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ҰҚҰҒЗ негізіндегі зерттеулер жүргізу ережелері 

Зертхана базасында зерттеу жүргізу тәртібі  

ҰҚҰҒЗ-нда зерттеу жүргізу және жұмыс процесінің ең жоғары тиімділігіне қол жеткізу 

тәртібін сақтау үшін барлық негізгі пайдаланушылар 3 топқа бөлінеді: 

1) Бірінші топ. С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің PhD докторанттары, 

магистранттары мен студенттері зертхана профилімен бекітілген шеңберде, диссертациялық 

және дипломдық жұмыстарын, әр оқу жылының басында бекітілген кестеге сәйкес, 

зертханалық-аналитикалық және ғылыми зерттеулерді тегін жүргізе алады 

2) Екінші топ. Облыстың және Республиканың ұйымдары мен кәсіпорындары, сондай-

ақ шетелдік тапсырыс берушілер шаруашылық келісімшарттар мен ынтымақтастық туралы 

келісімдер негізінде зерттеулер жүргізе алады. 

3) Үшінші топ. С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің профессор-оқытушылар құрамы 

мен ғылыми қызметкерлері гранттық және бағдарламалық-мақсатты қорлар есебінен, сондай-

ақ университеттің бюджеттен тыс қаражаты есебінен тіркелген бастамашыл тақырыптар 

бойынша бөлінген көлемде ғылыми және зертханалық-аналитикалық зерттеулер жүргізе 

алады. 

 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-ның PhD докторанттарының,  магистранттарының 

және студенттердің ҰҚҰҒЗ негізінде зерттеу ережесі 

1) ҚЗТКЖ, зертханалық-аналитикалық зерттеулер мен үлгіні дайындау ҰҚҰҒЗ -да осы 

бекітілген ережелерге сәйкес, тек қана зерттеу жоспарына енгізілген тұлғаларға (бұдан әрі 

«Зерттеушілер»), өздерінің қатысуымен және ғылыми жетекшінің қатысуымен / Зерттеушінің 

тұлғасына (бұдан әрі - Жауапты тұлға) тек мәлімделген тақырыптар бойынша, қатаң 

белгіленген уақыт ауқымында өткізіледі. ҰҚҰҒЗ қызметкерлері қауіпсіздік ережелерін 

сақтауға және осы ережеге сәйкестікті бақылайды және зерттеушінің тестілеуді және алынған 

нәтижелердің сапасын адал орындауына жауапты емес. Зерттеулер, өтінімдерді тапсыру 

мерзімі кемінде 5 жұмыс күн бұрын жүргізіледі (Өтінім формасын сілтемеден жүктеуге 

болады). 

2) С. Аманжолов атындығы ШҚМУ-ның  докторанттар PhD, магистранттары және 

студенттері, зертхананың профилімен бекітілген диссертациялар мен дипломдық жұмыстары 

шеңберінде, ҰҚҰҒЗ қызметкерлерінің көмегімен әр оқу жылының басында бекітілген кестеге 

сәйкес келесі көлемде зертханалық-аналитикалық және ғылыми зерттеулер жүргізе алады, 

келесі көлемде: 

 PhD докторанттары - 15 аспаптық-сағаттық, 15 үлгілерге немесе сынамаларға зерттеу 

жүргізу; 

 магистранттар - 5 аспаптық-сағаттық, 5 үлгілерге немесе сынамаларға зерттеу 

жүргізу; 



 бакалавриат студенттері 5 аспаптық-сағаттық, 5 үлгілерге немесе сынамаларға 

зерттеу жүргізу; 

3) ҚЗТКЖ ҰҚҰҒЗ негізіндегі қол жетімді жабдықта ҰҚҰҒЗ мамандарының 

қатысуымен және университеттік ғылыми қызметкерлер құзыреті шегінде жүзеге асырылады 

4) ҰҚҰҒЗ аналитикалық жабдықтары бойынша зертханалық-аналитикалық 

зерттеулерді тек ҰҚҰҒЗ-ның  білікті қызметкерлері ғана жүзеге асырады. Зерттеуші 

қолданбалы зерттеу әдістерінде қажетті ең төменгі білімді игеріп, құрылғының жалпы 

қағидаларын біліп, зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін анық біліп, бағдарламаны және 

зерттеу курсын, күтілетін нәтижелерді анықтау керек. 

5) Үлгіні дайындау, қажет болса, зерттеушінің өзі жүзеге асырады. ҰҚҰҒЗ-ның 

жабдығы бойынша оны іске асырған жағдайда, зерттеуші зертханаға ғылыми жетекшінің / 

жауапты тұлғаның қадағалауымен және дербес орындау үшін кесте бойынша зерттеу 5 

жұмыс күніне дейін  кешіктірмей өтініш беруі керек. Зерттеуші үлгі дайындау әдістерін білуі 

керек, үлгіні дайындау үшін жабдықта жұмыс істеу дағдысы болуы керек, немесе ҰҚҰҒЗ 

қызметкерінен үлгі дайындау жабдықтары бекітілгеннен кейін оған жұмыс істеу үшін үйрену 

керек. 

6) Бөлінген квоталар бойынша зерттеулер Ережеде бекітілген (зертханалық және 

аналитикалық зерттеулердің барлық түрлеріне арналған үлгілер саны, құралдар-сағаттар) 

әрбір зерттеушіге жүргізіледі. 

7) Кестеде, ол қалыптасқан кезде (тізімде), олардың типтері бойынша зерттеулер 

жүргізудің жоспарланған күні және зерттеу уақытының құралы - енгізіледі. Қорытынды 

күнтізбе жоспарланған кезде анықталады, әлеуетті зерттеушілер тізімін өңдеуден өткізіп, 

ҰҚҰҒЗ-ның мүмкіндіктерін ескере отырып және оқу жылына арналған құрылғының уақытын 

тиімді бөлуді келесі тәртіпте жоспарлаудың жоспарланған күнін максималды сақтау 

қағидасына сәйкес: бірінші кезекте докторанттарға, екінші магистранттарға, - студенттер 

үшін. 

8) Зерттеушінің объективті себептері бойынша зерттеулерді (үлгілердің болмауы 

немесе қолжетімсіз, ғылыми-зерттеу сапары, басқа да жарамды себептер) белгіленген 

мерзімде орындау мүмкін болмаса, терминдерді кейінге қалдыру мәселесі ҰҚҰҒЗ-ның 

басшысымен келісім бойынша жеке шешілуі мүмкін, Ғылыми кеңесшісінің немесе өтініш 

берушінің зертхана мүмкіндіктері мен бос құрал уақытының болуына негізделген кесте 

бойынша зерттеулер жүргізудің соңғы мерзіміне дейін шегеріледі. 


