
«А.Байтұрсынов атындағы 

Қостанай өңірлік 

университеті» АҚ 
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региональный университет 

имени А.Байтурсынова» 

    

ШЕШІМ 

Ғылыми кеңестің 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета 

27.11.2020 ж. № 13 

    

Қостанай қаласы город Костанай 

 

Заслушав и обсудив доклад и.о. директора департамента науки и послевузовского 

образования Шайкамал Г.И. «О внесении изменений в редакционную политику журнала 

«3i: интеллект, идея, инновация» в соответствии с требованиями КОКСОН МОН РК», 

«Перспективы Вестника КГПИ в соответствии с требованиями МОН РК» ученый совет  

 

РЕШИЛ: 

1. Информацию принять к сведению, продолжить работу по выполнению  

требований КОКСОН МОН РК. 

Департамент НиПО, институт НТИ, 

центр науки и инноваций, академические 

институты, кафедры  

Постоянно 

 

2. Выполнить пункты дорожной карты по внесению изменений в редакционную 

политику журнала «3i: интеллект, идея, инновация» и «Вестника КГПИ» в соответствии с 

требованиями КОКСОН МОН РК  

Директор департамента НиПО, 

выпускающий редактор, директора 

академических институтов, заведующие 

кафедрами Региональный Смарт центр 

директор департамента финансов 

В течение года 

 

3. Контроль выполнения данного решения возложить на и.о.проректора по научной 

работе, цифровизации и интернационализации  Медетова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 Секретарь Ученого совета  М.Хасанова 

  



Ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті директорының м. а. 

Г.И. Шайкамалдың «ҚР БҒМ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің талаптарына сәйкес «3i: 

интеллект, идея, инновация» журналының редакциялық саясатына өзгерістер енгізу 

туралы", «ҚР БҒМ талаптарына сәйкес ҚМПИ Хабаршысының келешегі» баяндамасын 

тыңдап және талқылай отырып, ғылыми кеңес 

ШЕШТІ: 

1. Ақпарат назарға алынсын, ҚР БҒМ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің 

талаптарын орындау жөніндегі жұмысты жалғастырсын. 

Ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім департаменті, ҒТИ институты, 

ғылым және инновациялар орталығы, 

академиялық институттар, кафедралар 

Тұрақты 

 

2. ҚР БҒМ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және 

ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің талаптарына сәйкес «3i: интеллект, 

идея, инновация» журналының және «ҚМПИ Хабаршысының» редакциялық саясатына 

өзгерістер енгізу бойынша Жол картасының тармақтарын орындау 

Ғылым және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім департаментінің 

директоры, шығарушы редактор, 

академиялық институттардың 

директорлары, кафедра меңгерушілері, 

аймақтық Смарт орталық, қаржы 

департаментінің директоры 

Бір жылдың ішінде 

 

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау ғылым, интернационалдандыру және 

цифрландыру жөніндегі проректордың м.а. Н.А.Медетовке жүктелсін. 

 

 

 

 

Ғылыми кеңес хатшысы      М.Хасанова 
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