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Қарағанды қ-сы. 

 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

1. 1. Оқу-ғылыми-өндірістік кешенін (ОҒӨК) құрудың мақсаты білім беру 

бағдарламаларын бітірушілерді дайындау сапасын және олардың еңбек 

нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында Қарағанды 

экономикалық университетінің мемлекеттік органдармен, өндірістік 

кәсіпорындармен, бизнес-қоғамдастықпен интеграциялау және өзара іс-қимыл 

процесін күшейту болып табылады. 

2. 1.2. "Менеджмент және инновациялар" кафедрасының базасында 

құрылған оқу-ғылыми-өндірістік кешен құрамына ерікті негізде КЭУК және 

"Қарағанды Нан "Корпорациясы" ЖШС, Қарағанды облысының Кәсіпкерлер 

Палатасы кіретін бірлестік болып табылады, олармен оқу-ғылыми-өндірістік 

кешенін құру туралы келісім жасалған. 

3. 1.3. ОҒӨК қатысушыларының қатарына ОҒӨК мақсаттарын, міндеттерін 

бөлісетін және кешен шеңберінде ынтымақтасуға ниет білдірген ЖОО, 

кәсіпорындар мен ұйымдар кіруі мүмкін. 

 

 

2. ОҚУ-ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК КЕШЕННІҢ МАҚСАТЫ МЕН 

НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ 
 

2.1. Оқу-ғылыми-өндірістік кешеннің жұмыс істеу мақсаттары: 

- "Менеджмент және инновация" кафедрасы мен "Экономика және 

кәсіпкерлік" кафедрасының мемлекеттік басқару органдарымен, коммерциялық 

және коммерциялық емес ұйымдармен байланысын күшейту негізінде білім беру 

процесін жетілдіру ; ,   

- ғылым мен бизнес саласынан жоғары білікті оқытушы-практиктерді тарту,  

- ғылым, білім және өндіріс интеграциясы негізінде студенттерді, 

магистранттар мен докторанттарды кәсіби даярлау процесін жетілдіру үшін 

ғылыми-педагогикалық және өндірістік кадрларды, оқу, ғылыми және өндірістік 

қуаттарды пайдаланудың тиімділігін арттыру. 

Аталған мақсаттарға жету үшін оқу-ғылыми-өндірістік кешен келесі негізгі 

міндеттерді шешеді:: 



2.2.1. оқу үдерісін ұйымдастыруды жетілдіру, кәсіпорындармен, 

ұйымдармен стратегиялық әріптестікті дамыту арқылы студенттер, 

магистранттар және PhD докторанттардың практикалық дайындығын күшейту; 

2.2.2. мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру 

бойынша оған кіретін ұйымдар мен кәсіпорындардың бірлескен қызметін 

үйлестіру; 

2.2.3. оқу және ғылыми-зерттеу жұмысының тиімділігін арттыру және 

олардың нәтижелерін өндіріске енгізу; 

2.2.4. студенттерді, магистранттарды, докторанттарды және КЭУК 

оқытушыларын тарта отырып, кафедра қызметінің бағыты бойынша ғылыми-

зерттеу жұмыстарын дамыту; 

2.2.5. білім алушыларды кәсіптік бағдарлау мақсатында практиканы 

ұйымдастыру және өткізу, түлектерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу. 

 

3. ОҚУ-ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК КЕШЕННІҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ 

 

3.1. Жүктелген міндеттерге сәйкес оқу-ғылыми-өндірістік кешен келесі 

негізгі функцияларды орындайды:: 

3.1.1. жетекші маман-практиктерді оның қолданбалы бағытын күшейту 

үшін оқу процесін ұйымдастыруға тарту; 

3.1.2. студенттермен, магистранттармен мастер-класстар, платиналы 

лекциялар, бизнес-тренингтер және топтық консультациялар ұйымдастырады 

және өткізеді; 

3.1.3. студенттермен, магистранттармен жеке кеңестер өткізеді; 

3.1.4. білім беру бағдарламасының оқу бағдарламаларын және оқу-

әдістемелік материалдарды жаңарту бойынша ұсыныстар енгізеді; 

3.1.5. мемлекеттік аттестаттау комиссияларының жұмысына қатысады; 

3.1.6. талапкерлердің білім берудің барлық деңгейлеріне кәсіби 

бағдарлануы бойынша іс-шаралар өткізеді (бакалавриат-магистратура-PhD 

докторантура); 

3.1.7. бейіндік ұйымдарда студенттердің, магистранттардың практикадан 

өтуін ұйымдастырады; 

3.1.8. студенттерді, магистранттарды, PhD докторанттарды және 

оқытушыларды ғылыми-зерттеу және қолданбалы аналитикалық жобаларды іске 

асыруға тартады; 

3.1.9. ғылыми семинарлар, дөңгелек үстелдер мен конференциялар, 

бірлескен ғылыми жарияланымдар: монографиялар, мақалалар, оқу құралдары, 

практикумдар дайындауды ұйымдастырады. 

 

3.2. Кафедраның ОҒӨК енетін негізгі қызметтері: 

- кәсіпорын бөлімшелерінде (цехтарда, бөлімдерде және басқаларында) 

немесе ұйымдарда оқу сабақтарын өткізуді келіседі және ұйымдастырады; 

- магистрлік диссертациялар мен жобалардың (ғылыми және 

педагогикалық және бейіндік бағыттағы) курстық, дипломдық жобаларының 

(жұмыстарының), білім алушылардың зерттеу, эксперименталдық және 



өндірістік міндеттерді шешумен байланысты тақырыптар бойынша ғылыми 

жұмыстарының орындалуын ұйымдастырады.); 

- кәсіпорындар (ұйымдар, мекемелер) қызметіне зерттелетін тақырыптың 

негізгі ережелерін енгізу бойынша жұмыс жүргізеді (енгізу актілері));  

- магистратураға және бейіндік докторантураға түсу үшін кәсіпорын 

(ұйым) қызметкерлері арасында кәсіптік бағдар беру жұмыстарын жүргізеді;  

- бекітілген мектептер мен колледждер бойынша мектеп оқушылары мен 

тыңдаушыларға арналған кәсіпорындарға көшпелі сабақтар ұйымдастырады.;  

-кафедраның профессор-оқытушылар құрамын кәсіпорындарға 

(ұйымдарға) дәрістер оқу және мастер-класстар, семинарлар мен тренингтер 

өткізу үшін, кейіннен кафедраның сертификатталған оқытушыларын "Cactle" 

жобасы аясында оқытады.»; 

- кәсіпорын базасында өндірістік тағылымдамалар нәтижелері бойынша 

кафедра оқытушыларының авторлық курстарды енгізу бойынша жұмыс 

жүргізеді.); 

-кәсіпорын (ұйым) тақырыбы бойынша келісім-шарт негізінде ғылыми-

зерттеу және эксперименттік-өндірістік жұмыстарды орындайды; 

- кәсіпорынның (ұйымның) тәжірибелі мамандарын қоса атқару және сағат 

бойынша ақы төлеу жағдайында оқу процесін өткізуге, сондай-ақ ғылыми 

семинарлар жұмысына қатысуға шақырады; 

- кәсіпорын (ұйым) тапсырыстары бойынша университет бітіргеннен кейін 

онда жұмыс істеу үшін студенттер мен магистранттарды даярлауды жүзеге 

асырады; 

- кәсіпорын мамандарының (ұйым қызметкерлерінің) және кафедраның 

ПОҚ бірлескен ғылыми жарияланымдарын дайындауды ұйымдастырады. 

 

3.3. ОҒӨК құрамына кіретін кәсіпорынның (ұйымның) қызметтері: 

- түлектердің кәсіби құзыреттілігін әзірлеуге қатысады; 

- университет рейтингі үшін QS сауалнамасына қатысады; 

- белгіленген тәртіпте кәсіпорын (ұйым) қызметкерлерін университетке 

даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыруға жібереді; 

- бірлескен жоспарлар мен бағдарламалар бойынша оқу процесін жүргізу 

және ғылыми-зерттеу қызметіне қатысу үшін өндірістің жетекші мамандарын 

белгіленген тәртіппен жібереді; 

- оқу сабақтарын өткізу үшін университет кафедрасының филиалын 

ұйымдастыру үшін Үй-жайлар бөледі, сондай-ақ кәсіпорын қызметкерлерін 

кәсіби практикадан өту кезінде студенттер мен магистранттарға бекітеді; 

-курстық, дипломдық, магистрлік жобалар мен жұмыстарды, ғылыми-

зерттеу жұмыстарын орындау үшін тақырыптарды ұсынады және кәсіпорын 

(ұйым) консультанттарды бөледі. Білім алушылардың кәсіпорын тапсырмасы 

бойынша орындаған жұмыстарын және оларды ұйым қызметіне одан әрі енгізу 

үшін кәсіпорын немесе өндіріс қызметін жетілдіру және жақсарту бойынша олар 

енгізген ұсыныстарын қарайды; 

- оқу жоспарларының мазмұнын, білім беру бағдарламасының жекелеген 

пәндерін (соның ішінде практикаға бағытталған элективті курстарды енгізу 



бойынша) олардың практикаға бағдарлануын күшейту үшін жаңартуға және 

сараптауға қатысады.; 

- оқытушылардың ғылыми еңбектерін, дипломдық және магистрлік 

жобаларды рецензиялайды; 

- кафедра оқытушыларының өндірістік тәжірибеден өту мүмкіндігін 

ұсынады; 

-кәсіпорын қызметінің бейіні бойынша кафедра орындайтын ғылыми-

зерттеу және эксперименталды-өндірістік жұмыстарды белгіленген тәртіппен 

келісім-шарт негізінде қаржыландырады); 

- білім алушылар мен оқытушыларды кәсіпорында (ұйымда) 

қолданылатын өндірістік үрдіспен және басқару әдістерімен таныстырады); 

- кафедраның бекітілген мектептері мен колледждері бойынша оқушылар 

мен тыңдаушыларға арналған кәсіпорындарда экскурсия өткізуге және өндірістік 

үдеріспен танысуға жәрдемдеседі 

 

4. ОҚУ-ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК КЕШЕНІН ҚҰРУ ТӘРТІБІ 

 

4.1. ОҒӨК кәсіпорындармен (ұйымдармен) қол қойылған келісім негізінде 

Қазтұтынуодағының Қарағанды экономикалық университетінің Ғылыми 

кеңесінің шешімімен құрылады.  

4.2. Оқу-ғылыми-өндірістік кешен құру туралы келісімге факультет деканы 

бұрыштама қояды, оның құрылымында ОҒӨК және ҚБД директоры құрылады 

 

5. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

5.1. ОҒӨК жұмысын үйлестіруді кафедра меңгерушілері жүзеге асырады. 

5.2. ОҒӨК қызметі жыл сайын кафедралардың ОҒӨК құрамына кіретін 

кәсіпорындармен (ұйымдармен) бірлескен отырысында қаралады және 

бағаланады. 

5.3. ОҒӨК өз қызметінде қолданыстағы заңнаманы, сондай-ақ осы Ережені 

жұмыстың нақты ерекшеліктерін ескере отырып басшылыққа алады. 

5.4. Кафедралар мен кәсіпорындардың бірлескен жоспарларында көзделген 

жұмыстарды, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды 

жүргізу жағдайларын қоспағанда, ОҒӨК қатысушылары өтеусіз негізде жүзеге 

асырады. 

 

 



 

 

 

 


