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1 Жалпы ережелер 

 

1.1 «Ғылыми-зерттеу жұмысы» процедурасы (ары қарай Процедура 

немесе ШҚМУ ҚП) «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ 

РМК-да (ары қарай - университет) ғылыми-зерттеу жұмысын басқару 

мақсатында жасалды. 

1.2 Осы процедураның талаптары университеттің кафедралары, 

факультеттері, оқу-ғылыми-зерттеу орталықтарында (ОҒЗО) және 

зертханаларда орындалатын ғылыми-зерттеу жұмыстарына қолданылады.  

1.3 Осы процедура бойынша жұмыстарды кафедра меңгерушілері, 

декандар, ОҒЗО директоры, зертхана меңгерушісі, ҒЗЖ, СҒЗЖ ұйымдастыру 

және ИТ (ҒЗЖ, СҒЗЖҰ ж ИТБ), ғылыми жұмыс және халықаралық байланыс 

жөніндегі Департамент директоры, стратегиялық даму және ғылыми жұмыс 

жөніндегі проректор бақылайды.  

1.4 Процедураны университеттің барлық профессорлық-оқытушылық 

құрамы және ғылыми қызметкерлері орындауға міндетті.  

1.5 Осы процедура университеттің ішкі нормалық құжаты болып 

табылады және сапа менеджменті жүйесіне тексеру жүргізу кезінде 

сертификатталған органдардың аудиторлары, сондай-ақ, университет 

ректорының рұқсатымен тұтынушы-серіктестерден басқа тұлғаларға 

(олардың талаптары бойынша) көрсетілмейді.  

 

2 Нормалық сілтемелер 

 

Осы процедура төмендегі нормалық құжаттардың талаптарын ескере 

отырып жасалды:  

ИСО ХС 9000:2005 Сапа менеджменті жүйесі. Негізгі ережелер мен 

сөздік. 

ИСО ХС 9001:2008 Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар. 

ИСО ХС 9004:2009 Сапа менеджменті жүйесі. Қызметті жақсарту 

бойынша ұсынымдар. 

ӘН 01-12 СМЖ құжаттарын рәсімдеуге қойылатын талаптар.  

ҚР МЖБС 5.01.024-2008 7-стандарт - «Ғылыми-зерттеу жұмысы». 

ҚР МЖБС 5.03.011-2006 Жоғары оқу орындарындағы ғылыми-зерттеу 

жұмысы. 

ҚР МЖБС 7.32-2001 Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп. Құрылымы 

және рәсімделу ережесі. 

Мемлекеттік сатып алу туралы ҚР Заңы (08.01.2013 ж. енгізілген 

өзгертулер және толықтыруларымен) 

МЖБС 15.101-98 Ғылыми-зерттеу жұмысының орындалу реті.  
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3 Терминдер мен анықтамалар 
 

3.1 Берілген процедурада осы рәсімді әзірлеуге негіз болған нормалық 

құжаттардан алынған терминдер мен анықтамалар пайдаланылады.   

3.2 Осы процедурада жиі қолданылатын және біршама маңызды болып 

табылатын терминдер төменде берілген:  

Процесс – кіріс пен шығысты түрлендіретін өзара байланысты және 

өзара әрекеттесетін қызмет түрлерінің жиынтығы. 

Ғылыми-зерттеу жұмысы – ғылыми жаңалыққа жету және қосылған 

құндылықтарды алу мақсатында жүргізілетін бекітілген тақырыптар 

бойынша жоспарланған ғылыми-зерттеулер мен іс-шаралар. 

 

4 Белгілеулер мен қысқартулар 

 

ҚР – Қазақстан Республикасы; 

ИСО – стандарттау бойынша халықаралық ұйым; 

ХС – халықаралық стандарт; 

СМЖ – сапа менеджменті жүйесі; 

СД ж ҒЖ – стратегиялық даму және ғылыми жұмыс; 

ҒЗЖ – ғылыми-зерттеу жұмысы; 

СмМҒЗЖ – студенттер мен магистранттардың ғылыми-зерттеу 

жұмысы; 

ҒЗЖ, СҒЗЖҰ ж ИТБ – ғылыми-зерттеу жұмысын, студенттердің 

ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру және инновациялық технологиялар 

бөлімі; 

ҒТАҰО – Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы; 

ҚҚҮ – қызметтік қолдану үшін; 

СҒҮ – студенттік ғылыми үйірме; 

ПОҚ – профессорлық-оқытушылық құрам; 

ЖЖ – жеке жоспар; 

Университет – «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК; 

БА – біліктілікті арттыру; 

ҒТК – ғылыми-техникалық кеңес; 

ҒЗЖ – ғылыми-зерттеу институты; 

ОҒЗО – оқу-ғылыми-зерттеу орталығы; 

СҒҚ – студенттік ғылыми қоғам; 

ҚР БҒМ БҒСБК – Қазақстан Республикасы білім және ғылым 

министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті; 

ШҚМУ ҚП – университеттің құжаттық процедурасы. 

 

5 ҒЗЖ ҧйымдастыру 

 

5.1 ҒЗЖ төмендегі түрлері бойынша ұсынуға болады: 

 шаруашылық-келісімшарттық тақырып; 
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 мемлекеттік-бюджеттік тақырып; 

 гранттар бойынша қаржыландырылатын тақырыптар; 

 диссертациялық жұмыстар; 

 оқытушылар мен қызметкерлердің бастамашылық зерттеулері; 

 студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары және т.б. 

5.2 Факультеттегі ҒЗЖ ұйымдастыруды – декан, кафедрада – кафедра 

меңгерушісі, ОҒЗО – орталық директоры, зертханада – зертхана меңгерушісі 

басқарады. Университеттің ғылыми-зерттеу қызметін стратегиялық даму 

және ғылыми жұмыс жөніндегі проректор үйлестіреді.  

Ғылыми-зерттеу қызметі жөніндегі деканның міндеттеріне 

төмендегілер жатады:  

- факультеттегі ғылыми жұмысты ұйымдастыру және оның 

орындалуын бақылау, университеттің даму стратегиясының міндеттеріне, 

университеттің ҒЗЖ Тақырыптық жоспарының негізгі бағыттары мен 

Қазақстан Республикасы ғылыми-зерттеу басымдықтарына сәйкес 

кафедраның ҒЗЖ жоспарлау мен бақылау; 

- факультет кеңесінің жұмысын ұйымдастыру және бақылау, 

факультет кеңесінде ғылыми-зерттеу қызметін дамыту мәселелерін талқылау 

мен шешім қабылдау;  

- факультетте ғылыми-зерттеу қызметінің белсенділігін арттыру іс-

шараларын, оның ішінде, кафедрааралық жиналыстар, ғылыми және ғылыми-

әдістемелік семинарлар мен конференцияларды жоспарлау, даярлау және 

өткізу;  

- студенттердің, магистранттардың, докторанттардың ғылыми-зерттеу 

жұмысын ұйымдастыруды қамтамасыз ету;  

- бекітілген үлгіде және көрсетілген мерзімде кафедраның жылдық 

есебін жүйелеу, талдау, факультеттің есебін беру;  

- бекітілген үлгіде және көрсетілген мерзімде келесі жылға 

арналған ҒЗЖ жоспарын беру; 

- университеттің Ғылыми және Ғылыми-техникалық кеңесінде 

факультеттің ғылыми-зерттеу қызметін дамыту мәселелері мен жағдайы 

туралы талдамалы есеп беру.  

5.4 Ғылыми-зерттеу қызметі бойынша кафедра меңгерушісінің 

міндеттеріне төмендегілер жатады:  

 кафедрада ҒЗЖ ұйымдастыру мен бақылауды қамтамасыз  ету, 

университетті дамыту стратегиясы міндеттеріне, университеттің ҒЗЖ 

Тақырыптық жоспарының негізгі бағыттары мен Қазақстан 

Республикасының ғылыми-зерттеу басымдықтарына сәйкес кафедраның ҒЗЖ 

жоспарлау; 

 әрбір оқытушының ҒЗЖ орындауын жоспарлау мен бақылауды 

қамтамасыз ету; 

 кафедраның баспа қызметіне, ПОҚ-ның монографиялар, 

мақалалар, баяндамалар, оқулықтар, оқу және әдістемелік құралдар 

даярлауына бақылау жүргізу; 
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 кафедра оқытушылары, қызметкерлері, студенттері, 

магистранттары, докторанттарының сайыстарды, оның ішінде, гранттар және 

ғылыми-техникалық бағдарламалар бойынша, шаруашылық-келісімшарт 

және бюджеттік ҒЗЖ конкурстарды, конференциялар, көрмелер, 

олимпиадаларды өткізуін және қатысуын қамтамасыз ету және сайыс 

қорытындысы бойынша жұмыстарды орындауға жағдай жасау; 

 жоғары білікті кадрларды даярлау мен қайта даярлауды 

ұйымдастыру, оның ішінде магистратура, докторантура, ғылыми 

тағылымнамалар, оқытушылардың біліктілігін арттыру мерзімдерін 

жоспарлау; 

 студенттер, магистранттар, докторанттардың ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыруды қамтамасыз ету; 

 кәсіпорындар, ұйымдар, ғылыми орталықтармен ғылыми-

техникалық ынтымақтастықты ұйымдастыру; 

 кафедрада ғылыми-әдістемелік жиындар, семинарлар, 

конференциялар өткізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру; 

 ҒЗЖ бойынша құжаттарды жүргізу және рәсімдеуге бір 

оқытушыны жауапты етіп тағайындау, сонымен қатар ол ҒЗЖ және 

СмМҒЗЖ бойынша барлық құжаттардың сапасына, мазмұнына және 

мерзімінде өткізілуіне жауап береді.  

5.5 Кафедраның ерекшелігі, мамандықтар пен мамандардың 

кафедрадағы номенклатурасы негізінде ҚР БҒМ ҒЗЖ басым бағыттарының 

тізіміне сәйкес келетін ғылыми бағыттар мен бөлім бағыттары құрылуы  

мүмкін.   

5.6 Кафедрада (ғылыми орталықта) осы процедураның ережесіне сай 

ҒЗЖ мен СҒЗЖ жағдайын сипаттайтын құжаттар мұқият сақталуы керек. 

Кафедра меңгерушісінің орнын ауыстыратын тұлғаға кафедра құжаттары 

деканның қатысуымен акт арқылы беріледі.  

5.7 Кафедраның ҒЗЖ мен СҒЗЖ құжаттарын факультет деканы 

бекітеді. ҒЗЖ бойынша жылдық жоспардың, сондай-ақ, кафедраның ҒЗЖ 

есебінің бір данасы деканатта сақталуы керек. ҒЗЖ, СҒЗЖҰ ж ИТБ берілетін 

кафедраның барлық құжаттарында кафедра меңгерушісі, деканның қолы, 

хаттаманың №, осы құжат талқыланған кафедра отырысының болған күні 

көрсетіледі. 

5.8 Кафедраның ҒЗЖ сұрақтары кафедраның жалпы жұмыс 

жоспарында жеке тарау болып көрсетіледі (жеке жоспарларды және 

есептерді тыңдау, оларды бекіту; СҒЗЖ сұрақтарын талқылау, біліктілікті 

арттыру; диссертацияны қорғауға және оқу-әдістемелік құралдарды басып 

шығаруға қатысты ұсынымдар жасау және т.б.).  

5.9 ПОҚ пен студенттерді ақпараттандыруды қамтамасыз ету  

мақсатында ақпараттар (ағымдағы хабарландырулар, кафедралар, 

факультеттер, ғылыми орталықтардың ҒЗЖ мен СҒЗЖ туралы мәліметтері 

және басқа да ақпарат) стендтерде мен университет сайтында жаңартылып 

тұруы керек.  
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5.10 Төмендегі үлгі бойынша кафедра мүшелерінің тізімі кафедраның 

ҒЗЖ туралы жылдық есебіне тіркеліп, жыл сайын жаңартылып, кафедрада 

сақталуы керек: 

5.1-кесте – Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы туралы 

мәліметтер:  
 Т.А.Ә. Лауазымы Ғылыми 

дәрежесі 

Ғылы-

ми 

атағы 

Жалпы 

ғылыми-

педагогика-

лық өтілі 

БА немесе 

тағылымнамадан 

өтуі туралы 

мәліметтер 

Ғылыми-зерттеу 

тақырыбы 

Байланыс 

мәлімет 

тері 

         

 

6 ҒЗЖ жоспарлау 

 

6.1  ҒЗЖ жоспарлау дамудың ұзақ мерзімді бағыттарына, білім беру 

және ғылыми-зерттеу қызметін көрсету нарығында белгілі бір орынға ие 

болу ниеттеріне және университет мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес 

жүзеге асырылады. 

6.2 ҒЗЖ жоспарлауда университет өзінің басым бағыттарын ҚР БҒМ 

саясатына сәйкес анықтайды. 

6.3 Кафедрада ҒЗЖ жоспарлау бойынша төмендегідей құжаттар болуы 

керек: 

6.3.1 Жаңа жыл басталғанға дейінгі ағымдағы жылға құрылатын, 

кафедра отырысында талқыланатын және бекітілетін оқытушылардың 

(ғылыми қызметкерлердің) жеке жоспарлары (ЖЖ). ЖЖ ресімдеудің 

формасы Б қосымшасында көрсетіледі (ШҚМУ ҚП Ф 011-13-01). 

ЖЖ тек қана кафедрада (ғылыми орталықта) сақталады. ҒЗЖ жөніндегі 

толық мағлұматты кафедра меңгерушісі ЖЖ-дан алады, сондықтан олар 

толық, дұрыс рәсімделуі және нақты түрде жазылуы керек. ЖЖ негізінде 

кафедраның (ғылыми орталықтың) келесі жылға арналған ҒЗЖ жоспары 

құрылады. 

6.3.2. Кафедраның ҒЗЖ ағымдағы жылған арналған жоспарына 

факультет деканы, ҒЗЖ, СҒЗЖҰ ж ИТБ бастығы қол қояды және ҒЖжХБД 

директорымен бекітіледі. ҒЗЖ жоспарын рәсімдеу үлгісі В қосымшасында 

көрсетілген (ШҚМУ ҚП Ф 011-13-02).  

ҒЗЖ жоспары ҒЗЖ, СҒЗЖҰ ж ИТБ-не жыл сайын 15 қаңтарда  

өткізілуі тиіс. Кафедра ҒЗЖ жоспары үш данада даярланады: кафедраға, 

деканатқа және ҒЗЖ, СҒЗЖҰ ж ИТ бөліміне.  

Кафедраның жылдық жоспары екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде 

оқытушының немесе кафедраның шығармашылық тобының ҒЗЖ 

мазмұнының мәтіндік сипаттамасы беріледі (бағыттары мен тақырыптары), 

екіншісінде – ҒЗЖ іске асыру формасы беріледі. Жоспардың екінші бөлімінің 

орындалуы туралы ақпарат оқу жылының қорытындысы бойынша 

кафедраның жалпы есебінің ҒЗЖ бөліміне енгізіледі.  

ҒЗЖ жоспарында төмендегілер ескерілуі керек:  

- өткен кезеңдердегі жоспардың орындалу нәтижелері;  

- жақсарту бойынша келіп түскен  ұсыныстар. 
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Кафедраның құжаттар бумасында сайыстарға қатысуға және гранттар 

ұтып алуға дайын бәсекеге қабілетті 1-2 жоба болуы тиіс. Бұл жобалар жеке 

не ұжымдық түрде даярлануы мүмкін. Жоспарланып отырған жоба туралы 

мәлімет кафедраның ҒЗЖ жоспарында жеке кесте түрінде ресімделеді (В 

қосымшасын қараңыз). 

Университеттің ҒЗЖ Тақырыптық жоспарына тақырыптар мен 

жобаларды енгізу бойынша ұсыныстар кафедра отырысында, ОҒЗО, 

зертханада талқыланып, қызметтік жазба түрінде ҒЗЖ, СҒЗЖҰ ж ИТ 

бөліміне ҒЗЖ жоспарымен жыл сайын 15 қаңтарға дейін тапсырылады. 

6.3.3. Университеттің ҒЗЖ тақырыптық жоспарына енген ҒЗЖ тізімі.  

Университет ҒЗЖ тақырыптық жоспарына, қандай да бір Қордың,  

Министрліктің немесе мекемелердің бағдарламасына енген әрбір ҒЗЖ 

бойынша кафедрада сақталуға тиісті құжаттар: 

а) келесі мазмұндағы жұмыс бағдарламасы: 

 Тақырыбы;  

 Жетекшісі, орындаушылар;  

 Тақырып бойынша жұмыс жүргізу мерзімі; 

 Тақырыптың өзектілігі бойынша негіздеме; 

 Зерттеудің мақсаты мен міндеттері; 

 Зерттеу әдістемелері; 

 Тақырып бойынша күнтізбелік жұмыс жоспары (кезеңдері, зерттеу 

бөлімдері); 

 Зерттеуден күтілетін нәтижелер; 

 Есеп үлгісі (кезең бойынша). 

Ескерту: Егер кафедра жалпы мәселемен айналысатын болса, онда 

тұтас мәселе бойынша жұмыс бағдарламасы беріледі және жұмыс 

бағдарламасы мен барлық орындаушылардың күнтізбелік жоспары қосымша 

ретінде ұсынылады. Жұмыс жоспары кафедра отырысында бекітілуі керек. 

б) аталмыш бағдарлама бойынша ҒЗЖ орындалуын растайтын құжат 

(бұйрықтар, актілер, аталмыш ҒЗЖ үйлестірушісі немесе тапсырыс берушісі 

туралы мәлімет); 

в) аталмыш ҒЗЖ немесе ТКЖ-ның орындалу барысы жөнінде ақпарат 

(есептер, хаттамалар). 

6.3.4. 5 жылға арналған ҒЗЖ перспективті жоспары факультет 

Кеңесінің отырысында бекітіледі. Жоспар үш данада даярланады (бір данасы  

ҒЗЖ, СҒЗЖҰ ж ИТ бөліміне беріледі, бір данасы деканатта, бір данасы 

кафедрада сақталады) және оған жыл сайын түзетулер енгізіледі (И 

қосымшасын қараңыз). 

6.3.5. Факультеттің, кафедраның ғылыми-әдістемелік (ғылыми) 

семинарының, ОҒЗО, зертхана отырыстарының жұмыс жоспары, 

хаттамалары. Кафедралардың (ғылыми орталықтардың) ғылыми 

семинарларының отырысы кем дегенде екі айда бір рет өткізілуі керек. 

Пәнаралық ғылыми байланыстарды дамыту мақсатында факультеттерге 
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университет деңгейінде ғылыми семинарлар өткізуді жоспарлау және оны 

өткізу ұсынылады. 

 

7  СмМҒЗЖ жоспарлау 

 

7.1 СмМҒЗЖ ұйымдастыру үшін кафедра отырысында кафедраның 

СмМҒЗЖ жауапты тұлғасы бекітіледі.  

7.2 Әр кафедра студенттер және магистранттармен жұмыстың өз 

үлгісін жасай алады. Мұндай қызметтің кез-келген түрлері кафедра 

отырыстарында талқыланады, хаттамаланады, факультет деканымен 

бекітіледі. 

7.3 Кафедра мамандықтары бойынша олимпиада Ережелері, 

«Мамандық бойынша үздік» сайысының ережелері, СҒҚ туралы Ереже, 

ғылыми үйірмелердің тізімі және олардың зерттеу тақырыптары, үйірме және 

ғылыми қоғамдардың жұмыс жоспарлары мен есептері, СмМҒЗЖ бойынша 

жоспарлар мен есептер, магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

жеке жоспары кафедрада сақталуы тиіс.  

Үйірмелерге  зерттеу бағыты бойынша ғылыми ұстанымы (мектебі) бар 

тәжірибелі оқытушылар жетекшілік ету керек.  

7.4 Кафедраның күнтізбелік жылға арналған СмМҒЗЖ жоспары ҒЗЖ, 

СҒЗЖҰ ж ИТ бөліміне жыл сайын ағымдағы жылдың 15 қаңтарында 

өткізіледі. Жоспар үш данада дайындалады – кафедра, деканат, ҒЗЖ, СҒЗЖҰ 

ж ИТБ үшін. Бір жылға арналған кафедраның СмМҒЗЖ жоспарының 

рәсімделу үлгісі Г қосымшасында көрсетілген (ШҚМУ ҚП Ф 011-13-03). 

7.5 Кафедраның СмМҒЗЖ бойынша оқу жылына арналған іс-шаралар 

жоспары өткізілу мерзімдері, жауапты тұлғалары мен қажетті шығындары 

көрсетіліп, оқу жылының басында жасалады және кафедрада, деканатта 

сақталады.  

7.6 Факультеттің оқу жылына арналған СмМҒЗЖ бойынша іс-шаралар 

жоспары өткізілу мерзімдері, жауапты тұлғалары мен қажетті шығындары 

көрсетіле отырып әзірленеді және жыл сайын 15 қыркүйекке дейін ҒЗЖ, 

СҒЗЖҰ ж ИТ бөліміне өткізіледі.   

 

8 ҒЗЖ бойынша есеп 

 

8.1 Оқытушының (ғылыми қызметкердің) жеке есебі әр жыл соңында 

құрастырылып, кафедра отырысында бекітіледі. Жеке есептің рәсімделу 

үлгісі Д қосымшасында көрсетілген (ШҚМУ ҚП Ф 011-13-04). 

Жеке есепте ҒЗЖ бойынша қызметтің сипаттамасы «Жоспар 

орындалды», «Жоспар орындалған жоқ» деген кафедра меңгерушісінің 

қорытынды түйіндемесімен бірге беріледі. Егер, екіншісі болса, ҒЗЖ-ның 

орындалмау себептері көрсетіледі және жұмыстағы кемшіліктерді жоюға 

ұсыныстар беріледі немесе орындаудың жаңа мерзімі белгіленеді.  

8.2  ҒЗЖ туралы жылдық есеп 
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 Барлық кафедралар (ғылыми орталықтар) жыл сайын 5 желтоқсанға 

дейін ҒЗЖ, СҒЗЖҰ ж ИТ бөліміне ҒЗЖ және СмМҒЗЖ туралы жылдық 

есептерді аталған процедураға сәйкес қағазға басылған және электрондық 

түрде екі тілде (мемлекеттік және орыс) өткізеді. 

ҒЗЖ туралы есептер: 

 кафедра және факультет Кеңесі отырысында талқыланады; 

 кафедра меңгерушісінің, факультет деканының, ҒЗЖ, СҒЗЖҰ 

және ИТБ бастығының қолы қойылады; 

 ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі 

департамент директорымен  бекітіледі.  

Ғылыми орталықтар мен зертханалардың ҒЗЖ есептері: 

 ғылыми орталық отырыстарында талқыланады; 

 ғылыми орталық директорының немесе зертхана меңгерушісінің, 

ҒЗЖ, СҒЗЖҰ және ИТБ бастығының қолы қойылады; 

 ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі 

департамент директорымен  бекітіледі.  

Есептің әр пунктінде талдамалық мәлімет берілуі керек. Есепке 

кестелер (қосымша Е), кафедраның (ғылыми орталықтың) ғылыми-

техникалық ынтымақтастық туралы жасалған келісімшарттарының 

көшірмесі, ҒЗЖ нәтижелерін оқу үрдісіне енгізу актілері, сыртқы ұйымдар 

мен ведомствалардың жоспары мен бағдарламасына сәйкес ҒЗЖ өндіріске 

енгізілуі туралы анықтамалар, ғылыми дәржелерді алуға арналған 

диссертациялық зерттеулер авторефераттарының аңдатпасы қоса тіркеледі.  

 Кафедраның ҒЗЖ туралы есебін ресімдеу формасы Е қосымшасында 

келтірілген (ШҚМУ ҚП Ф 011-13-05). 

 

9 СмМҒЗЖ бойынша есеп 

 

9.1 Жыл сайын барлық кафедралар ағымдағы жылдың 5 желтоқсанына 

дейін ҒЗЖ, СҒЗЖҰ және ИТ бөліміне кафедраның СмМҒЗЖ туралы толық 

сипаттамалық есебін мемлекеттік және орыс тілдерінде өткізеді. Кафедраның 

СмМҒЗЖ туралы есебін ресімдеу формасы Ж қосымшасында келтірілген 

(ШҚМУ ҚП Ф 011-13-06). 

9.2 Студенттерді университеттің ғылыми қызметіне тарту және 

олардың зерттеу жұмыстарына дағдылары мен қабілеттерін дамыту 

мақсатында кафедралар, ғылыми орталықтар СмМҒЗЖ бойынша іс-шаралар 

ұйымдастырады. 

9.2 Оқытушылар кафедраның СҒЗЖ-сын ұйымдастыруға белсенді 

қатысуы, ғылыми үйірмелерді басқаруы немесе студенттердің жеке 

жұмыстарына жетекшілік жасап, ақпараттық қолдауды қамтамасыз етуі және 

ҒЗЖ мәселелері бойынша кеңес беруі, студенттерді конференцияларға, 

олимпиадаларға және сайыстарға қатысуға дайындауы, ҒЗЖ және СмМҒЗЖ 

бойынша қажетті құжаттарды толтыруы және өткізуі қажет. 
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10 Мемлекеттік-бюджеттік және шаруашылық-келісімшарт 

негізіндегі тақырыптардың тапсырыстарын орындау 

 

10.1 Жыл сайын кафедра меңгерушісі (ғылыми орталық директоры, 

зертхана меңгерушісі) отырыстың күн тәртібіне оқытушылар мен 

қызметкерлердің мемлекеттік-бюджеттік, шаруашылық-келісімшарт 

тақырыптарының орындалуы туралы мәселені қояды.  

10.2 Конкурстар мен ғылыми жобалардың тендерлеріне қатысу үшін 

құжаттарды ресімдеу сайыс ұйымдастырушылары ұсынған Конкурстық 

құжаттарға қойылатын талаптарға және «Мемлекттік сатып алу туралы» ҚР 

Заңына, МЖБС 15.101-98 Ғылыми-зерттеу жұмысының орындалу реті» 

сәйкес іске асырылады.  

Құжаттарды ресімдеу Университеттің төмендегі барлық бөлімдері 

қызметкерлерінің тұрақты қолдауымен және кеңес беруімен жүзеге 

асырылады: 

 ҒЗЖ, СҒЗЖ ұйымдастыру және ИТ бөлімі; 

 Қаржы және бухгалтерлік есеп бөлімі; 

 Жоспарлау-экономикалық бөлімі; 

 Құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі; 

 Кадрлар және құқықтық қолдау бөлімі. 

 

ҒЗЖ, СҒЗЖ ұйымдастыру және ИТ бөлімі жоба жетекшілерін гранттық 

қаржыландыру конкурстарының өту барысы туралы ақпараттандырып отырады, 

сараптамалық қорытындылар мен конкурстар нәтижелерін электрондық пошта 

арқылы жіберіп отырады. 

10.3  Мемлекеттік-бюджеттік тақырып бойынша төмендегі құжаттар 

рәсімделеді:  

а) конкурстық құжаттарда (тапсырыста) тапсырыс берілген нақты 

қызметтерді орындауға келісімшарт (мемлекеттік тапсырыс) және оған 

қажетті құжаттарды (техникалық тапсырма, күнтізбелік жоспар т.б.) 

рәсімдеу;  

б) университет бойынша осы келісімшарт негізінде жұмыстың 

басталғаны туралы тақырып нөмірі, жұмыстың ғылыми жетекшісі көрсетілген 

бұйрық жасау;  

в) нақты мемлекеттік тапсырыс бойынша жұмыстың орындалу 

есебіне сәйкес жұмыстың сметалық құнын анықтау;  

г) жұмыс кезеңдері, есеп формалары мен орындаушылары нақты 

көрсетілген келешектегі орындаушылардың шығармашылық тобының 

кеңейтілген күнтізбелік жұмыс жоспарын құрастыру;  

д) тапсырыс берушімен келісілген күнтізбелік жоспарға сәйкес, жұмысты 

орындаушыларымен жеке келісімшарт жасау;  

е) жеке келісімшарт рәсімделген жұмысты орындаушыларды жұмысқа 

қабылдау туралы бұйрықты рәсімдеу;  

ж) материалдық-жауапты тұлғаны бұйрықпен тағайындау; 
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з) күнтізбелік жоспар мен техникалық тапсырмаға сай ғылыми-зерттеу 

жұмысын жүргізу;  

и)  ҚР заңнамасына сай зерттеулерді «ҰҒТАО» АҚ тіркеу; 

к)  осы келісімшарт бойынша барлық құжаттарды 3 данада рәсімдеу: 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ бухгалтериясына түпнұсқасы, ҒЗЖ, СҒЗЖҰ ж 

ИТБ және орындаушы үшін көшірмелері беріледі; 

л)  ҚР МЖБС 7.32-2001 «Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп. 

Құрылымы және рәсімделу ережесі» талаптарына сәйкес есеп даярлау; 

м)  Қорытынды есеп С.Аанжолов атындағы ШҚМУ ғылыми-техникалық 

кеңесі отырыстарында талқыланады және келісімшарт шарттарына сәйкес 

тапсырыс берушіге жіберіледі, сондай-ақ, ақпараттық картамен бірге «ҰҒТАО» 

АҚ-ға беріледі. Есепке жобаның өзектілігі, қойылған міндеттерді шешудегі 

жаңалығы, жобаның тиімділігі мен практикалық маңызы көрсетілген басқа 

ұйымдардың пікірлері тіркеледі.  

Егер орындалатын жұмыстың ҚҚҮ грифі болса, есеп осы тектес 

материалдар үшін жоғарыда келтірілген барлық рәсімдерден соң ҚР заңнамасы 

бекіткен талаптарға сай арнайы бөлімде сақталады.  

 

11 Бағалау, талдау және жақсарту 

 

11.1 Ғылыми-зерттеу жұмысының орындалуына бақылау төмендегідей 

іске асырылады: 

 ПОҚ - өзін-өзі бақылау; 

 Ғылыми Кеңес, ғылыми-техникалық кеңес, кафедра, факультет, 

ғылыми орталықтар отырыстарында есептерді тыңдау арқылы;  

 ішкі аудит арқылы; 

 ғылыми баяндамалар мен сөйлеген сөздерді (конференциялар, 

семинарлар, дөңгелек үстелдер және т.б.) тыңдау арқылы.  

11.2 ҒЗЖ нәтижелілігін бағалау төмендегідей жүргізіледі: 

 нөлден жоғары импакт-факторлы журналдардағы мақалалар 

саны; 

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі білім 

және ғылым саласындағы бақылау Комитеті ұсынған басылымдардағы 

ғылыми мақалалар саны; 

 алынған патенттер, енгізу актілерінің саны;  

 гранттық қаржыландыруға ұсынылған және ұтып алынған 

ғылыми жобалар саны; 

 шаруашылық-келісімшарт тақырыптарының саны.  

11.3 СмМҒЗЖ нәтижелілігін бағалау төмендегідей жүргізіледі: 

 СмМҒЗЖ туралы есеп; 

 жарияланған ғылыми мақалалар саны; 

 СмМҒЗЖ тартылған студенттер мен магистранттардың саны; 

 алынған енгізу актілерінің саны; 
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 олимпиадалар, конкурстар, конференцияларда иеленген жүлделі 

орындар саны.  

11.4 Кезекті кезең қорытындысы бойынша университеттің тиісті 

деңгейінде ҒЗЖ жоспарларының орындалуын бағалау жүргізіледі.  

Бағалаудың негізгі әдісі – енгізілген (ғылыми тақырыптар жоспарлары, 

бағдарламалары) және шығарылған (есептер, мақалалар, енгізу туралы 

актілер, диссертация қорғау т.б.) мәліметтерді салыстыру. ҒЗЖ мен СмМҒЗЖ 

нәтижелілігі мен құжаттарын талдау үшін жұмыс комиссиялары, топтары 

құрылады. Талдау нәтижесі бойынша университеттің ғылыми-зерттеу 

қызметін дамытуға бағытталған түзету әрекеттері жасалуы мүмкін. 

11.5 Күнтізбелік жыл қорытындысы бойынша университеттің Ғылыми 

кеңесінде СД ж ҒЖ жөніндегі проректордың баяндамасы тыңдалады, өткен 

жылдағы университеттің ғылыми-зерттеу әрекетінің негізгі жетістіктері мен 

мәселелері талқыланады және ҒЗЖ мен СмМҒЗЖ дамыту бойынша 

ұсыныстар жасалады.  

Осындай талқылаулардың нәтижесі бойынша Ғылыми кеңес, мысалы 

төмендегідей бағыттарды жақсарту бойынша, шешім қабылдайды:  

 ғылыми конференциялар мен семинарлар және т.б. ұйымдастыру; 

 ғылыми-зерттеу жұмысын зертханалық қамтамасыз ету;  

 СмМҒЗЖ процестері;  

 университет кітапханасының ғылыми қоры; 

 ғылыми қызметкерлерді даярлау процестері.  

11.6 Университеттің ҒЗЖ туралы жалпы есебін құрастыруға бақылауды 

СД ж ҒЖ жөніндегі проректор жүзеге асырады. 

 

12 «Ғылыми-зерттеу жҧмысы» процесінің блок-сызбанҧсқасы 

 

12.1 Көрнекілік үшін «Ғылыми-зерттеу жұмысы» процесі А 

қосымшасында блок-сызбанұсқа түрінде көрсетілген. 
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Қосымша А 

 

«ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҦМЫСЫ» ПРОЦЕСІНІҢ БЛОК-

СЫЗБАНҦСҚАСЫ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок-кесте Жауапкершілікті бөлу 

Жауапты тұлға Орындаушы  Келісу/таныстыру 

Кіру 

Ғылыми-зерттеу жұмысы 

бойынша жеке жоспар даярлау 

 

ПОҚ, ғылыми 

қызметкерлер 

ПОҚ, ғылыми 

қызметкерлер 

Каф.меңгерушісі, 

ОҒЗО  директоры, 

зертхана 

меңгерушісі 

 

Жоспар-

лар 

Ғылыми-зерттеу жұмысының 

жылдық жоспары мен кафедраның 

(ғылыми орталықтың) ғылыми-

зерттеу жұмысының келешектегі 

жоспарын даярлау  

Каф.меңгерушісі, 

ОҒЗО  директоры, 

зертхана 

меңгерушісі 

 

ПОҚ, ғылыми 

қызметкерлер 

Декан, ҒЗЖ, 

СҒЗЖ Ұ ж ИТ Б 

бастығы 
Жоспар 

СмМҒЗЖ жоспарын даярлау 
Каф.меңгерушісі ПОҚ, студенттер, 

магистранттар 

Декан, ҒЗЖ, 

СҒЗЖ Ұ ж ИТ Б 

бастығы 

 Жоспар 

Ғылыми-зерттеу жұмысының 

жоспарын талқылау және бекіту 

Каф.меңгерушісі, 

ОҒЗО  директоры, 

зертхана 

меңгерушісі 

ПОҚ, ғылыми 

қызметкерлер 

Декан, ҒЗЖ, 

СҒЗЖ Ұ ж ИТ Б 

бастығы 

 
Жоспар 

С. Аманжолов ат.ШҚМУ ҒЗЖ 

тақырыптық жоспарын құру 

және бекіту Жоспар 

Ғылыми-зерттеу жұмысы 

жоспарларының 

орындалуын бақылау 

1 

СДжҒЖ жөніндегі 

проректор 

ҒЗЖ, СҒЗЖ Ұ ж 

ИТ Б бастығы, 

декан, 

 

Ректор, ҒТК 

СДжҒЖ 

жөніндегі 

проректор,  

ҒЗЖ, СҒЗЖ Ұ ж 

ИТ Б бастығы 

Декан,  

ОҒЗО директоры, 

каф.меңгерушісі,  

зертхана 

меңгерушісі 

Ішкі 

аудиторлар 

Жоспар 
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Қосымша А жалғасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок-кесте Жауапкершілікті бөлу 

Жуапаты тұлға Орындаушы  Келісу/таныстыру 

ПОҚ пен ғылыми 

қызметкерлердің ҒЗЖ туралы 

жеке есептерін даярлау 

ПОҚ, ғылыми 

қызметкерлер 

 

ПОҚ, ғылыми 

қызметкерлер 

 

Каф.меңгерушісі, 

ОҒЗО директоры, 

зертхана 

меңгерушісі 

Есептер  

1 

Кафедраның ҒЗЖ мен СмМҒЗЖ 

(ғылыми орталықтың) туралы 

есептерін даярлау 

Каф.меңгерушісі, 

ОҒЗО  директоры, 

зертхана 

меңгерушісі 

 

ПОҚ, ғылыми 

қызметкерлер, 

магистранттар, 

студенттер 

Декан, ҒЗЖ, 

СҒЗЖ Ұ ж ИТ Б 

бастығы 

 Есеп  

Университеттің ҒЗЖ ортақ 

есебін құрастыру 

СДжҒЖ 

жөніндегі 

проректор 

 

Декан, ҒЗЖ, 

СҒЗЖ Ұ ж ИТ Б 

бастығы 

 

Ректор 

 
Есеп  

ҒТК-ң жалпы есебінде ғылыми-

зерттеу жұмысты талдау және 

талқылау 

ҒТК төрағасы Декандар ҒТК 

 

Хаттама  

Жетілдіру керек 

пе? 

Иә  

Жоқ 

СДжҒЖ 

жөніндегі 

проректор 

 

Декан, ҒЗЖ, 

СҒЗЖ Ұ ж ИТ Б 

бастығы 

Ғылыми Кеңес 

Хаттама 

Түзетуші әрекеттер  

СДжҒЖ 

жөніндегі 

проректор 

 

Декан, ҒЗЖ, 

СҒЗЖ Ұ ж ИТ Б 

бастығы 

Ғылыми Кеңес 

Журнал 

Келесі кезеңге ҒЗЖ жоспарын 

әзірлеу 

Декан, ҒЗЖ, 

СҒЗЖ Ұ ж ИТ Б 

бастығы 

Каф.меңгерушісі, 

ОҒЗО  директоры, 

зертхана 

меңгерушісі 

СДжҒЖ 

жөніндегі 

проректор 

 

Жоспарлар 

Шығу  

 Каф.меңгерушісі, 

ОҒЗО  директоры, 

зертхана 

меңгерушісі 

ПОҚ, ғылыми 

қызметкерлер 

Декан, ҒЗЖ, 

СҒЗЖ Ұ ж ИТ Б 

бастығы 

Ғылыми-зерттеу жұмысының 

негізгі нәтижелері мен оны ке-

лешекте дамыту мәселелерін 

талқылау мен талдау 
Хаттама  
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ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ҚОСЫМШАЛАРДЫ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ 
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МЕРЗІМДІК ТЕКСЕРУЛЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУ ПАРАҒЫ 

 

Тексеру күні Тексеру нәтижесі 

Тексеруді жүзеге 

асыратын 

тұлғаның А.Ә.Т. 

Тексеруді жүзеге 

асыратын 

тұлғаның қолы 
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