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1. Жалпы ережелер  

1. «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Шырақбек 

Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы» республикалық мемлекеттік 

мекемесі (бұдан әрі – Академия) ішкі істер органдары үшін кадрлар даярлау, 

біліктілігін арттыру және қайта даярлау функцияларын  жүзеге асыру үшін 

ұйымдастырушылық-құқықтық нысанда құрылған, заңды тұлға мәртебесіне ие, 

коммерциялық емес ұйым болып табылады. 

2. Мемлекеттік мекеменің түрі  –  республикалық мемлекеттік мекеме. 

3. Академия Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 8 сәуірдегі  

№ 396 қаулысымен құрылған.  

«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің жекелеген білім беру 

ұйымдарын оңтайландыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің         

2012 жылғы 28 желтоқсандағы № 1692 қаулысымен «Қазақстан Республикасы 

Ішкі істер министрлігінің Қостанай академиясы» республикалық мемлекеттік 

мекемесі болып қайта аталды. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 желтоқсандағы № 

1287 қаулысымен Академияға Шырақбек Қабылбаевтың есімі берілді. 

4. Мемлекеттік мекеменің құрылтайшысы Қазақстан Республикасының 

Үкіметі болып табылады. 

5. Қазақстан  Республикасының Ішкі істер министрлігі Академияның 

уәкілетті органы болып табылады. 

6. Академияның толық атауы: «Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі. 

7. Академияның орналасқан жері: 110005, Қазақстан Республикасы, 

Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Абай даңғылы, 11. 

 

2. Академияның заңды мәртебесі 

 

8. Академия мемлекеттік тіркелген сәттен бастап құрылды деп есептеледі 

және заңды тұлға құқығына ие болады. 

9. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Академияның туы, Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесі бар мөрі, өз атауы бар 

мөртабаны, бланкілері, банкіде бюджеттік шоты мен басқа да шоттары (оның 

ішінде валюталық), дербес балансы бар, оқшауланған мүлікке ие, өз атынан 

мүліктік және мүліктік емес құқықтарды ала алады және міндетті болады, сотта 

талапкер және жауапкер  бола алады.  

Академия іс жүргізуді және мұрағатты Қазақстан Республикасының 

заңнамасына және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің (бұдан 

әрі – ІІМ) нормативтік құқықтық  актілеріне сәйкес жүргізеді. 

10. Академия міндеттемелері бойынша өзінің қарамағындағы қаражатпен 

жауап береді. Академияда қаражат жеткіліксіз болған кезде оның 
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міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасы субсидиарлық жауапты 

болады. 

11. Академияның азаматтық-құқықтық мәмілелері, олар Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық бөліністерінде 

міндетті тіркелгеннен кейін күшіне енеді. 

 

3. Академия қызметінің мәні мен мақсаттары 

 

12. Академия қызметінің  мәні: 

1) «Құқық қорғау қызметі», «Педагогика және психология», «Әлеуметтік 

жұмыс» мамандықтары бойынша  жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және 

қосымша білім беретін кәсіптік оқу бағдарламалары бойынша  Қазақстан 

Республикасының ішкі істер органдарына  мамандар  даярлау. 

2) Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары, басқа да құқық 

қорғау және арнайы органдары үшін, сондай-ақ қосымша білім берудің оқу 

бағдарламалары бойынша шет елдер үшін  кадрлардың біліктілігін арттыру 

және қайта даярлау болып табылады. 

13. Академия қызметінің мақсаты және негізгі міндеттері: 

1) ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика 

жетістіктерінің негізінде жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіптік 

шыңдауға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; 

2) азаматтық пен патриотизмге, өз Отаны – Қазақстан Республикасына 

сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздер мен мемлекеттік тілді құрметтеуге, 

халық дәстүрлерін қастерлеуге, Конституцияға қайшы және қоғамға қарсы кез 

келген көріністерге төзбеуге тәрбиелеу;   

3) оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру; 

4) білім  алушыларды  кәсіптік уәждемемен қамтамасыз ету, оларды  

азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау, қазіргі заманғы 

жағдайларда құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету 

жөніндегі  міндеттерді  шығармашылық шешу рухында тәрбиелеу; 

5) кәсіптік  даярлықты, қызметтік-жауынгерлік қызметтің тиімділігін 

арттыру, білім алушылар мен қызметкерлердің дене шынықтыруын жетілдіру 

жөніндегі іс-шараларды іске асыру; 

6) ішкі істер органдарының қызметін жетілдірудің өзекті проблемалары 

бойынша ғылыми зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, ғылыми 

зерттеулердің нәтижелерін оқу процесіне және практикаға енгізу; 

7)  заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілердің жобаларын 

әзірлеуге қатысу; 

8) заң шығару және құқық қолдану қызметін  жетілдіру бойынша 

ұсыныстар әзірлеу; 

9)  ішкі істер органдарының жеке құрамы мен тұрғындар арасында 

құқықтық және басқа да ғылыми  білімді тарату; 
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10) Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің жоғары оқу 

орындарымен, ғылыми-зерттеу мекемелерімен, ғылыми және ғылыми-

техникалық  қоғамымен ынтымақтастықты нығайту және дамыту; 

11) Академияның оқу және материалдық-техникалық  базасын дамыту 

және жетілдіру. 

14. Академияға осы Жарғыда бекітілген өз қызметінің мәні мен 

мақсаттарына сәйкес келмейтін қызметті жүзеге асыруға, сондай-ақ мәмілелер 

жасауға тыйым салынады. 

15. Академия қызмет мақсаттарына қайшы жасалған мәміле, Қазақстан 

Республикасының шектеулі заңдарында немесе құрылтай құжаттарында не 

басшының жарғылық құзыретін бұза отырып, жасалған мәміле ІІМ  немесе 

мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның не прокурордың талабы 

бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін. 

         16. Академия басшысының мемлекеттік мекемемен жарғылық емес 

қызметті жүзеге асыруға бағытталған іс-әрекеті еңбек міндеттемелерін бұзу 

болып табылады және тәртіптік және материалдық жауапкершілік шараларын 

қолдануға әкеп соғады. 

 

4. Іске асырылатын білім беру бағдарламаларының тізбесі 

 

17. Академия білім беру қызметін жүргізуге және өзінің түлектеріне 

тиісті білім деңгейі туралы мемлекеттік үлгідегі білім беру туралы құжат беру 

құқығына  мемлекеттік  лицензия  алғаннан кейін ие болады.  

18. Академия «Құқық қорғау қызметі», «Педагогика және психология», 

«Әлеуметтік жұмыс» мамандықтары бойынша жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын  іске асырады. 

Осы білім беру бағдарламаларының тізбесі өзгертілуі немесе 

толықтырылуы мүмкін. 

19. Даярлау мамандықтары бойынша білім беру процесінің мазмұны, 

нормативтік оқыту мерзімі білім берудің мемлекеттік жалпыға  міндетті 

стандарттарына сәйкес белгіленеді. 

20. Академия кәсіптік білімді және дағдыларды тереңдету мақсатында 

кадрларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру нысаны бойынша қосымша 

білім беру бағдарламаларын іске асырады.  

Кадрларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру ІІМ-нің, Білім және 

ғылым министрлігінің (бұдан әрі – БҒМ) нормативтік актілеріне сәйкес,  жыл 

сайын Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің бұйрығымен бекітілетін 

жоспар-кестелердің негізінде  жүзеге асырылады. 

 

5. Академияға қабылдау тәртібі 

 

21. Академияда оқитындар контингентін қалыптастыру  мемлекеттік 

білім беру  тапсырысын орналастыру арқылы және жыл сайын Қазақстан 
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Республикасы Ішкі істер министрінің бұйрығымен бекітілетін қабылдау 

жоспарымен жүзеге асырылады. 

22. Академияға қабылдау Білім берудің тиісті деңгейінің  кәсіптік оқу 

бағдарламасын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі 

қағидалары негізінде әзірленген, ІІМ-нің білім беру ұйымдарына қабылдау 

қағидаларына сәйкес  жүзеге асырылады. 

23.  Академияға қабылдау медициналық, дене, психофизиологиялық 

көрсеткіштері бойынша іріктеу нәтижелерін ескере отырып,  талапкерлердің 

бірыңғай ұлттық  немесе кешенді тестілеу  сертификаттарындағы балдарына 

сәйкес конкурс бойынша  мандаттық комиссия отырысында жүзеге асырылады. 

 

6. Білім беру процесін ұйымдастыру тәртібі 

 

24. Оқу процесін ұйымдастыру жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру мамандықтары бойынша білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады. 

25. Білім берудің оқу бағдарламалары күндізгі, сырттай және 

қашықтықтан оқыту нысандары бойынша жүзеге асырылады.  

26. Академияда оқыту мемлекеттік және орыс тілдерінде жүзеге 

асырылады. 

27. Академияда оқу жылы 1 қыркүйекте басталады және нақты бағыт 

(мамандық) бойынша даярлау оқу жоспарына сәйкес аяқталады. Оқу жылы 

емтихандық сессиямен (аралық аттестаттаумен)  аяқталатын екі академиялық 

кезеңнен  (семестрден) тұрады.  

Жазғы семестр, оқытудың қосымша түрлері (әскери және дене 

шынықтыру даярлығы) академиялық күнтізбе бойынша жеке жоспарланады.  

Сырттай оқыту нысанының тыңдаушылары үшін оқу жылының басталу 

мен аяқталу мерзімдері  оқу процесінің кестесімен белгіленеді. 

28. Академияда оқу жұмысының мынадай негізгі түрлері: дәріс, семинар, 

практикалық сабақ, зертханалық жұмыс, консультация, білім алушының өздік 

жұмысы,  оқытушының жетекшілігімен өтетін білім алушының өздік жұмысы, 

кәсіби практика, курстық жұмыс, диплом жұмысы, магистрлік диссертация 

белгіленеді.  

29. Оқу сабақтары оқу жоспарлары мен бағдарламаларына  сәйкес 

құрастырылған кесте бойынша  жүргізіледі. Академияда аудиториялық 

жұмыстың барлық түрлері үшін академиялық сағаттың ұзақтығы оқытудың 

кредиттік технологиясы бойынша 50 минут және оқытудың желілік жүйесі 

бойынша  40 минут  белгіленеді. Оқытушының жетекшілігімен өтетін білім 

алушының өздік жұмысы дәрісханалық сабақтардың жалпы кестесіне кірмейтін 

жеке кесте бойынша жүргізіледі. 

30. Білім алушының оқу жүктемесі академиялық сағаттың ұзақтығымен 

және әртүрлі оқу жұмысы үшін академиялық сағаттарға ұштасатын оқу 

сағаттарының көлемімен белгіленеді және білім берудің тиісті деңгейіне сәйкес 
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мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттармен белгіленген нормативтерден 

аспауы тиіс. 

31. Кәсіби практика БҒМ-нің және ІІМ-нің құқықтық актілеріне сәйкес 

ұйымдастырылады және  жүргізіледі. Практикалардың түрлері, мерзімдері және 

мазмұны мамандықтардың оқу жоспарларымен және кәсіптік оқу  

бағдарламаларымен белгіленеді.  

32. Академияда оқуды бітірген және қорытынды аттестаттаудан өткен 

адамдарға мемлекеттік үлгідегі білім туралы тиісті құжат беріледі. 

 

 7.  Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау,  

                 аралық және қорытынды аттестаттау жүйесі 

 

33. Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және 

қорытынды аттестаттау білім беру саласындағы нормативтік құқықтық 

актілерге сәйкес және білім алушылардың кәсіптік оқу бағдарламалары мен 

білім берудің тиісті деңгейіндегі мемлекеттік жалпыға міндетті стандартты 

меңгеру деңгейін  анықтау мақсатында жүргізіледі. 

34. Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау  оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша жүргізіледі және дәрісханалық пен дәрісханадан тыс 

сабақтардың білім сапасын бақылауды қамтиды. 

35. Білім алушыларды аралық аттестаттау емтихан және дифференциалды 

сынақ тапсыру, кәсіби практика бойынша есеп тапсыру нысанында жүргізіледі. 

36. Оқу пәні бойынша аралық аттестаттау жүргізу кезінде емтиханда 

(дифференциалды сынақта) алған балдары және білім алушылардың  білімін 

бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесіне сәйкес рейтинг-рұқсаттама (модулінің) 

бағасы ескеріледі. 

37. Оқу жылының қорытындысы бойынша мониторинг және білімнің 

сапасын бақылау бөліністері  үлгерімнің орта  балын (GPA) есептейді, ол 

көшіру балы  болып табылады және білім алушыларды курстан курсқа көшіруді 

жүзеге асыруға мүмкіндік береді.  

38. Қорытынды аттестаттаудың ұзақтығы білім берудің тиісті 

деңгейіндегі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартымен 

белгіленеді. 

39. Бақылаудың барлық түрлері бойынша білім алушылардың оқу 

жетістіктері білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес 

білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша  бағаланады. 

 

8. Академияда білім алушыларды оқудан шығару негіздері мен тәртібі 

 

40. Білім алушылар Академиядан: 

          1) өз еркімен, оның ішінде басқа білім беру ұйымына ауысуына 

байланысты; 

 2) оқу мерзімінің аяқталуына байланысты; 
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 3) Академияда білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық 

және  қорытынды аттестаттауын жүргізу ережесіне сәйкес академиялық 

үлгермеушілігі үшін; 

4) тәртіпті бұзғаны үшін,  осы Жарғыда және ішкі тәртіп ережесінде 

көзделген талаптарды тиісінше орындамағаны үшін және «Құқық қорғау 

қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген  

қызметкерлерді босатудың өзге де негіздері  бойынша шығарылуы мүмкін. 

41. Білім алушыларды оқудан  шығару Академия бастығының 

бұйрығымен  ресімделеді. 

Білім алушыны Академиядан оқудан шығарған кезде оған  Академияда 

оқығаны туралы белгіленген үлгідегі анықтама және жеке ісінде сақталған 

құжаттардың түпнұсқалары беріледі.  

42. Әскерге шақыру жасына толған  және үлгермеуі, тәртіпсіздігі, сондай-

ақ өз еркімен оқудан шығарылған білім алушылар  тұрғылықты жері бойынша 

әскери басқару органдарына әскери есепке қою үшін жіберіледі. Олар «Құқық 

қорғау қызметі туралы» ҚР Заңына сәйкес мемлекетке оқу кезеңінде шәкіртақы 

төлеуге, тамақтануға, мүліктік үлеске жұмсалған бюджеттік қаражатты 

қайтаруға міндетті.  

43. Білім алушыларға академиялық демалыс беру, оларды ауыстыру және 

қайта қабылдау білім беру саласындағы заңнамаға, сондай-ақ  ІІМ-нің 

нормативтік актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.  

44. ІІМ-нің білім беру ұйымдарынан теріс себептермен бұрын оқудан 

шығарылған адамдар оқуға қайта қабылданбайды. 

 

9. Академияның білім алушылармен, олардың ата-аналарымен және өзге 

де заңды өкілдерімен қарым-қатынасты ресімдеу тәртібі 

 

45. Академияға оқуға қабылданған  адамдар  білім беру ұйымында оқу 

мерзіміне және білім беру ұйымында  оқуын аяқтағаннан кейін Қазақстан 

Республикасының ішкі істер органдарында қызмет  өткеру  туралы бір мезгілде 

бес жылға келісімшарт жасайды. 

46. Келісімшарт он сегізге жасқа  толмаған адамдармен жасалған 

жағдайда олардың ата-аналарының, асырап алушыларының немесе 

қамқоршыларының келісімі сұратылады, ол заңнамада белгіленген  тәртіпте 

ресімделеді.  

Он сегіз жасқа толғаннан кейін  келісімшарт білім алушымен қайта 

жасалады.  

 

10. Академияның тұрақты және ауыспалы құрамы 

 

47. Академияның жеке құрамы тұрақты және ауыспалы құрамға бөлінеді.  

48. Академияның тұрақты құрамына ішкі істер органдарына қызметке 

қабылданған және қатардағы, кіші, орта және аға басшы құрамдағы  
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лауазымдарға тағайындалған адамдар, сондай-ақ ІІМ бұйрығымен бекітілген 

штаттық кестеде лауазымдары көзделген  қызметкерлер жатады.   

49. Академияның тұрақты құрамы: 

1) ғылыми кеңеске (Академияның басқа да кеңестері мен 

комиссияларына) сайлауға және сайлануға, олардың жұмысына қатысуға; 

2)  Академияның қызметіне қатысты мәселелерді талқылауға және 

шешуге  қатысуға; 

3)  кітапхананың, ақпараттық қорлардың қызметтерін  пайдалануға; 

4) өзінің кәсіби қызметін ұйымдастырушылық және материалдық-

техникалық қамтамасыз етуге; 

5) «Білім туралы», «Ішкі істер органдары туралы» және «Құқық қорғау 

қызметі туралы» ҚР заңдарымен көзделген өзге де құқықтарға ие.  

50. Академияның тұрақты құрамы: 

1) осы Жарғының талаптарын сақтауға; 

2) білім алушыларды кәсіби, адамгершілікке, эстетикаға  және дене 

шынықтыруға тәрбиелеу, олардың ішкі тәртіп ережелері мен қызметтік тәртіпті  

қатаң сақтауына қол жеткізуге; 

3) ұсынылатын білім беру қызметінің  және жүргізілетін ғылыми 

зерттеулердің сапасын қамтамасыз етуге;  

4) білім алушылардың таңдаған мамандығы бойынша кәсіптік 

дағдыларын, азаматтық ұстанымын қалыптастыруға; 

5) өзінің кәсіби шеберлігін, зияткерлігін, шығармашылық және жалпы 

ғылыми деңгейін ұдайы арттыруға;  

6) білім алушылар үшін қызметтік (кәсіби) борышын мінсіз орындауға,  

тәртіпке, еңбекке деген шығармашылық қатынасқа, жоғары мәдениет пен 

адамгершілік үлгісі болуға; 

          7) қауіпсіздік техникасы ережелерін, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі мен 

санитарлық талаптарды сақтауға; 

8) мемлекеттік және заңмен қорғалатын өзге де құпияларды қатаң 

сақтауға; 

9) Қазақстан Республикасы заңнамасының, ішкі тәртіп ережелерінің, өзге 

де Академияның нормативтік актілерінің, тікелей бастықтардың бұйрықтары 

мен өкімдерінің талаптарын сақтауға міндетті. 

51. Академияның ауыспалы құрамына білім алушылардың барлық 

санаттары жатқызылады. 

52. Академияда білім алатындар: 

1) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына  сәйкес тиісті  

мамандық бойынша жоғары білім алуға; 

2) оқу процесін, ғылыми-зерттеу, тәрбиелеу жұмысын жетілдіру, 

үлгерімін, тәртібі мен тұрмысын жақсарту мәселелерін шешуге қатысуға; 

3) Академияның қоғамдық өміріне, спорт секциялары, көркем өнерпаздар 

ұжымы жұмыстарына және басқа да шығармашылық түрлеріне  қатысуға; 
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4) Академияның ақпараттық қорларын, белгіленген тәртіпте 

Академияның оқу, ғылыми және өзге де  бөліністерінің қызметін пайдалануға; 

5) Академияның қоғамдық қызметіне белсене қатысқаны және оқу, 

ғылыми-зерттеу жұмыстарындағы жетістіктері үшін көтермеленуге;  

6) қолданыстағы заңнамамен, ІІМ-нің нормативтік актілерімен көзделген 

өзге де құқықтарды пайдалануға құқылы. 

53. Білім алушылар: 

1) осы Жарғының, Академияның ішкі тәртіп ережелері мен өзге де 

нормативтік актілерінің талаптарын сақтауға; 

2) таңдаған мамандығы бойынша теориялық білімді, кәсіптік дағдылар 

мен бейімділікті меңгеруге, оқу жоспарын, көзделген барлық оқу 

тапсырмаларын орындауға,  оқу сабақтарының   барлық түрлеріне қатысуға, 

ағымдық, аралық және қорытынды аттестаттаудан өтуге;  

          3) білімін және кәсіби деңгейін, жалпы мәдениетін жоғарылатуға;  

          4) ғылыми және құқықтық білімді насихаттауға, сондай-ақ Академия 

өткізетін қоғамдық іс-шараларға қатысуға; 

5) Академияның мүлкіне, үй-жайлары мен құрал-жабдықтарына, мұражай 

мен кітапхана қорына ұқыпты қарауға және Академияға келтірген материалдық 

шығын үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болуға;  

          6) қауіпсіздік техникасы ережелерін, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі мен 

санитарлық талаптарды сақтауға; 

          7) мемлекеттік және өзге де заңмен қорғалатын құпияны қатаң сақтауға;  

8) ішкі істер органдарының қызметкерлеріне жүктелетін өзге де 

міндеттерді орындауға міндетті. 

54. Академияда күндізгі нысан бойынша білім алушылар Академияның 

жатақханасында тұрады. 

55. Күндізгі оқыту нысанының бірінші және екінші курс тыңдаушыларын  

босату Академия бастығы бекіткен мерзімді әскери қызметтегі әскери 

қызметшілер үшін белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.  

Курстан біруақытта елу пайыздан артық емес білім алушылар  босатылуы 

мүмкін. 

56. Жоғары курс тыңдаушыларын және Академия қарамағынан тыс жерде 

тұруға рұқсаты бар тыңдаушыларды босату дәрісханалық немесе дәрісханадан 

тыс оқу жұмыстарының түрлерімен және күн тәртібімен бекітілген міндетті іс-

шаралар  аяқталғаннан соң, келесі күнгі сағат сегізге дейін жүзеге асырылады. 

 

11. Академияның құрылымы, басқару органдарын қалыптастыру 

 тәртібі, олардың құзыреті және қызметін ұйымдастыру тәртібі 

 

57. Академияның құрылымы мен штаттық кестесі БҒМ-нің және           

ІІМ-нің нормативтік актілеріне сәйкес әзірленеді және Қазақстан Республикасы 

Ішкі істер министрінің бұйрығымен бекітіледі. 
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58. Академияның құрылымына басшылық, Ғылыми кеңес, факультеттер 

(институттар), орталықтар, кафедралар, бөлімдер, бөлімшелер, топтар және  

өзге де  бөліністер кіреді. 

Академияның құрылымдық бөліністерінің қызметі ІІМ-нің және БҒМ-нің 

нормативтік актілерімен, осы Жарғымен және Академияның нормативтік 

актілерімен реттеледі. 

Академияның құрылымдық бөліністері заңды тұлға мәртебесіне ие емес, 

олардың мәртебесі және функциялары  Академия бастығының бұйрығымен 

бекітілген ережелерімен белгіленеді. 

59. Академияда саяси партиялардың ұйымдастырушылық 

құрылымдарын, қоғамдық-саяси және діни қозғалыстар мен ұйымдарды 

(бірлестіктерді) құруға және қызметіне, олардың идеяларын насихаттауға 

рұқсат етілмейді.  

60. Академияны басқару Қазақстан Республикасының заңнамасына, тиісті 

үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгі қағидаларына және осы Жарғыға 

сәйкес  дара  басшылық және  алқалық қағидаттарына сәйкес жүзеге 

асырылады. 

  61. Академияны тікелей басқаруды Қазақстан Республикасы 

заңнамасымен белгіленген тәртіпте лауазымға тағайындалатын және 

лауазымнан босатылатын Академия бастығы жүзеге асырады. 

  62. Академия бастығы: 

  1) Академия қызметіне басшылық етеді, өзінің орынбасарлары мен 

көмекшілері арасындағы  міндеттерді бөледі; 

  2) өзінің құзыреті шегінде бұйрықтар мен өкімдерді шығарып, олардың 

орындалуын бақылауды ұйымдастырады; 

  3) Академияның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді, 

Академияда орындауға міндетті ішкі тәртіп ережелерін, құрылымдық 

бөлімшелердің бастықтарының лауазымдық нұсқаулықтарын, өзге де  актілерді 

бекітеді; 

  4) Академияның Ғылыми Кеңесінің жұмысын ұйымдастыру тәртібін 

бекітеді және оның қызметіне басшылық етеді, сондай-ақ Академияны алқалық 

басқарудың өзге де органдарының  жұмысын ұйымдастыру тәртібін бекітеді; 

  5) сенімхатсыз Академия атынан әрекет етеді,  мемлекеттік органдарда, 

басқа да мекемелерде және ұйымдарда Қазақстан Республикасының 

заңнамасына, осы Жарғыға сәйкес оның мүддесін білдіреді; 

  6) қаржылық құжаттарға бірінші қол қою құқығына ие,  Академияның  

қызметкерлері мен жұмыскерлеріне қажетті жеке өкілеттілікті жүзеге асыру 

үшін сенімхат береді; 

  7) белгіленген тәртіпте және өз құзыреті  шегінде қызметкерлерді және 

жұмыскерлерді лауазымға тағайындайды, жұмысқа қабылдайды, қызмет 

бойынша ауыстырады, басқа да жұмысқа ауыстырады, атқарып отырған 

лауазымынан босатады және қызметтен (жұмыстан) шығарады; 
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  8) ІІМ номенклатурасы бойынша өзінің орынбасарларын, Академияның 

өзге де құрылымдық бөліністерінің басшыларын лауазымға тағайындау немесе 

лауазымнан босату туралы ұсыныстар енгізеді; 

  9) қатардағы және кіші басшы құрамға алғашқы және кезекті арнайы 

атақтарын, сондай-ақ орта басшы құрамның полиция капитанына дейін қоса 

алғанда кезекті арнайы атағын береді, сондай-ақ қызметкерлерге біліктілік 

дәрежесін береді (растайды); 

 10) Академияның қызметкерлерін, жұмыскерлерін және білім 

алушыларын өз  құзыреті шегінде  көтермелейді,  оларға тәртіптік жаза 

қолданады;  

11) Қазақстан Республикасының  заңнамасында белгіленген тәртіпте 

қызметкерлерге (жұмыскерлерге) еңбек шартының қауіпсіздігін қамтамасыз 

етеді; 

12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Академия атынан 

келісімшарттар,  келісімдер мен келісім-шарттар жасасады; 

13) Академияның ІІМ құрылымдық бөліністерімен, Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік басқару органдарымен, мекемелер мен 

ұйымдармен  өзара іс-қимыл жасасуды ұйымдастырады; 

14) Академияда мемлекеттік, қызметтік құпияны және құпиялылық 

режимді сақтау, азаматтық қорғаныс бойынша қажетті жұмылдыру іс-

шараларын өткізу бойынша жұмысты ұйымдастыруды  қамтамасыз етеді; 

15) жеке құрам арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасасу 

жұмысын ұйымдастырады және осы жұмыс бойынша дербес жауапкершілікте 

болады; 

16) Қазақстан Республикасы заңнамасымен, ІІМ-нің нормативтік 

құқықтық актілерімен белгіленген басқа да құзыретке ие. 

63. Академия  қызметінің жеке бағыттарына  жетекшілікті Академия 

бастығының орынбасарлары жүзеге асырады, олар белгіленген тәртіпте 

лауазымға тағайындалады және лауазымнан босатылады.  

64. Академия бастығы болмаған кезде оның құқықтарын және 

міндеттерін белгіленген тәртіпте тағайындалатын орынбасары жүзеге асырады.  

65. Академия бастығының орынбасары оқу және әдістемелік жұмысқа 

тікелей басшылық етеді, білім беру процесін қамтамасыз ету бойынша 

бөліністердің қызметін үйлестіруді жүзеге асырады және осы жұмысты 

ұйымдастыру тиімділігі мен сапасына жауап береді. 

66. Академия бастығының орынбасары ғылыми және редакциялық-баспа 

қызметіне, ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауға тікелей 

басшылық етеді және осы жұмысты ұйымдастыру тиімділігі мен сапасына 

жауап береді. 

67.  Академия бастығының орынбасары кадрларды іріктеу және 

орналастыруға, Академияның тұрақты құрамы арасындағы тәрбие  жұмысына,  

жауынгерлік және дене шынықтыру даярлығына, қызметтік тәртібіне және 
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заңдылықты сақтауына тікелей басшылық етеді және осы жұмысты 

ұйымдастыру тиімділігі мен сапасына жауап береді. 

68. Академия бастығының көмекшісі ішкі тәртіптің және  тәртіптің 

сақталуына, жауынгерлік даярлығын, ауыспалы құрамның дене шынықтыру 

даярлығын ұйымдастыруға, кезекшілікті өткеру режимін қамтамасыз етуге 

тікелей басшылық етеді, сондай-ақ Академияны құқықтық тәртіпті қорғау іс-

шараларына жұмылдырған жағдайда жеке құрамға  басшылық етеді және осы 

жұмыстың жай-күйіне жауап береді. 

69. Академия бастығының көмекшісі материалдық-техникалық 

қамтамасыз етуге, Академия ғимараттарының құрылысы,  ағымдағы және 

күрделі жөндеу жұмыстары мәселелерін шешуге,  жеке құрамды медициналық 

қамтамасыз етуге басшылық етеді және осы жұмыстың жай-күйіне жауап 

береді. 

70. Академияда алқалық басқару органдары құрылады. 

Академияны алқалық басқарудың нысандары Ғылыми кеңес, оқу-

әдістемелік кеңес,  редакциялық-баспа кеңесі және басқа да нысандар болуы 

мүмкін. 

71.  Ғылыми кеңестің құзыретіне: 

1) Академияны дамыту тұжырымдамасын айқындау, Академияның оқу-

тәрбие, ғылыми-зерттеу және қаржы-шаруашылық қызметінің  өзекті 

мәселелерін қарау; 

2) Академия Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша   

ұсыныстарды талқылау; 

3) Академияның құрылымы, оқу және ғылыми бөліністерді құру, қайта 

құру және  тарату жөнінде ұсыныстар әзірлеу;  

4) жұмыс оқу жоспарларының және бағдарламаларының жобаларын, 

Академия  қызметінің бағыттары бойынша жылдық есеп жобаларын,  іс-

шаралар жоспарларын талқылау; 

5) оқулықтарды, оқу құралдарын және оқу-әдістемелік әзірлемелерді 

қарау және басып шығаруға ұсыну; 

6) диссертациялық зерттеулер бойынша магистранттардың тақырыптары 

мен ғылыми жетекші-кеңесшілерін бекіту;  

7) PhD докторанттарының кезеңдік аттестаттауын өткізу; 

8) Академия басшылығының, құрылымдық бөліністер  басшыларының 

жыл сайынғы есебін тыңдау; 

9) Академия қызметкерлерін үкіметтік наградаларға және құрметті 

атақтарға ұсыну мәселелерін қарау; 

10) алқалық шешуді талап ететін Академияның  ағымдағы қызметінің   

өзге де мәселелерін қарау кіреді. 

72. Оқу-әдістемелік кеңестің құзыретіне профессорлық-оқытушы және 

оқу-қосалқы құрамның білім беру процесін әдістемелік және дидактикалық 

қамтамасыз етуді жетілдіру бойынша қызметін үйлестіру, оған  ғылым мен 

практиканың озық жетістіктерін, инновациялық және қазіргі заманғы 
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педагогикалық технологияларды енгізу,  ішкі істер органдары үшін кадрларды 

даярлаудың, қайта даярлаудың және біліктілігін арттырудың сапасын жақсарту 

жатады. 

 73. Редакциялық-баспа  кеңесінің құзыретіне  оқу және ғылыми әдебиетті 

басып шығарудың тақырыптық  жоспарларын анықтау, Академия шығаратын 

ғылыми, оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттердің жоғары ғылыми және 

әдістемелік  деңгейін қамтамасыз етуді бақылау, қолжазба жұмыстардың 

сапасын анықтау жатады. 

74. Академияның және оның құрылымдық  бөліністерінің жұмыс 

істеуінің  ағымдағы мәселелері Академия бастығының жанындағы жедел кеңес 

отырыстарында қаралады. Оның құрамы, өкілеттігі мен жұмыс тәртібі 

Академия бастығының бұйрығымен бекітілген Академия бастығы жанындағы 

жедел кеңес туралы ережемен анықталады. 

 

12. Академияның ғылыми қызметі 

 

75. Академия «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары 

туралы», «Білім туралы» және «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 

заңдарына сәйкес ғылыми қызметті жүзеге асырады. 

76.  Ғылыми қызметті профессорлық-оқытушы құрам және ғылыми  

қызметкерлер тыңдаушыларды, докторанттарды, магистранттарды және басқа 

да ғылыми және практикалық жұмыскерлерді тарта отырып жүргізеді. 

77. Академия ғылыми қызметінің негізгі  міндеттері: 

1) Академияда білім беру процесі мен ғылыми қызметінің бірлігін 

қамтамасыз ету; 

2) ішкі істер органдарының практикалық қызметі міндеттерін шешуге 

бағытталған іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу; 

3)  Академияның оқу, ғылыми-зерттеу базасын нығайту  және дамыту; 

4) ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін білім беру процесіне, 

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының практикалық қызметіне 

енгізу, оларды авторлық сүйемелдеу; 

5) заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілердің жобаларын 

әзірлеуге  қатысу; 

6) білім алушылардың ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру, ғылыми-

педагогикалық  және ғылыми кадрларды даярлау және біліктілігін арттыру.  

78.  Академияның  нормативтік актілері негізінде әрекет ететін білім 

алушылардың ғылыми қоғамдарының қызметін, оларды институттар, 

кафедралар, факультеттер өткізетін ғылыми зерттеу жұмыстарына тартуды 

Академия ұйымдастырады. 

79. Академияда  жүзеге асырылатын жоспарлы және жоспардан тыс 

негіздегі редакциялық-баспа жұмысы қолжазбаларды баспа алды дайындауды, 

әдебиеттер басып шығаруды, полиграфиялық қызметті қамтиды. 

80. Академияның редакциялық-баспа қызметінің негізгі міндеттері: 
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1)  оқулықтарды, монографияларды, оқу құралдарын, дәрістерді,  ғылыми 

еңбектер жинағын, конференция, кеңес материалдарын, қызметтік құжаттарды, 

сондай-ақ анықтамалық, ақпараттық, талдау және басқа да полиграфиялық 

өнімдерді  дайындау және басып шығару, 

2) оқу процесін қажетті оқу-әдістемелік және оқу материалдарымен 

қамтамасыз ету;  

3) Академия басылымдарын білім беру мекемелерінде және  ішкі істер 

органдарының бөліністерінде насихаттау және тарату.   

81. Білім беру процесін және ғылыми қызметті ғылыми-ақпараттық  

қамтамасыз ету функцияларын Академияның құрылымдық бөліністері  олар 

туралы қағидаларға және қызметі туралы ережелерге сәйкес орындайды.  

82. Академияның ғылыми-ақпараттық қызметі:  

1) ғылыми-педагогикалық құрамның және білім алушылардың 

ақпараттық қажеттілігін зерделеуді, білім беру процесіне және ғылыми 

қызметке қажетті материалдар қамтитын  анықтамалық-ақпараттық қор  

жасақтауды;  

2) қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мүмкіндігін пайдалана 

отырып,  білім беру процесі мен ғылыми-зерттеу қызметін ақпараттық 

қамтамасыз етуді қамтиды.  

 

13. Академияның халықаралық қызметі 

 

83. Академия өз құзыреті шегінде ішкі істер органдары үшін кадрларды 

даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру, ғылыми және педагогикалық 

қызметі саласында халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруға құқылы. 

84. Академияның халықаралық қызметінің негізгі бағыттары: 

1) білім алушылармен, педагогикалық және ғылыми қызметкерлермен   

екіжақты және көпжақты алмасу бағдарламаларына қатысу; 

2) кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау: 

3) халықаралық конгрестердің, симпозиумдердің, мәжілістердің, 

семинарлар мен конференциялардың жұмысын ұйымдастыру және оған қатысу; 

4) ғылыми зерттеулер жүргізуге қатысу; 

5) ғылыми практикалар мен тағылымдамалар ұйымдастыру болып 

табылады. 

85. Академияның халықаралық қызметі Қазақстан Республикасы 

заңнамасына қайшы келмейтін және Академияның жарғылық міндеттерін 

шешуге ықпал ететін басқа да нысандарда жүзеге асырылуы мүмкін. 

86. Академия ІІМ-нің келісімі бойынша белгіленген тәртіпте 

халықаралық ұйымдардың, шет елдердің құқық қорғау органдарының, білім 

беру ұйымдарының және ғылыми-зерттеу ұйымдарының өкілдері мен 

делегацияларын қабылдауды ұйымдастырады және өз мамандары делегациясын 

Қазақстан Республикасынан тыс жерге жібереді.  
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14. Академия мүлкін құру тәртібі 

 

87. Академияның  мүлкі мемлекет берген мүліктер есебінен құрылады 

және негізгі қордан және айналыстағы қаражаттан, сондай-ақ оқу орталығының 

балансында құны көрсетілетін басқа да мүліктерден тұрады. 

Білім беру қызметін жарғылық қалыптастыру мақсатында Академияға 

ғимараттар, имараттар, құрал-жабдықтар, сонымен қатар басқа да қажетті 

мүліктер бекітіледі. 

Академия өзіне бекітілген мүлікке дербес иелік етуге немесе өзге тәсілмен 

өкімдік етуге құқығы жоқ.     

Академия мүлікті Қазақстан Республикасының заңдарында  белгіленген 

жағдайларда және шекте пайдалану құқығы беріледі.   

88. Академияны ұстау және материалдық-техникалық жарақтандыру 

республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 

89. Академия бухгалтерлік есепті жүзеге асырады және Қазақстан 

Республикасының заңнамасына және ІІМ-нің өзге де нормативтік актілеріне 

сәйкес белгіленген нысан бойынша есептілік ұсынады. 

90. Академияның қаржы-шаруашылық  қызметін тексеру және ревизиялау 

заңнамамен белгіленген тәртіпте ІІМ жүзеге асырады.  

 

15. Академияда жұмыс істеу режимі 

 

91. Академия жұмысының режимі «Құқық қорғау қызметі туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, 

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес белгіленеді. 

 

16. Академия Жарғысына  өзгерістер мен толықтырулар  

енгізу тәртібі 

 

92. Академия Жарғысына  өзгерістер мен толықтырулар енгізу ІІМ 

шешімі бойынша жүзеге асырылады. 

93. Академия Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркеледі. 

 

17.  Академияны тарату және қайта ұйымдастыру тәртібі 

 

94. Академияны қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. 

 

 


