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АБАЙ МЫРЗАХМЕТОВ АТЫНДАҒЫ КӨКШЕТАУ 

УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1 Жалпы ережелер 

 

1.1. Осы Ереже Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңына 

және Көкшетау университетінің Жарғысына сәйкес "жоғары оқу орнының 

Ғылыми кеңесі қызметінің үлгілік ережелері және оны сайлау тәртібі" 

негізінде әзірленді. Абай Мырзахметов. 

1.2. Ғылыми кеңесі атындағы Көкшетау университетінің. А. 

Мырзхаметова атындағы Көкшетау университетінің алқалық басқару 

формаларының бірі болып табылады. А. Мырзахметов. Ғылыми кеңестің 

қызметі өз құзыретіне кіретін мәселелерді ұжымдық талқылаудың 

жариялылығына негізделеді. 

1.3. Ғылыми кеңес өз қызметінде Қазақстан Республикасының 

заңнамасын, "жоғары оқу орнының Ғылыми кеңесі қызметінің үлгілік 

ережелерін және оны сайлау тәртібін", Көкшетау университетінің Жарғысын 

басшылыққа алады. Абай Мырзахметов, осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады. 

1.4. Ғылыми кеңес жариялылық жағдайында жұмыс істейді. Оның 

отырыстары, күн тәртібі, қабылданған шешімдер туралы университет ұжымы 

кеңінен хабардар етіледі. Кеңес отырысына университет оқытушылары, 

қызметкерлері және білім алушылар өкілдері шақырылады. 

1.5. Ғылыми кеңес қызметінің мақсаттары: 

1) кәсіптік оқу бағдарламаларын табысты іске асыру мақсатында 

университеттің білім алушылары мен профессорлық-оқытушылық құрамы 

үшін қажетті жағдайлар жасау; 

2) Қаржылық қолдауды қамтамасыз ету, университеттің материалдық-

техникалық базасын нығайту; 

3) университеттің сапалы және жоспарлы оқу, әдістемелік, ғылыми 

және тәрбие жұмысын қамтамасыз ету; 

4) университеттің жоспарлы стратегиялық дамуына, мамандарды 

даярлаудың жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін оның қызметін 

жетілдіруге ықпал ету. 

 

2 Ғылыми кеңестің құрамы, құрылымы және сайлау тәртібі 

 

2.1. Ғылыми кеңестің құрамына лауазымы бойынша университет 

ректоры, проректорлары кіреді. 

2.2. Университет ректоры кеңес төрағасы болып табылады. Төраға 

төрағаның орынбасарын тағайындайды. Төраға болмаған жағдайда оның 

міндеттерін орынбасары атқарады. 

2.3. Кеңестің басқа мүшелері (құрылымдық бөлімшелердің 

басшылары, университеттің жетекші ғалымдары мен мамандары, қоғамдық 

ұйымдардың өкілдері, студенттер және т.б.) ЖОО-ның жалпы жиналысында 

жасырын дауыс беру арқылы сайланады. 

2.4. Ғылыми хатшы Ғылыми кеңеспен сайланады және ғылыми 

кеңестің іс қағаздарын жүргізуге жауап береді. 



2.5. Ғылыми кеңестің құрамы үш жыл мерзімге сайланады және 

мүшелердің тақ санынан тұрады. Қажеттілігіне қарай оның құрамына 

жекелеген өзгерістер енгізілуі мүмкін. 

2.6. Университеттен босатылған (шығарылған) жағдайда ғылыми 

кеңес мүшесі оның құрамынан автоматты түрде шығады. 

2.7. Ғылыми кеңес өз жұмысын оқу жылына бекітілген жұмыс 

жоспары негізінде ұйымдастырады. 

 

3  Ғылыми кеңестің өкілеттігі 

 

Ғылыми Кеңестің құзыретіне 

3.1 ЖОО құрылымын бекіту; 

3.2 ЖОО жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу; 

3.3 ЖОО-ның оқу және ғылыми бөлімшелерін құру, қайта 

ұйымдастыру және тарату (зертханалар, кафедралар, факультеттер 

(институттар) және басқалар);  

3.4 ЖОО-ның даму тұжырымдамасын анықтау; 

3.5 ЖОО-ның оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-тәрбие 

және шаруашылық қызметін ұйымдастырудың барлық негізгі мәселелері 

бойынша шешімдер қабылдау;  

3.6 ректордың, проректорлардың, құрылымдық бөлімшелер 

басшыларының жыл сайынғы есептерін тыңдау және оқу-әдістемелік, 

ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-тәрбие, Қаржы, шаруашылық, ақпараттық 

және халықаралық қызметті жүргізу нысандары мен әдістері туралы; 

3.7 оқулықтар мен оқу құралдарын және оқу-әдістемелік әзірлемелерді 

қарау және басып шығаруға ұсыну;  

3.8 студенттерді ақылы бөлімшеден білім беру грантына және 

экстернат нысанында оқуға ауыстыру туралы шешім қабылдау; 

3.9 дипломдық жұмыстардың/жобалардың тақырыптарын және ғылыми 

жетекші-консультанттарын, магистрлік диссертациялар / жобалар бойынша 

магистранттарды, докторлық диссертациялық зерттеулер бойынша 

докторанттарды бекіту; 

3.10 ЖОО-ның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды 

ұйымдастыру; 

3.11 бюджеттен тыс қаражатты пайдалану тәртібін, сондай-ақ ақылы 

білім беру қызметін көрсету және өндірілетін өнімді сату жолымен ЖОО 

алатын кірістерді қайта инвестициялау бағыттарын анықтау; 

3.12 ғылыми және құрметті атақтарды, атаулы стипендиялар мен 

сыйлықтарды бекіту және беру; 

3.13 ЖОО қызметкерлеріне, шығармашылық ұжымдарды үкіметтік 

марапаттарға және құрметті атақтарға ұсыну туралы мәселелерді қарау; 

3.14 алқалық шешімді талап ететін ЖОО-ның ағымдағы қызметінің 

өзге де мәселелерін қарастыру. 

 

4 . Ғылыми кеңестің жұмыс тәртібі 

 

4.1 Ғылыми кеңестің отырысы тиісті оқу жылына бекітілген жұмыс 

жоспарына сәйкес айына кемінде бір рет өткізіледі.  



4.2 Ғылыми кеңестің отырысына мемлекеттік органдардың, қоғамдық 

ұйымдардың өкілдері, БАҚ өкілдері және т. б. шақырылуы мүмкін.  

4.3 Ғылыми кеңестің отырыстары, егер оған оның мүшелерінің кемінде 

2/3 қатысса, заңды болып табылады. Ғылыми кеңес мүшесі дәлелді 

себептермен отырысқа қатыса алмайтындығы туралы төрағаны алдын ала 

хабардар етуі тиіс. 

4.4 Ғылыми кеңестің шешімдері, егер оларға отырысқа қатысып 

отырған ғылыми кеңес мүшелерінің көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп 

есептеледі. 

4.5 Конкурстық сұрақтар ҚР Білім және ғылым министірлігінің 

ережелеріне және университет ережелеріне сәйкес қаралады. 

4.6 ғылыми кеңес жұмысының жедел қызметін жүзеге асыру үшін оның 

мүшелері қатарынан, сондай-ақ университет қызметкерлерін тарту арқылы 

ғылыми кеңестің жұмыс және/немесе сараптау комиссиялары құрылады. Осы 

комиссиялардың функцияларына Ғылыми кеңестің жұмыс жоспарына сәйкес 

тиісті мәселелер бойынша материалдар дайындау кіреді. 

4.7 ғылыми кеңес төрағасы Кеңес шешімдерінің орындалуын жүйелі 

тексеруді ұйымдастырады және қабылданған шешімдердің орындалуы 

туралы ғылыми кеңес мүшелерін хабардар етеді. 

 

5 . Ғылыми кеңестің құжаттамасы және отырыстарды  

дайындау рәсімі 

 

5.1 Ғылыми кеңестің құжаттамасы университеттің істер 

номенклатурасымен бекітілген. 

5.2 ғылыми кеңестің отырысы 10 күн мерзім ішінде хаттамалармен 

рәсімделеді және оған Кеңестің төрағасы мен ғылыми хатшысы қол қояды.  

5.3 келу парақтары, баяндамалардың, анықтамалардың көшірмелері, 

дауыс беру хаттамалары, шешімдердің жобалары және өзге де ілеспе 

құжаттар Кеңес отырыстарының хаттамаларына міндетті қосымша болып 

табылады және істер номенклатурасына сәйкес сақталады.  

5.1. кеңестің ғылыми хатшысы алдағы отырыстың күн тәртібін 

тағайындалған мерзімге дейін бір апта бұрын ғылыми кеңес мүшелеріне 

алдын ала таратуды жүзеге асырады. Күн тәртібінде отырыстың өткізілетін 

уақыты мен орны, отырыстың күн тәртібінің негізгі мәселелері көрсетілуге 

тиіс. 

5.6 Ғылыми кеңестің күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға дайындау 

үшін баяндамашы отырысқа дейін 10 күннен кешіктірмей мәселені алдын ала 

тыңдау және осы мәселе бойынша шешімнің жобасын дайындау мақсатында 

жұмыс комиссиясының отырысына ұсынады. 

5.7 ғылыми хатшы отырысқа дейін үш күннен кешіктірмей Кеңес 

төрағасына қаулы жобаларын ұсынады. 

5.8 отырыс басталар алдында Ғылыми кеңестің әрбір мүшесіне қажетті 

ақпараттық материалдар беріледі,ал оның қатысуы келу парағына қол 

қоюмен расталады. 

5.9 университеттің Ғылыми кеңесі отырысының хаттамаларымен 

ЖОО-ның кез келген қызметкері танысуға құқылы. 


