
Ғылыми-зерттеу қызметі 

 

Ээжэ кафедрасының ғылыми жұмысы ғылыми секторлармен 

ұсынылған: 

- "Энергия үнемдеу, электр энергиясын бақылау және есепке алу" 

(жетекшісі профессор, Т. ғ. к. З. К. Хабдуллина); 

- "Электротехникалық схемотехника" (жетекшісі доцент, т. ғ. к. А. И. 

Барулин); 

- Механик-зерттеуші, (жетекшілері – аға оқытушы, Т. ғ. к. Айдарханов 

А. М., доцент, Т. ғ. к. Алтынбаева Г. К.) 

2009 жылдан бастап 2017 жылға дейін оқытушылар 50,5 млн. теңгеге 

ҚР БжҒМ гранттық қаржыландыру бойынша келесі тақырыптарды 

орындады: 

- Жаңартылатын энергия көздерін тиімді пайдалану негізінде кешенді 

энергия үнемдеу технологиясы, жетекшісі проф. Хабдуллина З. К.; 

- Жаңартылатын энергия көздерін енгізу негізінде өнеркәсіпте және 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықта энергия үнемдеу, жетекшісі проф. 

Хабдуллина З. К..; 

- Қуат пен жүктеме шығынын азайту мақсатында электрмен жабдықтау 

жүйелерінің жұмыс режимдерін оңтайландырудың энергия үнемдейтін 

әдістерін әзірлеу, доцент Хабдуллин А. Б.; 

- Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінде орындалған 

жобаның орындаушылары болды. Қ. И. Сәтбаев "атты жаңа ақпараттық 

технологияларды Енгізу үшін оңтайландыру жүргізу жерасты тау-кен 

жұмыстары". 

Зерттеу жұмыстарының нәтижелері кафедра тарапынан ҚР БжҒМ, 

"Шеврон", "Ғылым шарайнасы", "Рухани Жаңғыру" сияқты әртүрлі 

байқауларда ұсынылды және I, II, III дәрежелі дипломанттармен 

марапатталды, 1998 жылдан бастап 2018жылға дейін студенттердің 30-дан 

астам жұмыстары марапатталды: Кужель С., Королев А., Бармин а., 

Виноградов В., Булах М., Полусмяк П., Синюк М., Исмагилов Г., Душкевич 

Ю., Немятов К., Черненко а., Яганов А., Хабдуллин А. Б., Нұгуманов 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 20 желтоқсандағы № 1370 

қаулысына БАСПАСӨЗ-РЕЛИЗ , Момыш А. С., Махсутхан А. С., Кинаятов 

М. Е. Галымов Е. Б., Ибраев С., Садырбек Н., Едыгеев А. А. Сәдірбеков Н. Ә. 

Жоба жетекшілері: Хабдуллин А. Б., Барулин А. И., Хабдуллина З. К.,  

Алтынбаева Г.К   

 

 



  

 
 

Сурет 1-СҒЗЖ конкурстарының жеңімпаздарын марапаттау 

 

"Элеватор Строй Монтаж" ЖШС, "Жалын – А" ЖШС, "НПЦ АСАР" 

ЖШС; "ВЭГ, "Қостанай Жолдары" ЖШС мына бағыттар бойынша 

шаруашылық келісім-шарт жұмыстары орындалды: "Ленин к-сі 189 бойынша 

объектіні электрмен жабдықтаудың жобалық құжаттамасын әзірлеу"; 

"объектіде белсенді қуат шығынын есептеу";" жүк көтергіш машинаны 

техникалық тексеру бөлігінде өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу 

бойынша қызмет көрсету";" Варваринское "ЖШС сорғы жабдығының 

сенімділік көрсеткіштерін анықтау бойынша зерттеулер";" Қостанай қ. " ДЭГ 

" ЖШС объектілерінде релелік»»; "Объектілердің энергия аудитін жүргізу". 


