Дәл осы жайт жалғыз энергетика институтында ғана ма? Басқа да
техникалық білім беретін оқу орындарында қазақ бөлімдерін ашу не күйде
екен? Өзіміздің Халыққа білім беру министрлігінде, не әрекет жасалып
жатыр? Ондағы жауапты азаматтар осы сұраққа не деп жауап бере алады?
Ғ. СМАҒҰЛОВА «Қазақ тілі» қоғамы Калинин аудандық комитетінің
жауапты хатшысы. Алматы.
Алматы энергетика институы
«Қазақ тілі» қоғамының біріккен комитетінің
ЕРЕЖЕСІ
І Жалпы ережелер
1. Алматы энергетикалық институының «Қазақ тілі» қоғамының
біріккен комитеті (бұдан кейін қысқаша қоғам) өз жұмысын СССР және Қазақ
ССР Конституцияларына, халықаралық правоның жалпы жұрт таныған
гуманистік прициптеріне, Қазақ СРС-інің тіл туралы Заңына, республикалық
«Қазақ тілі» қоғамның жарғысына, Алматы «Қазақ тілі» қоғамның мұратына
және осы Ережеге сүйене отырып жүргізіледі.
2. Қоғам өз жұмысын тиісті мемлекеттік органдармен, қоғамдық
ұйымдармен және ғылыми мекемелермен тығыз байланыстыру арқылы
интернационализм, демократизм, жариялық, өзін-өзі басқару принциптеріне,
мүшелерінің ынта-жігеріне сүйене отырып жүргізеді.
3. Қоғам Қазақ ССР Тіл туралы заңын іске асыруға, энергетика
саласында терминдер қалыптастыруға, оқу құралдарын, таным және ғылыми
көпшілік әдебиетін жазуға, ұрпақ қол үзіп қалған салт-дәстүрдің ізгі
үрдістерін қайтадан жаңартуға ат салысады.
II Қоғамның мақсаты мен жұмыс түрлері
4. Қоғамның негізгі мақсаты – Қазақ ССР-інің Тіл туралы заңын жүзеге
асыру. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде кеңінен қолданылуына, оның
қоғамдық қызмет аясын кеңейтуге және жоғары оқу орны тілі болып
қалыптасуына ат салысу. Қоғам қостілдік пен көптілдікті дамытуға
бағытталған жұмыстарды жүзеге асырады.
5. Оқу процесінің жүйелігін сақтау мақсатында орта мектепті қазақ
тілінде бітіріп шыққан жастардың оқу процесін ана тілдерінде жалғастыру
мүмкіндіктерінің болуына және әр мамандық бойынша қазақ топтарының
ашылуына ықпал етеді.
6. Жастардың саналы білім алуына қажетті оқулықтар мен оқуметодикалық құралдарының жазылуына және олардың басылып шығуына өз
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көмегін тигізеді. Энергетика кең радиотехника салалары терминологиясын
қалыптастыруды, сөздіктер мен анықтама материалдарды дайындауды қоғам
өзінің мақсаттарының бірі деп есептейді.
7. Қоғам халықтың рухани байлығы, игі әдет-ғұрпын, салт-санаға тән
ата-дәстүрлерін жаңғыртып, ана тілін насихаттау мақсатында тақырыптық
және әдеби кештер, кездесулер, ұлттық ойын сауықтармен салттық рәсімдер
өткізеді.
8. Қоғамның жұмысын дәйекті баяндау мақсатында өз шежіресін
жасайды. Жүйелі түрде газет шығарып отырады.
9. Институтта әр-түрлі ұлттық кештер ұйымдастыруға ат салысады.
10. Озық ойлы ұлттық мамандар дайындау мақсатында талантты
жастарға АЭИ-да дайындалатын мамандықтар жайлы жан-жақты мағлұматтар
білу үшін қызықты мақалалар мен таным әдебиетін жазу жұмыстарын
ұйымдастыруды және мектептерде сан-алуан істер атқаруды өзінің келелі
мақсаттарының бірі деп есептейді.
III Қоғам мүшелері, праволары мен міндеттері
11. Қоғамға оның ережесін мойындайтын және оның жұмысына өз
еркімен белсенді түрде қатысып, жарнасын уақтылы төлеп отыратын
қызметкерлер мен студенттер мүше бола алады.
12. Қоғам мүшелері қоғамның басшы органдарын сайлауға және
сайлануға праволы.
13. Бастауыш ұйымға мәлімдеп өз еркімен қоғамнан шыға алады.
14. Республикалық «Қазақ тілі» қоғамының жоғарғы органы болып
саналатын съезге, пленумға, Алматы қалалық «Қазақ тілі» қоғамының
конференциясына, т.б. жиындарына делегат сайлай алады және өзі де сайлана
алады.
15. Қоғам мүшелерінің міндеттері:
а) Алматы энергетикалық институтында қазақ тілінің іс жүзінде
қолданылуына, қоғамдық қызмет ауқымының ұлғаюына және жоғары оқу
орны тілі болып қалыптасуына ат салысуға;
ә) Қоғам ережесінің орындалуына және оны іске асыруға ат салысуға;
б) Қоғамның мәні мен маңызын, міндетін уағыздай отырып қоғамға
жаңа мүшелер тартуға міндетті.
16. Ұлтаралық қатынас құралы ретінде орын тілін меңгеру, тілдік
қарым-қатынастық мәдениетін көтеруді өзінің интернационалдық парызы деп
санайды.
17. Қоғам ұйымдық және финанстық дербестігін сақтайды.
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IV Қоғамның ұйымдық құрылымы
18. Қоғам жұмысына басшылық жасау үшін басқарма мүшелері өз
жұмыстары туралы 2 жылда 1 рет болатын қоғамның жалпы жиналысында
есеп беріп отырады.
19. Қоғам өз мақсат-міндеттерін сапалы орындау үшін қоғам
мүшелерінің ұсыныстары негізінде мақсатты топтар ұйымдастырады.
20. Басқарма мүшелері мақсатты топтардың жұмыстарын айқындап,
бастауын ұйымдардың құрылуына және олардың қызметіне басшылық жасап
отырады.
Қоғам мүшелерінің жарнасын, ерікті түрде түскен қаржыны қабылдау
жұмысын ұйымдастырады.
21. Қоғамның жұмысы өзін-өзі қаржыландыру негізінде жүзеге
асырылады.
V. Қоғамның тексеру органдары
22. Қоғам финанс және іс-қағаздарының дұрыс жүргізілуін тексеріп
отыратын тексеру комиссиясын ұйымдастырады.
23. Тексеру комиссиясы өз жұмыстары жөнінде жалпы жиналыста есеп
беріп отырады.
24. Қоғамның қаржысы:
а) кіру жарнасы мен мүшелік жарналардан;
б) кәсіподақ, қоғамдық ұйымдар, ғылыми лабораториялар мен
жекелеген азаматтардың ерікті жәрдемдері мен сыйлықтарынан;
в)
қоғамға
енетін
әртүрлі
творчестволық
бірлестіктерден,
кооперативтерден жасалған шарт бойынша түскен табыстардан құралады.
25. Қоғамның қазынашысы кіру жарнасы мен мүшелік жарнаны жинап,
қаржының түсуі жөнінде белгіленген тәртіппен қоғам басқармасының
мәжілісінде есеп беріп отырады.
26. Қоғамның қаржысы осы Ережеде көрсетілген мақсаттарға
жұмсалады. Соның ішінде:
а) қоғамның айрықша көзге түскен белсенді мүшелерін материалды
жағынан көтермелеуге;
б) жекеленген қоғам мүшелерінің мұқтаждығына байланысты жәрдем
беруге жұмсалады.
27. Қаржы жұмсау билігі қоғам басқармасына беріледі.
28. Қоғамның үй-әлеуметтік банкысының аудандық бөлімшесінде өз
есебі болғаны жөн.
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Төрге шық, наурыз!
1990 жылы наурыздың 3-жұлдызында Алматы энергетикалық
институтында «НАУРЫЗ» мейрамы тойланды. Институт қабырғасында алғаш
тойланып отырған бұл күнге институт коллективі үлкен дайындықпен келді.
Жылқы сойылып, той қазан көтерілген бұл тойға халық өте көп жиналды.
Институт алдына іші жиһаздалып, сыртына наурызға байланысты ақ тілектер
жазылып ілінген 5 киіз үй (4 факультет және ректорлық) тігілді. Дастарханда
шығыстың ұлттық тағамдарының бәрі дерлік болды қазы-қарта, жал-жая,
бауырсақ, құрт, өрік-мейіз т.б. Үйге бас сұққан меймандарға дәстүрлі наурыз
көже құйылып, ет тамақтар тартылды.
Тойға АҚШ-тан, Канададан, Кореядан келген меймандар қатысты.
Өзіміздің республикадан қатысқан құрметті меймандар – Қазақстан мүфтиі
Рәтбек Нысанбайұлы, Алматы облыстық кәсіподақ комитетінің төрағасы
Оралбаев Совет Оспанұлы, атақты ақын – Ақұштап Бақтыгереева, белгілі
домбырашы – Қаршыға Ахмедияров, жазушы – Сайын Мұратбек, т.б.
Тойда Рәтбек қажы құран оқып бата беріп ашты. Меймандар, институт
қызметкерлері, студенттері сөйледі.
Дастарханнан нан кетпесін,
Қырманнан дән кетпесін.
Өлкемізден сән кетпесін,
Наурыз тойдан ән кетпесін, демекші, бұл той да ән мен жырға, күйге толды. Ұлыстың ұлы күні
біздің институт студенттерінен 3 жұп үйлену тойын жасады. Рәтбек қажы
олардың некесін қиып, бата берді. 4-курс студенті – Арман Әділов беташар
айтты.
Бұл жерде ән айтылып, күй төгіліп жатқанда екінші топ қазақша күрес,
аударыспақ, ат үстінен теңге алмақ, т.б. ұлттық ойындарды тамашаласа,
үшінші топ шахмат, дойбы ойындарының жанкүйері болды.
Тойға келген сәбилер де назардан тыс қалмады. «Адамның бір қызығы
бала дегендей» оларды Алтыбақан, «Кім ұтты?» ойындарымен айналдырған
оқытушылар да мәз, балалар да мәз-мейрам болды.
Көптеген ұмыт қалып, енді-енді қолға алынған бұл мереке
жиналғандардың есінде ұзақ сақталып, келесі жылға наурызға деген іңкәрлік
сезімін тудырады деп ойлаймыз.
Наурыз құт-береке әкелсін!

272

А қосымшасы

Қазақ политехникалық институтының базасында энергетика факультетін құру туралы
5-қазанындағы Жоғары және арнаулы орта білім министрлігінің бұйрығы. 1961 жыл
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Жоғары және арнаулы орта білім министрлігінің 4 шілдедегі өндірістік
тәжірибеден өту жөніндегі бұйрығы. 1968 жыл
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Алматы энергетика институты құрылуы жөніндегі
Қазақстан Коммунистік партиясының Орталық Комитеті және Қазақ КСР Министрлер
Кеңесінің 1974 жылғы 4 қазанда № 526 қаулысы
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Алматы энергетика институтының факультеттерін құру туралы Жоғары және арнаулы
орта білім министрлігінің 14 ақпандағы бұйрығы. 1975 жыл
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Алматы энергетика институтының кафедраларын ұйымдастыру туралы Жоғары және
арнаулы орта білім министрлігінің 6 наурыздағы бұйрығы. 1975 жыл
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Қорытынды
АЭИ – АЭжБИ – Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ тарихы бай,
жүріп өткен жолы жарқын, болашағы зор еліміздегі техникалық
университеттердің көшбасшысы болып табылады.
Университет құрылған кезінен бастап, тек қана жоғары білім ордасы
болып қалған жоқ, сонымен бірге энергетика, жылу энергетикасы, байланыс
салаларындағы жетекші білім беру және ғылыми-техникалық салалардың ірі
ғылыми-зерттеу орталығына айналып, отанымыздың өнеркәсібінің, халық
шаруашылығының дамуына айрықша үлес қосты.
Еңбекте республикамыздағы тұңғыш инженер-энергетиктер даярлаушы
жоғары техникалық оқу орнының құрылу және қалыптасу кезеңінен бастап,
қазіргі уақытқа дейінгі өсіп-өркендеу кезеңдеріне және мыңдаған инженер
мамандарды даярлап шығаруға айрықша үлес қосқан педагог-ғалымдардың
ұлағатты, жас ұрпаққа өнеге еңбек жолына тоқталып өттік.
2019 жылды «Жастар жылы» деп жариялаған Елбасымыз Н. Назарбаев
жастармен кездесуінде жас ұрпақты патриоттыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу
мәселесіне айрықша назар аударып «Туған жеріңнің, өз халқыңның тарихын
білмейінше шынайы патриот болу мүмкін емес... Патриот – өз елін сүйетін
және өзге мемлекеттерге құрметпен қарайтын адам»,- деп атап көрсеткен еді.
Осы тұрғыдан алғанда мемлекет шағын жанұядан басталады десек, тәуелсіз
еліміздің әрбір азаматы, шынайы патриоты өзі білім алған қасиетті қара
шаңырағының тарихын білумен қатар оның мәртебесін де әрдайым асқақтата
білуі тиіс.
Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс
университетінің қырық бес жылдық тарихын зерделеген алғашқы оқулықмонографиялық еңбекте университеттің тағылымы мол тарихына қатысты
барлық мәселені қамтыдық деп айта алмаймыз. Сын-ескертпелер мен
толықтырулар алдағы қайта өңделіп, толықтыру басылымдарында ескерілетін
болады.
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Пайдаланылған әдебиеттер
І тарау
1 Қазақстан Республикасының Орталық Мемлекеттік Архиві (ҚРОМА),
1982 қор, 1(пр), 2161 іс, 66 парақ.
2 Болотов Альберт Васильевич. Библиографиялық көрсеткіш. – Алматы,
2014, 69 б.
3 ҚРОМА, 2217 қ, 1-т, 1-іс, 2 п.
4 Бұл да сонда, 1989-қ, 1-т, 2387-іс, 62 п.
5 Бұл да сонда, 1982-қ, 1-т, 2288-іс, 55-56 п.
6 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 т, 1 іc, 13-15 п.
7 Бұл да сонда, 1982-қ, 1-т, 2288-іс, 50 п.
8 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 т, 42-іc, 25 п.
9 Бұл да сонда, 2217-қ, 1-т, 5-іc, 8 п.
10 Бұл да сонда, 1982-қ, 1-т, 2294-іc, 1 п.
11 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т, 91-іc, 53 п.
12 Бұл да сонда, 2217-қ, 1-т, 354-іc, 177 п.
13 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т, 4-іc, 15п.
14 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т, 4-іc, 13 п.
15 Катаев Т.Ж. Высшая школа советского Казахстана. - Алма-Ата:
Казахстан, 1986. – с.207.
16 ҚРОМА, 2217-қ, 1 (доп)-т, 22-іc, 55 п.
17 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т, 22-іc, 55 п.
18 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т, 22-іc, 133 п.
19 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т, 31-іc,18 п.
20 Бұл да сонда, 2217-қ, 1(қосымша)-т, 31-іc, 27 п.
21 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т, 31-іc,30 п.
22 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т, 31-іc, 29 п.
23 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т, 78-іc, 20 п.
24 Бұл да сонда, 2217-қ, 1-т, 798-іc, 31 п.
25 Бұл да сонда, 2217-қ, 1-т, 798-іc, 32 п.
26 Бұл да сонда, 2217-қ, 1-т, 798-іc, 25 п.
27 Бұл да сонда, 2217-қ, 1-т, 789-іc, 50 п. 33 п.
28 Бұл да сонда, 2217-қ, 1-т, 789-іc, 37, 52, 5 пп.
29 Бұл да сонда, 2217-қ, 1-т, 798-іc, 37, 53, 48 п.
30 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т, 920-іc, 40 п,
31 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т, 920-іc, 40 п.
32 Бұл да сонда, 2217-қ, 1-т,798-іc, 37, 52, 39 п.
33 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т, 920-іc, 41 п.
34 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т, 920-іc, 41 п.
35 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т, 920-іc, 41п.
36 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т, 920-іc, 41п.
37 Бұл да сонда, 2217-қ, 1-т,1070-іc,13 п.
38 Бұл да сонда, 2217-қ, 1-т,1070-іc,14 п.
39 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т,1237-іc,17 п.
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40 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т,22-іс,141 п
41 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т,22-іс,141 п.
42 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т,78-іс,18 п.
43 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т, 5-іс, 80 п.
44 Бұл да сонда,, 2217-қ, 1 (қосымша)-т, 5-іс, 82 п.
45 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т, 5-іс, 83 п.
46 Бұл да сонда, 2217-қ, 1 (қосымша)-т, 5-іс, 84 п.
47 Бұл да сонда, 2217-қ, 86-п.
48 Бұл да сонда, 2217-қ., 1 (қосымша)-т, 5-іс, 85-п.
49 Бұл да сонда, 2217-қ., 1 (қосымша)-т, 5-іс, 87 п.
50 Бұл да сонда, 87 п.
51 Бұл да сонда, 2217-қ., 1 (қосымша)-т, 5 іс, 88 п.
52 Бұл да сонда, 2217-қ., 1 (қосымша)-т, 5-іс, 89 п.
53 Бұл да сонда, 89 п.
54 Бұл да сонда, 89 п.
55 Бұл да сонда, 2217-қ., 1-т. 14 п. 63 п.
56 Бұл да сонда, 63 п.
57 Бұл да сонда, 63 п.
58 Бұл да сонда, 63 п.
59 Бұл да сонда, 2217-қ., 1 (қосымша)-т, 14-іс, 64 п.
60 Бұл да сонда, 64 п.
61 Бұл да сонда, 2217-қ., 1 (қосымша)-т, 14-іс, 66 п.
62 Бұл да сонда, 2217-қ., 1 (қосымша)-т, 22-іс, 138 п.
63 Бұл да сонда, 138 п.
64 Бұл да сонда, 2217-қ., 1 (қосымша)-т, 22-іс, 139 п.
65 Бұл да сонда, 2217-қ., 1 (қосымша)-т, 22-iс, 140 п.
66 Бұл да сонда, 2217-қ., 1 (қосымша)-т, 31-іс, 3 п.
67 Бұл да сонда, 2217-қ., 1 (қосымша)-т, 31-іс, 5 п.
68 Бұл да сонда, 2217-қ., 1 (қосымша)-т, 31-іс, 103 п.
69 Бұл да сонда, 103 п.
70 Бұл да сонда, 103 п.
71 Бұл да сонда, 103 п.
72 Бұл да сонда, 2217-қ., 1 (қосымша)-т, 31-іс,103-104 п.
73 Бұл да сонда, 2217-қ., 1 (қосымша)-т, 31-іс, 106 п.
74 Бұл да сонда, 107-п.
75 Бұл да сонда, 2217-қ., 1 (қосымша)-т, 31-іс , 107 п.
76 Бұл да сонда, 107 п.
77 Бұл да сонда, 2217-қ., 1 (қосымша)-т, 42-іс, 44 п.
78 Бұл да сонда, 2217-қ., 1 (қосымша)-т, 78-іс, 38 п.
79 Бұл да сонда, 2217-қ., 1 (қосымша)-т, 78-іс, 40 п.
80 Бұл да сонда, 2217-қ., 1-т, 798-іс, 27 п.
81 Бұл да сонда, 2217-қ., 1-т, 798-іс, 78 п.
82 Бұл да сонда, 2217-қ., 1 (қосымша)-т, 920-іс , 34 п.
83 Бұл да сонда, 2217-қ., 1-т, 798-іс, 17 п.
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84 Бұл да сонда, 2217-қ., 1-т, 798-іс, 18 п.
85 Бұл да сонда, 2217-қ., 1-т, 798-іс, 19 п.
86 Бұл да сонда,, 2217-қ., 1-т, 798-іс, 20 п.
87 Бұл да сонда, 2217-қ., 1 (қосымша)-т, 920-іс, 33 п.
88 Бұл да сонда, 920-қ., 1-т., 31-32 п.п.
89 Бұл да сонда, 920-қ., 1 (қосымша)-іс, 5 п.
ІІ тарау
1 Алматы энергетика институтының (бұдан әрі - АЭИ) 1991-1992 оқу
жылының жылдық есебі. 2-4-беттер.
2 Шицко В.Л., Шаракпаева Г.Д. Сұхбат. Шілде, 2019 жыл.
3 АЭИ 1991-1992 оқу жылының жылдық есебі. 5-7-беттер.
4 Бұл да сонда, 8-бет.
5 АЭИ 1992-1993 оқу жылының жылдық есебі. 2-бет.
6 Бұл да сонда, 3-бет.
7 АЭИ 1992-1993 оқу жылының жылдық есебі. 10-бет; АЭИ 1993-1994
оқу жылының жылдық есебі. 14-бет.
8 АЭИ 1993-1994 оқу жылының жылдық есебі. 17-бет.
9 АЭИ 1992-1993 оқу жылының жылдық есебі. 9-бет
10 АЭИ 1993-01994 оқу жылының жылдық есебі. 11-бет
11 АЭИ 1994-1995 оқу жылының жылдық есебі. 3-4-беттер.
12 Бұл да сонда, 4-5-беттер.
13 Бұл да сонда, 16-17-беттер.
14 АЭИ 1991-1992 оқу жылының жылдық есебі. 9-10-беттер; АЭИ 19941995 оқу жылының жылдық есебі. 20-бет.
ІІІ тарау
1 Алматы энергетика және байланыс институтының (бұдан әрі АЭжБИ) 1998-1999 және 2009-2010 оқу жылдарындағы жылдық есептері.
2 АЭжБИ 1997-1998 оқу жылының жылдық есебі. 4-бет.
3 АЭжБИ 2005-2006 оқу жылының жылдық есебі. 29-30-беттер; АЭжБИ
2007-2008 оқу жылының жылдық есебі. 14-15-беттер.
4 АЭжБИ 2000-2001 оқу жылының жылдық есебі. 11-12-беттер.
5 АЭжБИ 1998-1999 оқу жылының жылдық есебі. 7-8-беттер.
6 Бұл да сонда, 8-бет.
7 Бұл да сонда, 10-11-беттер.
8 АЭжБИ 1999-2000 оқу жылының жылдық есебі. 12-13-беттер.
9 АЭжБИ 2000-2001 оқу жылының есебі. 13-14-беттер.
10 АЭжБИ 2003-2004 оқу жылының жылдық есебі. 16-21-беттер;
АЭжБИ 2004-2005 оқу жылының жылдық есебі. 16-21-беттер; АЭжБИ 20052006 оқу жылының жылдық есебі. 24-29-беттер; АЭжБИ 2006-2007 оқу
жылының жылдық есебі. 17-25-беттер; АЭжБИ 2007-2008 оқу жылының
жылдық есебі. 19-28-беттер; АЭжБИ 2008-2009 оқу жылының жылдық есебі.
30-35-беттер; АЭжБИ 2009-2010 оқу жылының жылдық есебі. 31-37-беттер.
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11 Алматы энергетика және байланыс университетінің (бұдан әрі АЭжБУ) 2010-2011 оқу жылының жылдық есебі. 64-бет.
12 АЭжБУ 2010-2011 оқу жылының жылдық есебі. 4-бет.; АЭжБУ 20112012 оқу жылының жылдық есебі. 5-бет; АЭжБУ 2012-2013 оқу жылының
жылдық есебі. 5-бет; АЭжБУ 2013-2014 оқу жылының жылдық есебі. 5-бет.
13 Байдильдина С.Х. Үш тұғырлы тіл жоғары мектеп жүйесінде
(АЭжБУ мысалы негізінде). - Қазақстанның жоғары мектебі. Высшая школа
Казахстана. – № 2 (18), 2017. С.40-43
14 АЭжБУ 2010-2011 оқу жылының жылдық есебі. 33-бет; АЭжБУ
2011-2012 оқу жылының жылдық есебі. 34-бет; АЭжБУ 2012-2013 оқу
жылының жылдық есебі. 32-бет; АЭжБУ 2013-2014 оқу жылының жылдық
есебі. 34-бет.
15 University trustees as channels between academe and industry... Интернет
источник.
16
Мировой
опыт
функционирования
наблюдательных
и
попечительских... Интернет источник.
17 Алматинский университет энергетики и связи: Приоритет – качество
подготовки специалистов (к 50-летию со дня подготовки инженеровэнергетиков в Казахстане). – А., 2010. 152-154-бет.
18 АЭжБУ 2013-2014 оқу жылының жылдық есебі.
ІV тарау
1 АЭжБУ Халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық
департаментінің 2017-2018 оқу жылындағы есебі.
2 АЭжБУ басты сайты.
3 Ибраев А. («Ұлттық ғылыми-техникалық ақпараттар» АҚ Президенті.
Интеграция науки и образования – государственный приоритет. Интернет
источник.
4 ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 жж. арналған мемлекеттік бағдарламасы. Интернет источник.
5 «Алматы энергетика және байланыс университеті» АҚ 2018-2025
жылдарға арналған даму стратегиясы.
6 АЭжБУ Халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық
департаментінің 2017-2018 оқу жылындағы есебі.
7 АЭжБУ Ғылым департаментінің 2016, 2017 жылдардағы есебі.
8 Әбілқайырқызы А. АжБа-16-6 студентімен сұхбат. Польша. 2018 жыл
9 Батырханов Е. ЭЭа-16-8 студентімен сұхбат. Чехия. 2018 жыл.
V тарау
1 Қазақстан Республикасының Орталық Мемлекеттік Архиві, (ҚРОМА)
2217-қор, 1-тізім, 5-іс, 38 парақ.
2 Бұл да сонда, 14-іс, 25 п.
3 Бұл да сонда, 26 п.
4 Бұл да сонда, 5-іс, 39 п.
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5 Бұл да сонда, 40 п.
6 Бұл да сонда, 22-іс, 67 п.
7 Бұл да сонда, 798-іс, 56 п.
8 Шамшатов Н.Ш. Естеліктер //«Энтель журналы», -2014. –мамыр.
9 ҚРОМА, 2217-қ., 1-т., 5-іс, 41п.
10 Бұл да сонда, 22-іс, 80 п.
11 Бұл да сонда, 78-іс, 24 п.
12 Бұл да сонда, 14-іс, 32 п.
13 Бұл да сонда, 33 п.
14 Бұл да сонда, 22-іс, 72 п.
15 Бұл да сонда, 14-іс, 28 п.
16 Бұл да сонда, 28 (а) п.
17 Бұл да сонда, 29 п.
18 Байдильдина С.Х. Өнер-білім өрендері мен ошақтары. – Алматы,
2012. – 179 с.
19 ҚРОМА, 2217-қ., 1-т., 22-іс, 84 п.
20 Бұл да сонда, 81 п.
21 Алматинский университет энергетики и связи: приоритет качество
подготовки специалистов (к 50-летию со дня подготовки инженеровэнергетиков в Казахстане). – Алматы, 2010. – 44 стр.
22 ҚРОМА, 2217-қ., 1-т., 31-іс, 82 п.
23 Бұл да сонда, 42-іс, 81 п.
24 Бұл да сонда, 31 п.
25 Бұл да сонда, 78-іс, 25 п.
26 Бұл да сонда, 920-іс, 52 п.
27 Бұл да сонда, 1070-іс, 23 п.
28 Берлібаев Б.Т. Ербол туралы ақиқат //Халық және Президент. - 2015. 14 желтоқсан.
29 Бұл да сонда, 1070-іс, 25 п
30 Алматинский институт энергетики и связи: история становления и
развития –Алматы, 2005. – стр.184.
31 Бұл да сонда, - С. 185.
32 ҚРОМА, 2217-қ., 1-т., 1390-іс, 38 п.
33 Бұл да сонда, 39 п.
34 Бұл да сонда, 40 п.
35 Кітапхана альбомы. -1990 жыл. -6-12 бб.
36 Алматинский институт энергетики и связи: история становления и
развития .... – Б. 184.
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