
Оқу-ғылыми-өндірістік 

"Foreign affairs» "Әлемдік экономика" және " халықаралық 

қатынастар» 

 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

1.1. Оқу-ғылыми-өндірістік кешен білім беруді, ғылымды және өндірісті 

интеграциялаудың, ЖОО-ның мемлекеттік органдармен, ұйымдармен, 

кәсіпорындармен, бизнес-қоғамдастықпен өзара іс-қимылының 

ұйымдастырушылық нысандарының бірі ретінде құрылады. 

1.2. Оқу-ғылыми-өндірістік кешен құрамына "әлемдік экономика және 

халықаралық қатынастар" кафедрасы мен Қарағанды облысының Сауда 

палатасы ерікті түрде кіретін бірлестік болып табылады. 

 

2. ОҚУ-ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК КЕШЕННІҢ МАҚСАТЫ МЕН 

НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ 

 

2.1. Ынтымақтастықты нығайту, ғылыми-педагогикалық процесті 

жетілдіру және КЭУК Болашақ түлектерін оқытудың инновациялық әдістерін 

енгізу мақсатында, тең құқықтық, өзара түсіністік, ашықтық және екінші 

Тараптың ішкі істеріне араласуға жол бермеу қағидаттарына негізделе 

отырып, Қазтұтынуодағының Қарағанды экономикалық университеті (бұдан 

әрі - КЭУК) және "Қарағанды облысының Сауда палатасы" қоғамдық 

бірлестігі (бұдан әрі - сауда палатасы ҚБ), бұдан әрі Тараптар деп аталатын, 

оқу-ғылыми өндірістік кешенін құру туралы келісім жасасады. 

Аталған мақсатты жүзеге асыру үшін оқу-ғылыми-өндірістік кешен 

мынадай негізгі міндеттерді шешеді:: 

2.2.1. оқу процесін ұйымдастыруды жетілдіру, 

стратегиялық даму арқылы студенттерді практикалық даярлау 

кәсіпорындармен және ұйымдармен әріптестік; 

2.2.2. оған кіретін бірлескен қызметті үйлестіру 

ұйымдар мен кәсіпорындар бойынша даярлау, қайта даярлау және 

арттыру 

мамандардың біліктілігін арттыру; 

2.2.3. оқу және ғылыми-зерттеу жұмыстарының тиімділігін арттыру 

жұмыстар мен олардың нәтижелерін өндіріске енгізу; 

2.2.4. бағыт бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамытады 

кафедра қызметінің тарта отырып, студенттер, магистранттар және 

КЭУК оқытушылары; 

2.2.5. іс-шараларды ұйымдастырады және өткізеді. 

студенттерді жұмысқа орналастыруға ықпал етеді; 

2.3. ЕҚБ қызметін оңтайландыру мүддесінде КЭУК Ғылыми кеңесі оқу-

ғылыми-өндірістік кешенмен шешетін міндеттерді нақтылауы мүмкін. 

 

3. ОҚУ-ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК КЕШЕН 

 

 



3.1. Жүктелген міндеттерге сәйкес Оқу-ғылыми- 

өндірістік кешен келесі негізгі функцияларды орындайды: 

3.1.1. жетекші маман-практиктерді ұйымға тарту 

оқу процесінің; 

3.1.2. мастер-кластар мен топтық консультациялар ұйымдастырады 

және өткізеді 

студенттермен; 

3.1.3. студенттермен жеке кеңестер өткізеді; 

3.1.4. жаңа оқу бағдарламаларын және оқу-әдістемелік 

материалдар; 

3.1.5. мемлекеттік аттестаттау комиссияларының жұмысына қатысады; 

3.1.6. кәсіби бағдарлау бойынша іс-шаралар өткізеді 

студенттер; 

3.1.7. ұйымдастырады практиканы өту бейінді 

ұйымдарда; 

3.1.8. студенттерді, магистранттарды және оқытушыларды тартады. 

ғылыми-зерттеу және қолданбалы Талдамалық 

жоба; 

3.1.9. ғылыми семинарлар, дөңгелек үстелдер мен конференциялар 

ұйымдастырады; 

3.1.10. ғылыми баяндамалар, монографиялар дайындайды, 

оқулықтар мен оқу құралдары. 

 

3.2. Негізгі функциялары кіретін бұл жерде оғөк кафедрасының: 

кәсіпорын бөлімшелерінде (зертханаларда, цехтарда, бөлімдерде және 

басқаларында) немесе ұйымдарда оқу процесін жоспарлайды; 

- курстық және дипломдық жобалардың (жұмыстардың) орындалуын 

ұйымдастырады;), 

тақырыбы бойынша білім алушылардың оқу ғылыми-зерттеу, 

ғылыми-зерттеу және жобалау- 

конструкторлық, эксперименттік-конструкторлық және өндірістік 

кәсіпорынның (ұйымның) алдында тұрған); 

- қолданыстағы ережеге сәйкес мақсатты 

кәсіпорында (ұйымдарда) жұмыс істейтін тұлғаларды қабылдау); 

- университет оқытушыларын, қызметкерлерін оқуға жібереді. 

бойынша дәрістер өткізу және сабақтар өткізу 

мамандар даярлау және олардың біліктілігін арттыру); 

шарт негізінде және шығармашылық ынтымақтастық туралы шарттар 

бойынша кәсіпорын (ұйым) тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу және 

эксперименттік-конструкторлық жұмыстарды орындайды; 

- кәсіпорынның (ұйымның) тәжірибелі мамандарын 

қосымша білім беру және оқыту жағдайында оқу процесін жүргізуге 

қатысу 

сондай-ақ ғылыми семинарлар жұмысында; 

- кәсіпорынның (ұйымның) тапсырыстары бойынша 

университет бітіргеннен кейін онда жұмыс істеу үшін; 

кәсіпорын мамандарының (ұйым қызметкерлерінің) еңбектерін жоғары 



кәсіптік білім берудің мамандандырылған басылымдарында жариялайды. 

3.3.  ЕҚБ құрамына кіретін кәсіпорынның (ұйымның) функциялары: 

- кәсіпорын қызметкерлерін белгіленген тәртіппен жібереді 

даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыруға 

университет; 

- белгіленген тәртіппен жетекші мамандарды жібереді 

оқу процесін жүргізу және ғылыми-техникалық- 

бірлескен жоспарлар мен бағдарламалар бойынша зерттеу; 

- студенттерге зертханалар, цехтар, бөлімдер және т. б. ұсынады 

оқу және оқу-тәрбие жұмыстарының барлық түрлерін орындауға 

арналған бөлімшелер- 

үшін жұмыс орындарын бөледі, сондай-ақ олардың 

оқу кезеңінде өндірістік еңбек; 

- курстық, дипломдық жобаларды және 

ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру және 

басшылар кәсіпорынның (ұйымның).   Жұмыстарды қарайды, 

кәсіпорын тапсырмасы бойынша білім алушылар орындаған және олар 

енгізген 

қызметті ұйымдастыруды жетілдіру және жақсарту бойынша ұсыныстар 

кәсіпорындар немесе өндіріс; 

- оқу-әдістемелік құжаттарды рецензиялауды жүзеге асырады 

дипломдық жұмыстарға пікір жазу, өзгерістер енгізу 

дипломдық және курстық жұмыстар тақырыбы; 

- университет кафедраларының филиалдарын ұйымдастыру үшін Үй-

жайлар бөледі 

және олардың қызметін шаруашылық және техникалық қамтамасыз етуді 

жүзеге асырады; 

- белгіленген тәртіпте келісім-шарт негізінде қаржыландырады 

орындалатын университетімен ғылыми-зерттеу және 

қызмет бейіні бойынша эксперименттік-конструкторлық жұмыс 

кәсіпорынның (ұйымның); 

- білім алушылар мен оқытушыларды жаңа үлгілермен таныстырады 

техника мен жаңа технологиялармен 

ұйымдастыру); 

- оқу зертханаларын жабдықтауда университетке көмек көрсетеді 

жаңа аспаптармен, аппаратурамен, автоматика құралдарымен және 

есептеу 

техника. 

Оқу-ғылыми-өндірістік кешен міндеттерін шешу мүддесінде КЭУК 

Ғылыми кеңесі оның функцияларын нақтылауы мүмкін. 

 

4. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

5.1. ЕҚБ қызметі жыл сайын қаралады және бағаланады. 

кафедра құрамына кіретін кәсіпорынмен (ұйыммен) 

АҚБ құрамы. 

5.2. Бұл жерде оғөк өз қызметінде қолданыстағы 



сондай-ақ осы Ережемен нақты 

жұмыс ерекшеліктері. 

5.3. Бірлескен жоспарларда көзделген жұмыстарды қаржыландыру 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


