
Ғылыми техникалық кеңес 

 
Ғылыми-техникалық кеңес университеттің 

кафедралардағы профессор-оқытушылық 

құрамдарын ғылыми-зерттеу қызметіне белсенді 

тарту мақсатында ғылыми-әдістемелік және 

сарапшы-кеңестік мүшесі болып табылады. Кеңес өз 

қызметінде Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің нормативті-құқықтық 

актілерін, университет жарғысын, ғылыми кеңес 

шешімдерін, ректордың бұйрықтары мен өкімдерін 

басшылыққа алады. Ғылыми техникалық кеңеске 

университет бойынша ғылым және инновациялар 

жөніндегі проректор тарих ғылымдарының докторы,  

доцент Р.А.Бекназаров төрағалық жасайды. Кеңес екі айда бір рет өткізіліп тұрады. Кеңесте 

ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыруға 

арналған конкурстық құжаттамалар талқыланып, университет профессор-оқытушылары 

дайындаған барлық ғылыми-әдістемелік жұмыстар қаралып бекітіліп отырады. 

 
 

Ғылыми техникалық кеңес құрамы 

 

1. Кеңес төрағасы – Бекназаров Рахым Агибаевич – т.ғ.д., ғылым және инновациялар 

жөніндегі проректор; 

2. Төраға орынбасары – Ісбек Берікхан – филология магистрі, ҒИБД директоры; 

3. Кеңес хатшысы – Айтжан Әсем Мұхамедқызы, ҒИБД маманы; 

4. Шункеев Куанышбек Шункеевич – ф.-м.ғ.д., профессор, бірінші проректор, кеңес 

мүшесі; 

5. Цхай Константин Валентинович – ф.-м.ғ.к., профессор, ректордың кеңесшісі, кеңес 

мүшесі; 

6. Исакулов Байзак Разакович – тех.ғ.д., «Құрылыс» кафедрасының меңгерушісі, кеңес 

мүшесі; 

7. Бекешев Амирбек Зарлыкович – ф.-м.ғ.к., «Инновациялық технологиялар паркі» 

директоры, кеңес мүшесі; 

8. Шокым Гулжан Тыныштыкбаевна – филол.ғ.д., халықаралық байланыс орталығының 

директоры, кеңес мүшесі; 

9. Шетиева Асель Тлевлеевна – PhD доктор, инновациялар мен кәсіпкерлікті дамыту 

орталығының директоры, кеңес мүшесі; 

10. Абенов Даулет Хусаинович – т.ғ.к., «Тарих, этнография және археология» ҒЗО 

жетекшісі,  

11. Сариев Отеген Рафхатович – тех.ғ.к., техникалық факультет деканы, кеңес мүшесі; 

12. Мухтаров Сабыржан Сагидоллаевич - филол.ғ.к, кәсіби-шығармашылық факультетінің 

деканы, кеңес мүшесі; 

13. Тасмаганбетов Аслан Букимбаевич – э.ғ.к., экономика және құқық факультетінің 

деканы, кеңес мүшесі; 

14. Махамбетов Мурат Жаракович –PhD докторы, жаратылыстану факультетінің деканы, 

кеңес мүшесі; 

15. Мясникова Людмила Николаевна – ф.-м.ғ.к., доцент, физика-математика факультетінің 

деканы, кеңес мүшесі; 

16. Купенова Гульмира Ыхласовна – т.ғ.к., тарих факультетінің деканы, кеңес мүшесі; 



17. Садирова Кульзат Каниевна – филол.ғ.д., доцент, филология факультетінің деканы, 

кеңес мүшесі; 

18. Коптлеуова Кульпаш Борисовна – филол.ғ.к., доцент,  шетел тілдері факультетінің 

деканы м.а., кеңес мүшесі; 

19. Жусупова Жанна Азатовна – п.ғ.к., педагогика факультетінің деканы, кеңес мүшесі; 

20. Пангереев Абат Шамович – филол.ғ.д., сырттай оқуфакультетінің деканы, кеңес 

мүшесі; 

21. Макашева Жумагуль Жамансаровна – э.ғ.к., «Қаржы және есеп» кафедрасының 

доценті, кеңес мүшесі; 

22. Жантурина Нургуль Нигметовна – PhD доктор, «Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 

мемлекеттік университетінің Хабаршысы» ғылыми журналының жауапты редакторы, кеңес 

мүшесі; 

23. Мазылбекова Лия Уразгалиевна – Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 

университетінің ғылыми кітапханасы директоры, кеңес мүшесі; 

24. Бишекен Сабырғали Кәрібайұлы – Білім беру процесін ұйымдастыру департаментінің 

директоры, кеңес мүшесі; 

25. Кайшыгулова Жанна Тилеуовна – ф.ғ.к., сапаны бағалау және мониторинглеу орталығы 

директорының м.а., кеңес мүшесі. 

 

Ғылыми жобаларға, монографияларға және т.б. сараптамалар жүргізу және 

қорытындылар дайындау үшін ҒТК мүшелігіне кіретін сараптама комиссиясының 

құрамы  

 

I.Техникалық бағыттар бойынша сараптама комиссиясының құрамы 

1  Куанышев Мурат Кулынтаевич  т.ғ.к., доцент  

2  Келаманов Бауыржан Сатыбалдыұлы  т.ғ.к.  

II.Кәсіби-шығармашылық бағыты бойынша сараптама комиссиясының құрамы 

3  Сагимбаев Адилгали Абдигалиевич  п.ғ.к., АӨМУ доценті, ҚР Дизайнерлер 

қоғамының мүшесі  

4  Кубиева Светлана Сарсенбаевна  п.ғ.к., аға оқытушы  

III.Экономикалық және құқық бағыттары бойынша сараптама комиссиясының 

құрамы 

5  Жунусов Бауыржан Арыстанович  э.ғ.к., профессор  

6  Смагулова Асыл Смагуловна  э.ғ.к., доцент  

IV.Жаратылыстану бағыты бойынша сараптама комиссиясының құрамы 

7  Тастанова Ляззат Кнашевна  х.ғ.к., доцент  

8  Базаргалиева Алия Айдархановна  б.ғ.к., доцент  

V.Физика және математика бағыттары бойынша сараптама комиссиясының құрамы 

9  Жубаев Абзал Кантарбаевич  ф-м.ғ.к., доцент  

10  Утесов Адилжан  ф-м.ғ.к., аға оқытушы  

VI.Әлеуметтік, гуманитарлық пәндер бағыттары бойынша сараптама 

комиссиясының құрамы 

11  Ескалиев Самат Амангельдиевич  т.ғ.к. АӨМУ доценті  

12  Кенесов Асхат  с.ғ.к.  

VII.Филология бағыты бойынша сараптама комиссиясының құрамы 

13  Шетиева Асель Тлевлеевна  PhD докторы, филология мамандығы 

бойынша, аға оқытушы  

14  Кошкинбаева Айнур Серикбайкызы  PhD докторы, филология мамандығы 

бойынша, аға оқытушы  

VIII. Шет тілдері бағыты бойынша сараптама комиссиясының құрамы 

15  Кушкарова Гулмира Кенесовна  фил.ғ.к., доцент  



16  Нурманова Шынар Кантарбаевна  аға оқытушы  

IX. Педагогикалық бағыт бойынша сараптама комиссиясының құрамы 

17  Тогайбаева Айгулден Кадировна  п.ғ.к., аға оқытушы  

18 Ахметова Джамила Бахытжановна пс.ғ.к., «Психология және педагогика» 

кафедрасының меңгерушісі 

 

 

 


