
ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ КЕҢЕС 

 

Кеңесте Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпанындағы «Ғылым 

туралы» Заңын, 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңының 44-бабының 9-

тармағына, «Жоғары оқу орны Ғылыми кеңесі қызметінің үлгі ережесі және оны сайлау 

тәртібін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2007 

жылғы 22 қарашадағы №574 бұйрығын, ЖОО кейінгі білімге қатысты нормативті 

құжаттар, Университет Жарғысы, Өкілетті Кеңес мәжілісі 02.06.2012ж. № 42 ШЕШІМ № 

17.2.1 Жұмыс тәртібі мен негіздері регламенттері қатаң сақталады. Кеңестің негізгі 

қызметінің бірі – қазақстандық ғылымды әлемдік  кеңістікке интеграциялаудың 

маңыздылығына баса назар аудару. Осыған байланысты жаһандық халықаралық ғылыми 

жобаларға университеттік ғалымдардың қатысу белсенділігін арттыру, сондай-ақ 

Қазақстанда маңызды ғылыми зерттеулер жұмысына шетелдік ғылыми қоғамдастықтың 

ғылыми өкілдерін  тарту жолдары шешіледі. 

Университет ғалымдары еңбегінің халықаралық ғылыми баспа беттерінде белсенді 

түрде жариялануы, әлемдік ғылыми қоғамдастық тарапынан олардың ғылыми қызметтері 

нәтижелерінің қажет екенін білдіреді. Аталған жарияланымдардың шетелдік ғалымдармен 

бірігіп даярланып, әлемнің 20-дан аса еліне таралуы жақсы қөрсеткіш болып табылады. 

Соңғы жылдары ғылыми зерттеулер жүргізуде факультеттер тарапынан, ОПҚ жағынан 

белсенділік көрсетіп келеді. 

Бүгінгі күні жүзеге асырылатын жобаның сапалы болу мәселесін осы Кеңес қарап, 

сонымен қатар ғылымды экономиканың иновациялық дамуымен үйлестіру қызметін 

атқарады. 

Сондай-ақ Елбасының жолдауына сай өз ішінде  елдегі әлеуметтік және 

экономикалық, саяси  жағдаяттарға талдау жасаған стратегиялық маңызды құжат болып 

саналады, ал оның міндеттері заман талабын есепке ала отырып қойылған  болашағы зор 

міндеттер болып табылады. Сонымен қатар, Университеттің 2014-2018 жылдарға арналған 

Даму Стратегиясында қөрсетілген ғылыми зерттеулер бағытының маңыздылығын және 

қаржыландыру көлемі жалпы қаржыландырудың 30% құрауы тиістігіне байланысты 

көптеген мәселелерді осы Кеңес шеше алады. 

Осы Кеңеске университет ішілік ғылым саласындағы жетістіктер мен олқылықтар 

туралы мәселелер қарастырылып, ғылымның әртүрлі саласындағы  маңызды ғылыми 

жобаларды әзірлеудегі нақты идеялар және ұсыныстар туралы өз пікірлерімен бөлісіп, 

Кеңес құрамы ары қарай факультет немесе бөлім қызметкерлеріне жеткізеді.  Кеңеске 

қатысушылар ғылыми жобаларды жүзеге асыру мақсатында  гранттық қаржыларды бөлу 

мүмкіншіліктерін қарастыру мен зерттеу үшін, осы барлық айтылған ұсыныстарды 

Университет Президентіне жолдайды. 

Сондай-ақ кеңесте университет базасында зерттеу бөлімшелерін құру туралы 

мәселелер де қозғалады. Шараға қатысушылар аталған базаларды құру жолында көптеген 

қиыншылықтар кездесу мүмкін екенін де жоққа шығармайды. Атап 

айтқанда:қаржыландыру мәселелері, басқа ғылыми ұйымдармен серіктесіп қызмет жасау 

кезінде кездесетін т.б. қиындықтар. 

  

 


