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1. Жалпы ережелер 

1.1 «Єўмарбек Дјукеев атындаєы Алматы энергетика жјне байланыс университеті» коммерциялыќ 

емес акционерлік ќоєамыныѕ Єылыми кеѕесі туралы ереже (бўдан јрі - ереже) ЌР БЄМ 2007 

жылєы 22 ќарашадаєы № 574 бўйрыєымен бекітілген Жоєары оќу орныныѕ Єылыми кеѕесі 

ќызметініѕ жјне оны сайлау тјртібініѕ типтік ережесі жјне 2019 жылєы 26 тамыздаєы 

акционерлердіѕ жалпы жиналысыныѕ шешімімен бекітілген «Єўмарбек Дјукеев атындаєы Алматы 

энергетика жјне байланыс университеті» коммерциялыќ емес акционерлік ќоєамыныѕ (бўдан јрі – 

АЭжБУ КеАЌ, Университет) Жарєысы негізінде јзірленді; 
1.2. Єылыми кеѕес «АЭжБУ» КеАЌ алќалыќ басќару формаларыныѕ бірі болып табылады. 

1.3. Єылыми кеѕес ґз ќызметінде Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасын, АЭжБУ КеАЌ 

Жарєысын, осы Ережені басшылыќќа алады. 

1.4 Єылыми кеѕестіѕ ќызметі жариялылыќќа, оныѕ ќўзыретіне кіретін мјселелерді ўжымдыќ 

талќылауєа негізделеді. 

1.5 Єылыми кеѕес ґз жўмысын тиісті оќу жылына јзірленген бекітілген жоспар негізінде 

ўйымдастырады. 

 

2. Университеттіѕ Єылыми кеѕесініѕ негізгі міндеттері мен ќызметтері  

2.1. Єылыми кеѕестіѕ негізгі міндеттері:  

2.1.1 кјсіби оќу баєдарламаларын табысты іске асыру маќсатында университеттіѕ білім 

алушылары мен оќытушылы-профессорлыќ ќўрамы (бўдан јрі – ОПЌ) їшін ќажетті жаєдайлар 

жасау; 

2.1.2 университеттіѕ ќаржылыќ ќолдауын ќамтамасыз ету, материалдыќ-техникалыќ базасын 

ныєайту; 

2.1.3  университеттіѕ одан јрі дамуына ыќпал ету. 

2.2  Єылыми кеѕестіѕ негізгі функциялары: 

2.2.1 университет ќўрылымына енгізілген ґзгерістер мен толыќтыруларды бекіту; 

2.2.2 университет Жарєысына ґзгерістер мен толыќтыруларды ќабылдау бойынша 

университет ўжымыныѕ отырысына ўсыныстар енгізу жјне аныќтау; 

2.2.3 оќу-зертханалыќ базаны дамытудыѕ перспективалыќ жоспарын ќарастыру; 

2.2.4 университеттіѕ оќу жјне єылыми бґлімшелерін (бґлімдер, орталыќтар, ЄЗИ, 

зертханалар, кафедралар, институттар жјне т. б.) ќўру, ќайта ўйымдастыру жјне (немесе) 

ќызметін тоќтату); 

2.2.5 университеттіѕ даму стратегиясы мен маќсаттарын бекіту, тўжырымдамасын аныќтау; 

2.2.6 университет нышандарын бекіту; 

2.2.7 институттар кеѕестерін ќўру тјртібін, олардыѕ ќызметін, ќўрамы мен ґкілеттіктерін 

айќындау; 

2.2.8 оќу-тјрбие, єылыми-зерттеу ќызметі мен шаруашылыќ ќызметін ўйымдастырудыѕ, 

єылыми-педагогикалыќ кадрларды даярлаудыѕ барлыќ негізгі мјселелері бойынша шешімдер 

ќабылдау; 

2.2.9 университеттіѕ ќызметі туралы ректордыѕ, проректорлардыѕ, ќўрылымдыќ бґлімшелер 

басшыларыныѕ жјне басќа да лауазымды тўлєалардыѕ оќу, єылыми-зерттеу, тјрбие, Ќаржы, 

шаруашылыќ, аќпараттыќ, халыќаралыќ жјне басќа да ќызмет тїрлері туралы жыл сайынєы 

есептерін тыѕдау; 

2.2.10 оќулыќтарды, монографияларды, оќу ќўралдарын жјне оќу-јдістемелік јзірлемелерді 

ќарау жјне басып шыєаруєа ўсыну; 

2.2.11 студенттерді аќылы бґлімнен білім беру грантына жјне экстернат тїріндегі оќуєа кґшіру 

туралы шешім  ќабылдау; 

2.2.12 диссертациялыќ зерттеулер бойынша магистранттар мен докторанттардыѕ 

таќырыптарын жјне єылыми жетекші-кеѕесшілерін бекіту; 
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2.2.13 университеттіѕ ќўрметті атаќтарын беру жјне бекіту,  университеттіѕ естелік 

медальдарымен марапаттау; 

2.2.14 университет ќызметкерлерін, шыєармашылыќ ўжымдарды їкіметтік марапаттарєа жјне 

ќўрметті атаќтарєа ўсыну туралы; сыйлыќтар мен стипендияларды алуєа ўсыну туралы, 

Єылым Академиясыныѕ толыќ мїшелері мен мїше-корреспонденттеріне, «Жоєары оќу 

орныныѕ їздік оќытушысы» жјне т. б. сайлауєа арналєан конкурстарєа ќатысу туралы 

мјселелерді ќарау; 

2.2.15  білімді аєымдаєы баќылау туралы, студенттерді аралыќ аттестаттау туралы Ережелерді 

бекіту; 

2.2.16 жўмыс оќу жоспарын, академиялыќ кїнтізбелерді, оќу їрдісініѕ кестесін (оќу 

сабаќтарыныѕ, практикалардыѕ мерзімдерін) бекіту жјне оларєа ґзгерістер енгізу; 

2.2.17 университеттіѕ єылыми ќызметін дамыту стратегиясы мјселелерін шешу, университет 

ќызметініѕ басым єылыми баєыттарын бекіту; 

2.2.18 оќу їдерісін дамыту стратегиясы мјселелерін шешу: жаѕа баєыттарды (мамандыќтарды) 

ашу; университеттіѕ білім беру ќызметін кадрлыќ жјне материалдыќ ќамтамасыз ету; Оќу 

баєыттары бойынша халыќаралыќ байланыстар, білім алушылар контингентін 

ќалыптастырудыѕ басќа да мјселелерін шешу; 

2.2.19 университеттіѕ диссертациялыќ кеѕестері ќызметініѕ мјселелерін ќарастыру; 

2.2.20  алќалыќ шешімді талап ететін университеттіѕ аєымдаєы ќызметініѕ басќа да маѕызды 

мјселелерін ќарастыру. 

 

3. Єылыми кеѕестіѕ ќўрамы, ќўрылымы жјне оны сайлау тјртібі 

3.1 Єылыми кеѕес университет ректорыныѕ бўйрыєымен ќўрылады.  

3.2 Єылыми кеѕестіѕ ќўрамына: ректор, проректор, институт директорлары, кафедра 

меѕгерушілері, ќўрылымдыќ бґлімшелердіѕ басшылары, оќытушылар мен ќызметкерлер, 

сондай-аќ жўмысшылар мен студенттердіѕ кјсіподаќ ўйымдарынан бір ґкілден кіреді. Єылыми 

кеѕес ќўрамыныѕ кемінде 50 %  Ќоєамныѕ ќўрылымдыќ бґлімшелері ўжымдарыныѕ жалпы 

жиналыстарында ашыќ немесе жасырын дауыс беру арќылы таѕдалады.  

3.3 Єылыми кеѕестіѕ сандыќ ќўрамы мен ґкілеттік мерзімін аныќтау ректормен жїргізіледі.  

Єылыми кеѕестіѕ жеке ќўрамы ректордыѕ бўйрыєымен бекітіледі. 

3.4 Єылыми кеѕестіѕ ќўрамы таќ саннан тўрады. Ќажеттілігіне ќарай жалпы жиналыстыѕ 

шешімімен оныѕ ќўрамына жекелеген ґзгерістер енгізілуі мїмкін.  

3.5  Университет Єылыми кеѕесініѕ тґраєасы ректор болып табылады.  

3.6 Єылыми кеѕес тґраєасыныѕ орынбасарын Єылыми кеѕестіѕ тґраєасы таєайындайды. 

Єылыми кеѕес тґраєасыныѕ орынбасары болып Академиялыќ ќызмет жґніндегі проректор 

таєайындалады. Єылыми кеѕес тґраєасыныѕ орынбасары тґраєа болмаєан кезеѕде оныѕ 

міндеттерін атќарады. 

3.7 Хатшыны Єылыми Кеѕес сайлайды жјне Єылыми кеѕестіѕ іс ќаєаздарын жїргізуге жауап 

береді. 

3.8 Университеттен єылыми кеѕес мїшесі жўмыстан босатылєан (шыєарылєан) жаєдайда, ол 

автоматты тїрде єылыми кеѕес ќўрамынан шыєады.  

3.9 Университет Єылыми кеѕесініѕ мерзімінен бўрын ќайта іріктеуі оныѕ мїшелерініѕ кемінде 

жартысыныѕ талап етуі бойынша, сондай-аќ университет аттестациялаудан ґтпеген жаєдайда 

жїргізіледі.  

 

 

4. Єылыми кеѕестіѕ жўмысын ўйымдастыру 

4.1. Жалпы мјліметтер  

4.1.1 Єылыми кеѕестіѕ отырыстары бекітілген жўмыс жоспарына сјйкес жазєы демалыс кезеѕін 

ќоспаєанда, 1 айда кемінде бір рет ґткізіледі; 
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4.1.2 жоспарды ректор Єылыми кеѕестіѕ бекітуіне шыєарады. Єылыми кеѕестіѕ жўмыс 

жоспарыныѕ жобасына мјселелерді енгізуге кеѕестіѕ јрбір мїшесі ќўќылы; 

4.1.3 келесі оќу жылына арналєан Єылыми кеѕестіѕ жўмыс жоспары аєымдаєы оќу жылыныѕ 

Єылыми кеѕесініѕ соѕєы отырысында ќаралады жјне бекітіледі жјне Кеѕестіѕ барлыќ 

мїшелеріне таратылады. 

4.1.4 Єылыми кеѕестіѕ тґраєасы Єылыми кеѕестіѕ жўмысын ўйымдастырады жјне оныѕ 

ќызметін Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына жјне осы Ережеге сјйкес ќамтамасыз етеді. 

4.1.5 Єылыми кеѕестіѕ кезекті отырысында ќаралєан мјселелер бойынша ќабылданєан 

шешімдер мен барлыќ ќўжаттар университет сайтында аќпарат орналастыру арќылы 

ќызметкерлер мен студенттердіѕ назарына жеткізіледі. 

4.1.6 Єылыми кеѕестіѕ отырыстары, егер оєан Кеѕес мїшелерініѕ кемінде 2/3 ќатысса, заѕды 

болып табылады. Єылыми кеѕестіѕ отырысына дјлелді себептермен ќатыса алмайтындыєы 

туралы Єылыми кеѕестіѕ мїшесі Єылыми Кеѕестіѕ тґраєасын алдын ала хабардар етуі тиіс; 

4.1.7 Єылыми кеѕестіѕ шешімдері, егер оларєа отырысќа ќатысып отырєан єылыми кеѕес мїшелерініѕ 

кґпшілігі дауыс берсе, ќабылданды деп есептеледі; 

4.1.8 Єылыми кеѕестіѕ ќабылдаєан шешімдерініѕ (ќаулыларыныѕ) орындалуы туралы єылыми хатшы 

Єылыми кеѕестіѕ тґраєасы мен мїшелерін хабардар етеді. 

4.2. Єылыми кеѕес отырыстарына материалдарды дайындау; 

4.2.1Єылыми кеѕес отырысына дейін 10 кїннен кешіктірмей кеѕестіѕ єылыми хатшысына ќаралатын 

мјселе бойынша баяндама мен шешімніѕ жобасы тапсырылады. 

4.2.2 Єылыми кеѕестіѕ отырысы їшін баяндамашылар дайындаєан материалдар ќаралатын мјселеніѕ 

мазмўны мен оныѕ кґлемі негізге алына отырып, еркін нысанда болуы мїмкін.  Ќўжаттардыѕ белгілі бір 

тізбесі мен мазмўнын талап ететін мјселелерді ќоспаєанда (жоспарларды бекіту, конкурстыќ істер жјне т. 

б.); 

4.2.3 ќўжаттар келесі жалпы талаптарды ќанаєаттандыруы тиіс:  

4.2.3.1 ќаралатын мјселеніѕ мазмўны дјйекті, аныќ, ќысќа баяндалуы тиіс;  

4.2.3.2 оѕ нјтижелерді, кемшіліктерді жјне олардыѕ себептерін талдау;   

4.2.3.3 мјселені тиімді шешуге баєытталєан логикалыќ тўжырымдар мазмўндалады. 

4.2.4 баяндама 10-15 минуттан аспауы тиіс; 

4.2.5 Єылыми кеѕес шешімініѕ жобасы ќысќаша айќындаушы бґліктен жјне наќты ќоюшы бґліктен 

тўруы тиіс. Єылыми кеѕес отырыстарына шешім жобаларын дайындау кезінде келесі  ережелер 

саќталады: 

4.2.5.1 шешімдер жобаларында ќойылєан міндеттер мен белгіленген іс-шараларды іске асыру 

мерзімі кґзделуі тиіс, орындауєа жјне баќылауєа жауапты; 

4.2.5.2 егер шешім жобасы ќандай да бір ќўжаттар негізінде дайындалса, онда олар жобаєа ќоса 

беріледі. 

 4.2.6 белгіленген мерзімде дайындалєан материалдар жиынтыєы (єылыми кеѕес отырысына дейін 

кемінде 10 кїн бўрын): баяндама (кґрсетілім) жјне шешім (ќаулы) жобасы єылыми хатшыєа екі тілде 

(мемлекеттік жјне орыс тілдерінде) ўсынылады);  

4.2.7 ескертпелер, толыќтырулар мен ґзгерістер айтылєан Єылыми кеѕес отырыстарында ќаралатын 

мјселелер бойынша шешімдердіѕ (ќаулылардыѕ) жобаларын баяндамашылар мјжілістен кейін 3 кїн 

ішінде пысыќтайды, егер отырыста басќа мерзім белгіленбесе жјне тїпкілікті редакцияда єылыми кеѕес 

хатшысына ресімдеу жјне ќол ќою їшін ўсынылады; 

4.2.8 Єылыми кеѕестіѕ шешімдері хаттамамен ресімделеді, оєан Єылыми кеѕестіѕ тґраєасы мен 

єылыми хатшысы ќол ќояды. 

 

 

5. Баќылау, есеп беру жјне жауапкершілік 
5.1 Єылыми кеѕес жўмысыныѕ нјтижелері їшін єылыми хатшы жауапты. 

5.2 Єылыми кеѕес жўмысыныѕ ќорытындысы туралы єылыми хатшы ректор алдында есеп береді. 



«Єўмарбек Дјукеев атындаєы Алматы энергетика жјне 

байланыс университеті» КеАЌ 
Єылыми кеѕес туралы ереже 

 

Басылым 1 

Ќол ќою кїнінен бастап кїшіне енеді 
 

 12-дан 8 бет 

 Сапа менеджменті жїйесі 

5.3 Єылыми хатшы тґмендегілерге жауапты:  

5.3.1 осы Ережеде жїктелген міндеттер мен ќызметтерді тиісінше орындау; 

5.3.2 ішкі тјртіп ережелерін саќтау; 

5.3.3 еѕбекті ќорєау жјне ќауіпсіздік техникасы, ґндірістік санитария жјне ґртке ќарсы ќорєау 

ережелерін саќтау;  

5.3.4 іс жїргізу жјне аќпаратты ќорєау бойынша нормативтік ќўжаттардыѕ талаптарын 

орындау. 

 

6. Ќорытынды ережелер 

6.1 Єылыми Кеѕес туралы ережеге ґзгерістер мен толыќтырулар университеттіѕ ішкі 

нормативтік ќўжаттарына сјйкес ректор белгіленген тјртіппен енгізілуі мїмкін. 

6.2 Осы Ережемен реттелмеген мјселелер Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ 

ќўжаттарымен жјне/немесе университеттіѕ басќа да ішкі ўйымдастыру-ќўќыќтыќ ќўжаттарымен 

белгіленген тјртіпте шешіледі. 

 



«Єўмарбек Дјукеев атындаєы Алматы энергетика жјне 

байланыс университеті» КеАЌ 
Єылыми кеѕес туралы ереже 

 

Басылым 1 

Ќол ќою кїнінен бастап кїшіне енеді 
 

 12-дан 9 бет 

 Сапа менеджменті жїйесі 

Ќосымша  № 1 

 

 

Єылыми кеѕес отырысыныѕ  

ХАТТАМАСЫ 
 

«___» ___________20___ж.                                                                                            №___  
 

 

 

Тґраєа                                  _______________ 

                                                                (аты-жґні) 

 

 

Єылыми хатшы                      _________________                 
                                                                              (аты-жґні) 

 

 

 

ЌАТЫСЌАНДАР: 

 

 

 

КЇН ТЈРТІБІ: 

 

1._______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

 

 

1. ТЫЅДАЛДЫ: ____________________________________________________________________ 

                                           (єылыми дјрежесі, єылыми атаєы, лауазымы,аты-жґні) 

_________________________________________________________________________________ 

                                           (баяндаманыѕ мјтіні немесе баяндамаєа сілтеме) 

 

ЌАУЛЫ ЕТТІ:__________________________________________________________ 

                                                           (ќаулы, шешім мјтіні) 

 

 

 

 

 

Тґраєа                    _____________________ аты-жґні 

                                      (ґз ќолы) 

 

Єылыми хатшы  ____________________  аты-жґні 

                                      (ґз ќолы) 

 

 



«Єўмарбек Дјукеев атындаєы Алматы энергетика жјне 

байланыс университеті» КеАЌ 
Єылыми кеѕес туралы ереже 

 

Басылым 1 

Ќол ќою кїнінен бастап кїшіне енеді 
 

 12-дан 10 бет 

 Сапа менеджменті жїйесі 

 

Ќосымша  № 2 

 

 

Єылыми кеѕес отырысыныѕ 

хаттамасынан ЇЗІНДІ 
 

«___» ___________20___ж.                                                                            №___  

 
 

 

ЌАТЫСЌАНДАР: 

 

 

 

КЇН ТЈРТІБІ 

 

1._______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

 

 

1. ТЫЅДАЛДЫ: ____________________________________________________________________ 

                                           (єылыми дјрежесі, єылыми атаєы, лауазымы,аты-жґні) 

_________________________________________________________________________________ 

                                            (баяндаманыѕ мјтіні немесе баяндамаєа сілтеме) 

 

ЌАУЛЫ ЕТТІ:__________________________________________________________ 

                                                           (ќаулы, шешім мјтіні) 

 

 

 

 

 

 

Тґраєа                   _____________________ аты-жґні 

                                      (ґз ќолы) 

 

Єылыми хатшы  ____________________  аты-жґні 

                                      (ґз ќолы) 

 

 

 

 

 



«Єўмарбек Дјукеев атындаєы Алматы энергетика жјне 

байланыс университеті» КеАЌ 
Єылыми кеѕес туралы ереже 

 

Басылым 1 

Ќол ќою кїнінен бастап кїшіне енеді 
 

 12-дан 11 бет 

 Сапа менеджменті жїйесі 

Ќосымша  № 3 

 

 

 «АЭжБУ»КеАЌ Єылыми кеѕесі мїшелерініѕ  

 «__»__________20__ж. №___  отырысќа  

КЕЛУ ПАРАЄЫ 
 

№ р/с Аты-жґні Отырысќа ќатысу (ќолы) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



«Єўмарбек Дјукеев атындаєы Алматы энергетика жјне 

байланыс университеті» КеАЌ 
Єылыми кеѕес туралы ереже 

 

Басылым 1 

Ќол ќою кїнінен бастап кїшіне енеді 
 

 12-дан 12 бет 

 Сапа менеджменті жїйесі 

Танысу параєы 

Аты-жґні 
Кґшірмені 

алєан кїні 
Ќолы 

Кґшірмені 

беру кїні 
Ќолы  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


