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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Осы Ереже Абай атындағы ҚазҮПУ «Рухани жаңғыру» орталығының қызметін 
реттейді.

«Рухани жаңғыру» орталығы Абай атындағы Қазак ¥лтты қ Педагогикалық 
университетінің (бұдан эрі - Абай атындағы Қаз¥П У ) Елбасының «Рухани жаңғыру: 
болашаққа багдар» және «¥лы  даланың жеті кыры» мақалаларында айтылған идеялар 
мен қағидаларды насихаттаумен жүзеге асыруды үйлестіретін, жэне бақылайтын 
дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

«Рухани жаңғыру» орталығы өз қызметін ҚР БҒМ «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының жэне ЖОО «¥лы  дала жастары» кіші жобасының негізгі алты 
бағыты аясында (2018-2022 жылдар) «Саналы азамат» базалық бағыты «Тәрбие жэне 
білім» кіші бағдарламасы аясында жүргізеді.

Аталған құрылымдық бөлімше Алматы қаласы бойынша өңірлік жобалау 
кенсесімен, Алматы қаласы Әкімдігімен, жастар үйымдары мен БАҚ өкілдерімен 
байланыс жасайды.

«Рухани жаңғыру» орталығы Абай атындағы Қаз¥П У -дың «¥лы  дала жастары» 
кіші жобасының шет тілдерін оқыту курстарын ашу, зиягкерлік клубтар мен студенттік 
«Мансап» бағдарламаларын қүру, өз ісін ашкан жас мамандардың санын арттыру жэне 
т.б. «Тәрбие жэне білім» кіші бағдарламасының іске асырылуына жәрдемдеседі.

1.2. «Рухани жаңғыру» орталығы Абай атындағы Қазақ ¥лтты қ Педагогикалық 
университетінің Жарғысына, осы Ережеге сәйкес жұмыс істейді. Сонымен қатар, 
Тәрбие жұмысы және элеуметтік даму жөніндегі проректорға тікелей бағынады.

«Рухани жаңғыру» Орталығы өз кызметінде:
- Қазақстан Республикасының Конституциясымен;
- Қазакстан Республикасының Еңбек кодексімен;;
- Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңымен;
- «Ғылым туралы»;
- «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы»;
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім жэне ғылым 

саласындағы нормативтік-кұқықтық актілерімен;;
- ISO 37001:2016 халықаралық стандарты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат, 

мүдделер қақтығысын шешу саясаты жэне университеттің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-кимыл жөніндегі басқа да ішкі нормативгік қүжаттарының талаптары.

- Абай атындағы Қаз¥П У -дың 2018-2025 жылдарға арналған Стратегиялық даму 
жоспары;

- МС ИСО 9001: 2015 Стандарттарымен;
- 2019-2025 жылдарға арналған Абай атындағы Қазақ ¥лтты қ Педагогикалық 

университетінің сапа саласындағы саясаты мен мақсаттары;
- Қауіпсіздік техникасы мен өртке қарсы корғаныс Ережелері мен нормалары;
- Ішкі нормативтік қүжаттармен;
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- Абай атындағы Қазақ Ұлттық ГІедагогикалық университеті ректорының 
Бұйрықтарымен және өкімдерімен реттеледі.

2. ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚҰРЫЛЫМЫ

2.1. «Рухани жаңғыру» орталығы өз кызметін «Рухани жаңғыру» бағдарламасын, 
Абай атындагы Қазақ ¥лтты қ Педагогикалық университетінің даму стратегиясын жэне 
университет ректоры бекіткен «Рухани жаңғыру» орталығының жоспарын іске асыру 
шеңберінде жүзеге асырады.

2.2. «Рухани жаңғыру» орталығына есеп береді:
- «¥лы  дала түлғалары» орталыгы;
- «Хакім-Абай» ғылыми орталығы;
- «Латын графикасын енгізу» ғылыми-гірактикалық орталыгы;
- Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедрасы.
2.3. «Рухани жаңгыру» орталығын директор басқарады, ол ректордың 

Бүйрығымен тағайындалады. Орталык директоры жұмыска жоғары білімі, ғылым 
докторы ғылыми дәрежесі, профессор ғылыми атағы, білім беру ұйымдарында басшы 
лауазымдарында кемінде 5 жыл жұмыс өтілі болған кезде басшылар санатына жататын 
адамдар катарынан қабылданады.

Университеттің «Рухани жаңғыру» орталығының менеджері әкімшілік-басқару 
персоналына жатады. Менеджер лауазымына тағайындау «Рухани жаңғыру» орталығы 
директорының ұсынуы бойынша ректордың Бұйрығымен жүргізіледі. «Рухани 
жаңғыру» орталығының менеджері «Рухани жаңғыру» орталығының директорына 
тікелей бағынады

2.4. «Рухани жаңғыру» орталығының қүрылымы мен штаты осы Ережеде 
көзделген міндеттер мен функцияларды ескере отырып, университеттің даму 
саясатында айқындалатын максаттар мен міндеттерге негізделе отырып әзірленеді.

2.5. Орталыктың күрамына мыналар кіреді:
- Директор - 1 бірлік.
- Директордың орынбасары - 1 бірлік.
- Менеджер - 4 бірлік.
2.6. Орталық директоры:
- «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың сапасы 

мен мазмүнды нәтижелеріне дербес жауапты болады;
іс-шараларды барлық кажетті ресурстармен (адами, каржылық, 

үйымдастырушылық-техникалық жэне т. б.) камтамасыз етеді;
- кызметкерлерді іріктеу мен ынталандыруға қатысады;
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- өңірлік Жобалык кеңсенің бас менеджерімен, қажет болған жағдайда кіші 
бағдарламаның бас менеджерімен іс-шаралар параметрлерінің негізгі өзгерістерін 
келіседі (мерзімдері, бюджет, ресурстар, нэтижелерге қойылатын талаптар);

- орталық менеджері деңгейінде реттелмеген проблемалық мәселелерді, сондай- 
ақ, іс-шараларды іске асыруға жәрдем көрсетеді;

- университет имиджін артгырады;
өзара тиімді ынтымактастыкгы, келісім-шарттар жасасуды, олардың 

орындалуын бакылауды ұйымдастырады.

2.7 Орталық менеджері:
- уақытылы орындалуына жэне олардың жүзеге асырылуына жетекшілік етеді;
- ресурстарды басқарады жэне белгіленген мерзімде барлық іс-шаралардың 

толык орындалуына жауапты болады;;
- іс-шараларды орындау бойынша қалыптастырады, іс-шараларды сәтті іске 

асыруға жоба қатысушыларын біріктіреді жэне ынталандырады, өзара сыйластық пен 
сенім ахуалын қалыптастырады, тиімді өзара іс-қимыл мен коммуникацияны 
қамтамасыз етеді;

- қажет болған жағдайда іс-шаралар жоспарлары мен есептерін кез келген 
мемлекеттік органдарға жэне ведомстволық бағынышты ұйымдарға жолдайды;

- өңірлік Жобалау офисіне іс-иіаралар жоспары бойынша есептілікті жэне 
белгіленген нысан мен кезеңдердегі есентерді ұсынады;

- өз құзыреті шеңберінде барлык мэселелерді шешеді, қажет болған жағдайда 
оларды дәйекті түрде жоғары деңгейге шығарады.

2.8. Орталықтың іс-шаралар жоспарының орындалуына жедел басшылық 
жасайды, ректор бүйрықтарының, оның қызметіне қатысты жобалық тапсырмалардың 
орындалуын қамтамасыз етеді жэне оларды орталык директорына үсынады.

2.9. Орталықтың перспективалық жэне жылдық жүмыс жоспарларын әзірлеу 
жэне оларды орталық директорына үсыну.

2.10. Орталықтың қызметі мен үйымдастыру мәселелеріне байланысты 
кеңейтуге, Әлеуметтік жэне халықаралық әріптестікке, орталықтың іс-шаралар 
жоспарын жэне Абай атындағы ҚазҮГІУ-дың «Ұлы дала жастары» кіші жобасын іске 
асыруды жүзеге асыратын шығыстар бюджетін қалыптастыруға ықпал ету.

2.11. Жоспарланған іс-шараларды еткізуге қатысу, іс-шараларды бақылау үшін 
индикаторларға талдау жүргізу.

2.12. Орталық қызметкерлері оз міндеттерін Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексіне, лауазымдык нұскаулықтарға, Еңбек шартына сэйкес орындайды.

2.13. Орталық қызметкерлерінің санын, олардың еңбегіне төленетін ақының 
молшерін, сыйакы беру жэне өзге де сыйақы жүйесін университет ректоры бекітеді.

2.14. Сыбайлас жемкорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің, сыбайлас 
жемқорлыққа карсы іс-қимыл саясатының, мүдделер қақтығысын шешу саясатының,
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Қазакстан Республикасының ішкі нормативтік құжаттары мен заңнамалық актілерінің 
сыбайлас жемқорлыққа карсы іс-кимыл бөлігінде талаптарын сақтау.

3. «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ МЕН 
ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ БӨЛУ

3.1. Қазақстандық зиялы кауым мен жоғары білімді маманды қалыптастыруға 
бағытталған «Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізгі басымдықтарын іске асыру 
мақсатында білім беру саласындағы жаһандық бәсекелестікке бейімделген мамандарды 
даярлау бойынша университет миссиясын орындауға ықпал ету.

3.2. Университет қызметкерлері мен бөлімшелерінің жұмыс берушілермен, білім 
беру саласындағы өңірлік уәкілетті органдармен жэне жұртшылықпен өзара іс-қимылы 
аркылы мамандарды даярлау мәселелерінде элеуметтік эріптестікті дамытады.

3.3. Абай атындағы ҚазҮГІУ-дың «Үлы дала жастары» кіші жобасының «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру бойынша университетпен өткізілген іс-шаралар 
жосиары туралы ақпарат алмасуды жүргізу.

3.4. Үлттық жэне мәдени элеуеттің иесі болып табылатын болашақ маманның, 
жаңа формациядағы қүзыретті жэне жауапты маманның түлғасын қалыптастыру 
мақсатында, іс-шараларды өткізуге қатысу мен зерттеулер жүргізу.

3.5. Дөңгелек үстелдер, сүхбатгар, студенттердің ҚР белгілі ғалымдарымен, 
қоғам қайраткерлерімен, түлектермен кездесулерін өткізу, жэне ұйымдастыру кіретін 
білім алушылардың азаматтык сана-сезім деңгейін анықтау бойынша іс-шараларды 
өткізуге катысады, саналы азамат тәрбиесін калыптастыруга аса мэн береді.

3.6. 2019-2025 жылдарға арналған Абай атындағы Қазақ ¥лтты қ Педагогикалық 
университетінің сапа саласындағы мақсат саясатын жүргізу.

3.7. Аталған міндеттерге сэйкес Абай атындағы ҚазҮПУ «Рухани жаңғыру» 
орталығы:

- «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында іс-шаралар 
жоспарын күру бойынша дайындық жүмыстарын үйымдастырады;

- «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жэне «Тәрбие жэне білім» кіші 
бағдарламасының «Саналы азамат» базалық бағытын іске асыруда шығыстар бюджетін 
калыптастыру бойынша есептерді қалыптастырады.

- барлық институттарда (ПОҚ және білім алушылардың қатысуымен) «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын іске асыру мақсатында іс-шаралар кешенін өткізеді.

3.8. «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру мақсатында өткізілген іс- 
шаралар туралы мэліметтерді жэне «Үлы дала жастары. Абай атындағы ҚазҮПУ.
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3.9. Жүмыспен қамту кызметтері туралы ақпаратты жүйелейді, орталықтың 
қызметі мен «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру туралы ақпаратты Интернет- 
сайттарға орналастырады, сондай-ақ, өткізілген іс-шаралар туралы ақпаратты 
жаңартады.

3.10. Университет, ҚР БҒМ, өңірлік Жобалык кеңсе басшылығы үшін өз 
қызметінде өткізілген іс-шаралар туралы есептер, анықтамалар, акпараттар 
дайындайды. Ректораттың карауына «Рухани жаңғыру» бағдарламасын дамыту 
мақсатында іс-шаралар жоспарын, шығыстар бюджетін қалыптастыру мәселелерін 
енгізеді, орталық кызметкерлерінің арасында лауазымдық міндеттеріне сэйкес 
агымдағы жүмысты орындайды.

3.11. Орталық қызметінің нәтижелерін жоспарлауды, үйымдастыруды, 
бакылауды жэне есепке алуды жүзеге асырады.

3.12. Ректордың бүйрықтарын, университеттің Ғылыми кеңесінің шешімдерін, 
Алматы каласының «Рухани жаңғыру» бағдарламасын басқару Кеңсесінің, Өңірлік 
жобалык кеңсенің өз кызметіне қатысты жобалык тапсырмаларын орындайды.

3.13. Жүмыс орындарында санитарлық нормаларды сақтау.
3.14. «¥лы  дала жастары» кіші жобасын жүзеге асыру бойынша университеттің 

коғамдық-саяси, мэдени-бүқаралық іс-шараларына қатысу. Абай атындағы Қаз¥П У.
3.15. Университет басшылығына сыбайлас жемқорлыққа карсы іс-қимыл 

саясагының ықтимал немесе орын алған бүзушылықтары, мүдделер қақтығысын шешу 
саясаты, сыбайлас жемқорлық тэуекелдері немесе инциденттер туралы жэне 
университеттің сыбайлас жемқорлықка қарсы іс-кимыл жөніндегі басқа да ішкі 
нормативтік қүжаттарының талаптары туралы хабарлау жөніндегі саясатты қолдайды.

4. ҚҮҚЫҚ

«Рухани жаңғыру» орталығының өзіне жүктелген міндеттерді орындау кезінде:
4.1. Университет қызметінің мәселелерін талқылауға жэне шешуге қатысу.
4.2. Орталықтың барлық қүрылымдық бөлімшелерімен өзара әрекеттесу жэне 

орталықтың функцияларын орындау үшін қажетті ақпарат пен қүжаттарды сүрату.
4.3. Орталықтың материалдык - гехникалық қамтамасыз ету университетінің 

экімшілігінен өтініш беру.
4.4. Еңбек шартында жэне ҚР Еңбек кодексінде белгіленген өзінің еңбек 

қүқықтары мен міндеттерінің сақталуын талаи етуге.
4.5. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті корғау.
4.6. Еңбек, үжымдық шартгардың талаптарына сәйкес жалакыны уақтылы жэне 

толық көлемде төлеу.
4.7. Демалыс, оның ішінде жыл сайынғы акылы еңбек демалысы.
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4.8. Университет басшылығынан немесе «Парасат» орталығының мамандарынан 
сыбайлас жемкорлыкка байланысты мэселе немесе жағдай туындаған жағдайда не 
істеу керектігі туралы кеңестер алу.

4.9. Кез-келген операцияға қатысудан бас тартуга, оған қатысты университеттің 
баскаруына жатнайтын сыбайлас жемқорлық тэуекелінің төмен деңгейінен жоғары 
деңгейі туралы болжамға катыспау.

5. Жауапкершілік

Оргалық жауапты:
5.1. «¥лы  дала жастары» кіші жобасының «Рухани жағыру» орталығының іс- 

шаралар жоспарын ұйымдастыруы мен жүзеге асырудың мағыналы нәтижелері үшін. 
Абай атындағы ҚазҰПУ.

5.2. Лауазымдық нұсқаулықтарды, ішкі нормативтік құжаттарды тиісінше 
орындамағаны немесе орындалмағаны үшін.

5.3. Ақпараттың күпиялылығын сақтау үшін.
5.4. Берілген құқықтарды заңсыз пайдаланғаны, қызметтік ақпаратты жеке 

максатта гіайдаланғаны үшін.
5.5. Сеніп тапсырылған материалдық күндылықтардың сақталуын қамтамасыз 

етпегені үшін.
5.6. «Рухани жаңғыру» орталығының Ережесін өзгерту, қайта қарау жэне күшін

жою.
5.7. Орталық Ережесіне өзгерістерді, қайта қарауды жэне оның күшін жоюды 

мынадай жағдайларда бес жүмыс күн ішінде енгізеді:
- Ережені жоспарлы қайта қарау кезінде (жылына 1 рет);
- қайта үйымдастыру, қайта атау және оның бағыныстылығын өзгерту, сондай-ак 

штат кестесін өзгерту кезінде;
- қызметтің нормативтік негіздері өзгерген кезде;
- кызметті жаксарту максатында бөлімше басшылығы мен қызметкерлерінің 

бастамасы бойынша;
5.8. Қүрылымдық бөлімше туралы Ережеге өзгерістерді келісу тәртібі, 

Еірежелерді келісу тэртібінде орындау. Өзгерістер енгізу мерзімі - бір ай.
5.9. Көп мөлшерде өзгерістер енгізу қажет болған жағдайда, Ереженің жаңа 

редакциясы әзірленеді.
5.10. Қолданыстағы Ереженің күшін жою жаңа редакцияны бекіту немесе 

«Рухани жаңғыру» орталығы таратылған кезде жүзеге асырылады.
5.11. Оргалық қызметкерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

менеджменті жүйесі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты, мүдделер 
қақтығысын шешу саясаты, Қазақстан Республикасының ішкі нормативтік кұжаттары
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мен заңнамалық актілері талаптарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
бөлігінде сакталуына жауапты.


