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1  НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

Осы ереже келесідей нормативтік құжаттардың талаптары ескеріліп, 

әзірленді: 

- Қазақстан Республикасының Заңы. Білім туралы: 2007 жылғы 27 шілдеде 

бек., № 319 (өзгерістер мен толықтырулармен); 

- Қазақстан Республикасының Заңы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы: 2015 жылғы 18 қарашада бек., № 410-V (өзгерістермен және 

толықтырулармен); 

- Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі: 2015 жылғы 23 қарашада бек., 

№414- V ҚРЗ; 

- ISO 9000:2015. Сапа менеджменті жүйелері. Негізгі ережелер мен сөздік; 

- ҚР СТ ІЅО 9001-2016. Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар; 

- СТ 044/002-2021. Ішкі  нормативтік құжаттарын басқару; 

- СТ 044/003-2022. Ұйымдастыру құжаттарын басқару; 

- СТ 044/011-2022. Персоналды басқару;  

- СТ 044/012-2022. Қызметкерлердің біліктілігін арттыру. 

 

2 ТЕРМИНДЕР, АНЫҚТАМАЛАР, ТҮСІНДІРМЕЛЕР ЖӘНЕ 

ҚЫСҚАРТУЛАР 

Осы ережеде келесі терминдер, анықтамалар және қысқартулар 

пайдаланылады. 

 

ҚР ДСМ                  - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау  

                                               министрлігі 

ҚР БҒМ                  - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым   

                                               министрлігі 

«ОҚМА» АҚ          - «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» 

                                               акционерлік қоғамы 

ӘМжЖСБ             - Әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты    

                                    басқармасы  

ЖСБ - Жастар саясаты бөлімі 

ОӘЖ - Оқу-әдістемелік жұмыстары 

ОӘО - Оқу-әдістемелік орталығы 

ӘШД - Әкімшілік-шаруашылық департаменті 

ӘБП - Әкімшілік-басқарушы персонал 

ЖОО - Жоғарғы оқу орны 

СӨС - Салауатты өмір салты 

ІІД - Ішкі істер департаменті 
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ІСД                           -  Ішкі саясат департаменті 

КТК                          - Көңілді-тапқырлар клубы 

АЖО                         - Академиялық жастар орталығы 

БАҚ                          - Бұқаралық ақпарат құралдары  

ҚазМСА                   - Қазақстандық медицина студенттер  

                                                          Ассоциациясы 

            PR                              -  пиар менеджер (лат. Public Relations) 

            IQ                               -  интеллект коэфициенті (лат.intelligence quotient) 

 

3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

Елбасы Н.Назарбаевтың Қазақстандағы жастар саясатының дамып, оны 

жастардың өзі жүзеге асыруына, қоғамдық ұйымдар мен  өзін-өзі басқаруды 

жетілдіріп, отаншыл, белсенді жастардың ұясын кеңейту арқылы, жастар өз 

құқықтарын өздері қорғап, қоғам дамуына елеулі үлес қоса білуі қажет деген 

үндеуін іске асырады; 

ОҚМА АҚ жастар орталығы белсенді, үлгілі, үлгерімі жақсы, шығармашыл 

және жалпы студент жастардың қызығушылығын іске асыра отырып, ОҚМА АҚ 

әкімшілігімен тәрбие, оқу, ғылым, ұйымдастыру процестерінде тығыз қарым-

қатынаста жұмыс жасайды. 

 

4.  «БОЛАШАҚ» АЖО-НЫҢ ЗАҢДЫ БЕДЕЛІ 

4.1 «Болашақ» АЖО жұмыс жасау құқығы ОҚМА АҚ-ның сапа бойынша 

кеңесінде бекітілген сәттен бастап іске асады; 

4.2 Мемлекеттік тілде: «Болашақ»  академиялық жастар орталығы; 

4.3 Орыс тілінде: академический молодежный центр «Болашак». 
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5.  «БОЛАШАҚ» АЖО ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

    

 

 

 

 

 

 

  

6.  «БОЛАШАҚ» АЖО НЕГІЗГІ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

6.1 Мақсаттары: 

✓ Жастардың көшбасшылық қасиетін дамыту және жас көшбасшыларды 

таныта білу; 

✓ Жастардың отансүйгіш рухтарын жоғарылату; 

✓ Студент жастардың жан-жақты дамып, белсенді болуына жағдай жасау; 

✓ Жастар ұйымдары мен студенттердің жастар саясатын жүзеге асырудағы 

рөлін арттыру; 

✓ Оқу процесіндегі кемшіліктер мен өзекті мәселелерді шешуге үлес қосу; 

✓ Студент жастардың оқу орны ішілік, қалалық, облыстық, республикалық 

шараларға қатысуына ықпалдасу; 

✓ Жастар арасындағы ұлтаралық, дінаралық келісімді нығайту; 

✓ Сыбайлас жемқорлықтың алдын – алу шараларын жасау; 

✓ Жастар арасындағы құқық бұзушылықты болдырмау; 

✓ Жастардың әлеуметтік, құқықтық және мәдени мәселерін шешу жобаларын 

дайындау және аталған бағдарламаларды жүзеге асыру; 

✓ Оқу орны ішілік, облыстық, республикалық көлемдегі БАҚ өкілдерімен 

тығыз қарым-қатынас орнату; 

Студенттік үкімет 

(басшы, кеңесші) 

Даму және инновация 

жөніндегі студенттік 

проректор 

Студенттік ректор 

Оқу-тәрбие жөніндегі 

студеттік проректор 

ӘММ менеджер 

Студенттік декандар 

«Болашақ» АЖО  
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✓ Салауатты өмір салтын қалыптастыруда спорттық жарыстар, 

спартакиадалар, кездесулер, акциялар өткізу арқылы кең көлемде 

насихаттау; 

✓ Облыстық, республикалық және әлемдік жастар ұйымдарымен қарым-

қатынас жасау; 

✓ ОҚМА АҚ абитуриенттері санын арттыру.  

 

6.2 Міндеттері: 

✓ Заң шеңберімен жұмыс жасап, заңды орындауға; 

✓ Өз қызметін ОҚМА АҚ жарғысымен және ғылыми кеңес пен ректорат 

шешімене сәйкес жүргізуге; 

✓ ОҚМА АҚ-ның өзге де құрылымдарына қажет болған жағдайда көмек 

беруге; 

✓ Оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі проректор өкімін орындауға. 

 

7.  «БОЛАШАҚ» АЖО НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТТЕРІ 

✓ «Болашақ» АЖО ғылыми кеңес, ректорат шешімімен жоғары дәрежелі 

жастардың жетекшілігімен қызмет атқарады; 

✓ «Болашақ» АЖО ережесі студенттік ректоратта ғылыми кеңеске ұсынылып, 

ғылыми кеңесте бекітіледі; 

✓ Студенттік проректор мен студенттік деканды дауысқа салу арқылы 

ұсынып, студенттік ректор бекітеді; 

✓ «Болашақ» АЖО шешімі барлық жастар ұйымдарына міндетті болып 

саналады; 

✓ Мәжілістердің болуын студенттік ректор заңды түрде бекітіп, жариялайды. 
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8.  «БОЛАШАҚ» АЖО ҚҰРЫЛЫМЫНА ЕНГЕН ЖАСТАР ҰЙЫМЫ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

9.  «БОЛАШАҚ» АЖО БАСҚАРУШЫЛАРЫНЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕРІ 

Студенттік ректор құқылы: 

 

✓ Жеке жұмыс бөлмесімен, техникалық жабдықтармен, кеңсе заттарымен 

және жиһаздармен қамтамасыз етілуге; 

✓ ОҚМА АҚ-ның кез келген студенттері атынан ректоратта, ғылыми кеңесте, 

тәлімгерлік кеңесте сөйлеуге; 

✓ Дарынды жастарды марапаттауға ұсыныс білдіруге; 

✓ ОҚМА АҚ жастарына қатысты барлық өзекті істерді заң шеңберінде 

шешуге. 

 

Студенттік ректор міндетті: 

 

✓ «Болашақ» АЖО-ны басқаруға; 

✓ Жастар ұйымдарының жұмысын «Болашақ» АЖО ережесіне сәйкес іске 

асырылып жатқандығын бақылап басқаруға; 

✓ Жастар ұйымдарының жоспарларын бекітуге; 

✓ «Болашақ» АЖО шешімін бекітуге; 

✓ «Болашақ» АЖО атынан ғылыми кеңеске және ректоратқа ұсыныс айтуға; 

✓ Өзге де облыстық, республикалық және халықаралық жастар ұйымдарымен 

қарым-қатынасты дамытуға; 

Академияішілік 

ұйымдар 

Республикалық 

дәрежедегі ұйымдар  

ұұйымдар 

Қазақстан 

студенттері 

Альянсы 

 

“Бірлесу”ұйы

мы 

«Зиялы қазақ» 

дебат клубы 

Жас Отан ЖҚ 

Жатақхана 

студенттер 

кеңесі 

«Айкөркем» қыздар 

кеңесі 

Саналы ұрпақ 

жобалық 

кеңсесі 

«Барыс» 

спорт клубы 

«Еріктілер 

лигасы» 

клубы 

«Шабыт» 

өнер ұйымы 

ҚазМСА Жайдарман 

«БОЛАШАҚ» 

АЖО 
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✓ Жасалған жұмыс туралы студенттік ректоратта есеп беруге; 

✓ Жемқорлықтың алдын – алу шараларын жасауға; 

 

Студенттік ректор жауапты: 

 

✓ Басқаратын «Болашақ» АЖО жалпы қызметіне; 

✓ Жұмыстардың орындалуына; 

✓ Белсенділердің көшбасшылық дарынын қалыптастыруға; 

✓ Марапатталған жастардың алғысқа лайықты болуына; 

✓ ОҚМА АҚ-ның, Республиканың ЖОО мен басқада мемлекеттермен 

қоғамдық жұмыстар істейтін ұйымдармен байланыстарды кеңейтуге. 

 

Студенттік проректор құқылы: 

 

✓ Барлық жастар ұйымдарының жұмысын басқаруға; 

✓ Жастар ұйымдарының беделін арттыруға; 

✓ Жатақханадағы студенттердің тұрмысымен танысып, өзекті мәселелерді 

студенттік ректорға және орталық мәжілісінде баяндауға; 

✓ Тәрбие жұмысының жетілуіне байланысты жаңа жобалар дайындап, 

орталық мәжілісінде ұсыныс айтуға; 

✓ Сабақ кестесінің, оқу жоспарының бекітілуіне қатысуға. 

 

Студенттік проректор міндетті: 

 

✓ Жастар ұйымдары жұмысын жоспарға сәйкестігін бақылауға және олардың 

жұмысына жағдай жасауға; 

✓ Салауатты өмір салтын насихаттайтын сауықтыру шараларының 

өткізілуіне; 

✓ Жастар саясаты бөлімімен бірігіп жастарға әлеуметтік мәселелерде қолдау 

көрсетуге; 

✓ Экстремистік және террористік әрекеттерге қарсы іс-шаралар 

ұйымдастыруға; 

✓ Ұлтаралық ынтымақтастықты арттыруға; 

✓ Тәжірибе алмасудың жоғары болуына облыстық, республикалық қоғамдық 

бірлестіктермен қарым-қатынас орнатуға; 

✓ ОҚМА АҚ жастары туралы толыққанды ақпаратқа ие болуға; 

✓ Оқу-әдістемелік, ғылыми жұмыстарға байланысты ұсыныс айтуға; 

✓ Жастар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алуға және жоюға. 
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«Болашақ» АЖО Әлеуметтік 

мәселелер және 

жастар саясаты 

басқармасы 

Деканаттар 

Студенттік проректор жауапты: 

 

✓ Өзіне жүектелген барлық жұмыстарды орындауға; 

✓ Жастар ұйымдарының жан-жақты дамуына ықпал жасауға; 

✓ Жастар ұйымдарының жетекшілерінің пікірлерін тыңдауға; 

✓ Қоғамдық жұмыспен айналысатын белсенділердің алғыс хаттармен 

марапатталып, сыйақы берілуін ұйымдастыруға; 

✓ «Болашақ» АЖО ережесіне сәйкес өз қызметін жасауға. 

 

10.  ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕРМЕН ӨЗАРА ҚАТЫНАС ТӘРТІБІ 

10.1 Бөлімшелермен қатынас тәртібі: 

✓ «Болашақ» АЖО кафедралар, жастар саясаты бөлімі, деканаттар,  басқа да 

бөлімшелермен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасайды; 

✓ Жастардың ғылыми мәселері бойынша ғылыми-клиникалық бөліммен 

жұмыс жасайды; 

✓ Жастардың оқуы, әдеби танымының дамуы жұмыстары бойынша кітапхана 

ақпараттық орталығымен байланыс жасайды; 

✓ Материалдық қамсыздандырылу бойынша шаруашылық бөлімімен, қаржы 

мәселесіне байланысты есеп-қисап бөлімімен және құқықтық нормалармен 

заң шеңберіндегі сұрақтар бойынша заңгермен біріге отырып жұмыс 

жасайды. 

Ректор 

 

 

Ғылыми кеңес 

      

 

 

 

  

 

                     

 

 

10.2 Құжат айналым тәртібі: 

✓ «Болашақ» АЖО жұмыс жоспары ӘМжЖСБ басшысымен келісе отырып 

жасалынады және бекітіледі; 

✓ Өткізілген іс-шаралар мен жасалған жұмыстар құжаттарын (хаттама, 

хабарлама және т.б.) жұмыс бөлмесінде сақталады. 
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16 беттің 11  беті 
«Болашақ» академиялық жастар орталығының ережесі 

 

 

✓ Оқу жылында жасалған жұмыстары жөнінде 1 шілдеге дейін студенттік 

ректор ӘМжЖСБ алдында есеп береді. 

  

         11.  БИБЛИОГРАФИЯ  

 

1. Білім беру ұйымдарында оқыту процесінің тәрбиелік құрамдасын күшейту 

жөніндегі үлгілік кешенді жоспарды бекіту туралы Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2012 жылғы № 873 Қаулысы; 

2. Жоғары кәсіптік білім берудің бағдарламаларын жүзеге асыратын білім 

беру ұйымдарының жұмысын ұйымдастырудың типтік ережелері Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 20.05.2013 жылғы № 499 Қаулысы; 

3. «Қазақстан 2020: болашаққа жол» Қазақстан Республикасы мемлекеттік 

жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы туралы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 27 ақпандағы № 191 Қаулысы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






