
ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ КООРДИНАЦИЯЛЫҚ 
КЕҢЕСІНІҢ 2017-2018 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ ЕКІНШІ СЕМЕСТРІ БОЙЫНША 
ЖОСПАРЫ 

 
№ Отырыстардың  күн  тәртібі Өткізу  

мерзімдері 
Жауапты  

тұлғалардың Т.А.Ә. 
1. Университеттің ЭҚЗ  ҒЗИ қызметкерлерінің  

ГЗЖ қорытындылары  туралы  есебі 
 2018 ж. 

наурызы 
Ханов Т.А. 

 

2. «Кооперация»  Желілік  университетіне  

қатысушы –мемлекеттердің  кооперативтік  

ЖОО-лар  арасында  «Білім  және  ғылымдағы  

қазіргі  заманғы  үрдістер: даму  бағыттары  мен  

дүниежүзілік  қоғамдастыққа  бірігу  

мәселелері»  атты онлайн-конференцияны   

өткізуге  дайындық  барысы  туралы. 

Накипова Г.Е., 

Ханов Т.А., 

Таубаев А.А. 

 

3. «Жаңа  ұрпақ.Жаңа  энергия. Жаңа  дәуір»  

халықаралық  студенттік  слетін  

ұйымдастырып  өткізу  туралы.  

Ханов Т.А., 

Сыздық Б.К. 

4. 2018  және  келесі  жылдарға  жаңа  

бастамашылық  зерттеулер бағдарламаларын 

талқылау. 

Накипова Г.Е., 

Ханов Т.А., 

 Кафедралардың 

меңгерушілері 

1. 2018  жылы  оқуын  бітірушілердің  докторлық  

диссертацияларының   даярлығы  туралы. 
2018 ж.  

мамыры 
Ғылыми  жетекшілер, 

кафедралардың  

меңгерушілері,  

докторанттар 

 

2. Жоғары  оқу орнынан  кейінгі  білім  

алушылардың  шетелдік ғылыми  

тағылымдамасының  нәтижелері  туралы. 

ЖООКҚББД 

директоры, 

кафедралардың  

меңгерушілері 

3. «Достык»  Коворкинг-орталығының  жұмыс   

қорытындылары  және  даму  болашақтары   

туралы. 

Феткулов А.Х. 

4. ЭҚЗ   ҒЗИ  зертханалар  жұмысы  туралы. Баширов А.В. 

Бакишев К.А. 

Сихимбаев М.Р. 

1. ҚЭУ  Жас  ғалымдар  мен  мамандар кеңесінің  

міндеттері  мен  даму  болашақтары  туралы. 
 2018 ж. 

маусымы 
Беспаева Р.С. 

2. Студенттердің  ғылыми-зерттеу  жұмысының  

нәтижелері:қорытындылары,мәселелері,болаша

қтары.. 

Шошаева Л., 

Мұқанова А.Т., 

Омарова А.Т. 

3. Жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  

алушылардың  педагогикалық  прақтикасы  мен  

ғылыми-эксперименттік-зерттеу  жұмыстарын  

орындау   нәтижелері  туралы.   

ЖООКҚББД 

директоры, бас  маман, 

кафедралардың  

меңгерушілері 

4. Университеттің   СҒЗЖ,  «Достык» Коворкинг-

орталығының   жұмыс  жоспарларын  бекіту.,  

Беспаева Р.С. 

Феткулов А.Х. 

5. 2018  жылы  оқуын  бітірушілердің  магистерлік  

диссертациялары  мен  жобаларын  плагиатқа   

тексеру  нәтижелері  туралы (авторға  және  

шеттен  алып  пайдалану  көзіне  сілтемесіз). 

 

ЖООКҚББД  

директоры,кафедралар

дың  меңгерушілері. 



КООРДИНАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСІҢІН ҚҮРАМЫ 
 

ТАӘ Лауазымы, бөлімше 

1. Г.Е.Накипова 
– ғылыми жұмыс, стратегиялық және инновациялық даму 

жөніндегі проректордың м.а. 

2. Т.А.Ханов – ЭҚЗ ҒЗИ директоры 

3. А.А.Таубаев 
– ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамыту және мониторингі 

орталығының директоры 

4 Р.С.Беспаева Жас ғалымдар мен мамандар төрағасы 

5. М.К.Әбдәкімова – ӘЖ және ҚХА кафедрасының меңгерушісі 

6. А.Т.Әбдікәрімова - экономика және кәсіпкерлік кафедрасының меңгерушісі 

7. С.Т.Әбеуова – ХҚ және ӘЭ кафедрасының меңгерушісі 

8. Т.И.Ау – ЖЗАП кафедрасының меңгерушісі 

9. Г.Г.Байкенова – экология және бағалау кафедрасының меңгерушісі 

10. Н.Р.Весельская – ЭҚҚР кафедрасының меңгерушісі 

11. С.К.Мажитова – маркетинг және логистика кафедрасының меңгерушісі 

12 К.А.Дюсекеев – АЕЖ кафедрасының меңгерушісі 

13. Н.К.Емелина – жоғары математика кафедрасының меңгерушісі 

14. Г.Н.Ертісбаева – шет және орыс тілдері кафедрасының меңгерушісі 

15. Г.А.Есенбаева – тауартану және сертификаттау кафедрасының меңгерушісі 

16. К.Т.Қабатаева 
– қазақ тілі және Қазақстан мәдениеті кафедрасының 

меңгерушісі 

17. Қ.С.Мадиева – бухгалтерлік есеп және аудит кафедрасының меңгерушісі 

18. А.А.Мұсатаева – экономикалық теория және МЖБ кафедрасының меңгерушісі 

19. Б.Т.Матаева – туризм және мейрамхана ісі кафедрасының меңгерушісі 

20. Е.Д.Орынбасарова - менеджмент және инновациялар кафедрасының меңгерушісі 

21. А.К.Сембеков – ҚСС кафедрасының меңгерушісі 

22. Л.А.Талимова – банк ісі кафедрасының меңгерушісі 

23. А.А.Легостаева 
– жоғары оқу орнынан кейінгі қосымша білім беру 

департаментінің директоры 

24. Т.Л.Тен – ШЫҰУ бағдарламаларының үйлестірушісі 

25. Б.К.Сыздык – университеттің СҒЗЖ үйлестірушісі 

26. Б.К.Сыздык 
– «Коммерцияландыру және технологиялар трансферті» 

ғылыми офисінің үйлестірушісі 

27 А.Х.Феткулов - Коворкинг-орталығы бойынша үйлестіруші 

28. Г.А.Кенешева – кеңес хатшысы 

 

 

 


