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ФАКУЛЬТЕТ КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1 Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің факультет 

кеңесі туралы ереже (бұдан әрі-ереже) ҚР Білім туралы заңнамасына, 

Университет Жарғысына сәйкес әзірленді және факультет кеңесінің (бұдан әрі-

Кеңес) негізгі міндеттерін, құрамын, жұмысын ұйымдастыру тәртібін 

анықтайды. 

1.2 Кеңес факультетке және оның кеңесіне берілетін өкілеттіктер 

шеңберінде факультеттегі өзін-өзі басқару принципін қамтамасыз ететін 

факультеттің сайланбалы өкілетті органы болып табылады.  

1.3 кеңестің негізгі міндеті факультет қызметінің ағымдағы және 

перспективалық бағыттарын анықтау, мамандарды даярлаудың жоғары сапасын 

қамтамасыз етуге бағытталған барлық ұжымның күшін біріктіру, факультеттің 

оқу - әдістемелік, ғылыми-зерттеу және тәрбие қызметін үйлестіру болып 

табылады.  

 

2. Кеңестің құрамы және оны қалыптастыру тәртібі 

 

2.1 Кеңес факультет құрылымында академиялық бөлімшелер (кафедралар, 

оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу бөлімшелері) болған жағдайда құрылады. 

2.2 кеңес құрамына жүктелген міндеттерге сәйкес немесе лауазымы 

бойынша: факультет деканы, кафедра меңгерушілері кіреді. 

2.3 кеңес мүшелерінің, оның ішінде сайланатындардың санын факультет 

деканының ұсынысы бойынша кеңес анықтайды. 

2.4 кеңес құрамына кандидатуралар штаттық қызметкерлер болып 

табылатын факультеттің ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің жалпы 

жиналысында (конференциясында) ұсынылады және талқыланады. Сайлау үшін 

кеңес құрамына факультеттің профессорлық-оқытушылық құрамы, факультет 

қызметіне белсенді қатысатын басқа да ұйымдардың өкілдері арасынан 

кандидатуралар ұсынылуы мүмкін. 

2.5. ғылыми-педагогикалық қызметкерлердің жалпы жиналысына 

(конференциясына) қатысқан, факультеттің ғылыми-педагогикалық 

қызметкерлерінің тізімдік құрамының кемінде 2/3 бөлігі қатысқан үміткерлер 

кеңес құрамына сайланған болып саналады. 

2.6 кеңестің ұсынысы бойынша факультет кеңесінің сайланатын 

мүшелерін қайта сайлау, сондай-ақ оның сайланатын мүшелерінің санын өзгерту 

мүмкін. 

2.7 кеңестің мерзімінен бұрын қайта іріктеуі оның мүшелерінің кемінде 

жартысының талабы бойынша жүргізілуі мүмкін. 

2.8 кеңес құрамына кеңесші дауыс құқығымен оның шешімі бойынша 

факультеттің студенттік кеңесінің өкілі кіруі мүмкін. 

 

 



3. Кеңестің құзыреті 

 

Факультет кеңесі: 

3.1 факультеттің даму стратегиясын әзірлейді және ғылыми кеңеске 

бекітуге ұсынады; 

3.2 жаңа кафедраларды құру тұжырымдамасын, факультеттік ғылыми-

зерттеу, ғылыми-консультациялық бөлімшелер мен қосымша кәсіптік білім беру 

бөлімшелері туралы ережені талқылайды және кеңестің бекітуіне шығарады;  

3.3 базалық оқу жоспарларының жобаларын және жұмыс оқу жоспарларын 

қарастырады; 

3.4 факультетте оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жетілдіру бойынша жұмысты үйлестіреді; жарты жылдық немесе оқу 

жылындағы факультеттің оқу, оқу-әдістемелік жұмысын, сондай-ақ 

студенттердің практикасының қорытындыларын талдайды және 

қорытындылайды; 

3.5 жұмысының қорытындысын, бакалаврлар, магистрлер, докторанттар 

шығаруды қарастырады; 

3.6 оқу сапасы туралы ақпаратты жүйелі түрде талдайды, оқу процесін 

ұйымдастыру саласындағы жаңашылдықтар тәжірибесін жинақтайды және 

таратады;  

3.7 университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен қарым-қатынас жасайды; 

3.8 факультетте өткізілетін оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының барлық мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды; 

3.9 кафедра қызметінің кешенді жоспарын, ПОҚ біліктілігін арттыруды 

талқылайды; 

3.10 ғылыми баяндамаларды талқылайды және кафедралардың, 

факультеттің жекелеген қызметкерлерінің жүргізілген ғылыми зерттеулері 

туралы есептерді тыңдайды; 

3.11 факультет оқытушыларының тағылымдамалары туралы ғылыми 

бағдарламаларды, жоспарларды және есептерді талқылайды; 

3.12 факультетке бекітілген ғылыми мамандықтар бойынша 

диссертациялар тақырыбын талқылайды; 

3.13 оқытушы, аға оқытушы, доцент, профессор лауазымына сайлануға 

үміткерлерді ұсынады; 

3.14 факультет деканының, кафедра меңгерушілерінің және факультеттің 

басқа құрылымдық бөлімшелерінің есебін қарастырады; 

3.15 білім беру бағдарламаларын аттестаттау, аккредиттеу кезінде 

өздігінен есеп беру нәтижелерін қарастырады. 

 

4. Кеңес құрылымы 

 

Кеңес төрағасы факультет деканы болып табылады. 

Өзінің және факультеттің жетекші қызметкерлерінің арасынан Кеңес оқу-

әдістемелік, ғылыми-зерттеу жұмысы және басқа да жұмыс бағыттары бойынша 

тұрақты және уақытша комиссиялар ұйымдастыра алады. 



Кеңес мүшелерінің арасынан оның төрағасының ұсынысы бойынша 

факультет кеңесінің хатшысы сайланады.  

Факультет кеңесінің хатшысы Кеңес отырыстарын дайындауды 

ұйымдастырады,оның шешімдерінің іске асырылуын бақылайды, кеңестің 

өкілеттіктеріне сәйкес факультеттің құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-

қимылды үйлестіреді, кеңес төрағасы мен оның мүшелерін Кеңес шешімдерінің 

орындалуы туралы хабардар етеді.  

Факультет кеңесінің хатшысы: 

1) кеңес отырыстарының күн тәртібін қалыптастырады және оларды Кеңес 

Төрағасына бекітуге ұсынады; 

2) Кеңес отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар 

мен құжаттар жобаларын дайындау процесін бақылайды; 

3) олардың кеңес мүшелеріне уақтылы жеткізілуін қамтамасыз етеді; 

4) Кеңес отырыстарының хаттамаларын дайындауды, хаттамалардан 

көшірмелер мен үзінді көшірмелерді таратуды қамтамасыз етеді;; 

5) кеңестің шешімдерін факультеттің құрылымдық бөлімшелеріне 

уақытылы жеткізуді ұйымдастырады; 

6) жоғары оқу орнындағы ғылыми-педагогикалық қызметкерлердің 

лауазымдарын ауыстыру тәртібі туралы Ережеде белгіленген тәртіппен 

конкурстық іріктеуді жүргізу үшін қажетті құжаттарды дайындайды ; 

7) оқытушы, аға оқытушы, доцент, профессор лауазымдарына конкурстық 

іріктеудің белгіленген процедурасының сақталуына жауапты болады; 

Жүктелген функцияларды орындау үшін хатшы факультеттің құрылымдық 

бөлімшелерінен Кеңес отырыстарын ұйымдастыру үшін қажетті ақпараттар мен 

материалдарды сұратуға құқылы. 

 

5. Кеңес жұмысын ұйымдастыру тәртібі 

 

5.1 факультет кеңесі бекітілген жоспар негізінде жұмыс істейді. Кеңестің 

жұмыс жоспарын қалыптастыру кеңес мүшелерінің ұсыныстары негізінде жүзеге 

асырылады  

5.2 кеңес отырыстары Кеңестің жұмыс кестесіне сәйкес ай сайын (жазғы 

кезеңнен басқа) өткізіледі. Кеңес отырысы, егер оған оның мүшелерінің кемінде 

жартысы қатысса, заңды болады. 

5.3 кеңестің кезектен тыс отырысы ерекше жағдайларда факультет 

деканының бастамасымен өткізіледі. 

5.4 кеңестің кезекті отырысының күн тәртібін хатшы қалыптастырады 

және кезекті отырыстың жоспарланған күніне дейін бір апта бұрын кеңес 

төрағасы бекітеді. 

5.5 кеңес мүшелері-баяндамашылар күн тәртібіндегі мәселе бойынша – 

материалдарды хатшыға кеңес отырысы күніне дейін 3 күнтізбелік күннен 

кешіктірмей қағаз және электронды тасығыштарда ұсынады. Материалдарды 

мерзімінде ұсынбаған жағдайда кеңес төрағасы осы мәселені күн тәртібінен 

алып тастау туралы шешім қабылдайды. Кеңестің отырыстарына ұсынылатын 

материалдар: күн тәртібіндегі мәселенің мәні бойынша материалдарды, кеңес 



шешімінің жобасын қамтуы тиіс. Ұсынылатын материалдар мен шешімдер 

жобаларына мәселені дайындауға жауапты кеңес мүшесі қол қоюы тиіс. 

5.6 факультет Кеңесінің Хатшысы 3 күнтізбелік күннен кешіктірмей 

кеңестің барлық мүшелеріне Кеңес отырысының күн тәртібі мен материалдарын 

жеткізеді. 

5.7 кеңес отырыстары барлық оқытушылар, басқа санаттағы қызметкерлер 

мен студенттер үшін ашық болып табылады. Кеңес отырыстарына кеңесші дауыс 

құқығымен шақырылған адамдар қатыса алады. Факультет кеңесінің хатшысы 

Кеңес отырысының басында оның жұмысына шақырылған адамдардың қатысуы 

және олардың отырысқа қатысу себептері (мақсаттары) туралы хабардар етеді.  

5.8 кеңес отырысының күн тәртібі және күн тәртібіндегі мәселелерді 

талқылау тәртібі отырысқа қатысып отырған кеңес мүшелерінің шешімімен 

бекітіледі және кеңес отырысының хаттамасына енгізіледі. 

5.9 Кеңес шешімдері отырысқа қатысып отырған кеңес мүшелерінің жай 

көпшілік дауысымен қабылданады. 

5.10 "қолдағандар" және "қарсы" кеңес мүшелерінің дауыс саны тең болған 

жағдайда мәселені кеңестің сол отырысында қайта қарау жүргізіледі. Қайта 

дауыс беру кезінде дауыстар тең болған жағдайда мәселе дауыс беруден алынып 

тасталады және оны қарау келесі отырысқа ауыстырылады. 

5.11 Кеңес шешімдері отырыс хаттамасымен құжатталады, оған Кеңес 

төрағасы мен хатшы қол қояды. Хаттама отырыс өткізілген күннен бастап үш 

күн мерзімде дайындалады. Кеңес отырысы хаттамаларының көшірмелері кеңес 

мүшелеріне жіберіледі. Кеңес мүшелері болып табылмайтын, бірақ кеңестің 

шешімдерін орындауға қатысы бар қызметкерлер үшін хатшы отырыс 

хаттамаларынан үзінді дайындайды. Кеңес отырысы хаттамасының түпнұсқасы 

хатшыда сақталады. Хаттаманың көшірмелері мен хаттамадан үзінділер 

хаттамаға қол қойылған күннен бастап 2 күн мерзімде жіберіледі.  

5.12 дауыс беру нысанын (ашық немесе жасырын) кеңес шешімімен 

отырыста анықтайды. Жасырын дауыс беруді өткізу үшін есеп комиссиясы 

сайланады, ол дауыс берудің қорытындыларын анықтайды және оларды Кеңес 

мүшелерінің назарына жеткізеді. Дауыс беру қорытындыларын Кеңес бекітеді 

және кеңес отырысының хаттамасында көрсетіледі. 

5.13 Кеңес шешімдері факультет әкімшілігі, факультеттің профессорлық-

оқытушылар құрамы мен оқу-көмекші қызметкерлері, сондай-ақ факультеттің 

басқа құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен студенттер үшін міндетті 

болып табылады. 


