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АТАУЛЫ ШӘКІРТАҚЫЛАР МЕН СЫЙЛЫҚТАР ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

I. Жалпы ережелер 

 

1.1 Осы Ереже Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау Университетінің 

күндізгі оқу бөлімінің 2-5 курс студенттеріне университет қаражаты есебінен 

атаулы стипендиялар мен сыйлықтар тағайындау тәртібін анықтайды.  

1.2 атаулы стипендиялар мен сыйлықтар бір оқу жылына тағайындалады.  

1.3 аталған стипендиялар мен сыйлықтарды құрудың мақсаты студенттерді 

оқуда, университеттің спорттық және қоғамдық өмірінде елеулі жетістіктерге, 

білімді белсенді және терең игеруге, сондай-ақ жоғары білікті ғылыми 

кадрларды дайындауға ынталандыру болып табылады.  

 

ІІ. ректордың шәкіртақысы 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 

2.1. ректордың стипендиясы күндізгі оқу бөлімінде ерекше көзге түскен, оқуда 

үздік көрсеткіштері бар, университеттің ғылыми, қоғамдық және спорттық 

өміріне белсенді қатысқан студенттерге тағайындалады. 

2.2 ректордың стипендияларының саны күндізгі оқу нысанындағы 

студенттердің жалпы санына байланысты белгіленеді.  

2.3 осы шәкіртақыны алуға үміткерлерді факультет кеңесінде 

кандидатураларды қарастырғаннан кейін, әр үміткерге қысқаша сипаттама бере 

отырып, факультет декандары ұсынады. 

2.4 стипендияны тағайындау университет ректорының бұйрығымен ағымдағы 

оқу жылына бір рет жүргізіледі. 

2.5 төлем университеттің стипендиялық Қорынан жүзеге асырылады, стипендия 

мөлшері әр оқу жылына белгіленеді. 

 

II. Абай Мырзахметов атындағы стипендия 

 

3.1 Абай Мырзахметов атындағы шәкіртақы күндізгі бөлімде оқитын, оқуда 

жақсы көрсеткіштері бар, университеттің ғылыми, қоғамдық және спорттық 

өміріне белсенді қатысқан студенттер тағайындалады. 

3.2 Абай Мырзахметов атындағы стипендиялар саны күндізгі оқу нысанындағы 

студенттердің жалпы санына байланысты белгіленеді.  

3.3. осы шәкіртақыны алуға үміткерлерді факультет кеңесінде 

кандидатураларды қарастырғаннан кейін, әр үміткерге қысқаша сипаттама бере 

отырып, факультет декандары ұсынады. 

3.4 стипендияны тағайындау университет ректорының бұйрығымен ағымдағы 

оқу жылына бір рет жүргізіледі. 

3.5 төлем университеттің стипендиялық Қорынан жүзеге асырылады, стипендия 

мөлшері әр оқу жылына белгіленеді. 

 

 

 



IV. ғарышкер-ұшқыш, "Халық кахарманы", Ресей Батыры 

сыйлығы, генерал Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев 

4.1. Ұшқыш-космонавт Талғат Мұсабаевтың сыйлығы күндізгі оқу 

бөлімінде ерекше көзге түскен, оқуда үздік көрсеткіштері бар, университеттің 

ғылыми, қоғамдық және спорттық өміріне белсенді қатысқан студенттерге 

тағайындалады. 

4.2. Ұшқыш-ғарышкер Талғат Мұсабаевтың сыйақысы күндізгі оқу бөлімі 

студенттерінің жалпы санына байланысты белгіленеді. 

4.3. Осы сыйлықты алуға үміткерлер факультет кеңесінде 

кандидатураларды қарағаннан кейін, әр үміткерге қысқаша сипаттама бере 

отырып, факультет декандары ұсынады. 

4.4. Сыйлықты тағайындау университет ректорының бұйрығымен 

ағымдағы оқу жылына бір рет жүргізіледі. 

4.5. Талғат Мұсабаевтың атаулы дипломдары мен сыйлықтарын тапсыру 

салтанатты түрде, құрметті қонақтардың, университет басшылығының, 

профессор-оқытушылар құрамының қатысуымен өтеді. Марапаттарды ҚР 

ұшқыш-ғарышкері, Қазақстан және Ресей Федерациясының Батыры, "Халық 

қаһарманы" Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев тапсырады. 


