
 

ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК  

түлектері қауымдастығының ережесі  

 

1. Жалпы ережелер    

1.1 ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК 

түлектерінің қауымдастығы (бұдан әрі – Қауымдастық) ҚР МСМ «Қазақ ұлттық 

хореография академиясы» ШЖҚ РМК (бұдан әрі – Академия) түлектерінің ерікті 

бірлестігі болып табылады.   

1.2 Қауымдастық өз қызметінде Қазақстан Республикасы Министрлігінің 

«Қазақ ұлттық хореография академиясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 

республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Жарғысын, Академияның ішкі 

құжаттарын, ректордың бұйрықтарын, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады. 

1.3 Қауымдастық заңды тұлға болып табылмайды. Қауымдастықтың барлық 

қызметі Академия арқылы жүзеге асырылады. 

1.4  Қауымдастық қызметінің мерзімі шектелмеген. 

 

2. Қауымдастықтың мақсаттары, қызметінің мәні және міндеттері 

2.1 Қауымдастықты құрудағы басты мақсат: 

‐ Академияның беделін арттыру және оның халықаралық деңгейде танылуы 

үшін түлектердің күш-жігерін біріктіру, Академия бітірушілерінің корпоративтік 

рухын қолдау;   

‐ Қауымдастық мүшелерінің арасында байланыс кешенін қалыптастыру;   

‐ хореография саласында жоғары білікті мамандарды даярлауға жәрдемдесу.   

2.2 Қауымдастық қызметінің мәні:  

‐ Академияға дарынды жастарды тарту;  

‐ Академияда оқитын талантты жастарды, жас оқытушыларды қолдау;   

‐ ғылыми бағдарламалар мен жобаларды қолдау және қатысу; 

‐ Академия дәстүрлерін дамыту және нығайту;   

‐ тақырыптық кездесулер өткізу;  

‐ түлектер арасында өзара іс-қимылды ұйымдастыру және дамыту, 

Академиямен мәдени, шығармашылық және іскерлік байланыстарды қолдау.    

2.3 Алға қойған мақсаттарға қол жеткізу үшін Қауымдастық келесі міндеттерді 

шешеді:   

‐ Академияның түлектері, олардың кәсіби мүдделері мен мүмкіндіктері 

туралы деректер банкін құрады;   

‐ студенттік буын өкілдерінің, Академияның профессор-оқытушылар 

құрамының сабақтастығын орнатуға ықпал етеді;  

‐ жастарға кәсіптік бағдар беру, дуальды оқыту, түлектерді жұмысқа 

орналастыру бойынша жұмысқа көмек көрсетуді ұйымдастырады және Академияға 

қабылдауды ұйымдастыруға жәрдемдеседі;  

‐ кәсіби бірлік, тәжірибе алмасу, Қауымдастық мүшелерінің шығармашылық 

және ғылыми әлеуетін іске асыру мақсатында Академия түлектерін біріктіру үшін 

қолайлы жағдайлар жасайды;  



‐ студенттердің кәсіптік даярлығына («дөңгелек үстелдер», конференциялар, 

практикалар, тағылымдамалар), сонымен қатар студенттермен жүргізілетін тәрбие 

жұмысына, оның ішінде мүдделер бойынша клубтардың, шығармашылық 

ұжымдардың  қызметіне жәрдемдеседі;   

‐ Академия түлектерінің кездесулерін ұйымдастыруға қатысады;   

‐ әлеуметтік әріптестікті жолға қою, іскерлік ортаның, билік органдарының, 

білім беру мекемелерінің, қоғамдық ұйымдардың Академиямен  өзара мүдделерін 

келісу және іске асыруға ықпал етеді;   

‐ Қауымдастық мүшелерінің Академияның материалдық-техникалық базасын 

нығайтуда тиімді нысандарды дамытуға ықпал етеді;   

‐ түлектерді Академия туралы жаңалықтармен және өзекті ақпаратпен 

хабардар етеді;     

‐ түлектердің Академияда алған  біліммен қанағаттанушылығын зерделеуге 

бағытталған зерттеулер жүргізеді.   

 

3. Қауымдастықтың құқықтық жағдайы 

3.1 Осы Ережемен көзделген мақсаттар мен  міндеттерді іске асыру үшін 

Қауымдастық:  

‐ іскерлік байланыстарды орнатуға, мемлекеттік билік  және жергілікті өзін-өзі 

басқару органдарымен, барлық заңды және жеке, оның ішінде шетелдік 

тұлғалармен ынтымақтастықты жүзеге асыруға; 

‐ өз бетінше өз қызметінің бағдарламаларын әзірлеуге, бекітуге және іске 

асыруға;  

‐ Академия түлектерінің деректер банкін құруға, ақпараттық қызметтер 

көрсетуге;   

‐ көрмелер, конкурстар, конференциялар, семинарлар ұйымдастыруға және 

өткізуге;  

‐ баспа қызметін жүзеге асыруға; 

‐ Академия және Қауымдастық қызметінің тақырыбы бойынша 

аудиовизуалдық және полиграфиялық өнімдер шығаруға және өткізуге қатысуға;  

‐ дәріс, білім беру, ағартушылық қызметті жүзеге асыруға құқылы.     

3.2 Қауымдастық: 

‐ Академия Жарғысымен, Академияның ішкі құжаттарымен және осы 

Ережемен қарастырылған нормаларды сақтауға; 

‐ Академия басшылығын Қауымдастық өткізетін іс-шаралар жөнінде хабардар 

етуге міндетті.   

 

4. Қауымдастыққа мүшелік 

4.1 Академия түлектері бітірген жылына және мамандығына қарамастан 

Қауымдастыққа мүше болып табылады.   

4.2 Қауымдастықтың барлық мүшелерінің құқықтары тең және тең міндеттер 

атқарады.  

4.3 Қауымдастық мүшелері: 



‐ Қауымдастық қызметінің барлық түрлеріне және өткізілетін іс-шараларына 

еркін қатысуға;  

‐ Қауымдастықтың тегін немесе шарт негізінде ұсынатын барлық қызмет 

түрлерін пайдалануға;  

‐ материалдық-техникалық базасын нығайту үшін Академияға демеушілік 

көмек көрсету;  

‐ Қауымдастық Кеңесін сайлауға және сайлануға;  

‐ Қауымдастықты басқаруға, келешек және ағымдық жұмыс жоспарларын 

әзірлеуге қатысуға;   

‐ қауымдастықтан ақпарат және әдістемелік материалдар алуға құқылы.  

4.4 Қауымдастық мүшелері:   

‐ осы Ережеге қайшы келмейтін Қауымдастықтың ұйымдық және өзге қызмет 

түрлеріне белсенді қатысуға; 

‐ Қауымдастық қызметінің практикалық нәтижелерін насихаттау бойынша 

жұмыс жүргізуге;  

‐ Қауымдастыққа мүше түлектердің жұмысқа орналасуына ықпал ету;   

‐ Қауымдастық басшылығын жеке телефон нөмірінің, жұмыс орнының, 

лауазымының өзгергені жайлы хабардар етуге;  

‐ жоғары кәсіби қасиеттердің үлгісі болуға, әдеп және мораль нормаларын 

сақтауға міндетті. 

 

5. Құрылымы және басқару 

5.1 Қауымдастықтың жоғары басқару органы Қауымдастық мүшелерінің 

кемінде жылына бір рет шақырылатын жалпы жиналысы болып табылады.  

5.2 Қауымдастық қызметіне жалпы басшылықты Академияның Қауымдастық 

кеңесі жүзеге асырады.  

5.3 Кеңес құрамына:  

‐ тәрбие жұмысы және әлеуметтік даму жөніндегі директор; 

‐ әр факультеттен және кәсіптік білім беру мектеп-колледжінен бір өкіл;  

‐ Қауымдастық мүшелері кіреді. 

5.4 Қауымдастық Президенті тәрбие жұмысы және әлеметтік даму жөніндегі 

директор болып табылады. Ол Қауымдастық Кеңесінің жұмысын басқарады. 

5.5 Қауымдастық Кеңесін жедел басқару үшін Кеңес отырысында үш жыл 

мерзімге төраға сайланады. 

5.6 Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысының құзырына келесі 

мәселелерді шешу жатады:  

‐ Қауымдастық қызметінің басым бағыттарын анықтау; 

‐ Қауымдастық Кеңесін сайлау; 

‐ қауымдастықты қайта құру және тарату. 

5.7 Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысы, егер оған Қауымдастық 

мүшелерінің жартысынан көбі қатысқан болса, заңды болып табылады.  

5.8 Жалпы жиналыстың шешімі, егер оған жиналысқа қатысқан мүшелерінің 

кемінде 2/3 мүшесі дауыс берсе, онда қабылданды деп есептеледі.  Көзбе-көз қатысу 



тәртібінен басқа, жалпы жиналыс сырттай тәртіпте ұялы мессенджерлердің немесе 

электрондық поштаның көмегімен өткізілуі мүмкін.  

5.9 Қауымдастық мүшелері жалпы жиналысының шешімдері хаттамалармен 

рәсімделеді.  

5.10 Қауымдастық Президенті: 

‐ Қауымдастықтың бүкіл қызметіне басшылық етеді;   

‐ Қауымдастықтың жалпы жиналысына төрағалық етеді;  

‐ Кеңестің жұмысын басқарады және ұйымдастырады, Кеңес мүшелерінің 

арасында міндеттерді бөледі; 

‐ өзге функцияларды жүзеге асырады.   

5.11 Кеңес әлеуметтік желілер беттерінде және Академияның интернет 

ресурсында өз қызметі туралы ақпарат жариялайды.  

 

6. Қорытынды ережелер 

6.1 Бекітілген ережеге өзгерістер енгізуді оларды әзірлеуші жаңа құжат әзірлеу 

және оны белгіленген тәртіппен келісу және бекіту жолымен жүзеге асырады.  

6.2 Осы Ереже Ғылыми кеңестің хаттамасы шыққан күннен бастап күшіне 

енеді. 

6.3 Ереже қажеттілігіне қарай, бірақ кемінде үш жылда бір рет қайта қаралады. 


