1-бап. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1.
«Еуразия
технологиялық
университеті»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (әрі қарай –
«Университет») Қазақстан Республикасының 1995
жылғы 30 тамыздағы Конституциясына, Қазақстан
Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы №
268-XII
Азаматтық
кодексіне,
Қазақстан
Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V
Кәсіпкерлік кодексіне, Қазақстан Республикасының
2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III «Білім туралы»
Заңына, Қазақстан Республикасының «Жауапкершілігі
шектеулі
және
қосымша
жауапкершілігі
бар
серіктестіктер туралы» № 220-I 1998 жылғы 22 сәуірдегі
Заңына және осы Жарғыға сәйкес құрылып, әрекет
етеді.
1.2. «Еуразия технологиялық университеті» мекемесінің
қайта құру түріндегі қайта ұйымдастыру нәтижесінде
«Еуразия технологиялық университеті» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі құрылды, соңғысы «Еуразия
технологиялық университеті» мекемесінің барлық
меншігі, міндеттемелері, несие берушiлерi мен
борышкерлері бойынша құқықтық мирасқоры болып
табылады.
1.3. Серіктестік Қазақстан Республикасының 2015
жылғы 29 қазандағы № 375-V Кәсіпкерлік кодексінің 24
бабының 3 және 6 тармақтарына сәйкес, шағын және ірі
кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын орта кәсіпкерлік
субъектісі болып табылады.
1.4. Университеттің жалғыз қатысушысы болып:
Қазақстан Республикасының азаматы Есполов Айдос
Тлектесович, 12.09.1976 жылы туған, Жамбыл
облысының тумасы, жеке куәлігі № 045936061,
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігімен
27.02.2020 жылы берілген, ЖСН 760912350051,
тұрғылықты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,
пошталық индексі 050044, Алматы қаласы, Медеу
ауданы, Жамакаев көшесі, 254 В/7 үй.
Егер Университет салымды бөлудің немесе
Жарғылық капиталдың көбеюінің нәтижесінде жаңа
Қатысушылармен
толығатын
болса,
онда
Құрылтайшылар құрылтайшылық келісім-шартқа қол
қоюға міндетті. Университетке кейіннен жаңа
Қатысушыларды қабылдау құрылтайшылық келісімшартқа қосу туралы келісім-шартпен ресімделеді.
1.5. Серіктестіктің фирмалық атауы:
1.5.1. мемлекеттік тілде:
«Еуразия технологиялық университеті» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі;
қысқартылған атауы:
«Еуразия технологиялық университеті» ЖШС.
1.5.2. орыс тілінде:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Евразийский технологический университет»;
қысқартылған атауы:
ТОО «Евразийский технологический университет».
1.5.3. ағылшын тілінде:
«Eurasian technological university» Limited libility
partnership;
қысқартылған атауы:
«Eurasian technological university» LLP.
1.6. Университеттің орналасқан мекен-жайы:
Қазақстан Республикасы, пошталық индексі 050012,

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью
«Евразийский технологический университет» (далее –
«Университет») является юридическим лицом по
законодательству Республики Казахстан, образовано и
действует в соответствии с Конституцией Республики
Казахстан от 30 августа 1995 года, Гражданским кодексом
Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XII,
Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от
29 октября 2015 года № 375-V, Законом Республики
Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319III, Законом Республики Казахстан «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью» от
22.04.1998 года № 220-I.и настоящим Уставом.
1.2. Товарищество с ограниченной ответственностью
«Евразийский технологический университет» создано в
результате
реорганизации
путем
преобразования
Учреждения
«Евразийский
технологический
университет»
в
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Евразийский
технологический
университет» последнее является правопреемником в
отношении всего имущества по всем обязательствам, в
отношении всех кредиторов и должников Учреждения
«Евразийский технологический университет».
1.3. Товарищество является субъектом среднего
предпринимательства, не относящиеся к субъектам
малого и крупного предпринимательства в соответствии с
пунктами 3 и 6 статьи 24 Предпринимательского кодекса
Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V.
1.4. Единственным участником Университета является:
гражданин Республики Казахстан Есполов Айдос
Тлектесович, 12.09.1976 года рождения, уроженец
Жамбылской области, удостоверение личности №
045936061, выдано Министерством внутренних дел
Республики Казахстан от 27.02.2020 года, ИИН
760912350051, проживающий по адресу: Республика
Казахстан, почтовый индекс 050044, город Алматы,
Медеуский район, улица Жамакаева, дом 254 В/7.
Если Университет вследствие раздела вклада или
увеличения Уставного капитала, пополнится новыми
Участниками, то Участники обязаны подписать
Учредительный договор. Последующий прием в
Университет новых Участников оформляется договором
о присоединении к учредительному договору.
1.5. Фирменное наименование Товарищества:
1.5.1. на государственном языке:
«Еуразия технологиялық университеті» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі;
сокращенное:
«Еуразия технологиялық университеті» ЖШС.
1.5.2. на русском языке:
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Евразийский технологический университет»;
сокращенное:
ТОО «Евразийский технологический университет».
1.5.3. на английском языке:
«Eurasian technological university» limited libility
partnership;
сокращенное:
«Eurasian technological university» LLP.
1.6. Местонахождение Университета:
Республика Казахстан, почтовый индекс 050012, город
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Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Төле би көшесі, 109
үй.
1.7. Университет озінің қызметін мемлекеттік тіркеуден
өткен сәттен бастап қызметінің аяқталу сәтіне дейін
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.
1.8. Университеттің қызметінің мерзімі: шектелмеген.

Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 109.
1.7. Университет осуществляет свою деятельность с
момента государственной регистрации до полного
прекращения его деятельности в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
1.8. Срок деятельности Университета: не ограничен.

2-бап. УНИВЕРСИТЕТТІҢ ЗАҢДЫ
МӘРТЕБЕСІ
2.1. Университет уәкілетті мемлекеттік органдарда
мемлекеттік тіркеуден өткен және ол туралы Қазақстан
Республикасының Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің
ұлттық тізіліміне заңды тұлға туралы мәлімет енгізілген
күннен бастап заңды тұлғаның құқығына ие болады.
2.2. Университет өзінің мөрі, жеке дербес теңгерімі,
банктегі есеп-шоты мен басқа да шоттары және атауы
жазылған бланкілері, логотипі және қазақ, орыс және
ағылшын тілдерінде өз атауы көрсетілген атрибуттары
бар.
2.3. Университет өз қызметінің мақсаттарына жету үшін,
өз атынан келісім-шарттар жасауға, мүліктік және жеке
мүліктік емес құқықтарға ие болуға, міндеттерін
орындауға, сот және басқа да органдарда талапкер мен
жауапкер
болуына,
сонымен
қатар
Қазақстан
Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа
да іс-әрекеттерді жүзеге асыруына құқылы.
2.4.
Университет
Қазақстан
Республикасының
аймағында және шет елдерде филиалдар мен
өкілдіктерді құруға, басқа заңды тұлғалармен бірге
бірлестіктер (одақтар) құруға, сонымен бірге басқа
заңды тұлғалардың Құрылтайшысы (қатысушысы)
болуға құқылы. Университет өз филиалдары мен
өкілдіктерінің ашылуы жөнінде және олардың мекенжайы туралы мемлекеттік тіркелуін жүзеге асырған
органға хабарлауға міндетті.
2.5. Университет өзінің міндеттемелері бойынша барлық
мүлкімен жауап береді және де өз Қатысушысының
міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
2.6. Университеттің Қатысушысы оның міндеттемелері
бойынша жауап бермейді және Университеттің
қызметімен байланысты зияндарға өзінің қосқан
салымының құны шегінде тәуекел етеді.

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС
УНИВЕРСИТЕТА
2.1. Университет приобретает права юридического лица с
момента
его
государственной
регистрации
в
компетентных государственных органах и внесения в
Национальный
реестр
бизнес-идентификационных
номеров Республики Казахстан сведения о юридическом
лице.
2.2. Университет имеет круглую печать, самостоятельный
баланс, расчетный и иные счета в банках, бланки, логотип
и другие атрибуты своего фирменного наименования на
казахском, русском и английском языках.
2.3. Университет для достижения целей своей
деятельности имеет право от своего имени заключать
сделки, приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в судебных и иных органах, а также
осуществлять иные действия, не противоречащие
законодательству Республики Казахстан.
2.4. Университет вправе создавать как на территории
Республики Казахстан, так и за ее пределами, филиалы и
представительства, вступать в объединения (союзы) с
другими юридическими лицами, а также быть
учредителем (участником) иных юридических лиц.
Университет обязан извещать орган, осуществляющий
его государственную регистрацию, о создании своих
филиалов и открытии представительств, а также о месте
их расположения.
2.5. Университет отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом и не отвечает по
обязательствам Участника.
2.6. Участник Университета не отвечает по его
обязательствам и несет риск убытков, связанных с
деятельностью Университета, в пределах стоимости
внесенных им вкладов.

3-бап. УНИВЕРСИТЕТТІҢ ҚАТЫСУШЫСЫНА
ЖӘНЕ ҮЛЕСТІ САТЫП АЛУШЫЛАРҒА
УНИВЕРСИТЕТТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ
АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІМЕН МЕРЗІМДЕРІ
3.1. Университет өзінің Қатысушысының (үлесті сатып
алушылардың) талап етуі бойынша Университет
Қатысушысының
(үлесті
сатып
алушылардың)
мүддесіне қатысты оның қызметі туралы ақпаратты
ұсынуға міндетті.
3.2. Университет Қатысушысының (үлесті сатып
алушылардың) мүддесіне қатысты ақпараттар:
3.2.1. Университет қатысушысымен қабылданған,
Университеттің байқау кеңесінің, атқарушы органының,
тексеру комиссиясының (ревизорының), Ғылыми
кеңесінің, қамқоршылық кеңесінің шешімдері және
қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
3.2.2. Университеттің өз капиталы мөлшерінің жиырма
бес және одан да көп процентін құрайтын мөлшерде

Статья 3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УЧАСТНИКУ УНИВЕРСИТЕТА И
ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
3.1. Университет обязан по требованию своего Участника
(приобретателей долей) предоставлять информацию о
деятельности Университета, затрагивающую интересы
его Участника (приобретателей долей).
3.2. Информацией, затрагивающей интересы Участника
(приобретателей долей) Университета признается:
3.2.1. решения, принятые участником Университета,
наблюдательного совета, исполнительного органа,
ревизионной комиссии (ревизора) Университета, Ученого
совета, попечительского совета и информация об
исполнении принятых решений;
3.2.2. получение Университетом займа в размере,
составляющем двадцать пять и более процентов от
размера собственного капитала Университета;
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Университеттің қарыз алуы;
3.2.3. жасалған мәміле нәтижесінде Университеттің өз
меншігіндегі капиталы мөлшерінің жиырма бес және
одан да көп процентін құрайтын сомадағы мүлік сатып
алынатын немесе иеліктен шығарылатын ірі мәмілені
немесе өзара байланыстағы мәмілелерді Университеттің
жасауы;
3.2.4. Университеттің қандай да болсын қызметтің түрін
жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер
жасауға лицензиялар алуы, олардың қолданылуын
тоқтата тұру немесе тоқтату, сондай-ақ Университеттің
қандай да болсын қызметтің түрін жүзеге асыруға және
(немесе) белгілі бір іс-әрекеттер жасауға бұрын алған
лицензияларынан айыру;
3.2.5. Университеттің мүлкіне тыйым салу;
3.2.6. нәтижесінде Университеттің баланстық құны
Университеттің активтері жалпы мөлшерінің он немесе
одан да көп процентін құрайтын мүлкі жойылған
төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;
3.2.7. Университетті әкімшілік жауаптылыққа және
(немесе) оның лауазымды адамдарын қылмыстық
немесе әкімшілік жауаптылыққа тарту;
3.2.8. Университетті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру
туралы шешім;
3.2.9. аудиторлық есеп (ол бар болса);
3.2.10. сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны
туралы ақпарат;
3.2.11. Университеттің жарғысына сәйкес Университет
қатысушысының мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат
танылады.
3.3.
Университеттің
қызметі
туралы
оның
Қатысушысының мүддесіне қатысты ақпаратты ұсыну
қолданыстағы заңдармен Университеттің Жарғасына
сәйкес жүргізіледі.
Университет өзінің қызметі туралы ақпаратты осы
Университеттің
Қатысушысына
Қатысушының
Университеттің атқарушы органына ақпаратты ұсыну
туралы жазбаша өтініш жасаған мерзімнен бастап 7
(жеті) жұмыс күннен кешіктірмей ұсынуга міндетті.
3.4. Университеттің қызметі туралы ақпаратты үлесті
сатып алушыларға ұсыну Университеттің осы
Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады. Ақпаратты ұсыну
тәртібі мен көлемі үлесті сатып алу туралы алдын ала
шартпен белгіленеді. Университет осы Университеттің
үлесті сатып алушыларына өзінің қызметі туралы
ақпаратты алдын ала шартқа қол қойған күннен бастап
10 (он) жұмыс күннен кешіктірмей ұсынуға міндетті.
3.5. Университеттің қызметіне қатысты құжаттар
Университетте оның қызметінің барлық уақытында
Университеттің атқарушы органы орналасқан жерде
немесе Жарғымен анықталған басқа орында сақталады.
3.6. Сақталуға тиісті құжаттар:
3.6.1.
Университеттің
жарғысы,
Университеттің
жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
3.6.2.
Қатысушының
шешімдері
(құрылтай
жиналыстарының хаттамалары);
3.6.3. құрылтай шарты, құрылтай шартына енгізілген
өзгерістер мен толықтырулар;
3.6.4. Университеттің белгілі бір қызмет түрлерімен
айналысуына және (немесе) белгілі бір іс-әрекет
жасауына арналған лицензиялар;
3.6.5. Университеттің оның балансындағы (балансында

3.2.3. совершение Университетом крупной сделки или
совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в
результате которой (которых) приобретается или
отчуждается имущество на сумму, составляющую
двадцать пять и более процентов от размера собственного
капитала Университета;
3.2.4.
получение
Университетом
лицензий
на
осуществление каких-либо видов деятельности и (или)
совершение определенных действий, приостановление
или прекращение их действий, а также лишение ранее
полученных Университетом лицензий на осуществление
каких-либо видов деятельности и (или) совершение
определенных действий;
3.2.5. арест имущества Университета;
3.2.6. наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный
характер, в результате которых было уничтожено
имущество Университета, балансовая стоимость которого
составляла десять или более процентов от общего
размера активов Университета
3.2.7. привлечение Университета к административной
ответственности и (или) его должностных лиц к
уголовной или административной ответственности;
3.2.8. решение о принудительной реорганизации
Университета;
3.2.9. аудиторский отчет (при его наличии);
3.2.10. информация о возбуждении в суде дела по
корпоративному спору;
3.2.11. иная информация, затрагивающая интересы
участника Университета, в соответствии с уставом
Университета.
3.3. Предоставление информации о деятельности
Университета, затрагивающей интересы его Участника,
осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и Уставом Университета.
Университет обязан предоставить информацию о
своей деятельности Участнику Университета в срок не
позднее 7 рабочих дней от даты письменного обращения
Участника
о
предоставлении
информации
в
исполнительный орган Университета.
3.4. Представление информации о деятельности
Университета приобретателям долей осуществляется в
соответствии с настоящим Уставом Университета.
Порядок
предоставления
и
объем
информации
устанавливаются
предварительным
договором
о
приобретении долей. Университет обязан предоставить
информации о деятельности приобретателям долей
Университета, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты
подписания предварительного договора.
3.5.
Документы
Университета,
касающиеся
его
деятельности, подлежат хранению Университетом в
течение всего срока его деятельности по месту
нахождения исполнительного органа Университета или в
ином месте, определенном его Уставом.
3.6. Хранению подлежат следующие документы:
3.6.1. устав Университета, изменения и дополнения,
внесенные в устав Университета;
3.6.2. решения участника (протоколы учредительных
собраний);
3.6.3. учредительный договор, изменения и дополнения,
внесенные в учредительный договор;
3.6.4.
лицензии
на
занятие
Университетом
определенными видами деятельности и (или) совершение
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болған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
3.6.6. Университеттің филиалдары мен өкілдіктері
туралы ереже;
3.6.7.
Қатысушының шешімдері (Университет
қатысушылары жалпы жиналыстарының хаттамалары,
Университет қатысушылары жалпы жиналыстары күн
тәртібінің мәселелері бойынша материалдар);
3.6.8.
Университет
қатысушыларының
жалпы
жиналысын өткізу үшін ұсынылған Университет
қатысушыларының тізімі;
3.6.9. байқау кеңесі, ғылыми кеңесі және қамқоршылық
кеңесінің
күн
тәртібінің
мәселелері
бойынша
материалдары, отырыстарының хаттамалары (сырттай
отырыстарының шешімдері);
3.6.10. атқарушы орган отырыстарының хаттамалары
(шешімдері).
3.7. Басқа құжаттар Қазақстан Республикасының
заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.
3.8. Қатысушының талабы бойынша Университет оған
қолданыстағы заңдарда белгіленген құжаттардың
көшірмелерін Университеттің Жарғысымен белгіленген
тәртіпте ұсынуға міндетті.

определенных действий;
3.6.5. документы, подтверждающие права Университета
на имущество, которое находится (находилось) на его
балансе;
3.6.6. положение о филиалах и представительствах
Университета;
3.6.7. решения участника (протоколы общих собраний
участников Университета, материалы по вопросам
повестки дня общих собраний участников Университета);
3.6.8. списки участников Университета, представляемые
для
проведения
общего
собрания
участников
Университета;
3.6.9. материалы по вопросам повестки дня, протоколы
заседаний (решений заочных заседаний) наблюдательного
совета, ученого совета и попечительского совета;
3.6.10. протоколы заседаний (решений) исполнительного
органа.
3.7. Иные документы хранятся в течение срока,
установленного в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
3.8. По требованию Участника, Университет обязан
представить ему копии документов, предусмотренных
действующим
законодательством,
в
порядке,
определенном Уставом Университета.

4-бап. ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МӘНІ
4.1. Университет өз қызметінің негізгі мақсаты ретінде
табыс алу болып табылады.
4.2.
Қазақстан
Республикасының
білім
беру
концепциясын жүзеге асыратын білім, ғылым және
мәдениетті дамыту мен жетілдірудің жетекші орталығы
болып табылатын Университеттің мақсаты тұлғаның
интелектуалдық және рухани-адамгершілік дамуына,
жоғары білім алуына және таңдап алған саласында
білікті машықтануына, білім берудің әлемдік білім
кеңістігіне интеграцияланатын ғылыми ауқымды
моделін құруға қажетті мұқтаждықтарын өтеуге
бағытталған.
4.3. Университеттің басты міндеттері:
4.3.1. еңбек нарығында бәсекелестікке жарамды білікті
мамандарды даярлау, қайта даярлау және олардың
біліктілігін арттыру;
4.3.2.
тұлғаның
шығармашылық,
физикалық
мүмкіндіктерін дамыту, салауатты өмір салтын
ұстанудың берік негізін қалау;
4.3.3. азаматтылық пен отансүйгіштікті, Отанымыз –
Қазақстан Республикасына деген сүйіспеншілікті,
мемлекеттік нышандарға құрметпен қарау, ұлттық
дәстүрлерді құрметтеу, конституцияға және қоғамға
қарсы кез келген әрекеттерге деген төзбестік
қасиеттерін тәрбиелеу;
4.3.4. әлемдік және отандық мәдениет жетістіктеріне
баулу,
тарихты
білу,
қазақ
халқы
мен
республикамыздың
өзге
халықтарының
салтдәстүрлерін үйрену, мемлекеттік, орыс және шет ел
тілдерін меңгеру;
4.3.5. іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер мен
инновациялық зерттемелерді жүзеге асыру, оқытудың
жаңа технологияларын құрастыру және енгізу, білім
беру ісін ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу.
4.4. Алдына қойған мақсаттары мен міндеттерін

Статья 4. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Основной целью деятельности Университета является
извлечение прибыли.
4.2.
Целью деятельности Университета, как ведущего
центра развития и совершенствования образования, науки
и культуры, претворяющего в жизнь концепцию
образования
Республики
Казахстан
является
удовлетворение
потребностей
личности
в
интеллектуальном и духовно-нравственном развитии,
приобретении высшего образования и квалификации в
избранной области профессиональной деятельности для
формирования
наукоемкой
модели
образования,
интегрированной
в
мировое
образовательное
пространство.
4.3.Основными задачами Университета являются:
4.3.1. подготовка квалифицированных специалистов,
конкурентоспособных на рынке труда, переподготовка и
повышение их квалификации;
4.3.2. развитие творческих, физических возможностей
личности, формирование прочных основ здорового образа
жизни;
4.3.3. воспитание гражданственности и патриотизма,
любви к Родине - Республике Казахстан, уважения к
государственным
символам,
почитания
народных
традиций, нетерпимости к любым антиконституционным
и антиобщественным проявлениям;
4.3.4. приобщение к достижениям мировой и
отечественной культуры, изучение истории, обычаев и
традиций казахского и других народов Республики,
овладение государственным, русским, иностранными
языками;
4.3.5. осуществление фундаментальных и прикладных
научных исследований и инновационных разработок,
разработка и внедрение новых технологий обучения,
информатизация образования, выход на международные
глобальные коммуникационные сети.
4.4. Для выполнения поставленной цели и задач
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орындау үшін Университет келесі қызмет түрлерін
көрсетеді:
4.4.1. мемлекеттік
жалпыға
міндетті
білім
стандарттарына сәйкес түрлі экономика салалары мен
әлеуметтік орта үшін білікті мамандар дайындау;
4.4.2. магистратурада және докторантурада ғылыми
және педагогикалық кадрларды дайындау;
4.4.3. ғылымның
барлық
салаларында
іргелі,
қолданбалы ғылыми зерттеулер мен тәжірибелікконструкторлық жұмыстарды, сондай-ақ әдістемелік
зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу;
4.4.4. ғылыми
және
ғылыми-педагогикалық
кадрлардың, түрлі саладағы мамандардың біліктілігін
арттыру және қайта даярлау;
4.4.5.
мәдени - ағартушылық қызмет, Қазақстан
халқы мәдениеттерінің өз-ара байыту үдерісіне қатысу,
ғылыми білімді тарату және насихаттау;
4.4.6. Университет қызметінің профилі бойынша оқу
және
ғылыми-әдістемелік
құралдарын,
ғылыми
әдебиетті, оқыту-нормативтік құжаттарды, электрондық
өнімдерді әзірлеу және басып шығару;
4.4.7. мәдени - бұқаралық, спорттық сауықтыру және
спорттық шараларды ұйымдастыру және өткізу, спорт
секцияларын ашу;
4.4.8.
білім
беру
үдерісіне
қатысушылардың
тамақтануын және тұратын жерін ұйымдастыру;
4.4.9. негізгі қызметтің барлық бағыттары бойынша
шетелдік
ұйымдармен
тікелей
шарттар
мен
келісімшарттар жасау, ғалымдар мен мамандардың
уақытша ұжымдарын құру, халықаралық бірлестіктер
мен ұйымдар қызметтеріне қатысу;
4.4.10. өз қызметін жүзеге асыру кезінде құпиялық
қорғалуын қамтамасыз ету және сақтау;
4.4.11. ғылыми-педагогикалық
әлеуетті,
оқытуматериалдық базаны және инновациялық білім беру
технологияларын тиімді пайдалану негізінде жоғары
білімнің әлемдік стандарттарға сай тұрақты жоғарғы
деңгейін қамтамасыз ету;
4.4.12. Университеттегі әр студенттің, оқытушының
және қызметкердің білім алушылық, рухани, мәдени
және интеллектуалдық дамуы үшін максималды
жағдайларды қамтамасыз ету;
4.4.13. Қазақстан Республикасының жоғары білім беру
жүйесіне енгізу үшін мемлекеттік басқару органына
әлемдік ғылыми - білім беру үдерісіндегі білім беруді,
ғылымды, техниканы және технологияларды дамыту
мәселелері бойынша ұсыныстарды дайындау.
4.4.14. білікті жұмысшы кадрлары мен орта буын
мамандарын:
1) техникалық және кәсiптiк бiлiмнің;
2) орта бiлiмнен кейiнгi бiлiмнің;
3) жоғары бiлiмнің;
4) жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмнің білім беру
бағдарламалары бойынша даярлау.
4.5. Университет негізгі білім беру қызметіне
қосымша:
4.5.1. ел экономикасын дамыту жоспарлары мен жайкүйі бойынша аналитикалық шолулар мен баяндамалар
әзірлеу;
4.5.2. шетелдіктердің қатысуымен білім саласының
жобаларын әзірлеп және оны жүзеге асыру;
4.5.3. білім жүйесін жетілдіру мен реформалау

Университет
осуществляет
следующие
виды
деятельности:
4.4.1. подготовка в соответствии с государственными
общеобязательными
стандартами
образования
квалифицированных специалистов для различных
отраслей экономики и социальных сфер;
4.4.2. подготовка научных и педагогических кадров в
магистратуре и докторантуре;
4.4.3. организация и проведение фундаментальных,
прикладных
научных
исследований
и
опытноконструкторских
работ,
а
также
методических
исследований во всех областях науки;
4.4.4. повышение квалификации и переподготовка
научных и научно-педагогических кадров, специалистов
различного профиля;
4.4.5. культурно-просветительская деятельность, участие
в процессе взаимообогащения культур народов
Республики Казахстан, распространение и пропаганда
научных знаний;
4.4.6. разработка и издание учебных и научнометодических пособий и научной литературы, учебнонормативных документов, электронной продукции по
профилю деятельности Университета;
4.4.7. организация и проведение культурно-массовых,
спортивно-оздоровительных и спортивных мероприятий,
создание спортивных секций;
4.4.8. организация питания и проживания участников
образовательного процесса;
4.4.9. заключение с зарубежными организациями прямых
договоров и контрактов по всем направлениям основной
деятельности, создание временных коллективов ученых и
специалистов, участие в деятельности международных
объединений и организаций;
4.4.10.
обеспечение
защиты
и
сохранение
конфиденциальности
при
осуществлении
своей
деятельности;
4.4.11. обеспечение стабильно высокого уровня высшего
образования, соответствующего мировым стандартам, на
основе
эффективного
использования
научнопедагогического потенциала, учебно-материальной базы и
инновационных образовательных технологий;
4.4.12. обеспечение
максимальных
условий
для
образовательного,
нравственного,
культурного
и
интеллектуального
развития
каждой
личности
обучающегося, преподавателя и работника Университета;
4.4.13. подготовка
предложений
в
орган
государственного управления по вопросам развития
образования, науки, техники и технологий в мировом
научно-образовательном пространстве для внедрения в
систему высшего образования Республики Казахстан.
4.4.14. подготовка квалифицированных рабочих кадров и
специалистов
по
следующим
образовательным
программам:
1) технического и профессионального образования;
2) послесреднего образования;
3) высшего образования;
4) послевузовского образования.
4.5. В дополнение к основным образовательным
услугам Университет осуществляет:
4.5.1. подготовку аналитических обзоров и докладов по
состоянию и перспективам развития экономики;
4.5.2. разработку и осуществление проектов с
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мәселелері жөнінде семинарлар және басқа да оқуәдістемелік шаралар дайындап, өткізу;
4.5.4. кадрларды дайындау, зерттеу, консалтингтік және
осымен байланысты сыртқы экономикалық қызметтер
саласындағы
халықаралық
жобалар
мен
бағдарламаларды орындау;
4.5.5.
халықты,
мамандарды
және
жетекші
жұмыскерлерді оқыту саласында кеңестік және басқа да
қызметтер көрсету;
4.6. Университет жүктелген міндеттерін жүзеге
асыру аясында өз бетімен:
4.6.1. Экономиканың қажеттілігіне сай, заңмен
анықталған тәртіппен түзетілетін мамандықтар және
дайындау
бағыттары
бойынша
бакалаврларды,
магистрлерді, докторларды көп деңгейлі дайындауды
жүзеге асыру;
4.6.2. Кадрларды дайындау, қайта дайындау, кәсіби
біліктілігін
көтеру
мемлекеттік
білім
беру
тапсырыстары негізінде және оқу шығынын толық
өтеуімен жеке және заңды тұлғалармен келісім-шарт
негізінде жүзеге асады.
4.6.3. Университет
жұмыскерлерін,
сондай-ақ
Қатысушының ұсынуы бойынша басқа тұлғаларды
дайындау, қайта дайындау, кәсіби біліктілігін көтеру
төлемнің жеңілдетілген түрімен жүзеге асады.
4.6.4. Білім беруді, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу,
баспа қызметтерін ұйымдастыру және жоспарлауды
жүзеге асырады;
4.6.5. Университеттің және оның құрылымдарының
әлеуметтік дамуы мен материалдық-техникалық базасын
нығайту, жарғылық мақсаттар мен міндеттерді іске
асыруға
бағытталған
қаржылық-шаруашылық
қызметтерді іске асырады; ғылыми-техникалық және
әлеуметтік даму қорларын, материалдық ынталандыру
және басқа да қорлар құрады, белгіленген тәртіппен
банк несиесін, оның ішінде шетел валютасын да
пайдалана алады;
4.6.6. Республикалық және халықаралық мәжілістерге,
симпозиумдар,
конференциялар
өткізуді
ұйымдастырып, қатысады;
4.6.7. Республикалық
және
халықаралық
мекемелермен
келісімшартқа
отырып,
олардың
қызметіне қатыса алады; шетелдік зерттеу және оқу
орталықтарымен ынтымақтаса алады.
4.7.
Университет республикалық және халықаралық
ұйымдар және мекемелер мен тікелей байланыс
орнатуға, олармен білім және ғылыми қызмет, қайта
дайындау мен біліктілікті
арттыру саласында
ынтымақтастық туралы шарттарға отыруға құқығы бар.
4.8.
Университет халықаралық ынтымақтастықты
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасына
және
халықаралық
шарттар
мен
келісімдерге сәйкес жүзеге асырады.
4.9.
Университет халықаралық ынтымақтастықты
келесі формаларда жүзеге асырады:
4.9.1. Университеттің білім беру үдерісінде және
ғылыми-зерттеушілік
жұмысында
студенттердің,
оқытушылар
мен
жұмыскерлердің
академиялық
мобильділігін қамтамасыз ету және қатысу;
4.9.2. бірлескен білім бағдарламаларын әзірлеу және
жүзеге асыру;
4.9.3. бірлескен ғылыми зерттеулер өткізу;

иностранным участием в сфере образования;
4.5.3. разработку и проведение семинаров и других
учебно-методических
мероприятий
по
вопросам
реформирования
и
совершенствования
системы
образования;
4.5.4. реализацию международных проектов и программ в
области подготовки кадров, исследований, консалтинга и
связанная с этим внешнеэкономическая деятельность;
4.5.5. оказание консультационных и иных услуг в области
обучения населения, специалистов и руководящих
работников;
4.6. В рамках реализации возложенных задач
Университет самостоятельно:
4.6.1.
Осуществляет
многоуровневую
подготовку
бакалавров, магистров, докторов по специальностям и
направлениям
подготовки,
которые
могут
в
установленном законом порядке корректироваться в
соответствии с потребностями экономики.
4.6.2. Подготовку,
переподготовку,
повышение
квалификации кадров, осуществляется на договорной
основе с физическими и юридическими лицами с полным
возмещением затрат на обучение и на основе
государственного образовательного заказа.
4.6.3. По представлению
участника
подготовка,
переподготовка, повышение квалификации работников
Университета, а также иных лиц может осуществляться
на льготных условиях оплаты.
4.6.4. Осуществляет планирование и организацию
образовательной,
учебно-методической,
научноисследовательской, издательской деятельности;
4.6.5. Осуществляет
финансово-хозяйственную
деятельность, направленную на реализацию уставных
целей и задач, укрепление материально-технической базы
и социальное развитие Университета, а также его
структур; образует фонды научно-технического и
социального развития, материального поощрения и иные
фонды; в установленном порядке пользуется услугами
финансовых институтов и учреждений, в том числе в
иностранной валюте;
4.6.6. Организует проведение и участвует в работе
республиканских
и
международных
совещаний,
симпозиумов, конференций;
4.6.7. Заключает договоры с республиканскими и
международными организациями, участвует в их
деятельности;
сотрудничает
с
зарубежными
исследовательскими и учебными центрами;
4.7. Университет имеет право устанавливать прямые связи
с республиканскими и международными Университетами
и организациями, заключать с ними договоры о
сотрудничестве в области образования и научной
деятельности,
переподготовки
и
повышения
квалификации.
4.8. Международное сотрудничество Университет
осуществляет
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Республики
Казахстан
и
международными договорами и соглашениями.
4.9.
Университет
осуществляет
международное
сотрудничество в следующих формах:
4.9.1. обеспечение
и
содействие
академической
мобильности обучающихся, преподавателей, сотрудников
в образовательном процессе и научно-исследовательской
работе Университета;
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4.9.4. шетел азаматтарын оқыту;
4.9.5. бірлескен конференциялар, семинарлар және
тренингтер өткізу;
4.9.6. Университет қызметкерлерін және оқушыларын
шет елдерге оқуға және машықтануға жіберу;
4.9.7. шетелдік клиенттерге консультациялық және
басқа қызметтер көрсету;
4.9.8. Университеттің оқу және ғылыми қызметі
бағыттары бойынша
халықаралық конгрестер,
симпозиумдар, кеңестер ұйымдастыру және оларға
қатысу;
4.9.9. Халықаралық ұйымдар мен қауымдастықтардың
қызметіне қатысу.
4.10.
Университет сыртқыэкономикалық қызметті
жүзеге асыруға, Қазақстан Республикасында және одан
тыс жерлерде шетелдік заңды және жеке тұлғалар мен
өз атынан мәмілелер мен өзге заң актілерге отыруға
құқығы бар.
4.11. Университет лицензиялауды талап ететін қызмет
түрлерін осындай лицензия болған кезде ғана жүргізеді.

4.9.2. разработка
и
реализация
совместных
образовательных программ;
4.9.3. проведение совместных научных исследований;
4.9.4. обучение иностранных граждан;
4.9.5. проведение совместных конференций, семинаров
и тренингов:
4.9.6. обучение
и
стажировка
работников
и
обучающихся Университета за рубежом;
4.9.7. оказание консультационных и иных услуг
зарубежным клиентам;
4.9.8. организация и участие в международных
конгрессах, симпозиумах, конференциях, совещаниях по
направлениям учебной и научной деятельности
Университета;
4.9.9. участие
в
деятельности
международных
организаций и ассоциаций.
4.10.
Университет
имеет
право
осуществлять
внешнеэкономическую деятельность, заключать
в
установленном порядке от своего имени сделки и иные
юридические акты с иностранными юридическими и
физическими лицами как в Республике Казахстан, так и за
его пределами.
4.11.
Деятельность, подлежащая лицензированию,
осуществляется
Университетом
при
наличии
соответствующей лицензии.

5-бап. УНИВЕРСИТЕТПЕН
КӨРСЕТІЛЕТІН АҚЫЛЫ БІЛІМ
БЕРУ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ
5.1. Университеттің ақылы білім беру қызметі Қазақстан
Республикасының «Білім туралы» заңына сәйкес, егер
оның есебінен түсетін табыс толығымен Университеттің
білім беру үдерісінің шығындарын
өтеуге (соның
ішінде еңбекақы төленуіне), оның дамуы мен
жетілдіруіне жұмсалатын болса, кәсіпкерлік ретінде
қарастырылмайды.
5.2.
Университет
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес заңды және жеке тұлғалармен
өтеулі келісімшарттар жасасу негізінде жеке кәсіпкерлік
және табыс әкелетін өзге қызмет түрлерін көрсете
алады, олар:
5.2.1. кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта
даярлау;
5.2.2. қосымша білім беру бағдарламалары;
5.2.3. қосымша арнайы курстар мен пәндер
циклдарын оқыту;
5.2.4. жекелеген білім алушыларға жекеше тәртіпте
оқу жоспары бойынша қарастырылған сағат мөлшерінен
асатын, қосымша сабақтар өткізу;
5.2.5. оқу-әдістемелік әдебиеттерін құрастыру және
шығару;
5.2.6. қосымша ғаламторлық-байланыс қызмет түрлерін
көрсету;
5.2.7.
жазғы
демалысты
ұйымдастыру,
білім
алушылардың тамақтануын, Университетте өткізілетін
түрлі шараларға қатысуын қамтамасыз ету;
5.2.8. білім алушылар, профессорлық-оқытушылық
құрамы арасында спорттық жарыс түрлерін, семинарлар,
кеңестер, конференциялар ұйымдастырып, өткізу;
5.2.9. Университеттің білім беру үдерісі мен ғылыми
қызметінің
қамтамасыз
етілуіне
байланысты,
Университетте білім алушылар үшін шет елдерде

Статья 5. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ
УНИВЕРСИТЕТОМ
5.1. Платная образовательная деятельность Университета
в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об
образовании»
не
рассматривается
как
предпринимательская, если получаемый от нее доход
полностью идет на возмещение затрат Университета по
обеспечению образовательного процесса (в том числе на
заработную плату), на его развитие и совершенствование.
5.2. Университет в соответствии с законодательством
Республики Казахстан на основании возмездных
договоров, заключенных с юридическими и физическими
лицами, вправе осуществлять следующие виды
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности по следующим видам предоставления
услуг:
5.2.1. повышению квалификации и переподготовке
кадров;
5.2.2. дополнительным образовательным программам;
5.2.3. дополнительному преподаванию специальных
курсов и циклов дисциплин;
5.2.4. проведению
дополнительных
занятий
по
предметам сверх количества часов по учебному плану с
отдельными обучающимися в индивидуальном порядке;
5.2.5. разработке и реализации учебно-методической
литературы;
5.2.6. предоставлению
дополнительных
услуг
Интернет-связи;
5.2.7. организации летнего отдыха, обеспечению
питания
обучающихся,
участников
различных
мероприятий, проводимых в Университете;
5.2.8. организации
и
проведению
различных
мероприятий: спортивных соревнований, семинаров,
совещаний,
конференций
среди
обучающихся,
профессорско-преподавательского состава;
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сынақтан, тәжірибеден өту, Қазақстан Республикасынан
тыс жерлерге оқуға жіберуді қосқандағы халықаралық
және ішкі экономикалық қызмет түрлерін көрсету.
5.3. Ақылы білім беру қызметінің жүзеге асырылуына
орай Университет пен білім алушылардың, олардың атааналары мен өзге заңды өкілдерінің қарым-қатынасы
білім беру деңгейін, мерзімін, ақылы оқыту мөлшерін
тағы басқа шарттарын айқындайтын келісім-шартпен
реттеледі.
5.4. Осы Жарғыда қарастырылған міндеттердің жүзеге
асырылуы үшін Университет түрлі қорлар құруға
құқығы бар.

5.2.9. осуществление
международной
и
внешнеэкономической
деятельности,
связанной
с
обеспечением образовательного процесса и научной
деятельности Университета, включая организацию и
проведение стажировок и практики за рубежом для
обучающихся в Университете, направление на обучение
за пределы Республики Казахстан.
5.3. Взаимоотношения Университета и обучающихся, их
родителей и иных законных представителей, в связи с
реализацией
платных
образовательных
услуг,
регулируются договором, определяющим уровень
образования, сроки обучения, размер платы за обучение,
иные условия.
5.4. В целях реализации задач, предусмотренных
настоящим Уставом, Университет вправе создавать
различные фонды.

6-бап. УНИВЕРСИТЕТКЕ ОҚУҒА ҚАБЫЛДАУ
6.1. Университетке негізгі орта білімі, орта білімі
(жалпы орта білімі, техникалық және кәсіби білімі) және
жоғары білімі бар Қазақстан Республикасының
азаматтары, шетел азаматтары және азаматтығы жоқ
адамдар қабылданады. Шетел азаматтары мен
азаматтығы жоқ адамдар Университетке Қазақстан
Республикасының заңнамаларында, сонымен қатар,
халықаралық келісімдерде қарастырылған тәртіпте
қабылданады.
6.2. Университетте білім алушылар контингентін құру
білім гранттарын иеленгендерді, біліктілігі жоғары
ғылыми және педагогикалық кадрларды, техникалық
және кәсіби мамандарын дайындау үшін мемлекеттік
білім беру тапсырысын орналастыру, орта білімнен
кейінгі білім беру, сонымен қатар, азаматтарды өз
қаржылары мен өзге қаржы көздері есебінен оқуға
қабылдау арқылы жүзеге асырылады.
6.3. Университетке оқуға түсетіндердің құжаттарын
қабылдау ісін ұйымдастыру, оқуға түсу емтихандарын
қабылдау және студенттер қатарына тіркеу үшін
Ректордың
бұйрығымен
қабылдау
комиссиясы
құрылады. Құжаттарды қабылдау және Университетке
оқуға қабылдау тәртібі Типтік қабылдау ережелері мен
Университетке оқуға қабылдау Ережелеріне сәйкес
реттеледі.
6.4. Білім алу Университетке қабылдау азаматтардың
өтініштері
бойынша
жыл
сайын
бекітілетін
Университетке қабылдау ережелері негізінде өткізіледі.
6.5. Университетке оқуға
түсетіндер
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген
жеңілдіктерді пайдаланады.
6.6. Азаматтарды
Университетте
оқитындардың
қатарына қабылдау Ректордың бұйрығымен рәсімделеді.

Статья 6. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ
6.1. В Университет принимаются граждане Республики
Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства,
имеющие основное среднее образование, среднее
образование (общее среднее образование, техническое и
профессиональное образование) и высшее образование.
Иностранные граждане и лица без гражданства
принимаются в Университет в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан, а также
международными
договорами,
ратифицированными
Республикой Казахстан.
6.2. Формирование
контингента
обучающихся
в
Университете путем принятия лиц, получивших
образовательные гранты, размещения государственного
образовательного заказа на подготовку научных и
педагогических
кадров
высшей
квалификации,
специалистов с техническим и профессиональным,
послесредним образованием, а также оплаты обучения за
счет собственных средств граждан и иных источников.
6.3. Для организации приема документов поступающих в
Университет, проведения вступительных экзаменов и
зачисления в состав обучающихся приказом Ректора
организуется приемная комиссия. Процедура приема
документов
и
зачисления
в
Университет
регламентируется
Типовыми
правилами
приема,
утвержденными
уполномоченным
государственным
органом в области образования, и Правилами приема в
Университет.
6.4. Прием в Университет для получения образования
проводится на основании ежегодно утверждаемых правил
приема в Университет.
6.5. Лица, поступающие в Университет, пользуются
льготами,
установленными
законодательством
Республики Казахстан.
6.6. Зачисление граждан в число обучающихся в
Университете
оформляется
приказом
Ректора
Университета.

7-бап. БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІН
ҰЙЫМДАСТЫРУ
7.1. Университетте түрлі деңгейдегі білім беру
бағдарламалары бойынша білім беру үдерісінің
ұйымдастырылуына қойылатын жалпы талаптар
Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы
заңнамасына, сондай-ақ Ректормен бекітілетін білім

Статья 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Общие требования к организации образовательного
процесса
в
Университете
по
образовательным
программам
различных
уровней
устанавливаются
законодательством Республики Казахстан в области
образования,
а
также
Правилами
организации
9

беру қызметін ұйымдастыру Ережелерімен белгіленеді.
7.2. Кәсіби
оқыту
бағдарламаларының
жүзеге
асырылуна орай Университеттің көп деңгейлі білім беру
құрылымында мамандарды дайындаудың мынадай
деңгейлері белгілене алады:
7.2.1. орта білім (жалпы орта білім, техникалық және
кәсіби білім);
7.2.2. орта білімнен кейінгі білім;
7.2.3. жоғары білім;
7.2.4. жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
7.3. Университетте мерзімдері мен деңгейлері бойынша
әртүрлі
үйлестірілген
білім
беретін
оқыту
бағдарламалары (пәнаралық, жоғары оқу орындары
арасында пайдаланылатын, халықаралық) мен қосымша
білім беру бағдарламалары жүзеге асырылуы мүмкін.
7.4. Университет білім беру қызметін жүргізу құқығын
беретін лицензияларға сәйкес қолданыстағы техникалық
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
мамандықтарының сыныптауышысы, жоғары және
жоғары
оқу
орнынан
кейінгі
білім
беру
мамандықтарының
сыныптауышысы
бойынша
мамандарды даярлайды.
7.5. Университетте оқыту келесі түрде өткізіледі:
күндізгі, сырттай, кешкі, қашықтықтан оқыту және
экстернат.
7.6. Университет жоғары білімнің кәсіби оқу
бағдарламаларының мазмұны білім берудің тиісті
деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарттарымен белгіленетін жұмыс оқу жоспарлары
мен бағдарламаларына сәйкес жүргізеді.
7.7. Университеттегі білім беру үдерісі кредиттік оқыту
технологиясының
негізінде
және
толығымен
мемлекеттік
жалпыға
міндетті
білім
беру
стандарттарына сәйкес жүргізіледі.
7.8. Оқу үдерісін ұйымдастыруға қатысты оқу
жылының ұзақтығы, оқу сабақтарының түрлері,
білімдерді бақылау жүйесі тәрізді барлық мәселелер,
Қазақстан
Республикасының
білім
саласындағы
қолданыстағы заңнамаларына сәйкес Ректор бекітетін
Университеттің ішкі саясатымен реттеледі.
7.9. Университет іргелі, ізденімдік және қолданбалы
ғылыми,
сондай-ақ
әдістемелік
зерттеулер,
инновациялық зерттемелер жүргізеді. Университет
өзінің ғылыми зерттеулерін, оқыту, әдістемелік және
инновациялық қызметін қолданыстағы нормативтік
құқықтық актілерге сәйкес жоспарлап, орындайды.
7.10. Университет мемлекеттік жалпыға міндетті білім
беру стандарттарына сәйкес мемлекеттік тіл ретінде
қазақ тілі мен шет тілдердің оқытылуы мен дамуын
және орыс тілінде оқытуды қамтамасыз етеді.
7.11. Білім алушыларды ағымды, аралық және
қорытынды түрде аттестациялау тәртібі Университеттің
жұмыс оқу жоспары мен оқу үдерісі кестесіне және
білім беру саласындағы өкілетті мемлекеттік орган
бекітетін Типтік ережелер мен Университеттің ішкі
құжаттары негізінде анықталады.
7.12. Білім алушыларды оқудан шығару және оларды
қайта оқыту курсына қалдыру білім беру саласындағы
өкілетті мемлекеттік орган бекітетін Типтік ережелерге
сәйкес жүзеге асырылады.
7.13. Білім алушы мына жағдайларда оқудан
шығарылады:

образовательной деятельности, утверждаемыми Ректором.
7.2. В
многоуровневой
структуре
образования
Университета
в
соответствии
с
реализацией
профессиональных
учебных
программ
могут
устанавливаться
следующие
уровни
подготовки
специалистов:
7.2.1. среднее образование (общее среднее образование,
техническое и профессиональное образование);
7.2.2. послесреднее образование;
7.2.3. высшее образование;
7.2.4. послевузовское образование.
7.3. В Университете могут быть реализованы различные
по срокам и уровню подготовки специалистов
интегрированные образовательные учебные программы
(междисциплинарные, межвузовские, международные) и
программы дополнительного образования.
7.4. Университет готовит специалистов в соответствии с
имеющимися
лицензиями
на
право
ведения
образовательной деятельности по специальностям
действующего
классификатора
специальностей
технического и профессионального, послесреднего
образования, классификатора специальностей высшего и
послевузовского образования.
7.5. Обучение в Университете может осуществляться в
следующих
формах:
очное,
заочное,
вечернее,
дистанционное обучение и экстернат.
7.6. Университет
осуществляет
профессиональные
учебные программы высшего образования в соответствии
с рабочими учебными планами и программами,
содержание которых устанавливается государственными
общеобязательными
стандартами
образования
соответствующих уровней образования.
7.7. Образовательный процесс в Университете основан
на кредитной технологии обучения и осуществляется в
полном
соответствии
с
государственными
общеобязательными стандартами образования.
7.8. Все вопросы организации учебного процесса,
включающие в себя продолжительность учебного года,
виды учебных занятий, систему контроля знаний
регламентируются внутренней политикой Университета,
утверждаемой Ректором в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан в области
образования.
7.9. Университет проводит фундаментальные, поисковые
и прикладные научные, а также методические
исследования, инновационные разработки. Университет
планирует и осуществляет свои научные исследования,
учебную, методическую и инновационную деятельность в
соответствии с действующими нормативными правовыми
актами.
7.10. Университет обеспечивает изучение и развитие
казахского языка как государственного, а также
иностранных языков и обучение на русском языке в
соответствии с государственными общеобязательными
стандартами образования соответствующих уровней
образования.
7.11. Порядок проведения текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся устанавливается
Университетом в соответствии с рабочим учебным
планом и графиком учебного процесса и на основе
Типовых правил, утвержденных уполномоченным
государственным органом в области образования, и
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7.13.1. өз өтініші бойынша;
7.13.2. ДКК анықтамалық - қорытындысы негізіндегі
денсаулығына байланысты;
7.13.3. басқа білім беру ұйымына ауысуына
байланысты;
7.13.4. академиялық үлгермеушілігі үшін;
7.13.5. оқу тәртібін бұзғаны үшін, ішкі тәртіп пен
жарғыны бұзғаны үшін;
7.13.6. ақылы оқу кезінде келісімшарттын талаптарын
орындамағаны үшін.
7.14.
Оқудан шығару Ректордың бұйрығымен
рәсімделеді. Университеттегі оқудан шығарылған
тұлғаға белгіленген үлгідегі құжаттары табысталады.
7.15. Академиялық семестр аралығында оқу бойынша
қаржылық қарызы үшін оқудан шығарылғандар оқуы
бойынша қарыздарын өтеген жағдайда, білім беру
саласындағы
өкілетті
мемлекеттік
органнымен
белгіленген тәртіпте қайта қабылдана алады.
7.16. Мемлекеттік білім гранты негізінде білім
алушының оқудан шығарылуы немесе басқа жоғары оқу
орнына ауысуы кезінде Университет белгіленген
тәртіпте білім гранты иегерінің куәлігін тиісінше білім
беру саласындағы өкілетті органға немесе басқа жоғары
оқу орнына табыстайды.
7.17. Білім беру ұйымының білім алушымен және
(немесе) оның ата-анасымен және (немесе) басқа заңды
өкілдерімен қарым-қатынасын рәсімдеу тәртібі білім
беру қызметін көрсету бойынша келісімшартымен
реттеледі.

внутренних документов Университета.
7.12. Отчисление обучающегося и порядок оставления
его на повторный курс обучения осуществляется в
соответствии с Типовыми правилами, утвержденными
уполномоченным государственным органом в области
образования.
7.13. Обучающийся может быть отчислен:
7.13.1. по собственному желанию;
7.13.2. по состоянию здоровья на основании справкизаключения ВКК;
7.13.3. в связи с переводом в другую организацию
образования;
7.13.4. за академическую неуспеваемость;
7.13.5. за нарушение учебной дисциплины, правил
внутреннего распорядка и Устава;
7.13.6. за невыполнение условий договора при платном
обучении.
7.14. Отчисление оформляется приказом Ректора. Лицу,
отчисленному из Университета, выдаются документы
установленного образца.
7.15. Обучающиеся на платной основе, отчисленные в
течение семестра за финансовую задолженность по
обучению, в случае погашения задолженности по оплате,
имеют право на восстановление в установленном
уполномоченным государственным органом в области
образования порядке.
7.16. При отчислении или при переводе в другой вуз
обучающегося
на
основе
государственного
образовательного гранта Университет в установленном
порядке
передает
свидетельство
обладателя
образовательного
гранта
соответственно
в
уполномоченный орган в области образования или другой
вуз.
7.17. Порядок оформления отношений организации
образования с обучающимися и (или) их родителями и
иными законными представителями регламентируется
договором оказания образовательных услуг.

8-бап. БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНЕ
ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН
МІНДЕТТЕРІ
8.1. Университет қызметкерлері мен білім алушылардың
құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамаларымен, осы Жарғымен және
еңбек тәртібі Ережелерімен анықталады.
8.2.
Университетте
білім
алушылар
қатарына
студенттер,
Университет
магистранттары,
докторанттары, тыңдаушылары мен Университеттің
ішкі
құжаттары
мен
Қазақстан
Республикасы
заңнамаларына сәйкес басқа санаттағы тұлғалар
жатқызылады.
8.3. Білім алушылардың құқықтары:
8.3.1. мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарттарына сәйкес сапалы білім алуға;
8.3.2. мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарттарының шеңберінде Ғылыми кеңестің шешімі
бойынша жеке оқу жоспарлары, қысқартылған білім
беру бағдарламалары бойынша білім алуға;
8.3.3. Университеттің қызметіне, соның ішінде
қоғамдық бірлестіктер мен Университеттің басқару
органдарына қатысты мәселелерді талқылау және
шешуге қатысуға;

Статья 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
8.1. Права и обязанности работников и обучающихся в
Университете
определяются
действующим
законодательством Республики Казахстан, настоящим
Уставом и Правилами трудового распорядка.
8.2. К лицам, обучающимся в Университете, относятся
студенты Университета магистранты, докторанты,
слушатели и другие категории лиц на основании
внутренних документов Университета и в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
8.3. Обучающиеся имеют право:
8.3.1. на получение качественного образования в
соответствии с государственными общеобязательными
стандартами образования соответствующих уровней
образования;
8.3.2. на обучение в рамках государственных
общеобязательных
стандартов
образования
соответствующих
уровней
образования
по
индивидуальным
учебным
планам,
сокращенным
образовательным учебным программам по решению
Ученого совета;
8.3.3. на участие в обсуждении и решении вопросов,
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8.3.4. Университеттің ішкі құжаттармен белгіленген
тәртіпте
Университет
кітапханасын,
ақпараттық
қорларын, Университеттің оқыту, ғылыми және өзге
бөлімдерінің қызметін тегін пайдалануға;
8.3.5. ғылыми-зерттеу
жұмыстарына,
конференцияларға қатысуға;
8.3.6. оқу орнына қайта қабылдана алады, бір оқу
орнынан екіншісіне, бір мамандықтан екіншісіне,
немесе бір оқу түрінен екіншісіне ауысуға;
8.3.7. өз пікірін және ұстанымдарын еркін білдіруге;
8.3.8. өз адами қадір-қасиетін құрметтеу;
8.3.9. оқудағы,
ғылыми
және
шығармашылық
қызметтегі жетістіктері үшін ынталандырулар мен
сыйақылар алуға;
8.3.10. барлық оқу мерзімі үшін алдын-ала ақы төлеуге;
8.3.11. оқудан бос уақытта жұмыс істеуге;
8.3.12. Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес әскери қызметке шақырылу мерзімін кейінге
шегеруге.
8.3.13. медициналық көрсетілімдер бойынша немесе
қандай да бір өзге дәлелді себеппен академиялық
демалыс алуға құқылы.
8.4.
Білім алушылардың міндеттері:
8.4.1. таңдап алған мамандық бойынша теориялық
білімді, тәжірибелік машықты және заманауи зерттеу
әдістерін игеру;
8.4.2. бекітілген мерзім ішінде оқу жоспарлары мен
білім беру бағдарламаларын орындау;
8.4.3. өз денсаулығын күтіп ұстану, өзін-өзі рухани
және физикалық тұрғыдан жетілдіруге ұмтылу;
8.4.4. амбулаторлық немесе станционарлық ем
қабылдаған жағдайларда бұл жайында Университетті
жазбаша түрде хабардар етіп, кейін растаушы құжаттар
тапсыру;
8.4.5. осы Жарғы талаптары мен Университеттің ішкі
тәртіп ережелерін ұстану;
8.4.6. әскери есепке алу ережелерін сақтау;
8.4.7. оқытушыларға,
қызметкерлерге
және
Университетте білім алушыларға құрметпен және
әдептілікпен қарау;
8.4.8. Университеттің мүлігіне ұқыпты қарау.
8.5.
Міндеттерін
орындамағаны
үшін
білім
алушыларға Университеттен шығарылуына дейін
тәртіптік жаза шаралары қолданылуы мүмкін.
8.6.
Білім алушыға қатысты тәртіптік жаза қолданар
алдында кінәліден жазбаша түрде түсініктеме алынады.
8.7.
Білім алушының түсініктеме беруден бас
тартуы немесе жалтаруы оны тәртіптік жазадан босатуға
негіз бола алмайды. Жазбаша түсініктеме жазудан бас
тарту немесе жалтару жағдайы орын алған кезде тиісті
акт толтырылады.
8.8.
Білім алушылардың құқығы мен міндеттері
сонымен қатар, білім беру қызметін көрсету
келісімшартымен реттеледі.
8.9. Университеттің профессорлық-оқытушылық
құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің құқықтары:
8.9.1. кәсіби қызметін жүргізу үшін қажетті
жағдайлардың жасалуына;
8.9.2. педагогтың жеке бас ерекшеліктеріне толық
жауап беретін және мемлекеттік жалпыға ортақ білім
беру стандарттары сақталған жағдайда бекітілген оқу
жоспарлары мен бағдарламалары бойынша оқу

относящихся к деятельности Университета, в том числе
через общественные объединения и органы управления
Университета;
8.3.4. на
бесплатное
пользование
библиотекой
Университета, информационными фондами, услугами
учебных, научных и других подразделений Университета,
в порядке, установленном внутренними документами
Университета;
8.3.5. принятие участия в научно-исследовательских
работах, конференциях;
8.3.6. восстановление и перевод из одного учебного
заведения в другое, с одной специальности на другую или
с одной формы обучения на другую;
8.3.7. свободное выражение собственного мнения и
убеждений;
8.3.8. уважение своего человеческого достоинства;
8.3.9. поощрение и вознаграждение за успехи в учебе,
научной и творческой деятельности;
8.3.10. предварительную оплату расходов за весь период
обучения;
8.3.11. совмещение обучения с работой в свободное от
учебы время;
8.3.12. отсрочку от призыва на воинскую службу в
соответствии с законодательством Республики Казахстан;
8.3.13. на получение академического отпуска по
медицинским показаниям, либо по уважительной
причине, возникающей у обучающегося.
8.4. Обучающиеся обязаны:
8.4.1.
овладевать
теоретическими
знаниями,
практическими навыками и современными методами
исследования по избранной специальности;
8.4.2. выполнять в установленные сроки учебные планы и
программы обучения;
8.4.3. заботиться о своем здоровье, стремиться к
духовному и физическому самосовершенствованию;
8.4.4. при нахождении на амбулаторном или
стационарном лечении, уведомить в письменной форме
Университет
с
последующим
предъявлением
подтверждающих документов;
8.4.5. соблюдать требования настоящего Устава и правил
внутреннего распорядка Университета;
8.4.6. соблюдать правила воинского учета;
8.4.7. уважительно и корректно относиться к
преподавателям,
работникам
и
обучающимся
Университета;
8.4.8. бережно относиться к имуществу Университета.
8.5. За неисполнение обязанностей к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия, вплоть до исключения из Университета.
8.6. Применению
дисциплинарного
взыскания
в
отношении обучающегося предшествует получение от
виновного лица объяснения в письменной форме.
8.7. Отказ или уклонение обучающегося от дачи
объяснений не является основанием для освобождения его
от дисциплинарного наказания. В случае отказа или
уклонения от дачи письменных объяснений составляется
соответствующий акт.
8.8. Права
и
обязанности
обучающихся
регламентированы также условиями договора оказания
образовательных услуг.
8.9. Профессорско-преподавательский
состав
и
научные работники Университета имеют право:
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үдерісінің жоғары сапада өтуін қамтамасыз ететін білім
беру әдістері мен түрін таңдауға құқылы;
8.9.3. белгіленген тәртіпте біліктілігін арттырып
отыруға құқығы бар;
8.9.4. Университеттің ғылыми кеңестеріне сайлау
ісіне қатыса алады және сайлана алады;
8.9.5. Университетпен өзін-өзі басқару органдарының
ғылыми кеңесі мәжілістерінде оқу, әдістемелік, ғылыми,
шығармашылық және өндірістік қызметтерге қатысты
маңызды мәселелердің талқылануына қатысу;
8.9.6. белгіленген
тәртіпте
халықаралық
және
республикалық
ғылыми,
әдістемелік
съездерге,
конференцияларға, кеңестерге қатысуға құқылы;
8.9.7. педагогикалық және ғылыми қызметтегі
жетістіктері үшін моральдық тұрғыдан марапатталу
және материалдық ынталандыру, ордендермен және
төсбелгілерімен марапатталу, құрметті атақтарға
ұсынылуға құқылы;
8.9.8. өзнің кәсіби ар-абыройы мен қадір-қасиетін
қорғауға құқылы;
8.9.9. заңнамамен белгіленген тәртіпте Университет
әкімшілігінің бұйрықтары мен өкімдеріне шағым
жасауға құқылы.
8.10. Университеттің профессорлық-оқытушылар
құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің міндеттері:
8.10.1. педагогикалық және ғылыми үдерістердің
жоғары тиімділігін қамтамасыз ету, білім алушылар
бойында өздігінен шешім қабылдай алу, бастамашылық
қабілетін, жеке бас және шығармашылық қасиеттерін
дамыту, олардың мемлекеттік стандарт талаптарынан
кем емес деңгейде білім алуына қол жеткізу;
8.10.2. біліми мазмұнның жоғары ғылыми деңгейін
қамтамасыз ететін ғылыми зерттеулер жүргізу, бұл іске
білім алушыларды белсенді түрде жұмылдыру;
8.10.3. өз біліктілігін арттыру;
8.10.4. білім алуышлардың жоғары кәсіби деңгейде
оқытылуы мен тәрбиеленуін өткізу, ұлттық, жалпы
адами,
рухани-адамгершілік
құндылықтарды
құрметтеуге тәрбиелеу;
8.10.5. педагогикалық
этика
нормаларын,
Университеттің Жарғысы мен еңбек тәртібі Ережелерін
және өз құзыреті шегіндегі заңнамалық актілерді ұстану;
8.10.6. өзіне жүктелген міндеттерді дәлелді себептерге
орай орындай алмайтыны жайында әкімшілікті
уақытында хабардар ету;
8.10.7. еңбек шартында көрсетілген міндеттерді,
Университеттің еңбек тәртібі мен өзге де құқықтық
актілерін, басқару органдарының басқа да шешімдерін,
еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бойынша
талаптарды адал орындау.
8.11.
Университеттің
профессорлық-оқытушылар
құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің құқықтары мен
міндеттері, сонымен қатар, еңбек шартпен реттеледі.

8.9.1. на обеспечение условий для профессиональной
деятельности;
8.9.2. свободно выбирать способы и формы обучения,
наиболее
полно
отвечающие
индивидуальным
особенностям педагога и обеспечивающие высокое
качество учебного процесса по утвержденным учебным
планам и программам при условии соблюдения
требований государственного общеобразовательного
стандарта;
8.9.3. на повышение в установленном порядке
квалификации;
8.9.4. избирать и быть избранным в Ученый совет
Университета;
8.9.5. участвовать в обсуждении важнейших вопросов
учебной,
методической,
научной,
творческой
и
производственной деятельности на заседаниях ученого
совета Университета и других органов самоуправления;
8.9.6. на участие в установленном порядке в
международных
и
республиканских
научных,
методических съездах, конференциях, совещаниях;
8.9.7. на моральное поощрение и материальное
вознаграждение за успехи в педагогической и научной
деятельности, на награждение орденами и медалями и
присвоение почетных званий;
8.9.8. на защиту своей чести и достоинства;
8.9.9. обжаловать приказы и распоряжения руководства
Университета в установленном законодательством
порядке;
8.10. Профессорско-преподавательский и научный
состав Университета обязаны:
8.10.1. обеспечивать
высокую
эффективность
педагогического и научного процессов, развивать у
обучающихся
самостоятельность,
инициативу,
индивидуальные и творческие способности, добиваться
получения
обучающимися
знаний
не
ниже
государственного стандарта;
8.10.2. вести научные исследования, обеспечивающие
высокий научный уровень содержания образования,
активно вовлекать в них обучающих;
8.10.3. повышать свою квалификацию;
8.10.4. проводить обучение и воспитание обучающихся
на высоком профессиональном уровне, воспитывать
уважение к национальным, общечеловеческим, духовнонравственным ценностям;
8.10.5. соблюдать нормы педагогической этики, Устав и
Трудового распорядка Университета, законные и
подзаконные акты в пределах компетенции;
8.10.6. своевременно ставить в известность руководство
Университета о невозможности по уважительным
причинам выполнять возложенные на них обязанности;
8.10.7. добросовестно исполнять трудовые обязанности,
возложенные трудовым договором, соблюдать трудовой
распорядок и иные правовые акты Университета,
выполнять решения органов управления Университета,
требования по охране труда и технике безопасности.
8.11.
Права
и
обязанности
профессорскопреподавательского
и
научного
персонала
регламентируются также условиями трудового договора.

9-бап. ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ
9.1. Университеттің Жарғылық капиталы 1 500 000 (бір
миллион бес жүз мың) теңгеден құралады.

Статья 9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
9.1. Уставный капитал Университета составляет: 1 500
000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге.
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9.2. Жарғылық капитал Университетті тіркеу мерзімінде
Қатысушымен
толық
төленген.
Университеттің
Жарғылық капиталына салым ретінде ақша, бағалы
қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, оның ішінде жер
пайдалану құқығы мен интеллектуалдық қызметтің
нәтижелері құқығы және басқа да мүлік болуы мүмкін.
9.3.
Университеттің
Жарғылық
капиталының
ұлғайтылуы:
9.3.1. Университеттің барлық қатысушылары қосатын
қосымша бара-бар салымдар;
9.3.2. жарғылық капитал мөлшерін Университеттің өз
капитал есебінен, оның ішінде өзінің резервтік
капиталының есебінен ұлғайту;
9.3.3. бұған қалған барлық қатысушылар келіскен
жағдайда бір немесе бірнеше қатысушының қосымша
салымдар салуы
9.3.4. Университет құрамына жаңа қатысушылар
қабылдау.
9.4.
Университеттің
Жарғылық
капиталының
ұлғайтылуы және азайтылуы қолданыстағы заңдардың
талаптарын ескере отырып, тәртібі бойынша жүзеге
асырылады.
9.5. Қолданыстағы заңдармен белгіленетін Жарғылық
капиталдың ең төменгі мөлшерінен азайтылуы рұқсат
етілмейді.
9.6. Университет Қатысушысының Жарғылық капиталға
салымдары, алынған табыстар, сондай-ақ заңнамамен
тыйым салынбаған басқа да көздер есебінен құралатын
мүліктердің меншік иесі болады.
9.7. Университеттің мүлкі оның теңгерімінде есепке
алынады.

9.2. На момент регистрации Уставный капитал
Университета сформирован Участником полностью.
Вкладом в Уставный капитал могут быть деньги, ценные
бумаги, вещи имущественные права, в том числе право
землепользования
и
право
на
результаты
интеллектуальной деятельности, иное имущество.
9.3. Уставный капитал может быть увеличен путем:
9.3.1. дополнительных пропорциональных вкладов,
производимых всеми участниками Университета;
9.3.2. увеличение размера Уставного капитала за счет
собственного, в том числе резервного, капитала
Университета;
9.3.3. внесения одним или несколькими участниками
дополнительных вкладов при согласии на это всех
остальных участников;
9.3.4. принятия в состав Университета новых участников
9.4. Увеличение и уменьшение Уставного капитала
Университета осуществляется в порядке и с учетом
требований действующего законодательства.
9.5. Уменьшение Уставного капитала, объявленного в
минимальном размере, установленном действующим
законодательством, не допускается.
9.6. Имущество Университета формируется за счет
вкладов
его
Участника,
доходов,
полученных
Университетом, а также иных источников, не
запрещенных действующим законодательством.
9.7. Имущество Университета учитывается на его балансе.

10-бап. УНИВЕРСИТЕТ ҚАТЫСУШЫСЫНЫҢ
ҚҰҚЫҚТАРЫМЕН МІНДЕТТЕРІ
10.1. Қатысушысы:
10.1.1. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Жарғыда
көрсетілген тәртіппен Университеттің іс-әрекеттерін
басқаруға қатысуға;
10.1.2. Университеттің қызметінен табыс алуға;
10.1.3. Университет Жарғысында көрсетілген тәртіппен
Университеттің қызметі туралы ақпарат алуға, оның
бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға;
10.1.4. Университет таратылатын жағдайда несие
берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің
бір бөлігінің құның немесе мүліктін бір бөлігін заттай
алуға;
10.1.5. Қолданыстағы заңнамамен көзделген тәртіппен
өз улесін иеліктен айырып беруі арқылы Университетке
қатысуын тоқтатуына құқылы;
10.1.6. Университет органдарының қолданыстағы
заңлармен және (немесе) Университеттің Жарғысымен
қарастырылған
өздерінің
құқықтарын
бұзып
қабылдайтын шешімдерін сот тәртібімен бұзу;
10.1.7. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық
актілерімен басқасы қарастырылмаған болса, өз қалауы
бойынша Университетке бекітілген мүлікті алып қоюға
немесе өзі құрған басқа да заңды тұлғалар арасында
бөліп беруге құқылы;
10.1.8. Ректор өз міндеттерін тиісті дәрежеде
орындамаған жағдайда, Байқаушы кеңестің кезектен тыс
мәжілісін Ректорды лауазымнан босату туралы мәселені
1 (бір) ай ішінде осы сұраққа байланысты шақырумен,

Статья 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
УЧАСТНИКА
10.1. Участник имеет право:
10.1.1. участвовать в управлении делами Университета в
порядке, установленном Уставом в соответствии с
действующим законодательством;
10.1.2. получать доход от деятельности Университета;
10.1.3.
получать
информацию
о
деятельности
Университета и знакомиться с его бухгалтерской и иной
документацией в порядке, определенном Уставом;
10.1.4. получать в случае ликвидации Университета
стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или часть этого имущества в натуре;
10.1.5. прекратить участие в Университете путем
отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном
действующим законодательством;
10.1.6. оспаривать в судебном порядке решения органов
Университета, нарушающие его права, предусмотренные
действующим законодательством и (или) Уставом
Университета;
10.1.7. изъять закрепленное за Университетом имущество
либо перераспределить его между другими созданными
им юридическими лицами по своему усмотрению, если
иное не предусмотрено законодательными актами
Республики Казахстан;
10.1.8. в
случае
ненадлежащего
выполнения
обязанностей Ректором приостановить его полномочия, с
созывом в течении 1 (одного) месяца внеочередного
заседания Наблюдательного совета для постановки
вопроса об освобождении Ректора от занимаемой
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Ректордың өкілеттігін тоқтатуға құқылы.
10.2. Қатысушы қолданыстағы заңнамада және
Университеттің осы Жарғысында көрсетілген басқа да
құқықтарға ие бола алады.
10.3. Университеттің Қатысушысы міндетті:
10.3.1. Университеттің Жарғысының талаптарын
орындауға,
қолданыстағы
заңнамамен
және
Университеттің осы Жарғысымен көрсетілген тәртіпте,
мөлшерде және тәсілдерде Университеттің Жарғылық
капиталына салымдар салуға;
10.3.2. Университет коммерциялық құпия деп
жариялаған мәліметтерді жария етпеуге міндетті;
10.3.3.
Атқарушы
органға
Қатысушы
жайлы
мәліметтердің өзгергені туралы оның атын, тұрғылықты
жерлерін жеке басын анықтайтын құжат деректерін
(егер қатысушы жеке тұлға болса) немесе атауын,
мекен-жайын, банктік реквизиттерін (егер Қатысушы
заңды тұлға болса) көрсетіп жазбаша хабарлау. Егер
Университет Қатысушыларының тізімін тіркеушімен
жүргізілетін болса, Университеттің Қатысушысы осы
тіркеушінің мәліметтерінің өзгергені туралы жазбаша
хабарлайды.
10.3.4. Оқу және қеңселік үй-жаймен қамтамасыз етеді;
10.3.5. Университеттің қалыпты қызметі үшін жағдай
жасайды;
10.4. Қатысушысы Университеттің Жарғысымен және
қолданыстағы заңдарымен көрсетілген басқа да
міндеттерді мойнына алуы мүмкін.

должности.
10.2. Участник может иметь и другие права,
предусмотренные
действующим
законодательством
Республики Казахстан и настоящим Уставом.
10.3. Участник Университета обязан:
10.3.1. соблюдать требования Устава Университета в
порядке, в размере и способами, предусмотренными
действующим законодательством и настоящим Уставом
Университета;
10.3.2. не разглашать сведения, которые Университетом
объявлены коммерческой тайной;
10.3.3. письменно извещать исполнительный орган об
изменении сведений об Участнике с указанием его имени,
места жительства и данных документа удостоверяющего
личность (если учредителем является физическое лицо)
или наименования местонахождения, адреса, банковских
реквизитов (если учредителем является юридическое
лицо). В случае если ведение реестра Участников
Университета осуществляется регистратором, Участник
Университета письменно извещает об изменении
сведений данного регистратора;
10.3.4. Обеспечить учебными и офисными помещениями;
10.3.5. Обеспечить
условия
для
нормальной
деятельности Университета;
10.4. Участник может нести и другие обязанности,
предусмотренные действующим законодательством и
настоящим Уставом.

11-бап. УНИВЕРСИТЕТТІҢ БАСҚАРУ
ОРГАНДАРЫ
11.1.
Осы жарғыға сәйкес, Университеттің басқару
органдары:
11.1.1. Жоғарғы басқару органы - Қатысушы.
11.1.2. Алқалы басқару органдары – Ғылыми кеңесі,
қамқоршылық кеңесi.
11.1.3. Жеке-дара атқарушы органы – Президент.
11.1.4. Жеке-дара басқару органы – Ректор.
11.1.5. Тексеру органы - байқаушы кеңесі/ тексеру
комиссиясы.

Статья 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
УНИВЕРСИТЕТА
11.1.
Органами
управления
Университета,
в
соответствии с настоящим Уставом, являются:
11.1.1. Высший орган управления – Участник.
11.1.2. Коллегиальные органы управления – ученый
совет, попечительский совет.
11.1.3. Единоличный исполнительный орган –
Президент.
11.1.4. Единоличный орган управления – Ректор.
11.1.5. Контрольный орган – наблюдательный совет/
ревизионная комиссия.

12-бап. УНИВЕРСИТЕТТІ БАСҚАРУ
12.1. Университеттің Жоғарғы басқару органы Қатысушы.
12.2. Университеттің Жоғарғы басқару органының
айрықша құзыретіне мыналар жатады:
12.2.1. Университеттің Жарғысын өзгерту, соның ішінде
оның Жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан
жері мен фирмалық атауын өзгерту, сондай-ақ Жарғыны
жаңа редакцияда бекіту;
12.2.2. Университеттің атқару органын құру және оның
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ
Университетті немесе оның мүлкін сенімгерлікпен
басқаруға беру жөнінде шешім қабылдау және мұндай
берудің шарттарын айқындау;
12.2.3. Университеттің Байқаушы кеңесін, тексеру
комиссиясын (тексерушінің) сайлау және оның
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ
Университеттің Байқаушы кеңесінің немесе тексеру
комиссиясының
(тексерушінің)
есептерімен
қорытындыларын бекіту;

Статья 12. УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ
12.1. Высший орган управления Университетом Участник. Управление осуществляется путем вынесения
Решения Участника.
12.2. К исключительной компетенции Участника
относятся:
12.2.1. изменение Устава Университета, в том числе
изменение
размера
его
Уставного
капитала,
местонахождения и фирменного наименования, а также
утверждение Устава в новой редакции;
12.2.2.
образование
исполнительного
органа
Университета и досрочное прекращение его полномочий,
а также принятия решения передаче Университета или его
имущества в доверительное управление и определение
условий такой передачи;
12.2.3. избрание и досрочное прекращение полномочий
Наблюдательного
совета,
ревизионной
комиссии
(ревизора) Университета, а также утверждение отчетов
заключений Наблюдательного совета или ревизионной
комиссии (ревизора) Университета;
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12.2.4. Университеттің жылдық қаржылық есебін бекіту
және оның таза табысын бөлу;
12.2.5. қор мен резервтерді құру, олардың мөлшерімен
пайдалану тәртібін анықтау;
12.2.6. оларды бекіту Университеттің Жарғысында
Университеттің
өзге
органдарының
құзыретіне
жатқызылған құжаттардан басқа, Университеттің ішкі
қызметін реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау
рәсімін және басқа да құжаттарды бекіту;
12.2.7.
Университеттің
өзге
шаруашылық
серіктестіктерде,
сондай-ақ
коммерциялық
емес
ұйымдарда қатысуы жөнінде шешім қабылдау;
12.2.8. Университетті қайта құрумен тарату туралы
шешім қабылдау;
12.2.9. тарату комиссиясын тағайындау және тарату
теңгерімдерін бекіту;
12.2.10. Университеттің мүлкіне косымша жарна салу
жөнінде шешім қабылдау;
12.2.11.
Университеттің
құрамына
жаңа
Қатысушыларды қабылдау;
12.2.12. Университеттің жылжымайтын мүлкіне билік
ету (алу-сату, жалға беру) мәселелері бойынша шешім
қабылдау, кепілдік және өзге де міндеттемелерді беру;
12.2.13. Университет органдарының жұмыс жасау
процедурасын бекіту, қызметінің негізгі бағыттарын
анықтау;
12.2.14. Университеттің Қатысушыларына және үлесті
сатып алушыларға Университеттің қызметі туралы
мәліметтерді ұсыну мерзімін және тәртібін бекіту;
12.2.15. филиалдарды, өкілдіктерді және өзге де
бөлімшелерді құру, қайта құру және тарату мәселелері
бойынша шешім қабылдау;
12.2.16. Университеттің бүкіл мүлкін кепілге беру
туралы шешім қабылдау.
12.2.17. Университетті немесе оның мүлкін сенімгерлік
басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай
берудің шарттарын айқындау;
12.2.18. Университеттің Қамқоршылық кеңесін құру
және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
12.2.19. Университетпен оның нәтижесінде Университет
құны Университет активтерінің теңгерімдік құнының
жалпы мөлшерінің елу бір және одан көп пайызын
құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен
шығарылуы мүмкін) мәмілені немесе жиынтығында
өзара байланысты мәмілелер жасасуды мақұлдау туралы
шешім шығару жатады;
12.2.20. Байқаушы кеңесінінің қарауына Ректорды
лауазымға тағайындау және лауазымнан босату үшін
кандидатураларды ұсынады.
12.3. Университет Қатысушысының шешімдерін
Университеттің лауазымды тұлғалары орындауғы
міндетті.
12.4.
Қатысушы
Университеттің
қызметімен
байланысты кез келген мәселені өзінің қарауына алуға
құқылы.
12.5. Қатысушы Университеттің ішкі қызметіне қатысты
мәселелер
бойынша
Университеттің
өзгеде
органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға
құқылы.
12.6. ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСІ.
12.6.1.
Университеттің
білім
беру
процесіне
басшылықты Ғылыми кеңес жүзеге асырады. Ғылыми

12.2.4. утверждение годовой финансовой отчетности и
распределение чистого дохода Университета;
12.2.5. формирование фондов и резервов, их размер и
порядок использования;
12.2.6. утверждение внутренних правил, процедуры их
принятия
и других документов, регулирующих
внутреннюю
деятельность
Университета,
кроме
документов, утверждение которых Уставом Университета
отнесено к компетенции иных органов Университета;
12.2.7. решение об участии Университета в иных
хозяйственных Товариществах, а также в некоммерческих
организациях;
12.2.8. решение о реорганизации и ликвидации
Университета;
12.2.9. назначение ликвидационной комиссии и
утверждение ликвидационных балансов;
12.2.10. решение о внесении дополнительных взносов в
имущество Университета;
12.2.11. прием новых участников в состав Университета;
12.2.12. решения по вопросам распоряжения недвижимым
имуществом Университета (купля-продажа, передача в
аренду), выдача гарантийных и иных обязательств;
12.2.13. утверждение процедуры работы органов
Университета, определение основных направлений
деятельности;
12.2.14. утверждения порядка и сроков представления
Участникам Университета и приобретателям долей
информации о деятельности Университета;
12.2.15. вопросы о создании, реорганизации, ликвидации,
филиалов, представительств и иных подразделений;
12.2.16. решение о залоге всего имущества Университета;
12.2.17. принятие решения о передаче имущества
Университета в доверительное управление и определение
условий передачи;
12.2.18.
образование
Попечительского
совета
Университета и досрочное прекращение его полномочий;
12.2.19.
решение
об
одобрении
заключения
Университетом
сделки
или
совокупности
взаимосвязанных между собой сделок, в результате
которой (которых) Университетом отчуждается (может
быть отчуждено) имущество, стоимость которого
составляет пятьдесят один и более процентов от общего
размера балансовой стоимости активов Университета;
12.2.20. представление кандидатуры на рассмотрение
Наблюдательного совета для назначения на должность и
освобождение от занимаемой должности Ректора.
12.3. Решение Участника Университета является
обязательным для исполнения должностными лицами
Университета.
12.4. Участник вправе принять к рассмотрению любой
вопрос, связанный с деятельностью Университета.
12.5. Участник вправе отменить любое решение иных
органов Университета по вопросам, относящимся к
внутренней деятельности Университета.

12.6. УЧЕНЫЙ СОВЕТ.
12.6.1.
Управление
образовательным
процессом
Университета
осуществляется
Ученым
советом.
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кеңестің жұмыс регламенті мен міндеттері осы
Жарғымен және Университеттің Ғылыми кеңесі туралы
Ережемен анықталады.
12.6.2. Ғылыми кеңес осы Жарғымен өзінің бекітілген
өкілеттік аясында Университеттің алқалы басқару
органы болып табылады.
12.6.3. Ғылыми
кеңеске
Ректор,
проректорлар,
декандар,
кафедра
менгерушiлері,
құрылымдық
бөлiмшелер
басшылары,
оқытушылар
мен
қызметкерлер, студенттер мен бiтiрушiлерден бiр-бiр
өкiлі, сондай-ақ жоғарғы білікті мамандар мен басқа
бiлiм беру және ғылыми мекемелердiң жетекші
ғалымдары кiредi.
12.6.4. Ғылыми кеңес құрамы үш жыл мерзіміне
тағайындалады және тақ сан мүшесінен құралады
Ғылыми кеңес құрамы мен ол туралы Ережені
Университет Ректоры бекітеді.
12.6.5. Ректор лауазымы бойынша Ғылыми кеңесінің
төрағасы болып табылады.
12.6.6. Төраға орынбасарын төраға тағайындайуға
құқылы.
12.6.7. Төраға жоқ болған кезінде оның міндетін
орынбасары атқарады.
12.6.8. Төраға
Ғылыми
кеңес
жұмысын
ұйымдастырады және Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес оның қызметін қамтамасыз етеді.
12.6.9. Ғылыми кеңес мүшелері Университеттің құпия
дауыс беру жалпы жиналысында тағайындалады,
Ректорды қоспағанда, ол лауазымы бойынша Ғылыми
кеңес мүшесі болып табылады.
12.6.10. Хатшыны Ғылыми кеңес сайлайды және ол
Ғылыми кеңестің іс-қағаздарын жүргізуге жауап береді.
12.6.11. Ғылыми кеңес өз жұмысын бекітілген оқу жылы
жұмыс жоспары негізінде ұйымдастырады.
12.6.12. Бекітілген оқу жылының жұмыс жоспарына
сәйкес, Ғылыми кеңестiң отырысы айына кем дегенде
бiр рет өтеді.
12.6.13. Егер Ғылыми кеңестің отырысында оның
мүшелерiнiң кем дегенде 2/3 қатысса, Ғылыми кеңестiң
отырысы заңды болып есептеледi. Ғылыми кеңестің
мүшесі оның отырысында дәлелді себептермен қатыса
алмайтындығы туралы, төрағаны алдын ала хабардар
етеді
12.6.14. Ғылыми
кеңес
шешімдері,
егер
оған
жиналыстағы Ғылыми кеңес мүшелерінің көпшілігі
дауыс берген жағдайда қабылданған болып саналады.
Ғылыми кеңестің шешімі Ректор бұйрығы және өкімі
арқылы іске асырады.
12.7. Ғылыми кеңесінің құзыретіне:
12.7.1.
Қатысушының
келісімімен
Университет
құрылымын бекіту;
12.7.2. кафедралар, факультеттер, ғылыми және
Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық
актілеріне сәйкес құрылымдық бірліктер мәртебесі бар
басқа да бөлімшелер құру (тарату, қайта ұйымдастыру)
мәселелерін шешеді;
12.7.3.
мамандықтардың
қолданыстағы
оқу
жоспарлары шегінде мамандандырулар енгізу (тарату)
туралы шешiм қабылдайды;
12.7.4.
оқу әдiстемелiк, тәрбие, және ғылыми
қызметті ұйымдаструдың барлық мәселелері бойынша
шешiм қабылдайды;

Регламент работы и задачи Ученого совета определяются
настоящим Уставом и Положением об Ученом совете
Университета.
12.6.2. Ученый совет является коллегиальным органом
управления Университетом в рамках своих полномочий
закрепленных настоящим Уставом.
12.6.3. В Ученый совет входят Ректор, проректоры,
деканы,
заведующие
кафедрами,
отдельные
преподаватели и сотрудники, по одному представителю
от
студентов
и
выпускников,
а
также
высококвалифицированные специалисты и ведущие
ученые других учебных и научных организаций.
12.6.4. Состав Ученого совета избирается сроком на 3
(три) года и состоит из нечетного числа членов. Состав
Ученого совета и Положение о нем утверждается
Ректором Университета.
12.6.5. Председателем Ученого совета (далее председатель) является Ректор по должности.
12.6.6. Председатель вправе назначить заместителя
председателя.
12.6.7. В
случае
отсутствия
председателя
его
обязанности исполняет заместитель.
12.6.8. Председатель организует работу Ученого совета и
обеспечивает его деятельность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
12.6.9. Члены Ученого совета избираются на общем
собрании Университета тайным голосованием, за
исключением Ректора, являющегося членом Ученого
совета по должности.
12.6.10. Секретарь избирается Ученым советом и отвечает
за ведение делопроизводства Ученого совета.
12.6.11. Ученый совет организует свою работу на основе
утвержденного плана работы на учебный год.
12.6.12. Заседания Ученого совета проводятся не реже
одного раза в месяц в соответствии с утвержденным
планом работы на соответствующий учебный год.
12.6.13. Заседания
Ученого
совета
являются
правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 его
членов. О невозможности присутствовать на заседании по
уважительным причинам член Ученого совета должен
заблаговременно информировать председателя.
12.6.14. Решения Ученого совета считаются принятыми,
если за них проголосовало большинство присутствующих
на заседании членов Ученого совета. Решение Ученого
совета реализуются приказами и распоряжениями
Ректора.
12.7. К компетенции Ученого совета относятся:
12.7.1. с согласия Участника утверждение структуры
Университета;
12.7.2. создание, реорганизация и ликвидация кафедр,
факультетов, научных и других подразделений, имеющих
статус структурных единиц, в соответствии с
нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
12.7.3. принятие решений о введении (упразднении)
специализаций в рамках действующих учебных планов
специальностей;
12.7.4. принятие
решений
по
всем
вопросам
организации учебно-методической, воспитательной и
научной деятельности;
12.7.5. утверждение
рабочих
учебных
планов
специальностей (специализаций) и графика учебного
процесса на каждый учебный год, а также планов
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12.7.5.
әр оқу жылындағы оқу процесi кестесi мен
мамандықтардың
(мамандандыру)
оқу
жұмыс
жоспарларын, сондай-ақ әр күнтiзбелiк жылдың ғылыми
зерттеу жоспарын бекiтедi;
12.7.6.
Университеттің жылдық және болашақ даму
жоспарларын
қарайды
және
оқу
жылының
қорытындысын тыңдайды;
12.7.7.
Университеттің
ғылыми-зерттеу,
оқутәрбиелеу және шаруашылық қызметін ұйымдастыру
жөніндегі барлық негізгі сұрақтары бойынша, сондай-ақ
Университеттің халықаралық ынтымақтастық мәселелер
бойынша шешім қабылдайды;
12.7.8.
Университеттің даму концепциясын анықтау;
12.7.9.
ғылыми
дәрежелер
беру,
оқытушыпрофессорлар құрамы қызметiн ауыстыру мәселелерiн
қарайды;
12.7.10. профессор, ғылыми қызметкерлер, кафедра
менгерушiсi және факультет деканы лауазымдарын
ауыстыру мәселелерiн қарайды;
12.7.11. құрылымдық бөлiмшелер туралы Ережелердiң
жобаларын, бөлiмшелердiң даму тұжырымдамасын
қарайды, және оны Ректордың бекiтуiне ұсынады.
12.7.12. Ректор, проректор, құрылымдық болімшелер
жетекшілерінің оқу, ғылыми-зертеушілік, тәрбиешілік,
қаржылық, шаруашылық, ақпараттық, халықаралық
және басқа да қызмет нәтижесі жайлы жылдық
есептерін тындау;
12.7.13.
Кітаптар және оқулықтар және ғылыми
методиқалық әзірлемелерді басып шығаруды қарастыру
жіне ұсыныс беру;
12.7.14.
Алқалық
шешімді
талап
ететін,
Университеттің ағымдық қызметіне байланысты басқа
да сұрақтарды қарастыру.
12.8.
Ғылыми кеңестің шешімдері Ғылыми кеңес
төрағасы мен Хатшысының қолдары қойылған
хаттамамен ресімделеді.
12.9.
Университетте ата-аналар комитетi жұмыс істей
алады. Ата-аналар комитетінің сандық құрамы топтар
санына қарай анықталады. Ата-аналар комитетiнiң
өкілеттілік мерзiмi - 1 (бiр) оқу жылы.
12.10. Университеттің Ата-аналар комитетiнiң құзiретi
мен жұмыс тәртiбi Университеттің Ғылыми кеңесi
бекiткен Университеттің Ата-аналар комитетi туралы
Ережесiмен анықталады.
12.11. ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСІ.
12.11.1. Қамқоршылық кеңесі - Университеттің
стартегиялық даму мәселелерін әзірлеу және шешу
мақсатында, ен үздік халықаралық білім беру
технологияларын қолдану, халықаралық академиялық
ыңтымақтастықтың және ғылыми-зерттеулік қызметті
дамыту, шет ел мемлекеттерінің және Қазақстан
Республикасының мемлекеттік органдарының және
ғылым, білім, бизнестің жоғары беделді өкілдерінің
санынан құрылатын Университеттің алқалы басқару
органы болып табылады.
12.11.2. Қатысушымен 3 (үш) жылға, 3 (үш) адамнан
кем емес және 17 (он жеті) адамнан аспайтын
Қамқоршылық кеңесінің бірінші құрамы сайланады.
Қамқоршылық кеңесінің мүшелері сол мерзімге қайта
сайлануы мүмкін. Қамқоршылық кеңесінің мүддесін,
сәйкесті сенімхаты бар Қамқоршылық кеңесінің басқа
мүшесі өкілдік етуі мүмкін. Қамқоршылық кеңесінің

научных исследований на каждый календарный год;
12.7.6. рассмотрение годовых и перспективных планов
развития Университета и заслушивание итогов учебного
года;
12.7.7. принятие решений по всем основополагающим
вопросам
организации
научно-исследовательской,
учебно-воспитательной и хозяйственной деятельности
Университета, а также развития международного
сотрудничества Университета;
12.7.8. определение концепции развития Университета;
12.7.9. рассмотрение вопросов присвоения ученых
званий,
замещения
должностей
профессорскопреподавательского состава;
12.7.10. рассмотрение вопросов замещения должностей
профессоров,
научных
сотрудников,
заведующих
кафедрами и деканов факультетов;
12.7.11.
рассмотрение
проектов
Положений
о
структурных подразделениях, концепции развития
подразделений и предоставление на утверждение Ректору;
12.7.12. заслушивание ежегодных отчетов ректора,
проректоров, руководителей структурных подразделений,
о результатах учебной, научно-исследовательской,
воспитательной,
финансовой,
хозяйственной,
информационной, международной и иной деятельности;
12.7.13. рассмотрение и рекомендация к изданию
учебников и учебных пособий и учебно-методических
разработок;
12.7.14.
рассмотрение
иных
вопросов
текущей
деятельности Университета, требующих коллегиального
решения.
12.8. Решения Ученого совета оформляются протоколом,
который подписываются председателем и секретарем
Ученого совета.
12.9.
В
Университете
может
функционировать
Родительский Совет. Численный состав Родительского
Совета определяется по количеству групп. Срок
полномочий Родительского Совета - один учебный год.
12.10. Компетенция и порядок работы Родительского
Совета Университета определяются Положением о
Родительском Совете Университета, утверждаемым
Ученым советом Университета.

12.11. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ.
12.11.1. Попечительский совет является органом
коллегиального управления Университетом, который
создается в целях разработки и решения вопросов
стратегического развития Университета, использования
лучших международных образовательных технологий,
развития научно-исследовательской деятельности и
международного академического сотрудничества из числа
высокоавторитетных представителей науки, образования,
бизнеса и государственных органов Республики
Казахстан и зарубежных государств.
12.11.2. Первый
состав
Попечительского
совета
избирается Участником, сроком на 3 (три) года, в
количестве не менее 3 (трех) и не более 17 (семнадцати)
человек. Члены Попечительского совета могут быть
переизбраны на тот же срок. Интересы члена
Попечительского совета может представлять другой член
Попечительского совета имеющий соответствующую
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жаңа мүшелері Қамқоршылық кеңесінің шешімімен
сайланады.
12.11.3. Қамқоршылық
кеңестің
басшысы
Қамқоршылық кеңестің отырысында сайланатын төраға
болып табылады. Төраға Қамқоршылық кеңестің атынан
арнайы өкілетсіз әрекет етеді, оны білім беру
ұйымының, мемлекеттік органдар және басқа да
тараптар алдында өкілдік етеді. Төраға Қамқоршылық
кеңестің жұмысын ұйымдастырады және оның қызметін
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
қамтамасыз етеді.
12.11.4. Қамқоршылық кеңесі төрағасының орынбасары
Қамқоршылық кеңеспен сайланады.
12.11.5. Хатшыны
Университет
қызметкерлерінің
санынан немесе профессорлық оқытушылық құрамынан
Қамқоршылық
кеңеспен
сайланады
және
ол
Қамқоршылық кеңестің іс-қағаздарын жүргізуге жауап
береді.
12.11.6. Қамқоршылық кеңестің отырыстары оның
жұмыс жоспарына сәйкес, жылына кемінде бір рет
өткізіледі.
12.11.7. Жоспардан тыс отырыстар қажеттілікке қарай
Қамқоршылық
кеңес
төрағасының
шешімімен,
Қамқоршылық кеңестің төрттен бір мүшелерінің
талаптары бойынша немесе Қатысушының шақыруымен
өткізіледі.
12.11.8. Қамқоршылық кеңес мүшелерінің кемінде 2/3
отырысқа қатысса, шешім қабылдауға құқылы.
Қамқоршылық кеңестің шешімі ашық дауыс берумен
оның қатысып отырған мүшелерінің басым көпшілігінің
даусымен қабылданады.
12.12. Қамқоршылық кеңестің құзыретіне кіреді:
12.12.1. Университеттің стратегиялық дамуын және
жыл сайынғы даму жоспарларын анықтау;
12.12.2. Ғылыми кеңестің/Ректораттың жылдық есеп
беру мәжілістеріне қатысу;
12.12.3. Инновациялық жобаларды дамытуға және
қолдауға ынтагерлік көрсету;
12.12.4. Аймақтық
және
халықаралық
білім
траекториясын кеңейтуге жәрдемдесу;
12.12.5. Университетке
қаржылық
қолдауды,
материалдық-техникалық
базасын
күшейтуді
қамтамасыз ету;
12.12.6. білім беретін оқу бағдарламаларын ойдағыдай
іске асыру мақсатында Университеттің оқушылары мен
педагогикалық ұжымы үшін қажетті жағдайлар жасау;
12.12.7. Университеттің жарғылық қызметтерін жүзеге
асыруға ықпал ету;
12.12.8. Университеттің
әрі
қарай
дамуына
жәрдемдесу;
12.12.9. халықтың әлеуметтік осал жіктерінен шыққан
білім алушылардың білім алуына, тұрмыс жағдайларын
жақсартуына және еңбекпен қамтылуына ықпал ету;
12.12.10. Университеттің қызметіндегі кемшіліктерді
жоюға бағытталған ұсыныстар енгізу;
12.12.11. тәрбие мен оқыту саласында халықаралық
ынтымақтастықты орнату мен дамытуға ықпал ету;
12.12.12. Университетке әлеуметтік-мәдени, сауықтыру
және дамыту іс-шараларын өткізуге көмек көрсету;
12.12.13. Кезекті оқу жылына жұмыс жоспарын бекіту;
12.12.14. Университет Ректорының есебін тындау.
12.13. Ен
маңызды
сұрақтарды
қарау
және

доверенность. Новые члены Попечительского совета
избираются решением Попечительского совета.
12.11.3. Руководителем Попечительского совета является
его председатель, избираемый на заседании. Председатель
действует от имени Попечительского совета без
специальных полномочий, представляет его перед
организацией образования, государственными органами и
иными сторонами. Председатель организует работу
Попечительского совета и обеспечивает его деятельность
в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
12.11.4. Заместитель
председателя
Попечительского
совета избирается Попечительским советом.
12.11.5. Секретарь избирается Попечительским советом
из
числа
сотрудников
или
профессорскопреподавательского состава Университета, и отвечает за
ведение делопроизводства Попечительского совета.
12.11.6. Заседания Попечительского совета проводятся в
соответствии с планом его работы, но не реже одного раза
в год.
12.11.7. Внеплановые заседания Попечительского совета
проводятся по мере необходимости по решению
председателя Попечительского совета, по требованию
одной четверти его членов и/или по созыву Участника.
12.11.8. Попечительский совет правомочен принимать
решение, если на заседании присутствовали не менее 2/3
его
членов.
Решение
Попечительского
совета
принимается открытым голосованием большинством
голосов присутствовавших его членов.
12.12. К компетенции Попечительского совета
относятся:
12.12.1. определение
стратегического
развития
и
ежегодных планов развития Университета;
12.12.2. участие в годовых отчетных заседаниях Ученого
Совета/Ректората;
12.12.3. инициирование и поддержка инновационных
проектов;
12.12.4. содействие
расширению
региональной
и
международной деятельности;
12.12.5. обеспечение финансовой поддержки, укрепление
материально-технической базы Университета;
12.12.6. создание необходимых условий для обучающихся
и педагогического коллектива Университета с целью
успешной
реализации
образовательных
учебных
программ;
12.12.7. содействие Университету в осуществлении его
уставных функций;
12.12.8. содействие дальнейшему развитию Университета;
12.12.9. содействие в получении образования, улучшении
бытовых условий и трудоустройстве обучающихся из
социально уязвимых слоев населения;
12.12.10. внесение предложений, направленных на
устранение недостатков в деятельности Университета;
12.12.11. содействие в установлении и развитии
международного сотрудничества в области воспитания и
обучения;
12.12.12. оказание помощи Университету в проведении
социально-культурных, оздоровительных и развивающих
мероприятий.
12.12.13. утверждение плана работы на очередной
учебный год;
12.12.14. заслушивание отчета Ректора Университета.
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ұсыныстарды дайындау мақсатында, Қамқоршылық
кеңестің шешімімен келесі сұрақтар бойынша:
12.13.1. стратегиялық жоспарлау;
12.13.2. академиялық сұрақтар;
12.13.3. қаржыландыру;
12.13.4. даму;
12.13.5. студенттік сұрақтар;
12.13.6. кадрлар және сыйақылау;
12.13.7. қамқоршылық кеңестің қарауымен басқа да
комитеттер құрылуы мүмкін.
12.14. Қамқоршылық
кеңес
онымен
бекітілген
Регламентпен сәйкес, өз қызметін жүзеге асырады.
12.15. Қамқоршылық
кеңестің
комитеттері
Қамқоршылық кеңестің мүшелерінен және шақырылған
эксперттерден, нақты бір комитетте жұмыс жасау үшін
қажетті
кәсіби
білімі
бар
Университет
жұмысшыларынан құралады.
12.16. Ректор Қамқоршылық кеңесі комитетінің (терінің) төрағасы бола алмайды.
12.17. Комитеттердің құрылу және жұмыс тәртібі
Қамқоршылық кеңесімен бекітілген Университеттің
ішкі құжатымен айқындалады.
12.18. Қамқоршылық кеңестің мүшесі тек ғана жеке
тұлға болу мүмкін.
12.19. Қамқоршылық
кеңестің,
сондай-ақ
Қамқоршылық кеңес мүшелерінің қызметі:
12.19.1. Қатысушының шешімі бойынша;
12.19.2. Қамқоршылық кеңестің шешімі бойынша;
12.19.3. Университеттің таратылу және қайта құрылу
кезінде жүзеге асырылады.

12.20. БАЙҚАУШЫ КЕҢЕСІ.
12.20.1. Университеттің атқарушы органының және
(немесе) Ректордың қызметін бақылауды жүзеге асыру
үшін жалғыз қатысушының шешімімен байқаушы кеңесі
құрылуы мүмкін.
12.20.2. Университеттің байқаушы кеңесінің мүшелерін
белгіленген, бірақ 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге
жалғыз қатысушының шешімімен сайланады.
12.20.3. Байқаушы кеңестің мүшесі ретінде тек жеке
тұлға ғана әрекет ете алады. Ол бір мезгілде
Университеттің атқарушы органының мүшесі бола
алмайды.
12.20.4. Университеттің байқаушы кеңесі қызметінің
және оның шешімдер қабылдауының тәртібі жарғымен,
сондай-ақ жалғыз қатысушының шешімімен қабылдаған
Байқаушы кеңесті туралы ережесімен белгіленеді.
Байқаушы кеңесте дауыс беру кезінде кеңестің әр
мүшесі бір дауысқа ие болады.
12.21. ПРЕЗИДЕНТ.
12.21.1. Университеттің жеке-дара атқарушы органы –
Президент болып табылады.
12.21.2. Президент Қатысушының шешімі бойынша
жаңа мерзімге тағайындалу құқығымен 5 (бес) жыл
мерзімге тағайындалады және босатылады.
12.21.3. Президент Университеттің Жоғарғы және басқа
да
басқару
органдарының
ерекше
құзыретіне
жатпайтын, Университеттің ағымдағы қызметіне
басшылық етеді.
12.21.4. Президент өзінің қызметінде Университеттің

12.13. В целях рассмотрения наиболее важных вопросов
и
подготовки
рекомендаций,
по
решению
Попечительского совета могут создаваться комитеты по
следующим вопросам:
12.13.1. стратегическое планирование;
12.13.2. академические вопросы;
12.13.3. финансирования;
12.13.4. развития;
12.13.5. студенческие вопросы;
12.13.6. кадры и вознаграждения;
12.13.7. иные комитеты на усмотрение Попечительского
совета;
12.14. Попечительский совет осуществляет свою
деятельность в соответствии с утвержденным им
Регламентом работы.
12.15. Комитеты Попечительского совета состоят из
членов Попечительского совета и приглашенных
экспертов, работников Университета обладающих
необходимыми профессиональными знаниями для работы
в конкретном комитете;
12.16. Ректор не может быть председателем комитета (ов) Попечительского совета;
12.17. Порядок формирования и работы комитетов
устанавливается внутренним документов Университета,
утверждаемым Попечительским советом;
12.18. Членом Попечительского совета может быть
только физическое лицо.
12.19. Прекращение деятельности Попечительского
совета, а также членов Попечительского совета
осуществляется:
12.19.1. по решению Участника;
12.19.2. по решению Попечительского совета;
12.19.3. при ликвидации и реорганизации Университета.
12.20. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.
12.20.1. Для осуществления контроля за деятельностью
исполнительного органа и (или) Ректора Университета
решением единственного участника может быть создан
наблюдательный совет.
12.20.2. Члены наблюдательного совета Университета
избираются решением единственного участника на
установленный срок, но не более 5 (пяти) лет.
12.20.3. В качестве члена наблюдательного совета может
выступать только физическое лицо. Оно не может быть
одновременно
членом
исполнительного
органа
Университета.
12.20.4. Порядок деятельности наблюдательного совета
Университета и принятия им решений определяется
уставом, а также Положением о наблюдательном совете,
принятым
решением
единственного
участника
Университета. При голосовании в наблюдательном совете
каждый член совета имеет один голос.
12.21. ПРЕЗИДЕНТ.
12.21.1.
Единоличным
исполнительным
органом
Университета является – Президент.
12.21.2. Президент назначается и освобождается
решением Участника сроком на 5 (пять) лет с правом
назначения на новый срок.
12.21.3. Президент осуществляет руководство текущей
деятельностью Университета, не относящиеся к
исключительной компетенции Высшего и иных органов
управления Университета.
12.21.4. Президент подотчетен в своей деятельности
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Қатысушысына есепті болады және оның шешімдерінің
орындалуын ұйымдастырады.
12.21.5. Президентті тағайындау кезіндегі еңбек
қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек
заңнамасына сәйкес реттеледі.
12.21.6. Университеттің Президенті оның мүдделеріне
өкілдік етеді және сенімхатсыз Университеттің атынан
барлық әрекеттерді жүзеге асырады, банкте шоттар
ашады, мәмілелер жасасады, келісім-шарттарға отырады
сенімхат береді, Университеттің қызметкерлерімен
орындауға міндетті бұйрықтар мен өкімдер шығарады
және Университеттің жарғылық мақсаттарына жету
үшін қажетті өзге де әрекеттер іске асырады.
12.21.7. Президент Университеттің Жоғарғы және өзге
де басқару органдарының айырықша құзыретіне
жатпайтын барлық мәселелерді қарастырады, соның
ішінде:
12.21.7.1. Университеттің жоғарғы басқару органының
қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала
қарастырады;
12.21.7.2. Университеттің мүлкіне, соның ішінде
ақшалай қаражаттарға, бекітілген бюджеттің, сондай-ақ
Қатысушымен берілген өкілеттіктер және осы
Жарғымен анықталған шектерде иелік етеді;
12.21.7.3.
Университеттің
атынан
сенімхатсыз
келісімшарттар
(контрактілер),
келісімдер
және
меморандумдар жасасады және олардың орындалуын
қамтамасыз етеді;
12.21.7.4. банктерде есеп айырысу және өзге де шоттар
ашады;
12.21.7.5. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне
сәйкес Университеттің жұмысшыларын соның ішінде
профессорлық-оқытушылар
құрамын
лауазымға
тағайындау, олардың жұмыс орнын ауыстыру және
жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады, еңбек
ақы жүйесін анықтайды, лауазымдық төлемақы мен
дербес үстемелердің мөлшерін бекітеді, ынталандыру
және тәртіптік жазалау шараларын қолданады;
12.21.7.6. Университеттің атынан әрекет етуге және
мүддесін өкілдік етуге сенімхат береді;
12.21.7.7. барлық меншік нысаныңдағы ұйымдармен,
соның ішінде мемлекеттік органдармен, соттармен
қатынастарда Университеттің қызметінің мәселелері
бойынша Қатысушымен берілген және осы Жарғымен
анықталған өкілеттік шегінде Университеттің атынан
әрекет етеді;
12.21.7.8. Университеттің атына заңды және жеке
тұлғаларға Қазақстанда және Қазақстаннан тыс елдерде
претензия мен талап қою туралы шешім қабылдайды;
12.21.7.9. Университет атынан сенімхатсыз банктік,
қаржы (бухгалтерлік) құжаттарына қол қою құқығына
ие;
12.21.7.10. Болашақ және ағымдық жоспарларды
орындауды қамтамасыз етеді;
12.21.7..11. Қатысушының шешімдерін дайындауды
және орындауды ұйымдастырады, олардың орындалуы
туралы есеп береді;
12.21.7.12. Өз құзіреті шегінде Университет мүлкі мен
ақшасына иелік етеді және жасалған шығындар үшін
Қатысушы алдында дербес жауапкершілікте болады;
12.21.7.13. Университеттің жылдық қаржы есебін, басқа
есептерді, Университеттің бухгалтерлік теңгерімін және

Участнику Университета и организует выполнение его
решений.
12.21.5. Трудовые отношения при назначении Президента
регулируются
в
соответствии
с
трудовым
законодательством Республики Казахстан.
12.21.6. Президент Университета представляет его
интересы и без доверенности осуществляет все действия
от имени Университета, открывает счета в банках,
совершает сделки, заключает соглашения и договоры,
выдает доверенности, издает приказы и распоряжения,
обязательные для исполнения работниками Университета,
и другие действия, необходимые для достижения
Уставных целей Университета.
12.21.7. Президент компетентен во всех вопросах, не
относящихся к исключительной компетенции Высшего и
иных органов управления, в том числе:
12.21.7.1. предварительно рассматривает вопросы,
которые выносятся на решение Высшего органа
управления Университета;
12.21.7.2. распоряжение имуществом Университета,
включая
его
денежные
средства,
в
пределах
утвержденного
бюджета,
а
также
полномочий,
предоставленных Участником и определенных настоящим
Уставом;
12.21.7.3. заключает без доверенности от имени
Университета договоры (контракты), соглашения,
меморандумы и обеспечивает их выполнение;
12.21.7.4. открывает в банках расчетные и иные счета;
12.21.7.5. издает приказы о назначении на должность
работников Университета, об их переводе и увольнении, в
том числе профессорско-преподавательский состав,
определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры
должностных окладов и персональных надбавок, решает
вопросы премирования, принимает меры поощрения и
налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с
Трудовым кодексом Республики Казахстан;
12.21.7.6. выдает доверенности на право совершения
действий и представления интересов Университета;
12.21.7.7. представляет Университет в отношениях с
организациями всех форм собственности, включая
государственные органы, суды, по вопросам деятельности
Университета в пределах полномочий, предоставленных
Участником и определенных настоящим Уставом;
12.21.7.8. принимает решения о предъявлении от имени
Университета претензий и исков к юридическим и
физическим лицам, как в Казахстане, так и за границей;
12.21.7.9. имеет
право
подписи
на
финансовых
(бухгалтерских), банковских документах от имени
Университета без доверенности;
12.21.7.10. обеспечивает выполнение перспективных и
текущих планов;
12.21.7.11. организует подготовку и выполнение решений
Участника, представляет отчеты об их выполнении;
12.21.7.12. распоряжается имуществом и деньгами
Университета в пределах своей компетенции и несет
персональную ответственность перед Участником за
произведенные расходы;
12.21.7.13. Утверждает годовую финансовую отчетность,
другие отчеты, бухгалтерские балансы и ежегодный
бюджет Университета.
12.21.7.14. издает в пределах своей компетенции приказы,
распоряжения и указания, обязательные для всех
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жыл сайынғы бюджетін бекітеді;
12.21.7.14. Өз құзіреті шегінде Университеттің білім
алушылары мен барлық жұмысшылары үшін міндетті
бұйрықтар, жарлықтар, нұсқаулар шығарады;
12.21.7.15. Қатысушының келісімімен орынбасарларын
(проректорларды),
құрылымдық
бөлімшелерінің
басшыларын және бас бухгалтерді лауазымына
тағайындайды және босатады;
12.21.7.16. Университеттің штаттық кестесiн бекітеді;
12.21.7.17. Университеттің жұмыс уақытын есепке алу
табелін, Ережелерін, нұсқаулықтарын және рәсімдерін
бекітеді;
12.21.7.18.
Университеттің
ішкі
нормативтік
құжаттарын бекітеді;
12.21.7.19. Университеттің лауазымды тұлғалары
арасында міндеттерді бөледі;
12.21.7.20.
Университеттің
Президенті
арқылы
құрылтайшысы (қатысушысы) болып табылатын заңды
тұлғаларға (коммерциялық емес ұйымдарға) қатысты
шешімдер қабылдайды;
12.21.7.21.
Университеттің
қаржы-шаруашылық
қызметінің жоспарлы көрсеткіштерінің орындалуын
бақылауды және талдауды жүзеге асырады;
12.21.7.22. Университеттің даму стратегиясы анықтайды
және бекітеді;
12.21.7.23. Университет қызметкерлерінің қызметтік
ңұсқауларын анықтайды және бекітеді;
12.21.7.24.
Осы
Жарғыдан
туындайтын
басқа
функцияларды орындайды.
12.21.8. Президент өз құзіретінің бір бөлігін орындауды
Университет қызметкерлеріне сенімхат негізінде беруге
(үлестіруге) құқығы бар.
12.22. РЕКТОР.
12.22.1. Университеттің жеке-дара атқарушы органы Ректор болып табылады.
12.22.2. Ректор Университеттің Қатысушысының,
Президенттің және өзге де басқару органдарының
құзыретіне жатпайтын, Университеттің ағымдағы
қызметіне басшылық етеді.
12.22.3. Ректор Қатысушының шешімі бойынша жаңа
мерзімге тағайындалу құқығымен 5 (бес) жылдан
аспайтын мерзімге тағайындалады және босатылады.
12.22.4. Ректор Қатысушы, Президент, Қамқоршылық
кеңестің және Байқаушы кеңестің құзыреті шегінде есеп
береді және өзіне жүктелген қызметтер мен
міндеттердің орындалуына жауапкершілікте болады.
12.22.5. Ректор Университеттің ағымдағы жұмысын
басқарады және Университеттің міндеттері мен
функцияларының
және
даму
Стратегиясының
орындалуына толық жауапты болады, осы Жарғыға
сәйкес мүлігін басқарады.
12.22.6. Университеттің Қатысушысын алдын ала бір ай
бұрын жазбаша хабар беріп, өзінің міндеттерін
орындаудан кез келген уақытта бас тарта алады.
12.22.7. Университет Ректорының құзыретіне
мыналар жатады:
12.22.7.1. Қолданыстағы заңдар, нормативті құқықтық
актілер, жарғы және бірлескен бастамалар мен
әріптестік қағидаты бойынша жасалған ұжымдық
шарттар негізінде Университетке тікелей басшылықты
жүзеге асыру;
12.22.7.2. Оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және

работников и обучающихся Университета;
12.21.7.15. с согласия Участника назначает и освобождает
от должности заместителей (проректоров), главного
бухгалтера и руководителей структурных подразделений;
12.21.7.16. утверждает штатное расписание Университета;
12.21.7.17. утверждает табель учета рабочего времени,
Положения,
инструкции,
правила
и
процедуры
Университета;
12.21.7.18.
утверждает
внутренние
нормативные
документы Университета;
12.21.7.19.
распределяет
обязанности
между
должностными лицами Университета;
12.21.7.20. принимает решения, касающиеся юридических
лиц
(некоммерческих
организаций),
в
которых
Университет в лице Президента является Единственным
учредителем (участником);
12.21.7.21. Осуществляет контроль и анализ выполнения
плановых
показателей
финансово-хозяйственной
деятельности Университета;
12.21.7.22. Определяет и утверждает стратегию развития
Университета;
12.21.7.23. Определяет и утверждает должностные
инструкции работников Университета;
12.21.7.24.
Осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные
законодательством
Республики
Казахстан и настоящим Уставом.
12.21.8. Исполнение части своих полномочий Президент
имеет право передать (делегировать) другим работникам
Университета на основании доверенности.

12.22. РЕКТОР.
12.22.1. Единоличным органом управления Университета
является – Ректор.
12.22.2. Ректор осуществляет руководство текущей
деятельностью Университета, не относящиеся к
исключительной компетенции Участника, Президента и
иных органов управления Университета.
12.22.3. Ректор назначается и освобождается решением
Участника на срок не более 5 (пять) лет с правом
назначения на новый срок.
12.22.4. Ректор
подотчетен
перед
Участником,
Президентом,
Попечительским
советом
и
Наблюдательным советом в рамках их компетенций, и
несет ответственность за выполнение возложенных на
него функций и задач.
12.22.5. Ректор руководит текущей работой Университета
и несет полную ответственность за выполнение задач,
функций и Стратегии развития Университета, управляет
имуществом в соответствии с настоящим Уставом.
12.22.6. Ректор вправе в любое время отказаться от
исполнения
своих
обязанностей,
предварительно
уведомив об этом Участника Университета в письменной
форме за один месяц до фактического отказа.
12.22.7. К компетенции Ректора Университета
относятся:
12.22.7.1. Руководство Университетом на основе
действующих законов, нормативных правовых актов и
Устава на принципах сочетания единоначалия и
коллегиальности;
12.22.7.2.
Руководство
учебной,
научной
и
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әкімшілік-шаруашылық қызметтеріне басшылық ету,
қабылдаған шешімдерге, материалдық құндылықтардың
сақталуына және тиімді жұмсалуына жауап беру;
12.22.7.3. Барлық құрылымдық бөлімшелердің жұмысын
және өзара тиімді әрекетін ұйымдастыру, әлеуметтік
басымдықтарды, ел экономикасындағы мамандықтарға
деген сұранысты ескере отырып, олардың жұмысын оқу,
ғылыми үдерістерді жетілдіруге бағыттау;
12.22.7.4. Жоғары білікті мамандар дайындау
мақсатында оқу, ғылым, тәрбие жұмыстарының, жоғары
білім беру саласындағы соңғы жетістіктерді ескере
отырып,
Университеттің
материалдық-техникалық
базасы деңгейінің сапасы мен тиімділігін қамтамасыз
ету;
12.22.7.5.
Университеттің
бюджет,
мемлекеттік
бюджеттік емес қорлардың, тасымалдаушылардың,
тапсырыс берушілердің, несие берушілердің алдындағы
барлық міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету;
12.22.7.6. Жаңа техникалар мен технологияларды
қолдану саласындағы жаңа жетістіктер, білім беру
саласындағы отандық және шетелдік жетістіктер,
еңбекті ұйымдастыру және басқарудың белсенді
түрлерін қолдану, шығындарды жұмсаудың негізді
нормалары, Университеттің материалдық, техникалық
ресурстарын тиімді пайдалану негізінде Университетті
басқаруды ұйымдастыру;
12.22.7.7. Мамандар даярлау тиімділігін арттыру
мақсатында Қазақстан Республикасындағы ғылыми
ұйымдармен, аралас білім беру ұйымдарымен ғылыми
байланысты ұйымдастыру. Ғылым және білім беру
саласындағы халықаралық ынтымақтастықты кеңейту
және қолдау білдіру;
12.22.7.8. Мамандар даярлау сапасын арттыру
мақсатында оқу жоспарлары мен қосымша білім беру
бағдарламаларын бекіту;
12.22.7.9.
Университетті
білікті
мамандармен
қамтамасыз етуге, профессор-оқытушылар құрамы мен
басқа да қызметкерлердің біліктілігін ұдайы арттыруға
жағдай жасау. Кәсіби білімді қолдану және дамыту,
тәжірибе алмасу, жағымды және қауіпсіз еңбек
жағдайын жасау, еңбекті қорғау мен техника қауіпсіздігі
талаптарының сақталуын қамтамасыз ету;
12.22.7.10. Басқарудың экономикалық және әкімшілік
әдістерінің дұрыс үйлестірілуін, жоғары оқу орны
қызметкерлерінің жұмыс тиімділігін арттырудағы
материалдық
және
моральдық
ынталандыру
қағидаттарын қолдануды, әрбір қызметкерге оған
тапсырылған іс пен оның нәтижесіне деген материалдық
қызығушылығы
мен
жауаптылығы
қағидатын
қолдануды, белгіленген мерзімде еңбек жалақысын
төлеуді қамтамасыз ету;
12.22.7.11. Ұйым ұжымымен бірге әлеуметтік әріптестік
қағидаттары
негізінде
ұжымдық
келісімшартты
дайындайды, оған қол қояды және орындайды, еңбек
және өндіріс тәртібін сақтайды, еңбекке ынталануды,
бастаманы
және
Университет
қызметкерлерінің
белсенділігін дамытуға ықпал ету;
12.22.7.12.
Берілген
құқықтар
шеңберінде
Университеттің қаржылық, экономикалық, өндірістікшаруашылық
мәселелерін
шешу,
Университет
қызметінің жекелеген бағыттарын жүргізуді басқа
лауазымдық
тұлғаларға
–
проректорларға

организационно-хозяйственной
деятельностью
Университета, несет ответственность за принимаемые
решения, сохранность и эффективное использование
материальных активов;
12.22.7.3.
Организация
работ
и
эффективное
взаимодействие всех структурных подразделений,
направление их деятельности на совершенствование
образовательного и научного процесса с учетом
социальных приоритетов и потребности в специалистах в
экономике страны;
12.22.7.4. Обеспечение качества и эффективности
образовательной, научной и воспитательной работы с
целью
подготовки
высококвалифицированных
специалистов, уровня материально-технической базы
Университета с учетом последних достижений в области
развития высшего образования;
12.22.7.5. Обеспечение выполнения Университетом всех
обязательств
перед
бюджетом,
государственными
внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками,
кредиторами;
12.22.7.6. Организация управления Университетом на
основе последних достижений в области использования
новейшей техники и технологии, отечественного и
зарубежного опыта в образовании, использования
прогрессивных форм управления и организации труда,
обоснованных норм расходования и рационального
использования материальных и технических ресурсов
Университета;
15.22.7.7. В целях повышения эффективности подготовки
специалистов организация научной связи с научными
организациями Республики Казахстан, со смежными
образовательными
учреждениями.
Расширение
и
поддержка международного сотрудничества в области
образования и науки;
12.22.7.8.
Утверждение
учебных
планов
и
дополнительных образовательных программ с целью
повышения качества подготовки специалистов;
12.22.7.9. Приниятие мер по обеспечению Университета
квалифицированными
кадрами,
по
проведению
регулярного повышения квалификации профессорскопреподавательского состава и иных категорий работников
Университета. Обеспечение мерами по использованию и
развитию профессиональных знаний и обмена опытом,
создание благоприятных и безопасных условий труда,
соблюдение требований охраны труда и техники
безопасности;
12.22.7.10.
Обеспечение
правильного
сочетания
экономических
и
административных
методов
руководства, применение принципов материальных и
моральных стимулов повышения эффективности работы
работников Университета, применение принципов
материальной заинтересованности и ответственности
каждого работника за порученное ему дело и результаты
работы в целом, выплаты заработной платы в
установленные законом сроки;
12.22.7.11. обеспечение на основе принципов социального
партнерства разработку, заключение и выполнение
коллективного договора, соблюдение трудовой и
производственной
дисциплины,
способствование
развитию трудовой мотивации, инициативы и активности
работников Университета
12.22.7.12.
Решение
вопросов
финансовой,
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(орынбасарларына),
құрылымдық
бөлімшелердің
басшыларына, сонымен бірге қызметтік және әкімшілік
құрылымдық бөлімшелеріне тапсыру;
12.22.7.13. Берілген өкілеттілік негізінде бұйрықтар мен
өкімдер шығару;
12.22.7.14. Университет қызметінің заңдылығын
бақылауды,
оның
шаруашылық-экономикалық
байланыстарын жүзеге асыруды, қаржыны басқаруда
құқықтық құралдарды пайдалануды, келісімшарт және
қаржы тәртібін, әлеуметтік еңбек қатынастарын
нығайтуды қамтамасыз ету;
12.22.7.15. Университеттің білім беру қызметін қолдау
және аясын кеңейту мақсатында білім беру саласындағы
инновациялық
технологияларды
енгізуді
және
қолдануды қамтамасыз ету;
12.22.7.16. Университеттің мүліктік мүдделерін сотта,
сот алқаларында қорғау. Сенімхатсыз Университеттің
атынан әрекет етеді және мемлекеттік билік пен басқару
орындарының алдында Университеттің мүддесін
қорғайды;
12.22.7.17. Жыл сайын Қатысушыға және Президентке
Университеттің оқу, ғылыми, қаржылық қызметінің
және даму Стратегиясын жүзеге асыру нәтижелері
туралы есеп тапсыру;
12.22.7.18. Университеттің мақсаты мен даму
Стратегиясын айқындау бойынша ұсыныстар енгізу;
12.22.7.19.
Осы
Жарғыдан
туындайтын
басқа
функцияларды орындайды.
12.23. Ректорға тыйым салынады:
12.23.1. Қатысушының келісімінсіз Университетпен
одан мүліктік пайда табуға бағытталған мәмілелер
(сыйға тарту, заем, тегін пайдалану, сатып алу-сату
шарттарын және тағы басқаларын қоса) жасауға;
12.23.2. Университеттің үшінші жақпен жасаған
мәмілелері үшін Университеттің өзінен де, үшінші
жақтан да комиссиялық сыйақы алуға;
12.23.3. үшінші жақтың Университетпен арадағы
қатынастарында олардың атынан немесе мүдделері үшін
әрекет жасауға;
12.23.4. Университеттің қызметімен бәсекелесетін
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға тыйым салынады.
12.24. Осы Жарғының 12.23. тармағының 12.23.1.) –
12.23.3)
тармақшаларында
көзделген
шектеулер
Университеттің Ректордың зайыбына да, барлық тікелей
кейінгі және ата-тегі тамыры бойынша туыстарына да,
сондай-ақ туған аға-інілері мен апа-сіңлілеріне де
қолданылады.
12.25. Университетке кез келген Қатысушының
Ректордың немесе олардың осы жарғының 12.23.
тармағының 12.23.1.) – 12.23.3) тармақшаларында
көзделген тыйым салуларды бұзуы келтірген зиянды
Университетке өтеуін сотта талап етуге құқылы.
12.26. Ректор мен басқа да басқару органдардың
қызметтеріне бақылауды Қатысушының уәкілетті
органы жүзеге асырады.
12.27. Ректор қызметін тексеруді Қатысушының
тапсырмасы бойынша, өз бастамасы бойынша
Байқаушы кеңес және/немесе Ревизиялық комиссия
жүргізеді. Байқаушы кеңесінің және/немесе Ревизиялық
комисияның мүшелері Университеттің лауазымды
тұлғаларынан оларға қажетті барлық материалдарды,
бухгалтерлік және олардың функционалдық міндеттерді

экономической,
производственно-хозяйственной
деятельности Университета впределах предоставленных
полномочий, поручение ведения отдельных направлений
деятельности Университета другим должностным лицам проректорам (заместителям), руководителям структурных
подразделений Университета, а также функциональных и
административных подразделений;
12.22.7.13. Издание приказов и распоряжений в рамках
предоставленных полномочий;
12.22.7.14. Обеспечение соблюдения законности в
деятельности Университета и осуществлении его
хозяйственно-экономических связей, в использовании
правовых средств при финансовом управлении,
укреплении договорной и финансовой дисциплины,
социально-трудовых отношений;
12.22.7.15. Обеспечение внедрения и привлечения
инновационных технологий образования в целях
поддержания и расширения сферы образовательной
деятельности Университета;
12.22.7.16.
Защита
имущественных
интересов
Университета в суде, арбитраже. Действует без
доверенности от имени Университета и представляет
интересы Университета в органах государственной власти
и управления;
12.22.7.17. Представление Участнику и Президенту
ежегодного отчета о результатах учебной, научной,
финансовой деятельности и реализации Стратегии
развития Университета;
12.22.7.18. Внесение предложений по определению цели и
стратегии развития Унивесритета;
12.22.7.19. выполнение других функции, вытекающих из
настоящего Устава.
12.23. Ректору запрещается:
12.23.1. без согласия
Участника заключать
с
Университетом сделки, направленные на получение от
него имущественных выгод (включая договоры дарения,
займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и
др.);
12.23.2. получать комиссионное вознаграждение как от
самого Университета, так и от третьих лиц за сделки,
заключенные Университетом с третьими лицами;
12.23.3. выступать от имени или в интересах третьих лиц
в их отношениях с Университетом;
12.23.4.
осуществлять
предпринимательскую
деятельность,
конкурирующую
с
деятельностью
Университета.
12.24. Ограничения, предусмотренные подпунктами
12.23.1.) – 12.23.3) пункта 12.23. настоящего Устава,
распространяются также на супруга, всех прямых
нисходящих и восходящих родственников, а также
родных братьев и сестер Ректора.
12.25. Участник Университета вправе требовать в суде
возмещения
Университету
Ректором
убытков,
причиненных Университету нарушением ими или их
родственниками, указанными в подпунктах 12.23.1.) –
12.23.3) пункта 12.23. настоящего Устава.
12.26. Контроль за деятельностью Ректора и других
органов управления осуществляет уполномоченный орган
Участника.
12.27. Проверка деятельности Ректора производится
Наблюдательным советом и/или ревизионной комиссией
по поручению Участника, по собственной инициативе.
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жүзеге асыруы үшін қажет басқа да, құжаттарды талап
етуге құқылы.
12.28. Университеттің
әкімшілік-басқару
қызметкерлері еңбек заңнамасына, осы Жарғыға сәйкес
және Президентпен бекітілген Университеттің Штаттық
құрылымы шенберінде қалыптастырылады.
12.29. Әкімшілік-басқару қызметкерлерінің құқықтары
мен
міндеттері
Университеттің
Президентімен
бекітілген еңбек тәртібі ережелерімен, қызметтік
нұсқаулықтармен анықталады.
12.30. Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің
құқықтық мәртебесі және функциялары Университеттің
Презиентімен бекітілетін ережелермен анықталады.
12.31.
Университеттің
құрылымына
өзгертулер
Университет Президентінің шешімі бойынша енгізіледі.
12.32. Құрылымдық бөлімшелер туралы ережелер осы
Жарғыға қайшы болмауы керек.

Члены Наблюдательного совета и/или ревизионной
комиссии вправе требовать от должностных лиц
Университета предоставления им всех необходимых
материалов, бухгалтерских и иных документов,
необходимых для осуществления их функциональных
обязанностей.
12.28.
Административно-управленческий
персонал
Университета комплектуется в соответствии с трудовым
законодательством, настоящим Уставом и в рамках
утвержденного Президентом штатного расписания
Университета.
12.29.
Права
и
обязанности
административноуправленческого персонала определяется правилами
трудового распорядка, положением и должностными
инструкциями,
утвержденными
Президентом
Университета.
12.30. Правовой статус и функции структурных
подразделений Университета определяется положениями,
утверждаемыми Президентом Университета.
12.31. Изменения в структуру Университета вносятся по
решению Президента Университета.
12.32. Положения о структурных подразделениях
Университета не могут противоречить настоящему
Уставу.

13-бап. УНИВЕРСИТЕТТІҢ ҚЫЗМЕТІН
ҚАДАҒАЛАУ
13.1.
Университет
өз
қызметі
нәтижелерінің
бухгалтерлік есебін жүзеге асырады, Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес
статистикалық есепті жүргізеді.
13.2. Университет есеп пен есеп берудің нақтылығымен
оларды жүргізу тәртібін сақтамағаны үшін Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.
13.3. Университеттің атқару органының және (немесе)
Ректордың
қаржылық-шаруашылық
қызметіне
қадағалау жүргізу үшін Қазақстан Республикасының
22.04.1998 жылғы «Жауапкершілігі шектеулі және
қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы»
Заңында көрсетілген тәртіппен тексеру комиссиясы
(тексеруші) құрулы мүмкін.
13.4. Есептердің нақтылығын, Университет қызметінің
заңнамаға, осы Жарғыға, контрактілер мен келісімдерге
сәйкестігін қадағалау мен бағалау функцияларын
Қатысушының шешімімен тағайындалған тексеру
комиссиясы (тексеруші) жүзеге асырады.
13.5. Тексеру комиссиясы (тексеруші) кез келген
уақытта Университеттің атқару органының және
(немесе) Ректордың қаржылық-шаруашылық қызметіне
тексерулерді оларды Университеттің жоғарғы атқару
органы бекіткенге дейін жүргізе алады.
13.6. Университеттің Президенті және Ректоры тексеру
комиссиясының мүшелері бола алмайды.
13.7. Тесксеру комиссиясының жұмыс тәртібі
ережелермен және Университеттің ішкі қызметін
реттейтін басқа да құжаттармен реттеледі.
13.8. Тексеру комиссиясы Қатысушы бекіткенге дейін
міндетті тәртіппен Университеттің жылдық қаржылық
есебін тексереді. Қатысушының тексеру комиссиясының
немесе сыртқы аудитордың беретін қорытындысыз
жылдық қаржылық есебін бекітуге құқығы жоқ.
13.9. Егер Университетте тексеру комиссиясы

Статья 13. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УНИВЕРСИТЕТА
13.1. Университет осуществляет бухгалтерский учет
результатов своей деятельности, ведет статистическую
отчетность
в
соответствии
с
действующим
законодательством Республики Казахстан.
13.2. Университет несет ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан за соблюдение
порядка ведения и достоверности учета и отчетности.
13.3. Для осуществления контроля, за финансовохозяйственной деятельностью исполнительного органа и
(или) Ректора Университета может быть образована
Ревизионная комиссия (ревизор), в порядке определенном
Законом Республики Казахстан «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью» от
22.04.1998 года.
13.4. Функции по контролю и оценке точности отчетов,
соответствия
деятельности
Университета
законодательству, настоящему Уставу, контрактам и
соглашениям возлагаются на Ревизионную комиссию
(ревизора), назначаемую по решению Участника.
13.5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе в любое
время производить проверки финансово-хозяйственной
деятельности исполнительного органа и (или) Ректора
Университета до их утверждения Высшим органом
управления Университета.
13.6. Президент и Ректор Университета не могут быть
членами Ревизионной комиссии.
13.7.
Порядок
работы
Ревизионной
комиссии
определяется правилами и иными документами,
регулирующую внутреннюю деятельность Университета.
13.8. Ревизионная комиссия в обязательном порядке
проводит проверку годовой финансовой отчетности
Университета до ее утверждения Участником. Участник
не вправе утверждать годовую финансовую отчетность
без заключения Ревизионной комиссии либо без
заключения внешнего аудитора.
25

(тексерушіні) сайланбаса, Университеттің байқаушы
кеңесі Қазақстан Республикасының 22.04.1998 жылғы
«Жауапкершілігі
шектеулі
және
қосымша
жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңына
сәйкес
тексеру
комиссиясына
тиесілі
барлық
құқықтарды иеленеді.
13.10. Университеттің жылдық қаржылық есептілігінің
дұрыстығын, сондай-ақ оның істерінің ағымдағы жайкүйін тексеру және растау үшін Университеттің
Жарғысында белгіленген жағдайларда және тәртіп
бойынша Университетпен, оның атқарушы органының,
немесе Қатысушымен арада мүліктік мүдделермен
байланысы жоқ аудиторлық ұйымды (сыртқы аудит)
тартуға құқығы бар.

13.9. Если в Университете не образована ревизионная
комиссия (ревизор), наблюдательный совет Университета
обладает всеми правами, которые в соответствии с
Законом Республики Казахстан «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью» от
22.04.1998 года, принадлежат ревизионной комиссии.
13.10. Для проверки и подтверждения правильности
годовой финансовой отчетности Университета, а также
текущего состояния его дел Университет вправе в случаях
и
порядке,
определенных
Уставом,
привлекать
аудиторскую
организацию,
не
связанную
имущественными интересами с Университетом, его
исполнительным органом, или Участником Университета
(внешний аудит).

14-бап. ТАБЫСТЫ БӨЛУ
14.1. Университеттің табысы бір жыл ішіндегі өз
қызметінің нәтижелері бойынша қаржы есебі негізінде
анықталады.
14.2.
Университеттің
шаруашылық
қызметінің
нәтижесінде алынған таза пайдасы, салықтармен басқа
міндетті төлемдері төленгеннен кейін Университеттің
меншігінде қалады және Университеттің қорларын құру
мен Қатысушымен анықталған мақсаттарға үлестіруге
жұмсалуы мүмкін.
14.3. Университеттің Қатысушысы жалғыз болатын
барлық уақытта Университеттің таза табысын үлестіру
туралы шешімде жалғыз Қатысушы жеке дара
қабылдайды. Қатысушы Университеттің таза табысынан
өз пайдасына алу туралы шешім қабылдайтын жағдайда,
Университет аталған төлемді осындай шешім
қабылданған сәттен бастап бір айдын ішінде ақшалай
төлеуге міндетті. Қатысушы, сондай-ақ таза табысты
үлестірмеу туралы шешім қабылдай алады.
14.4. Университеттің таза табысынан төленетін төлем,
егер Қатысушы басқалай шешім қабылдамайтын болса,
жылына бір рет жүргізіледі.
14.5. Университеттің Жарғылық капиталы төленгенге
дейін Университет табысты бөлуге құқығы жоқ.

Статья 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ
14.1. Доход Университета определяется по результатам
его деятельности за год на основании финансовой
отчетности.
14.2. Чистый доход, полученный Университетом в
результате его хозяйственной деятельности, после уплаты
налогов и других обязательных платежей остается в
собственности Университета и может быть использован
для создания фондов Университета и распределения его
на иные цели, определенные Участником.
14.3. До тех пор, пока Участником Университета является
одно лицо, единственный Участник самостоятельно
принимает решение о распределении чистого дохода
Университета. В случае принятия Участником решения о
получении в свою пользу части чистого дохода
Университет обязан произвести указанную выплату в
течение одного месяца с момента принятия такого
решения в денежной форме. Участник может также
вынести решение об отказе от распределения чистого
дохода.
14.4. Выплата дохода из чистой прибыли Участнику
Университета осуществляется один раз в год, если иное
не принято решением Участника.
14.5. Университет не вправе распределять доход до
полной оплаты всего Уставного капитала Университета.

15-бап. УНИВЕРСИТЕТТІҢ ҚОРЛАРЫ
15.1. Университеттің міндеттерін камтамасыз ету және
оның қызмет етуі немесе байланыс жасау нәтижесінде
туындаған шығындарды жабу мақсатында, табыс
есебінен Жарғылық капиталдың жиырма пайызынан кем
болмайтын мөлшерде Резервтік қорын құра алады.
15.2. Егер Университет қызмет барысында оның
Резервтік қорының мөлшері 15.1. т. Көрсетілген
мөлшерден аз болса, Резервтік қорға аударылым,
көрсетілген
мөлшерге
жеткенге
дейін
қайта
жаңартылады.
15.3. Резервтік қор Университеттің таза табысынан бес
пайыздан кем емес мөлшердегі жыл сайынғы
аударылымның есебінен құралады.
15.4. Университет өндірісті дамыту қорын, материалдық
ынталандыру және әлеуметтік-мәдени шаралар қорын,
Университет Қатысушысының шешімімен басқа да
қорларды құруға құқылы.
15.5. Қорлардың әрқайсысының қалыптасуын және
пайдалану тәртібін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес Университеттің Қатысушысының

Статья 15. ФОНДЫ УНИВЕРСИТЕТА
15.1. В целях обеспечения обязательств Университета и
покрытия убытков, возникающих в результате его
деятельности или в связи с нею, Университет может
создавать за счет чистого дохода Резервный фонд в
размере не менее двадцати пяти процентов ее Уставного
капитала.
15.2. В случае, если в ходе деятельности Университета
размер ее Резервного фонда окажется менее величины
указанной в п 15.1., отчисления в Резервный фонд
возобновляется до достижения им установленного
размера.
15.3. Резервный фонд образуется за счет ежегодных
отчислений в размере не менее пяти процентов от чистой
прибыли Университета.
15.4. Университет вправе образовать фонд развития
производства, фонда материального поощрения и
социально-культурных мероприятий, другие фонды по
решению Участника Университета.
15.5. Формирование и порядок использования каждого из
фондов определяется решением участника Университета в
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шешімімен анықталады.
15.6.
Университет
экономикалық
тиімділкпен
коммерциялық пайдалылық негізінде қорларға толық
иелік етеді.

соответствии с законодательством Республики Казахстан.
15.6. Университет полностью распоряжается фондами на
принципах
экономической
эффективности
и
коммерческой целесообразности.

16-бап. УНИВЕРСИТЕТТІҢ ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ
ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТІ
16.1.
Ғылыми-зерттеу, конструкторлық – шеберлік
және технологиялық жұмыстарды (қызметтерді)
орындау
ғылыми-зерттеу
зертханаларында
кафедралардың ғылыми топтарында жүргізіледі.
Университет жанынан кәсіпорындар, орталықтар,
ғылыми
және
ғылыми-зерттеу
қызметтерін
ұйымдастырудың басқа формалары, сондай-ақ бизнесинкубаторлар,
технопарктар
және
кәсіпкерлік
және/немесе басқада формалар құрылуы мүмкін.
16.2.
Ғылыми қызметтердің басты міндеттері болып
табылатындар:
16.2.1. Іргелі, ізденушілік, қолданбалы, ғылымизерттеу, тәжірибелі-конструкторлық жұмыстарды және
инновациялық қызметті жургізу;
16.2.2. Ғылыми-педагогикалық жұмысшылардың және
білім алушылардың шығармашылық және ғылыми
зерттеу жұмыстары арқылы жаңа білім алу;
16.2.3. Жоғары
білімнің
теориялық
және
методологиялық даму негіздерін әзірлеу және зерттеу;
16.2.4. Оқытудың инновациялық технологияларын
әзірлеу және оқу үдерісіне енгізу;
16.2.5. Оқу үдерісіне және өндіріске ғылыми
зерттеулердің нәтижелерін енгізу;
16.2.6. Меншікті ғылыми мектептерді құру және
дамыту, ҒЗЖ ғылыми-педагогикалық жұмысшыларды
және білім алушыларды белсенді тарту;
16.2.7.Ғылыми әзірлеулерді коммерциализациялау,
қажет ететін бәсекелестікке қабілетті техника және
технологияны трансферттеу;
16.2.8. Әзірлеушілермен зерттеушілердің авторлық
және зияткерлік құқықтарын қорғау;
16.2.9. Зерттеулер
мен
және
әзірлеулердің,
инновациялық қызметтің және тартылған қаражаттарды
қолдану есебінен қаржылық негізін кеңейту;
16.2.10. Білім алушылардың ГЗЖ басқару және
ұйымдастыру;
16.2.11. Нарықтық экономиканың көкейтесті даму
міндеттерін шешу бойынша қолданбалы зерттеулерді
жүргізу;
16.2.12. Маңызды
әлеуметтік-экономикалық
проблемаларды шешу мақсатында зерттеулер мен және
әзірлеулердің нәтижелерін іске асыруды жеделдету;
16.2.13. Қазақстанның
бөлек
аймақтарының
әлеуметтік-экономикалық даму проблемалары бойынша
зерттеулер жүргізу;
16.2.14. Халықаралық
экономикалық
ыңтымақтастықтың механизмін жетілдіру;
16.2.15. Ғылыми конференцияларды, симпозиумдарды
өткізу.
16.3.
Университет
ғылыми-өндірістік
қызметін,
өзінің ғылыми-техникалық өнімге деген сұранысына
қарай жоспарлайды. Университеттің ғылыми бағыттары
Университеттің Ғылыми кеңесімен бекітіледі.
16.4.
Ғылыми зерттеулер мына қорлар есебінен
қаржыландырылады.

Статья 16. НАУЧНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
16.1.
Выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (услуг)
производится в научно-исследовательских лабораториях,
научных группах кафедр. При Университете могут быть
созданы предприятия, центры и другие формы
организации научной и научно-исследовательской и
образовательной
деятельности,
а
также
бизнес
инкубаторы,
технопарки
и
другие
формы
предпринимательской
и/или
инвестиционной
деятельности.
16.2.
Важнейшими задачами научной деятельности
являются:
16.2.1. проведение
фундаментальных,
поисковых,
прикладных
научно-исследовательских,
опытноконструкторских работ и инновационной деятельности;
16.2.2. получение новых знаний посредством научных
исследований и творческой деятельности научнопедагогических работников и обучающихся;
16.2.3. исследование и разработку теоретических и
методологических основ развития высшего образования;
16.2.4. разработку
и
внедрение
инновационных
технологий обучения в учебный процесс;
16.2.5. внедрение результатов научных исследований в
учебный процесс и производство;
16.2.6. формирование и развитие собственных научных
школ,
активное
привлечение
к
НИР
научнопедагогических работников и обучающихся;
16.2.7. коммерциализацию научных разработок и
трансферт наукоемкой и конкурентоспособной техники и
технологии;
16.2.8. защиту интеллектуальной собственности и
авторских прав исследователей и разработчиков;
16.2.9. расширение финансовой основы исследований и
разработок за счет использования привлеченных средств
и инновационной деятельности;
16.2.10. организацию и руководство НИР обучающихся.
16.2.11. проведение прикладных исследований по
решению актуальных задач развития рыночной
экономики;
16.2.12. ускорение реализации результатов научных
исследований и разработок в целях решения важных
социально-экономических проблем;
16.2.13. проведение исследований по проблемам
социально-экономического развития отдельных регионов
Казахстана;
16.2.14. совершенствования механизма международного
экономического сотрудничества;
16.2.15. проведение
научных
конференций,
симпозиумов.
16.3.
Университет
планирует
свою
научнопроизводственную деятельность, исходя из спроса на
научно-техническую продукцию Университета. Научные
направления Университета утверждаются Ученым
советом Университета.
16.4.
Научные исследования финансируются за счет
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16.4.1. ғылыми,
техникалық
және
мәдениеттің
маңызды бағыттары бойынша іргелі және ізденушілік
зерттеулер жасағаны үшін конкурстық негізде
мемлекеттік бюджеттен;
16.4.2. келісімді негізде салалық министрліктерден,
ведомстволардан,
бірлестіктерден
және
басқа
ұйымдардан, сондай-ақ шет елдік және демеушілік
қолдау есебінен;
16.4.3. жеке, инвесторлар және демеушілер қаражаты
есебінен.
16.5.
Ғылыми жұмыстарды орындауға оқытушылар,
аспиранттар, зерттеуші-машықтанушылар, үлгерімі
жақсы студенттер тартылуы мүмкін.
16.6.
Ғылыми бөлімдер, мамандарды дайындау үшін
материалдық-техникалық
және
интеллектуалдық
базасын қамтамасыз ету мақсатында оқу процесімен
тығыз байланыста іргелі және қолданбалы ғылыми
зерттеулер, конструкторлық – шеберлік
және
технологиялық жұмыстар жүргізеді.
16.7.
Университет жанында ғылым кандидаты және
ғылым докторы ғылыми атағын беру бойынша белгілі
тәртіпте құрылған мамандандырылған кеңес жұмыс
істейді.
16.8.
Университет және оның ғылыми бөлімдері
(немесе ғылыми бөлімшелері) өз
зерттеулерінің
нәтижелерін іске асыруға қатысады, сондай-ақ
ғылымның жетістіктерін насихаттайды.
16.9.
Университет
әдістемелік
жұмыстарды
ұйымдастырады
және
өткізеді.
Университетте
әдістемелік жұмыстарды үйлестіруді оқу-әдістемелік
бірлестік жузеге асырады.

средств:
16.4.1. государственного бюджета на выполнение
фундаментальных и поисковых исследований по
важнейшим направлениям науки, техники и культуры на
конкурсной основе;
16.4.2. отраслевых министерств, ведомств, объединений
и других организаций, в том числе зарубежных и
спонсорской поддержки, на договорной основе;
16.4.3. собственных финансовых средств, средств
спонсоров и инвесторов.
16.5. К выполнению научных работ могут привлекаться
преподаватели, аспиранты, стажеры-исследователи и
успевающие студенты.
16.6. Научные
подразделения
проводят
фундаментальные и прикладные научные исследования,
опытно-конструкторские и технологические работы в
тесной связи с учебным процессом с целью обеспечения
материально-технической и интеллектуальной базы для
подготовки специалистов.
16.7. При Университете работают создаваемые в
установленном порядке специализированные советы по
присуждению ученых степеней.
16.8. Университет и его научная часть (или научные
подразделения) участвуют в реализации результатов
своих исследований, а также пропагандируют достижения
науки.
16.9. Университет организует и проводит методическую
работу.
Координация
методической
работы
в
Университете
осуществляется
учебно-методическим
объединением.

17-бап. УНИВЕРСИТЕТ ОҚЫТУШЫЛАРЫ МЕН
БАСҚА ЖҰМЫСКЕРЛЕРІ
17.1. Университетте профессор-оқытушылар құрамы
лауазымдары қарастырылған: кафедра менгерушiсi,
профессор,
шақырылған профессор, доцент, аға
оқытушы,
оқытушы,
ассистент,
оқытушымашықтанушы; ғылыми құрамы: бас ғылым қызметкер,
жетекші ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер,
кiшi ғылыми қызметкер.
17.2. Профессор-оқытушылар мен ғылыми құрам
лауазымын, ғылыми-оқу бөлiмшелерінің басшыларын
орналастыру конкурстық негiзде жүзеге асырылады.
17.3. Университеттің профессор-оқытушылар және
ғылыми құрамы оқытушылық және ғылыми қызметте,
сондай-ақ осы қызмет түрі үшін белгіленген әлеуметтік
құқықтарды жүзеге асыруда тең құқықтарға ие.
Университет оқытушылары мен қызметкерлері жоо
ішілік екінші жұмысты қоса атқаруға құқығы бар.
17.4.
Университеттің оқытушылары мен басқа да
қызметкерлері
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасымен, осы Жарғымен және еңбек
шартымен анықталған құқықтарға ие және мiндетті
болады.
17.5. Профессорлық-оқытушылық
және
ғылыми
қызметкерлердiң еңбек ақы төлеу мен басқа да
мiндеттер еңбек шартында қарастырылады.
17.6. Қосалқы-оқу, әкiмшiлiк-шаруашылық және қызмет
көрсетуші қызметкерлердің құқықтары мен мiндеттерi
еңбек шарттарымен, ішкi еңбек тәртiбi Ережелерімен
және лауазымдық нұсқаулықтарымен анықталады.

Статья 17. ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ДРУГИЕ
РАБОТНИКИ УНИВЕРСИТЕТА
17.1. В Университете предусматриваются должности
профессорско-преподавательского состава: заведующего
кафедрой, профессора, приглашенного профессора,
доцента,
старшего
преподавателя,
преподавателя,
ассистента, преподавателя-стажера; научного состава:
главного научного сотрудника, ведущего научного
сотрудника, старшего научного сотрудника, младшего
научного сотрудника.
17.2.
Замещение
должностей
профессорскопреподавательского и научного состава, руководителей
учебно-научных подразделений осуществляется, на
конкурсной основе.
17.3.
Профессорско-преподавательский
состав
и
научные сотрудники Университета имеют равные права в
области преподавательской и научной деятельности, а
также в реализации социальных прав, установленных для
данного вида деятельности. Преподаватели и сотрудники
Университета имеют право на внутривузовское штатное
совместительство.
17.4. Преподаватели и другие работники Университета
имеют права и несут обязанности, определенные
действующим законодательством Республики Казахстан,
настоящим Уставом и трудовым договором.
17.5. Оплата труда и другие обязанности профессорскопреподавательского
и
научного
персонала
предусматриваются в условиях трудового договора.
17.6. Права и обязанности учебно-вспомогательного,
административно-хозяйственного и обслуживающего
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17.7. Университеттің басқа жоғарғы оқу орындарынан
және жетекші ұйымдардан, сондай-ақ шет елдерден
дәрiстер оқу және ғылыми-зерттеу жұмыстарына
қатыстыру
үшiн
келісімшарттармен
анықталған
жағдайларда мамандар тартуға құқығы бар.

персонала
определяются
трудовыми
договорами,
Правилами внутреннего трудового распорядка и
должностными инструкциями.
17.7. Университет имеет право привлекать специалистов
из других вузов и ведущих организаций, в том числе
зарубежных, для чтения лекций, участия в научноисследовательских работах на условиях определяемых
договорами.

18-бап. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ЕҢБЕК
ҚАТЫНАСТАРЫ
18.1. Университеттің жұмыс тәртiбi Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына, Университеттің
iшкi актiлерiне сәйкес анықталады.
18.2. Университет еңбек шарттары, сондай-ақ
Университетпен жұмыскерлер арасындағы еңбек
қатынастарын реттейтiн басқа формалар негізінде
жұмыскерлердi жалдауға құқығы бар.
18.3. Университет еңбек ақы төлеудiң түрi мен жүйесiн,
тарифтiк
мөлшерлеменің
және
соған
сәйкес
біліктіліктегі мамандар жалақыларының көлемін
Қатысушы бекіткен бюджет шегінде анықтайды.
18.4. Университеттің лауазымды тұлғалары өздерінің
қызметтік міндеттерін орындалуына, құжаттамалардың
сақталуы мен оның соған сәйкес қаржылық, банктік
және басқа мекемелерге уақытылы берілуіне жеке
жауапкершілікте болады.

Статья 18. РЕЖИМ РАБОТЫ И ТРУДОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
18.1. Режим работы в Университете определяются в
соответствии с трудовым законодательством Республики
Казахстан, внутренними актами Университета.
18.2. Университет вправе осуществлять найм персонала
на основе трудового договора, а также других форм,
регулирующих трудовые отношения работников с
Университетом.
18.3. Университет определяет формы и системы оплаты
труда, размеры тарифных ставок и окладов специалистов
соответствующей квалификации в пределах бюджета,
утвержденного Участником.
18.4.
Должностные
лица
Университета
несут
персональную ответственность за выполнение своих
функциональных
обязанностей,
сохранность
документации и своевременное предоставление ее,
соответствующим финансовым, банковским и иным
Учреждениям.

19-бап. УНИВЕРСИТЕТТІҢ ҚЫЗМЕТІ ЖӨНІНДЕ
ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰПИЯҒА
ЖАТАТЫН МӘЛІМЕТТЕРДІ
БЕРУ ТӘРТІБІ
19.1. Жариялануға жатпайтын мәліметтің көлемі
Университеттің
Жоғарғы
басқару
органымен
анықталады.
19.2.
Университеттің
атқару
органы
және
Университеттің
еңбек
ұжымы
Университеттің
Қатысушыcынан
алған
техникалық,
қаржылық,
коммерциялық және өзге де мәліметтің қатаң
құпиялығын
сақтауға
және
алған
мәліметтің
жариялануының алдын алу үшін барлық мүмкін
шараларды қолдануға міндетті.

Статья 19. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТА, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ
19.1. Объем информации, не подлежащий разглашению,
определяется Высшим органом управления Университета.
19.2. Исполнительный орган Университета и трудовой
коллектив Университета обязаны сохранять строгую
конфиденциальность
полученной
от
Участника
Университета технической, финансовой, коммерческой и
другой информации и принимать все возможные меры
для
предотвращения
разглашения
полученной
информации.

20-бап. УНИВЕРСИТЕТТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ
АҚПАРАТТЫ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ
ҚҰРАЛДАРЫНДА ЖАРИЯЛАУ
Университет өз қызметі туралы ақпаратты «Заң газеті» «Юридическая газета» газеттері арқылы жариялайды.

Статья 20. ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Публикация информации о деятельности Университета
осуществляется в газетах «Заң газеті» - «Юридическая
газета».

21-бап. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ
21.1. Университеттің істері бойынша барлық даулар
Университеттің Жоғарғы басқару органымен немесе
Ректормен дауласқан тараптар арасында келіссөздер
жүргізу жолымен шешіледі.
21.2. Даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жүргізу
жолымен реттелмеген жағдайда, олар сотта қаралуға
тиіс.

Статья 21. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
21.1. Все споры по делам Университета разрешаются
Высшим органом управления Университета либо
Ректором путем переговоров между спорящими
сторонами.
21.2. В случае если споры и разногласия не могут быть
разрешены
путем
переговоров,
они
подлежат
рассмотрению в суде.
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