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ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ  

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
 СТУДЕНТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. СТУДЕНТ МӘРТЕБЕСІ 
1.1 ҚазҰУ студенті жоғары кәсіби білім 

(бакалавриат) немесе жоғары оқу орнынан 
кейінгі кәсіби білім (магистратура, PhD 
докторантура) бағдарламалары бойынша 
жоғары деңгейде оқып жатқан тұлға болып 
табылады. 

1.2 ҚазҰУ студенті: 
- ел жетістігін өз жетістігі деп білетін 

патриот; 
- жан-жақты даму мен өзін-өзі жетілдіруге 

ұмтылған білімді жас; 
- рухани-адамгершілік даму деңгейі биік, 

заңға бағынатын тұлға; 
- басқа елдердің мәдениеті мен дәстүрін 

сыйлайтын, төзімді жан. 
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2. СТУДЕНТТЕРДІҢ МІНДЕТТЕРІ 
ҚазҰУ студенттерінің мынадай міндеттері 

бар: 
2.1 ҚазҰУ Жарғысының, ҚазҰУ студент-

терінің Ар-намыс кодексінің, Ішкі тәртіп 
ережелерінің, жатақхана ережелерінің және 
университеттің басқа да нормативті актілері-
нің талаптарын орындау. 

2.2 Университеттің білім беру бағдар-
ламаларының талаптарын орындап, оларды 
жоғары кәсіби деңгейде игеру. 

2.3 Ғылыми-зерттеу және мәдени-қоғам-
дық салаларға белсенді араласуға міндетті. 

2.4 Өз тәжірибесін кейінгі курс студент-
теріне жеткізуге көңіл бөлуге, университеттік 
қоғамдастықтың корпоративтік мәдениетін 
нығайтып, дамытуға міндетті. 

2.5 Оқу барысында сырт келбетіне қойы-
латын талаптарды орындау. 

2.6 Университет басшылығымен, оқыту-
шылармен қарым-қатынас жасағанда субор-
динацияны сақтауға міндетті. 

2.7  Құрал-жабдықтарды, оқытуға қатысты 
техникалық құралдарды және басқа да мүлікті 
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ұқыпты ұстауға, университет аумағында және 
мекеме аумағында тазалық пен тәртіп сақтауға 
міндетті. 

2.8 Университеттегі тұрақтылық пен 
тәртіпке қауіп төндіретін жағдайлар туралы 
ақпараты болса әкімдікке хабарлауға міндетті. 

2.9 Қызметтің барлық саласында әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ-
ситетінің студенті деген биік атаққа лайық 
болу. 

 

 
3. СТУДЕНТТЕРДІҢ ҚҰҚЫҒЫ 

ҚазҰУ студенттерінің мынадай құқықтары 
бар: 

3.1 Білім беру стандарттарына сай жоғары 
және ЖОО-дан кейінгі кәсіби білімді, 
ғылымның, техника мен мәдениеттің озық 
деңгейіне барабар білімді алу. 

3.2 Жеке оқу траекториясын қалыптас-
тыруға араласу. 

3.3 Белгіленген тәртіппен университеттің 
оқу-материалдық қорын, әлеуметтік құрылым 
нысандары мен ақпараттық қорын пайдалану. 
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3.4 Қосымша (оның ішінде ақылы) білім 
беру қызметтерін пайдалану. 

3.5 Университет қызметіне қатысты ең 
маңызды мәселелерді талқылауға және ше-
шуге қоғамдық ұйымдар мен университеттің 
басқару органдары арқылы қатысу. 

3.6 Ғылыми-зерттеу жұмыстарына, конфе-
ренцияларға, симпозиумдарға қатысу, өз 
еңбектерін, оның ішінде университет басы-
лымдарында жариялауға ұсыну. 

3.7 Мәдени-бұқаралық, спорттық-сауық-
тыру, т.б. шараларды өткізуге және 
ұйымдастыруға қатысу.  

 3.8 Қазақстан Республикасының 
заңнамасы тыйым салмаған жастардың 
қоғамдық ұйымдарын құрып, олардың 
қызметіне қатысу. 

3.9 Университет жатақханасынан орын 
болған жағдайда орын алу. 

  
 

4. ЫНТАЛАНДЫРУ ЖӘНЕ ТӘРТІПТІК 
ЫҚПАЛ ЕТУ ШАРАЛАРЫ 

4.1 Білім беру бағдарламаларын игерудегі 
жетістіктері мен мәдени-көпшілік, ғылыми, 



5 

 

тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға 
белсенді араласқаны үшін студенттерге 
моральдық және материалдық ынталан-
дырудың әртүрлі формалары бекітілген. 

4.2 ҚазҰУ Жарғысында, ҚазҰУ студент-
терінің Ар-намыс кодексінде көрсетілген ішкі 
тәртіп ережелерін бұзғаны үшін студенттерге 
тәртіптік ықпал шаралары (ескерту, сөгіс, 
қатаң сөгіс, университеттен шығару) қолда-
нылады. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНТЕ 
КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ 
 

1. СТАТУС СТУДЕНТА 
1.1 Студентом КазНУ является лицо, 

успешно обучающееся по образовательным 
программам высшего профессионального 
образования (бакалавриат) и/или после-
вузовского профессионального образования 
(магистратура, PhD докторантура). 

1.2 Студент КазНУ – это: 

 патриот, воспринимающий успехи 
страны и университета как собственные; 

 пример добросовестного и творчес-
кого отношения к учебе, стремления к освое-
нию современных технологий; 

 высокообразованная личность, стремя-
щаяся к самосовершенствованию, знающая 
национальную и мировую культуру, изучаю-
щая иностранные языки, уважающая традиции 
других народов; 

 законопослушный гражданин, с высо-
ким уровнем нравственно-правового сознания; 



7 

 

 активный участник образовательной, 
научно-исследовательской, общественной, 
культурной, спортивной жизни университета.  

 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 
Высокое звание студента КазНУ 

обязывает: 
2.1 Неукоснительно выполнять требования 

Устава КазНУ, Кодекса чести студентов 
КазНУ, Правил внутреннего распорядка, 
Правил проживания в общежитии и иных 
нормативных актов университета. 

2.2 В полном объеме выполнять требо-
вания образовательной программы универ-
ситета, осваивая их на высоком профес-
сиональном уровне. 

2.3 Активно участвовать в научно-
исследовательской и общественно–культур-
ной деятельности. 

2.4 Укреплять и развивать корпоративную 
культуру университетского сообщества, забо-
титься о передаче университетских традиций 
студентам младших курсов. 
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2.5 Соблюдать требования к своему 
внешнему виду во время учебных занятий. 

2.6 Соблюдать субординацию в отноше-
ниях с преподавателями и руководством 
университета. 

2.7 Бережно относиться к оборудованию, 
техническим средствам обучения и другому 
имуществу, поддерживать в помещениях и на 
территории университета чистоту и порядок. 

2.8 В случае владения информацией о 
возможных угрозах стабильности и порядку в 
университете в обязательном порядке сооб-
щить об этом администрации. 

2.9 Во всех сферах деятельности соот-
ветствовать высокому званию студента 
Казахского национального университета им. 
аль-Фараби.  

 
 

3. ПРАВА СТУДЕНТОВ 
Студенты КазНУ имеют право: 

3.1 Получать высшее и послевузовское 
профессиональное образование в соответ-
ствии с образовательными стандартами и при-
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обретать знания, адекватные современному 
уровню развития науки, техники и культуры. 

3.2 Участвовать в формировании инди-
видуальной траектории обучения.  

3.3 В установленном порядке пользоваться 
учебно-материальной базой, объектами соци-
альной инфраструктуры и информационным 
фондом университета. 

3.4 Получать дополнительные (в том числе 
платные) образовательные услуги. 

3.5 Участвовать в обсуждении и решении 
важнейших вопросов деятельности универ-
ситета, в том числе через общественные орга-
низации и органы управления университета. 

3.6 Принимать участие во всех видах 
научно-исследовательских работ, конферен-
циях, симпозиумах, представлять свои работы 
для публикации, в том числе в изданиях 
университета. 

3.7 Принимать участие в организации и 
проведении культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных и других мероприятий. 

3.8 Создавать общественные молодежные 
организации, объединения, не запрещенные 
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законодательством Республики Казахстан, 
принимать участие в их работе.  

3.9 Получать места в общежитии, при 
наличии соответствующего жилищного 
фонда. 

  
4. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
4.1 За успехи в освоении образовательных 

программ и активное участие в культурно-
массовой, научной, экспериментально-кон-
структорской работе для студентов устанав-
ливаются различные формы морального и 
материального поощрения. 

4.2 За академические нарушения и 
несоблюдение правил внутреннего распо-
рядка, предусмотренных Уставом КазНУ, 
Кодексом чести студента КазНУ, к студентам 
могут быть применены меры дисципли-
нарного воздействия (замечание, выговор, 
строгий выговор) вплоть до исключения из 
университета. 

 


