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1. Жалпы ережелер 

 

1.1 «ART» клубы туралы Ереже (бұдан әрі – Клуб) Астана халықаралық университетінің 

Жарғысы мен Регламентіне сәйкес жасалған және Клубтың негізгі міндеттерін, қызметтерін, 

құқықтарын, ұйымдастыру жұмыстары мен жауапкершілігін анықтайды. 

1.2 Клуб Өнер және дизайн жоғары мектебінің қоғамдық құрылымдық бөлімі болып 

табылады. Клуб жұмысы студенттер мен оқытушылардың шығармашылық, ғылыми-мәдени 

және қоғамдық белсенділігінің формасы болып табылады. Клуб жұмыстарына қатысу оқудан 

және жұмыстан тыс уақытта жүзеге асырылады.  

1.3 Клуб жұмысын қоғамдық негізде клуб жетекшісі басқарады. Клуб жетекшісі осы 

Ереже аясында атқарылатын жұмыстарды ұйымдастыру және басқару шараларын жүзеге 

асырып, Клубқа жүктелген міндеттердің атқарылуы үшін жауап береді. 

1.4. Клуб жетекшісі жоғары мектеп оқытушыларының ұсынуымен деканның өкімімен 

тағайындалады және орнынан босатылады.  
1.5 Клуб жұмысын университет құрамындағы жоғары мектептермен және 

университеттің басқа құрылымдық бөлімдері мен қоғамдық ұйымдарымен бірге жүзеге 

асырылады. 

 

2. Клубтың мақсаттары мен жұмысының мазмұны 

 

2.1 Клубтың мақсаты болашақ өнер саласындағы мамандардың дүниетанымдық 

көзқарасын қазіргі замандағы дизайн мен өнертану ғылымдарының ең озық ғылыми 

концепциялары негізінде кеңейту, ғылыми жұмыстармен айналысу және студенттердің мәдени-

интеллектуалдық деңгейін жан-жақты көтеруге бағытталған ғылыми-мәдени шаралар 

ұйымдастыру, студенттерге моралдық-адамгершілік тәрбие беру, студенттік ортада 

мемлекетшілдік сана қалыптастырып, елдік тұғырды құрметтеуге, патриотизмге баулу. 

2.2 Клуб қызметінің негізгі мазмұны: 

 студент жастар арасында оқу және тәрбие процесінің тығыз байланыстылығын 

қамтамасыз ету қағидаларын сақтай отырып, ғылыми және мәдени шаралар 

ұйымдастыру; 

 қазіргі замандағы дизайн мен өнертану ғылымдарының жаңа концепцияларымен 

таныстырып, озық жаңалықтарын насихаттау, ғылыми дүниетаным қалыптастыру, 

ғылымға баулу; 

 өнер саласындағы ғалымдардың дүниетанымын зерттеу, өмірі мен қызметін насихаттау 

және олардың мұраларын оқу-тәрбие процесінде пайдалану;  

 қазақ ұлтының төл мәдениет үлгілерін, жыр-дастандар, күй, салт-дәстүр, ұлттық тарихы 

мен әдебиетін насихаттау негізінде рухани-адамгершілік тәрбие беру; 

 елге танымал, белгілі суретшілер, дизайнерлер, ғалымдар, жазушылар, мәдениет және 

қоғам қайраткерлерімен кездесулер ұйымдастыру; 

 белсенді, шығармашыл жастарды іздестіру және ғылыми-мәдени шаралар 

ұйымдастыруға тарту; 

 студенттер ортасында Қазақстандық патриотизмді насихаттауға белсенді атсалысу; 

 ғылыми-практикалық конференциялар, дебат, конкурстар, форумдар, дөңгелек үстелдер, 

мастер-класс ұйымдастыру және оларға қатысу, Клуб мүшелерінің әртүрлі 

Республикалық және халықаралық конференциялар мен ғылыми-мәдени шараларға, 

олимпиадаларға қатысуына көмектесу; 
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 Қазақстан Республикасының ЖОО мен мектептерінде ағартушылық презентацияларын 

ұйымдастыру, танымдық, тәрбиелік мәні бар қоғамдық жобалар әзірлеу, электрондық 

оқулықтар, оқу әдістемелік құралдар, хрестоматиялар, оқулықтар т.б. әзірлеу; 

 Қазақстанның ЖОО, ғылыми орталықтармен, мемлекеттік органдармен, қоғамдық 

ұйымдар мен бірлестіктермен, жастар ұйымдарымен байланыстар орнату және олармен 

Клуб Ережесінде көрсетілген мақсаттар аясында бірлесе жұмыстар атқару; 

 Клуб мүшелерінің кәсіби білімдері мен тәжірибелілігін көтеруіне жағдайлар жасау; 

 Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін басқа да қызмет түрлерін 

атқару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


