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Сапа менеджментінің жүйесі 

шығ.№1 

бет 1 

-ден 1 

Жергілікті  актілер   



МАЗМҰНЫ 

 

Қызмет ұйымдастыру тәртібі буралы Ереже  

Оқытушылар кеңесінің жұмысын ұйымдастыру туралы Ереже 

Оқу-әдітемелік кеңестің жұмысын ұйымдастыру туралы Ереже 

Ата-аналар комитеті туралы Ереже  

Колледжішілік бақылау туралы Ереже 

I. Оқыту жұмысы 

Оқу бөлімі туралы Ереже  

Бөлім туралы Ереже 

Бөлім кеңесінің жұмысын ұйымдастыру туралы Ереже 

Старосталар кеңесі туралы Ереже 

Қабылдау комиссиясы туралы Ереже 

Оқыту процессін ұйымдастыру туралы Ереже 

Топты теориялық оқыту журналын жүргізу туралы Ереже 

Оқу іс бөлмелері туралы Ереже (зертханалар) 

Іс бөлмелердің байқау-сайысы туралы Ереже 

Факультативтік сабақтар туралы 

Студенттерді көшіру және қайта қабылдау тәртібі туралы Ереже 

Үлгерім мен аралық аттестаттаудың ағымды бақылауын жүргізу туралы Ереже 

Курстық жұмысты (жобаны) орындау және қорғау туралы Ереже 

Оқушылардың қорытынды аттестаттауын өткізу туралы Ереже 

Аппеляциялық комиссия туралы Ереже 

II. Кәсіптік тәжірбе 

Студенттердің кәсіптік тәжірибесі туралы 

 

III.  Ғылыми-әдістемелік жұмыс 

Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру туралы Ереже 

Пәндік-циклдық комиссия иуралы Ереже 

Шығармашылық топ туралы Ереже 

Студенттердің ғылыми қоғамы туралы Ереже  

Оқу бағдарламасы мен күнтізбелік-тақырыптық жоспарды әзірлеп, құрастыру туралы Ереже  

Оқу-әдістемелік кешендерді байқау туралы Ереже 

Жас педагог мектебі туралы Ереже 

Педагогикалық шеберлік мектебі туралы Ереже 

Оқу сабақтарына кіруді ұйымдастыру туралы Ереже 

Педагогикалық қызметкерлерді аттетаттау туралы Ереже 

Оқат педагогикалық тәжірибені зердереу, жинақтау және тарату туралы Ереже 

Оқытушының портфолиосы туралы Ереже 

Инженерлік-техникалық қызметкерлердің қызметін бағалаудың рейтингілік жүйесі туралы 

Ереже  

 

IV. Тәрбие жұмысы 

1. Сынып жетекшілерінің әдістемелік бірігуі туралы Ереже 

2. Педагогикалық консилиум туралы Ереже  

3. Тәрбиелік сынып сағаты туралы Ереже 

4. Оқу топтарындағы ақпараттық сағат туралы Ереже 

5. Сынып жетекшілерінің сайысы туралы Ереже  

6.  «Колледждің үздік тобы» байқау-сайысы туралы Ереже 

7.  «Колледждің үздік студенті» байқау-сайысы туралы Ереже 

8. Құқықтық тәрбие мен құқықбұзушылықтың алдын алу жөніндегі комиссия туралы 

Ереже 



9. Әлеуметтік-психологиялық қызмет туралы 

10. Студенттердің өзін өзі басқаруды ұйымдастыруы туралы Ереже 

11. Оқу тобының старостасы туралы Ереже 

12. Тәртіп штабы туралы Ереже 

13. Кезекшілік топ туралы Ереже  

14. Дене тәрбиесі және спорт кеңесі туралы Ереже 

15. Пресс-орталығының жұмысы туралы Ереже 

16. Жатақхананың ішкі тәртіптемесі туралы Ереже  

17. Жатақхана кеңесі туралы Ереже  

18. Жатақхана бойынша кезекшілер туралы Ереже 

  



Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» КМҚК-ның 

ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

2. Осы Ережелер орта кәсіптік білім беру мекемелері үлгісіндегі негізде 

құрастырылған: колледждер мен училищелер үшін, меншіктік үлгісі  мен ведомствоволқ 

бағыныштылығынан тәуелсіз және колледж үшін міндетті болып табылады. 

3. Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледж орта кәсіптік білі беру бағдарламасын 

іске асырады және жұмыстың түрлі қызметтерінің бағыттары бойынша маандарды тәрбиелеп, 

дяарлауды қамтамасыз етеді.  

4. Оқу мекемесінің алдына қойылған міндеттер: 

1) Нақты мамандық бойынша тиісті теориялық білім мен практикалық тәжірибесі бар 

орта кәсіптік білімі бар білікті мамандарды даярлау; 

2) Еңбек нарығы мен өндіріс салаларыныңталаптарын ескере отырып, білікті 

мамандарды даярлау сапасын үнемі жетілдіріп отыру; 

3) Босатылатын қызметкерлер мен жұмыспен қамтылмағандарды қайта оқытып, қайта 

даярлау; 

4) Орта кәсіптік білімі бар жұмыс істейтін қызметкерлердің біліктілігін арттыру; 

4. Колледжде мамандарды даярлау негізгі жалпы, орта және басауыш кәсіптің білімнен 

кейін сайыстық негізде жүзеге асырылады. 

5. Ы.Алтынсарин атындағы әлеуметтік-гуманитарлық колледжҚазақстан 

Республикасының «Білім туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы Президентінің заңды күші 

бар «Мемлекеттік кәсіпорын туралы» Өкіміне сәйкес құрылған. 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Ы.Атынсарин атындағы 

әлеуметтік-гуманитарлық колледжінің Серия АБ 0030916 лицензия, 2005 жылғы 23 мамырда 

Қостанай облысының әділет Бақсармасымен берілген заңды тұлғаның мемлекеттік қайта 

тіркелуі туралы куәлігі №166-1937-19-ГП негізінде білім беру қызметін жүргізу құқығы бар . 

6. Ы.Алтынсарин атындағы әліеметтік-гуманитарлық колледждің Қазақстан 

Республикының қолданыстағы заңнамасы негізінде әзірленген Жарғысы бар.  

7. Ы.Алтынсарн атындағы әлеуметтік-гуманитарылық колледжд заңды тұлға болып 

табылады, негізді мүлігі бар, Қазақстан Республикасының Елтаңбасы бейнеленген мөрі мен 

заңнааға сәйкес мемлекеттік тілдегі атауары жазылған мөртабандары бар, сонымен қатар, 

банктегі шоты бар және жоғары оқу мекемесінің құрылымдық бөлімі болып табылуы мүмкін. 

 

20. Оқу-тәрбиелеу процессін ұйымдастыру туралы 

 

8. Колледжде орта, орта кәсіптік, қосымша кәсіптік блім мен мамандарды даярлаудың 

мерзімдері бойынша түрлі білім беру бағдарламалары іске асырылуы мүмкін.  

9. Нақты бір мамандық бойынша блім беру мазмұны, оларды  игерудің нормативтік 

мерзімдері мемлекеттік білім беру стандарттары негізінде анықталады. 

Колледжде білім алукелесі үлгілерде жүзеге асырылады: күндізгі, сырттай, кешкі, 

ара-қашықтықта оқу. 

Білім алудың түрлі үлгілерін өзара біріктіріп, байланыстыруға болады. 

10. Оқу сабақтары 1-ші қыркүйекте басталады және нақты мамандық бойынша оқу 

процессінің кестесіне сәйкес аяқталады. 

11. Колледжде оқу сабақтарының келесі бүрлері орнатылады: сабақ, лекция, семинар, 

тәжірибелік сабақ, зертханалық жұмыс, бақылау жұмысы, өзіндік жұмыс, консультация, 

практика, курстық және  дипломдық жобалаулар (курстық және дипломдық 

жұмыс).Аудиториялық сабқтардардың барлық түрлері үшін 45 минут уақыт ұзақтылығы 

белгіленген. 



Оқу  сабақтары мен кәсіптік тәжірибенің әр түрлерінің өткізілу ұзақтлығы жқмысшы оқу 

жоспарларымен және оқу прцессінің кестесімен белгіленеді. 

12. Үлгерімің ағымды бақылауының аралық аттестауттау үлгісі, тәртібі мен кезеңділігі 

колледжбен жұмысшы оқу жоспарлары және бағдарламалары негізінде анықталып, бекітіледі. 

13. Колледждегі оқу топтары мамандықтар бойынша күндізгі оқу үлгісінде 25-30 

адаммен, сырттай оқу үлгісінде  15-20 адаммен толықтырлады (өндірістен үзілмей). 

Зертханалық, тәжірибелік және семинарлық сабақтарды өткізу кезінде, оның ішінде дене 

шынықтыру сабақтары мен тізімдемесі оқу жоспарына сәйкес анықталатын кәсіптік оқудың 

жеке пәндері бойынша зертханаларда сабақ өткізу кезінде, (полигондарда, шаруашылықта), 

оқу топтары 12 адамнан кем болмайтын топшаларға бөлінуі мүмкін.  

Оқу мекемесінің тәнділігін есепке ала отырып, оқу сабақтары жеке оқушылармен де 

өткізілуі мүмкін (оқытудың жеке-шығармашылық нысаны). 

14. Колледжде оқу мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі, сонымен қатар қажет 

болған жағдайда жалпы білім беру стандаттарына сәйкес шет тілінің бірі қолданылады. 

15. Оқушыларды оқыту мен тәрбиелерінің, әдістемелік жұмыстардың, оқытушылардың 

педагогикалық шеберлікті арттыру сапасын жетілдіру мақсатында, колледжде оқытушылар 

мен колледждің басқа қызметкерлерін: педагогикалық, әдістемелік, пәндік-циклдық 

комиссияларды біріктіретін органдар құрылады. 

 

21. Құрылымдық бөлімдердің жұмысын ұйымдастыру 

 

16. Оқу-тәрбиелеу процессін сапалы ұйымдастыруды қамтамасыз ету мақсатында 

коллежде даярлау курстары, оқу-өндірістік шеберханалар, оқу шаруашылығы, оқу 

полигондары, кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау бөлімі, мамандықтар 

бойынша бөлімдер, филиалдар мен басқа да құрылымдық бөлімдердің құрылуы мүмкін. 

17. Бөлімдер (күндізгі, сырттай, кешкі)  колледждің құрылымдық бөлінісі болып 

табылады. Бөлімдер мамандарды өндірістен үзу немесе үзбей бірнеше ұқсас мамандықтар 

бойынша даярлау кезінде құрылады. 

18. Колледждегі бөлімдер келесі ағдайларда құрылады: 

Күндізгі оқу үлгісінде бірненше ұқсас мамандықтар бойынша 150 студенттен кем 

болмағанда; 

Сырттай оқу үлгісінде 50 студенттен кем болмағанда;кешкі оқу үлгісінде 100 

студенттен кем болмағанда. 

19. Оқыту өндірістік шеберханалар келесі оқыту және өндірістік базалар болып 

табылады: 

1) өндірістік еңбекті теориялық оқытумен байланыстыруды қамтамасыз ететін; 

2) оқушылардың оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес еңбек нарығындағы 

сұраныстардағы мамандықтарды алуы үшін; 

3)өнімдер мен көрнекі құралдардың шығарылуын ұйымдастыру; 

4)кәсіпорындар, ұйымдар мен халыққа ақылы білім беру қызметін көрсету үшін. 

23. оқу шеберханаларында білікті өндірістік жұмыстарды орындау тізімі, мазмұны мен 

талаптары жұмыс беруші үшін даярланып жатқан мамандықтар бойынша колледждің сол 

жұмыс берушімен тікеле келісімі арқылы анықталады. 

 

22. Колледжбен басқару 

 

24. Колледжді тікелей директор басқарады. Оқу мекемесінің жарғысына сәйкес 

директор өзінің орынбасарларын тағайындап, жұмыстан шығара алады. 

. 

27. Колледж  өз бетінше оқыту-тәрбиелеу процестерін жүзеге асырады, кадрларды 

іріктеп, бөледі, ғылыми, қаржылық-шаруашылықты жүргізеді. Және де Қазақстан 



Республикасының заңнамасымен орнатылған талаптар аясында басқа да қызметтерді жүзеге 

асырады. 

28. Колледж қоғамдық өзін өзі басқару органдарының жұмыстарына қатыса алады – орта 

кәсіптік білім беру мекемелерінің директорлар кеңесіне, ұқсас мамандықтар бойынша орта 

кәсіптік білім беру  мекемелерінің оқыту-әдістемелік бірлестіктеріне және т.б. 

 

23. Қаржылық-шаруашылық қамтамасыздануы 

 

29. Колледж бір оқушыға шаққанда орта кәсіптік білім бар мамандарды даярлау үшін 

мемлекеттік білім алу тапсырысы арқылы қаржыланады. 

30. Колледж бағдарлама әкімшілерімен келісім бойынша, кадрларды даярлаудың 

мемлекеттік тапсырысының көлемі аясында, басқарушы құрылым мен штаттық кестені 

бекітеді. 

31. Колледж орнатылған төлем қоры аясында үстемақылардың түрлері мен мөлшерлерін, 

заңнамамен орнатылған мөлшерден кем болмайтын мөлшердегі басқа да үстемақылар 

белгілейді. 

32. Колледж Жарғы және Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған 

тәртіпте мүлікті иелепі, оны пайдалануға құқығы бар. 

33. Ақылы топтарды қаржыландыру білім беру қызметін көрсету есебінен, 

құрытайшылар мен Қазақстан Республикасының заңнамасыен тыйым салынбаған басқа да 

көзддер есебінен қаржыландырылады. 

34. Ақылы негіздегі оқу үшін колледж білім беру қызметін көрсеткені үшін 

төлемақа алуға құқылы. 

 

 

 

 

 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» КМҚК-ның 

ОҚЫТУШЫЛАР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

 

1.1 Оқытушылар кеңесі Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық 

колледжі (бұлан әрі – Колледж) қызметінің алқалық басқаруының маңызды құралы болып 

табылады және оқу-тәрбиелеу процессінде еңбек нарығындағы бәсекелікке бейімді 

мамандардың даярлығы мен қайта дпярлауының сапасының жоғары тиімділігін қамтьамасыз 

ету мақсатында ұйымдастырылады.  
1.2.Оқутышылар кеңесі ҚР білім және ғылым Министрінің 2007 жылғы 254 қазандағы 

№ 506 Бұйрығымен бекітілген қолданыстағы заңнамалық актілерге, техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі ұйымдардағы оқытушылар кеңесінің қызметінің типтік 

ережелеріне, Қақазстан Республикаксының «Білім туралы» Заңына, білім беруді дамытудың 

мемлекеттік бағдарламаларына, оқытушыларды оқыту мен тәрбиелеу мәселелері туралы 

басқа да нормативтік-құқықтық актілерге, колледждің Жарғысы, сондай-ақ осы Ережеге 

сәйкес реттеледі. 

1.3. Оқытушылар кеңесін Колледж директоры басқарады. Оқытушылар кеңесінің 

құрамы ұйым басшысының бұйрығымен оқу жылына бекітіледі. 

 

 

 



1.4. Оқытушылар кеңесі колледж директорымен бекітілген  және ҚР ИСО 9001:2009 

СТ талаптары мен колледждің сапа саласындағы саясаты және мақсаттарына сәйкес  

бекітілген жоспар негізінде жүзеге асырылады. 

Осы бағыттағы жұмыс туралы есеп белгіленген уақытта колледж директорының 

қарастыруына ұсынылады.  

 

2. Негізгі міндеттер 

 

2.1 Оқытушылар кеңесінің міндеттері болып табылады:  

1) білім беру ұйымындағы оқыту-тәрбиелеу процессінің жағдайын, оқытушылардың 

кәсіптік даярлық деңгейін, білім беру ұйымының оқытушыларының оқулары мен 

тәрбиелілігін жағдайын диагностикалау;  

2)білім беру ұйымының кешенді-мақсатты бағдарламаларын, әр оқытушы мен 

өндірістік шебердің кәсіптік шеберлігі мен шығармашылығын дамыту бағдарламаларын 

әзірлеу;  

3)  сапалы оқыту-тәрбиелеу процессі үшін білім беру ұйымының бар  ұжымының 

күштерін біріктіру;  

4) еңбек нарығының сұранысы мен республика экономикасының даму болашағын 

есепке ала отырып,кадрларды даярлаудың сапасын арттыру үшін жағдайлар жасау;  

5) оқушылардың тұлғалық-бағытты білімдері мен тәрбиесін қамтамасыз ету;  

6) білім беру ұйымының оқыту-тәрбиелеу процессін ұйымдастыруда құзыреттілік 

тұрғыны қалыптастыру;  

7) оқыту-тәрбиелеу процессінің нәтижелілігі мен тиімділігінің монитрингісінің 

үлгілері мен әдістерін жетілдіру;  

8) білім беру ұйымындағы оқыту-тәрбиелеу процессін ұйымдастыруда 

шығармашылық тұрғыны қамтамасыз ету. 

  

2. Ұйымдық құрылым 

 

3.1 Білім беру ұйымының оқытушылар кеңесінің құрамына кіреді: білім беру 

ұйымының басшы құрамы, барлық оқытушылар мен оқу-қосалқы персонал, сонымен қатар 

базалық кәсіпорындар ен мекемлер, оқушылар мен ата-аналар қоғамының өкілдері.  

Ата-аналар тарапынан оқытушылар кеңесінің мүшелері білім беру ұйымынң 

ата-аналар комитетімен ұсынылады.  

Базалық кәсіпорындар, мекемелердің тарапынан ең жақсы тәжірибе жеткешілерінің 

есебінен осы кәсіпорын немесе мекеменің басшыларымен ұсынылады. 

3.2. Кеңес қызметінің жетекшілігі Төрағамен – колледж дректорымен жүезе 

асырылады. 

3.3. Кеңес мүшелерінің есебінен дауыс беру арқылы хатшы сайланады. 

3.4.Кеңестің жұмысы Кеңес отырысында қабылданып, білім беру ұйымының 

басшысымен бекітілген жылдық жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. 

3.5. Кеңес отырысы екі айда 1 рет өткізіледі. Отырыс болатын күн қызметкерлерге жеті 

күн бұрын хабарланады. 

3.6.Кеңес отырысында қарастырылған мәселелрдің нәтижелері бойынша қатысып 

отырған мүшелердің дауыс берулерімен Кеңес ұсыныстары мен шешімдері қабылданып, 

хаттамамен рәсімделеді. Отырыс хаттамалары мен Кеңес шешімдері Кеңестің төрағасы және 

хатшысымен қол қойылады. 

3.7. Кеңестің екі немесе үш мүшесімен қатысуымен қабылданған шешім құқықты 

болып есептеледі. Кеңестің әрбір мүшесі барлық отырыстарға қатысуы тиіс, оның жұмысына 

белсене араласыр, өзіне жүктелген міндеттерді өзуақтылы және нақты орындауы тиіс. 

3.8. Оқытушылар кеңесінің шешімдері отырыста екі немесе үш мүшесінің қатысуымен 

өткізілген ашық дауыс беру арқылы қабыданады. Дауыстардың тепе-тең болған жағдайында, 



қорытынды шешім кеңес төрағасының (Колледж директоры) дауысымен 

шешіледі.Оқытушылар кеңесінің өкілеттілігімен және заңнамамен сәйкес қабылданған 

шешімдер колледж қызеткерлерінің барлығы үшін міндетті болып табылады. 

 

4.Функционалдық міндеттер 

 

4.1. Оқытушылар Кеңесінің қызметінің негізгі бағыттары болып табылады: 

1) техникалық және кәсіптік, орта белімнен кейінгі кадрларды даярлау бойынша 

норативтік құқықтар актілер мен құқықтық актілерді орындауға бағытталған іс-шаралар;  

2) оқыту-тәрбиелеу және әдістемелік жұмыстардың жағдайы, оқудың барық үлгілері 

бойынша оқыту әдістерін жетілдіру, оқытудың жаңа технологияларын енгізу (ақпараттық, 

модульдік, тұлғалық-бағытты және басқалары);  

3) бөлім, оқыту-қосалқы бөліністердің жұмыс жағдайы;  

4) білім беру ұйымының оқыту-материалдық базасын дамытуды жоспарлау 

мәселелері;  

5) оқыту-тәрбиелеу мен әдістемелік жұмысты жоспарлау мәселелері;  

6) басшы, оқытушылар, өндірістік оқыту шебелері мен оқыту-қосалқы персоналдың 

біліктілігін арттыру мәселлері, блікті арттырудың жаңа үлгілерін пайдалану;  

7) жаңа мамандықтар мен пәндер бойынша оқытушылар мен шеберлерді, оқытушылар 

құрамын даярлау, жас мамандарды білі беру ұйымының оқытушылық қызметіне тарту;  

8) басшылық құрам мен педагогикалық кадрларды аттестаттау жүйесі мен 

аттестаттауға даярлауды ұйымдастыруды дамыту;  

9) оқушыларды оқуға қабылдау, шығару мен түлектерді жұмысқа орналастыру 

мәселелері;  

10) оқушылардың үлгерімін ағымды бақылау, аралық және қорытынды 

атестаттауларды дайындап, өткізу, дипломдық жұмыстарды (жоюаларды) қорғау 

іс--шаралары;  

11) оқушылардың өндірістік тәірибелелін ұйымдастырып, өткізу мәселелері;  

12) оқушылардың тәріт жағдайы, оқушыларды нашар үлгерімдерә мен ішкі тәртіиеме 

ережесінбұзғандығы үшін оқудан шығару, жатақханадан шығару, жекеше жағдайларда 

оқушыны білім беру ұйымына оқуға қайта қабылдау;  

13) оқыту-тәрбиелеу процессінің компьютеризацияландырылу жағдайы;  

14) оқушылар контингентінің сақталуы;  

15) оқушылардың тұлғалық-бағытты білімі мен тәрбие мәселесі;  

16) кадрларды еңбек нарығының талаптары мен республика экономикасының даму 

болашағына сәйкес даярлау мәселелері. 

 

5. Құқықтар 

 

5.1 Оқытушылар кеңес құқылы: 

1) түрлі салалардың мамандарын, кеңес берушілерін шақырумен олардың кеңестерін 

кейін оқытушылар кеңесінде қарастырумен уақытша шығармашылық бірлестіктер құруға; 

2) даулы мәселелер бойынша өзінің құзыреттілігіне соңғы шешімер қабылдауға; 

3) мамандықтарды біріктіруге қатысты құзыретті ережені (жергілікті акт) қабылдап, 

бекітуге; 

4) қажетті жағдайларда білім беру ұйымының Оқытушылар кеңесінің отырысында 

білім беру мәселесі бойынша осы мекемемен өзара әрекет жасайтын қоғамдық ұйымдар мен 

мекемелердің өкілдері, осы мекеменің қаржылануына қатысушы мекемелердің өкілеттір мен 

оқушылардың ата-аналары шақырылуы мүмкін. Олардың отырысқа шақырылу қажеттілігі 

Кеңес төрағасымен (колледж директоры) анықталады. Оқытушылар кеңесінің отырысына 

шақырылған тұлғалар жиналыста дауыс беруге құқылы. 

 



6.Жауапкершілік 

 

6.1 Оқытушылар кеңесі жауапты: 

1) жұмыс жоспарын орындауға; 

2)Қазақстан Республикасының білім туралы заңнамасына сәйкес шешімдер 

қабылдауға; 

3) сараптама қорытындысы жоқ білім беру бағдарламасын бекіткені үшін; 

4) жауапты тұлғалар мен орындау мерзімін көрсетумен әр қарастырылатын мәселе 

бойынша нақты шешімдер қабылдауға. 

 

7. Құрылымдық бөліністермен өзара әрекет жасау тәртібі 

 

7.1. Бекітілген құрылымға сәйкес басшылықпен өзара әрекет жасау. 

7.2. Мәселелер бойынша сасқа бөліністер және құрылымдармен өзара әрекет еркін үлгіде 

баяндалады. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» КМҚК-ның 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1 Оқу-әдістемелік кеңес Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық 

колледжі (бұлан әрі – Колледж) қызметінің алқалық басқаруының маңызды құралы болып 

табылады және оқу-тәрбиелеу процессінде еңбек нарығындағы бәсекелікке бейімді 

мамандардың даярлығы мен қайта дпярлауының сапасының жоғары тиімділігін қамтьамасыз 

ету мақсатында ұйымдастырылады. 

1.2. Оқу-әдістемелік кеңесі ҚР білім және ғылым Министрінің 2007 жылғы 21 

желтоқсандағы № 644 Бұйрығымен бекітілген қолданыстағы заңнамалық актілерге, 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі ұйымдардағы оқу-әдітемелік кеңесінің 

қызметінің типтік ережелеріне, Қазақстан Республикаксының «Білім туралы» , «Ғылым 

туралы»Заңдарына, білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламаларына, оқытушыларды 

оқыту мен тәрбиелеу мәселелері туралы басқа да нормативтік-құқықтық актілерге, 

колледждің Жарғысы, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес реттеледі. 

1.3. Оқу-әдістемелік кеңесін Колледж директорының бұйрығымен бекітілген 

директордың оқу-әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары  басқарады.  

1.4. Оқытушылар кеңесі колледж директорымен бекітілген  және ҚР ИСО 9001:2009 

СТ талаптары мен колледждің сапа саласындағы саясаты және мақсаттарына сәйкес  

бекітілген жоспар негізінде жүзеге асырылады. 

Осы бағыттағы жұмыс туралы есеп белгіленген уақытта колледж директорының 

қарастыруына ұсынылады.  

 

2. Негізгі міндеттер 

 

2.1 Кеңестің негізгі міндеттері болып табылады: 

1) оқу процессінің әдістемелік қамсыздығының сапа мониторингісін ұйымдастыру; 

2) оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік әдебиеттер, оқу құралдары мен білім 

бері ұйымында шығарылатын басқа да материалдарды жоспарлап, сараптама мен 

ұсыныстарды ұйымдастыру; 

3) білім беру ұйымындағы оқыту процессінің әдістемелің қамсыздығы мен жетілуі; 

4) оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастырып, жетілдіру 

мақсатында ұйым бойынша озат тәжірибені жинақтап, тарату; 

5) педагогикалық және ғылыми кадрлардың біліктілігін арттыру, қайта даярлау мен аттес 

таттау жүйесін дамыту, оқыту процессінің мазмұнының талдауы; 

6) оқыту процессіне әдістемелік әзірлемелерді енгізу және сапа менеджментінің жүйесін 

дамыту бойынша ұсыныстар дайындау; 

7) білім беру ұйымдарындағы әдістемелік жұмыстарды үйлестіру; 

8) білім беру ұйымдарында қолданыстағы технологияларды, әдістер мен оқыту 

құралдарын жаңарту және жаңа технлогиялар енгізу; 

9) оқытушылардың оқыту-әдістемелік бірлестігінің шығармашылық орталығының 

жұмысын ұйымдастыру (тұрақты және уақытша); 

10) педагогикалық ұжымның ғылыми-әдістемелік потенциалын жетілдіру жұмыстарын 

үйлестіру; 

11) білімді дамыту мәселесі бойынша ұсыныстарды әзірлеу және оны іскее асыруда 

басымды бағыттарды қалыптастыру; 

12)білім қызметкерлеріні аттестатталуына қатысу; 

 

3. Ұйымдық құрылым 



 

3.1 Кеңестің құрамына кафедра өкілдері, оқытушылар, әдіскерлер, әдістемелік 

бірлестіктердің жетекшілері, кадрлардың біліктілігін арттыру, қайта даярлау мен аттестаттау 

бойынша құрылымдық бөлімдердің жетекшілері, білім беру ұйымының басшысының 

орынбасарлары кіреді. Кеңестің құрамы білім беру ұйымының басшысымен бекітіледі. 

3.2. Кеңес қызметінің жетекшілігі Төрағамен – колледж дректорының оқу-әдістемелік 

ісі  жөніндегі орынбасарымен жүзеге асырылады. 

3.3. Кеңес мүшелерінің есебінен дауыс беру арқылы хатшы сайланады. 

3.4. Кеңестің жұмысы Кеңес отырысында қабылданып, білім беру ұйымының 

басшысымен бекітілген жылдық жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. 

3.5. Кеңес отырысы екі айда 1 рет өткізіледі. Отырыс болатын күн қызметкерлерге жеті 

күн бұрын хабарланады. 

3.6. Кеңес отырысында қарастырылған мәселелрдің нәтижелері бойынша қатысып 

отырған мүшелердің дауыс берулерімен Кеңес ұсыныстары мен шешімдері қабылданып, 

хаттамамен рәсімделеді. Отырыс хаттамалары мен Кеңес шешімдері Кеңестің төрағасы және 

хатшысымен қол қойылады. 

3.7. Кеңестің екі немесе үш мүшесімен қатысуымен қабылданған шешім құқықты 

болып есептеледі. 

3.8. Кеңестің әрбір мүшесі барлық отырыстарға қатысуы тиіс, оның жұмысына белсене 

араласып, өзіне жүктелген міндеттерді өзуақтылы және нақты орындауы тиіс. 

. 

 

4. Функционалдық міндеттер 

 

4.1. Оқытушылар Кеңесінің қызметінің негізгі бағыттары болып табылады: 

1) мемлекеттік жалпыміндетті білім беру стандарттарынаң талаптарын есепке ала 

отырып жұмысшы оқу жоспарлары мен жұмысшы оқу бағдарламаларының сараптамасын 

ұйымдастыру; 

2)құрылымдық бөліністердің әдістемелік кеңестерінң  жұмыс жоспарларын 

қарастырып, келісімдеу; 

3) жеке пәндер бойынша жұмысшы оқу бағдарламаларын талқылап, мақұлдау; 

4) білім беру ұйымдарындағы оқу процессін оқыту-әдістемелік қамсыздандыру 

мәселесін қарастыру; 

5) білім беру ұйымын әдістемелік қамсыздандыруға қатысты нормативтік құқықтық 

құжаттардың жобаларын жетілдіру бойынша ұсыныстарды талқылап, енгізу; 

6) оқулықтарды, оқыту-әдістемелік құралдарды, оның ішінде электронды 

тасымалдағыштарда және дидактикалық материалдарды әзірлеуді ұйымдастыру; 

7) өндіріс пен технологияның басымды бағыттарын болжамдау негізінде 

мамандықтардың (кәсіптердің) тізідемесін жетілдіру бойынша ұсыныстарды талқылау; 

8)оқыту-әдітемелік процесті жетілдіруге бағытталған әдістемелік жұмыстардың түрлі 

үлгілерін енгізу мәселелерін қарастыру және педагогикалық қызметкерлерге тәжірибелік 

жәрдем көрсету; 

9) элективтік пәндердің каталогын қарастырып, бекіту; 

10)деректемелерді бекіту; 

11) әдістемелік бірлестіктердің жылдық жұмыс жоспарларын келісімдеп, бекіту; 

12)тестілеу тапсырмалар мен оқушылардың білімін бақылайтын басқа да үлгілерді 

әзірлеп, сараптау; 

13) оқушылардың өзіндік жұмыстарын әдістемелік қамсыздандыру мәселесі және 

оқытушылардың оқытушының жетекшілігі астындағы өзіндік жұмыстары; 

14) оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды жетілдіру бойынша 

семинар, конференциялар мен жиналыстарды ұйымдастырып, өткізу. 

 



5. Құқықтар 

 

5.1.Оқыту-әдістемелік жұмыс бойынша жауаптының өзіне жүктелген міндеттері мен 

Колледждің Жарғы Ережесінің талаптары ескерілген құқықтары: 

1) оқыту-бағдарламалық құжаттарды жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу, оларды оқу 

процессіне бекіту; 

2) еңбек нарығының талабына сай оқыту бағдарламаларын өзгерту бойынша ұсыныстар 

енгізу; 

3)әдістемелік көмек көрсету мақсатымен сабақтарға және сыныптан тыс іс-шараларға 

кіру; 

4) оқытушыларды мамандықтар мен кәсіптер бойынша кәсіптік шеберлік сайыстарын, 

семинарлар мен конференциялар, әдістемелік жиналыстарды ұйымдастырып, өткізу 

жұмыстарын тарту; 

5) сапа менеджментінің жүйесін талдап, енгізу үшін қажетті ақпараттарға сұрау салу. 

 

6.Жауапкершілік 

 

6.1. Оқыту-әдістемелік жұмысқа жауапты тұлға (директордың ОӘІ жөніндегі 

орынбасары, әдіскер, ПЦК төрағалары) колледж қызметінің Типтік ережелері мен ҚР басқа 

да заңнамалық актілері мен Колледж Жарғысының талаптарын бұзғандығы үшін және 

жұмысты өзуақтылы орындамағаны үшін жауапкершілікке тартылады. 

6.2.ОӘІ бойынша құрылымдық буындардың жетекшілерінің жауапкершілігі 

лауазымдық нұсқаулықтармен реттеледі. 

 

8. Құрылымдық бөліністермен өзара әрекет жасау тәртібі 

 

a. Бекітілген құрылымға сәйкес басшылықпен өзара әрекет жасау. 

b. Басқа бөлімдер және құрылымдармен өзара әрекеттер еркін үлгіде баяндалады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» КМҚК-ның 

АТА-АНАЛАР КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

  

1.1. Осы Ереже өзін өзі басқару оргына болып табылатын «Ы.Алтынсарин атындағы 

Рудный әлеуеттік-гуманитарлық колледжінің» Ата-аналар комитетінің жұмысын реттейді.  

1.2.Ата-аналар комитеті туралы Ереже ата-аналардың жалпы жиналысында 

қабылданып, бекітіледі және колледж бойынша бұйрықпен қолданысқа енгізіледі. Осы 

Ережеге өзгерістер мен толықтырулар келесі тәртіпте енгізіледі:  

1.3. Ата-аналар комитетінтін (бұдан әрі мәтін бойынша - Комитет) төраға басқарады. 

Комитет жалпы ата-аналар жиналысына бағынышты және соның есеп астында. Комитеттің 

әрекетте болу мерзімі – бір жыл (немесе Комитеттің құрамы жыл сайын 1/- -ке ауыстырылып 

отырады).  

1.4. Комитет өз  жұмысын келесі тәртіпте ұйымдастырады:  

бірінші отырыста комитет мүшелерін жұмысын ұйымдастыратын төраға сайланады;  

оқу жылына жұмыс жоспары  құрастырылады, оның мазмұны білім мекемесінің 

алдына қойылған құзырет және міндеттерен анықталады;  

Комитет өз құрамының жартысынан астам мүшелерінің қатысуымен дауыс беру 

арқылы қарастырылатын мәселелердің шешімдерін қабылдайды (отырыс хаттамамен 

рәсімделеді).  

1.5. Жұмысты үйлестіру үшін Комитет құрамына директордың ТІ жөніндегі 

орынбасары  енеді.  

1.6. Комитеттің қызметі Қазақстан Республикасының Конститутциясына, «Білім 

туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының заңнамалы мен Үкіметтің шешімдеріне және 

студенттердің оқуы мен тәрбиесі мәселесі жөніндегә басқару органдарының шешімдеріне , 

баланың құқығы мен ересектердің балаға қатысты міндеттері туралы негізгі құжаттамаларға 

сәйкес, (Баланың құқығы туралы конвенция, адамның құқықтары мен негізгі бостандығы 

туралы Халықаралық конвенция), колледждің Жарғысы ен осы Ережеге сәйкес жүзеге 

асырылады 

1.7.Комитеттің шешімдері кепілдеме ұсыныстар болып табылады. Колледж бойынша 

іске асырылатын бұйрықтар шығарылған шешімдер ғана орындауға міндетті болып табылады.  

 

2. Ата-аналар комитетінің негізгі міндеттері 

 

2.1. Колледжде оқитын студенттердің ата-аналарымен олардың құқытары мен 

міндеттері  туралы, баланы отбасында жан-жақты тәрбиелеудің ерекшеліктері туралы 

түсініктеме жұмыстарды ұйымдастыру.  

2.2.Ата-аналарға отбасындағы адамгершілік тұрғыны қалыптастыруға, есірткіліктің 

алдын алу мен диагностикалауға, басқа да теріс қылықтардыу алдын кесу бойынша көмек 

көрсету.  

2.3. Ата-аналар қоғамын колледждің өміріне, өткізілетін іс-шараларға қатысуға тарту.  

2.4.Ата-аналарды психологиялық- педагогикалық ағарту шаралын ұйымдастыруға 

қатыстыру.  

2.5. Отбасылық тәрбиенің жақсы тұрғыларын айқындап, тәжірибеде пайдалану.  

2.6. Ата-аналарға студенттердің әлеуметтік тәжірибесін, коммуникативтік тәжірибе 

мен ептілігін дамыту, отбасылық өмірге даярлауына көмек көрсету.  

2.7. Колледждің шаруашылық және оқу-материалдық базасын нығайтуға көмек 

көрсету. 

 

 



3. Ата-аналар комитетінің функциялары 

 

3.1. Ата-аналар мен колледж әкімшілігінің оқытушыларды оқыту және тәрбиелеу 

жұмыстарына бар күштерін біріктіруіне әрекет жасау.  

3.2. Колледжге әлеуметтік қорғансыз оқытушыларды анықтап, оларды қорғауда көмек 

көрсетеді, ондай оқушылардың тізімін бекітеді.  

3.3.Колледжге ұйымдастырушылық және консультациялық көмек көрсетеді.  

3.4. Оқушылардың колледжге келу жағдайларын жақсарту бойынша ұсынысарды 

әзірлейді және ұсыныстарды колледж директорына жолдайды.  

3.5. Колледждің материалдық-техникалық базасын жетілдіру, оның жайлары мен 

аумағының көркейту шараларына қатысады.  

3.6. Ата-аналар Комитеті өз жұмысын ата-аналар Комитеті туралы Ереже негізінде 

жүзеге асырады.  

 

3. Ата-аналар комитетінің құқықтары 

4.  

Осы Ережемен орнатылған құзыреттіліке сәйкес, Комитет құқылы:  

4.1. Колледж әкімшілігіне, өзін өзі басқару органдарына ұсыныстар жасап, оның 

қарастырылу нәтижесі туралы ақпарат алуға.  

4.2. Топтардың ата-аналар комитетінің  шешімдері бойынша оқушылардың 

ата-аналарын (заңды уәкілдерін) өздернің отырыстарына шақыруға.  

4.3. Балаларды отбасында тәрбиелеуден бас тартатын ата-аналарға қатысты қоғамдық 

ескертулер жасау.  

4.4. Комитеттегі белсенді жұмыстары мен колледж өміріне қатысты атқарған 

жұмыстары үшін оқушылардың  ата-аналарын (заңды уәкілдерін) көтермелеу.  

4.5. Комитеттің төрағасы Комитеттің құзыреттілігіне жататын мәселелр бойынша  

оқытушылар Кеңесінің жеке отырыстарына қатыса алады.  

 

5. Ата-аналар комитетінің жауапкершілігі 

 

5.1. Комитет жауапты:  

Жұмыс жоспарын орындауға.  

Комитеттің шешімдері мен ұсыныстарын орындауға.  

Колледж басшылығы мен ата-аналар (заңды уәкілдер) арасында отбасылық және 

қоғамдық тәрбие мәселесі бойынша ішінаралық түсіністік орнатуға.  

қолданыстағы заңнамаға сәйкес сапалы шешімдер қабылдауға.  

 

6. Жұмыстың ұйымдастырылуы 
 

6.1. Комитетке әр бөлімнен бір ата-анадан кіреді (заңды уәкіл). Комитетке өкілдер жыл 

сайын оқу жылының басында сайланады.  

6.2. Комитеттің құрамының санын оқу мекемесі өзі анықтайды.  

6.3. Комиттеттің құрамынан төраға сайланады (комитет құрамының санына 

байланысты төрағаның орынбасары, хатшы сайлануы мүмкін,).  

6.4. Комитет өзінің жұмысын колледж басшысымен келісіліп, әзірленген жұмыс 

жоспарына сәйкес жүргізеді.  

6.5. Өз жұмысы туралы Комитет жалпы ата-аналар жтиналысында жылына екі рет есеп 

береді.  

6.6. Комитеттің отырысы семестріне 2 рет өткізіледі, сондай-ақ Ата-аналар комитетінің 

төрағасы мен колледж директорының шешімі бойынша қажеттілікке орай өткізіледі.  



6.7. Комитеттің өзінің құзыреттілігіне қатысты мәселелер бойынша хаталамасулары 

«Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжінің» атынан 

жүргізіледі, құжаттарға колледж директоры және Комитет төрағасының қолдары қойылады.  

 

7. Іс қағаздарын жүргізу 

 

7.1. Комитет өзінің отырыстары мен жалпы ата-аналар жиналысының хаттамасын 

жүргізеді.  

7.2. Хаттамалар директордың ТІ жөніндегі орынбасарында сақталады. Ата-аналар 

комитетінің отырыстарының хаттамалары Колледждң істерінде 5 жыл ішінде сақталады.  

7.3. Комитеттегі іс қағаздарының жүргізілуіне жауапкершілік Комитет төрағасына 

немесе хатшысына жүктеледі.  

  



Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» КМҚК-ның 

КОЛЛЕДЖІШІЛІК БАҚЫЛАУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 
 

 

1. Жалпы ережелер 
 

1.1. Осы Ереже Қазақстан Республикаксының «Білім туралы» Заңы мен «Ы.Алтынсарин 

атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжінің» қызметін ұйымдастыру тәртібі 

туралы Ережеге сәйкес әзірленген. 

1.2. Ішкі бақылау – оқу процессі мен тәрбиелеу процессінің талдауларымен тікелей 

байланысты басқару функциясы. Ішкі бақылау педагогикалық процестің қатысушылары 

туралы ақпараттарды айқындауға, алынған деректерді талдап, педагогикалық өзара 

әрекеттердң негіздемелі нақты жоспарын анықтауға септігін тигізеді. 

1.3.Ішкі бақылаудың жүйесі сабақ беру жағдайын, студенттердің ЗУН деңгейін, бөлім 

меңгерушілері мен пәндік-циклдық комиссия меңгерушілерінің, оқытушылардың өз 

функционалдық міндеттерін орындау жағдайын, оқыту-тәрбиелеу процессінің апалық 

жағдайын анықтайды. 

1.4.Колледж әкімшілігі тарапынан ішкі бақылауды жүзеге асыру туралы ақпарат колледжде 

білім берумен айналысатын әр қызметкердің мәліметіне жеткізілуі тиіс. 

1.5.Ішкі бақылау кестелері колледж директорының бұйрығымен бекітіледі. 

1.6.Осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар оқытушылар кеңесімен енгізіледі және өз 

отырыстарында бекітіледі. 

 

2.Ішкі бақылаудың негізгі бағыттары 

 

2.1. Колледждің дамуы мен оқыту сапасын арттыру үшін тиімді жағдайлар жасау. 

2.2 Оқыту-тәрбиелеу процессі мен педагогикалық процеске қатысушылар туралы 

мәліметтердің ақпараттық банкін құру. 

2.3.Оқыту-тәрбиелеу жұмысының нәтижелілігін диагностикалау. 

2.4.Оқу процессінің қызметі мен жетілуінің оңтайлы бағыттарын анықтау. 

1.5. Пелагогикалық ұжымның қызметін жетілдіру. Белгілі бір бағыттар бойынша 

нәтижелерді талқылап, талдап, баға беру. 

 

3.Ішкі бақылаудың принциптері 

 

3.1. Ішкі бақылауды жүзеге асыру бақылау мен сараптама ұғымының жиынтығынан 

негізделеді. Педагогикалық қызметтердің бақылаы әдістемлік көмек көрсету мақсатымен 

өткізіледі. Сараптама мәні оқыту-тәрбиелеу процессінің тексерісі мен нәтижесі болып 

табылады.  

3.2. Ішкі бақылау мен сараптаманың негізгі принциптері: 

-ғылымилық, жүйелік, тотамалық; 

-Демократияландыру, ізгілік, жариялылық, ашықтық және қолжетімділік; 

- Оқытшының шығарашылық және кәсіптік өмуін ынталандыру; 

- Бақылаудың өзектілігі мен қозғамдамасы; 

-әкімшілік пен педагогтың өзара әрекетінің нәтижесінде өзін өзі бақлау деңгейіне жету. 

 

 

4. Ішкі бақылауды ұйымдастыру 

4.1. Ішкі бақылау директормен бекітілген колледждің ішкі бақылау жоспарына сәйкес 

жүргізіледі. 

4.2. Ішкі бақылау кезеңдер бойынша жүргізіледі: 



■ Айқындау: Бақылау нысаны мен мақсатын анықтау. Ұжымды бақылаудың мақсаты және 

параметрларымен, оны жүзеге асыру тәсілдері және міндетерімен таныстыру. 

■ Диагностикалау (зерделеу): педагогтардың қызметін қадағалап, ақпараттар жинау, 

нәтижелерін талдау, қиыншылық себептерін айқындау. 

■ Сындарлы (оқыту): бақылау қорытындысы бойынша ұсыныстарды орындау. 

4.3.Ішкі бақылауды директор мен оның бағыт бойынша орынбасарлары ұйымдастырады: 

Оқу- тәрбие процессі: 

- Оқу пәндерінің берілу жағдайын бақылау; 

- Студенттердің білімін, ептілігі мен дағдыларының жағдайын бақылау; 

- Тәрбие жұмысын бақылау. 

Педагогикалық кадрлар: 

- нормативтік құжаттардың орындалуын бақылау; 

- оқытушылар кеңесі, әдіскерлер кеңесі, кафедралық кеңестердің шешімдерінің орындалуын 

бақылау; 

- ғылыми-тәжірибелік конференциялар мен өндірістік жиналыстардың ұсыныстарының 

орындалуын бақылау; 

- оқытушылардың біліктілігін арттыруын бақылау; 

- оқытушылардың өзін өзі оқытуын бақылау. 

-  Оқыту-материалдық база: 

- Оқу-көрнекі құралдар мен ТСО есебін, сақталуы мен пайдалануын бақылау; 

- іс бөлмелік жүйенің жетілуін бақылау; 

- оқытушылардың оқыту-әдістемелік кешендерінің құрылуын бақылау; 

- тәрбие жұмысы үшін оқыту-материладық базаның құрылуын бақылау; 

- құжаттамалар мен іс қағаздарының жүргізілуін бақылау; 

- оқыту-тәрбиелеу персоналының жұмысын бақылау.  

 

4.4. Бақылау бағыты әкімшілік мүшелерінің функционалдық міндеттеріне сәйкес бөлінеді: 

■ Колледж директоры әкімшілік-басқарушы персоналдың жұмысын бақылауды 

ұйымдастырады, «Білім туралы» Заңның орындалуын, саниталық-гигиеналық 

жағдайларды, еңбек пен қауіпсіздік техника ережелерінің сақталуын, коллеж ғимараты мен 

материалдық-техникалық базаның сақталуын, қатаң есептңк құжаттардың жүргізілуін  

(еңбек кітапшалары, оқушылардың журналдары мен жеке істері, қаржылық құжаттар), 

оқытуышлар мен әкімшілік кеңестердің хаттамаларының жүргізілуі, оқытушылар кеңесі 

мен өндірістік жиналыс шешімдерінің орындалуын бақылайды. 

■ Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары оқу бағдарламаларының берілуі мен 

орындалуын, оқу сабақтары режимінің сақталуын, студенттердің үлгерімдер мен сақбаққа 

келулерін, есептік құжаттардың жүргізілуін (сынып журналдары, жұмыс және 

күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар, семестрлік жәе емтихандық тізімдемелер) бақылайды. 

■ Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары сынып жетекшілерінің, бөлім 

меңгерушілерінің тәрбие жұмыстарын ұйымдастырады, колледж бойынша топтардың 

кезекшілігінің ұйымдастырылуын, жатақханадағы тәрбие жұмысының жағдайын 

бақылайды.  

■ Директордың оқу-әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары пәндік-циклдық комиссия 

жұмысының бақылауын, жас педагог мектебнің жұмысын, студенттермен ғылыми жобалар 

мен курстық, дипломдық жұмыстардың орындалуын, оқытушылардың біліктілігінінің 

арттырылуын, өзін өзі оқыту процестерін бақылайды. 

■ Директордың тәжірибе ісі жөніндегі орынбасары тжірибе бойынша оқу бағдарламаларының 

орындалуын, студенттер мен оқытушылардың тәжірибеге қатысу жағдайын, әдістеме 

бойынша оқу сабақтарның ұйымдастырылуын бақылайды. 

■ Директордың әкімшлік-шаруашылық ісі жөніндегі орынбасары колледждің 

материалдық-техникалық базасы мен оқу іс бөлмелерінің жағдайын, техникалық 

персоналдың жұмысын бақылайды. 



 

5.Ішкі бақылаудың әдістері 
 

5.1 Сабақтар мен сыныптан тыс шараларға кіру кезінде оқытушы ме оқушының жұмысын 

бақылау әдісі.  

5.2 Сауалнама жүргізу.  

5.3 Әкімшілік тексерулер (ауызша, жазбаша (б/ж), жиыстырылған).  

5.4 Арнайы сөйлеушінің таңдап алу әдісі.  

5.5 Инженерлік-педагогикалық қызметкерлер, студенттер және ата-аналармен  жеке 

әңгімелер.  

5.6 Әлеуметтік пікіртерім.  

5.7 Тестілеу.  

5.8 Мониторинг.  

5.9 Құжаттаманы зерделеу.  

5.10 Сабақты өзіндік талдау талдауы.  

 

7 Бақылауды жоспарлау 

 

7.1 Ішкі бақылау кезеңдері  

Мақсатты, мәнді, нысанды анықтау кезеңі:  
жоспарлау;  

түрі мен үлгісін таңдау;  

әдістерді іріктеу;  

топтарды құрау;  

нұсқаулық, оқытушылармен әңгіме жүргізу.  

Диагностикалық кезең:  
бақылау жұмыстары, тестілер, көшіру, қайта құрастыру, шығармашылық деңгейдегі 

кесінді жұмыстар;  

студеттер мен ата-аналардан пікіртерім.  

Ақпаратты талдауғ оқытушымен жеке әңгімені талдау кезеңі  

Қорытынды кезең:  

енгізулерді қорытындылау;  

 әдістемелік көек көрсету;  

ұсыныстарды орындау;  

ұсыныстарды келісімдеу;  

бақылау нәтижесін қорыту.  

 

7.2 Колледжішілік бақыладың негізгі түрлері:  

Орындаушының белгісі бойынша: 

- ұжымдық: бақылауға басқарманың ьарлық сатылары тартылады (әкімшілік, бөлім 

меңгерушілері, ПЦК меңгерушілері, тәжірибелі оқытушылар) бақылаудың нақты нысаны мен 

шегін анықтауда. 

-өзара бақылау: бақылауға тәжірибелі оқытушылар, тәлімгершілік арқылы кураторлар, 

бір-бірінің сабақтары мен тәрбие шараларына кіру. 

-жоспарлы әкімшілік бақылау: ішкі бақылау кестесіне сәйкес директор, оның 

орынбасарлары, бөлім меңгерушілері және ПЦК меңгерушілеріен жүзеге асырылады; 

-әкімшілік реттеуші (жоспардан тыс): жопармен көзделмеген мәселелер туындаған 

жағдайда директор және оның орынбасарларымен жүзеге асырылады. 

Бақылау нысанының сипаты бойынша: 

-сыныптық -қорытындылау: колледж топтарының студенттернінің білім мен тәрбие 

деңгейі,топтағы сабақ беру сапасы мен әдістері, сынып жетекшісінің жұмыс сапасы; 



-фронталдық:колледждің барлық топтарында жеке пәндерден сабақ беру жағдайы, 

колледждің барлық топтарының немесе мамандық топтарының жұмыс жағдайы; 

-тақырыптық: ұжымның мәселеге толық араласуы, бір мамандық студенттерінің қандай да 

бір тақырыбы бойынша білім мен ептілік деңгейі; 

-дербес: оқытушылардың жұмысының өнімділігі, оқытушылардың жұмсынң жалпы немесе 

қандай да бір жағынан әдістемелік деңгейі; 

- шолу: оқу құжаттарының жағдайы, оқытушылардың еңбек тәртібінің жағдайы, 

оқу-техникалық жабдықтардың жағдайы. 

Қолданылатын әдістер бойынша: 

- қадағалау:кейін талдау жасаумен оқу сабақтары мен сыныптан тыс шараларға кіру және т.б.; 

-құжаттарды тексеру: кафедра құжаттамаларымен жұмыс, топ жуналдарымен, сабақ 

жоспарларымен, студенттердің дәптерлерімен, студенттердің жеке істерімен, кураторлардың 

папкаларымен және т.б. құжаттармен жұмыс; 

- пікіртерім (ауызша, жазбаша, ашық сауалнама, жабық сауалнама): студенттердің ЗУН 

деңгейі тексеріледі, оқытушылардың оқыту-әдістемелік және ғылыми жұмыстарының 

деңгейі, тәрбие жұмысынң деңгейі; 

- тестілеу: психологиялық диагностикалау әдісі; 

- шұғыл талдау:жаңа ғана өткізілген сабақты немесе шараны оның ұйымдастырушылары 

және қатысушыларымен талдау; 

- ретроспективтік талдау: околледждің жұмысын өткен жылдарғы түлектермен, ЖОО  

оқытушыларымен, аудандық білім бөлімдерінің мамандарымен бағалауы. 

Логикалық бірізділігі бойынша: 

-ағымды бақылау; 

- алдын алды; 

- аралық; 

- қорытынды. 

Өткізілу кезеңдігі бойынша: 

-эпизодты (оқу жылы, семестрдің белгілі бір айында); 

-кезеңді (күн сайындық, апта сайындық және т.б.). 

 

7.3 Бақылау үлгісі 

Бақылаудың үлгі арқылы екі түрі жүзеге асырылады:  

шолу;  

ескертпелі;  

дербес;  

пәндік-қорыту;  

топтық-қорыту;  

нәтижелі бақылау күні;  

Өзін өзі бақылау.  

Шолу бақылауы оқытушылардың бүкіл ұжымының немесе оның бөлігінің жұмысының 

кәсіптік деңгейімен жалпы танысуды болжамдайды.  

Ескертпелі бақылау жеке оқытушының жеке тақырып немесе бағдарламаның тарауымен 

жұмыс жасауда жіберілуі мүмкін қателеріі ескертуге бағытталған.  

Жеке бақылау жеке оқытушының қызметін бағалауды болжамдайды, және де көбіне 

оқытушының жұмысына көмек көрсету үшін қолданылады.  

Пәндік-қорыту бақылауы бір топта, немесе паралельде, не болмаса колледжде жеке пәннің 

берілу жағдайы мен сапасы зерделенген жағдайда қолданылады.  

Топтық-қорыту бақылауы бір топтағы білім беру процессінің жағдайын зерделеу.  

7.4 ДКК ережесі  

ДКК –ны колледж директоры немесе оның тапсырмасы бойынша ОТІ, ОТІ жөніндегі 

орынбасарлары, жетекшілер, басқа мамандар жүзеге асырады;  



сарапшылар ретінде ДКК-ға құзыретті органдар мен басқа мекемелердің жеке мамандары 

қатыстырылуы мүмкін;  

колледж директоры болатын тексерістің мерзімі мен тақырыбы туралы бұйрық шығарады, 

қорытынды материалдарды ұсыну мерзімін белгілейді, тексерушінің тапсырма-жоспарын 

бекітеді.  

Жоспар-тапсырма нақты тексеріс мәселесін анықтайды: ол колледлжің немесе лауазымдық 

тұлғаның жұмыстарының жеке тараулары бойынша қорытынды құжаттаманы даярлау үшін 

қажетті ақпараттар мен ДКК нәтижелерін салыстыруды қамтамасыз етеді.  

Тақырыптық немесе кешенті тексерістердің ұзақтылығы 5 сабақ немесе басқа 

іс-шаралардан аспауы керек.  

Сарапшылар ДКК пәніне қатысты қажетті ақпаратты сұрастыруға, құжаттарды зерделеуге 

құқылы.  

ВКК барысында білім  саласында ҚР заңнамасының бұзылғандығы айқындалса, ол 

туралы колледж директорына хабарланады.  

 Студенттер мен оқытушылар арасында сауалнама мекеменің психологиялық және 

әдістемелің қызметінің келісімімен тек қажет болған жағдайларда ғана жүргізіледі.  

Жоспарлы бақылауды өткізу кезінде айлық жоспарда бақылау мерзімі көрсетілген болса, 

онда оқытушыны бақылау туралы ескерту талап емес.  

Шұғыл жағдайларда директор немесе оның орынбасарлары алдын алды ескертусіз 

оқытушының сабағына кіруіне болады.  

Жедел тексерістерді өткізу кезінде педагогикалық қызметкерге сақбаққа кіретіндігі туралы 

1 күн бұрын ескертіледі.  

Шұғыл жағдайларда (жазбаша шағым немесе студент пен оқушының құқығы мен 

заңнаманың бұзылуы), педагогикалық қызметкерге сабаққа кіргенге дейінгі 1 күн бұрын 

ескертіледі.  

 

7.5 ВКК негіздемесі  

жоспарлы бақылау  

басқармалық шешімдерді даярлау үшін іс жағайларын тексеру  

білім саласындағы бұзушылықтар бойынша жеке және заңды тұлғалардың үндеулері 

педагогикалық қызметкерлердің аттестаттауға өтініші 

 

 

7.6 ВКК қорытындысы  
ВКК нәтижелілігінің келесі түрлері рәсімделеді:  

- аналитикалық анықтамалар  

- ВКК нәтижесі уралы анықтамалар  

- тексерілетін мәселе бойынша іс жағдайы туралы баяндама немесе колледжде орнатылған 

үлгідегі ақпарат  

нәтиже туралы ақпарат колледж қызметкерлеріне тексеріс аяқталғаннан кейін 7 күн ішінде 

жеткізіледі.  

едагогикалық қызметкер ВКК нәтижелерімен танысқаннан кейін колледжішілік 

бақылаудың нәтижесі туралы мәлімет алғандығын растайтын қорытынды құжаттың астына 

қол қояды. Олар тексеріс нәтижесімен толық немесе жеке фактілер бойынша келіспейтіндігі 

туралы жазба жасауларына болады және колледждің кәсіподақ комитетінің комиссиясы 

немесе білім беру басқармасының жоғары органдарына жүгінуге құқылы.  

ДКК қорытындысы бойынша оның үлгісі, мақсаты, міндеттері мен істің түпкілікті 

жағдайына қарай келесі жұмыстар жүзеге асырылады:  

а) педагогикалық құраммен инженерлік-педагогикалық немесе әдістемелік кеңес, шағын 

оқытушылар кеңесінің жұмысшы жиналыстары өткізіледі.  

б) ескертулер мен ұсыныстар колледждің номенклатуралық іске сәйкес құжаттарға 

белгіленіп, жазылады.  



в) ВКК нәтижесі бойынша, колледж директоры келесі шешімдерді қабылдайды:  

- тиісті бұйрықты шығару туралы;  

- ВКК қорытынды материалдарын алқалық органдармен талқылау туралы;  

- белгілі бір мамандарды тартумен қайталап бақылау өткізу туралы (сарапшыларды)  

- лауазымдық тұлғаларды тәртіптік жауапқа тарту туралы; 

-қызметкерлерді марапаттау туралы.  

 

7.7 Тиімді бақылау жағдайлары  
Колледждегі істердің жағдайы туралы өзуақтылы және нақты ақпарат.  

жеке оқытушылардың іскерлік және жеке қасиеттерін есепке ала отырып колледж 

ұжымының даму деңгейін зерделеу негізінде ВКК ұйымдастыру.  

Бақылаудың әрекеттілігі.  

колледждің инженерлік-педагогикалық қызметкерлеріне әдістемелік көмек көрсету.  

Оқыту-өндірістік және тәрбиелеу процессін жетілдіру мақсатымен үздік тәжірибелер мен 

әдістерді тарату.  

Тексерушілердің жоғары мәдениет, олардың құзыреттілігі.  

оқытушының нақты жұмыс жағдайына қойылатын талаптардың сәйкестілігі.  

 

8.8 Колледждегі оқу-тәрбие процесінің бағалау өлшемдері 

8.9 Колледждегі оқу, өндірістік және тәрбие процестерін бағалау өлшемдері педагогикалық 

үлгілердің компоненттеріне сәйкес анықталған.  

Физиологиялық компонент  
Өлшемдер: Студент пен оқушының денсаулық жағдайы;  

Психологиялық компонент үш көрсеткішпен белгіленген: интеллектуалдық, тұлғалық, 

жігерлілік.  

Интелектуалдық көрсеткіш өлшемдері:тану процестерін дамыту;  

Тұлғалық көрсеткіш өлшемдері: оқуға деген қозғамдама, өзін өзі бағалау, сөз сөйлей білу, 

лингвистикалық мүмкіндіктер, логикалық-математикалық мүмкіндіктер, кеңістік 

мүмкіндіктері.  

Жігерлілік көрсеткіш өлшемдері: мінез-құлқы мен қызметін өзіндік реттеу, өзін өзі бақылау.  

Әлеуметтік компонент  

Өлшемдер: Отбасының әлеуметтік мәртебесі, ұлты, әлеуметтік құзыреттілігі (өзара әрекет 

жасаку әдістері, өзін өзі ұстау үлгілері, қарым қатынаста болу үлгілері). 

Білім беру компоненті үш көрсеткішпен белгіленген: тану қызметі, шығармашылық қиял, 

азаматтық көзқарас.  

Тану қызметінің өлшемдері: оқу қызметін игеру деңгейі.  

Шығармашылық қиял өлшемі: креативтілік, психикалық процестердің еркінділігі;  

Азаматтық көзқарас өлшемі: қоғамдық белсенділік, жалпы мәдениет (құқықтық, 

ақпараттық).  

 

7.9 Тексеру нәтижес бойынша анықтама құрылымы  

Тексеріліп жатқан нысан мен тексеріс мерзімін көрсету  

Тексерістің мақсаты мен міндеті  

Тексеру комиссиясының құрамы немесе тексерушінің Т.А.Ә.  

Бақыланатын және талданатын аспектілер  

Жасалған жұмыс көлемі  

Айқындалған кемшіліктерді көрсетумен тексеріс нәтижесі  

Жұмысты жетілдіру бойынша шешімдер, ұсыныстар және нақты кеңестер  

 

8 Тексерушінің функциялары, құқықтары мен жауапкершіліктері 
 

8.1 Бақылау жүргізетін лауазымды тұлғаның лауазымдық функциялары  



тексеріс тақырыбы мен көлеміне сәйкес тексеріс әдісін таңдайды;  

оқу пәндерінің берілу жағдайын бақылайды;  

колледж құжаттамаларын жүргізілу жағдайын тексереді;  

тексеріліп жатқан оқытушымен бірге студенттер мен оқушыларының білім беру 

бағдарламаларын игеру мерзімдері ен жылдамдықтарын үйлестіреді;  

оқу пәндері мен арнайы пәндер бойынша жазбаша тексеру жұмыстарын ұйымдастырып, 

өткізуге қатысады.  

білім беру процессінің әдістемелік қамсыздандырылыу жағдайын бақылайды;  

студенттер мен оқушылардың білім беру бағдарламаларын игеруін бақылаудың түрлі 

технологияларын қолданады;  

тексерісті өткізуге дайындалады, қажет  болған жағдайда мамандармен кеңеседі, 

тексерістің жоспар-тапсырмасын әзірлейді;  

тексеріс тақырыбы бойынша педагогикалық қызметкерлермен алдын алды әңгімелер 

жүргізеді;  

педагогикалық қызметкерлерден бағдарламалық материалдар деңгейі мен сол ақпараттың 

негіздемесі туралы ақпараттарды сұрастырады;  

педагогикалық қызметкерлердің дарынды оқушылармен сыныптан тыс жұмысын 

бақылайды;  

педагогикалық қызметкермен пән бойынша оқу және оқудан тыс сабақтарды өткізу үшін 

қауіпсіз жағдайарды жасауын бақылайды;  

белгіленген мерзімдерде өткізілген тексерістің талдауын рәсімдейді; аттестаттауды өткізу 

үшін педагогикалық қызметкердің жұмысы туралы сараптамалық тұжырымдаманы 

әзірлейді;  

педагогикалық  қызметкерге тексеріс кезінде берілген ұсыныстар мен кеңестерді 

орындауға әдістемелік көмек көрсетуді ұйымдастырады;  

тексеріс кезінде жасалған ескертулерді орындап, жұмыстағы кемшіліктердің жойылуының 

қайталап бақылауын өткізеді;  

өткізілген тексеріс қорытындысы бойынша басқарушы шешімдер қабылдайды.  

 

8.2 Тексерушінің құқықтары 
 

Тексеруші құқылы:  
тексерілетін педагогикалық қызметкердің жұмысының сапалы талдауын жүргізу үшін оқу 

пәнінің мамандарын бақылауға тартуға.  

облыстың әдістемелік іс бөлмесінен тексеріс жұмыстарының тақырыптарын алуға (келісім 

бойынша).  

колледж психологымен келісілген тақырыптарды, сауалнамаларды пайдалануға. 

тексеріс нәтижесі бойынша педагогикалық қызметкерді марапаттау туралы, оны 

біліктілігін арттыру курсына жолдау туралы ұсыныстар шығаруға.  

тексеріс нәтижесі бойынша педагогтың әдістемелік бірлестіктегі жұмыс тәжірибесін бұдан 

әрі басқа педагогикалық қызметкерлер де қолдануы үшін ұсынуға.  

оқытушылар кеңесіне педагогикалық қызметкерге «өзін өзі бақылау құқығын» ұсыну 

туралы кеңес беруге.  

тексерілетін қызметкердің өтініші бойынша бір айдан аспайтын мерзімге тексері уақытын 

ауыстыруға.  

тексеріс материалдарын ӘБ, оқытушылар кеңесі, шағын оқытушылар кеңесінде, 

педагогикалық консилиумдар мен әдістемелік кеңестерде пайдалануға.  

 

8.3 Тексерушінің жауапкешілігі 

 

Тексеруші келесі жағдайларда жауапты:  

бақылау шараларын өткізу кезінде тексерілуші қызметкермен әдепті сөйлесуге;  



педагогикалық қызметкердің жұмысының тексерісін өткізуге сапалы дайындалуға;  

педагогикалық қызметкерді тексеріс қорытындыларымн кең талқылауға шығармай тұрып 

таныстыруға;  

тексеріс өткізілу мерзімінің бұзылуына;  

педагогикалық қызметкердің жұмысына сапалы талдау жасауға;  

педагогикалық қызметкердің жұмысында айқындалған кемшіліктер туралы және оны 

тексеріс барысында жою жағдайында құпия түрде сақтау;  

тексеріс қорытындысы бойынша шешімдердің дәлелдері.  

 

9 Ішкі бақылаудан босату 
 

Педагогикалық қызметкерлер өздерінің жұмыстарының тексерісінн бұйрықпен бектілген 

дректордың шешімі бойынша белгілі бір мерзімге босатылуы мүмкін (колледж 

директорымен орнатылған мерзімге).  

Қызметкерді тексерістен болсату туралы өтінішхат қызметкердің өзінен, әдістемелік 

кеңестен, әдістемелік бірлестіктен, колледж әкімшілігінен, оқытушылар кеңесінен, 

ата-аналар мен басқа қоғамдық бірлестіктерден болуы мүмкін.  

Бақылаудан босатылған педагогикалық қызметкер өзінің қызметтік міндеттерін «өзін өзі 

толық бақылау» немесе «өзін өзі жекеше бақылау» бойынша орындайды.  

Қызметкерді «өзін өзі толық немесе жекеше бақылау» режіміне аударудың  жағдайлары:  

а) жоғары біктілігік санатын беру, ҚР білім үздігі және т.б..  

б) пәндік республикалық халықаралық олимпидалардың, сайыстар мен көрмелердің, 

слеттардың жүлдегерлері мен соңғы үш жыл ішіндегі спорттық сайыстардың 

жеңімпаздарының бар болуы;  

в) сыртқы инспекторлау нәтижесі бойынша жоғары нәтижелер.  

 

10 Колледжішілік бақылау құжаттамалары 

 

Ішкі бақылау оқу жылының басында әкімшілік қызметінің бағыттары бойынша кесте 

түрінде жоспарланады, директормен бекітіліп, колледждің жалпы жұмыс жоспарына 

енгізіледі.  

Ішкі бақылау құжаттамалары іс қағаздарының нұсқамасына сәйкес рәсімделеді  

(анықтама, акт, бұйрық).  

Ішкі бақылау бойынша есеп берулер әкімшілік жиналыстарда, оқытушылар кеңесі мен 

оқыту-әдістемелік кеңестерінің жиналыстарынада тыңдалады. 

  



 Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» КМҚК-ның 

ОҚУ БӨЛІМІ  

 ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер  

 

1.1. Оқу бөлімі Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік -гуманитарлық 

колледжінің құрылымдық бөлінісі болып табылады (бұдан әрі - РӘГК). 

1.2. Оқу жұмысын ұйымдастыруда Қазақстан Республикасының «Білім 

туралы» заңы, «Техникалық және кәсіптік білімді беру бағдардамаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдарының қызметі туралы типті Ережелер» , ҚР БжҒМ 2008 

жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығымен бекітілген «Техникалық жәек кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың үлгерімдерінің ағымды 

бақылауы, аралық және қорытынды аттестаттауын өткізудің типті Ережелері» , ҚР 

Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген мемлекеттік 

жалпыміндетті сатандарттар, ҚР білім және ғылымМинистрлігімен бекітілген типті 

бағдарламалар, қолданыстағы заңнамалар, колледж Жағысы, сонымен қатар осы 

Ереже басшылыққа алынады . 

1.3. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары білім Басқармасымен 

келісіліп тағайындалады және атқаратын қызметінен колледж директорының 

бұйрығымен босатылады. 

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарының уақытша жұмыста болмаған 

жағдайында оны өзіне жүктелген міндетті сапалы және өзуақтылы атқаруға құқығы 

мен жауапкершілігі бар оқу бөлімінің меңгерушісі ауыстыра алады . 

1.4. РӘГК оқу ісі колледждің МС ИСО 9001:2009 сапа мен талап  

саласындағы Саясаты мен мақсаттарына сәйкес, білім мен типтік оқу 

бағдарламаларының Мемлекеттік жалпыміндетті стандарттарныа сәйкес  жүзеге 

асырылады. 

1.5. Оқу ісінің қорытындысы туралы есеп оқытушылар кеңесінің 

қарастырылуына ұсынылады . 

2.Негізгі міндеттер  

 

2.1. Оқу ісіне жауапты тұлға келесі міндеттерді орындайды : 

-  МС ИСО 9001:2009 сәйкес сапа менеджментінің жүйесін енгізу ; 

-  колледждің оқу ісінің ұйымдастырылуын өз басшылығына алу ; 

-  Оқушылардың таңдаған мамандық бойынша теориялық білімдерін 

игеру; 

-  Оқушыларды озат әдістер және жұмыс үлгілерімен таныстыру ; 

-  Мемлекеттік жалпыміндетті білім стандарттары негізінде даярланып, 

шығарылатын барлық мамандықтар бойынша жұмыс оқу бағдарламаларын әзірлеу ; 

- Оқу жоспарына сәйкес сабақтың бар түрлерінің өткізілуі, олардың 

сапасын қамтамасыз ету; 

- Оқушылардың ағымды бақылауы, аралық және қорытынды 

аттестаттауларының өткізілуіне даярлық жұмыстарын ұйымдастыру; 

-  Жалпы білім беру мектептерінде кәсіптік бағытты жұмыстардың 

ұйымдастырылуын бақылау.  

Оқу ісі бойынша есеп беру құжаттарның өзуақтылы жасалып, дұрыс 

тапсырылуын қамтамасыз етеді. 

 

3. Ұйымдық құрылым  

 



Оқу бөлімінің келесі құрылымдары бар : 

-директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары ; 

-оқу бөлімінің меңгерушісі; 

-бөлім меңгерушілері; 

-оқу бөлімінің хатшысы ; 

-оқу бөлімінің зертханашысы . 

 

4. Функционалдық міндеттер  

 

Оқу ісіне жауаптының жалпы  функционалдық міндеттері: 

- оқу процессін ұйымдастыру жетекшілігін, колледждегі оқу ісін ұйымдастыру 

жоспарын зірлеуді жүзеге асыру; 

-  Колледждің оқу және оқу-әдістемелік жұмысының ұйымдастырылуын 

бақылауды жүзеге асыру; 

-  Сапа менеджментінің қолданыстағы жүйесіне талдау жүргізу үшін 

қажетті материалдарды ұсыну; 

-  Мамандықтар бойынша жұмысшы оқу жопарларын құру; 

- Оқу жоспарларын орындау бойынша оқытушылардың жұмысын 

үйлестіру; 

- Оқытушылар құрамының тиімді штатын құрастыру үшін оқу 

жүктемесінің бөлінуін бақылау; 

- Оқу прцессі кестесінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру; 

- Оқу бөлімінің жұмысын бақылауды жүзеге асыру; 

- Мемлекеттік аттестатталған құрам мен мемлекеттік  аттестаттау 

коиссиясының құрамын бекіту туралы бұйрықтардың өзуақтылы даярлануын 

қамтамасыз ету; 

-  Колледжге оқушылар мен қызметкерлерді қабылдау; 

-  Колледждің оқу ісі бойынша жылдық есеп беруін құрастыру 

жетекшілігін жүзеге асыру; 

-  өз жұмысы бойынша колледждің оқытушылар кеңесінде есеп беру ; 

-  Оқыту-әдістемелік кешен ен аудиториялық қордың жаңа оқу жылына 

даярлығын бақылау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» КМҚК-ның 

БӨЛІМ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1. Бөлім Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледждің 

құрылымдық бөлінісі болып табылады. Бөлімде бір немесе бірнеше ұқсас мамандықтар 

топтары бойынша оқыту-тәрбиелеу жұмысы жүзеге асырылады және сол мамандықтар 

бойынша мамандарды даярлауды басқару қамтамасыз етіледі. 

1.2. Бөлім оқыту-тәрбиелеу процессінің  сапалы ұйымдастырылуын қамтамасыз ету 

мақсатында құрылады. 

1.3. Бөлім келесі жағдайларда ашылады: 

- күндізгі оқу үлгісінде бір немесе бірнеше ұқсас мамандықтар бойынша 150 

студенттен кем болмаса; 

- сырттай оқу үлгісінде 50 студенттен кем болмаса. 

1.4. Бөлім жетекшілігі колледждің жоғары білімі мен (бөлім саласы бойынша) 

оқыту-әдістемелік тәжірибесі бар оқытушылар есебінен  директормен тағайындалған бөлім 

меңгерушісімен жүзеге асырылады. 

 

2. Бөлім жұмысының негізгі бағыттары 

2.1 Оқыту-тәрбиелеу процессінің жоспарлануын, ұйымдастырылуын, бақылау мен 

талдауын қамтамасыз ету. 

2.2 Бөлім оқытушыларының кәсіптік құзыреттілігін жетілдіруге көмек көрсету. 

2.3 Колледждің басқа бөлімдерімен, білім беру және мәдениет мекемелерімен біріккен 

жұмыстарды ұйымдастыру. 

 

3. Бөлім жұмысының ұйымдастырылуы 

 

3.1 Бөлім өзінің қызметін колледж директорымен бекітілген жылдық жұмыс 

жоспарға сәйкес жүзеге асырады.  

3.2 Бөлімнің келесі құжаттары болуы тиіс: 

а) бөлімнің жұмыс жоспары; 

б) бөлім қызметінің оқу жылы бойынша аналитикалық материалдары; 

в) бақылау жоспары; 

г) оқыту сапасы, студенттердің білімі мен ептілігінің сапасы бойынша 

ақпараттық-аналитикалық материалдар; 

д) бөлім студенттерінің сандық және сапалық құрамы бойынша мәліметтер; 

е) студенттердің жеке құрам бойынша бұйрықтарының көшірмелері; 

ж) бөлім студеттерінің тізімдері; 

з) бөлімнің кіші оқтушылар кеңесінің отырыс шешімдерінің хаттамалары. 

 

4. Бөлім меңгерушілерінің міндеттері 

 

4.1 Бөлім меңгерушілері бөлімнің барлық жұмысы үшін жауапты және өзінің 

жұмысы бойынша колледж директоры немесе оның орынбасарының лдына оқу ісі бойынша 

есеп береді. 

4.2 Бөлім меңгерушілерімен келесі міндеттер атқарылады: 

- Бөлімдегі оқу және тәрбиелеу жұмыстарын ұйымдастырады; 

- Оқу жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді; 

- Колледжің жұмыс жопарын есепке ала отырып бөлімнің жұмыс 

жоспарын әзірлейді; 



- Оқу сабақтарын құрастыру үшін материалдардың дайындалуын 

ұйымдастырады және кестенің орындалуын бақылауды жүзеге асырады; 

- Оқу пәндерінің сапалы берілуін бақылайды; 

- Туденттердің үгерімінің есебін ұйымдастырады; 

- Стипендиялық комиссияның жұмысына қатысады; 

- Студенттердің тәртібі мен сабаққа келулерін бақылайды; 

- Оқытушылар (әдістемелік) кеңесінде қарастырылатын атериалдардың 

даярлығын қамтамасыз етеді; 

- Үгіт-насихаттау жұмыстарын өткізуге қатысады; 

- Оқушылар контингентінің сақталу шараларын қолданады; 

- Оқытушылардың өзуақтылы есеп берулерін, құжаттамалардың қолданыстағы 

нормаларға сәйкес жүргізілуін қамтаасыз етеді; 

- Бөлімде конференциялар, демалыс кештері, олимпиадалар мен басқа да 

іс-шаралар ұйымдастырады; 

- Оқу-материалдық базасының жетілуі мен нығаюын, жабдықтар мен мүліктің 

сақталуын, санитарлық-гигиеналық талаптар мен еңбекті қорғау ережесінің ақталуын 

қамтамасыз ету; 

- Бөлімнің  педагогикалық кадрларын іріктеуді жүзеге асыру; 

- Сырттай оқитын студенттерді қажетті оқу-әдістемелік құжаттамалармен 

қамтамасыз ету (сырттай бөлімде); 

- Консультациялар, шолу және бағытты лекциялар, зертханалық-тәжірибелік 

сессияларды ұйымдастырады (сырттай бөлімде) 

- Бөлім бойынша жұмыс есебін ұйымдастырып, есеп берулерді ұсынады. 

5. Бөлім туралы осы Ережені бекіту және өзгерту колледж директорының бұйрығы 

бойынша оқытушылар кеңесімен жүзеге асырылады. 

  



Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» КМҚК-ның 

БӨЛІМ КЕҢЕСІНІҢ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледж (бұдан әрі – 

РӘГК) бөлімдерінің кеңесін ұйымдастыру туралы осы Ереже  мемлекеттік білім беру 

ұйымының алқалық бақарылуы үшін Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын 

орындауда әзірленген. 

 

2. Кеңестің міндеті 

 

2. Кеңестің міндеттері болып табылады: 

1) Бөлімнің бар ұжымының күшін сапалы оқу-тәрбие жұмысы үшін бірктіру; 

2) Мамандардың сапалы даярлануын үнемі жетілдіру; 

3) Студеттердің тұлғалық-бағытты білімі мен тәрбиесі үшін жағдай жасау. 

 

3. Кеңестің құрамы 

3.1. Бөлім кеңесінің құрамына жатады: бөлім меңгерушісі (төраға), топтардың сынып 

жетекшілері, оқытушылар, пәндік-циклдық комиссиялардың төрағалары, сонымен қатар 

студенттер. 

3.2. Кеңестік құрамы колледждің бөлім құрамына сәйкес жаңа оқу жылына бекітіледі. 

Кеңес құрамының есебінен  ашық дауыс беру арқылы хатшы сайланады. 

3.3. Жұмыстары қарастырылатын РӘГК қызметкерлері мен студенттері кеңес отырысына 

қатысуға құқылы. Отырыс болатын күн туралы 3 күн бұрын хабарланады. 

 

4.Кеңестің құқықтары 

Кеңес қарастырады: 

4.1. Колледж әкімшлігінің өкімдерін, директордың оқу-тәрбие процессі бойынша 

ережелерін, нұсқаулықтарын, бұйрықтары мен өкімдерін орындау іс-шаралары; 

4.2.Бөлім жұмысының жағдайы; 

4.3.Бөлмнің оқу-тәрбие және әдістемелік жұмыс жоспары; 

4.4. Қабылданған студенттердің бейімделуі мен мамандарды шығару мәселелері, 

сонымен қатар колледждің түлектер және ата-аналармен байланыста болу мәселесі; 

4.5. Семестрлік, көшірме, мемлекеттік емтихандар мен курстық жұмыстарды қорғау 

шаралары; 

4.6.  Студенттердің өндірістік практикаларын ұйымдастырып, өткізу мәселесі; 

4.7. Студенттердің тәртіп жағдайы, оларды нашар үлгерімлері үшін оқудан шығару, 

емтихандық сессияға рұқсат беру-бермеу мәселелері; 

4.8. Студенттер контингентінің сақталуы; 

4.9. Студенттердің тұлғалық-бағытты тәрбиесі мен біліміне қатысты мәселелер. 

 

5. Кеңес жұмысының тәртібі 

5.1. Кеңестің жұмысы бөлім меңгерушісімен оқу жылына әзірленіп, кеңес отырысында 

қарастырылып, колледж директорымен бекітілген жоспар бойынша жүргізіледі. 

5.2. Кеңес сынақтық-емтихандық сессия алдында және қажет болған жағдайда 

жналады. Кеңес отырысында талқыланатын мәселелер бойынша орындау мерзімі мен 

орындауға жауапты тұлғаны тағайындаумен шешім шығарылады. 

5.3. Кеңестің шешімдері дайыс беру арқылы қабылданады. 

5.4. Кеңестің әр мүшесі кеңестің барлық отырыстарына қатысып, оның жұмысына 

белсене қатысуға міндетті, өзіне жүктелген міндеттерді өзуақтылы және нақты орындауы тиіс. 



5.5. Кеңес отырыстары хаттамамен рәсімделеді. Хаттамаға кеңестің төрағасы және 

хатшының қолы қойылады. Әр хаттамада оның нөмірі, кңес отырысының өткізілген күні, 

қатысушылар саны мен күн тәртібі көрсетіледі. Сөз сөйлегендер, тыңдалғандар, 

талқыланатын мәселе бойынша қабылданған шешімдер нақты жазылып көрсетіледі. 

5.6. Кеңес отырыстарының хаттамалары бөлім меңгерушінің номенклатуралық ісінде 

тұрақты сақталатын құжат болып табылады. 

5.7.Кеңес төрағасы қабылданған шешімдердіңүнемі тексерісін ұйымдастырады және 

тексеріс қорытындылары оқытушылардың кеңесінде талқылаунады, оқытушылар кеңесінің 

шешімімен қабылданған шешімдердің бақылануын тоқтату немесе ары қарай жалғастыру 

мәселесі қарастырылады. 

 

  



Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» КМҚК-ның 

СТАРОСТАЛАР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1.Жалпы ережелер 

 

1. Старосталар кеңесі келесі мақсатпен құрылады: 

 Колледждің оқыту-тәрбиелеу процессін жетілдіру; 

 Мамандарды даярлаудың сапасын арттыру және тәртіпті нағайту. 

 Студенттердің ұжым  болып шешім қабылдай білу тәжірибесін алуы, іскеррлік 

қатынастарды, ұйымдастыру жұмыстарын шешу, студенттердің бастамалары мен 

белсенділігін дамыту, мәселені шешу ептілігі. 

 Колледж дәстүрін қалыптастырып, сақтау, оның меншігіне құнтты қарауына 

тәрбиелеу. 

 Студенттердің өзіне өзі қызмет етуіне қатысуы, бос уақытта дем алуды 

ұйымдастыру мәселесін шешу, дене тәрбиесі мен спортты дамыту. 

2. Кеңестің құрамына оқу топтарының старосталары, директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары мен бөлім меңгерушілері кіреді. 

3. Қажет болған жағдайда старостаралар Кеңесінің жұмысына директордың оқу ісі 

жөніндегі орынбасары да қатыса алады. 

4. Старосталар Кеңесі колледж бен өзін өзі басқару Кеңесінің жұмыс жоспары мен 

осы Ережеге сәйкес жұмыс жасайды. 

5. Старосталар Кеңесінің жұмысына директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары жетекшілік жасайды. 

6. Старосталар Кеңесі келесі үлгіде жұмыс істейді: 

 Старостаттар отырыстары 

 Старосталардың жоспарламалары 

 

2.Старостаттар жұмысы мен старосталардың жоспарламаларын ұйымдастыру 

 

1. Старосталардың жоспарламалары апта сайын бөлім меңгерушілермен 

өткізіледі. 

2. Старосталардың жоспарламасында келесі сұрақтар қарастырылады: 

 Жұмыс жоспарына сәйкес колледжде өткізілетін іс-шараларды ұйымдастыру, 

олардың өткізілуін талдау. 

 Оқу топтарының колледждің іс-шараларына қатысуы. 

 Колледжде өзі өзі басқару жұмысын ұйымдастыру. 

 Оқу топтарында ұжымдық шығармашылық істерді ұйымдастыру және олардыің 

өткізілуін талдау. 

 Оқу топтары Кеңесімен жүргізілген жұмысы туралы есеп берулер. 

 Студенттерді марапаттау немесе жазалау туралы ұсыныстар. 

 Ағымды мәселелер. 

3. Жоспарламада қарастырылатын мәселелер бөлім меңгерушісімен жүргізілетін 

журналда белгіленеді. 

4. Старосталар Кеңесінің отырыстары айына бір рет директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасарымен өткізіледі және хаттамамен рәсімделеді. 

5. Старосталардың отырыстары студенттердің оқуға деген оң көзқарастарын 

тәрбиелеу, білім сапасын арттыру, зерделейтін пәніне деген қызығушылықты жетілдіру 

мақсатымен өткізіледі. 

6. Старосталар Кеңесі келесі функцияларды атқарады: 

 Студенттердің үлгерімі мен сабаққа келулерін бақылауды жүзеге асыру. 



 Оқу жұмысының нәтижелілігін қорыту. 

 Топтың оқу ісінің нәтижесі көрсетілген ақпараттық бюллеьенбдер шығарады. 

 Оқу топтарында оқуда өзара көмек көрсету пунктерін ұйымдастырады, олардың 

жұмысын бағыттап, бақылайды. 

 Оқумен байланысты ата-аналар жиналысын өткізкді, ата-аналармен үнемі 

байланыста болады. 

 Оқу жұмысында көзге түскен студенттерді материалдық және мрорльдық түрде 

марапаттау үлгілерін пайдаланды. 

 

3. Старосталар кеңесінің  құқытары мен міндеттері 

1. Старосталар Кеңесінің мүшелерінің құқықтары мен міндеттері: 

Құқықтары: 

 Студенттердің үлгерімі мен оқу тәртібіне қатысты мәселелерді талқылауға, оқу ісін 

жетілдіру, оқу және өндіріс тәжірибелерін ұйымдастыруға қатысуға. 

 Мамандарды даярлау сапасына қатысты мәселелерді зерделеу кезінде оқу бөлімінде бар 

қажетті мәліметтермен пайдалануға. 

 Колледждегі оқу-тәрбие процессін жетілдіру бойынша ұсыныстарды оқытушылар 

кеңесіне, сынып жетекшілерінің әдістемелік кеңесіне, өзін өзі басқару Кеңесіне 

талқылауға шығару. 

 Қоғамдық өмір мен оқуда ерекше көзге түскен студенттерді марапаттау туралы ұсыныстар 

енгізуге. 

 Отырыстарда оқу үлгерімдері төмен, оқу тәртібін бұзатын студенттерді тыңдау. 

 Студенттердің ата-аналарымен байланыста болуға. 

Міндеттер: 

 Колледжді әкімшілігі мен оқытушылар ұжымының оқу мекемесінің барлық істерінде 

тірегі болуға. 

 Оқуға қатысты жауапты үлгіде болуға. 

 Ішкі тәртіптеме ережесінің сақталуына көмектеуге. 

 Студенттердің құқықтарының сақталуын және олардың  міндеттерінің орындалуын 

бақылауды жүзеге асыруға. 

 Старосталар Кеңесінің жоспарламалары мен отырыстарына үнемі қатысып, барлық 

тапсырмаларын орындауға. 

 Старосталар Кеңесімен ұйымдастырылып, өткізілетін барлық іс-шараларға қатысуға. 

 Студенттер мен оқытушылардың мәліметіне өзін өзі басқару Кеңесінің шешімдерін 

жеткізуге. 

 Оқу топтарының активтерінің жұмыстарын ұйымдастыруға. 

 

  



Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» КМҚК-ның 

ОҚУ КОМИССИЯСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Коллдждің оқу комиссиясы оқытушылар ұжымына жоғары білікті мамандарды 

даярлауда тәжірибелік көмек көрсету мақсатымен құрылады. 

2. ОК құрамына белсенді студенттер, оқу үздіктері, сынып жетекшілері, бөлім 

меңгерушілері, директордың оқу және тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары кіреді. ОК сандық 

және жеке құрамы колледждің старостарлар Кеңесімен келісіліп, директордың бұйрығымен 

бекітіледі. 

3. ОК төрағасы директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары болып табылады. 

4. Оқу-тәрбие комиссиясы колледждің жұмыс жоспарына орай осы Ережеге 

сәйкес жұмыс атқарады. 

5. ОК отырыстары семетрде бір рет өткізіліп, хаттамамен рәсімделеді. Шешім 

дауыс беру арқылы қабылданады. 

6. ОК отырыстарына арнайы шақырылған актив қатысуы мүмкін . 

7. ОК өзінің ағымды жұмысын колледждің старостаты мен старосталардың 

жоспарламасы арқылы құрастырады. 

 

2. Оқу комиссиясының міндеттері 

Оқу комиссиясы келесі жағдайлар үшін жауап береді: 

1. Студенттердің оқу жұмысына жағдай жасау және олардың тану 

қызығушылықтарын дамыту; 

2. Оқу процессі туралы ақпарат жинау; 

3. Интеллектуалдық сайыстарды өткізу; 

4. Сабақтын тыс жаңа білім беру үлгілерін іздестіру. 

Оқыту-тәрбие  комиссиясы келесі  функцияларды атқарады: 

 Студенттердің үлгерімі мен білім сапасын жақсарту мәселелерін шешеді. 

 Топтар, бөлімдер бойынша студенттердің үлгерімінің жан-жақты талдауына, 

оқу тәртібінің жағдайын талдауға қатысу. 

 Оқу топтарының оқу мен қоғамдық жұмысқа адал қарауын қалыптастыру  

жұмыстарына көмек көрстетеді. 

 Топтардың оқуда өзара көмек көрсету жұмыстарын ұйымдастыруға 

көмектеседі, олардың қызметін бағыттап, бақылайды. 

 Оқу бөлімі мен оқытушыларға оқу жоспарын орындау барысын бақылауды 

ұйымдастыруға көмек көрсетеді. 

 Үздік оқу топтары мен оқу үздіктерін зерделеп, олардың үздік тәжірибелерін 

таратады. 

 Студенттердің өзіндік сабақтарын ұйымдастыруына қатысып, оқытушыларға 

қосымша сабақтар өткізуге көмектеседі. 

 Пәндік апталарды, шығармашылық жұмыстар көрмесі мен диспут, 

конференцияларды ұйымдастырып, өткізуге қатысады. 

5. ОК оқытушылардың кәсіптік бағытты жұмыстарын өткізуге көмек көрсетеді.  

Осы мақсатпен ОК: 

 Жалпы білім беру мектептерімен байланыс орнатады, колледж бен колледждің 

дәстүрлерін кең көлемде насихаттайды. 

 Оқытушылармен бірігіп ашық есіктер Күнін өткізуге қатысады. 

6. ОК болашақ мамандарды тәжірибелі сапада даярлауға көмектемеді, 

студенттердің өздері иаңдаған мамандықтарына деген қызығушылықтарын арттыруға себін 

тигізеді.  



Осы мақсатпен ОК ұйымдастырады: 

 Студенттердің колледж түлектерімен кездесулері. 

 Үздік  кәсіпорындарға экскурсиялар. 

 Мамандық бойынша сайыстар, арнайы  лекториялар мен семинарлар. 

 

3. ОК мүшелерінің құқықтары мен міндеттері: 

құқықтары: 

1. ОК мүшелері құқылы: 

- Студенттердің үлгерімі мен оқу тәртібіне қатысты мәселелерді талқылауға, оқу ісін 

жетілдіру, оқу және өндіріс тәжірибелерін ұйымдастыруға қатысуға; 

- мамандарды даярлау сапасына қатысты мәселелерді зерделеу кезінде оқу бөлімінде бар 

қажетті мәліметтермен пайдалануға; 

- колледждегі оқу-тәрбие процессін жетілдіру бойынша ұсыныстарды оқытушылар 

кеңесіне, сынып жетекшілерінің әдістемелік кеңесіне, өзін өзі басқару Кеңесіне 

талқылауға шығару; 

- қоғамдық өмір мен оқуда ерекше көзге түскен студенттерді марапаттау туралы 

ұсыныстар енгізуге; 

- отырыстарда оқу үлгерімдері төмен, оқу тәртібін бұзатын студенттерді тыңдауға; 

- студенттердің ата-аналарымен байланыста болуға. 

міндеттері: 

2. ОК мүшелері міндетті: 

  Оқуға қатысты жауапты үлгіде болуға; 

 ОК отырыстарынав үнемі қатасып, барлық тапсырмаларын орындауға; 

 Оқу-тәрбие комиссиясымен ұйымдастырылып, өткізілетін барлық 

іс-шаларардың даярлығына қатысуға.  

  



Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» КМҚК-ның 

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1 Қабылдау комиссиясы «Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік гуманитарлық 

колледжі» КӘГК-не оқуға түсушілердің құжаттарын қабылдау мен оқуға түсер алыдндағы 

емтихандарды қабылдар, студентер қатарына қабылдау шараларын жүзеге асырады.  

1.2 Қабылдау комиссиясының негізгі міндеті барлық оқу үлгісінің студенттер контингентін 

қалыптастыру болып табылады. Контингетті қалыптастыру сайыс негізінде оқушылар 

құрамына қабылдау жолымен жүзеге асырылады.  

1.3 Колледжге құжаттарды қабылдау кезінде қабылдау комиссиясы азаматтардың Қазақстан 

Республикасының Конституциясымен орнатылған білім құқықтарының сақталуын, қабылдау 

комиссиясының жариялылығы мен ашықтығының, оқуға түсу емтихандарының дұрыс 

бағалуын қамтамасыз  етеді.  

1.4 Қабылдау комиссиясы қабылдау комиссиясының төрағасымен бекітілген күнтізбелік 

жоспарға сәйкес жұмыс істейді.  

1.5 қабылдау комиссиясының жұмысы хаттамамен рәсімделір, қабылдау комиссиясының 

төрағасы мен жауапты хатшысының қолы қойылады.  

1.6 қабылдау комиссия жұмысының өкілеттілігінің мерзімі 1 (бір) жыл. Қабылдау 

комиссиясының жұмысы оқытушылар кеңесінде қорытынды есеп берумен тәмамдалады.  

 

2. Құрылым 

 

2.1 Қабылдау комиссиясының төрағасы директор болып табылады.  

2.2 Коледждің қабылдау комиссиясының құрамы директордың қабылдау комиссиясының 

құрамын бекіту туралы бұйрығымен оқуға түсушілердің құжаттарын тапсырғанға дейінгі 3 ай 

бұрын, ал емтихандық комиссияның емтихан қабылдау шараларын бастағанға дейінгі 2 ай 

бұрын мерзімде бекітіледі.  

2.3 Қабылдау комиссиясының құрамына кіреді:  

 Қабылдау комиссиясчының төрағасы – директор;  

 Төрағаның орынбасары – директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары;  

 Жауапты хатшы;  

 Техникалық хатшылар.  

2.4 Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы директормен оқытушыра есебінен 

тағайындалады.  

2.5 Оқуға түсу емтихандарын өткізу үшін директордың бұйрығымен тиісті пәндер бойынша 

колледждің оқытушылары есебінен пәндік емтихандық комиссия құрылады.  

2.6 Қабылдау және емтихандық комиссияның жұмысына жеке репетиторлықпен айналысатын 

тұлғалар жіберілмейді.  

2.7 Пәндер бойынша тестілеу тапсырмаларын (сұрақтарын) бағалау кезінде даулы мәселелерді 

шешу мен бірыңғай талаптарды сақтауды, оқуға түсушілердің құқықтарын қорғауды 

қамтамасыз  ету мақсатында ұйыммен апелляциялық комиссия құрылады.  

2.8 Апелляциялық комиссияның құрамына төраға, хатшы, апелляциялық комиссияның 

мүшелері кіреді.  

2.9 Қабылдау-емтихандық комиссияның құрамы қызметтік жағдайлары бойынша 

кіретіндерден басқа (директор мен оның оқу ісі жөніндегі орынбасары) әр екі жыл сайын 

толғымыен ауыстырылады.  

 

3. Жоспарлау 

 



3.1 Жауапты хатшы тағайындалғаннан кейін қабылдау комиссиясының жұмысын 

жоспарлайды. Жоспарлау кезінде келесі жағдайлар ескеріледі:  

білім беру саласындағы мемлекеттік саясат;  

бұрынғы қабылдау кампаниясының нәтижелері (есеп берулер);  

министрліктің жоспарлары мен квоталары;  

түлектердің жұмысқа орналасу нәтижелері.  

 

3.2 Қабылдау комиссиясының жұмыс жоспарына кіреді:  

мамандардың нақты сұранысын болжамдау;  

колледждің жарнамалық материалдарын әзірлеп, даярлау;  

кәсіптік бағытты жұмыстың саласын жергілікті тұрғын орындарының тізімі түпінде 

анықтау;  

«Ашық есік Күні» іс-шарасын өткізуді ұйымдастыру;  

Кәсіптік бағытты Олимпиадаларды өткізуді ұйымдастыру.  

 

3.3 Жауапты хатшы жоспарды КПК директорының қарастыруына ұсынады. Қабылдау 

комиссиысынң жұмыс жоспары бекітілгеннен кейін колледж директорының бұйрығы 

шығады, бұйрықпен анықталады:  

ҚК жұмыс мақсаттары;  

кәсіптік бағытты жұмыстарды өткізу үшін колледж оқытушыларының тобы;  

кәсіптік бағытты жұмыстар саласы жергілікті тұрғылықты мекендердегі мектептерге, 

лицейлер мен кәсіпорындарға бару түрінде;  

Жұмыстарды өткізу мерзімдері (қазан-мамыр).  

 

3.4 Жауапты хатшы жоспарланған іс-шаралар бойынша жауапты және олардың өткізілуіне 

бақылау жүргізеді.  

3.5 Жоспарланған іс-шаралардан кейін қалып қойған жағдайда, жоспарланған нәтижеге қол 

жеткізу үшін қажетті әрекеттер жасап, (ПРО КПК 803-10) сәйкессіздік себептерін жояды.  

 

4. Қабылдау комиссиясының қызметі 

 

4.1 Қабылдау комиссиясының м.шелері қабыладу компаниясы кезінде оқуға түсушілердің 

барлығымен әңгімелер жүргізеді, олардың құжаттарымен танысып, даярлықтары мен жеке 

бейімділіктеріне орай мамандықты таңдауға кеңес береді, құжаттардың дұрыс 

олтырылғандығын тексереді.  

4.2 Прием заявлений лиц на обучение в КГКП «Костанайский политехнический колледж» 

осуществляется по образовательным учебным программам технического и 

профессионального образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего 

звена, на очную форму обучения с 20 июня по 20 августа, на заочную формы обучения с 20 

июня по 20 сентября.  

4.2. «Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжі» КМҚК-на оқуға 

түсетін тұлғалардың өтініштері кәсіптік және техникалық білім беру оқу бағдарламасы 

бойынша күндізгі бөлімге 20 маусымнан бастап 20 тамыз аралығында, сырттай бөлімге 20 

маусым мен 20 қыркүйек аралығында қабылданады. 

4.3 Колледжге оқуға түсетіндер оқуға қабылдау туралы өтініштеріне қосымша ұсынады:  

- білім туралы құжаттың түпнұсқасы;  

-медициналық анықтама № 086-У үлгісінде, флюороиүсірілммен бірге (I және II топ және- 

бала кезден мүгедекте үшін медициналық-әлеуметтік сараптама қорытындысы);  

-екпелер туралы төлқұжат;  

- 4 фотосурет мөлшері 3x4;  

- мектептен мінездеме;  



-сырттай оқу үлгісіне түсетіндер үшін оқу орындарынан анықтама;  

- жеке куәлігінің көшірмесі (туу туралы куәлік);  

- СТН;  

- әскери есеп туралы куәлік.  

4.2.2 Оқуға түсетіннің тұлғасын растайтын құжаттар ата-аналарымен және заңды уәкілдерімен 

ұсынылады.  

4.2.3 Шетелдіктер мен азаматтылығы жоқ тұлғалар тіркелген тұрақты мекен-жайлары 

көрстеілген және олардың мәртебесін анықтайтын құжатты ұсынады:  

1) шетелдік – шетелдіктің Қазақстан Республикасындағы тұрақ түрі;  

2) азаматтылығы жоқ тұлға – азаматтылығы жоқ тұлғаның деке куәлігі;  

3) оралман – оралман куәлігі.  

4.3 Оқуға түсетіндердің өтініштері орнатылған үлгідегі журналға техникалық хатшымен 

тіркеледі.  

4.3.1 Оқуға түсетіндерге құжаттарды қабылдау туралы орнатылған үлгідегі қолхат беріледі.  

4.3.2 Құжаттарды қабылдау және ҰТБ куәліктері бар тұлғаларға  сайысқа қатысуға рұқсат 

олардың таңдаған мамандығы бойынша салалық пәні бар болған жағдайда жүзеге асырылады.  

4.4 Қабылдау комиссиясы кешенді тестілеу технологиясы бойынша оқуға түсу емтихандарына 

рұқсат беру шешімін қабылдайды, олардың сайысқа қатысу жағдайларын анықтайды.  

4.5 Қабылдау комиссиясының төрағасы, төрағаның орынбасары мен жауапты хатшы 

емтихандық комиссияның жұмысын бақылауды жүзеге асырады, бағалардың өзгеру 

жағдайларын бекітеді, оқуға түсу емтихандарының нәтижелерін қарастырады.  

4.6 Қабылдау комиссиясы сайыстар өткізеді және студенттер құрамына қабылдау туралы 

шешім қабылдайды.  

4.7 Қабылдау комиссиясы емтихандық комиссияның есеп берулерін қарастырып, бекітеді.  

 

5 КЕШЕНДІ ТЕСТІЛЕУДІ ӨТКІЗУ 

 

5.1 Күндізгі оқуға түсетін тұлғалар үшін - 1 тамыз бен 20 тамыз аралығында ,сырттай оқуға 

түсетін ұлғалар үшін -  1 тамыз бен 20 қыркүйек аралығында консультациялар жүргізіледі.  

5.2 Оқуға түсу үшін кешенді тестілеу кестесі талапкерлерге құжаттарды қабылдау кезінде 

жарияланады.  

5.2.1 Оқуға түсу емтихандарының кестесі колледж директорымен бекітіледі.  

5.3 Емтхандар кестесінде емтихан алушының аты-жөні көрсетілмейді.  

5.4. Тестілеу сұрақтарының нұсқалары қабылдау комиссиясының төрағасымен емтихандар 

басталғанға дейін 1 ай бұрын бекітіледі.  

5.5 Тестілеу сұрақтарының әр жинағы мөрленіп, қабылдау комиссиясының төрағасында қатаң 

есептік құжат ретінде сақталады.  

5.6 Қабылдау комиссиясының төрағасы немесе оның орынбасары төрағаның тапсырмасы 

бойынша емтихан басталғанға дейін 20 минут бұрын емтихандық комиссияның төрағаларына 

тестілеу тапсырмаларының қажетті санын беріп, топтың емтиханшысын тағайындайды.  

5.7 Оқуға түсу емтиханына бөгде адамдардың қатысуына жол берілмейді.  

5.8 Оқуға түсу емтихандарын тестілеу үлгісінде өткізу:  

1) әр пән бойынша тестілеу тапсырмаларының (сұрақтарының) саны 25;әр  естілеу 

тапсырмасына берілген дұрыс жауап 1 балмен бағаланады; үш пән бойынша тестілеуге 2 сағат 

15 минут беріледі, ал екі пән бойынша – 1 сағат 30 минут беріледі; Оқуға түсу 

емтихандарының нәтижелері тестілеу аяқталғаннан кейін бірден жарияланады.  

5.9 Оқуға түсу емтихандарының нәтижелері балдық жүйемен анықталады.  

5.10 Алған балдың саны емтихандық тізімнің басында санмен қойылады, сосын оқуға 

түсушінің емтихандық парағына қойылады.  

5.11  Емтихандық тізім мен емтхандық парақтағы нәтижелерге емтиханшының қолы 

қойылады.  



5.12 Тестілеуден кейінгі тексерілген емтихан жұмыстары сақтап, студенттердің «Жеке 

істерін» ары қарай рәсімдеу үшін жауапты хатшыға тапсырылады.  

5.13 Белгіленген уақытта дәлелді себепсіз емтиханға келмеген талапкерлер бұдан әрі 

емтиханға жіберілмейді.  

5.14 Құжатпен расталатын дәлелді себеп болған жағдайда, талапкерлер қабылдау 

комиссиясының төрағасы немесе жауапты хатшының шешімімен емтихан өтетін мерзім 

ішінде емтихан рапсыруға рұқсат беріледі.  

5.15 Оқуға түсу емтихандарын қайта тапсыруға рұқсат берілмейді.  

5.16 Белгіленген мөлшерден төмен балл алған талапкерлер колледжге оқуға түсу құқығынан 

айырылады.  

5.17 Тестілеу нәтижелерімен келіспеген тұлға, апелkяцияға өтініш бере алады. Апелляцияға 

өтініш апелляциялық комиссияға тестілеу нәтижелері жарияланғаннан кейін екінші күні сағат 

13-00-ге дейін ұсынылады және өтініш берушінің қатысуымен бір күн ішінде апелляциялық 

комиссиясында қарастырылады.  

5.18 Аплляциялық комиссия шешімді комиссияның тізімді құрамының дауыс беруі арқылы 

қабылдайды. Дауыс санының тепе-тең болған жағдайында, шешімді комиссия төрағасының 

дауысы шешеді. Комиссияның жұмысы хаттамамен рәсімделіп, төраға және комиссияның 

барлық мүшелерінің қолдары қойылады.  

5.19 Апелляция мерзімі оқуға түсетіндерге оқуға түсу емтиханы басталғанға дейін 

жарияланады. Апелляция кезінде талапкерлердің қосымша сұрақтарына жол берілмейді.  

 

6. ОҚУҒА ҚАБЫЛДАУ 

 

6.1 Оқу емтихандарын жақсы тапсырғандардың сайысын өткізу және оларды студенттер 

құрамының есебіне алу қабылдау Ережелеріне сәйкес белгіленген мерзімде жүзеге 

асырылады.  

6.2 Әр мамандық бойынша оқуға қабылдау материалдарын жауапты хатшы  әзірлейді.  

6.3 Қабылдау комиссиясының студенттер құрамына есептеу туралы шешімі хаттамамен 

рәсімделеді, хаттамада емтихандарсыз, сайыссыз қабылдау, сайыс бойынша қабылдау 

негіздемелері, сонымен қатар жартылау өту балдарын қабылдаған тұлғалардың оқуға 

қабылдану негіздемелері көрсетіледі.  

6.4 Сайыс келесі негіздемелер бойынша жүргізіледі: ҰБТ куәліктерінің балдары, ҚР ЖОО түсі 

үшін кешенді тестілеу үлгісінде жүргізілген оқуға түсу емтихандарының қорытынды балдары, 

Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжімен өткізілген пәндер мен бойынша немесе 

тестілеу үлгісінде жүргізілген емтихандардың қорытынды балдары негізінде.  

 6.4. на основе баллов сертификатов ЕНТ, на основе баллов сертификатов, выданных по 

результатам вступительных экзаменов, проведенных в форме комплексного тестирования для 

поступления в ВУЗы Республики Казахстан, на основе баллов (оценок), полученных по 

результатам вступительных экзаменов по предметам или в форме тестирования, проведенных 

Костанайским политехническим колледжем.  

6.4.1 Оқуға қабылдау сайысын жүргізу кезінде (11 сыныптан кейін) ҰБТ куәлігінде немесе 

кешенді тестілеу куәлігінде көрсетілген үш пәннің сомасы есепке алынады. Бірыңғай 

талаптарлы сақтау мақсатында ҰБТ (кешенді тестілеу) мен оқуға түсерде тапсырылған 

емтихан балдары біріктіріледі.  

6.4.2 Оқушылар құрамына қабылдау сайысына келесі тұлғалар жіберілмейді:  

а)оқуға түсу емтихандарында  экономикалық екі пәннен 25 балдан кем, техникалық 

мамандықтар бойынша 20 балдан кем жинаған, негізгі жалпы білімі барлар үшін;  

үш пәннен 30 балдан кем жинаған, жалпы орта (11 сыныптан кейін) білім (9 сыныптан кейін) 

барлар үшін;  

б)ҰБТ нәтижелері бойынша (немесе кешенді тестілеу):  

үш пәннен 30 балдан кем жинаған, жалпы орта білімі бар тұлғалар үшін (11 сыныптан кейін).  



6.5 Қабылдау комиссиясының шешімі негізінде директор студенттердің құрамына қабылдау 

туралы бұйрық шығарады.  

6.6 Орта буынды мамандарды даярлау көзделген техникалық және кәсіптік білім беру 

бағдарламасы бойынша оқушылар құрамынақабылдау: күндізгі бөліге – 25 тамыз бен 30 

тамыз аралығында, сырттай бөлімге – 25 қыркүйек пен 30 қыркүйек аралығында өткізіледі.  

6.7 Оқуға қабылдау нәтижелері туралы ақпарат күндізгі бөлім бойынша 30 тамызға дейін, 

сырттай бөлімге – 30 қыркүйекке дейін жарияланады.  

6.8 Талапкерлердің колледжге оқуға қабылданғандығы туралы бұйрық шыққаннан кейін, 

студенттермен «Мамандарды даярлау туралы Шарт» жасалады.  

 

7. Жауапкершілігі мен өкілеттілігі 

 

7.1 Студенттер контингентін қалыптастыру бойынша құжаттарды қабылдау ережелерін 

орындауға қабылдав комиссиясының төрағасы – директор колледжі жауапты.  

7.2 Қабылдау комиссиясы мен техникалық персоанлдың жұмысының жетекшілігін жүзеге 

асырылуына Жауапты хатшы жауапты.  

7.3 Жауапты хатшы азаматтарды қабылдайды және азаматтардың қабылдау мәселесі бойынша 

жазбаша сұраныстарына дұрыс жауап беруге жауапты.  

7.4 Жауапты хатшы қабылдау комиссиясының ақпараттық материалдарының шығарылымға 

даярлануына жауапты.  

7.5 Жауапты хатшы оқуға түсу емтихандары мен дайындық консультацияларын дайындап, 

жүргізу жауапты, тістілеу тапсырмалараның (сұрақтарының) нұсқаларының шифрландыру 

мен жай жазбаларын жасайды.  

7.6 Жауапты хатшы мамандықтар бойынша сайыстың жүргізіліне жауапты.  

7.7 Ережені әзірлеу, оның мазмұны, құрылымы мен рәсімделуіне осы Ережені әзірлеуші тұлға 

жауапты.  

7.8 Колледждің қабылдау комиссиясының мүшелерінің жауапкершілігі олардың лауазымдық 

нұсқаулықтарымен орнатылады.  

 

8. Бағалау, талдау және жақсарту 
 

8.1 жауапты хатшы есеп берулерді дайындайды:  

кәсіптік бағытты жұмыстар аяқталған соң;  

құжаттарды қабылдап, оқуға қабылданғаннан кейін.  

8.2Есептерде жоспар бойынша нақты орындалған  іс-шаралар көлемі көрсетіледі; 

орындалмаған шаралардың орындалуына кедергі болған себептер, оның ішінде мамандықтар 

бойынша көрсеткіштер, кәсіптік-бағытты жұмыстарды жақсарту ұсыныстары және қабыладу 

комиссиясының 20 маусым мен 20 қыркүйек арасындағы жұмысы.  

8.3. Қабылдау комиссиясының есептері шараларды жақсарту бойынша әзірленген 

ұсыныстарымен оқытушылар кеңесінің отырыснда талдап, шешім қабыладу үшін ұсынылады.  

 

9. Келісім, сақтау және тарату 

 

9.1 Ереженің жобасы кадр жөніндегі бөлім меңгерушісімен, кеңесші заңгермен, дтректордың 

оқу ісі жөніндегі орынбасары және сапа бойынша басшы өкілімен келісілуі керек.  

9.2 Ереженің сақталуына жауапкершілік жауапты хатшыға жүктеледі.  

 

 

 

 

 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 



«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» КМҚК-ның 

ОҚУ ПРОЦЕССІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 
 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1 Колледж студенттері үшін оқу процессін ұйымдастырудың тәртіпті ары қарай 

нығайтып оқу сапасын арттыруға септігін тигізу мақсаты бар.  

1.2 Оқу процессін ұйымдастру туралы Ереже колледждің барлық студенттеріне бірдей 

таратылады.  

 

2. Оқу тәртібі 
 

2.1 Колледжде оқу сабақтары оқу жоспрына сәйкес бір семестрге құрастырылған 

сабақ кестесі бойынша өткізіледі.  

2.2 Сабақ кесесі директормен бекітіліп, колледждің ішінде ілінеді.  

2.3 Студенттер сабақтың басалғаны мен аяқталғанын қоңырау соғылғанынан біледі.  

2.4 Оқу сабағының ұзақтылығы колледже – 45 минут. Сабақтар арасындағы үзіліс – 5 

немесе 15 минут.  

2.5 Барлық оқу және оқу-өндірістік жайлардағы тиісті тазалық пен тәртіпті 

техникалық персонал мен өзіне өзі қызмет ету бастамасында студенттер қамтамасыз етеді.  

2.6 Барлық оқу іс бөлмелерінде сабақ басталғаннан кейін сабақтың тиісті түрде өтуі 

үшін жақын орналасқан іс бөлмелердегі тыныштық пен тәртіп қамтамасыз етілуі керек.  

       2.7 Оқу сабақтарын үзуге жол берілмейді. Қоңыраудан кейін сабаққа кіру тек директор 

немесе оның орынбасарлары мен бөлім меңгерушілеріне ғана рұқсат беріледі. 

2.8 Топтың құрамы бөлім иеңгерушісінің ұсынымы бойынша директордың 

бұйрығымен белгіленеді.  

2.9 Әрбір оқу тобында, оқушылардың пікірлерін ескере отырып, неғұрлым тәртіпті және 

үлгерімі жақсы студенттердің арасынан топ старостасы бекітіледі. 

2.10 Оқу тәртібінің бақылауын іске асыру үшін, колледжде әкімшілік, оқытушылар мен 

студенттердің кезекшілігі енгізілген.  

 

3. Студенттердің құқықтары мен міндеттері 
 

3.1 Колледж студенттері құқылы:  

3.1.1 Оқу аудиторияларын, оқу залын, кітапхана, спорт және акт залдарын,сондай-ақ 

басқа да  оқыту, қосалқы-оқу мекемелерін, колледждің мүккамалдары және 

жабдықтарын қолдануға құқылы. 

3.1.2 Коллеждің өзін-өзі басқару органдарына сайлануына. 

3.1.3 Колледж қызметінің маңызды мәселелерін шешуге қатысуға. 

 



3.1.4 Колледждің қоғамдық өміріне қатысуға:спорт секцияларына, көркем өне 

шығармашылығының үйірмелеріне, сайыстарға, конференцияларға және т.б. 

 

3.1.5 Студенттер мен колледж қызметкерлерінің арасында туған дау-дамайлар барлық 

тараптардың мүдделерін ескере отырып шешіледі. 

3.1.6 Студенттер мен оқытушылар арасындағы дауды шешу  күрделенген жағдайда, 

студенттер колледждің әкімшілік мүшелеріне жүгінуге құқылы. 

3.1.7 Оқудағы жетістіктері мен колледждің қоғамдық өміріне белсене қатысқандары 

грамоталармен, құнды сыйлықтармен марапатталуға. 

                3.2 Колледж студенттері міндетті: 

3.2.1 Өздері таңдаған мамандық бойынша теориялық білім мен  тәжірибелік әдеттерді  

үнемі терең меңгеріп отыруға; 

3.1.2 Міндетті оқу және тәжірибелік сабақтарға баруға; 

3.1.3 Белгіленген мерзімдерде оқу жоспарлары және оқу бағдарламаларымен 

қарастырылған барлық тапсырмаларды орындауға; 

3.1.4 Оқу ғимараты мен жатақханада өз-өзіне қызмет ету бастамасында тазалық пен 

тәртіпті ұстануға, қоғамдық-пайдалы еңбек іс-шаралараны қатысуға; 

3.1.5 Колледждің мүккамалдарына құнтты қарауға; 

3.1.6 ЗБелсенді өмір позициясынұстануға, колледждің қоғамдық өміріне қатысуға; 

3.1.7 Тек колледж ішінде ғана емес, сонымен қатар, көшеде, қоғамдық жерлерде 

қоғамдық тәртіпті бұзбай, ұқыпты, тәртіпті болуға; 

3.1.8 Колледждің Жарғысымен көзделген талаптар мен колледждің ішкі тәртіптеме 

ережесін сақтауға; 

3.1.9 Ішкі тәртіптеме ережесін бұзғаны үшін студенттерге келесі тәртіптік жазалар 

қоланылады:  

ескертулер;  

сөгіс;  

оқу мекемесінен шығару.  

 

4 Студенттерге қатысты бірыңғай талаптар 

 

4.1 Колледжде сабақ 8:15-те басталады. Студенттер жұмыс орындарында сабақ 

басталғанға дейін 10 минут бұрын болуы керек.  

1. 4.2 Сабақ басталғанға дейін сырт киімдерін киім сақтау орнына тапсырып, 

аудиториядағы  өз орындарына жайғасып, болатын сабаққа дайындалып отыру керек; 

 



4.3 Студенттердің сабаққа кешігіп келулеріне құқылары жоқ. Аудиторияға дәлелді 

себепсіз қоңырау соғылғаннан кейін кірсе, оқу тәртібін бұзғаны деп саналады; 

 

4.4 Тәртіпті бұзған, сабаққа кешігіп келген жағдайларда, оқытушы студенттің 

аты-жөнін тәртіп журналында белгілейді.  

4.5 Аудиторияға оқытушылар, колледж басшылары кіргенде студенттер оырндарын 

тұрып сәлемдесу керек.  

4.6 Студенттер сабаққа қажетті оқу құрлдары мен жазу керек-жарақтарын алып келуге 

міндетті.Студенттің жұмыс үстелінде бөгде заттар жатпауы керек. Қажетті оқу 

құралдары үнемі болмайтын жағдайда оқу тәртібінің бұзылғандығы деп саналады; 

4.7 Қажетті оқу құралдарының үнемі жоқ болуы оқу тәртібін бұзу болып табылады.  

4.8 Оқу сабағында студенттер оқытушының түсінідіріп отырған материалы мен басқа 

студенттердің беріп отырған жауаптарын мұқият тыңдап отыруға міндетті, бір-бірімен 

сөйлеспей, бөгде істермен айналыспай, оқытушының берген тапсырмасын орындауға 

міндетті; 

4.9 Оқытушының рұқсатынсыз студенттердің жауаптарын түзетуге болмайды; 

4.10 Сұрақ-жауап барысында студент оқытушының рұқсатымен ғана орнына отыруы 

керек; 

4.11 Оқытушыдан сұрақ сұрағысы келген студенттер, қолдарын көтеріп, тек 

оқытушының рұқсатымен ғана орындарын тұрып, сұрағын қоя алады; 

4.12 Дене шынықтыру сабақтарында студенттер спорт үлгісіндегі киімде келулері 

керек; 

4.13 Зертханалық, оқу іс бөлмелеріндегі сабқатарда, өндірістік тәжірибе кезінде 

оқушылар сабақ жетекшісі көрсеткен құрал-сайман, жабыдтарды ғана қолданнулары тиіс. 

Олармен қауіпсіз техникасын сақтай отырып пайдалану керек. Студенттерге колледж 

қызметкерлерінің рұқсатынсыз заттарды зертханадан, оқу іс бөлмелерімен басқа да 

жайлардан тыс шығаруға рұқсат берілмейді.  

4.14 Сабақ жүріп жатқан кезде аудиториядан оқытушының рұқсатымен ғана 

кіріп-шығуға болады.  

4.15 Егер оқытушы ескерту жасаса, онда студент онымен керіспеуі керек; 

4.16 Егер студент дәлелді себептермен сабаққа дайын болмаса, ол оқытушыны сабақ 

басталмай тұрып ескертуі қажет; 

4.17 Науқастануы немесе басқа дәлелді себептермен сабаққа келе алмай қалған 

жағдайда, студент бөлім меңгерушісі мен сынып жетекшісіне хабарлайдын Науқастанып 

қалған жағдайда студент емделу орнынан анықтама ұсынуы тиіс. Сабақта не үшін 

болмағандығын растайтын құжаты жоқ студент, оқу тәртібін бұзған болып саналады және 

оған қатысты колледждің ішкі тәртіптеме ережесі және оқу шартымен көзделген шара 

қолданылады.  

4.18 Сабақ қалдырған студенттер алдағы аптада қалған сабақтарын өтеулері тиіс; 



 

4.19 Студенттердің жұмысы бесбалдық жүйемен бағаланады. Әр оқушы өз еңбегінің 

өзуақтылы, дұрыс бағалануына құқылы.  

4.20 Студенттер колледж жоспарымен және сынып жетекшісінің тәрбие жұмысы 

бойынша жоспарымен көзделген сынып сағаттарына қатысуға міндетті; 

4.21 Колледждің оқушылар ұжымының қызметін үйлестіру мен 

санитарлық-гигиеналық тәртіпті ұстану мақсатында колледжде кезекшілік орнатылған. 

Кезекші топтардың міндеттері колледжде қабылданған кезекшілік топ туралы 

ережемен реттеледі; 

4.22 Колледжде өз-өзіне қызмет көрсету бойынша келесі жұмыстар қарастырылған: 

 аудиторияның толық жинастырылуы айына бір рет. 

Аумақты жинау сенбіліктері.  

4.23 Студенттер өзіне өзі қызмет көрсету міндеттерін адал атқарулары керек. Өзіне өзі 

қызмет көрсету міндеттерінен тек медициналық қарсы көрсеткіштері болғанда ғана 

босатылады. Өзіне өзі қызмет көрсету міндеттерінен үнемі бас тартатын оқушыларға 

колледждің ішкі тәртіптемесінің ережесімен көзделген шаралар қолданылады.  

4.24 Барлық оқушылар колледж бен топ кезекшілерінің талаптарын сөзсіз орындауы 

тиіс.  

4.25 Студенттер колледждің оқу жабдықтарын, мүкаамалдары мен басқа да барлық 

мүліктерін құнттап ұстауы тиіс. Колледж мүлігін бүлдірген жағдайда оны оқушының 

ата-анасы немесе оқушының өзі қайта қалпына келтіреді.  

4.26 Студенттер оқытушылардың тұлғасына тек сабақ уақытында ғана емес, сонымен 

қатардан сабықтан тыс уақытта да мінез-құлық мәдениетінің нормаларын бұзбай қарауы 

керек.  

4.27 Үзіліс кезінде оқушыларға жүгіріп, шулауға болмайды. Колледж 

қызметкерлерімен кездесіп қалған кезде оларға жол беріп, амандасулары керек.  

4.28 Студенттердің шаш үлгілері мен киінген киімдері ұқыпты, қарапайым болуы 

керек. Іскерлік үлгіде киім кию міндетті: ер балалар үшін –бір түсті жейде, галстук, шалбар 

(немесе қара түсті джинсы), пиджак немесе пуловер; қыздарға – бір түсті көйлек, сарафан, 

іскерлік үлгіде костюм. Сыртқы үлгілеріне қатысты талаптарды сақтамаған студенттер 

сабаққа кіргізілмейді.  

4.29 Студенттерге колледж ішінде сырт киі немесе бас киіммен жүргуге рұқсат 

берілмейді. Бас киімді колледж ғимаратынан шығар кезде ғана киеді.  

4.30 Студенттерге колледжже пісте әкелуге болмайды, колледж ішінде, орталық кіре 

берісте және қосалқы кіру тамбурында шылым шегуге тыйым салынады. Ғимарат еденіне, 

орталық кіре берісте және колледж маңайында түкіруге тыйым салынады.  

4.31 Студенттерге сабақ үстінде ұялы телефондарын пайдалануға тыйым салынады.  

4.32 Студенттер оқу сабағы кезінде колледж ішінде өз досатармен кездесу 

ұйымдастыруларына болмайды; 

 

4.33 Студенттер тек сабақ барысында ғана емес, сонымен қатар сабақтан тыс уақытта 

да өзін-өзі ұстау мәдениетінің мөлшерлерін бұзбаулары тиіс және оқытушылардың 

жеке бастарына қатысты теріс қатынас көрсетулеріне болмайды; 



 

4.34 Студенттерге буфетке сырт киіммен кіруге тыйым салынады.  

4.35 Іс-шараларда өзін өзі ұстану ережелері:  

кешікпеу, іс-шара өту кезінде кіріп-шығып жүруге;  

мерекені әзірлегендердің еңбегін құрметтеп, салмақты, байыппен мәдениетті қарау. 

4.36 Төтенже жағдайлар туралы оқушылар топ кураторы мен колледж әкімшілігіне бір 

сағат ішінде хабарлауға міндетті.  

 

  



Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» КМҚК-ның 

ТОПТАРДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ОҚЫТУ ЖУРНАЛЫН ЖҮРГІЗУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 
 

 

1. Жалпы ережелер 
 

1.1 Журнал білім беру мекемесінің теориялық оқыту мен оқу-тәрбие жұмысының 

қорытындысын нәтижелеудің негізгі құжаты болып табылады.  

1.2 Журнал оқытушылармен бір оқы тобына жүргізіледі және бір оқу жылына 

қарастырылған. 

1.3 Теориялық оқу журналының сақталу мерзімі - 75 жыл.  

 

2 Журналды толтыруға дайындық 
2.1 Журнал бір қолмен толтырылады (сынып жетекшісімен,  дөңгелек басты 

қаламмен, түсі – көк).  

2.2 Сынып жетекшісі журналды толтырмас бұрын оқу бөлімінен студентердің тізімін 

нақтылайды, олардың колледжге оқуға қабылданған күні мен бұйрықтың нөмірін жазып 

алады.  

2.3 Әліпбилік кітап нөмірлері жазылады.  

2.4 Студентердің жеке істерінен журналды толтыруға қажет мәліметтер таңдалады, 

қалада тұратын мекен-жайлары мен ата-анасы мен студенттердің байланыс телефондары 

нақтыланады.  

2.5 Классификаторға сәйкес мамандық шифры жазылады.  

2.6 Мамандық бойынша жұмысшы оқу жоспарына сәйкес барлық пәндер жазылады 

(оқыту курсы үшін).  

2.7 Журналдың нөмірленуі алдымен қарындашпен белгіленеді, кейін журнал 

толтырылғаннан кейін қаламмен нөмірленеді.  

3 Титулды парақты толтыру  
3.1 Титулды парақ оқу тілінде толтырылады.  

4 Мазмұны 

4.1 Пән атаулары 

оқу тіліне сәйкес 

толтырылады №  

Пәннің атауы Оқытушының тегі  беттер  

1  Қазақстан тарихы Иванова И.И.  5-8  

 

№ 1Үлгі Топ студенті туралы мәлімет.  

Сынып жетекшісімен толтырылады 

Қазақстан 

тарихы№  

Оқушының 

Т.А.Ә. 

  

Туған күні, 

айы, жылы  

Үй 

мекен-жай

ы  

Ұлты  Әліпбилік 

кітап № 

оқуға 

қабылданға

ны туралы 

бұйрық №  

Қосымша 

мәліметтер  

1 

1 

Иванов 

Сергей  

Иванович  

02.02.2001  Тіркелген 

мекен-жай

ы, 

ата-анасын

ың 

тұрғылықт

ы орны 

  

орыс И-123,  

Бұйрық . 

№... -..  

(барлық 

курстар 

үшін 

бірінші 

курсқа 

Қаладағы 

тұрғылықт

ы 

мекен-жай

ы, 

байланыс 

телефоны 

  



 

      № 2 үлгі. Оқушылардың сабаққа келуі мен үлгерімдерінің есебі.  

1. Пәннің атауы жұмысшы оқу жоспарының мәтінінің жалғасы ретінде кіші әріппен  

жазылады.  

Сысал: Пәннің атауы/ Қазақстан тарихы  

2 –ші жартыжылдық (ақпан, сәуір, маусым)  

Топтың тәжірибеге шыққан жағдайында оқытушы бағаларын қояды. Оқушылардың 

аттестатталуы міндетті, оқытушылар бағаларды жинақтау бойынша жұмыс жасайды.  

14. Студенттің оқуда ұзақ уақыт болмаған жағдайында, оған а/н деп, ал сабақта 

болмаған күндері – «ж» әрпімен белгіленеді  

15.Бір торға тек бір баға ғана қойылады.  

16.Тақырыптар бір жолға жазылады.  

17.Зертханалық сабақтар 2 сағаттан жазылады.  

18. Міндетті бақылау жұмыстары сабақ өткізілетін күні қойылады.  

19. Семестр (жартыжылдық) бойынша аттестаттау сабақтың соңғы күні қойылады, 

бұл ретте «аттестаттау», «семестр» деген қосымша бағаналар жасалады, емтихан өткеннен 

кейін бағалар «емтихан» деген бағанаға қойылады. Содан кейін бағандар белгіленеді:  

 

12.01  семестр  

жылдық 

Сынақ / емтихан  қорытынды  

  Егер пән келесі 

курстарда 

жалғастырылатын 

болса, онда бағана 

соңғы болады  

Егер курс толығымен 

аяқталса 

  

 

Егер пән аяқталға болса, «қорытындыны» емтихандық бағадан бір бағадан жоғары 

аспайтындай қоямыз (егер семестр бойынша бағасы емтихандықтан жоғары болса).  

20. Әр жарты жыл сайын сынып жетекшісі журнал соңына пәндер бойынша 

аттестаттауды қойып шығады (4 үлгі).  

21. Зертханалық, практикалық, курстық жобалар тарификацияға және жоспарға сәйкес  

қатаң түрде жеке беттерге жазылады.  

22. Журналда қарындашпен белгі қоюға және оқытушының өзінің жеке белгісін қоюға 

рұқсат берілмейді.  

23.Оқушының тегі мен аттары әліпбилік тәртіпте жазылады.  

24. Оқудан шығару туралы жазба бұйрық бойынша шығарлыған күні және бұйрықтың 

нөмірі мен шыққан күнін көрсетумен жазылады.  

Жаңа келген немес оқуға қайта қабылданғандар сабаққа келген күннен бастап тізімге 

енгізіледі.  

25.Жаңа беттегі тізім жаңа келгендер немесе оқудан шыққандармен бірге  қайтадан 

әліпбилік тәртіпте жазылады.  

 

 №З үлгі. Медициналық байқау нәтижелері.  
Бұл тарау медициналық қызметкермен толтырылады.  

Медициналық қызметкері және колледж директорының қолдары қойылады. 

 

 

қабылданға

н туралы 

бұйрық 

жазылады 

  



 

5 Журналдың жүргізілуі мен сақталуына жауапкершілік 
 

5.1 Жуналдарды жүргізу және олардың сақталуы сынып жетекшісі мен топта жұмыс 

істейтін оқытушылардың жауапкершілігінде.  

5.2 Оқытушы сабақ өткізіп болғаннан кейін журналды оқытушылардың іс бөлмесіне 

тапсырады.  

5.3 Сынып жетекшісі күн сайын топ журналдарын қарастырып, оқытушылармен 

журналды жүргізу және толтыру ережелері туралы әңгіме жүргізуге міндетті.  

5.4 Журналдың жүргізілуін бақылау білім беру ұйымының басшысымен, директордың 

орынбасарымен, бөлім меңгерушілерімен жүзеге асырылады.  

5.5Ескертулер мен ұсыныстар журнал соңындағы тиісті бетте жазылады. 

 

  



Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» КМҚК-ның 

ОҚУ ІС БӨЛМЕЛЕРІ (ЗЕРТХАНАЛАР) ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1 Осы ереже колледждің материалдық базасын нығайту және оқыту-тәрбиелеу жұмысының 

тиімділігін арттыру мақсатымен қабылданады.  

1.2 Осы ереже мекемедегі оқу іс бөлмелері мен зертханалардың жұмыс тәртібін орнатады.  

1.3 Оқу іс бөлмесі (зертхана) –оқу мекемесінде белгілі бір (немесе бірнеше) оқу пәні 

бойынша оқу және аудиториядан тыс сабақтарды өткізуге арналған жай.  

1.4 Оқу жоспарлары мен бағдарламаларға сәйкес, оқу іс бөлмесі (зертхана) қажетті 

жабдықтармен, оқу құралдарымен жабдықталады.  

1.5 Кәсіптік компонентті пәндер бойынша оқу іс бөлмелері типтік оқу жоспарларына сәйкес 

жабдықталады және нақты жабдықталған деңгейін көрсетумен білім мекемесін жабдықтау 

тізімдемесіне сәйкесжүзеге асырылады.  

1.6 Оқу іс бөлмелері мен зертханалар (қажет болған жағдайда) ұқсас пәндер бойынша 

біріктірілуі мүмкін.  

 

2.Оқу іс бөлмелермен меңгеру (зертханалармен) 

 

2.1 Оқу іс бөлмесінің (зертхана) меңгерушісімен оқу пәнінің білікті оқушы тағайындалады.  

2.2 Іс бөлме меңгерушісі өз жұмысында башылыққа алады:  

оқу іс бөлмелері мен зертханалардың білім жүйесіндегі қызметін анықтатын нормативтік 

құжаттар;  

оқу орнының жарғысы;  

оқу орнындағы ішкң еңбек тәртіптемесінің ережесі;  

осы Ереже.  

 

3.Оқу іс бөлмелерін жабыдықтау және құрамдау (зертханаларын) 

 

3.1Талаптарға сәйкес іс бөлме (зертхана) жабдықталуы керек: 

оқытушы мен студенттік жұмыс орнымен;  

санитарлық талаптарға сәйкес жихаздармен;  

сызба, кесте, карталарды іліп қоятын сынып тақтасы, басқа да оқу құралдарымен;  

оқудың аудиовизуалдық құралдарымен (қажет болған жағдайда);  

зертханалық және тәжірибелік жұмыстарды орындау үшін қажетті құралдар мен 

жабдықтар (қажет болған жағдайда);  

ҚР мемлекеттік рәміздерімен;  

Іс бөлменің жұмыс жоспар бұрыштамасы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Санитарлық-гигиеналық мөлшерлер мен еңбекті қорғау талаптарын сақтау 

4.1 Оқу іс бөлмесі (зертхана) оқу жайларына қатысты қойылатын санитарлық-гигиеналық 

талаптар мен еңбекті қорғау  талаптарына сәйкес болуы керек.  

4.2 Іс бөлмеде (зертханада) болуы керек:  

желдету кестесі;  

дәрі-дәрмектердің тізімі бар дәріқорап;  

еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық (қажет болған жағдайда);  

студенттерді еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықтан өткізу (қажет болған жағдайда).  

 

5.Оқыту құралдары мен олардың жүйелілігі 
5.1 Іс бөлмеде (зертханада) болуы керек:  

сабақтардың тақырыптық әзірлемелері;  

калық және үлестірме материал;  

студенттердің білімін бақылау және өзіндік жұмыс материалдары;  

көрініс материалдары;  

студенттердің шығармашылық жұмыстары (рефераттар, жобалар, үлгілер, суреттер);  

пән бойынша оқыту-әдістемелік және анықтамалық әдібиеттер;  

пән бойынша кітапханалық картотека;  

калық материалдардың картотекасы;  

зертханалық тәжірибелерді өткізуге арналған жабдықтар мен әдістемелік әзірлемелер 

(зертханаға арналған).  

 

6.Іс бөлме меңгерушісінің міндетті мен құқықтары (зертхана) 

 

6.1 Оқу іс бөлмесінің (зертхана) меңгерушісі міндетті:  

іс бөлменің (зертхананың) оқыту-әдістемелік жабдықталу жағдайын жылына бір рет 

талдауға;  

іс бөлмені (зертхананы) орнатылған нормативтерге сәйкес және оқу бағдарламаларына 

сәйкес қажетті жабдықтамен қамтамасыз етілуіне бағытталған шара жүйелерін жоспарлап, 

ұйымдастыруға;  

ағымды оқу жылына іс бөлменің (зертхананың) даамуы мен жұмысына жоспар құру және 

оның орындалуын қадағалауға;  

іс бөлмені (зертхананы) оқу іс бөлмесіне қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптарға 

сәйкес ұстауға;  

іс бөлменің (зертхананы) материалдармен, қажетті оқыту-әдістемелік құжаттар және 

нұсқаулықтармен және т.б. қамтамасыз етілу шараларын қолдануға;  

іс бөлмедегі (зертханадағы) жабдықтардың есебін жүргізуге;  

іс бөлменің (зертхананың) мүлігіне құнтты қарап, жинақы ұсталуын қамтамасыз етуге;  

іс бөлмеде (зертхана) еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасын сақтауды, студенттер мен 

оқытушылардың өздерін ұстау ережелерін сақтауды қамтамасыз етуге, журналда белгі қою 

арқылы студенттермен тиісті нұсқаулықтарды өткізуге; 

пән бойынша аудиториядан тыс жұмыстарды ұйымдастыруға (консультациялар, қосымша 

сабақтар және т.б.), оны іс бөлменің (зертхана) жұмыс кестесінде көрсетуге;  

оқу іс бөлмесінде студенттердің шығармашылық жұмыс банкін құруға көмектесуге.  

Оқу іс бөлмесінің (зертхана) меңгерушісі құқылы:  

әкімшілік алдына іс бөлменің (зертхана) жабдықталуын жақсарту мәселесін қоюға;  

осы іс бөлмеде (зертханада) жұмыс істейтін жеке студенттер мен оытушыларды 

марапаттау немесе жазалау туралы өтінішхаттар жасауға.  

 

7.Оқу іс бөлмесін паспорттандыру (зертханасын) 

 



7.1 Іс бөлме (зертхана) меңгерушісінің жұмысы мен іс бөлменің (зертхана) қызмет сапасын 

қамтамасыз етілуін өзуақтылы бағалау үшін ол құжатталудан өткізіледі.  

7.2 Оқу іс бөлмесінің (зертхана)  құжатталу мақсаты: іс бөлменің жағдайын талдап шығу, 

оның білім стандарттарының талаптарын қамтамасыз етуге даярлығы, оқу іс бөлмесі мен 

зертхананы білім беру процессінің оқыту-әдістемелік қасыздандырыу талаптарына сәйкес 

келтіру бойынша негізгі жұмыс бағыттарын анықтау.  

7.3 Оқу іс бөлмесінің (зертхана) төлқұжатына жатады:  

іс бөлменің (зертхана) мүліктерінің тізімі.  

Іс бөлме (зертхана) меңгерушісінің лауазымдық міндеттері.  

Зертханашының лауазымдық міндеттері (қажет болған жағдайда).  

 

8.Құжаттау 

 

Іс бөлменің (зертхана) төлқұжаты  

Іс бөлме (зертхана) меңгерушісінің лауазымдық міндеттері.  

Зертханашының лауазымдық міндеттері (қажет болған жағдайда).  

Іс бөлменің (зертхана) ағымды жылға жұмыс жоспары. Оқу іс бөлмесін немесе зертхананы 

жетілдірудің болашаққа жоспары (үш оқу жылына құрылады)  

іс бөлменің (зертхана) мүліктерінің тізімі.  

Сызба, плакаттар мен басқа дидактикалық материалдардың тізімі  

Еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықтар (қажетті болған жағдайда)  

оқу пәндері бойынша жұмысшы бағдарламалар  

Оқу іс бөлмесіне (зертхана) талаптар 

  



Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» КМҚК-ның 

ФАКУЛЬТАТИВТІК САБАҚТАРЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 
 

1.1. Колледжде факультативтік жұмыстарды ұйымдастыру студенттермен аудиториядан тыс 

жұмыс үлгісінің бірі болып табылады.  

1.2.Факультативтік сабақтарға арналған сағат саны ТжКБ ГОСО-мен белгіленген.  

1.3. Әр қайсысы үшін факультатив тізімі мен сағат саны әр оқу жылына белгіленеді, директордың 

оқу ісі жөніндегі орынбасарының ұсынымы бойынша колледж директорымен бекітіледі.  

1.4.Факультативтік сабақтардың жұмысының ұйымдастырылуын бақылау директордың оқу ісі 

жөніндегі орынбасарымен жүзеге асырылады. 
 

2.Факультативті сабақтардың міндетті 

1.5. Оқу процессінің білім беру мүмкіндіктерін кеңейту.  

1.6. Студенттердің шығармашылық потенциалын дан-жақты дамыту сұраныстарын 

қанағаттандыру.  

1.7. Тұлғалық және кәсіптік сапаларын дамытудың негізгі шарты ретінде студенттерді 

шығармашылық процестерге тарту.  

1.8. Студенттердің дарындылығы мен қызығушылықтарын зерделеу.  

1.9. Бастамалар мен дербестілігін жетілдіру.  

1.10. Жалпы білім және арнайы пәндерді тереңдетіп зерделеу.  

1.11.Студенттер мен оқытушылар қоғамының үлгісін кеңейту.  

1.12. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына жағдай жасау.  
 

3.Факультативті сабақтарды ұйымдастыру 
 

1.13. Факультативтік сабақтар колледждің оқу жоспарының вариациялық бөлігі есебінен 

ұйымдастырылады және студенттердің оқу және жетілуінің еркін үлгісі болып табылады.  

1.14. Факультативтік сабақтардың сағаттары студенттердің ең жоғары көлем мөлшерлері бойынша 

сомалық жүктемені анықтау кезінде есептеледі.  

1.15. Факультативтік сабақтардың кестесі оқу жылы басында колледждің білім беру және 

тәрбиелеу міндеттерімен анықталады.  

1.16. Факультативтік сабақтардың түрлері: арнайы пәндер бойынша пәндік үйірмелер, студенттік 

ғылыми-зерттеу қоғамдары, спорт секциялары, шығармашылық үйірмелер, жастардың 

қызығушылары бойынша бірлестіктері.  

1.17. Факультативтік сабақтар бюджеттік және бюджеттен тыс қаражат есебінен 

қаржыландырылады (мамандықтар бойынша оқу жоспарына сәйкес).  

1.18. Факультативтік сабақтардың саласы студенттер мен оларды ата-аналарының қалауы 

бойынша білім беру және тәрбиелеу міндеттерімен анықталады.  

3.7.Факультативтік сабақтарын өткізуде топтың толықтырылуы 15 адамнан кем болмауы керек.  
 

4.Факультативті сабақтардың жетекшілерінің міндеттері 
 

Жетекші міндетті: 

3.8. Факультативтік сабақтардың бағдарламасы мен тақырыптық жоспарын колледж 

директорының бұйрығымен белгіленген мерзімдерде әзірлеп, директордың оқу ісі жөніндегі 

орынбасарына ұсынуға.  

3.9. Оқу журналдарын рәсімдеу талаптарына сәйкес  дер кезінде журналды толтырып отруға.  

3.10. Жыл қорытындысы бойынша директордың ОІ жөніндегі орынбасарына өткізілген 

факультативтік сабақтар бойынша есеп беруге.  

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» КМҚК-ның 



СТУДЕНТТЕРДІ АУДАРУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

1.1 Осы Ереже ҚР «Білім туралы» Заңына, 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 10297 «Білім беру 

ұйымдарда оқитындарды аудару және қайта қабылдау Ережесін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Әділет Министрлігінде 2015 жылғы 20 ақпанда №19 санымен тіркелген 

Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрінің Бұйрығы және Жарғыға сәйкес 

әзірленген. 

1.2 Ереже оқушылардың курстан курсқа көшірілу, бір білім ұйымынан екінші ұйымға 

аудару, оқу үлгісінің бір түрінен екінші түріне аудару, тілдік бөлімнің бірінен екіншісіне 

көшіру, бір мамандықтан басқа мамандыққа аудару, ақылы негіздегі оқуды мемлекеттік білім 

тапсырысы бойынша оқу түріне аудару тәртібін реттейді.  

 

2. Аударуды ұйымдастыру 
 

2.1 Оқушылардың күндізгі және кешкі оқу үлгісінен аудару және қайта қабылдау туралы 

өтініші білім беру ұйымының басшысымен жазғы және қысқы демалыс кезеңінде 

қабылдайтын білім ұйымының кезекті академиялық кезеңі басталғанға дейінгі бес күн ішінде 

қарастырылады.  

2.2 Сырттай оқитын студенттердің аудару немесе қайта қабыладу туралы өтініші білім беру 

ұйымының басшысымен қабылдайтын білім ұйымының кезекті емтихандық сессиясы 

басталғанға дейінгі бір ай ішінде қарастырылады.  

2.3 Оқушыларды аудару немесе қайта қабылдау кезінде олардың алдыңғы академиялық 

кезеңде зеделенген жұмысшы оқу жоспарының пәндерінің академиялық айырмашылығы 

анықталады.  

2.4 Оқу жоспарындағы пәндердің академиялық айырмашылығы зерделенген пәндерді тізімі 

негізінде, транскрипте немесе оқуды аяқтамаған ұйыммен берілген анықтама (бұдан 

әрі-анықтама) негізінде, олардың бағдарламалары мен академиялық сағаттар мен несиелерге 

қарай анықталады.  

2.5 Жұмысшы оқу жоспарындағы пәндердің академиялық айырмашылығын реттеу үшін 

оқушы сол пәндерге жазылып, академиялық кезең ішінде оқу сабақтарының барлық түріне 

қатасып, ағымды бақылаудың барлық түрін тапсырады және қорытынды бақылауға рұқсат 

алады.  

2.6 Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын ұйымының ішінде мамандықтың басқа түріне ауыск немесе оқудың басқа үлгісіне 

ауысу білім беру ұйымының басшысының бұйрығымен жүзеге асырылады.  

2.7 Оқушыны курстан курсқа көшіру, бір білім ұйымынан екінші ұйымға ауыстыру, оқудың 

бір үлгісінен басқа үлгісіне ауыстыру, оқудың басқа үлгісіне ауыстыру, ақылы негізден 

мемекеттік тапсырыс бойынша оқу түріне ауыстыру төрт оқу пәнінен аспайтын академиялық 

айырмашылық болғанда ғана рұқат беріледі.  

2.8 Кәмелетке толмаған оқушының ата-анасы немесе заңды уәкілдері басқа тұрғылықты 

орынға көшкен жағдайда, тиісті құжаттар ұсынылған болса, оқушының демалыс емес 

кезеңде ауысуына жол беріледі.  

2.9 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымында шығынды толық көлемде өтеумен ақылы 

негізде оқитын оқушы бос орындарға мемлекеттік тапсырыс бойынша оқу үшін келесі 

тәртіпте көшірілуі мүмкін: 

1) Оқушы еркін үлгіде білім беру ұйымының басшысының атына оқуын ары қарай 

мемлекеттік тапсырыс бойынша оқуы туралы өтініш береді;  

2) білім беру ұйымының басшысы ол өтінішті қарастырып, оқытушылар кеңесінің қарауына  

шығарады және оқытушылар кеңесінің шешімі негізінде оқушыны ары қарай мемлекеттік 

тапсырыс бойынша оқу түріне аудару туралы бұйрық шығарады.  



2.10 Бас оқу орнына ауысқысы келетін оқушы оқып жатқан білі ұйымының басшысының 

атына еркін үлгіде басқа оқу орынан ауысқысы келетіндігі туралы жазбаша өтініш жазады, 

мөр қойылған жазбаша рұқсат алғаннан кейін, өзі ауысқысы келетін оқу орнының 

басшысына жүгінеді.  

2.11 Ауысатын оқу орнының басшысының атына жазылған өтінішке оқушының бұрынғы оқу 

орнының басшысының қолы қойылған сынақ кітапшасының (немесе үлгерімдік кітапшасы) 

көшірмесі қосымша ұсынылады. 

2.12 Ауысу туралы мәселені шешуде оқушыны қабылдап жатқан оқу орнының басшысы  

оқушының оқу сабақтарына жіберілуі, оқу жоспарының айырмашылығ тапсыруы туралы 

бұйрық шығарады, оқушының бұрын оқыған оқу орнына оның жеке ісін салып жіберу 

туралы жазбаша сұрау жолдайды.  

2.13 Білім беру ұйымындағы оқушылар құрамына қабылданғандығы туралы бұйрық 

оқушының бұрынғы оқу орынан жеке ісі қабылданғаннан кейін шығарылады.  
 

3.Қайта қабылдауды ұйымдастыру 

3.1Білім беру ұйымында бұрын оқыған оқушы өзінің бұрынғы оқу орнына немесе басқа оқу 

орнына қайта қабылдана алады.  

3.2 Қайта қабылданудың міндетті шарты оқушының бірінші семестрді аяқтауы болып 

табылады және оқуға қайта қабылдау мәселесі тек жеке өтініш негізінде қарастырылылады. 

3.3 Оқушыларды бірінші курска қайта қабылдауға бірінші семестр аяқталғаннан кейін рұқсат 

беріледі.  

3.4 Ақылы негізде оқитын, семестр ішінде оқу ақысын төлемегені үшін оқудан шығарылған 

оқушылар, оқудан шығарылғаннан кейін төрт апта ішінде оқу ақысын өтеген жағдайда оқуға 

қайта қабылданады, бұл ретте колледж оқушының оқу төлемі бойынша қарызын өтегендігін 

растайтын құжат ұсынылғаннан кейін үш күн ішінде қайта қабылданады.  

3.5 Бұрын басқа білім ұйымында оқыған оқушыларды қайта қабылдауға жол беріледі: 

курстар мен мамандықтар бойынша тиісті сәйкес оқу топтары бар болған жағдайда; 

аяқтамаған оқу орнымен берілген анықтамаға (немесе оқушының сынақ кітапшасына) сәйкес 

көрсетілген оқу пәндерінің оқушыны қабылдап жатқан білім ұйымының жұмыс оқу 

жоспарындағы оқу пәндерінің тізімімен  - төрт оқу пәнінен артпайтын айырмашылығы бар 

болғанда. 

3.6 Жұмыс оқу жоспарындағы пәндер мен оқу сағаттарының айырмашылығы директордың 

оқу ісі жөніндегі орынбасарымен анықталады. Оқу жоспарындағы пәндердің 

айырмашылығын жою тәртібі мен мерзімі директордың бұйрығымен бекітіледі.  

3.7 Бұрын оқыған оқушының басқа ұйымға оқуға қабылдануы кезінде, бұрынғы оқыған 

колледждің директоры қабылдап жатқан тараптың жазбаша сұрауы негізінде оқушының жеке 

ісін жолдайды, ал өздеріне Анықтама мен сынақ кітапшасының көшірмелері және 

жолданатын құжаттардың тізімін қалдырады.  

3.8 Оқуға қайта қабылдануы үшін оқушы өзінің оқуын жалғастырғысы келген оқу орнының 

директорының атына еркін түрде өтініш жазады және өтінішке қайта қабылдауны туралы 

Анықтаманы қосымша ұсынады.  

3.9 Колледж ұсынылған Анықтама негізінде өтініш келіп түскеннен кейін екі апталық мерзім 

ішінде оқуға қайта қабылдау туралы өтінішті курс пен пән айырмашылықтарын анықтап, 

қарастырады. 

 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» КМҚК-ның 

ҮЛГЕРІМДІ АҒЫМДЫ БАҚЫЛАУ МЕН АРАЛЫҚ АТТЕСТАТТАУДЫ ӨТКІЗУ 

ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 
 

1.1. Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім ұйымдарында 



оқушылардың үлгерімдерін ағымды бақылау мен аралық аттестаттаудан өткізу 

туралы қосы Ереже Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы, «Техникалық 

және кәсіптік білімді беру бағдардамаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының 

қызметі туралы типті Ережелер», ҚР БжҒМ 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 

бұйрығымен бекітілген «Техникалық жәек кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарында оқитындардың үлгерімдерінің ағымды бақылауы, аралық және 

қорытынды аттестаттауын өткізудің типті Ережелері»  сәйкес әзірленген және 

Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы «Ы.Алтынсарин атындағы Рудный 

әлеуметтік-гуманитарлық коллледжі» КМҚК-нда оқушылардың үлгерімдерін 

ағымды бақылау мен аралық аттестаттаудан өткізу тәртібін анықтайды.  

1.1. Осы Ережеде келесі анықтамалар пайдаланады:  

1) оқушылардың үлгерімінің ағымды бақылауы – бұл пәннің оқу бағдарламасына 

сәйкес оқушылардың білімін өткізілетін сабақ барысындағы оқытушылармен үнемі тексеруі.  

2) оқушылардың аралық аттестаттауы – оқып болған оқу пәні бойынша мазмұнының 

бөлігін немесе толық көлемін игеру сапасын  бағалау мақсатымен өткізілетін үдеріс.  

 

2. Оқушыларды ағымды бақылау мен аралық аттестаттаудан өткізу 
 

2.1. Тәжірибелік және семинарлық сабақтары жоқ пәндер бойынша ағымды бақылау 

оқытушының студенттерден сауалнама өткізу барысында міндетті бақылау және өзіндік 

жұмыстарының, жазбаша тапсырмалар мен оқу бағдарламасымен көзделген рефераттарын 

тексеру жолымен жүзеге асырылады. Бақылау жұмысы бірнеше нұсқалар (4 нұсқадан кем 

болмайтын) немесе жеке тапсырмалар бойынша өткізіледі.  

2.2. Оқушының пән тізімдері мен аралық аттестаттауды жүргізу үлгісі Колледжбен 

типтік оқу жоспарына сәйкес белгіленеді.  

2.3. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім ұйымында оқушылардың 

аралық аттестаттауы типтік оқу жоспарларына сәйкес әзірленген курстық жұмысты (жобаны) 

қорғау, сынақтар мен емтихандар үлгісінде жүзеге асырылады, бұл ретте сынақтар мен 

курстық жұмысты (жобаны)  қорғау емтихан басталғанға дейін өткізіледі. Курстық 

жұмыстар (жобалар) пән бойынша курстық жұмысты (жобаны) орындау үшін пәннің тиісті 

білімді игеруді қамтамасыз ететін теориялық бөлігі немесе тарауы тәмамдалғаннан кейін 

орындалады. 

2.4. Ажыратымды бағалар сынақтары («үздік», «жақсы», «қанағаттанарлық» және 

«қанағаттанарлықсыз) курстық жобалар (жұмыстар), кәсміптік тәжірибелер бойынша, 

сонымен қатар жұмыс тізімі оқу жоспарына сәйкес белгіленетін барлық пәндер бойынша 

жүргізіледі. 

2.5. Оқушылардың аралық аттестаттау материалдары жұмыс оқу жоспары мен әр оқу 

пәнінің бағдарламасы негізінде құрастырылады.  

2.6. Оқушыларды аралық аттестаттауға даярлау кезінде консультацияға бөлінген 

жалпы бюджет уақытының есебінен консультациялар өткізіледі.  

2.7. Оқушылардың аралық аттестауттауданемтихан қабылдау үлгісінде өткізу үшін 

дайын болуы керек:  

емтихандық билеттер (емтихандық бақылау тапсырмалары), тестілеу 

тапсырмалары; 

көрнекі құралдар, анықтамалық сипаттағы материалдар, нормативтік құжаттар;  

емтихаеда пайдалануға рұқсат берілетін техника үлгілері;  

оқыту-және технологиялық карталар;  

 залы, жабдықтар, мүккамалдар;  

емтихандық тізімдеме.  

2.10 Аралық атестаттау (емтихандар мен сынақтарды қабылдау) семестр 

(жартыжылдық) ішінде аталған пәндер бойынша сабақ берген оқытушылармен немесе білім 



беру ұйымының басшысының тапсырмасы бойынша тиісті пән бойынша сәйкес салалық 

біліктілігі бар оқытушымен жүзеге асырылады.  

2.11 Аралық аттестаттауға әр пән бойынша барлық тәжірибелік, зертханалық, 

есептік-графикалық және курстық жұмысты (жобаны), сынақты типтік оқу 

бағдарламаларының талаптарына сәйкес толығымен тапсырған және оқу нәтижесі бойынша 

қанағаттанарлықсыз бағасы жоқ оқушылар жіберіледі.  

1-2 пәннен қанағаттанарлық бағалары бар оқушылар емтиханға білім беру ұйымының 

басшысының рұқсатымен жіберіледі, ал екіден астам қанағаттанарлықсыз бағалары бар 

оқушылар – оқытушылар кеңесінің шешімімен жіберіледі (бұдан әрі-оқытушылар кеңесі).  

2.12.Аралық аттестаттауды өткізу кезінде емтихандық билеттер бойынша 

тапсырмаларды орындау үшін:  

1. ауызша емтиханға әр оқушыға 25 минуттан артпайтын уақыт беріледі, жазбаша 

емтиханға:  

1. әдібиет бойынша (шығарма) 4 академиялық сағат;  

2.математика мен арнайы пәндер бойынша 3 академиялық сағат; 

3. мемлекеттік тіл мен орыс тілі бойынша (мазмұндама) 2 академиялық сағат;  

4.мемлекеттік тіл мен орыс тілінен (диктант)  1 академиялық сағаттан аспайтын 

уақыт беріледі.  

Жазбаша (тестілеу тапсырмалар) емтихандық жұмыстар білім беру ұйымының 

мөртаңбасы қойылған парақта орындалады.  

2.13. Аралық аттестаттауды (емтихандар мен сынақтарды) өткізу кезінде техникалық 

және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының басшысының рұқсатынсыз бөгде 

адамдардың қатысуына болмайды (басшының оқу ісі жөніндегі орынбасары мен бөлім 

меңгерушілерінен басқа).  

2.14. Аралық аттестаттаудан науқастануы немесе басқа дәлелді себептерге 

байланысты өте алмай қалған оқушыларға техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі 

білім беру басшысымен білім беру ұйымының басшысымен бекітілген жеке мерзімдердер 

белгіленеді.  

2.15. Оқушылардың емтихан тапсыру кезінде білімдері, сондай-ақ курстық жобаларды 

қорғау білімдері бесбалдық жүйе бойынша бағаланады: (5-"үздік, 4-"жақсы", 

3-"қанағаттанарлық". 2-"қанағаттанарлықсыз").  

2.16. Емтиханнан «қанағаттанарлықсыз» деген баға алған оқушыларға емтиханды бір 

пәннен бір рет қана қайта тапсыруына рұқсат беріледі.  

Емтиханды (сынақты) қайта тапсыру бөлім меңгерушісінің жазбаша рұқсатымен 

белгіленген мерзімде пәнді жүргізуші оқытушымен (немесе оның болмаған жағдайында осы 

пән бойынша сәйкес салалық біліктілігі бар оқытушы) қайта қабылдауына жол беріледі.  

Емтиханды (сынақты) апсырған бағадан да жоғары бағаға тапсыруға рұқсат 

берілмейді.  

2.17. Аралық аттестаттау нәтижелері бойынша үш қанағаттарлықсыз бағалары бар 

оқушылар оқытушылар кеңесінің шешемі бойынша техникалық және кәсіптік орта білімнен 

кейінгі білім беру ұйымының басшысының бұйрығымен орнатылған үлгідегі анықтама 

берумен  оқудан шығарылады.  

2.18. Белгілі курстың оқу жоспарының толығымен орындаған, барлық сынақтар мен 

аралық аттестаттау емтихандарын табысты тапсырған оқушылар техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беру басшысының бұйрығымен келесі курсқа көшіріледі. 

2.19. Аралық аттестаттуға шығарылмайтын пәндер бойынша қорытынды бағалар 

оқытушымен үлгерімді ағымды бақылау бағалары негізінде курс соңыда қойылады.  

2.20.Ағымды оқу сабақтарынан босатпай аралық аттестаттау емтихандарын мерзімнен 

бұрын тапсыруға техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының 

басшысының бұйрығымен ағымды семестрде типтік білім беру бағдарламаларының 

талаптарына сәйкес зертханалық, тәжірибелік, есептік-графикалық және курстық жұмысты 

(жобаны) «үздік» бағаға тапсырған оқушылар рұқсат беріледі.  



 

2. ТТО құқықтары 

Колледждің тестілеу тәуелсіз орталығы (бұдан әрі – ТТО) құқылы: 

1. Бекітілген кестеге сәйкес студенттердің тәуелсіз тестілеуі мен білім сапасының 

бағалануын өткізу; 

2. Колледждегі оқу-тәрбие процессін жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау; 

3. ПЦК меңгерушілер арқылы колледждің оытушыларынан ТТО жұмысымен 

байланысты қажетті ақпараттар мен материалдарды сұрастыру. 
 

4. Колледждің құрылымдық бөліністерінің қызметін ұйымдастыру 

 

2. Бөлімдердің оқытушылар кеңесі мен ПЦК отырыстарында қорытындыларды 

қарастыру нәтижелері бойынша қатысушы мүшелердің дауыс беруімен ұсыныстар 

қабылданып, хаттамамен рәсімделеді. 

3. Оқытушылар тестілеу материалдарын дайындап, олардың ПЦК бекіту үшін дер 

кезінде ұсынылуына жеке жауапты. Тестілеу-өлшеуіштердің жинақтау папкасын жүргізеді. 

Матералдарды бірізділеп, аттестаттау нәтижелері бойынша жеке мониторингісін 

ұйымдастырады, өзін өзі оқыту жұмыстарын жоспарлайды. Жұмыс нәтижелері оқу жылының 

соңында ПЦК-ның қорытындысы отырысында есеп беру түрінде ұсынылады. 

3. ПЦК меңгерушілері  оқытушылардың жазбаша есеп берулері негізінде ПЦК-ның 

жұмыс сапасының мониторингісін жүргізеді, тәжірибемен алмасу жұмыстарын жоспарлайды, 

кафедраның тақырыптық отырыстары мен өзін өзі оқыту жұмыстарының жоспарын түзетеді. 

Оқытушылардың тестілеу-өлшеуіштерді құрастыру бойынша жұмыс тәжірибелерін 

жинақтауына  кеңес береді. 

4. Бөлім меңгерушілері аттестаттау кезінде төмен нәтиже көрсеткен топтарды 

бақылауға алады, мәселелеі пәндер бойынша сабақтарға кіруді жоспарлайды, бөлім 

старотаттары арқылы жұмысты түзетеді.  

5. Директордың ОІ жөніндегі орынбасары оқу процессі сапасының стниторингісін 

ұйымдастырады: аттестаттау мәліметтері негізінде колледждің барлық  топтарында 

деңгейлік дифференцияны ұйымдастырады, сабақ беру жағдайын бақылау мазмұнын түзетеді 

және векторлы бақылауды ұйымдастырады. 

 
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫ (ЖОБАНЫ) ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ҚОРҒАУ  

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 
 

1.1. Курстық  жұмысты орындау мен қорғау тарлы осы ереже Қазақстан 

Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» заңына, білім берудің 

Мемлекеттік жалпыміндетті стандарттарын, Қазақстан Республикасының білім мен ғылым 

Министрінің 2008 жылғы 21 мамырдағы № 289 бұйрығымен бекітілген Қазақстан 

Республикасының әділет Министрлігінде 2008 жылғы 29 мамырда № 5225 санымен 

тіркелген  «Техникалық және кәсіптік білім ұйымдарында білім алушылардың үлгеріміне 

ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы»  заңына сәйкес әзірленген. 

1.2. Оқудың қорытынды кезеңінде колледжде техникалық және кәсіптік білім беру 

бағдарламасы бойынша мемлекеттік жалпыміндетті білім беру стандарттары және 

мамандықтың жұмысшы жоспарымен көзделге жағдайда, оқушы курстық жұмысты (жобаны) 

орындайды. 

1.3. Курстық жұмыстардың (жобалардың) жетекшілері тиісті пәндік (циклдық) 

комиссияның ұсынысы бойынша колледждің аса тәжірибелі оқытушылар есебінен 

тағайындалады. 



Курстық жұмыстың (жобаның) жетекшісінің міндеттері: 

-   курстық жұмыс (жоба) үшін тапсырмалар құрастыруға; 

-    оқушыларға жұмысты (жобаны) орындау кезеңіне күнтізбелік кесте әзірлеуге 

көмектесуге; 

-  оқушыларға тақырып бойынша негізгі дерек, анықтамалық материалдар мен басқа да 

дереккөздер бойынша кеңес беруге; 

-   консультация кестесін құру, ағымды бақылауды жүзеге асыру, студенттердің жұмыстың 

күнтізбелік кестесін сақтауы; 

-   жұмыстың барлық бөлімдері мен тарауларының көлемін анықтауға; жұмысты 

үйлестіруге; 

-   жұмыс (жоба)туралы жазбаша пікір жасау. 

 

                             2. Курстық жұмыстың (жобаның) мақсаты мен міндеті 

Курстық жұмыс(жоба) қандай да бір арнайы пәннің мәселелерін жазбаша түрдегі 

студенттердің өз бетінше жасалған жұмысы. Шығармашылық өрісін және 

тәжірибелік  қабілеттілігін жүйелі, теориялық, тәжірибелік  ақпараттарды терең игеру 

сәйкесінше оқу жоспары бойынша  студент оқытушының жетекшілігімен курстық жұмысты 

орындайды. 

Курстық жобаның мақсаты: 

- Мамандық бойынша теориялық білімнің ауқымдылылығы, қорытындылылығы және 

жүйелілігін кеңейтіп, бекіту;нақты зерттеулер кезінде қолдана біру; 

- ғылыми, оның ішінде сынды пікірлерді дамыту; кәсіптік міндеттерді шешу үшін теориялық 

білімді шығармашылық тұрғыда қолдана білуді меңгеру; 

- өзіндік жұмыстарды жүргізу тәжірибесін алу және даярланып жатқан курстық жұмыс 

мәселесін шешу кезінде зерттеу әдістемелерін меңгеру; 

- студенттің кәсіптік саладағы өзіндік жұмысты жүргізуге даярлық деңгейін айқындау; 

-болашақ мамандардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына деген қызығушылығын ынталандыру. 

Осы мақсаттарға қол жеткізу курстық жобаны жазу процессінде келесі міндеттер шешіледі 

деп жорамалдайды: 

- зерттеу тақырыбын таңдау; 

- әдеби көздер мен методикалық, инструктивтік, анықтама – нормативтік және басқа 

материалдармен жұмыс жасауын терең игеру; 

 

- жалпы материалды дұрыс жүйеленген ғылыми негізгі нәтижелер және нақты экономикалық 

көрсеткіштердің ұсынысы бойынша іс-әрекеттерін байланыстыра білу; 

 

-  жұмыстың қағаз түрінде дайындалуы. 

- жазбаша ғылыми сөйлеулеу ептілігі. 

                            

3. Курстық жұмыспен (жобамен) жұмыс кезеңдері мен әдістері 

    Курстық жұмысты (жобаны) жазудың келесі кезеңдері бар:  

1) жұмыс (жоба( тақырыбын таңдау және бекіту;  

2) тақырыппен жұмысты жоспарлау; 

3) зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми әдебиетті зерделеу, оны аталдап, мәселені 

анықтау;  

4) зерттеу нәтижелерін қорыту;     

 

3.1. Курстық жұмыстың (жобаның) тақырыбын таңдау және жетекшілігін 



ұйымдастыру 

     Курстық жұмыстың (жобаның) тақырыбы тиісті пәндік-циклдық комиссияме әзірленіп, 

қарастырылады және жаңа оқу жылының басында директордың оқу ісі жөніндегі 

орынбасарымен бекітіледі. Тақырып тізімі жыл сайын жаңартылып отырады.. 

Курстық жұмыстардың тақырыптары арнайы пәндердің типтік және оқу 

бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға сәйкес болуы керек. 

Тақырыпты анықтау кезінде теориялық пән мен аралас ғылымның ғылыми даму 

деңгейін ескеру қажет. 

Оқушыларға олардың ғылыми қызығушылығына , алдыңғы оқу және ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының зерттеуі брысында алған тәжіпибелерінің талдауына қарай курстық 

жұмыстың тақырыбын таңдау құқығы беріледі. Жұмыстың тақырыбы өзекті болуы керек, 

мазмұнында жаңа элементтер мен тәжірибелік мәнділік болуы керек. 

Жұмыстардың тақырыбы әр оқушы үшін жеке болу керек, екі оқушының бір 

тақырыпты таңдауына жол берілмейді. 

3.2 .  Тақырыппен жұмысты жоспарлау 

 Тақырып бекітілгеннен кейін студенттерге оның жетекшісімен құрастырылып, 

жұмыстың аяқталу мерзімі көрсетілген курстық жобаның тапсырмасы беріледі. Курстық жоба 

бойынша берілген тапсырмаға сәйкес, студент өзінің жетекшісімен бірге үлгі бойынша 

тақырыптың жұмыс кестесін құрады. 

 

3.3.  Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми әдебиетті зерделеу 

 Таңдап алынған тақырып бойынша ғылыми деректі зерделеу автордың ғылыми 

мәселенің толық зерделену жағдайы мен оның өзекті жаңалығының дәрежесін 

жорамалдауына себін тигізетін негізін салушы кезең болып табылады. Бұл ретте студент 

ғылыми жұмысты жазу барысында алған қарап шығып оқу және аналитикалық  оқу 

тәжірибесі мен кітапханалық карточкалармен жұмыс істей білу тәжірибесін дамытады. Автор 

зерттеу тақырыбы бойынша монографиясы, авторефераты, кезеңдік шығарылымдар, оқу 

құралдары мен нормативтік деректерді зерделеу негізінде ғылыми мәселенің  өңделу 

жағдайын зерттеп шығуы керек.  Жұмыстың толық ашылуын көрсететін негізгі деректердің 

тізімдемесі шамамен  15-20 атаудан тұруы керек. Пайдаланған деректер тізімі В 

Қосымшасына сәйкес рәсімделеді. 

     Ғылыми әдібиетпен жұмыс істей отыра, оқушы деректерді терең зерттейді, 

теоретикалық ақпараттарды шығармашылық жағынан қабылдауды үйренеді және оның 

негізінде ғылыми негізделген қорытынды жасауды үйренеді. Бұның барлығы студенттерге 

ғылыми зерттеу және практикалық негіздерді алуға мүмкіндік береді және мазмұнын белгілі 

тақырыпқа жазуды үйренеді. 

 

3.4.  Ғылыми зерттеуді жүргізу 

Курстық жұмыс (жоба) аясында өткізілетін ғылыми зерттеуді өткізу негізгі көздерден 

зерделенген материалды сынды талдап, тұжырымдауға және жүйелендіруге болжамдайды; 

зерттелетін құбылыс пен факторды өз бетінше қадағалай білу,  оларды сипаттау және 

тұжырымдамалау, сонымен қатар аса маңызды кезең-   зерделенетін мәселеге дербес ғылыми 

көзқарас білдіру; алынған теориялық ақпараттарды тәжірибеде қолдану мүмкіндігін құра білу.        

Курстық жұмыс (жоба) аса маңызды жаңа ғылыми нәтиже алу үшін көзделмегенмен де, 

ол зерттеу жұмысын жүргізуге бағытталған және ғылыми зерделеудің негізгі әдістерін 

меңгеруді талап етеді. 

Әдісті немесе талдауды нақты тәсілін таңдау жұмыстың мақсаты және міндетімен, 



сонымен қатар, зерттеушінің қорындағы әдебиеттермен, орындаушының ғылыми 

беййімділігімен анықталады.Әрине, оқушы өзінің ғылыми талдауының әдісі мен тәсіліндегі 

таңдауының негіздеп, таңдаған әдістерін зерттеу процессінде қолдана білуі керек.  

3.5.  Зерттеу нәтижелерін қорыту 

Курстық жұмыстағы (жобадағы) зерттеудің теориялық және тәжірибелік мәніне, 

ғылыми жаңалғына кең түрде сипаттама беру,өзінің қорытындылары мен 

тұжырымдамаларның алдына қойған мақсаты мен міндеті үшін қаншалықты маңызды 

екендігін көрсету. 

4. Курстық жұмыстың (жобаның) мазмұнына талаптар 

 

Курстық жұмыстың (жобаның) мазмұны:  

 Кіріспе 

 Негізгі бөлім 

 Қорытынды 

 Пайдаланған деректердің тізімі 

 Қосымша 

 

4.1.     Кіріспеде таңдалған тақырыптың өзектілігі, мақсаты, зерттеу есебі, зерттеудің пәні 

және объектісі, курстық жұмыстың құрылымы көрсетіледі. Курстық жұмыстың 

(жобаның) жоспарын кіріспе, нөмірлердің тәртібі және барлық бөлімдердің және 

параграфтардың аты, қорытынды, Пайдаланылған деректердің тізімі, беттердің нөмірлері 

мен көрсету және бұдан жұмыстық элементтердің құрылымы басталады.  

Кіріспенің міндетті элементі зерттелетін нысан мен пәнінің тұжырымдамасы болып 

табылады. Нысан – бұл процесс немесе құбылыс. Пән – бұл нысанның  шегі. Зерттеудің 

нысаны мен мәні  ғылыми процестің санаты ретінде өзара жалпы және жеке түрде ара 

қатыста бола алады. Нысанда зерттеудің пәні болып табылатын бөлігі ерекшеленеді. 

Зерттеудің нысаны мен пәнін тұжырымдай отырып, зерттеудің мақсатына көшіп, сонымен 

қатар осы мақсатқа сәйкес шешетін нақты тапсырманы  нақты көрсету қажет, сонымен қатар 

қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін қажет жағдай болып табылатын нақты материалдарды 

жинауға ықпал ететін әдістемелік қисынды негіздемені анықтау керек.  

Кіріспе 1-2 бетте қысқаша түрде болуы керек. 

 

4.2. Курстық жұмыстың негізгі бөлігі 

Теориялық бөлімінде зерттеуддің теориялық алғы шарттары суреттеледі, мәселеге 

қатысты ғылыми дерекке қысқаша шолу жасалады,жұмыста қолданылатын терминдерге 

анықтама беріледі, ғылыми деректің талдауы негізінде зерттеудің зерделенген деңгейі 

дәлелденеді, зерттелетін көзқарас мәселесіне қатысты сынды талдау жасалады, осы 

көзқарастарға  деген өзінің пікірін дәлелдейді, сол негізде қандай да бір ғылыми гипотеза 

ұсынылады. 

Негізгі бөлімнің тарауларының мазмұны жұмыс тақырыбымен тоық сәйкес болуы 

керек және оы толығымен ашу керек. Мазмұны зерттеушінің жинақталған материалды 



қысқаша, қисынды және аргументті баяндай білетіндігін көрсетуі керек.  

 Қолданбалы (тәжірибелік-зерттеу) бөлігінде өткізілген зерттеудің сипаттамасы, 

алынған ақпараттардың талдауы мен интерпретациясы көрсетіледі. Материалдың баяндама 

жағына аса көңіл аудару қажет: сипатталу қисындылығы, жүйелілігі, қарапайымылығы мен 

қысқалығы, толықтылығы мен дәлелділігі. 

Автор өзінің ғылыми гипотезасының дәлелдеп шығуы керек, өткізілген зерттеуден 

алынған нәтижелерді тәжірибеде қолдану мүмкіншілігін жинақтап, қорытады. 

4.3. Қорытындыда  автормен жасалған жұмыс қорытылады, тиісті тұжырымдамалар 

жасалады, жұмыстың тәжірибелік және теориялық маңыздылығы дәлелденеді, мәселені ары 

қарай зерттеу белгіленеді. 

4.4.  Пайдаланылған дерек тізімі студенттің қарастырылып отырған негізгі 

ғылыми-теориялық жұмысымен қаншалықты кең көлемде танысқандығын куәландыруы 

керек. Тізімге жұмыста цитатталған әдебиет қана емес, студентпен осы мәселе бойынша 

оқылып, зереленген барлық деректер енгізіледі. 

Пайдаланылған дерек тізімі Б Қосымшасына сәйкес рәсімделеді. 

4.5. Қосымшада курстық жұмыстың (жобаның) негізгі мазмұнын толықтыратын 

материалдал көрсетіледі. Қосымшалар жеке парақтарда рәсімделеді және бас әріптермен 

белгіленеді. 

 

5. Курстық жұмысты рәсімдеу талаптары 

 

5.1. Жұмыс А4 форматтағы стандартты парақтардың бір жағында орындалады, мәтін  

Microsoft Word үлгісінде басылып жазылады - 14 шрифтпен Times New Roman,  Парақтың сол 

жақ жиегі - 30мм аз болмайтын, оң жақ жиегі – 10мм,  жоғары жағы – 20мм,  төмен 

жағы-20мм. Жоларалығы -1,5. Курстық жұмыстың көлемі 25 беттен аз болмауы керек. 

5.2.  Курстық жұмыстың құрылымы: 

- титулды бет 

- курстық жұмыстың рецензиясына арналған парақ; 

- мазмұны; 

- кіріспе; 

- негізгі бөлім  (жоспар бөлімдерінің мазмұны нөмірленеді); 

- қорытынды; 

- пайдаланылған деректер тізімі; 

- қосымшалар. 



Титулды бет курстық жұмыстың (жобаның) жалпы беттерінің нөмірлерін көрсетеді. Беттің 

нөмірі титулды параққа қойылмайды.  

Беттер араб сандарымен нөмірленеді. Беттің нөмірі парақтың төменгі жағында ортада нүктесіз 

қойылады. 

Титулды беи курстық жұмыстың бірнші беті болып табылады және А Қосымшасына сәйкес 

толтырылады. 

«МАЗМҰНЫ»  деген сөз тақырып ретінде парақтың жоғарғы жағында, жолдың ортасында 

бас әріптермен, жартылай  қою шрифтпен жазылады. 

5.3.  Жұмыстың әр құрылымдық бөлімі (кіріспе, негізгі бөлім атауы, қорытынды), 

пайдаланған деректер тізімі жаңа беттен басталуы керек, тақырып ретінде парақтың жоғарғы 

жағында жолдың ортасында бас әріптермен– КІРІСПЕ деп жазылады. 

5.4. Пайдаланған деректер тізімі В Қосымшасына сәйкес курстық жұмысты жасау барысында 

алынған ақпараттарды көрсетумен әліпбилік тәртіпте рәсімделеді. 

 «Құқықтану» мамандығының ерекшелігін ескере отырып, пайдаланған дерек тізімі 

заңнамалық құжаттардан басталып, әрі қарай әліпби бойынша жазылады. 

Тақырыптағы дерктер сілтемелері  деректер тізімі бойынша төртбұрышты жақшаға алынған 

[1,115] реттік санмен белгіленеді.  

5.5. Қосымшалар жұмыстың соңғы бетінде рәсімделеді. Әр қосымша жаңа беттен басталады. 

Слово «Қосымша» деген сөз парақтың жоғарғы оң жағында бас әріптермен жазылып, 

қосымшаның реті әріптермее белгіленеді.  

 

6. Курстық жұмысты (жобаны) қорғау және қорғауға дайындық  

 

Курстық жұмыстар (жобалар) директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарымен бекітілген 

кестеге сәйкес қысқы және жазғы сессия басталғанға дейін екі апта бұрын қорғалады. 

Курстық жұмысты (жобаны) қорғауға  басшының рецензиясы бар болған жағдайда рұқсат 

беріледі. 

Курстық жобаны қорғау кезінде авторға  сөз сөйлеуге 5 минуттық уақыт беріледі, онда 

зерттеудің өзектілігі, жаңалығы, мақсаты мен міндеті және оның негізгі айтылады. 

Курстық жұмысты қорғау кезінде бағаланады: 

а)      жұмыстың негізгі мазмұнын қысқаша баяндай білу және оның теориялық және 

тәірибелік ерекшелігін көрсету; 

б)      сұрақтарға жауап беру кезінде жұмыс материалын меңгеру дәрежесі; 

в)      өзінің көзқарасын аргументтеп, қорғау, ғылыми дискусия жүргізу. 

 



7. Курстық жұмыстың (жобаның) мазмұнына,рәсімделуіне және қорғауына баға 

беру 
7.1. Курстық жұмыстың (жобаның) рецензиялануын, сонымен қатар  студенттің оны 

қорғауын ескере отырып, курстық жұмыс (жоба) келесі параметрлер негізінде бесбалдық жүйе 

бойынша бағаланады: 

1. Өзекті тақырыптар, заманауилық жағдай мен тиісті ғылым саласының даму 

болашағына , тәжірибелкі тапсырмаларға сәйкестілігі. 

     2 . Зерттеудің мәнін, мәселесін, нысанын нақты анықтай білу, мақсатын, міндетін және 

жұмысшы гиптезасын құрастыру. 

3. Курстық жұмыстың тақырыбы бойынша монографиялық және кезеңдік әдебиеттерге 

сынды талдау жасай білу,  зерттелетін мәселенің тарихы мен қазіргі жағдайына 

сипаттама бере білу. 

4. Зерттеу әдістемесін меңгеру. 

5. Алынған нәтижелерді талдап, жалпылай білу, негізделген тұжырымдар мен 

тәжірибелік ұсыныстар жасау. 

6. Берілген тапсырманы шеші деңгейі, алынған нәтижелердің дұрыстығы. 

7. Мазмұндық жағынан: қисындылығы мен жүйелілігі, материалдың толық баяндалуы, 

жалпы сауаттылық. 

8. Сыртқы безендірілуі: Титулды беттің, жұмыс тақырыбының, пайдлнған деректер 

тізімінің Қосымшасына сәйкес. 

Аталған параметрлерге байланысты келесі бағалар қойылады: 

- "Үздік": жұмысқа қойылған барлық талаптардың сақталуы; жұмыстың шығармашылық 

сипаты, нәтижелердің сауатты әрі нақты баяндалуы, қорғау барысында қойылған сұарқтарға 

толық және аргументті жауап беру. 

- "Жақсы": жұмыстың рефератты бөлімі жоғары деңгейде орындалған, зерттеу бөлігі мен 

жұмыс қорытындысы жеткілікті емес. Зерттеу нәтижесі толық баяндалмаған. 

-"Қанағаттанарлық": мәселенің түпкі мәні тоолық ашылмаған, зерттеу бөлігі тиісті түрде 

мұқият орындалмаған, бірақ алынған нәтижелер тәжірибелік жұмыста пайдаланылуы мүмкін. 

Зерттеудің нәижелерін баяндау бөлігі мен қорғау кезіндегі қойылған сұрақтардың жауаптары 

айтарлықтай аз. 

- "Қанағаттанбайтындай": курстық жобаның негізгі талаптарының сақталмауы, 

материалды меңгермеі және сұрақтарға жауап бере білмеу. 

7.2. Курстық жұмыс (жоба) бойынша қанағаттанбайтын баға алған оқушыларға: 

-аталған пән бойынша қорытынды бақылау тапсырмасына рұқсат берілмейді; 

-тиісті пәндік (циклдық) комиссияның шешімі бойынша басқа жаңа тақырып таңдау немесе 

бұрынғы курстық жұмысты (жобаны) түзеу құқығы беріледі. 

Курстық ұмысты (жобаны) қорғау тиісті пәндік (циклдық) комиссияның шешімі бойынша 

оқытушылар есебінен құрылған комиссиямен қабылданады. 

7.3. Оқушылардан қабылданған курстық жұмыстар (жобалар) колледдің мұрағатында екі жыл 



мерзім ішінде сақталады. Сақталу мерзімі аяқталғаннан кейін барлық курстық жұмыстар 

(жобалар) акт бойынша есептен шығарылып, жойылады.  

7.4. Оқыту-әдістемелік құндылығы бар курстық жұмыстар (жобалар) тиісті пәндік (циклдық) 

комиссияларда сақталады және колледждің оқу құралы ретінде қолданылады. 

 



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУЫН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ 

ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1. Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім ұйымдарында 

оқушыларды аралық аттестаттаудан өткізу туралы осы Ереже Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» заңы, «Техникалық және кәсіптік білімді беру 

бағдардамаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының қызметі туралы типті 

Ережелер», ҚР БжҒМ 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығымен бекітілген 

«Техникалық жәек кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 

оқитындардың үлгерімдерінің ағымды бақылауы, аралық және қорытынды 

аттестаттауын өткізудің типті Ережелері» сәйкес әзірленген және Қостанай 

облысы әкімдігінің білім басқармасы «Ы.Алтынсарин атындағы Рудный 

әлеуметтік-гуманитарлық коллледжі» КМҚК-нда (бұдан әрі-Колледж)  

оқушыларды аралық аттестаттаудан өткізу тәртібін анықтайды.  

1.2 Осы Ережеде келесі анықтамалар пайдаланылған: оқушылардың қорытынды 

аттестаттауы – білім ұйымымен оқушылардың техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі мемлекеттік жалпыміндетті стандартты игеру дәрежесін анықтау мақсатымен 

өткізілетін үдеріс.  

 

2. Оқушылардың қорытынды аттестаттауды өткізу  

2.1 Колледжде оқушылардың қорытынды аттестаттауына жатады:  

оқушылардың қорытынды аттестаттауы;  

кәсіптік даярлық деңгейіне баға мен біліктілік беру;  

2.2. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі ұйымдарда оқушылардың 

қорытынды аттестаттауын ұйымдастырып, өткізу үшін  білім ұйымының директорының 

бұйрығымен аттестаттау комиссиясы құрылады (бұдан әрі-комиссия).  

Комиссияның төрағасы білім саласындағы жергілікті атқару органы және 

құрылтайшының келісімімен тиісті өндірістік саланың жоғарыбілікті мамандары есебінен 

тағайындалады.  

Комиссия төрағасының орынбасары ретінде Колледждің директоры немесе оның 

орынбасары тағайындалады, комиссия мүшелері – кәсіпорындардың жоғарыбілікті  

мамандары, өндірістік учасклердің шеберлері, арнайы пән оқытушылары есебінен 

құралады.  

2.3 Комиссия қорытынды аттестауттау кезеңіне қорытынды аттестаттау 

өткізілгенге дейін юір ай бұрын құрылады.  

2.4 Комиссия анықтайды:  

- Оқушының теориялық және тәжірибелік даярлығы деңгейінің техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі жалпыміндетті стандарттарға  сәйкестілігі;  

- оқушылардың өндірістік оқыту мен арнайы пәндер бойынша нақты білім деңгейі 

мен ептілігі және практикалық тәжірибесі, олардың мамандықтар бойынша оқу 

бағдарламалары мен біліктілік сипаттамасының талаптарына сәйкестілігі.  

2.5 Комиссия отырысының ұзақтылығына күніне алты сағаттан аспауы тиіс.  

2.6 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі ілім ұйымында оқушалардың 

қорытынды аттестаттауы оқу процессі және жұмыс оқу жоспарының кестесіне сәйкес 

мерзімдерде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі мемлекеттік жалпыміндеті 

стандарттармен белгіленген үлгіде  өткізіледі.  

2.7 Комиссияға келесі материалдар мен құжаттар ұсынылады:  



 

- мамандық (кәсіп) бойынша мемлекеттік жалпыміндетті білім стандарты;  

- кәсіптік лицей, колледж басшысының оқушыларды қорытынды аттесататтауға 

жіберілуі туралы бұйрығы;  

- оқушылардың қорытынды бағаларының жиынтық тізімдемесі;  

- оқу бағдарламасына сәйкес қорытынды емтиханға шығарылатын емтихандық 

билеттер жиынтығы мен сұрақтар тізімі;  

- оқушылардың денсаулығына байланысты қорытынды аттестаттау мерзімін басқа 

мерзімге көшіруіне құқығын растайтын құжаттар.  

2.8 Оқушылардың қорытынды аттестаттауы техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім ұйымдарында арнайы пәндер бойынша қорытынды емтихан 

тапсыру немесе дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау үлгісінде өткізіледі.  

Арнайы пәндер бойынша қорытынды емтихандар оқу бағдарламаларына сәйкес 

келесі үлгілерде өткізіледі: ауызша, жазбаша, бірнеше арнайы пәндердің сұрақтары 

енгізілген кешенді емтихандар кешені үлгісінде.  

Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау қортынды аттестаттау комиссиясы 

мүшелерінің 2/3 бөлігінің қатысуымен ашық отырыста өткізіледі.  

Бір дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау ұзақтылығы бір оқушыға 30 минуттан 

аспауы керек. Дипломдық жобаны қорғау үшін, оқушы ұзақтылығы 10 минуттан аспайтын 

баяндамамен шығады. Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау нәтижелері сол күні 

жарияланады.  

Ауызша қорытынды емтиханның ұзақтылығы бр оқушыға 15 минуттан аспауы 

керек.  

2.9 Дипломдық жобаны қорғау немесе қорытынды емтиханды тапсыру кезінде 

«қанағаттанарлықсық» деген баға алған тұлғаларға аттестаттау комиссиясы қорытынды 

аттестаттауды қайта тапсыруға рұқсат беру туралы шешім шығарады және оның 

мерзімдері белгіленеді. Қайталау қорытынды емтихан қанағаттанарлықсыз баға алған пән 

бойынша ғана өткізіледі.  

Комиссия оқушыға өзі қорғаған жұмысты түзетіп қайта қорғауын немесе 

комиссиямен белгіленген жаңа тақырыпты әзірлеуі керектігін анықтайды.  

2.10. Дипломдық жобаны қрғаудан немесе қорытынды емтиханнан 

«қанағаттанарлықсыз» баға алған оқушыға мамандығы (кәсібі) бойынша  толық курсты 

тәмамадағаннан кейін орнатылған үлгідегі анықтама беріледі.  

2.11. Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғауға немесе қорытынды емтиханды 

тапсыруға келмегендігінің дәлелді себептерін растайтын құжаттары бар оқушылар, білім 

беру ұйымының басшысының бұйрығымен белгіленген мерзімде қорытынды 

аттестаттаудан өтулеріне рұқсат беріледі.  

2.12. Комиссия отырыстары тиісті хаттамамен рәсімделіп, комиссияның төрағасы, 

мүшелері мен хатшысының қолы қойылады. Комиссия отырысының хаттамасынан 

оқушылардың қорытынды аттестаттаудан өтуі мен қорытынды аттестаттау емтихандарын 

тапсыруы туралы үзіндісі білім беру ұйымының мұрағатына сақтауға тапсырылады.  

2.13. Оқушылардың кәсіптік даярлығы мен білікитілік деңгейінің бағасы ТжКБ 

МБЖС сәйкес жұмыс берушілермен жүзеге асырылды (№484 - 15.08.2017 жыл).  

2.14. Барлық пәндердің 75% «үздік» бағаға тапсырған, ал қалған пәндерді – 

«жақсы» деген бағаға тапсырған және дипломдық жобаны (жұмысты) «үздік» бағаға 

қорғаған оқушыларға үздік диплом беріледі.  

2.15. Білктілік деңгейі көрсетілген дипломды беру туралы шешім арнайы пәндердің 

қоырытынды емтиханы мен (немесе) дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау негізінде 

қабылданады.  

2.16 Комиссия төрағасы аттестация аяқталғаннан кейін екіапталық мерзімде 

аттестаттау қорытындысчы туралы есеп береді.  

2.17. Комиссия төрағасының есебінде көрсетіледі: оқушылардың мамандық (кәсіп) 

бойынша даярлық деңгейі; оқушының емтихан тапсыру кезінде айқындалған білім 



 

сипаттамасы; оқушының пәннің жеке сұрақтары бойынша даярлығының жетіспеушілігі; 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруде кәсіптер (мамандықтар) 

бойынша  білікті мамандарды даярлауды жақсарту туралы ұсыныс-кеңестер.  

2.18 Комиссия төрағасы оқушылар кеңесіне комиссия жұмысының нәтижесі 

туралы баяндайды.  

 

 

 

  



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ КОМИСИЯ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 
 

1.1 Осы Ереже «Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық 

колледжі» КМҚК-ның (бұдан әрі-Колледж оқуға түсер алдындағы емтихандар мен 

апелляцияны өткізу кезеңінде )  апелляциялық комиссиясының құрамын, өкілеттілігі мен 

жұмыс тәртібін анықтайды.  

1.2 Апелляциялық комиссияның негізгі міндеттері:  

- Қазақстан Республикасның Контитуциясы және заңнамасымен орнатылған білім 

саласындағы азаматтардың құқықтарының сақталуын қамтамасыз ету;  

- оқуға түсу емтихандарын жүргізу кезінде бірыңғай талаптардың сақталуы мен 

емтихандық жұмыстардың бағасына қатысты даулы мәселелерді шешуді қамтамасыз ету;  

- оқуға түсетіндердің бейімділігі мен дарындылығына дұрыс баға беру.  

1.3 Апелляциялық комиссияны сайлау тәртібі.  

1.4 Оқуға түсу емтихандарының қорытындыларымен келіспейтін талапкерлердің 

өтініштерін қарастыру үшін Колледждің директорымен апелляциялық комиссияқұрылып, 

оның құрамы мен төрағасы анықталады.  

1.5 Апелляциялық комиссия тәжірибелі және білікті әкілдердің санатынан 

құрылады.  

1.6 Апелляциялық комиссияның әрекетте болу мерзімі – 1 жыл.  

1.7 Апелляциялық комиссия өз жұмысында келесі нормативтік құжаттарды 

басшылыққа алады:  

- Қазақстан Республикасының «Білі туралы» Заңы;  

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген техникалық және 

кәсіптік білім ұйымының типтік жұмыс ережелері;  

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген техникалық және 

кәсіптік білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымына 

қабылдаудың типтік ережелері;  

- Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігінің басқа да 

нормативтік құқықтық құжаттарымен;  

- білім беру қызметін жүзеге асыру құқығының мемлекеттік лицензиясы;  

- колледж Жарғысы;  

- коллед директорымен бекітілген колледжге қабылдау ережелері;  

- осы Ереже.  

 

2 Негізгі бөлімі 

 

2.1 Апелляциялық комиссияның дербес құрамы мен оның жұмыс тәртібі Колледж 

директорының бұйрығымен бекітіледі.  

2.2 Апелляциялық комиссияны ҚР қолданыстағы заңнамасы және  осы ережемен 

сәйкес комиссияның жұмысын ұйымдастырып, мүшелердің арасында міндеттерді бөлетін, 

оның жұмысының бақылауын жүзеге асыратын төраға басқарады.  

2.3 Апелляциялық комиссияның құрамына кіреді: Колледждің қабылдау 

комиссиясының төрағасы мен оның орынбасары, қабылдау комиссиясының жауапты 

хатшысы, оқытушылар.  

2.4 Апелляциялық комиссия келесі функцияларды атқарады:  



 

- оқуға түсу емтихандарын өткізу тәртібінің бұзылғандығы және (немесе) оқуға 

түсу емтихандарының нәтижелерімен келіспегендігі туралы түскен өтінішті қабылдап, 

қарастырады;  

- оқуға түсу емтихандарының мазмұны мен құрылымын, оларды тексеру және 

бағалау үдерістерінің орнатылған  талаптарына сәйкестілігін анықтайды;  

- оқуға түсу емтихандары бойынша қойылған бағаларының сәйкестілігін 

анықтайды;  

- қойылған баға мен қойылған басқа бағаның сәйкестілігі туралы апелляцияны 

қарастыру нәтижесі бойынша шешім қабылдайды;  

- қарастырылған аппеляция нәтижесі бойынша шешім қабылдайды және ол 

хаттамамен рәсімделеді, хаттама апелляциялық комиссияның төрағасы мен мүшелері қол 

қояды;  

- қабылданған шешім апелляцияға жүгінген талапкердің немесе оның 

ата-аналарының (заңды өкілдерінің) мәліметіне қол қою арқылы жеткізіледі.  

2.5 Апелляциялық комиссия Төрағасының міндеттері:  

-осы Ереже және нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес 

апелляцияның өзуақтылы және дұрыс қарастырылуын жүзеге асыруға;  

- өзіне жүктелген міндеттерді жоғары кәсіптік деңгейде, этикалық, моральдық 

нормаларды сақтай отырып атқаруға;  

- АК-ның төрағасына апелляцияның қарастырылу мерзімдерін бұзуға әкеп соғуы 

мүмкін мәселелер туралы өзуақтылы хабарлауға;  

- құпиялылықты сақтауға;  

- апелляциялық комиссиясының шешімін қарастыруға ұсынып, оның талқылауына 

қатысуға;  

- дауыс беру арқылы аппеляциялық комиссияның шешімін қабылдау үдірісіне 

қатысуға;  

- құжат айналымының орнатылған тәртібін сақтауға, құжаттар мен материалдардың 

сақталуына.  

2.6 Апелляциялық комиссия мүшелерінің міндеттері:  

- апелляцияны осы Ереже мен нормативтік құқықтық актілердің талаптарына 

сәйкес өзуақтылы және дұрыс қарастырылуын жүзеге асыруға;  

- өзіне жүктелген міндеттерді жоғары кәсіптік деңгейде, этикалық, моральдық 

нормаларды сақтай отырып атқаруға; 

- қойылған бағаның орнатылған талаптарға сәйкестілігін тексеру;  

- дауыс беру арқылы аппеляциялық комиссияның шешімін қабылдау үдірісіне 

қатысуға;  

      - құпиялылықты сақтауға;  

- апелляциялық комиссияның шешімдері хаттамамен рәсімделіп, комиссияның 

барлық мүшелерінің қолы қойылуына;  

- құжат айналымының орнатылған тәртібін сақтауға, құжаттар мен материалдардың 

сақталуына. 

2.7 Апелляциялық комиссия жұмысының тәртібі:  

Өзінің оқуға түсу емтихандарының нәтижелерімен немесе бағасының  түсуіне 

себеп болған емтихандарды қабылдау үдірісімен келіспейтін талапкерлер апелляциялық 

комиссияның төрағасының атына өзінің пікірі бойынша қойылған бағаны дұрыс емес 

екендігі туралы аргументтелген жазбаша өтінішті осы Ереженің 1-ші қосымшасының 

үлгісіне сәйкес ұсынуына құқылы.  

Апелляциялық комиссияның жұмыс уақыты мен орны төрағамен белгіленеді. 

Апелляциялық комиссияның жұмысы аяқталғаннан кейін осы пән бойынша апелляциялық 

өтініштер қабылданбайды және қарастырылмайды.  

Оқуға түсу емтихандарынан алған бағасының қайта қарастырылуына қалайтын 

талапкердің жеке тұлғасын растайтын жеке куәлігі болуы керек.  



 

Кәмелетке толмаған оқуға түсушінің (18 жасқа дейін) ата-аналарының біреуі 

(заңды уәкілі) қатысуына құқылы. Апелляцияныда кәмелетке толмағандармен қатысып 

отыған қадағалаушылар апелляциялық комисияның жұмысын талқылауға немесе 

емтихандың әрекеттерге қатысты өзінің пікірлерін қосуға құқылы емес.  

Апелляцияға ұсынылған өтініш жүгінген талапкердің қатысуынсыз да 

қарастырылуы мүмкін. Апелляциялық комиссияның отырысына өзге адамдардың 

қатысуына тек төрағаның рұқсатымен жол беріледі.  

Оқуға түсуші өз жұмысының қарастырылу нәтижелері және бағалау өлшемдерімен 

танысуға құқығы бар. Апелляциялық комиссияның төрағасы мен (немесе) апелляциялық 

комиссия мүшесі апелляцияға шағымданған оқуға түсушіге емтихандық жұмыс мазмұны 

үшін қойылған баға өлшемдеріне түсініктеме береді.  

Емтиханға қойылған баға толығымен дұрыс орындалып, рәсімделген тапсырманың 

дұрыс анықталмаған жағдайында өзгертілуі мүмкін. Егер тиісті нәтижеге әкелмеген 

немесе нәтижесі жоқ тапсырма орындалмаған болып есептеледі.  

Апелляцияны қарастыру нәтижелерінің рәсімделуі:  

Апелляцияны қарастыру нәтижелері бойынша, апелляциялық комиссия 

жұмысының мазмұнын зерделеп, талдау;  

Аппеляцияны қанағаттандырудан бас тарту немесе бағаны өзгеріссіз қалдыру 

туралы;  

Апелляцияны қанағаттандырылуы және емтихандық бағаның өзгертілуі туралы; 

Комиссияның шешімдері хаттамамен рәсімделеді және қажет болған жағдайда 

талапкердің емтихандық жұмысының бағасына және емтихандық парағына өзгерістер 

енгізіледі.  

Апелляциялық комиссияның қойылған бағаға қатысты келіспеушілік туған 

жағдайда дауыс беру арқылы қабылданған шешім дауыс көпшілігімен бекітіледі. Дауыс 

саны тең болған жағдайда шешімді апелляциялық комиссияның төрағасы қабылдайды.  

Апеляциялық комиссияның хаттамамен рәсімделген шешімі талапкердің 

мәліметіне жеткізіледі (қол қою арқылы) және апелляциялық комиссияның шешімі жеке 

істе қатаң есептік құжат ретінде сақталады.  

Апеляциялық комиссияның шешімі соңғы болып саналады және қайта 

қарастырылуға жатпайды.  

Комиссия хаттамалары апелляцияға ұсынылған өтінішпен, емтихандық парақ және 

жауап бланкілерімен бірге қабылдау комиссиясына тапсырылады.  

Апелляцияны өткізу кезінде апелляциялық комиссияның құрамына енгізілген 

тұлғалар демалыста және қызметтік іссапарда болулары мүмкін емес.  

  



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

СТУДЕНТТЕРДІҢ КӘСІПТІК ТӘЖІРИБЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

Техникалық және кәсіптік оқыту жүйесінің оқушыларының тәжірибесі оқу 

процессінің ажырамайтын құрама бөлігі болып табылады және Қазақстан 

Республикасының білім және ғылым Министрлігімен бекітілген оқу жоспарлары мен 

стандарттарына сәйкес ұйымдастырылады. 

Жұмысшы оқу жоспарларын құру кезінде практиканың кез келген түрін өту 

мерзімдері оқу мекемесінің мұқтаждығына байланысты өзгертілуі мүмкін. Оқу 

жоспарындағы практикаға  қатысты барлық өзгерістер оқыту-әдістемелік кеңестің 

отырысында қарастырылып, оқу мекемесінің бұйрығымен бекітіледі. 

Практиканың негізгі түрлері болып табылады: 

– оқу практикасы: оқушыларды жалпыкәсіптік және арнайы пәндерді тереңдетіп 

игеруге даярлау, оларға практикалық кәсіптік құзыреттілікті, ептілікті дарыту; 

– ішіне мамандық пен мамандандыру бойынша тәжірибе енетін өндірістік 

технологиялық тәжірибе:  толығымен кәсіптік қызметті игеру үшін арнайы пәндерді 

зерделеу кезде алынған білімді бекіту, кеңейту, тереңдету және жүйелеу; 

 – диплом алды тәжірибе: бастапқы кәсіптік тәжірибені игеру, оқушының өзіндік 

еңбек әрекеттерге кәсіптік даярлығын тексеру, курстық және дипломдық жобаға 

материалдар жинау. 

Тәжірибенің әр түрінің мақсаттары мен міндеттері, оқытушылар мен әдіскерлердің 

қызмет мазмұны Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігімен бекітілген 

типтік ережелермен анықталады. 

Типтік негізде жұмыс оқу бағдарламасы құрастырылады, ол оқу-әдістемелік кеңес 

отырыстарында қарастырылып, оқу мекемесінің басшысымен бекітіледі. 

Тәжірибенің жұмыс оқу бағдарламасында көрсетілуі керек:  

–   тәжірибенің мақсаты, міндеті мен өткізілу мерзімдері;            

–   оқушының тәжірибе процессіндеигере білуі қажет ептілігінің тізімі;   

- оқушылар мен әдіскерлердің тәжірибе барысында орындайтын қызмет түрлері;  

- тәжірибе барысын жобалап шамамен жоспарлау;  

- есептік құжаттардың үлгілерін көрсету;          

- әр тәжірибенің түрі бойынша белгі қою тәртібі туралы түсініктеме; 

-оқушылар мен әдіскерлер үшін қажетті жадымалдар; 

- ұсынылатын әдебиеттер тізімі.      

Әр оқу жылына базалық кәсіпорындар әкімшілігі мен колледж әкімшілігі арасында 

тараптардың тәжірибенің барлық түрін ұйымдастырып, өткізудегі міндеттері көздделген шарт 

жасалады. 

Базалық ретінде жеткілікті материалдық жабдығы мен білікті мамандар құрамы 

бар жақын орналасқан ұйымдар таңдалады.  

Оқушылар тәжірибе басталғанға дейін бір апта бұрын тәжірибе базалары бойынша 

бөлініп, оқу мекемесінің бұйрығымен бекітіледі. Бұйрыққа оқушылардың оқу-өндірістік 

тәжірбесіне шығатын бірінші күнінен кешіктірілмей оқу мекемесінің басшысының қолы 

қойылады. Оқу мекемесімен шығарылған бұйрықтан кейін тәжірибе базасының өзгерген 

жағдайында, оқушы немесе әдіскер оны оқу-өндірістік тәжіорибе жетекшісіне хабарлап, 

студенттерді тәжірибе базаларына бөлу туралы бұйрығына өзгерістер енгізіледі. 

Өндірістік қажеттілік туған жағдайда немесе оқушының тәжірибені тәжірибелік база 

болып табылмайтын кәсіпорында өткісі келген жағдайда, ОӨТ жетекшісіне басшының 

өндірістік тәжірибені толыққанды өтетіндігіне кепілдік берілетіндігі туралы қолы 



 

қойылған өтінішхат ұсынылуы тиіс. 

Тәжірибе бойынша қойылатын белгілер теориялық оқуға тең келеді және оқушының 

жалпы үлгерімін қорыту кезінде есепке алынып, семстр қорытындысы бойынша оқу 

тобының жинақтау тізімінде көрсетіледі.  

Егер тәжірибе бірнеше семестр бойына жалғасатын болса, онда тәжірибеге қатысты 

белгі оқушының сынақ кітапшасына әр семестр сайын «Емтихандық сессияға 

шығарылмайтын пәндер бойынша семестрлік бағалар» бағанына қойылады. «Оқу, 

өндірістік және тәжірибенің басқа түрлері» бағанына тәжірибенің барлық түрлері бойынша 

қорытынды бағалар қойылады.  

Тәжірибенің келесі түріне алдыңғы тәжірибенің бағдарламасын орындаған 

оқушылар жіберіледі.Тәжірибенің қандай да бір түрін дәлелді себептерге байланысты 

орындамаған оқушыларға оқу-өндірістік тәжіриьенің жетекшісімен тәжірибені оқудан тыс 

уақытта өту үшін жолдама беріледі.  

Семестр бойынша тәжірибе бағдарлмасын дәлелді себептерсіз орындамаған 

оқушылар оқу орнынан шығарылады. 

Тәжірибе бойынша қорытынды баға  дипломалды тәжірибенің жетекшісімен 

қойылады және оқу-өндірістік ісінің жетекшісімен расталып, дипломалды тәжірибе 

бойынша өтетін қорытынды конференцияда бекітіледі. 

Тәжірибенің қорытынды бағасы дипломалды тәжірибенің бағасынан жоғары бола 

алмайды, бірақ оқушының алдыңғы тәжірибе түрлері бойынша бірнеше төмен бағалары 

болсағ онда төмен болуы мүмкін. 

Тәжірибенің әр түрі бойынша нұсқаулы семинарлар өткізіліп тұрады. Семинарда 

оқушыларға тәжірибенің мақсаты мен міндеті, жұмыс мазмұны, есеп беру 

құжаттамаларының үлгілері және т.б. түсініктеме беріледі. Нұсқаулы семинарға әдіскерлер 

мен өндірістік оқыту шеберлерінің қатысулары міндетті. 

Тәжірибенің соңғы кезеңі колледждегі қорытынды конферения болып табылады, 

конференцияда оқушылар мен әдіскерлердің, өндірістік оқыту шеберлерінің жұмыс 

нәтижелері қорытылады және тәжірибенің осы түрі бойынша тәжірибешілердің бағалары 

бекітіледі. 

Оқу және педагогикалық тәжіри бе аяқталғаннан кейін, пән бойынша оқу жоспарына 

сәйкес біліктілік емтихандардың нәтижелері бойынша, студенттерге жұмысшы кәсібінің 

(мамандығының) бірі беріледі, дипломалды кәсіптік тәжірибеден кейін, пән бойынша оқу 

жоспарына сәйкес біліктілік емтихандар нәтижесінде негізгі біліктілік беріледі. 

Стипендия алатын оқушыларға тәжірибе өту кезінде стипендия рпнатылған тәртіпке 

сәйкес төленеді. 

Оқушылардың қалалық және қаларалық көлікпен жүру жолақылары өздерінің 

есебінен төленеді. 

Тәжірибенің барлық  түрлерін өту алдында тәжірибе жетекшісі топата 

оқушылармен тиісті құжаттарды рәсімдеумен қауіпсіздік техникасы бойынша 

нұсқаулықтар жүргізеді. 

Әр семестрдың соңында топтың тәжірибе жетекшісі мен әдіскерлер тәжірибе 

нәтижесі туралы есеп берулері тиіс, тәжірибе журналдарын толтырып, оқушылардың сынақ 

кітапшаларына бағаларын қояды. 

Колледжде тәжірибе бойынша келесі құжаттамалар жүргізіледі: 

 директормен бекітілген тәжірибенің жоспар-кетесі; 

 директормен бекітілген байқау сабақтарының, сыныптан тыс сынақ 

шаралының кестелері; 

 директордың оқу-өндірістік тәжірибе ісі жөніндегі орынбасарымен 

бекітілген консультация кестесі; 

 нұсқаулы семинарлар мен қорытынды конференциялардың хаттама 

журналдары;  

 өндірістік тәжірибенің есеп журналы (толық оқу кезеңіне әр топқа жекеше); 



 

Мұрағаттық сақталу құжаттамалары оқытушылар мен оқушылардың есеп берулері, 

жазғы және диплогмалды тәжірибеден кейін оқушыларға берілген мінзедемелер және 

өндірістік тәжірибенің есеп журналы. 

Оқушылардың мінзедемелері мен есеп берулері олардың жеке ісіне қосымша 

жапсырылады. 

 

2. Педагогикалық бағыттағы кәсіптік оқыту тәжірибесі 

 

Оқу тәжірибесі болашақ мұғалімге, маманға баалармен оқу-тәрбиежұмыстарын, 

ұйымдарда оқу жұмыстарын ұйымдастыру кезінде қажет практикалық тәжірибе алып, 

жетіллдіру мақсатында өткізіледі.    

Оқу практикасының түрлері мен өткізілу мерзімдері оқу жоспарымен анықталып, 

белгіленеді. 

Оқу практикасына жатады: 

- жеке әдістемелерді зерделеумен байланысты мект ептердегі көрсету сабақтары; 

- жаратылыстану мен экология бойынша практика; 

- «Балалармен жазғы жұмысқа даярлық» практикасы; 

- туристік жорық; 

- медициналық-санитарлық практика және оқыту-жорық жиыны; J 

- байқау практикаларына даярлық; 

- дипломалды практикаға даярлық; 

- мұрағаттық практика; 

- пленэрдегі жұмыс; 

- декоративтік-қолданбалы өнер практикасы. 

Көрсету сабақтары. 

Көрсету сабақтары мектеп мұғалімдері, мектепке дейінгі мекемелердің 

қызметкерлерінің колледжің оқытушы-әдіскерлерінің бірігуімен өткізіледі. 

Әр мамандық бойынша бар оқу кезеңіне семестрлар бойынша көрпсету 

сабақтарының саны практика жетекшісімен бөлінеді; көрсету сабақтарының тақырыбы әр 

оқу жылына қарастырылып, ПЦК-ның бірінші отырысында бекітіледі. 

Көрсету сабақтары жеке әдістемелік курс бойынша жұмыс бағдарламаларына 

енгізіліп, оқу уақыты кезінде өткізілуі керек. Оқу уақыты жетіспеген жағдайда көрсету 

сабақтары оқудыан тыс кезде өткізіледі, бірақ тақырыбы оқытушының жұмыс оқу 

жоспарында көрсетіледі. 

Жаратылыстану мен экология бойынша практика 

Жаратылыстану негіздері мен экологиядан практика колледждің 

оқу-тәжірибеліучаскесінде тәжірибелік жұмыстар түрінде жаратылыстану-ғылыми 

пәні оқытушысының жетекшілігімен өткізіледі.     

Әлемтануды оқыту әдістемесімен жаратылыстану негіздері бойынша  оқыту-жорық 

практикасы табиғи цикл курстарының жалғасы болып табылады. Жертану, өлкетану, 

ботаника мен  зоологиядан қосымша теориялық білімнен басқа оқуышлар табиғаттың 

кейбір құбылыстармен,заңдылықтарымен танысады, дала жағдайындағы жұмыстарға 

машықтанады. Түрлі құралдармен жұмыс істеуге және жергілікті жерлерде бейімделуге 

үйренеді: қадағалауларды рәсімдеу, материалдарды жинау, құрастыру және коллекциялау 

әдістемесі және т.б. 

Дала практикасын өткізуге 36 сағат бөлінеді, сондықтан қадағалатын нысан қатаң 

түрде іріктеліп, саяхат жүргізудің нақты әдістемесін ойластыру талап. 

Қадағалау нысандары бастауыш мектептің әлемді тану стандарттарына сәйкес 

болуы керек. 

Әр оқушының жұмысы оқытушының кеңесімен толтырылатын оқу тәжірибесінің 

күнделігіне жазылады. 

Тәжірибенің кешенді сипаты оқушыларға табиғаттағы өзара байланыс 



 

диалектикасын көрсетуге мүмкіндік береді, табиғатқа құнтпен қарау керек деген 

сенімділікті, табиғатты қорғау және табиғи байлықты молайту қажеттілігін сендіру болып 

табылады. 

Практиканың қорытындысы бойынша дифференцирленген сынақ қойылады 

(баға). 

 « Балалармен жазғы жұмыстарға даярлық»  практикасы 

"Балалармен жазғы жұмыстарға даярлық" оқу практикасы сауықтыру  лагерлері 

үлгісінде немесе колледж жағдайларында  өткізілуі мүмкін. 

Практика жоспары оқу-өндірістік практика жетекшісінің педагогика және 

психология ПЦК жетекшісімен біріге отырып құрастырылады және оқы мекемесінің 

басшысымен бекітіледі. 

Теориялық және практикалық білім колледж оқытушыларының күшімен өтікізелі, 

қажет болған жағдайда оларды өткізуге лагерь, мектеп, басқа да орта кәсіптік оқу 

орындарының қызметкерлері де тартылуы мүмкін. Оқушыларға практиканың бұл түрі 

үшін дифференцирленген сынақ (баға) қойылады және қала сыртындағы жазғы лагерлерге 

жолданатын оқушыларға вожатый куәлігі беріледі. 

Туристік жорық. 

Апталық туристік жорық "Дене шынықтыру және спорт" мамандығында оқитын 

оқушылармен екінші сместрде өткізіледі. 

Туристік жорықты өткізу кезінде оқу  тобы 10-12 адамнан тұратын 2 

топшаға бөлінеді, әр топшаның жетекшісі тағайындалады . 

Дене шынықтыру пәнінің оқытушысы жорыққа дайындалу кезінде оқу мекемесінің 

жетекшісімен бекітілген саяхаттың жол-бағыттама парағын құрастырады. 

Оқушыларға практиканың осы түрін жетістікпен орындағаны үшін 

дифференцирленген сынақ (баға) қойылады. Жүргізілген жұмыс есебі өндірістік парктика 

журналына толтырылады.  

Медициналық-санитарлық практика және оқыту-жорық жиыны. 

Практика  колледж жанында өткізіледі. Практиканың жетекшісі ретінде бастапқы 

әскери даярлық пәнінің оқытушысы мен колледждің медициналық қызметкері 

тағайындалады. Медициналық-санитарлық даярлық барысында қыздар халыққа табиғи 

апаттар мен төтенше жағдайлар туғанда көрсетілетін медициналық жәрдем түрлері 

бойынша теориялық және практикалық тәжірибе алады, Санитарлық дружиналар және 

олардың дәрігреге дейінгі бастапқы медициналық жәрдем көрсетудегі рольдері мен 

міндеттері. Жарақат алған кездегі бірінші медициналық жәрдем (қан кету, сынықтар, күйік 

алу мен үсіп кету). Жасанды тыныс алдыру мен жүрекке тікелей емес уқалау жасау. 

Радиациялық талқаныс, уландырғыш заттар мен қатты әсер тигізетін заттамен уланған  

кезінде медициналық жәрдем көрсету.  

Ұлдар бұл кезде бескүндік дала жорығын өтеді. 

Практиканың осы түрі үшін оқушыларға дифференцирленген сынақ (баға) 

қойылады. 

Пленэр 

Практиканың бұл түрі оқу жоспарына сәйкес бірінші және екінші курс соңында 

өткізіледі (2-ші және 4-ші семестрлерде, әрқайсысына 2 аптадан). 

Практиканың міндеті: 

Осы уақытқа линиялық және ауалық болашақ заңдылығы мен т8стану негіздерін 

игерген оқушылардың кәсіптік білімі мен ептілігін бекіту. Пленэрарнайы пән 

оқытушылардың жетекшілігімен өткізіледі. Оқу тобы 2 топшаға бөлінеді. Жұмыстың 

өткізілетін тәулік мерзімі ауа-райына байланысты оқытушымен белгіленеді, ең қолайлысы 

күннің бірінші жартысында болған дұрыс. Практика басталар алдында оқытушылар 

ауадағы жұмыстың ерекшеліктері туралы әңгіме жүргізеді, алға қойылған тапсырманың 

көлемімен таныстырады. Бірінші жазғы пленэр ішінде оқушылар жұмыс нысанын таңдап 

үйренулері тиіс, 1-2 жоспарлы этюд орындап, аспанның, жердің, судың түстерін дұрыс 



 

жеткізе білулері керек, ағаштар мен гүлдердің әр түрлігігін жеткізе біру керек.   Екінші 

жазғы пленэр кезінде оқушылар күрделірек тапсырмалар орындайды, техникалық 

құрылымдарды әр түрлілігін зерделейді, табиғи жағдайда аңдарды, құстарды, адамдарды 

суреттейді. Қорытынды жұмысты орындайды –өткен пленэр бойынша өздерінің алған 

әсерлерінің композициясы. Әр пленэр міндетті түрде практиканттардың жұмыстарын 

қараумен аяқталады. Бірінші және екінші пленэр кезінде тапсырманың көлемін толық 

игерген оқушыларға қорытынды дифференцирленген сынақ (баға) қойылады. 

Декоративтік-қолданбалы өнер практикасы 4-ші курста өткізіледі. Практика кезінде 

оқушылар кешенді тапсырмалармен жұмыс жасайды, яғни:  

–  эскиздар жасау; 

–эскиздар бойынша жұмыстар жасау, безендіру жұмыстары. Практика оқу 

мекемелерінде өткізілуі мүмкін (мектептер, училищелер);  

Практика арнайы пән оқытушыларының жетеушілігімен өткізіледі. Практика 

нәтиежелері бойынша оқуышыларға дифференцирленген сынақ (баға) қойылады. 

Байқау практикасына даярлық. 

Практика келісілген сабақ кестесіне сәйкес колледж жанында және базалық 

мекемелерде өткізіледі. Топтағы практика жетекшілері ретінде педагогика, психология 

және жеке әдістемелік пәндерінің оқытушылары тағайындалады. 

Студенттер практиканың мақсатымен және міндетімен, мектептің оқу-әдістемелік 

базасы және мектеп құжаттарымен танысады, оқу жоспарын, оқу бағдарламалары мен 

мектеп оқулықтарын талдайды. Сабаққа кіруді, бастауыш сынып мұғалімдерінің көрсету 

сабақтары мен сабақтан тыс шараларын қадағалауды ұйымдастырады. Практиканың жеке 

жоспары әзірленеді. Бастауыш сыныптарда пәндер бойынша сабақтар мен сабақтан тыс 

жұмыстардың  толық жоспар-конспектісі құрылады және әдіскерлермен бекітіледі. 

«Сабақта сабақ» және оқу пәндері бойынша сабақтан тыс жұмыстар ұйымдастырылады. 

Көрнекі құралдар, дидактикалық ойындар мен таратпалы материалдар әзірлеу. Түрлі жас 

мөлшерінде балалардың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері зерделенеді.  

Сауалнама мен пікіртерім, тренинг материалдары мен психологиялық  зерттеулер 

әдістемелерін даярлау. Байқау практикасының күнделігін дайындау. Бастауыш сынып 

пәндері бойынша портфолио құрастыру. 

Практиканың бұл түрі бойынша оқушыларға дифференцирленген сынақ (баға) 

қойылады.    

Дипломалды практикаға даярлық. 

Практиканың бұл түрі барлық педагогикалық мамандықтар бойынша өткізіледі. 

Практика дипломалды практика басталғанға дейін және аяқталғаннан кейін өткізіледі. 

Практика барысында оқушылардың педагогика, психология, жалпыбілім мен кәсіптік 

пәндер бойынша кәсіптік білімдері мен ептіліктері және тәжірибелері қаралады. 

Практика кезінде «Түлектің портфолиосы» өткізіледі (Коледждегі оқу кезеңінде 

жиналып, даярланған  көрнекі, дидактикалық және әдістемелік материал). 

Практика процессінде практиканттармен әзірленген сабақтар мен сыныптан 

тыс шаралардың конспектілерінің байқау-сайысы  өткізіледі; көрініс-сабақ 

өткізіледі. 

Практика жетекшілерімен топта педагогика, психология және жеке әдістеме 

оқытушылары тағайындалады. 

Практика жоспары педагогика, психология пәндерінің оқытушылары мен жеке 

әдістеме оқытушыларымен біріге отырып құрылады және оқу-өндірістік 

практиканың басшысымен бекітіледі. 

Практиканың бұл түрі үшін оқушыларға дифференцирленген сынақ (баға) 

қойылады. 

 

3. Педагогикалық өндірістік тәжірибе 

 



 

Тәрбие технологиялары бойынша практика   

Педагогика, психолоргия және жеке әдістеме оқытушыларының жетекшілігімен 

жүзеге асырылады. Практиканың өтетін орындары: түрлі типті мектептер, мектептен тыс 

және басқа да білім  мекемелері. Бірінші практика әдіскерлердің жетекшілігімен базалық 

мектептердің сынып сағаттары мен тәрбие іс-шараларының кестесіне сәйкес өткізіледі. Топ 

бірнеше топшаларлға бөлінеді. Әр студент жеке тапсыра алады. Екінші практика 

оқушылардың болашақта жұмысқа орналасу мүмкіндігін бекіту мақсатымен  тұрғылықты 

мекен-жайлары бойынша өткізіледі. Практиканың нәтижесі бойынша оқушылар колледжге 

практика өткен жерден есеп пен мінездеме ұсыныды. Практика нәтижесі бойынша 

оқушыларға қорытынды баға қойылады. 

Жазғы практика 

Колледждің оқытушылары мен жазғы лагерлер, мектепке дейінгі мекмелер мен 

сауықтандыру алаңдарының педагогикалық персоналының жетекшілігімен жүзеге 

асырылады. Практиканың базалары қала сыртындағы және қалалық сайықтыру лагерлері 

мен алаңдар, мектепке дейінгі мекемелер.  

Практика кезінде оқушылар тәрбиешілер, отряд вожатыйлары, түрлі үйірмелер мен 

секциялардың жетекшісі немесе спорт ісі жөніндегі нұсқаушылар ретінде жұмыс жасайды.  

Өндірістік практика уақытына ақылы лауазымға қабылданған оқушыларға жалпы 

еңбек заңнамасы таратылады. Қала сыртындағы лагерлерге практика өтетін оқушылар 

лагердің жұмыс тәртібіне сәйкес жұмыс істейді. Кәсмелетке толмағандар мектеп 

жанындағы лагерлерде жеке жоспар бойынша тәрбиешілердің көмекшілері ретінде 

отрядтың жұмыс жоспарына сәйкес жұмыс істейді.  

Практиканттар күнделік жүргізіп отырады, күнделікте олардың балалармен 

күнделікті жұмысы көрсетіледі. Практиканың жетекшілігін отряд тәрбиешілері жүзеге 

асырады. Практиканың өтілуінің бақылауын  директордың ОӨІ жөніндегі орынбасары мен 

жалпыбілім пәндерінің ПЦК оқытушылары (педагогика және психология) жүзеге асырады. 

Оқытушылар практика ьазаларымен байланыста болады және мүмкіндігінше әр 

практикантты 1-3 рет қадағалап отырады. 

Практика аяқталғаннан кейін оқытушылармен жетекшілеріне күнделіктері мен 

тәрбиешімен жазылып, лагерь бастығымен бекітілген мінездемені ұсынылады. Практика 

қорытындысы бойынша  оқушыларға дифференцирленген сынақ қойылады.      

«Баланың мектептегі алғашқы күндері» ПРАКТИКАСЫ. 

 «Бастауыш білім беру» және «мектепке дейінгі тәрбие» мамандықтары үшін 

қарастырылған. 

Практиканың негізгі міндеті психологиялық-педагогикалық негіздерімен және 

баланы мектептегі алғашқы күндері оқыту жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктерімен 

танысу болып табылады. 

Жұмыс оқу жоспарының оқу процессінің кестесіне сәйкес өткізіледі. 

Колледждің педагогика, психология және жеке әдістеме оқытушыларының 

жетекшілігімен жүзеге асырылады. 

Практиканың базалық мекемелері әр түрлі жалпы білім беру мекемелері болып 

табылады. Практика өту кезінде топ 5-6 адамнан тұратын бірнеше топшаларға бөлінуі 

мүмкін. 

Педагогикалық практика кезінде практиканттар күнделік жүргізіп отырады, 

күнделікте өздерінің байқаулары және талдауларын, ескертулер мен қорытындыларын 

белгілеп отырады.  

Практика соңына практиканттар педагогикалық практика күнделігі мен есептерін 

тапсырады. Қорытындысы бойынша практиканттың мектептегі жұмыстары, оның күнделік 

жүргізгендігі,тапсырманы орындау сапасы бағаланады. Практика қорытындысы бойынша 

дифференцирленген сынақ қойылады.      

Байқау сабақтар мен жұмыстар 

Көбінесе педагогика мен жеке әдістеменің тиісті тарауларын зерделеп болғаннан  



 

кейін өткізіледі. Педагогикалық практиканың тікелей жетекшілігін директордың ОӨІ 

жөніндегі орынбасары, педагогиканың, жеке әдістеменің әдіскер-оқытушылары, 

мектептердің бастауыш сынып мұғалімдері, музыкалық жетекшілер мен мектепке дейінгі 

мекемелердің тәрбиешілері тікелей өз жетекшілігіне алады.  

Практиканың базалары: түрлі типті мектептер, мектепке дейінгі мекемелер, білім 

басқару органдары.  

Оқушылар практиканы үш семестр ішінде бастауыш сыныптарда өтеді. Мектеп 

әкімшілігінің келісімімен байқау сабақтарының кестесі құрастырылады,  практиканттар 

бірнеше пәндер сыныпқа бойынша бекітіледі. Практиканттар мектептің жалпы тәртібі 

менжұмыс режиміне бағынуға, практика жетекшісі мен бастауыш сынып мұғалімдерінің 

тапсырмаларын орындауға міндетті. Әр практикант практика кезінде практика жоспарын 

орындайды және бекітілген кестеге сәйкес аптасына  2 сабақ есебінен практиканың 

ұзақтығына байланысты байқау сабақтарын өткізеді. Практиканттар әдіскерлер мен 

бастакуыш сынып мұғалімдерінен кеңес алып тұрады, кейін әдіскер және бастауыш сынып 

мұғалімімен тексеріліп, бекітілетін жоспар-конспектілер жазады. Байқау және сынақ 

сабақтары, пәндер бойынша сабақтан тыс жұмыстарды практикант әдіскер, бастауыш 

сынып мұғалімдері және топшаның басқа практиканттарының қатысуымен өткізеді. Байқау 

сабағы өткізіліп болғаннан кейін, әдіскер сызба бойынша сабақтың талқылауын 

ұйымдастырып, тек қана сабақ емес, сонымен қатар сабақтың талдауын да бағалайды. 

Педагогикалық практика кезінде практиканттар күнделік жүргізіп отырады, 

күнделікте конспектінің мазмұны, өдерінің байқаулары мен талдаулары, ескертулер мен 

қорытындылары, орындаған тапсырмалары мен өткізген сабағының бағасы көрсетіледі.  

Практика соңында практиканттармен педагогикалық практика күнделігі мен 

есептері ұсынылады. Қорытындысы бойынша практиканттың мектептегі жұмысы, 

күнделікті жүргізуі, тапсырманы орындау сапасы бағаланады, сонымен қатар 

педагогикалық практиканың қорытындысы талданып, оны жетілдіру жолдары 

қарастырылады. 

Дипломалды практика 

Колледждің педагогика, жеке әдістеме оқытушылары, мектептердің мұғалімдері, 

психологтар және басшыларының жетекшілігісмен өткізіледі. Практиканың базалары: 

түрлі типті мектептер, білім басқару органдары, мектепке дейінгі мекемелер. Практика 

барысында оқушылар мұғалімдердің, тәрбиешілердің, психологтардың, сынып 

жетекшілері мен үйірме жетекшілерінің міндеттерін атқарады. Дипломалды практиканың 

жоспары әр практикантқа жеке беріледі. Әр практикант практика кезінде күн сайын 

мектепте 6 сағаттан кем болмайтын уақыт жұмыс істейді. Практиканттар мектептің жалпы 

тәртібі мен жұмыс режимині бағынуға, мұғалімдердің тапсырмаларын орындауға міндетті. 

Барлық сабақтар, пәндер бойынша сабақтан тыс жұмыстар, тәрбие шаралары 

тәлімгер-педагогтардың қатысуымен өткізіледі. 

Педагогикалық практика кезінде практикант күнделік жүргізіп отырады, күнделікте 

бар өткізілген оқу-тәрбие жұмыстары көрсетіледі, сонымен қатар 

психологиялық-педагогикалық мінездеме жазу үшін сыныптың бір оқушысының 

тұлғалығын зерделеу материалдарын жинақтайды. 

Колледжге студенттің мінездемесі, есеп беруі, күнделігі мен портфолиосы 

ұсынылады. Педагогикалық практика қорытындысы бойынша колледжде тұжырымдама 

конференция өткізіліп, практиканттардың пәндер бойынша портфолиолары бағаланады. 

 

4. Әлеуметтік-техникалық бағыттағы кәсіптік практика 

 

Оқу-танысу практикасы  

Оқу-танысу практикасы кезінде оқушылар кәсіпорын мен мекеменің ұйымдық 

құрылымымен; жұмыс үлгісі және әдістерімен танысады. Басқару органдарының 

құзыреттілігімен танысады. Практика базалары: Рудный қаласының кәсіпорындары мен 



 

мекемелері.  

Практика қорытындысы бойынша студенттер колледжбен орнатылған үлгіде есеп 

береді және дифференцирленген сынақ (баға) алады. 

Оқу практикасы 

Оқу практикасының міндеті – студенттерді оқу пәндерін саналы және тереңдеп 

зерделеуге даярлау, оларға таңдаған мамандығы бойынша бастапқы ептілікті дарыту, 

өндірістік практика мен дипломалды практикадан өтуге даярлау. 

Оқу практикасы РӘГК-нің оқу зертханаларында өткізілді. 

Практиканың ұзақтылығы және оның кезеңдерінің жалпы алғандағы ұзақтылы 

қолданыстағы оқу жоспарымен анықталады. Практика үзіліссіз цикл ретінде, сондай-ақ 

теориялық біліммен кезектестіру жолымен де өткізілуі мүмкін.   

Оқу практикасына арнайы пән оқытушылары мен тәнділік ерекшелік тәжірибелерін 

көрсетуді ұйымдастыратын өндірістік оқыту шеберлері жетекшілік жасайды.  

Оқу практикасын өткізу үшін келесі құжаттамалар даяр болуы тиіс: жетекші үшін – 

оқу практикасының жұмыс бағдарламасы, күнтізбелік-тақырыптық жоспар, сабақ 

жоспары, сабақ журналы; студенттер үшін – санитарлық кітапша, оқу практикасының 

күнделігі. 

Практика барысында студенттер оқытушылмен белгіленген үлгіде 18 беттік 

дәптерде  оқу практикасының күнделігін жүргізеді, күнделікте сабақ өткізілетін күн, 

тапсырма, жұмыс алгоритмі көрсетіледі, оқытушылардың орындалған жұмыс бойынша 

ескертулері мен қойылған бағалары белгіленеді. 

Практика қорытындысы бойынша студенттер қорытынды практикалық жұмыс 

үлгісінде сынақ тапсырады. Олардың дифференцирленген бағалары сынақ кітапшасына 

қойылып, практика тізімдемесі мен өндірісчтік оқыту журналында белгіленеді. 

Технологиялық практика 

Практика барысында оқушылар нағыз өндірістік жағдайларда тиісті  біліктілікке 

сәйкес атақарылартын барлық жұмыс түрлерімен танысады. Ұйымның ережесімен, 

қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарымен тансыады. Тұрғылықты мекен-жайы 

бойынша ұйымдар мен  мекемелердің құжатайналым ұйымдастырылуына үйренеді. 

Мамандық бойынша негізгі кәсіптік ептіліктерді игереді.  

Практика базалары: Қостанай облысының білім беру мен мәдени-көңіл көтеру 

мекемелері, кәсіпорындар, ұйымдар мен күш құрылымдары, мұрағаттар. 

Орындалған жұмыс көлемі мен сапасы күн сайын  студенттің практикалық 

күнделігінде белгіленіп тұрады. Ұйым, мекеме атынан тағайындалған практика жетекшісі 

практиканттың орындаған жұмысы үшін студенттің күнделігіне күн сайын баға қойып, 

практика соңында қорытынды баға шығарады. Барлық бағалар тәлімгердің қойған қолымен 

расталады. 

Практика қорытындысы бойынша студенттердің  ұсынған құжаттары негізінде 

дифференцирленген сынақ (баға) қойылады. 

Өндірістік дипломалды практика 

Практика бітіретін курстың соңғы семестрінде теориялық оқудан босатумен 

өткізіледі. Практика ұйым мен мекеме  басшыларының жетекшілігімен жүзеге асырылады.  

Практиканың базалары оқушылар ұйымдастыру жұмыстары мен шұғыл басқарудан 

тәжірибе ала алатын, мамандық саласы бойынша қызметтік міндеттерді орындау кезінде 

құжаттамалармен қамтамасыз етіле алатын ұйымдар мен  мекемелер болып табылады.  

Дипломалды практиканың міндеті мамандық бойынша білімдері мен ептіліктерін 

жинақтау және жетілдіру, нақты бір оқу мекемесінде, білім беру ұйымында болашақ 

маманннық өз бетінше жұмыс істей алу мүмкіндігін тексеру, сондай-ақ, курстық 

(дипломдық) жобаны орындау үшін қажет мәліметтерді өз бетінше жинауы болып 

табылады. Дипломдық жоба тақырыбы бойынша жобалық және нормативтік 

материалдарды зерделеу. Дипломдық жоба үшін материалдарды жүйелеу. 

Практика 6 апта бойы жүреді. Практика барысында студент  жеке жоспар бойынша 



 

216 академиялық сағат көлемін орындайды. 

Орындалған жұмыс көлемі мен сапасы күн сайын  студенттің практикалық 

күнделігінде белгіленіп тұрады. Ұйым, мекеме атынан тағайындалған практика жетекшісі 

практиканттың орындаған жұмысы үшін студенттің күнделігіне күн сайын баға қойып, 

практика соңында қорытынды баға шығарады. Барлық бағалар тәлімгердің қойған қолымен 

расталады. 

Практика қорытындысы бойынша студенттердің  ұсынған құжаттары негізінде 

дифференцирленген сынақ (баға) қойылады, бағалар студенттің сынақ кітапшасы мен 

сынақ-емтихан тізімдемесіне енгізіледі және оқу орнын тәмамданғандығы туралы 

дипломның қосымшасына қойылады. 

Дипломдық жобалау 

Практика бітіретін курста теориялық оқудан босатумен оқытушының  дипломдық 

жобаның жетекшісінің басшылығымен өткізіледі.  

Практиканың міндеттері оқушының мамандық бойынша білімі мен ептілігін 

жинақтау және жетілдіру, дипломдық жобаға түсініктеме жазбаларды әзірлеу, өндірістік 

практика барысында жиналған мәліметтерді талдау.  

Практика 5 апта бойы жүреді. Пактика барысында студент жеке жоспар бойынша 

216 академиялық сағат көлемін орындайды; оған келесі тараулар жатады: жобаны әзірлеу, 

жобаның негізгі элементтері, жалпы мақсатты әзірлеу, шешім таңдау, жобаның негізгі 

бөліктерінің әзірлемелері, графикалык бөлігінің әзірлемесі, жоба макетінің әзірлемесі. 

Орындалған жұмыстың көлемі мен сапасы (кесте негізінде) практиканың 

жетекшісімен орындалған жұмыс бойынша кеңс беру түрінде үнемі бағаланады және 

практика соңында ұсынылған бағамен рецензия жазылады. 

Практика қорытындысы бойынша алдын ала дипломдық жоба қорғалып, оған 

дифференцирленген сынақ (баға) қойылады. Дайын дипломдық жоба қорғау мемлекеттік 

емтихан кезінде қорғалады (ИГА, қорытынды мемлекеттік аттестаттау). 

 

5. Тәжірибенің жетекшілігі 

Оқу мекемесінің директоры жалпы жетекшілікті, кәсіптік практиканың өтілу 

бақылауының жүргізілуін қамтамасыз етеді; 

-  кәсіптік парктиканың жылдық жоспары бекітеді; 

- кәсіптік практиканы ұйымдастыру бойынша аналитикалық матекриалдарды 

қарастырады. 

Директордың оқу-өндірістік ісі жөніндегі орынбасары: 

- білім беру органдарымен біріге отырып практиканың бар түрін өткізу үшін базаларды 

іріктейді; 

- байқау сабақтарының кестесін бекітеді, консультация кестесін құрастырып, 

бекітеді, оларды оқушылардың мәліметіне жеткізеді; 

- оқушыларды практика өтетін орындарына бөледі, оқушылар мен оқытушыларға 

практиканы ұйымдастырып, өткізуге қажет әдістемелік көмек көрсетеді; 

- педагогикалық практиканы ұйымдастырып, өткізуге қатысатын барлық 

тұлғалардың қызметін бақылап, әдістемелік жетекшілігін жүзеге асырады; 

- оқу жылы басында оқу мекмесінің есеп-қисап бөліміне осы жыл бойынша 

оқу-пелагогикалық практиканың сағат көлемін ұсынады; 

- практика бойынша құжаттаманың жүргізілуін бақылайды; 

- оқытушылармен біріге отырып нұсқаулы семинарлар мен практика қорытындысы 

бойынша конференциялар өткізеді; 

- мектеп мұғалімдері мен мектепке дейінгі мекмелердің қызметкерлеріне  

практикалық жетекшіліктері үшін жалақы төлеу үшін өзуақтылы табель жасайды; 

- практика бойынша материалдар жинақтап, есеп береді (оқу жылы соңында). 

 

Колледж оқытушылары (практиканттардың топ жетекшілері): 



 

-практикаға қатысатын мұғалімдер, мектепке дейінгі мекемелер мен басқа 

педагогикалық кадрлар, ұйым мен кәсіпорын тәлімгерлері үшін нұсқаулық жүргізеді ; 

-байқау сабақтарының кестесін құрастырады, ұйымдар мен кәсіпорындарда топ 

оқушыларымен өткізілетін сынақ шаралараның кестесін құрастырады; 

- топ оқушыларымен өткізілетін сынақ шараларынң бақылауы мен әдістемелік 

жетекшілігін жүзеге асырады; 

- тұрақты түрде (аптасына 1 рет) оқушының практика бойынша құжаттарын тексереді; 

- семестр  бойынша баға қояды, практиканың бар түрі бойынша журнал, сынақ 

кітапшалары мен үлгерім тізімдмелерін толтырады; 

- практика барысында практиканттармен өткізілетін і-шараларға қатысып, оларды 

талқылайды; 

- практиканың барлық түрінің қорытындысы бойынша конференцияға қатысады. 

Ұйым – практика базаларының басшылары Колледжбен жасалған шартқа сәйкес 

педагогикалық және дипломалды практика өту кезінде: 

-педагогикалық және дипломалды практиканың ойдағыдай өтуі үшін тиісті 

жағдайлармен қамтамасыз етеді және оның жалпы жетекшілігін жүзеге асырады; 

-мұғалімдердің, тәрбиешілер мен басқа да мамандардың студенттермен 

(практиканттармен) жұмысын бақылайды; 

-студенттердің (практиканттардың) таңдамалы сабақтары мен жұмыстарына кіреді 

және оны талдауға қатысады; 

-ұйымдағы педагогикалық және дипломалды практиканы  қорытындылайды. 

Практика базаларының қызметкерлері: 

-студенттерді (практиканттарды) оқу және тәрбие-білім жұмыстарының 

жоспарлануымен таныстырады; 

-жеке байқау сабақтары мен жұмыстарын өткізеді; 

-сабақ, жұмыс тақырыптарын, студенттердің сыныптан тыс жұмыстарының мазмұнын 

анықтайды, оларға кеңес береді, өтетін сабақтар мен жұмыстардың конспектілерін тексеріп, 

олардың өткізілуіне келісімін береді; 

-сабақтар мен жұмыстарға қатысады, оларды талдап, баға қояды; 

-студенттерді (практиканттарды) құжаттамамен таныстырады (журнал, тәрбие-оқу 

жұмысының жоспарлары, күнделік және т.б.); 

-студенттерді (практиканттарды) балалармен жеке жұмыстарға, пән бойынша 

сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыруға тартады; 

-студенттердің (практиканттардың) жұмысына қатысты пікір-мінездеме ұсынады және 

кәсіптік практиканың қорытындысы бойынша конференцияға қатысады. 

Сынып жетекшілердің міндеттерін орындайтын мұғалімдер: 

-студенттерді (практиканттарды) сынып құрамымен, оқушылардың жеке істерімен, 

тәрбие жұмысының жоспарымен таныстырады; 

-студенттерге (практиканттарға) тәрбие тапсырмаларын бекітуге көмектеседі, оларға 

жеке тәрбие іс-шараларының жоспарын құруларына кеңес береді; 

-студенттерді (практиканттарды) сынып оқушыларымен және оқушылардың 

ата-аналарының қатысуымен  сынып пен мектептен тыс тәрбие жұмыстарына тартады; 

-практиканттармен өткізілетін сыныптан ты сабақтарға кіріп, оларды талдайды; 

-кәсіптік практиканың қорытындысы бойынша конференцияға қатысады. 

 

6. Оқушылардың тәжірибе өту кезіндегі міндеттері 

 

Практиканттар міндетті: 

- ұйымның, кәсіпорынның немесе мекеменің ішкі тәртіптеме ережесін, әкімшілік 

өкімін, практика тәлімгерлері мен колледж оқытушыларының өкімдерін орындауға; 

- қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау ережесінің қатаң сақталуын бақылауға;  

- практика бағдарламасымен көзделген жұмсытардың барлық түрлерінің толық 



 

көлемде және өзуақтылы орындалуына; 

- кестеге сәйкес практикаға келуге, сабақтар мен сыныптан тыс іс-шараларға белсене 

қатысуға; 

- практиканың осы түрінің бағдарламасымен қарастырылған қажетті құжаттарды 

мұқият жүргізу; 

- сыпайылық, педагогикалық такт, ұйымдастырушылық, тәртіптілік пен 

еңбексүйгіштік үлгісін көрсетуге. 

 

7. Оқыту-өндірістік, педагогикалық тәжірибенің төлемі 

7.1. Оқу-өндірічстік практикаға қатысатын колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері, 

тәрбиешілер мен басқа да мамандардың еңбекақы төлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес нақты 

атқарылған оқу сағаттарына бюлжет саласындағы қызметкерлердің еңбекақы төлемінің 

бірыңғай тарифтік торы негізіндегі еңбекақы ставкалары бойынша есептеледі. 

Практиканың есеп берулерді қабылдаумен жетекшілігі практиканың бар түрі үшін 

белгіленген апталық 30 академиялық сағат мөлшерінен, педагогикалық практиканың 

барлық түрінің 15 академиялық сағат мөлшерінен, өндірістік практиканың барлық түрінің 6 

академиялық сағат мөлшері есебінен, егер бескүндік жұмыс аптасының 1 академиялық 

сағаты 1 байланыс сағатына және 6 сағаттық жұмсы күнге тең келген жағдайда жүзеге 

асырылады. (ҚР ГОСО, Қазақстан Республикасының білім жүйесі,  оқу ісі мен 

педагогикалық жүктеме, негізгі ережелер және т.б. сәйкес,  енгізілген күні 2009.09.01) 

 



 

 Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

ОҚЫТУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘРТІБІ ТУРАЛЫ 

ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

1.1 Оқу-әдістемелік жұмыс Ы.Алтынсарин атындағы Рудный 

әлеуметтік-гуманитарлық колледжінің (бұдан әрі – Колледж) қызметінің маңызды бағыты 

болып табылады және оқыту-тәрбиелеу процессі мен еңбек нарығында бәсекелестікке 

бейімді мамандарды сапалы даярлау, қайта даярлаудың жоғары тиімділігін қамтамасыз ету 

мақсатында ұйымдастырылады. 

1.2.Оқыту-әдістемелік жұмыс қолданыстағы заңнама актілері, ҚР білім және ғылым 

Министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы № 583 бұйрығымен бекітілген оқу-әдістемелік 

жұмыстарды ұйымдастырып, жүзеге асыру Ережесі негізінде, Қазақстан Республикасының 

«Білім туралы», «Ғылым туралы» Заңына, білімді дамытудың мемлекеттік бағдарламасына, 

оқушыларға білім беру мен тәрбиелеу мәселесінің басқа да нормативтік-құқықтық 

актілеріне, коледж Жарғысына, сонымен қатар Осы Ережеге сәйкес жүзеге асырылады. 

1.3. Колледждің әдістемелік жұмысының жалпы жетекшілігін директор өз 

басшылығына алады. Педагогикалық ұйымдағы әдістемелік жұмыстың ікелей 

ұйымдастырушысы директордың әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары, әдіскер мен бөліс 

меңгерушілері болып табылады.  

Колледждегі әдістемелік жұмыстың үйлестіруші органы  Әдістемелік кеңес болып 

табылады. Кеңестің құрамы жывл сайын директормен бекітіліп отырады, толқытырылып, 

қажет болған жағдайда қайта қарастырылады.  

Ағымды әдістемелік жұмыстар оқы жылы ішінде әдіскерлік іс бөлмесі және 

пәндік-циклдық комиссиямен жүзеге асырылады. 

Пәндік-циклдық комиссия өзінің жұмысын бөлім меңгерушілелінің әдіскерлермен 

біріккен тікелей жетекшілігі астында жүзеге асырады.  

Колледждің барлық оқытушылары, тәрбиешілері мен басқа да 

инженерлік-педагогикалық қызметкерлерінің әдістемелік жұмыстарға қатысуы міндетті 

болып табылады және олардың функционалдық міндеттеріне жатады.  

Жұмыстың негізгі бағыттар өз жұмысын Педагогикалық және Оқу-әдістемелік кеңес 

туралы Ереже мен колледждің Жарғысына сәйкес жүзеге асыратын колледждің  

Педагогикалық және Әдістемелік, бөлім Кеңестерімен анықталады.  

1.4. Оқу-әдістемелік қызмет колледж директорымен бекітілген жоспарға сәйкес 

және МС ИСО 9001:2008 сапа мен талаптар саласындағы Саясат пен мақсаттарға сәйкес 

жүргізіледі. 

Осы бағыттағы жұмыс туралы есеп орнатылған тәртіпке сәйкес педагогикалық 

кеңестің қарастыруына ұсынылады.  

 

2.Негізгі міндеттер 

 

Оқу-әдістемелік жұмстың негізгі міндеттері: 

1) нормативтік құқықтық құжаттарды зерделеуді ұйымдастыру, талдау және іске асыру; 

білім юасқару органдарының ұсыныс-кеңестері; оқу-бағдарламалық құжаттамалар; оларды 

жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу; 

2) жаңа оқу бағдарламаларын зерделеуді ұйымдастыру және оларды оқу процессіне 

енгізуді ұсыну; 

3) еңбек нарығының талаптарына сәйкес оқу бағдарламаларының стандарттарына 

өзгерістер енгізуді ұсыну; 

4) педагогикалық тәлімгерлікті ұйымдастыру, даңа бастаған педагогикалық 



 

қызметкерлер мен өндірістік оқыту шеберлеріне оқу сабақтарын даярлап, өткізуге, 

оқу-әдістемелік материалдар мен сабақтан тыс шараларды әзірлеуге көмек көрсету; 

5) бір-бірінің сабақтарына кіруді, ашық сабақтар өткізіп, оларды талқылауды 

ұйымдастыру; ғылым  мен техникаға қол жеткізген жұмыстарды, оқу-тәрбие жұмысының 

үздік тәжірибелері мен оқытудың жаңа технологияларын  зерделеп, іріктеу және 

тәжірибеге енгізу; 

6) мамандық пен кәсіп бойынша кәсіптік шеберлік сайыстарын ұйымдастырып, өткізу, 

тақырыптық семинарлар, конференциялар мен әдістемелік жиналыстар өткізу; 

7) педагогикалық, ғылыми, әдістемелік әдібиет, рефераттар, баяндамалар, әдістемелік 

әзірлемелер мен құралдар, техникалық оқыту құралдары мен электронды-есептеу 

техникаларына шолуды ұйымдастыру; 

8) ынтымақтастықта жұмыс істеу, басқару, оқушыларды оқу-тәрбие жұмыстарын 

жетілдіруге тарту және еңбекті, өзара тексерістер мен өзара көмектесуді ұйымдастырудың 

тиімді үлгілерін кеңінен пайдалану жұмыстарын дамыту. 

9) МС ИСО 9001:2008 сәйкес сапа менеджментінің жүйесін енгізу. 

 

3.Ұйымдық құрылым 

 

3.1. Оқу-әдістемелік жұмыстың негізгі бағыттарын іске асыру жүктеледі: 

-директордың оқу-әдістемелік ісі жөніндегі орынбасарына,  

-әдіскерге,  

- бөлім меңгерушілеріне; 

- пәндік-циклдық комиссия төрағаларына. 

3.2. Оқу-әдістемелік ісінің ұжымдық басқару органы директордың ОӘІ жөніндегі 

орынбасары жетекшілік жасайтын оқу-әдістемелік кеңесі болып табылады. 

Колледждің әдістемелік кеңесі оқыту мазмұны мен әдістерін жетілдірудің аса 

маңызды мәселлері бойынша кеңестер мен ұсыныстарын қарастыру үшін, оқу-тәрбие 

процессінің тиімділігі мен сапасын арттыру, оқыту мен тәрбиелеудің үздік тәжірибелерін 

енгізу үшін құрылған.  
 

4.Функционалдық міндеттер 
 

4.1.Оқыту-әдістемелік жұмысқа жауаптының жалпы функционалдық міндеттері: 

- педагогикалық ызметкерлер мен оқушылардың оқу-әдістемелік, ғылыми-зерделеу 

қызметіне жетекшілік жасау, сондай-ақ олардың біліктілігін арттыру. 

5. Құқықтар 
 

5.1.Оқу-әдістемелік жұмыс бойынша жауаптының құқықтары оған жүктелген міндеттер 

мен Колледждің осы Ережесіне сәйкес жүзеге асырылады. 

1) оқу-бағдарламалық құжаттарды жетілдіру мен оларды оқу процессіне енгізу туралы 

ұсыныстар жасау; 

2) еңбек нарығының талаптарына сәйкес оқу бағдарламаларын өзгерту ұсыныстарын 

енгізу; 

3) әдістемелік көмек көрсету мақсатымен сабақтар мен сабақтан тыс шараларға кіру; 

4) оқытушыларды мамандық пен кәсіп бойынша кәсіптік шеберлік сайыстарын, 

тақырыптық семинарлар, кронференциялар мен әдістемелік жиналыстар өткізуге тарту; 

5) сапа менеджментінің жүйесін ендіріп, талдау өткізуге қажетті ақпаратты 

сұрастыруға. 
 

6.Жауапкершілік 
 

6.1. Оқу-әдістемелік жұмысқа жауапты (директордың ОӘІ жөніндегі орынбасары, 

әдіскер, ПЦК төрағасы) жұмысты өзуақтылы орындауға және колледждердің қызметінің 

типтік Ережелер мен Колледж Жарғысының талаптарының бұзылуына жауапты болып 



 

табылады. 

6.2.ОӘІ бойынша құрылымдық буындардың жетекшілерінің жауапкершілігі 

лауазымдық нұсқаулықтармен анықталып, реттеледі. 
 

7. Әдістемелік жұмыс үлгісі мен мазмұны 
 

Колледждегі әдістемелік жұмыстың негізгі нысандары болып табылады:  

1. Оқыту мен тәрбиелеу әдістемесінің мәселесін қарастыру бойынша 

отырыстар: колледждің оқу-әдістемелік кеңесі, колледждің пәндік-циклдық комиссясының 

мәселелері; 

2. Ғылыми-әдістемелік конференциялар, семинарлар мен әдістемелік 

жиналыстар; 

3. Әдістемелік сабақтар: семинарлар, лекциялар, баяндамалар, оқу мен тәрбие, 

педагогика мен псхилогия әдістемесінің мәселесі туралы хабарламалар; 

4. Оқу-әдістемелік материалдар мен құжаттарды әзірлеп, жетілдіру, оқу 

процессінің материалдық-техникалық қамсыздығын жетілдіру; 

5. Студенттерді оқыту және тәрбиелеу әдістерінің мәселелерін ғылыми зерттеу 

және олардың нәтижелерін оқу-тәрбиелеу процессіне енгізу; 

6. Оқу процессін қарқындату жолдарын іздестіру және әдістемелік жұмыс 

тәжірибесімен алмасуды ұйымдастыру; 

7. Оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізуге дайындық; 

8. Оқу сабақтарының сапасын бақылау. 

Әдістемелік кеңестер оқу-тәрбие жұмысының нақты мәселелерін шешу мақсатында 

өткізіледі, оның ішінде педагогикалық және өндірістік практиканы өткізу әдістемелері, 

аралас оқу пәнінің өзара байланысын қамтамасыз ету және т.б.Олар колледждің 

бөлімдерінде ұйымдастырылып, өткізіледі. Бірнеше бөлімдердің біріктірілген 

жиналыстары директордың оқу-әдістемелік ісі жөніндегі орынбасарымен, бөлім 

меңгерушілерімен өткізіледі.  

Ғылыми-әдістемелік конференциялар мен семинарлар колледж бөлімдерінде 

өткізіледі. Онда техникалық және кәсіптік білім мәселелерінің ғылыми зерттеу нәтижелері, 

мамандарды даярлау сапасын арттыру, оқытушылар құрамының жұмысын ғылыми түрде 

ұйымдастыру, оқытудың жаңа әдістері мен құралдарын енгізу мәселелері қарастырылады. 

 Әдістемелік мәселелер бойынша қалалық ғылыми-әдістемелік конференциялар мен 

семинарлар өткізілуі мүмкін.  

Ғылыми-әдістемелік конференциялар директордың оқу-әдістемелік ісі жөніндегі 

орынбасарымен бекітілетін ұсыныс-кеңестерді әзірлеп шығуы мүмкін.  

Әдістемелік сабақтар колледж бен бөлімнің жоспары бойынша өткізіледі. Ашық 

сабақтар әдістемелік кеңес, бөлім кеңесі, ПЦК-да талқыланады. Нұсқаулы-әдістемелік 

сабақтар оқу бағдарламасының аса күрделі де маңызды тақартары мен білім беру 

технологиялары бойынша өткізіледі. Нұсқаулы-әдістемелік сабақтар сабақты 

ұйымдастырып, өткізу әдістемеліне жаттығу, аса тиімді әдіс тәсілдерді игеру, оқу 

мәселелерінің түсінігінің бірлігі болу мақсатымен өткізіледі. Нұсқаулы-әдістемелік 

сабақтар бөлім меңгерушілерімен, тәжірибелі оқытушылармен өткізіледі.  

Ашық сабақтар оқу сабақтарының кестесіне сәйкес тәжірибе алмасу, оқытушыларға 

сабақты ұйымдастыру мен оны өткізу әдістемесіне көмек көрсету, сонымекн қатар оқу 

сабақтарын бақылау мақсатымен өткізіледі.  

Педагогикалық тәжірибелер бірығңай әдістемелік тақырыпқа сәйкес 

ұйымдастырылады және мамандарды сапалы даярлау мәселесі бойынша ғылыми 

зерттеулер нәтижесін тәжірибе түрінде тексеру мақсатында өткізіледі, 

ғылыми-практикалық зеттеу нәтижесінінің негізінде оқу-тәрбие процессіне ұсыныстар 

апробациядан, бөлімдерде талқыланып, колледждің әдістемелік кеңесінде 

қарастырылғаннан кейін енгізіледі.  

Оқу сабақтарының бақылауы колледждің директорымен, директордың оқу, 



 

оқу-өндірістік, оқу-әдістемелік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасарларымен, бөлім 

меңгерушілерімен, әдіскерлермен өткізілетін сабақтың деңгейін анықтау, оқу мен 

тәрбиедегі жетістіктер дәрежесін, сабақ өткізетін тұлғаның даярлық деңгейін анықтау 

мақсатымен жүргізіледі. Тексерілген сабақтардың толық талдауы оқу сабқатарының 

бақылау құжаттарында көрсетіледі және оқытушылар құрамының мәліметіне жеткізіледі.  

Бөлімдегі әдістемелік жұмыс 

Колледждің негізгі құрылымдық буыны бөлімдердегі әдістемелік жұмысын  

тікелей ұйымдастырып, жетекшілік жасайтын пәндік-циклдық комиссия болып 

табылады.  

Комиссия тізімі мен олардың жеке құрамы колледждің педагогикалық кеңесімен 

анықталады және директордың бұйрығымен бекітіледі. Әдістемелік комиссияның 

құрамына белгілі бір пән немесе аралас пәндер бойынша бірыңғай оқу жұмысын жүргізетін 

оқушылар мен өндірістік оқыту шеберлері жатады. 

ПЦК жұмысы бөлім меңгерушісімен келісіліп, директордың ОІ жөніндегі 

орынбасарымен бекітілген жоспарға сәйкес ұйымдастырылады. 

ӘЖ мақсаттарын анықтауда ПЦК төрағалары колледждің ПЦК жұмыс бағытын 

және сапа саласындағы мақсаттарын басшылыққа алады. 

Әдістемелік жұмыс көзделген мақстатардың барлығына қол жеткізілген жағдайда 

орындалды деп саналады. 

ӘЖ орындау ПЦК жұмсын бағалаудың негізгі өлшемдерінің бірі ретінде 

оқытушылардың біліктілік санатының аттестаттау барысында қарастырылады. 

ПЦК ӘЖ ұйымдастырылуына жауапты ПЦК төрағасы болып табылады. 

ПЦК ӘЖ ұйымдастырылуын бақылауды директордың ӘІ жөніндегі орынбасары, 

әдіскер, бөлім меңгерушілерімен келесі үлгіде жүзеге асырылады: 

1. Студенттердің сабаққа келулерін, олардың емтихандарын, курстық және 

дипломдық жұмыстарын талдау; 

2. Оқытушылармен әңгімелер мен консультациялар өткізу; 

3. Шығармашылық топтардағы жұмыс нәтижелерін талдау; 

4. Педагогикалық кеңестер, конференциялар, жиналыстар мен әдістемелік 

іс-шаралардағы ақпараттар; 

5. ПЦК жұмысын ұйымдастырылуын талдау; 

6. ПЦК жоспарлары мен есептеріне, ішкі аудит мәліметтеріне сәйкес ПЦК 

нәтижелік мониторингісі мен даму динамикасы.  

Бөлімдегі әдістемелік жұмыстың негізгі мазмұны болып табылады: 

1. Жұмысшы оқу жоспары мен бағдарларамалын, оқу-жоспарлау 

құжаттамаларын өзектеу жұмыстары; 

2. Бөлімнің оқыту-тәрбиелеу процессінің тиімділігін жетілдіріп, арттыру 

жұмыстарын үйлестіру; 

3. Кәсіпорындар мен ұйымдардың бөілм түлектері туралы пікірлеріне талдау 

және мамандарды даярлаудағы кемшіліктерді жою шараларын анықтау.  

4. Мамандарды даярлаудың барлық кезеңдерінде тиімді бақылау жүйесін құру; 

5. Оқытушылар құрамы мен жаңа оқу жылының оқу жүктемесін өзектеу 

мәселелерін талқылау;  

6.  

7. Бөлімдерде конференциялар ұйымдастыру. 

Оқытушының әдістемелік жұмысы 

ӘЖ мақсаттырн анықтауда оқытушылар колледждің сапа саласындағы Саясаты 

және мақсаттарын, ПЦК жұмысының бағыттарын, өздерінің кәсіптік қызығушылықтары 

мен мүмкіндіктерін, ұсыныстар мен кеңестерді басшылыққа алады. Әдістемелік жұмыс осы 

көзделген мақсаттарға толық қол жеткізген жағдайда орындалған болып саналады. 

Оқытушылардың ӘЖ ұйымдастырына жауапкершілік ПЦК төрағасынағ орындамағны 

үшін-оқытушыға жүктеледі.  



 

Оқытушылардың ӘЖ ұйымдастырылуын бақылауды бөлім меңгерушілері және 

ПЦК төрағалары келесі үлгіде жүзеге асырады: 

1. Студенттердің сабаққа келуін, емтихандарын, курстық және диспломдық 

жұмыстарын қорғауына талдау жасау; 

2. Оқытушылармен әңгімлер мен консультациялар жүргізу; 

3. Шығармашылық топтардың жұмыс нәтижелілігіне талдау жасау; 

4. Оқытушылар кеңесінде, конференциялар, жиналыстар мен әдістемелік 

іс-шаралардағы ақпараттар; 

Колледждегі оқытушылардың әдістемелік жұмыстарының мазмұны келесі 

бағыттармен анықталады: оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, біліктілікті арттыру мен 

педагогикалық шеберлікті жақсарту. 

Колледж оқытушыларының оқу-әдістемелік жұмысына жатады: 

1. Біліммен басқару органдарының нормативтік құжаттары мен ішкі 

нормативтік құжаттарын зерделеу; 

2. Дидактикалық концепциялар мен білім берудің инновациялық 

технологияларын жүргізеін педагогика мен психологияның иеориялық ережелерін 

зерделеу; 

3. Әріптестердің үздік педагогикалық тәжірибелерін үйрену; 

4. Оқу-әдістемелік кешенді құрастыру (бағдарламалар, жоспарлар, 

бақылау-бағалау құралдарының әдістемелік әзірлемелері); 

Оқытушылардың ғылыми-зерделеу жұмысына жатады: 

1. Педагогикалық процеске инновациялық педагогикалық және ақпараттық 

технологияларды енгізу; 

2. Оқу құралдарын, ғылыми мақақалар мен баяндамаларды құрастырып, оларға 

рұқсат алуға даярлық; 

3. Өзінің жеке педагогикалық тәжірибесі мен шығармашылық есеп берулерін 

жинақтау,оқытушының портфолиосын құрастыру; 

4. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру; 

5. Зерттеу жұмыстарының нәтиежелерімен ғылыми-тәжірибелік 

конференциялар мен семинарларда сөз сөйлеу.  

Кәсіптік және педагогикалық шеберлікті арттыруға жатады: 

1. Жеке кәсіптік-білім беру траекториясын іске асыру; 

2. Біліктілігін арттыру курстарына оқуға бару; 

3. Оқытушылар кеңесі, педагогикалық шеберлік мектептері мен ПЦК 

отырыстары үшін педагогика мен кезекңдік басылымдарға шолудың өзекті мәселелері 

бойынша сөз сөйлеулер даярлау; 

4. Ашық сабақтар мен шеберлік сыныптарын дайындап, өткізу; 

5. Жарияланымдар даярлау.   

 

    

 

 

 

 

 

  Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

ПӘНДІК-ЦИКЛДЫҚ КОМИССИЯ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 



 

              1.1. Пәндік-циклдық комиссия  Ы.Алтынсарин атындағы Рудный 

әлеуметтік-гуманитарлық колледжінің құрылымдық буыны болып табылады, директордың 

оқу-әдістемелік ісі жөніндегі орынбасарына тікелей бағынады. 

         1.2 Пәндік-циклдық комиссия өз жұмысында қолданыстағы заңнаманы, 2007 

жылғы 29 қарашадағы № 583 оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырып, жүзеге асыру 

Ережесін, ҚР СМК СТ ИСО 9001-2009 республикалық стандарттарды, РӘГК Жарғысын, 

бұйрықтарын және осы Ережені басшылыққа алады. 

  1 .3  Пәндік-циклдық комиссияны ПЦК төрағасы басқарады, төраға колледж 

директорының бұйрығымен тағайындалып, босатылады. 

ПЦК төрағасы лауазымына жоғары техникалық немес арнайы жоғары  білімді 

мамандығы мен 5 жыл еңбек өтиілі бар тұлға тағайындалады.  

      ПЦК төрағасының уақытша болмаған жағдайында оның міндеттері жоғары 

басшылықтың уәкілетті маманы – осы жұмыс бағытында 5 жылдан астап еңбек өтілі бар 

оқытушыға жүктеледі. 

1.4. ПЦК жұмысы директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарымен бекітілген 

жұмыс жоспарына, ҚР СТ ИСО 9001:2009 талаптарына сәйкес жүргізіледі. 

 

2. Негізгі міндеттер 

 

         2.1.  Пәндік-циклдық комиссия келесі негізгі міндеттерді атқарады: 

- бір немесе бірнеше ұқсас пәндер бойынша оқу, әдістемелік және ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыру; 

- мемлекеттік жалпыміндетті білім стандарттары негізінде мамандарды даярлап, 

шығаратын оқу жұмыс жоспарлары мен оқу жұмыс бағдарламаларын әзірлеу; 

- ПЦК оқу пәндерін оқу-әдістемелік қамсыздандыру: пәнді зерделеу бойынша 

оқулықтарды, оқу құралдарын, тапсырма жинақтарын, кешенді тапсырмалар мен 

зертханалық жұмыстарды әзірлеу, сонымен қатар оқудың барлық үлгілері бойынша 

ағымды, аралық  және  қорытынды бақылау материалдарын әзірлеу; 

- ПЦК пәндері бойынша оқу жұмыс жоспарына сәйкес оқу сабақтарының бар 

түрлерін өткізу, олардың өткізілу сапасын қамтамасыз ету; 

- оқушының оқу материалын иеруін арттыратын заманауилық оқыту 

технологияларын әзірлеп, пайдалану; 

- курстық және дипломдық жобаларды (жұмыстарды) ұйымдастырып, жетекшілікке 

алу, оларды әдістемелік қамсыздандыру; 

- Оқытудың заманауилық технологиялары мен үлгілерін енгізу; 

- ПЦК саласы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарды талқылап, рецензирлеу және 

олар бойынша тұжырымдамалар даярлау. 

 - ҚР СТ ИСО 9001:2009 сәйкес  сапа менеджметінің жүйесін енгізу. 

 

3. Ұйымдық құрылым         

                                                          

3.1. Пәндік-циклдық комиссияның келесі құрылымдары бар: 

- пәндік-циклдық комиссияның төрағасы, 

- пәндік-циклдық комиссияның мүшелері (арнайы және жалпы білім беру пәндерінің 

оқытушылары). 

   

4. Функционалдық міндеттер 

 

4.1 ПЦК жалпы функционалдық міндеттері:  

- бір немесе бірнеше ұқсас мамандықтар бойынша оқу, әдістемелік және ғылыми-зерттеу 

жұмысын жүзеге асырады. 

- педагогикалық қызметкерлер мен студенттер арасында ғылыми-зерттеу жұмыстарын 



 

ұйымдастырады. 

5. Құқықтар 

 

5.1. Колледждің басшысы мен құрылымдық бөлімдерінің  қызметкерлерінен лауазымдық 

міндеттерін жүзеге асыру үшін қажетті ақпараттарды алуға. 

5.2.Өзінің құзыреттілігі аясында тікелей басшысына  жұмыс процессінде айқындалған 

барлық кемшіліктер мен оларды жою туралы ұсыныстарды хабарлайды. 

5.3.Әдістемелік және ғылыми-зерттеу қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар енгізеді. 

5.4. Әкімшілік тарапынан біліктілікті арттыруды ұйымдастыру ісіне қолдау жасайды. 

 

6. Жауапкершілік 

 

        6.1 ПЦК жауапты:  

- өзінің міндеттерін тиісті түрде орындамағаны үшін; 

- орындалған жұмыстары менқызметтерінің сапасының лауазымдық 

міндеттеріне сәйкестілігіне; 

-  өзіне берілген құқықтардың дұрыс және толық пайдаланылуына; 

- сапа жүйесінің талаптарының сапа саласындағы міндеттерін сақтамағаны 

үшін; 

- жұмысты атқарудың төмен тәртібі үшін; 

- колледждің ішкі тәртіптемесінің ережесін сақтамағаны үшін. 

 

7. Құрылымдық бөлімдермен өзара әрекет жасау тәртібі 

         7.1 Бекітілген құрылымға сәйкес басшылықпен өзара әрекет жасау. 

         7.2 Басқа құрылымдар және бөлімдермен өзара әрекет еркін үлгіде баяндалады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТОП ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 
 

1.1. Шығармашылық топ – бұл «ы.Алтынсарин атындағы Рудный 

әлеуметтік-гуманитарлық колледжі» КМҚК-ның қандай да бір білім саласы немесе 

тәжірибелік-ізденіс, эксперименталдық, ғылыми-әдістемелік немесе жобалық-зерттеу 

қызметтерін жүргізетін жоғары біліктілік деңгейі бар бірнеше білім салаларын біріктіретін  

әдістемелік қызметтің құрылымдық бөлінісі болып табылады. 

1.2. Шығармашылық топ бір немесе бірнеше білім беру саласы бойынша үш 

оқытушыдан ұйымдастырылады. 

1.3. Шығармашылық топ саны мен олардың есебі колледждің оқу-әдістемелік 

кеңесімен білім беру мекемесінің алына қойылған міндеттерді кешенді шешу қажеттелігіне 

орай анықталады және колледж директорының бұйрығымен бекітіледі. 



 

1.4. Шығармашылық топ өз жұмысында колледждің жарғысын және басқа да 

жергілікті актілерді басшылыққа алады. 
 

2. Оқытушылардың шығармашылық топтарының міндеттері 
 

2.1. Белгілі бір мәселе бойынша әдебиет пен үздік тәжірибені зерделеу.  

2.2. Талдау (педагогикалық процестің осы мәселе аспектісіндегі нақты жағдайы.  

2.3. Еңбекті жетілдіру және іске асыру процессін жолбалау.  

2.4. Жеке және басқа топтармен әзірленген жобалардың  (үлгілердің) 

эксперименталдық апробацияарын өткізу.  

2.5. Оларды ензігу тиімділігінің талдауы.  

2.6. Топта алынған нәтижелер негізінде әдістемелік ұсыныстарды әзірлеу.  

2.7. Педагогикалық қоғамдық алдына өзінің зерттеулерін талқылауға ұсыну 

(ғылыми-тәжірибелік конференцияларда, оқытушылар алдында және т.б.);  

2.8. Материалдарды басып шығарып, жариялау. 
 

3. Организация работы творческой группы преподавателей 
 

3.1. Педагогтардың мәселелі шығармашылық топтары ВТК режимінде топпен 

өздері мен ұжым үшін кәсіптік қызығушылығы бар, немесетоп қатысушылары үшін 

маңызды болып табылатын мәселеге байланысты таңдап алынған тақырыппен құрылады. 

3.2. Шығармашылық топтың жұмысын ұйымдастыру үшін жоғары немесе 

бірінші біліктілік санаты бар беделді оқытушылар есебінен жетекші тағайындалады. 

3.3. Шығармашылық топтар ғылыми-зерттеу жұмыстарына бейімді және нақты 

мәселеге қатысты қызығушылық танытатын тәжіри белі оқытушылардан құрылады, 

дегенмен, жас, шығармашылыққа бағыты бар педагогтар да топ  мүшесі бола алады.  

3.4. Топ қатысушылары жұмыс бағдарламасын (әкімшілік пен әдіскерлердің 

қатысуы қажет болса) әзірлейді, сосын ол бағдарлама колледж әкімшілігімен келісіліп, 

колледждің жұмыс жоспарына енгізіледі. 

3.5. Топтардың мазмұнды бағыттарының көзқарасына байланысты, белгілі бір 

ортаның шешімімен айналысатын (пәндік-бағытты топтар), оқшаланған топ жұмысының 

сол бағыттағы мәселе бойынша «бәсекелес» топтардың жұмысымен үйлесімді болуының 

дұрыс жолы болып көрінеді, даярланған жобалар кейін қорғалып, осы топтармен бірыңғай 

сессиялық іс-шаралар аясында бағаланады.  

3.6. Оқу жылы ішінде шығармаылық топтардың 4-тен кем болмайтын 

отырыстары өткізіледі. 

4. Шығармашылық топтың неізгі жұмыс нысаны 
 

4.1. Жобалық жұмыстарды қорғау.  

4.2. Семинар-практикумдар.  

4.3. Зерттеу зертханалары.  

4.4. Ғылыми-әдістемелік конференциялар.  

4.5. Ғылыми-педагогикалық фестивальдар.  

4.6. Іскерлік ойындар.  

4.7. "Дөңгелек үстелдер".  

4.8. "Ми шабуылы".  

4.9. Эксперименталдық топтар.  

4.10. Үздік тәжірибе мектебі.  

4.11. Басқару шеберлігінің мектебі.  
 

5. Құжаттамалар мен есеп берулер: 
 

5.1. Шығармашылық топ туралы Ереже.  

5.2. Алынған нәтижелердің талдауы, жұмыс тәжірибесін жинақтау.  

5.3. Әдістемелік кеңестер мен ұсыныстар.  



 

5.4. Мақалалар, ұжымдық монографиялар мен брошюралар.  

 

6. Шығармашылық топтың жұмысын бағлау өлшемдері: 
 

6.1. Жеке және басқа топтармен әзірленген жобалардың  (үлгілердің) 

эксперименталдық апробацияарын өткізу.  

6.2. Оларды колледждің жұмыс тәжірибесіне енгізілуін талдау.  

6.3. Негізінде өзіндік тәжірибесі бар әдістемелік кеңесттер мен ұсыныстар 

әзірленген.  

6.4. Зерттеулер (нәтижелер) тәжірибелік конференцияда талқылау үшін 

ұсынылған.  

 

7.  Шығармашылық топ оқытушыларының құқықтары 
Шығармашылық топтың оқытушылары құқылы: 

7.1. Колледждегі оқу процессін жақсарту туралы ұсыныстар жасау;  

7.2. Шығармашылық тобымен жинақталған үздік педагогикалық тәжірибе 

туралы материалдардың жарық көруі туралы мәселе қою;  

7.3. Шығармашылық тобының қызметкерлерін оқыту-тәрбиелеу 

эксперименталдық, ғылыми-әдістемелік және тәжірибелік-іздестіру қызметіндегі белсенді 

атқарған жұмыстары үшін марапаттау туралы өтінішхат жасау;  

7.4. Мұғалімдерге біліктілігін арттырудың түрлі үлгілерін ұсыну.  

 
8. ШТ қызметін бақылау 

 

8.1. Шығармашылық топтың қызметін бақылауды директордың ОӘІ жөніндегі 

орынбасары білім беру мекемесіның жұмыс жоспары мен колледжішілік бақылау 

жоспарына сәйкес жүзеге асырады. 

    

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ҚОҒАМДЫҒЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 
 

1. 1. Студенттердің ғылыми қоғамы ғылыми ізденістерге бейімді, өзінің 

интеллектуалды және мәдени деңгейін арттыруға мүдделі, жеке пәндермен қатар қазіргі 

заманғы ғылыми білімдерін тереңдетуге тырысатын колледж студенттерін біріктіретін 

дербес құрылым болып табылады. 

1. 2. Студенттердің ғылыми қоғамының тікелей басшылығын 3 жылдан кем 

болмайтын  еңбек өтілі бар оқытушы жүзеге асыра алады, директордың оқу-әдістемелік ісі 

жөніндегі орынбасарына тікелей  бағынады. 

1. 3.  ҒҚО өз жұмысында қолданыстағы заңнамаға, техникалық реттеу жүйесінің 

мемлекеттік  нормативтік құжаттарына, мемлекетаралық және халықаралық стандарттарға, 

колледж Жарғысы мен бұйрықтарына, сондай-ақ осы Ережеге сүйенеді: 

ҒҚО –ны РӘГК бойынша директордың бұйрығымен тағайындалып, босатылатын   

жетекші  басқарады. 

Жетекші лауазымына жоғары педагогикалық білімі мен 3 жылдан кем болмайтын 

еңбек өтілі бар тұлға тағайындалады.  

Жетекшінің уақытша жоқ болған жағдайында оны директордың ғылыми-әдістемелік 

ісі жөніндегі орынбасары ауыстырады. 

1.4 ҒҚО қызметі колледж директорымен бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге 

асырылады. 



 

ҒҚО жұмысы туарлы есеп беру орнатылған тәртіпте бекітуге ұсынылады. 

1 .5. ҒҚО Қостанай облысының кәсіптік оқу мекемелерінің оқушылардың ғылыми 

қоғамы туралы Ережеге сәйкес құрылады (Білім Департаментінің2007 жылғы 30 сәуірдегі № 

209 бұйрығымен бекітілген). 
 

2. Негізгі міндеттер 
 

         2.1.ҒҚО келесі негізгі міндеттерді жүзеге асырады: 

Коледждің оқытушылары мен студенттерінің ғылыми қоғамының негізгі жұмыс 

бағыттары: 

1. Ғылыми жұмыстарға деген бейімділігі мен қызығушылығы айқын көрінетін дарнды 

студенттерді анықтау; 

2. Студенттің жан-жақты тұлғалық дамуына, өзіндік жеке және командамен жұмыс 

жасау дағдыларын қалыптастыруына көмектесу; 

3. Ғылыми зерттеулердің әдістемелерін игеру; 

4. Студенттердің түрлі салалар мен қызмет орталарындағы басымды бағыттағы ғылыми 

зерттеулерді өткізуге қатысуларын қамтамасыз ету; 

5. Оқытушылар мен студенттердің ғылыми-практикалық мәселелерді шешуге 

бағытталғанғылыми-практикалық әлеуетінің интеграциясы; 

6. Түрлі деңгейлі іс-шараларды өткізу: олимпиадалар, ғылыми-практикалық 

конференциялар, дебаттар, сайыстар, дөңгелек үстелдер және т.б.. 

 

3 Ұйымдық құрылым 

        3.1.Ғылыми қоғамдық СҒҚ жетекшісімен, СҒҚ төрағасымен, СҒҚ кеңесімен, СҒҚ 

мүшелерімен құрылымды түрде ұсынылған.  

3.2. Зерттеу жұмысының қатысушылары ретінде колледждің 1-4 курс студенттері 

болуы мүмкін. Студенттердің ғылыми қоғамының құрамына ғылыми жұмыстарға 

қызығушылығы бар және пәндік оқытушыдан аоынңан ұсынымы бар әр студент  кіре алады. 

3.3. Зерттеу жұмысында ғылым жетекшісі немесе студенттің кеңесшісі ретінде 

колледждің оқытушысы бола алады. 

3.4. Студенттердің ғылыми қоғамының жетекшісі жалпы жиналыста қоғам 

мүшелерінің дауыс беруі арқылы сайланады. 

3.5. Оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмысы ПЦК-мен ұйымдастырылады. 

 

4. Функционалдық міндеттер 

4.1 Жалпы функционалдық міндеттер:  

НОУ өзінің жұмысын сауалнаманы ескере отырып, семестрге әзірленіп, ғылыми қоғам 

отырысында бекітілген жылдық жоспарға сәйкес жүзеге асырады. 

1. Жиналыс – студенттердің ғылыми қоғамдығының жоғары органы. Жиналыс семестрдің 

басында өткізіледі және өзінің мақсаты – студенттердің ғылыми қызығушылығы мен 

олардың ғылыми қызметтерге деген көзқарастарын зерделеу деп санайды. 

2. ы қоғамдық отырыстарында оның құрамы анықталып, ғылыми қоғамдықтың атауы, оның 

семестрлік жұмыс жоспары бекітіледі, эмблема мен девиз қабылданады. 

3.Ғылыми қоғамдықтың отырыстары айына 1 рет өткізіледі. 

4.Колледждің ғылыми-зерттеу конференциясы жылына 1 рет өткізіледі. 

 

5. Құқықтар 

5.1 Студенттердің ғылыми қоғамдық мүшелері оның қызметінің қатысушы ретіндегі 

өзінің құқықтары тең: 

- ғылыми жұмысты орындау үлгісін таңдауға; 

- өзінің жетекшісінен қажетті кеңес алуға; 

- ғылыми жұмысты құрастыру процессінде  жеке кеңес алу кестесі болуына; 

- осы салада құзыреттілігі бар педагогтардан жазылған ғылыми жұмысына рецензия 



 

алуға; 

- өзінің аяқтаған ғылыми жұмысының нұсқасымен өзінің оқу мекемесіндегі 

ғылыми-зерттеу конференциясында сөз сөйлеу; 

- жоғары бағаланған ғылыми жұмысты оқытугшылар мен студенттердің ғылыми 

жұмыстарының жинағында жариялау. 

 

 

6. Жауапкершілік 

Ғылыми қоғамдық жұмысқа қатысатын студент міндетті: 

- ғылыми қоғамның отырыстарына үнемі және белсенді қатысуға; 

- ғылыми отырыстарда өзінің зерттеулерінің аралық нәтиежелері туралы хабарлап 

отыруға; 

- зерттеуге қажет әдебиеттерді іріктеп алу үшін кітапханаға жүгінуге; 

- колледждің ғылыми конференцияларына белсене қатысуға; 

- ғылыми жұмыстарды орындау мерзімдерін қатаң ұстануға; 

-ғылыми жұмысты безендіру талаптарын қатаң орындау. 

 

7. Құрылымдық бөліністермен өзара әрекет жасау тәртібі 

         7.1. Бекуітілген құрылымға сәйкес басшылықпен өзара әрекеттер. 

         7.2. Басқа бөліністер және құрылымдармен өзара әрекеттер ерпкін түрдегі үлгіде 

баяндалады. 

 

 

 

  



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ МЕН КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРДЫ 

ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ҚҰРАСТЫРУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

Жұмыс оқу бағдарламасын әзірлеу мен күнтізбелік-тақырыптық жоспарды құру 

туралы осы ереже Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» 

заңына, Мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес, Қазақстан Республикасының білім 

және ғылым Министрінің 2008 жылғы 21 мамырдағы № 289 бұйрығымен бекітіліп, 2008 

жылғы 29 мамырда әділет министрілігінде № 5225 санымен тіркелген техникалық және 

кәсіптік, ортабілімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқушылардың үлгерімінің ағымды 

бақылауын, аралық және қорытынды аттестаттауын өткізудің типтік ережелеріне, 

Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы № 

583 бұйрығымен бекітілген оқу-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру мен жүзеге асыру 

Ережелері мен колледж Жарғысына сәйкес әзірленген. 

ҚР «Білім туралы» Заңының 14-ші бабы, 1-ші тармағына сәйкес жұмыс оқу 

бағдарламалары тиісті типтік оқу бағдарламалары негізінде әзірленеді. 

Жұмыс оқу бағдарламасы пәннің мақсаты мен міндетін және оның мазмұнын 

анықтайтын, оқу уақытын сабақ түрлері мен бағдарлама тараулары бойынша бөлу және оқу 

әдебиетінің тізімінқұрайтын негізгі құжат болып табылады. Жұмыс оқу бағдарламасын 

құрастыру кезінде қойылатын маңызды талап  - оқу жоспарының барлық пәндерінің 

логикалық өзара байланысы мен сабақтастығы.  

Жұмыс оқу бағдарламалары жұмыс оқу жоспарының барлық оқу пәндері үшін 

құрастырылады.  

Жұмыс оқу бағдарламаларын іске асыру «Ы.Алтынсарин атындағы Рудный 

әлеуметтік-гуманитарлық коллдежі» КМҚК-ның оқу процессінің кестесі негізінде жүзеге 

асырылады. 

Оқу бағдарламаларының орындалу есебі оқу топтарының журналдарында 

жүргізіледі. Теориялық және практикалық оқуға бөлінген ай сайындық және жылдық сағат 

есебі орнатылған үлгідегі бланктарда жүргізіледі. Оқу бағдарламаларының орындалуын 

бақылау директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарымен және бөлім меңгерушілерімен 

жүзеге асырылады. 

 

2. Пәндер бойынша жұмысшы оқу бағдарламалары 

 

2.1. Типтік оқу бағдарламалары негізінде жұмыс оқу бағдарламалары 

құрастырылады, олар циклдық комиссия отырыстарында қарастырылып, директордың оқу 

ісі жөніндегі орынбасарымен бекітіледі. (ҚР БҒМ № 583 - 29.11.2007  жыл 

«Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру мен жүзеге асыру ережесін бекіту  туралы» 

бұйрығы). Жұмыс оқу бағдарламасы оқудың барлық кезеңіне оқу жылының басына дейін 

құрастырылады және ПЦК отырысында жыл сайын қайта бекітіліп тұрады. 

2.2. Жұмыс бағдарламасын әзірлеу технологиясы: 

- Пән бойынша типтік оқы бағдарламасын таңдау. 

- Таңдап алынған бағдарлама мазмұнын пән бойынша мемлекеттік стандарт 

компонентімен салыстыру. 

- Мемлекеттік стандартта бар, бірақ типтік бағдарламаға енгізілмеген жұмыс 

бағдарламаларын қосымша тақырыптармен, сұрақтармен толықтыру. 

- Тақырыптық жоспарлауды әзірлеу, оны оқу тобының ерекшеліктерінің 

болжамды мазмұнына бейімдеу құралы ретінде қарастыру. 

- Жұмыс бағдарламасын қамтамасыз ететін ОӘК әзірлеу. 



 

- Бағдарламаның игерілуін бағалау үшін өлшеуіштер таңдау немесе әзірлеу. 

2.3. Мамандық пәндері бойынша жұмыс оқу бағдарламалары оқытушылармен 

әзірленеді және келесі тараулардан тұрады (Ф РӘГК 703-02-16): 

 титулды парақ; 

 түсініктеме жазба; 

 семестрлар бойынша бөлу; 

 пәннің тақырыптық жоспары; 

 пәннің оқу бағдарламасының мазмұны; 

 оқудың жоспарлы нәтижесін бақылау; 

 әдебиеттер тізімі. 

Түсініктеме жазбада пәннің тағайындамасы беріледі, оның мамандықтарды 

даярлаудағы ролі, пәндер мен кәсіптік тәжірибелер түрлерімен байланысы. Түсініктеме 

жазба жұмыс бағдарламасының сипаттамасын көрсетеді және мазмұнынында болуы керек:

 - осы бағдарламаның құрастырылуына басшылық болған нормативтік құжаттар мн 

әдістемелік материадарға сілтеме; 

- оқу пәнінің мақсаттары мен оның тағайындамасы; 

- түлектердің даярлық деңгейінің мемлекеттік білім стандарттарына сәйкестілігіне талап. 

Сесестрлар бойынша бөлу тарауында көрсетіледі:  

- сағаттардың жалпы көлемі, оның ішінде теориялық, зертханалық және 

тәжірибелік жұмыстар; 

- бақылау жұмыстарының саны; 

- оқу жоспарына сәйкес көзделген бақылау үлгісі. 

Пәннің тақырыптық жоспарында көрсетіледі: 

- тараулар мен тақырыптар атауы; 

- әр тарауды зерделеуге қажет сағат саны (барлығы, оның ішінде теориялық, 

зертханалық-тәжірибелік жұмыстарға). 

Пәннің оқу бағдарламасының мазмұны тараулардың қысқаша сипаттамасымен 

ашылады.  

Тақырып, тарау және өткізілу мерзімдері көрсетілген бақылау, өзіндік жұмыстар 

мен зертханалық практикумдардың тізімі көрсетіледі. 

Оқудың жоспарлы нәтижесін бақылау тарауында бақылау үлгілерін тізімдеп шығу 

қажет және бақылау-өлшеуіш материалдарының өзін де көрсету керек. Пән бойынша 

бақылау ағымды және аралық аттестаттаулардың өткізілуін алдын ала қарастырады, негізгі 

үлгілері болып табылады: бақылау жұмысы, сынақ, тестілеу, емтихан. Бақылау құралдары 

оқу материалының мазмұнымен логикалық байланыста болуы керек және пәннің игерілу 

деңгейінің таоаптарына сай болуы тиіс.  

Әдебиет тізіміне жатады: оқулықтар, оқу құралдары мен қосымша әдебиеттер. 

Әдебиет тізімі әліпбилік тәртіпте тізіледі, шығарған авторы, кітаптың атауы, шығарылған 

орны мен жылы көрстіледі. 

2.3. Жұмыс оқу бағдарламасын безендіру талаптары: 

А4 форматты стандартты парақта, Microsoft Word тақырып өңдеушімен,  шрифт 

Times New Roman, кегель 12, жоларалық интервал – дара, жаңа жол 1,27 мм, ені бойынша 

түзету, жиектері сол жақитан  30 мм, оң жақтан – 15мм,  жоғарғы – 20мм, төменгі - 20мм 

орындалады.  

Титулдық парақ, мазмұны бар парақта  беттердің жалпы нөмірленуі көрсетіледі, 

бірақ бет нөмірлері қойылмайды. Беттер араб сандарымен белгіленеді. Бет нөмірі оң жақта 

парақтың төменгі бөлігінде нүктесіз қойылады.  

 

3. Пәндер бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

 

3.1. Жұмыс оқу бағдарламаларына сәйкес пәндер бойынша жыл сайын жаңартылып, 

толықтырылып отыратын күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар құрылады.  



 

Пән бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар пәндік-циклық комиссия 

отырысында қарастырылып, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарымен бекітіледі. 

Пән бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар оқытушымен оқу жылы басталғанға 

дейін құрастырылады. 

3.2. Күнтізбелік-тақырыптық жоспарда сабақтардың оқу материалдары дұрыс 

бөлінуі керек және келесі тараулар ескерілуі керек (Ф РСГК 703-03-16): 

 тараулар мен тақырып атаулары; 

 оқу сағаттарының саны; 

 тақырыпты оқудың күнтізбелік мерзімдері;  

 сабақ түрлері; 

 көрнекі құралдар, оқудың техникалық құралдары, әдебиет; 

 студенттің өзіндік жұмысы; 

 пәнаралық байланыс; 

 үй тапсырмасы. 

 «Тараулар мен тақырып атаулары» бағаны жұмыс оқу бағдарламасының 

тақырыптық жоспарына сәйкес толтырылады және осы оқу жылы ішінде оның зерделенуін 

көрсетеді. Тақырыптар нақты құрастырылды, бағдарлама тарауының негізгі мазмұны 

көрсетілуі керек. Бұдан басқа, бір тақырыптың мазмұны екінші тақырыптың жалғасы 

болатындай бір тарау аясында қатаң логикалық кезекпен жүруі керек. 

«Сағат саны» бағанында жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес сабақ сағаттары 

қойылады. 

«Тақырыптарды зерделеудің күнтізбелік мерзімдері» бағанында оқу процессінің 

кестесіне сәйкес араб сандарымен сабақтың өткізілген күндері көрсетіледі (04.09). 

 «Сабақтың түрі» бағанында жұмыстың түрі көрсетіледі (сабақ, лекция, семинар, 

зертханалық-практикалық жұмыстар). 

«Көрнекі құралдар, оқытудың техникалық құралдары, әдебиет» бағанында 

оқытушымен әр тақырыпты зерделеу кезінде пайдаланатын дидактикалық, техникалық 

құралдар мен әдібиет көздері көрсетіледі. 

 «Үй тапсырмасы»  бағанында үй тапсырмасының мазмұны көрсетіледі. Егер үй 

тапсырмасын орындау кезінде оқулықпен жұмыс пайдаланылатын болса, оқулықтың беті 

мен жаттығудың, тапсырманың нөмірі көрсетілуі керек (21-ші бет, 5-ші жаттығу). 

3.3. Күнтізбелі-тақырыптық жоспардың безендірілу талаптары: 

А4 форматты стандартты парақта, Microsoft Word тақырыптық өңдеушімен,  Times 

New Roman шрифтімен, кегель 11 орындалады (сызбаның тақырыбын 8 кегльмен безендіруге 

рқсат беріледі), жоларалық интервал – дара, жиектері сол жақтан 20 мм, оң жақтан – 20 мм, 

жоғарысы – 10 мм, төменгісі – 10 мм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНДЕРДІ БАЙҚАУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1 Оқу-әдістемелік кешендердің байқауы оқу процессінің сапасын бақылаудың 

негізгі үлгілерінің бірі болып табылады және орта буынды мамандарды даярлау сапасын 

арттыруға бағытталған. 

1.2 Оқу пәндерінің (ОП), кәсіптік модульдің (КМ) ОӘК байқауы колледждің 

әдістемелік кеңесімен өткізіледі. 

1.3. Байқаудың мақсаты: 

Оқу пәндерінің, кәсіптік модульдердің ОӘК құрамының «Оқу пәндері мен кәсіптік 

модульдерінің оқу-әдістемелік кешені туралы» Ереженің талаптарымен сәйкестілігі. 

1.3 ОӘК байқауының міндеті: 

- ОӘК құжаттама  элементтерінің замануилық білім жүйесінің жаңарған 

талаптарына сәйкес жаңартылуы;  

- колледж оқытушыларының кәсіптік шеберліктерін арттыру; 

- педагогикалық тәжірибені өзектендіру; 

- колледж оқытушыларының әдістемелік жұмыстарының белсенділігін 

ынталандыру. 

1.4 Байқаудың қатысушылары колледждің оқытушылары болып табылады. 

1.5 ОӘК байқауына қатысу міндетті болып табылады. 

 

2 Байқау номинациялары 

 

2.1.Байқауда келесі еоминациялар белгіленген: 

Жалпы гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық циклдың оқу пәні бойынша 

үздік оқу-әдістемелік кешен; 

Математикалық және жалпы жаратылысғылыми циклдың оқу пәні бойынша үздік 

оқу-әдістемелік кешені;  

Кәсіптік модуль бойынша үздік оқу-әдістемелік кешен. 

Жалпыкәсіптік пәндердің үздің оқу-әдістемелік кешені. 

Оқу процессін оқу-әдістемелік құжаттамамен қамтамасыз ету бойынша үздік 

циклдық комиссия. 

2.2 Колледждің әдістемелік кеңесі ОӘК байқауы аяқталғаннан қосымша номинация 

белгілей алады. 

 

3 Байқауды өткізу тәртібі 

 

3.1 Байқау оқу жылында 1 рет өткізіледі.  

3.2 ОТ, КМ байқауларының нәтижелері техникалық сараптама бланкілерінде 

көрсетіледі. 

3.3. ОӘК байқауы «Оқу пәні, кәсіптік модульдерінің оқыту-әдістемелік кешені 

туралы» Ереженің А,Б қосымшаларына сәйкес өткізіледі. 

3.4 ОП, КМ ОӘК оқытушылармен оқу іс бөлмелерінде немесе зертханаларда 

көрсетіледі. 

3.5 ОП, КМ ОӘК байқау мерзімдері әдістемелік кеңесте әзірленіп, бекітілген 

кестеге сәйкес белгіленеді.  

3.6. Байқау кестесі оқытушыларға байқапу өткізілгенге дейінгі 1 апта бұрын 

жарияланады. 



 

3.7. Циклдық комиссияның төрағасы әдістемелік кеңес төрағасымен біріге отырып, 

ОӘК бағалау өлшемдері мен көрсеткіштеріне сәйкес ОП, КМ ОӘК техникалық 

сараптамасын жүргізеді. 

3.8. ОӘК байқауына ұсынылған ақпараттың дұрыс екендігіне жауапкерлшілік 

жүктеледі: 

оқытушыға, циклдық комиссия төрағасына – ОӘК мазмұны мен қатты 

тасымалдағыштағы жиынтық үшін; 

әдістемелік бөлім –колледждің жергілікті желісіндегі ОӘК толықтылығына. 

3.9 ОӘК техникалық сараптама бланкісі коледждің әдістемелік бөлімінде 

сақталады, техникалық сараптама бланкісінің көшірмесі ОӘК байқау комиссиясының 

ұсынысымен бірге оқытушыға тапсырылады. 

3.10. ОӘК байқау нәтижелері колледждің әдістемелік кеңесінің отырыс 

хаттамасымен рәсімделеді. 

 

4 Оқу-әдістемелік кешеннің көрсеткіштері мен бағалау өлшемі 

 

4.1.ОӘК келесі көрсметкіштермен бағаланады: 

ОП ОӘК: 

т. 1.1,1.2 Оқу пәнінің жұмыс бағдарламасы (ОП ЖБ), ОП күнтізбелік-тақырыптық 

жоспары (КТЖ)  – ағымдағы оқу жылына бекітілген жоспардың бар болуы. 

т. 2.1- 2.2 Студенттердің зертханалық жұмыстарына, тәжірибелік жұмыстары мен 

өзіндік жұмыстарына әдістемелік кеңестер (СРС) – әдістемелік құралдардың толық болуы, 

студенттерге қажет данада болуы (студенттер үшін колледждің жергілікті желісінде 

әдістемелік кеңестерлдің қолжетімді болуы). 

4.1.1 Критерием оценки показателей п 1.1-2.2 т. көрсеткіштерінің бағалау өлшемі 

бекітілген құжаттар бар болған жағдайда 1 балл, жоқ болған жағдайда - 0 балл болып 

табылады. 

т.2.3 – Студенттерге көмек ретіндегі оқу-әдістемелік құралдар, жеке 

тақырыптарды, тарауларды зерделеу – оқу-әдістемелік құралдардың бар болуы. 

4.1.2. 2.3.т. көрсеткіштерінің бағалау өлшемі әр құрал үшін 1 балл, жоқ болған 

жағдайда 0 балл болып есептеледі. 

т. 2.4. – Оқу сабақтарының жоспарлары – жоспарлардың Оп жалпы сағатынан 

пайыздық қатынаста бар болуы. 

4.1.3. 2.4.т. көрсеткішінің бағалау өлшемі ОП КТЖ сәйкес барлық оқу сабақтарына 

әзірленген оқу сабақтарына әзірленген жоспарлары (100%) – 1 балл, 50 % ОП КТЖ сәйкес 

оқу сабақтарының жоспары - 0,5 балл, 30% -дан төмен - 0,3, жоқ болған жағдайда – 0 балл. 

т. 2.5 – Қосымша әдістемелік материалдар – бекітілген әдістемелік материалдардың 

бар болуы. 

4.1.4. 2.5.т. көрсеткішінің бағалау өлшемі безендірілген, бекітілген әдістемелік  

материалдардың бар болған жағдайында – 0,5 балл, жоқ болған жағдайда – 0 балл. 

т. 3.1 – Бақылау-бағалау құралдарының кешенді төлқұжаты, бағалау құралдары – 

бекітілген кешеннің бар болуы. 

т. 3.2 – Аралық аттестаттауды даярлап, өткізу құжаттарының кешені– ағымдағы оқ 

жылында өткен аралық аттестаттаулардың толықтылығы мен бекітілуі. 

т.3.3 –Ағымды бақылау үшін даярланған әдістемелік материалдар – бекітілген 

әдістемелік материалдардың бар болуы. 

т. 3.4 - Дифференцирленген сынаққа өзіндік даярлық материлдары – бекітілген 

әдістемелік материалдардың бар болуы. 

4.1.5.  3.1- 3.5 т. көрсеткішерінің бағалау өлшемі безендірілген, бекітілген 

материалдың бар болған жағдайында – 1 балл, жоқ болған жағдайда – 0 балл. 

КМ ОӘК: 

т. 1.1- 1.3 –ӘОК ОІ қараңыз, оның ішінде баға өлшемдері; 



 

т.1.4 Оқу және өндірістік тәжірибелердің жұмыс бағдарламалары – ағымдағы оқу 

жылына бекітілген. 

т. 1.5 оқу тәжірибелерінің КТП, тапсырманы орындау кестесі – ағымдағы оқу 

жылына бекітілген. 

т. 2.1-2.5 – ӘОК ОІ қараңыз, оның ішінде баға өлшемдері; 

т. 2.6 – курстық және дипломдық жобалау бойынша әдістемелік оқу құралдары – 

бекітілген әдістемелік құралдың бар болғандығы. 

т. 3.1-3.4 -  ӘОК ОІ қараңыз, оның ішінде баға өлшемдері; 

4.1.6 Көрсеткіштердің баға өлшемдері т 1.4, 1,5 2.6 ОӘК ПМ бекітілген РП УП, РП 

ПП бар болғаны үшін 1 балл, бекітілен құралдар, 0- жоқ болған жағдайда. 

4.2 Колледждің жергілікті сайтында оқу-әдістемелік құжаттарының бар болған 

жағдайында бағалау өлшемі 1 балл, жоқ болған жағдайда 0 балл. 

4.3 Бланки технической экспертизы  оценки ОӘК ОІ, ПМ бағаларының 

техникалық сараптамасының бланктері осы Ереженің А,Б Қосымшаларында көрсетілген. 

 

5  Байқау комиссиясының құрамы мен функциялары 

 

5.1 ОӘК байқау жөніндегі комиссияның құрамына әдісьемелік кеңестің мүшелері, 

колледждің кәсіподақ ұйымының төрағасы жатады.  

5.2 Байқау комиссиясының функциялары: 

- оценка комплектности ОӘК ОІ, ПМ толықтыруының бағасы, оның ішінде, 

колледждің жергілікті желісінде; 

- ОӘК әрі қарай қалыптастыру бойынша оқытушыларға ұсыныстар жасау; 

-даулы мәслелерді шешу; 

- нәтиже қорыту, байқау жеңімпаздарын анықтау. 

5.3 Байқаудың жеңімпаздары мен жүлдегерлері туралы шешім колледждің 

әдістемелік кеңесінде қабылданады және отырыстың хаттамасыен рәсімделеді. 

5.4 Шешім комиссияның жартысынан астам мүшелері дауыс берген жағдайда 

қабылданған болып есептеледі. Егер дауыс саны тепе-тең болса, шешім әдістемелік кеңес 

төрағасының атында болады. 

 

6 Байқау нәтижесін қорытындылау 

 

6.1 Байқаудың нәтижесі ОӘК байқау жөніндегі комиссияның жұмысы аяқталғаннан 

кейін екі апта кешіктірмей қорытылады. 

6.2 Әр номинация бойынша жеңіпаздар құрмет грамотасымен марапатталады. 

6.3 Әдістемелік кеңестің төрағасы колледж директорының алдында байқау 

жеңімпаздарын материалдық түрде марапаттау туралы өтінім жасайды (ақшалай сыйақы, 

бағалы сыйлық). 

6.4 ОӘК ОІ, ПМ қу жылының соңына дейін әдістемелік іс бөлмеде көрсетіледі. 

6.5 Байқаудың нәтижелері колледждің педагогикалық ұжымының оқу жылдық 

жұмыс қорытындысы бойынша оқытушылар кеңесінде жарияяланады. 



 

Қосымша А 

 

ОӘК оқу тәртібінің техникалық сараптамасы 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Оқу пәнінің атауы,                                                                                                                      

әзірлеушінің Т.А.Ә. 
№ Көрсеткіш атаулары Коллед

ждің 

жергілік

ті 

желісінд

е 

құжатта

рдың 

бар 

болуы 

Балл Кеңестер, ұсыныстар 

Жоспарлы-бағдарламалық құжаттама 

1. 1.1 Оқу пәнінің жұмыс бағдарламасы     

 

2. 1.2 Оқу пәнінің күнтізбелік-тақырыптық жоспары    

 

2 Әдістемелік қамсыздандыру 

3. 2.1   Оқу сабақтарының жоспарлары    

4. 2.2 Лекциялық материалдар    

5. 2.3 Дидактикалық материал (карточкалар, 

жаттығулар) 

   

 

6. 2.4   Зертханалық жұмыстарға әдістемелік 

көрсеткіштер (бар болған жағдайда) 

   

 

7. 2.5 Курстық жұмыстарды орындау бойынша 

әдістемелік көрсеткіштер/ дипломных работ  

   

8. 2.6  Қосымша әдістемелік материалдар 
________________________________________ 

   

3. Бақылау құралдары  

9. 3.1 Аралық бақылауды өткізу материалдары     

10. 3.2 Емтихан, сынақтарды өткізу материалдары    

 

11. 3.3  ОУПП даярлау материалдары    

12. 3.4 Қорытынды мемлекеттік аттестаттауды өткізу 

материалдары  

   

4 . Қосымша ақпарат 

13. 4.1  Эстетикалық (бірыңғай шрифтпен безендіру, 

материалдарды дұрыс орналастыру) 

   

 

14. 4.2  Даярланған материалдың сапасы     

 

15.      

 

БАЛЛ ЖИЫНТЫҒЫ    

   

  «_____»____________20____жыл   ______________________________               

________________                    ______________________________                

___________________ Бақылау құралдары 



 

Қосымша Б 

(міндетті) 

КМ ОӘК техникалық сараптамасы 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

КМ атауы,                                                                                                                      

әзірлеушінің Т.А.Ә. 
№ Көрсеткіш атаулары ОӘК 

колледждің 

жергілікті 

желісінде 

бар болуы 

  

Балл Кеңестер, ұсыныстар 

Жоспарлы-бағдарламалық құжаттама 

16. 1.1 КМ жұмыс бағдарламасы    

17. 1.2 МДК күнтізбелік-тақырыптық жоспары    

18. 1.3 Оқытушының әдістемелік жұмысының жеке 

жоспары  

   

19. 1.4  Оқу тәжірибесінің жұмыс бағдарламасы     

20.  Өндірістік тәжірибенің жұмыс бағдарламасы      

21. 1.5    Оқу тәжірибесінің күнтізбелік-тақырыптық 

жоспары 

   

2 Әдістемелік қамсыздандыру 

22. 2.1   МДК зертханалық жұмыстарына әдістемелік 

көрсеткіштер 

   

23.  МДК тәжірибелік жұмыстарына әдістемелік 

көрсеткіштер 

   

24. 2.2   Студенттердің аудиториядан тыс өзіндік 

жұмыстарын ұйымдастырып, орындау бойынша 

әдістемелік көрсеткіштер 

   

25. 2.3 Студенттерге аудиториядан тыс өзіндік 

жұмыстарды орындауда көмек ретінде 

оқу-әдістемелік құралдар, жеке тақырыптарды 

зерделеу 

   

26. 2.4   Оқу сабақтарының жоспарлары    

27. 2.5 Қосымша әдістемелік материалдар    

28. 2.6  Курстық және дипломлдық жобалаулар 
бойынша  әдістемелік құралдар 

   

3 Аттестаттауға даярлық 

29. 3.1 Бағалау құралдарының  бақылау-бағалау 

кешенінің төлқұжаты 

   

30.  Бағалау құралдары    

31. 3.2   Аралық аттестаттауды даярлап, өткізу 

құжаттарының жиынтығы 

   

32. 3.3 Аралық бақылауды даярлауға арналған 

әдістемелік материалдар 

   

33. 3.4 МДК, КМ, оқу және өндірісмтік практикалар 

бойынша дифференцирленген сынаққа өзіндік 

дайындалу  материалдары  

   

БАЛЛ ЖИЫНТЫҒЫ    

    «_____»____________20____жыл   ______________________________               

________________                    ______________________________                

___________________ 

                                                                    ПЦК Т.А.Ә.                                                      

Қолы                                              ӘК уәкілінің Т.А.Ә.МС                                           

Қолы 

 

 

 



 

 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

ЖАС ПЕДАГОГ МЕКТЕБІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1 Жас педагог мектебі (бұдан әрі - ЖПМ) – колледждің ғылыми-әдістемелік ісі 

жөніндегі бөлім жұмысының бір бағыты болып табылады және жоғары білімі бар, 

атқаратын лауазымы бойынша 3 жылдан аз болмайтын еңбек өтілі бар 

инженерлік-педагогикалық қызметкерлерге біліктілігін арттыруға көмек көосету 

мақсатында құрылады. 

1.2 ЖПМ педагогикалық жұмысын жаңа бастап келе жатқан әр 

инженерлік-педагогикалық қызметкерге өзінің кәсіптік бағытын анықтауға көмектесетін 

әдістемелік және тәжірибелік жұмыстарды жүргізеді. 

1.3 ЖПМ өз жұмысын директордың ғылыми-әдістемелік ісі жөніндегі 

орынбасарымен келістіреді, колледждің әдістемелік және педагогикалық кеңестеріне 

бағынышты. 

1.4 ЖПМ колледждің оқытушылар кеңесінің шешімімен құрылып, жойылады. 

 

2. ЖПМ қызметінің міндеттері мен бағыттары 

 

2.1. Жаңа бастаған педагогтың өз бағытын педагогикалық қызмет тәжіри бесін 

қалыптастыру процессінде анықтауы. 

2.2. Заманауилық сабақарды құру тәсілдерін игеру. 

2.3. Оқытушының жалпыланған оқу жоспарын құруына көмек көрсету. 

2.4. Сабақты талдау және өзіндік тадау тәсілдерін игеру. 

2.5. Тәлімгерлердің машықтанушылармн жұмысын ұйымдастыру. 

2.6. Шығармашылық есеп берулерді, жаңа келген оқытушылардың апталарын, 

тәлімгерлер аптасын ұйымдастыру. 

2.7. Жаңадан келген және инженерлік-педагогикалық қызметкерлер үшін 

педагогикалық ақпарат банкін құру. 

2.8. Жұмыстың негізгі бағыттары: 

калық жұмыстар; 

кәсіптік коммуникацияны ұйымдастыру; 

өзін өзі оқыту қозғамасы; 

жаңа бастаған педагогтардың біліктілігін арттыру; 

Жаңа бастаған педагогтарды психологиялық ілестіру. 

2.9. ЖПМ жұмысы директордың ғылыми-әдістемелік ісі жөніндегі орынбасарымен 

бекітілген жаңа бастаған педагогты қолдаубағдарламасы бойынша жүргізіледі. Әр жаңа 

басатаған педагогтың атына бұйрықпен тәлімгер тағайындалады. 

2.10. Жұмыс үлгілері: 

1. әңгімелер; 

2. лекциялар; 

3. әдіскерлермен жеке және топты кеңестер; 

4.әдістемелік әдебиеттердің жаңалықтарымен танысу; 

5. дискуссиялар; 

6. семинар - практикумдар; 

7. психологиялық тренингтер; 

8. тәжірбе алмасу; 

9. облыстық әдістемелік семинар, конференция, сайыстарға қатысу; 



 

10. біліктілік арттыру курстары; 

11.сабақтарға өзара кіру. 

2.11. Кері байланыс «ЖПМ» тыңдаушыларының арасында жүргізілетін сауалнама 

арқылы жүзеге асырылады. 

 

3. ЖПМ жұмыс тәртібі 

3.1. Мектеп 3 жылдан кем болмайтын еңбек өтілі бар 3 инженерлік-педагогикалық 

қызметкер бар болған жағдайда ғана өз жұмысын  ұйымдастырады.  

3.2. Сабақтар айдың әр екінші сәрсенбісінде өткізіледі.  

3.3. Циклдық комиссияларпдың төрағалары тәлімгерлерді шығармашылық  және 

ұйымдастырушылық қабілеті бар, бірінші және екінші біліктілік санаты бар, білікті 

инженерлік-педагогикалық қызметкерлер есебінен тағайындайды. 

 

4. Тәлімгер-педагогтардың міндеттері 

4.1. Берілетін пәннің оқу жұмыс бағдарламасы мен күнтізбелік-тақырыптық 

жоспарын әзірлеуге көмек көрсету. 

4.2. Аудиторлық және зентханалық-практикалық жұмыстарға дайындалуына 

көмектесу. 

4.3 . Жаңа басатушы педагогтың сабақтарына кіріп, оның өткізілуін талдау. 

4.4. Жаңа бастаушы педагогтың өзін өзі оқытуын ұйымдастыруына көмектесу. 

 

5. ЖПМ қатысушыларының құқықтары 

 

5.1. Семинар, конференциялар, шығармашылық және педагогикалық шеберліктерге 

қатысу. 

5.2. Өзін өзі оқыту үшін колледждің материалдық базасын пайдалану.  

5.3.Оқытушы-тәлімгерлерден кеңестік көмектер алу. 

5.4 . Өз біліктілігін арттыру.  

6. Жауапкершілік 

 

ЖПМ қатысушылары мен жетекшісі алдарына қойылған міндеттер мен 

функциялардың орындалуына жауапты. 

 

7. ЖПМ құжаттамасы 

6.1. ЖПМ туралы Ереже. 

6.2. Сабақ өткізу жоспары. 

6.3. Мектеп сабақтарының материалдары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК МЕКТЕБІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 
 

        1.1. Педагогикалық шеберлік мектебі – колледждің әдістемелік жүйесінің элементі, 

педагогикалық қызметкердің біліктілігін арттыру жүйесінің құрама бөлігі. Педагогикалық 

шеберлік мектебі  - бұл педагогтардың тұрақты әрекеттегі кәсіптік бірлестігі. 

1.2. Педагогикалық шеберлік мектебі (бұдан әрі – ПШМ) жаңа бастаушы 

педагогтарды, екінші біліктілік санаты бар педагогтарды біріктіреді. 

1.3. Өз жұмысында педагогикалық шеберлік мектебі  колледж Жарғысын, осы 

Ережені және колледждің басқа да жергілікті актілерін басшалыққы алады.  

1.4. ПШМ-не әдіскер жетекшілік жасайды.  

ПШМ-нің жетекшісінің уақытша жоқ болған жағдайында оның міндеттері  

директордың оқу-әдістемелік ісі жөніндегі орынбасарына жүктеледі. 

1.5. ПШМ-нің жұмысы колледж директорымен бекітілген жұмыс жоспарына 

сәйкес жүргізіледі. ПШМ-нің жұмысы туралы есеп орнатылған тәртіп бойынша директордың 

оқу-әдістемелік ісі жөніндегі орынбасарына ұсынылады. 

 

2. Негізгі міндеттер 

 

2.1.ПШМ-нің негізгі жұмыс бағыттары – оқытушылардың кәсіптік құзыреттілігін 

арттыру, жаңа педагогикалық технологияны игеру, кәсіби қалыптасуда әдістемелік көмек 

көрсету, үнмі даму мен өзін өзі жетілдіру қажеттілігін қалыптастыру.  

2.2. ПШМ-і келесі негізгі міндеттері атқарады: 

1.педагогтардың үзіліссіз білім алу сұраныстарын қанағаттандыру; 

2.педагогтардың тәрбие-білім беру процессін ұйымдастырудағы кәсіптік және әдіскерлік 

қиыншлықтарын айқындап, оларды шешуге көмектесу;  

3.педагогтардың жеке және шығармашылық үлгісін қалыптастыруына көмектесу; 

4. Заманауилық тәсілдер мн озат педагогикалық технологиялардың оқыту процессіне енгізу 

бойынша көмек көрсету; 

6. Педагогика мен психология мәселелері бойынша білімді жетілдіруге көмек көрсету.  

 

                           3. Ұйымдық құрылым 

 

3.1. Педагогикалық шеберлік мектебі ПШМ-ң төрағасы мен оның тыңдаушыларынан 

құралады.  

 

4. Қызметтің негізгі бағыттары 

 

4.1. Педагогикалық шеберлік мектебі теориялық және практикалық білім үлгісінде 

өткізіледі. 

4.2. Педагогикалық шеберлік мектебінің негізгі үлгілеріне жатады:  

-    мәселелелі-жағдайлы оқу; 

-    теориялық семинарлар мен семинар - практикумдар; 

-    педагогикалық шеберліктер; 

-   шеберлік-сыныптары; 

-   педагогикалық шеберлік апталары;  

-   іскерлік ойындар; 

-   дөңгелектер үстелдер. 



 

 

4. Функционалдық міндеттер 

 

4.1.  Жалпы функционалдық міндеттер:  

1.Педагогикалық шеберлік мектебі өз жұмысын  сауалнама жүргізу арқылы 

құрастрылып, педагогикалық шеберлік мектебінің отырысында бекітілген бір жылдық 

жұмыс жоспарына сәйкес жүргізеді. 

2. Педагогикалық шеберлік мектебінің отырысында оның құрамы анықталып, бір 

жылға жұмыс жоспары бекітіледі. 

3.Педагогикалық шеберлік мектебінің отырыстары екі айда 1 рет өткізіледі. 

 

5. Құқықтары 

 

5.1. Педагогикалық шеберлік мектебінің тыңдаушыларының мектеп жұмысына 

қатысушылар ретінде бірдей құқықтары бар. 

          5.2.  Педагогикалық шеберлік мектебінің жетекшісі құқылы: 

-бірінші және екінші біліктілік санаттары бар, жұмыс тәжірибесін тапсыруға дайын 

педагогтарды отырыс өткізуге тартуға. 

          5.3. Педагогикалық шеберлік мектебінің тыңдаушылары құқылы: 

- шығармашылық және педагоги калық шеберлікт ерге қатысуға; 

- өзін өзі оқыту үшін колледждің матери алдық базасын пайдалануға; 

- бірінжі және жоғғары біліктілік санаттары бар педагогтардан кеңес алуға, біліктілігін 

арттыруға. 

         

6. Жауапкершілік 

 

Педагокалық шеберлік мектебінің жұмысына қатысушы педагогтар міндетті: 

- үнемі түрде педагогикалық шеберлік мектебінің отырыстарына белсене қатысуға; 

- педагогикалық шеберлік онкүндігіне белсене қатысуға. 

 

 

7. Құрылымдық бөліністермен өзара әрекет жасау тәртібі 

         7.1. Бекітілген құрылымға сәйкес басшылықпен өзара әрекет жасау. 

         7.2. Басқа бөліністер және құрылымдармен жасалған өзара әрекеттер еркін 

үлгіде баяндалады. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 



 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

ОҚУ САБАҚТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1. Осы Ереже әкімшіліктің, циклдық әдістемелік комиссия төрағаларның сабаққа 

кіру және оқытушылардың өзара сабаққа кіру тәртібіні реттейді.  

1.2. Сабаққа кіру және өзара сабаққа кіру оқытушының жұмысын зерделеу, оқу 

процессін жетілдіру, педагогтың педагогикалық шеберлігін арттыру, дер кезінде 

әдістемелік көмек көрсету,озат педагогикалық тәжіри бе алмасу мақсатымен өткізіледі. 

1.3. Сабақа кіру және өзара сабаққа кіру  оқытушылар мен ПЦК-ның 

оқу-әдістемелік жұмысының міндетті құрамасы болып табылатын педагогтардың 

әдістемелік жұмысының ұйымдастырылуының колледжішілік бақылауының бір үлгісі 

болып табылады. 

 

2. САБАҚҚА КІРУ ЖӘНЕ ӨЗАРА КІРУДІ ЖОСПАРЛАУ 

 

2.1. Сабаққа кіру және өзара сабаққа кіру оқу процессін жетілдіру жұмысының  мақсатты 

бағытының  нәтижесі болып табылады және оқытушының жеке жоспарына енгізіледі.  

2.2. ПЦК-ның төрағаларымен жыл сайын қыркүйекте және қаңтарда педагогтардың 

сабаққа кіру кестесі әзірленеді. Сабаққа кіргендігі туралы ақпарат сабаққа кіру есеп 

журналында белгіленеді.  

2.3. Жарты жыл ішінде сабаққа кіру саны әр педагогпен 10сағат, әкімшілікпен – 30 

сағаттан кем болмауы керек.  

2.4.Ғылыми-әдістемелік жұмыс бөлімімен колледж әкімшілігінің жартыжылдық ішінде 

сақбаққа кіру жоспар-кестесі құрастырылады.  

2.5. Әкімшіліктің сабаққа кіруі мен өзара сабаққа кіру оқы жылы ішінде оқудың барлық 

үлгісі бойынша өткізіледі. Оқытушының қалауы бойынша сабақтың кез келген түрлері 

ұсынылады: лекциялар, семинарлар мен практикалық сабақтар, іскерлік ойындар, жеке 

және топтағы кеңестер, сынақтар мен емтихандар және сабақтың тағы басқа түрлері. 

 

3. КОЛЛЕДЖ ӘКІМШІЛІГІНІҢ ОҚУ САБАҚТАРЫНА КІРУІ 

3.1. Колледж әкімшілігіне (осы жағдайда) колледж директоры, директордың 

орынбасарлары, бөлім меңгерушілері мен әдіскерлер жатады. 

3.2.Сабаққа кірудің негізгі мақсаттары болып табылады:  

оқытушыларға кәсіптік тапсырмаларды орындауда көмек көрсету оқытушылардың 

пәндер бойынша типтік оқу бағдарламаларының талаптарын оқушымен игеру мәселесі 

бойынша жұмысын бақылау; 

оқыту мен тәрбиелеу саласында заңнаманың сақталуын бақылау коледж 

жұмысының нәтижелік тиімділігін арттыру. 

3.3. Оқытушыға сабағына кіретіндігінің жоспарланғандығы туралы сабақ басталғанға 

дейінгі 45 минут бұрын хабарлануы керек; директор мен оның орынбасарлары 

оқытушылардың сабақтарына оларды ескертпестен кіре алады. 

3.4. Әкімгер құқылы: 

Оқу сабағының жоспарымен танысуға;  

оқушылардың дәптерлерін жинап алып, тексеруге;  

қажет болған жағдайда, сабақ аяқталғаннан кейін оқушылармен оқытушының 

қатысуымен өзін қызықтыратын тақырыпқа әңгімелесуге. 

3.5.Сабақа кіру кезінде әкімгер құқылы емес:  

сабақ барысына араласуға; 

сабақ өтіп жатқанда шығып кетуге (жоспардан тыс жағдайлардан басқа); 



 

қоңырау соғылғанға дейін кетіп қалуға (жоспардан тыс жағдайлардан басқа). 

3.6.Сабаққа кіргеннен кейін міндетті түрде әкімгердің келесі бағытта әңгіме жүргізуі:  

оқытушымен оқу сабақтарына өзіне өзі т алдау жасауы;  

әкімгермен сабаққа талдау жасауы;  

оқытушы мен әкімгердің сабаққа кіру нәтижесі бойынша қорытындыларын келістіру. 

 

4. КОЛЛЕДЖ ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ САБАҚҚА КІРУі 

 

4.1. Өзара сабаққа кіру ЦМК ішінде оқытушылар арасында, сонымен қатар түрлі циклдық 

әдістемелік комиссия арасында ұйымдастырылады. 

4.2.Оқытушылар сабаққа оқу жылының басында ЦӘК-ның отырысында құрылған кестеге 

сәйкес кіреді. 

4.3. Сабаққа кіру кестесінің сақталуын ЦӘК-ның төрағасы мен әдіскер қадағалайды; 

4.4.Оқытушылар өздерінің әріптестерінің сабақтарына келесі мақсаттармен кіруге 

құқылы:  

үздік педагогикалық тәжірибені зерделеу мен жинақтау;  

үздік педагогикалық технологияны игеру;  

әдістемелік және кәсіптік көмек көрсету;  

пәнаралық байланысты тиімдірек пайдалану;  

оқушылардың білім беру бағдарламасын игеру сапасын арттыру;  

пән бойынша оқу бағдарламасын орындау;  

жетекшілік жасайтын топты бақылау. 

4.5.Сабаққа кіретін оқытушының құқықтары:  

сабаққа кіруші осы сабақта пайдаланатын оқу-жоспарлау құжаттамасымен, оқытудың 

әдістемелік ұсыныстарымен және дидактикалық оқыту құралдарымен танысуға құқылы;  

сабақ аяқталғаннан кейін талдау барысында сабақтың өту барысы туралы өзінің оң 

және теріс пікірлерін айтуға. 

4.6. Сабаққа кіретін оқытушының міндеттері:  

оқытушы өзінің сабаққа кіретіндігі туралы оқытушыға алдын ала хабарлауы керек (1 

күн бұрын);  

оқытушылар мен студенттердің жұмысына араласпауға;  

тыныштық пен тәртіпті сақтауға;  

әр сабаққа кіргеннен кейін сабаққа қатысқан оқытушы сабақты талдауы тиіс; оң сәттерді 

белгілеп, қателерін көрсетіп, талдауды жазбаша түрде рәсімдейді. 

4.7. Сабағына кіретін оқытушының құқықтары:  

оқытушы алдын ала келісімсіз өз сабағына кіруге рұқсат бермеуге;  

бұл жағдайда сабағына кіргісі келетін оқытушы сабағының нәтижелі болуы үшін 

сашан және қандай сабағына кіру керек екендігін анықтауға құқылы. 

4.8. Сабағына кіретін оқытушының міндеттері:  

дәлелсіз себептерсіз сабағына кіруге кедергі жасамауға;  

жоғары және бірінші біліктілік санаттары бар оқытушылар өздерінің сабақтарына кез 

келген әріптестерінің кіруіне рұқсат беруге және оларға педагогикалық, әдістемлік көмек 

көрсетуге;  

сабаққа кірген оқытушыға оқу іс бөлмесінде сабақтың өтуін қадағалап, талдау үшін 

отыратын орын ұсынуға. 

4.9.Оқытушылардың өзара сабаққа кіру нәтижелері семестрдің немесе оқу жылының 

аяғында ЦӘК-ның төрағасына ұсынылады. 

4.10.Өзара сабаққа кірудің жинақтама нәтижелері төрағамен орнатылған үлгіде 

комиссияның жұмыс туралы жылдық есепте көрсетіледі. 

4.11.Егер сабаққа кірген тұлғалар өздерінің көзқарастары бойынша сабақ беру сапасының 

төмендеу фактілерін анықтаған болса, онда әдістемелік кеңес алдына сол оқытушыға 

педагогикалық және әдістемелік көмек көрсету мәселесін қоюға құқылы. 



 

4.12. Кірген сабақты талқылау барысында тууы мүмкін барлық даулы мәселелер 

директордың ғылыми-әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары, әдіскер немесе директордың 

оқу ісі жөніндегі орынбасарының қаысуымен ЦӘК-ның отырысында шешілуі тиіс және 

соңғы шешімді колледж директоры қабылдайды. 

 

5. ҚҰЖАТТАМАНЫ ЖҮРГІЗУ 

 

Сабаққа кіру және өзара сабаққа кіру нәтижелері бойынша оқытушылар СМК үлгісіне 

сәйкес сабаққа кіру парақтарын толтырады. Барлық сабаққа кірулер мен өзара сабаққа 

кірулер сабаққа кіру есеп журналында белгіленеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ АТТЕСТАТТАУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 
1.1 Настоящее положение регламентирует порядок и условия аттестации 

педагогических работников КГКП «Костанайский политехнический колледж» (далее - 

колледж) в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

1.1.Осы Ереже «Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық 

колледжі» КМҚК-ның педагогикалық қызметкерлерін атақаратын лауазымдарына 

сәйкестлігін растау мақсатымен аттестаттау тәртібі мен шарттарын реттейді. 

1.2. Аттестаттау педагогикалық қызметкерлердің кәсіптік жұмысына аттестаттау 

комиссиясымен қойылған баға негізінде өткізіледі. 

1.3. Аттестаттауға міндетті түрде ұйымның негізгі жұмысынан басқа 

педагогикалық қызметпен айналысатын, сондай-ақ лауазымдарды қоса атқаратын 

педагогикалық қызметкерлер  жатады. 

1.4. Педагогикалық қызметкерлер мен оларға теңелетін тұлғаларды біліктілік 

санатын беруге (растауға) аттестаттау – қызметкердің кәсіптік қызметін атақару үшін 

қажет кәсіптік құзыреттілігінің кешенді бағасын анықтайтын бірізділік әрекет тәртібі. 

 

2. Аттестаттауды өткізу мерзімдері 

 

2.1. Педагогикалық қызметкерлер мен оларға теңелетін тұлғалардың кәсіптік 

жұмысына аттестаттау комиссиясымен қойылған баға негізінде педагогикалық 

қызметкерлерін атақаратын лауазымдарына сәйкестлігін растау мақсатымен аттестаттау 5 

жылда бір рет өткізіледі. 

2.2. Педагогикалық қызметкер Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 

Заңының 51-ші бабы 2-ші тармағының 7-ші тармақшасына сәйкес біліктілік талаптарына 

сәйкес өтініш негізінде біліктілік санатын беру/растау аттестаттауынан мерзімінен бұрын 

өтуге құқылы. 

2.3. Педагогикалық қызметкерлерді білітілік санатын беру/растау  аттестаттауы 

жұмысқа шыққаннан кейінгі соңғы  үш жылдың талдау қорытындысы бойынша 

өткізіледі: 

1) бала күту демалысынан шыққандар; 

2) Қазақстан Республикасынан тыс мамандық бойынша оқуда (машықтануда), 

қызметтік іссапарда жүргендер; 

3) Қазақстан республикас ішінде жұмыс орнын ауыстырғандар; 

4)Қазақстан Республикасына жақын орналасқан шет елдерден келгендер білімін, 

еңбек өтілі мен біліктілік санатын растайтын құжаттары болған жағдайда; 

5) уәкілетті органдардан білім саласына, білім басқару органдарына, әдістемелік іс 

бөлмелер мен біліктілікті арттыру институттар саласына ауысқандар. 

2.4. Жас мөлшеріне қарай зейнеткерлікке шығуға үш жылдан аспайтын уақыт 

қалған педагогикалық қызметкерлерге бұрын берілген біліктілік санаттары сақталып 

қалады. 

 

3. Аттестаттаудың негізгі міндеттері мен принциптері 

 

3.1. Аттестаттаудың міндеттері болып табылады: 

педагогикалық қызметкерлер мен оларға теңелетін тұлғалардың кадрлық 

құрамының жоғары сапасын қамтамасыз ету; 

педагогикалық қызметкерлер мен оларға теңелетін тұлғалардың мемлекеттік 



 

білім саясатымен анықталатын қызметтік ісімен байланысты міндеттерін іске асыру үшін 

тұлғалық-кәсіптік даярлығын арттыру; 

педагогикалық қызметкерлер мен оларға теңелетін тұлғалардың лауазымдық 

қызмет аясындағы үзіліссіз білімге ынталандыру. 

3.2. педагогикалық қызметкерлер мен оларға теңелетін тұлғаларды аттестаттаудың 

негізгі принциптері алқалылық,жүйелілік, ашық, объективті болу. 

 

4. Аттестаттау комиссиялары, олардың құрамы мен өкілеттілігі 

4.1. Педагогикалық қызметкерлер мен оларға теңелетін тұлғаларға біліктілік 

санатын беруге/растауға аттестаттаудан өткізу үшін коледжде аттестаттау комиссиясы 

құрылады, аталған комиссия сараптаушы комиссияның тұжырымдамасы негізінде 

біліктілік санатының сәйкестілігін бекітеді, педагогтарға бірінші және жоғры білктілік 

санатын беру/растау  үшін  материалдар даярлайды. 

4.2. Аттестаттау комиссиясының құрамына аттестаттау комиссиясының төрағасы, 

төрағаның орынбасары, хатшы мен аттестаттау комиссиясының мүшелері жатады. 

Аттестаттау комиссиясына колледждің аса тәжірбелі педагогтары, ғылыми-әдістемелік 

істер бөлімі мен ЦӘК, кәсіподақ, өндірістік құрылымдар, кадр жұмысы мен жұмыс 

берушілердің уәкілдері жатады (техникалық және кәсіптік, ортабілімнен кейінгі білім, 

немесе арқалық басқарманың басқа да үлгілері үшін). 

4.3. Аттестаттау комиссиясы мүшелердің тақ санынан тұрады. Аттестатталатын 

қызметкер, аттестаттау комиссиясының мүшесі болып табылса, онда ол өзінің 

талапкерлігін қарастыру кезінде дауыс беруге қатыспайды. 

4.4. Коледждің аттестатау комиссиясының құрамы иісті алқалық орагнмен 

анықталып, колледж директорының бұйрығымен бекітіледі. 

4.5. Аттестаттау комиссиясының жұмыс кестесі жыл сайын колледж директорымен 

бекітіліп отырылады. Аттестаттау комиссиясының отырыстары екі айда бір рет өткізіліп, 

хатшымен хатталады. 

4.6. Хаттамада аттестаттау комиссиясының шешімдері мен комисия мүшелерінің 

дауыс беру нәтижелері көрсетіледі. Аттестаттау комиссия отырысының хаттамасына 

төрағаның, хатшы мен отырысқа қатысқан комиссия мүшелерінің қолдары қойылады. 

4.7. Аттестаттау комиссиясының шешімі оның  мүшелерінің 2/3 кем болмаған 

жағдайда қабылданған болып есептеледі. Дауыс беру нәтижелері қорытынды отырысқа 

қатысқан аттестаттау комиссия мүшелерінің дауыс беру санымен анықталады. Дауыс 

саны тең болған жағдайда соңғы шешімді комиссияның төрағасы қабылдайды. 

4.8. Аттестаттау комиссиясы аттестаттау процессінде келесі функцияларды 

атқарады: 

аттестаттаудың барлық кезеңдерінің өткізілу орнын, күнін белгілейді; 

жұмыс қорытындыларын қарастырып, талдайды; 

аттестатталушының кәсіптік құзыреттілігін дұрыс бағалайды; 

аттестаттауды ұйымдастырылуы мен өткізілетіндігі туралы хабарлануын 

қамтамасыз етеді. 

4.9. Аттестаттау комиссиысының әректте болу мерзімі 1 жыл. 

4.10. Аттестаттау комиссиясының жеке мүшелерінің уәкілеттілоігі директордың 

бұйрығы бойынша келесі жағдайларда мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін: 

 денсаулығына орай міндеттерін атқару мүмкіндігінің болмауы; 

аттестаттау комиссия мүшесінің жұмыстан шығуы; 

аттестаттау комиссия мүшесінің міндеттерін орындамау немесе тиісті түрде 

атқармау. 

4.11 Аттестаттау комиссиясының төрағасы: 

аттестаттау комисиясының жұмысына жетекшілік жасайды; 

аттестаттау комиссиысының отырыстарын өткізеді; 

аттестаттау комиссия мүшелерінің міндеттерін бөледі; 



 

комиссия мүшелерімен келісе отырып, мәселелерді қарастыру тәртібін 

анықтайды; 

аттестаттау комиссия мүшелерінің аттестатталушы қызметкенрдің аттестаттау 

мәселесімен байланысты ұсыныстарын, өтініштері мен шағымдарын қарастыру  

жұмыстарын ұйымдастырады; 

 аттестаттау комиссия отырыстарының хаттамаларына қол қояды; 

аттестаттау бойынша құжаттардың сесеп жүргізілуі мен сақталуын бақылайды; 

басқа өкілеттіліктерді жүзеге асырады. 

4.12. Аттестаттау комиссиясының хатшысы: 

тікелей аттестаттау комиссиясының төрағасына бағынышты; 

аттестаттау комиссиясының отырыстарын ұйымдастырады және комиссия 

мүшелерін отырыстың болатын күні мен күн тіәртібі туралы хабарлайды; 

құжаттарды қабылдап, тіркейді (ұсынымдар, педагогикалық қызметкер туралы 

қосымша мәліметтер, ұсыныммен келіспейтіндігі туралы арыз); 

аттестаттау комиссия отырыстарының хаттамасын жүргізеді; 

аттестатау комиссияс отырысының хаттамасынан үзінділер жасалуын 

қамтамасыз етеді; 

педагогикалық қызметкерді аттестаттаумен байланысты дауларды шешуге 

қатысады; 

педагогикалық қызметкерлерді аттестаттау бойынша құжаттардың есебін 

жүргізіп, сақталуын қамтамасыз етеді; 

аттестаттау комиссия отырысының хаттамалары мен хаттамадан алынған 

үзінділерге қол қояды; 

басқа өкілдіктерді жүзеге асырады: 

4.13.Аттестаттау комиссиясының мүшелері: 

аттестаттау комиссиясының жұмысына қатысады; 

аттестаттау комиссия отырысының хаттамаларына қол қояды. 

4.14 . Аттестаттау комиссиясының құжаттарына жатады: 

директордың аттестаттау комиссиясының құрамы туралы бұйрығы; 

аттестаттау комисссия отырыстарының хаттамалары; 

педагогикалық қызметкерлерді аттестаттау бойынша құжаттар жеке істер 

құрамына (ұсынымдар, аттестаттау комиссия отырысының хаттамаларынан үзінділер); 

педагогикалық қызметкердің атқаратын лауазымына сәйкестілігін растау  

мақсатымен аттестаттауға жасалған ұсыным; 

4.15. Педагогикалық қызметкердің атқаратын лауазымыныа сәйкестілігін анықтау 

үшін келесі құжаттары ұсынылады: 

педагогикалық қызметкердің аттестаттаудан өтуге өтініші; 

аттестатталатын барлық педагогикалық қызметкерлердің міндетті түрде 

ұсынылатын құжаттарының көшірмелері: (жеке тұлғасын анықтайтын құжат, білім 

алғандығы туралы дипломқызметкердің еңбек жолын растайтын құжат, бұрын берілген 

біліктілік санатын растайтын куәлік, біліктілігін арттыру курстарын өткендігін растайтын 

құжаттар); 

кәсіптік жетістіктері туралы мәліметтер (бар болған жағдайда): педагогикалық 

тәжірбені жинақтау материалдары: эссе, шығармашылық тәжірибе, кәсіптік қызметіне 

өзіндік талдау; 

педагогтың ғылыми-әдістемелік қызметін растайтын құжаттар: 

ғылыми-практикалық конференцияларға қатысуы, шығармашылық сйаыстар, семинарлар, 

дөңгелек үстелдер, түлі деңгейдегі педагогикалық оқуларға қатысқандығы туралы 

құжаттар, кезеңдік басылымдар мен бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген 

ғылыми-әдістемелік материалдардың көшірмелері; 

педагогикалық қызметкердің кәсіптік құзыреттілігінің тәуелсіз бағасының 

қорытындысы: пікірлер, оқушылар мен тәрбиеленушілердің, ата-аналар, әріптестер мен 



 

әкімшілік арасында өткізілген сауалнама нәтижелері, практика базаларының басшылары, 

жұмыс берушілер тарапынан пікірлер, ЖОО түскенндігі немесе жұмысқа орналасқандығы 

туралы ақпарат; 

педагогикалық қызмет нәтижелері: педагогикалық қызметкердің, оқушылар мен 

тәрбиеленушілердің оқу, жаттығу, спорттық, пәндік олимпиадаларға, сайыстар мен 

байқауларға, ойындарға қатысқандығын растайтын құжаттар; педагогикалық 

қызметкердің марапатталу материалдары; 

қызметкердің соңғы үш жыл ішіндегі  (мерзімнен бұрын аттестатталу кезінде 

-1-2 жыл) кәсіптік қызметінің нәтижелік динамикасы туралы ақпарат. 

 

5. Аттестаттауды өткізу 

 

5.1 Педагогикалық қызметкермен аттестаттауға ұсынылған өтініш негізінде оқу 

мекемесінде бір оқу жылына педагогикалық қызметтің сараптамасын өткізу үшін 

сараптаушы топ құру туралы бұйрық шығарылады. Сараптаушы топтар педагогикалық 

қызметкердің сабақ беру бағыты бойынша тиісті сәйкес пән саласының мамандары  мен 

жоғары және бірінші біліктілік санаттары бар білікті педагогикалық және басшылық 

ққұрам есебінен құралады. 

5.2 . Коледждің әдіскері: 

- сараптау тобы мүшелерінің нұсқаулығын қамтамасыз етеді; 

- сараптау тобының  жұмысын жұмыс бағыты мен осы Ережеге  сәйкес 

ұйымдастырады; 

- педагогикалық қызметкердің кәсіптік жұмысының сараптамалық бағалауын 

ұйымдастырып, өткізілуін қамтамасыз етеді; 

-жұмыс қорытындысы бойынша сараптаушы топтың  ұсынылған материалдарын 

талдап, талқылайды; 

- сараптамалық тұжырымдамаларға қол қояды; 

- аттестаттау комиссиясына сараптамалық тұжырымдаманы ұсынады 

5.3 Сараптаушы топтың мүшелері: 

- педагогикалық қызметкердің кәсіптік жұмысын сараптамалап, бағлайды; 

- сараптамалық бағалардың хаттамаларын толтырады; 

- сараптамалық тұжырымдамаларға қол қояды. 

5.4. Педагогикалық қызметкеро аттестаттау комиссиясына жеке қатысуына 

құқылы. Қызметкердің аттестаттау комиссиясының отырысына дәлелсіз себеппен 

келмеген жағдайында аттестаттуды қызметкерсіз өткізуге құқылы. 

5.5. Аттестаттау комиссиясы комиссия рассматривает сведения о педагогическом 

работнике, содержащиеся в представлении руководителя, заявление аттестуемого с 

соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением руководителя, 

дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником, 

характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их представления), 

экспертное заключение, а также дает оценку соответствия педагогического работника 

квалификационным требованиям по занимаемой должности. 

5.6. Қызметкердің кәсіптік және тұлғалық қасиеттерін талқылау оның лауазымдық 

міндеттеріне ғана қатысты. 

5.7.Қызметкердің жұмысы оның атқаратын лауазымы бойынша біліктілік 

талаптарына сәйкестілігі негізінде бағаланады, оның оқу мекемесі алдына қойылған 

міндеттерді шешуге қатысуын анықтау, орындайтын жұмысының қаншалықты күрделі  

және нәтижелі екендігі анықталады. Бұл рете педагогикалық қызметкердің кәсіптік білімі, 

біліктілігінің арттырылуы мен қайта даярлануы есепке алынады. 

5.8. Аттестаттаудан комиссияның мүшелері қажет болған жағдайда педагогикалық 

қызметкерге лауазымдық міндетін атқарумен байланысты сұрақтар қоюға құқылы. 

5.9 . Аттестаттау комиссиясының хатшысы аттестаттау комиссия отырысының 



 

хаттамасын жүргізеді (бұдан әрі – хаттама), хаттамада комиссияның шешімі мен дауыс 

беру нәтижесі көрсетіледі. Хаттамаға комиссия төрағасы, төрағаның орынбасары, хатшы 

мен аттестаттау комиссиясының отырысқа қатысқан мүшелерінің қолдары қойылып, 

басшыда сақталады. 

5.10. Аттестаттаудан комиссиясының шешім қабылдау тәртібі. 

5.10.1. Педагогикалық қызметкерді аттестаттау нәтижелері бойынша аттестаттау 

комиссиясы келесі шешімдердің бірін қабылдайды: - атақаратын лауазымына сәйкес 

(педагшогикалық қызметкердің лауазымы көрсетіледі); - атқаратын лауазымына сәйкес 

емес (педагогикалық қызметкердің лауазымы көрсетіледі). 

5.10.2. Аттестаттау комиссиясының шешімі аттестатталушы педагогтың 

қатысуынсыз ашық дауыс беру арқылы қабылданады. 

5.10.3. Аттестаттау комиссия мүшелерінің тең дауыс берген жағдайында 

педагогикалық қызметкер атақаратын лауазымына сәйкес деп есептеледі. 

5.10.4. Аттестаттау комиссиясының мүшесі болып табылатын педагогикалық 

қызметкердің аттестаттаудан өтуі кезінде ол өзінің шешімінде дауыс беруге қатыспайды. 

5.10.5. Аттестаттау комиссиясының шешімі хатталып, хаттамаға аттестаттау 

комиссиясының төрағасы, хатшысы және дауыс беруге қатысқан комисия мүшелері қол 

қояды. 

5.10.6. Аттестаттау комиссиясының шешімі аттестаттау парағына енгізіледі, 

аттестаттау парағына аттестаттау комиссиясының төрағасы, хатшысы  мен комиссия 

мүшелері қолдарын қояды. 

5.10.7. Қызметкердің аттестаттау парағына қажет болған жағдайда Аттестаттау 

комиссиясы қызметкердің кәсіптік жұмысын жетілдіріп, дамыту бойынша 

ұсыныс-кеңестерді, оның мамандығын көрсетумен біліктілігін арттыру қажет екендігі 

туралы және басқа да ұсыныстарды жазады. 

5.10.8. Педагогикалық қызметкерлерді аттестаттау нәтижелері қызметкерге дауыс 

беру қорытындысы жасалғаннан кейін отырысқа қатысып отырған қызметкерге тікелей 

жарияланады. 

5.11. Аттестаттаудан өткен әр педагогикалық қызметкерге хаттамадан үзінділер 

жасаладып, оған аттестаттау комиссиясының хатшысының қолы қойылады, үзіндіде 

келесі мәліметтер көрсетіледі: аттестатталушының тегі, аты, әкесінің аты, оның 

атақаратын лауазымының атауы, аттестаттау комиссия отырысның өткізілген күні, шешім 

қабылдау кезінде дауыс беру нәтижелері. 

5.12. Бірінші және жоғары іліктілік санатын алуға/растауға үміткер педагогикалық 

қызметкердің аттестатталу материалдары хаттамадан алынған үзіндімен және колледж 

директорының ұсынымымен бірге Қостанай білім басқармасының аттестаттау 

комиссиясына жолданады. 

 

 

6. Аттестатау нәтижелері 

 

6.1. Колледждің аттестаттау комиссиясыныңбіліктілігін санатын беру (растау) 

туралы шешімі, хаттама үзіндісі мен білім Басқармасының біліктілік санатына сәйкестілігі 

туралы бұйрығы негізінде  педагогикалық қызметкеге біліктілік санатын беру (растау) 

туралы бұйрық шығарылады. 

 

7. Іс қағаздарын жүргізу 

 

Аттестаттау комиссиясының құжаттарына жатады: 

7.1. Нормативтік құжаттар 

7.2. Жергілікті актілер:педагогикалық қызметкерлерді аттестаттау, аттестаттау 

комиссиясының бір жылға жұмыс доспары, педагогикалық кадрларды аттестаттау 



 

жоспары. 

7.3. Куәліктерді беруді тіркеу Журналы (тігіліп, оқу мекемесінің мөртабанымен 

бекітіліп, расталады) 

7.4. Педагогикалық қызметкерлерге санат деңгейі мен берілген/расталған жылына 

сәйкес біліктілік санатын беру/растау туралы бұйрықтар. 

7.5. Ағымдағы жылдың аттестаттау құжаттары: аттестатталушы педагогтың өтініші 

мен құжаттар пакеті,  аттестаттау комиссиясының отырыс хаттамасы,  аттестаттау 

комиссиясының құрамы туралы бұйрық, салаптаушы комиссияның құрамы туралы 

бұйрық. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ АТТЕСТАТТАУДАН ӨТКІЗУ ҮШІН 

ҚҰРЫЛАТЫН САРАПТАУ ТОБЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1. Осы Ереже  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 

қаңтардағы № 83 бұйрығы Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта 

және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы 

оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог 

қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды және білім және ғылым саласындағы 

басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту 

туралы» бұйрығына сәйкес әзірленген. 

. 

1.2. Ереже мамандарды педагогикалық қызметкерлердің жұмысын жан-жақты 

талдауға  тарту шарттарын анқтайды, келесі мақсаттармен аттестаттау комиссиясы кезінде 

сараптамашы топтарды құру мен оның жұмыс тәртібін реттейді: 

a) атқаратын лауазымына сәйкестілігін, аттестаттау кезеңіне өзінің жұмысын 

растайтын педагогикалық қызметкердің кәсіптік құзыреттілігінің сараптамасын жүргізу; 

b) педагогикалық қызметкердің біліктілік деңгейінің біліктілік санаттарының 

талаптарына сәйкестілігін анықтап, белгілеу. 

1.3. Сараптамашы топтар өз жұмысында Қазақстан Республикасының заңнамасчы 

мен осы Ережені басшылыққа алады. 

1.4. Сараптамашы топтың негізгі принциптері сараптамлық бағалардың  

жариялылығы, алқалығы, құзыреттілігі, адалдылығы, тәуелсізділігі, бірізділігі, 

аттестатталалын қызметкердің дұрыс көзқарасын қамтамасыз ететін кәсіптік этика 

мөлшерлерінің сақталуы, аттестаттау кезінде кемсіту әрекеттеріне жол бермеу болып 

табылады. 

1.5.Осы Ережеде келесі анықтамалар пайдаланады: 

1. педагогикалық қызметкерлер мен оларға теңелетін қызметкерлерлі 

біліктілік санатын беруге/растауға аттестаттау – мамандығы бойынша кәсіптік қызметті 

атқару үшін қажетті кәсіптік құзыреттілігінің кешенді бағасын көрсететін жүйелік 

әрекеттер тәртібі; 

2. сараптама –педагогтың кәсіптік деңгейлігі мен педагогикалық қызмет 

нәтижесінің кешенді бағасы; 

3. сараптамалық топ   - педагогикалық қызметкердің кәсіптік деңгейі мен 

біліктілік талаптарныа сәйкестілігін бағалау үшін біліктілікті арттыружүйесінің ғылыми 

–педагогикалық қызметкерлер есебінен құрылған тәуелсіз алқалық орган. 

4. қызмет қорытындысының кешенді аналитикалық жинағы – педагогикалық 

қызметкердің кәсіптік қызметін жүйелі, кезекпен, дұрыс зерделеу негізінде кәсіптік 

құзыреттілігінің жиынтығы; 

5. сараптамалық тұжырымдама –  сарпатаушы топтың аттестаттау 

комиссиясына аттестатталатын қызметкердің білктілігі мен атқаратын лауазымына 

сәйкестілігі туралы тиісті шешім қабылдау үшін ұсынатын қорытынды құжаты; 

6. біліктілік – педагогикалық қызметкердің белгілі бір кәсіп, мамандықтың 

талаптарына сай келетін белгілі бір кәсіптік қызмет түрін атқаруға даярлығын сипаттайтын  

білім мен ептілік деңгейі; 



 

7. біліктілік санаты – қызметкерге қандай да бір күрделі дәрежедегі кәсіптік мәселелерді 

шешуге мүмкіндік  беретін, педагогикалық және басқару жұмысының кәсіптілігі мен 

нәтижелілігіне, біліктілікті бағалау өлшемдерінің тиісті нормативтері; 

8. ғылыми-әдістемелік әзірлеме – аттестатталатынның  өткізілген 

ғылыми-педагогикалық зерттеуінің оқыту әдістемесі, тәрбие әдістемесі, дидактикамен 

байланысты басқа бөлігіндегі аналитикалық есепте көрсетілетін сынақ үлгісі; 

9. педагогикалық шеберлік – тұлғаның кәсіптік педагогикалық қызметінің 

жоғары деңгейін қамтамасыз ететін қасиеттірінің кешені; 

10. процедура – қандай да бір әрекеттерді орындау, талқылау тәртібі; 

11. кәсіптік –кәсіптік қызметтердің міндеттерін атқаруға жоағры даярлық. 

Маманның кәсіптілігі біліктілігін, шығармашылық белсенділігін, қоғамдық өндіріс пен 

мәдениеттің талаптарын қанағатандыру бейімділігін үнемі арттыруымен анықталады; 

12. кәсіптік құзыреттілік –педагогикалық қызметкердің теориялық және 

қолданбалы түрдегі педагогикалық, технологиялық, менеджерлік даярлығын біріктіретін 

және әр тұлғаның тұлғалық теңсіздігінің жеке үлгісінде айқындалатын кешенді сипаттама.  

Кәсіптік қызметтегі жетістікті қамтамасыз ететін және олардың талапты деңгейде ұстануын 

қамтамасыз ететін барлық құзыреттілікті екі үлгіде дамыту: өзін-өзі оқыту және өзінөзі 

дамытуүлгісінде; сырттай ұйымдастырылған кәсіптік оқу үлгісінде; 

13. нәтиже – қандай да бір қызметті, жұмысты аяқтағаннан кейін алынған 

қорытынды, шеберлік көрсеткіші, оның ішінде; 

14. әңгімелесу – аттестаталатын қызметкер бағдарлама аясында сараптаушы 

комиссиямен қойылған сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындайтын сынақ үлгісі; 

15. шығармашылық есеп беру  –аттестатталатын қызметкердің 

ғылыми-әдістемелік қызметі туралы есебінде көрсетілетін сынақ үлгісі; 

16. тестілеу– тұлғаның білім мен ептілік деңгейін, бейімділігі мен басқа да 

қасиеттерінің деңгейін анықтайтын, сондай-ақ сынақталушының арнайы тапсырмалар 

қатарын орындау тәсілдерінің сәйкестілігін анықтайтын зерттеу әдісі. 

 

2.Сараптау тобының негізгі мақсаттары мен принциптері 

2.1 Сараптаушы топ жұмысының мазмұны аттестаттаудың негізгі мақсатымен 

анықталған – педагогикалық қызметкерге біліктілік санатты беру кезінде біліктілік 

талаптарына кәсіптік құзыреттілігінің деңгейіне сәйкестілігін анықтау. 

2.2 Сараптау тобының жұмыс мақсаты: 

- аттестатталатын педагогикалық қызметкердің біліктілік, кәсіптік және 

тиімділік деңгейінің сараптамасы. 

- педагогикалық қызметкердің біліктілік, кәсіптік деңгейінің 

беретін/растайтын санатқа сәйкестілігі туралы сараптамалық тұжырымдамасын даярлау. 

- аттестаттау барысында педагогикалық қызметкерлердің кәсіптік қасиеттерін 

айқындау, өсу деңгейі мен қиыншылықтарын анықтау. 

- шығармашылық қабілеттерін ашу, олардың дамуына көмектесу. 

 

3.Сараптау тобының жұмыс жағдайларын құру тәртібі 

 

3.1 Сараптаушы топтың аттестатталушының кәсіптілігі мен өнімділігін бағалау 

жұмысы жөніндегі жеке құрамы колледж директорының бұйрығымен жыл сайын 5-ші 

қыркүйекке дейін құрылады. 

3.2 Педагогикалық қызметкерлерді аттестаттау жөніндегі сараптаушы топтың 

құрамына директордың орынбасарлары, әдістемелік бірлестік өкілдері, тәжірбелі 

педагогикалық қызметкерлер мен кәсіподақ өкілдері кіруі мүмкін. 

3.3 Педагогикалық қызметкерлердің біліктілігі мен кәсіптілік деңгейін бағалау 

жөніндегі топтағы сараптамашылар саны аттестатталатын қызметкерлер санына 

байланысты анықталады. Сарпатаушы топтың есебі 3 адамнан а кем болмауы керек.  



 

3.4 Аттестатталатын педагогикалық қызметкерлрдің тиісті біліктілік санатына 

сәйкестілігінің қорытындысын талдау үшін сараптаушы  топ құрамына жатады: 

әдістемелік бірлестік өкілдері, пәндік-циклдық комиссия, кафедра өкілдері, білім беру 

ұйымының тәжірибелі педагогикалық қызметкерлері, Қазақстан Республикасының 

«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері, қоғамдық ұйымдар, кәсіподақ, 

ата-аналар қоғамы мен жұмыс  берушілер өкілдері; 

3.5 Аттестатталатын қызметкердің жазбаша өтініші бойынша сараптаушы 

топтың құрамына аттестатталатын қызметкердің тиісті біліктілігіне сәйкес келетін 

қосымша сараптамашы енгізілуі мүмкін. 

3.6 Жұмыс нәтижелері бойынша сараптаушы топ өткізілген сараптаманың 

материалдарын талдап, өңдеп, қорытынды тұжырымдама жасайды. Сараптамалық 

тұжырымдаманы сараптаушы топтың төрағасы тотырады. Аттестатталатын қызметкердің 

біліктілік деңгейі сараптаушы  топтың отырысында бағаланады. Сараптамалық 

тұжырымдама дауыс беру арқылы қабылданады. Дауыс саны тең болған жағдайда, 

аттестатталған қызметкердің пайдасына шешіледі. Сараптаушы топ мүшелеренің ерекше  

жеке пікірлері болған жағдайда, ол тұжырымдама қосымга ретінде толтырылады. 

3.7 Білім беру ұйымының әр педагогикалық қызметкері бойынша сараптаушы 

топ тұжырымдама жасайды (аттестаттау үшін ұсыну-ұсынбау), тұжырымдама білім беру 

ұйымының аттестаттау комиссиясына жыл сайын 31-ші наурыздан кешіктірмей 

ұсынылады. 

3.8 Аттестататталатын қызметкердің жұмыс қорытындысының талдауы 

сараптаушы топтың отырыс хаттамасымен бекітіледі. 

3.9 Сараптаушы топтың шешімі бар сараптамалық тұжырымдама жұмыс 

аяқталғаннан кейін үш күнтізбелік күн ішінде толтырылып, сарпатаушы топтың 

жетекшілері мен топ мүшелерінің, аттестатталған педагогикалық қызметкердің қолы 

қойылып, комиссияға отырыс өткеннен кейінгі жеті күнтізбелік күннен кешіктірмей 

тапсырылады. 

3.10 Сараптаушы комиссияның тұжырымдамасымен келіспеген жағдайда, 

аттесталған педагогикалық қызметкер аттестаттау комиссиясына өзінің сараптаушы 

топтың шешімімен келіспейтіндігі туралы негізделген пікірін   10-күндік мерзім ішінде 

жеткізуі тиіс. 

3.11 Аттестаттау комиссиямен тиісті шешімдер қабылданғаннан кейін 

сараптамалық тұжырымдамалар 5 жыл бойы сақталады. 

 

4 Сараптау тобы мүшелерінің жұмыс мазмұны 

4.1 Педагогикалық қызметкердің кәсіптік жұмыс нәтижесінің жанжақты талдауы 

білім беру ұйымдарындағы педагогикалық қызметкерлердің атқаратын лауазымы мен 

біліктілілік санаттарына сәйкестілігін жүзеге асыру тәртібін реттейтін қолднаыстағы 

нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес жүргізіледі. 

4.2 Сараптаушы топ: 

- Педагогикалық қызметкердің жұмысын жыл сайын 1 қаңтардан бастап 31 

наурызға дейін кешенді аналитикалық талдауын өткізеді. 

- Педагогикалық қызметкердің біліктілік санатына сәйкестілігін анықтау үшін 

сараптамашы топтың қарастыруына келесі құжаттар ұсынылады: 

1) Аттестатталатын барлық педагогикалық қызметкерлердің міндетті түрде 

ұсынуы қажет құжаттар: 

- Аттестаттауға өтініші 

- Жеке куәлік 

- Білім туралы диплом 

- Еңбек кітапшасы 

- Бұрын берілген біліктілік санаты туралы куәлік 



 

- Біліктілігін арттыру курстарын өткендігі туралы құжаттар 

2) Кәсіптік жетістіктері туралы (бар болған жағдайда) мәліметтер: 

педагогикалық тәжірибені жинақтау материалдары: эссе, шығармашылық есеп, кәсіптік 

жұымысына өзіндік талдау. 

- Педагогтың ғылыми-әдістемелік жұмысын растайтын құжаттар: 

ғылыми-практикалық конференцияларға қатысу, шығармаылыұ сайыстар, семинарлар, 

дөңгелек үстелдер, түрлі деңгейлердегі педагогикалық оқулар, кезеңдік шығарылымдар 

мен бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген ғылыми-әдістемелік материалдардың 

көшірмесі. 

- Тәрбиеленушілер, ата-аналар, әріптестер мен әкімшіліктің кәсіптік 

құзыреттілігіне тәуелсіз қорытынды бағасы, практика базалары, жұмыс берушілер 

тарапынан пікірлер, жоғары оқу орындарына түскен немесе жұмысқа орналасқандары 

туралы ақпарат. 

- Педагогикалық қызмет нәтижелері: педагогикалық қызметкерлердің, 

оқуылар мен тәрбиеленушілердің оқу сайыстарына қатысқандығын растайтын құжаттар; 

педагогикалық қызметкердің құрмет материалдары. 

- Қызметкердің соңғы үш жыл бойынша кәсіптік қызметінің динамикасы 

(мерзімнен бұрын аттестаттау кезінде – 1-2 жыл). 

Сараптама қорытындысын дұрыс бағалау үшін аттесттаталатын педагогтың 

кәсіптілік деңгейі мен соңғы үш жылғы жұмыс тәжірибесі көрсетілген «портфолиосы» 

тереңірек зерделенеді. 

4.3 Сараптамашы топтың жұмыс ұзақтылығы аттестаттау кестесімен белгіленеді. 

4.4 Біліктілік санатына үміткер аттестатталушы педагогтың жұмысын бағалайтын 

сараптамашы топтың жұмыс жоспарына жатады: 

1) аттестатталатын қызметкердің кәсміп тік портфеліне талдау жасау (портфолио); 

2) ашық сабақтарды талдау; 

3) аттестатталатын қызметкердің оқу мен тәрбие процестерін ұйымдастырып, 

жүзеге асырумен байланысты оқу-әдістемелік және басқа материалдарына талдау жасау; 

4) аттестатталатын қызметкермен оның аттестатталатын кезеңіне  кәсіптік 

қызметінің нәтижесі бойынша әңгіме жүргізу. 

Біліктілік санаты мен соңғы бес жылғы педагогикалық қызметінің тұрақты 

нәтижесіне байланысты саоапраташы топтың  жұмыс жоспарына басқа да іс-шаралар 

енгізілуі мүмкін. 

 

5 Сараптау тобының жетекшісі мен мүшелерінің функциялары, құқықтары 

мен міндеттері 

 

5.1. Сараптамашы топтың жетекшісі: 

1) сарапшылармен нұсқаулық жүргізеді; 

2) сараптамашы оптың мүшелері арасында міндеттерді бөледі; 

3)сараптамашы топ мүшелерінің жұмысынжоспарлайды және реттейді; 

4) білім беру қызметімен айналысатын ұйым басшысымен өзара әрекет жасайды; 

5) аттестатталатын қызметкедің кәсіптік жұмыс нәтижесіне жанжақты талдау 

жасайды; 

6)сараптамашы топ мүшелерінің жұмыс материалдарын зерделейді; жұмыс 

нәтижесін талдап, жинақтайды; 

7) сараптамашы топ аттестатталатын қызметкердің кәсіптік жұмысын талдау 

нәтижесі бойынша шешім қабылдау кезінде  «иә» немесе «қарсы» деп дауыс береді; 

8) дауыс беру қорытындысына сараптамалық  тұжырымдама жасап, сараптамашы 

топтың қорытынды отырысын өткізеді; 

9) қажет болған жағдайда жазбаша түрде ерекше пікірлер жазылады; 



 

10) аттестаталған қызметкерді сараптамалық тұжырымдамамен қол қою арқылы 

таныстырады; 

11) сараптамалық тұжырымдама мен оның қосымшасын аттестаттау комиссиясына 

тапсырды; 

12) сарапшылардың кәсіптік этика мөлшерлерін сақтауларын қамтамасыз етеді. 

5.2. Сараптамашы топ мүшелері: 

1) сарапатамашы топ  жетекшісінің талаптарын орындайды; 

2) аттестатталатын қызметкердің кәсіптік құзыреттілігі мен еңбек тиімділігіне 

сараптама жасайды, біліктілік деңгейін анықтайды, біліктілік санатына сәйкестілігін 

айқындайды; 

3) аттестатталатын қызметкерге біліктілік санатын беру-бермеу мүмкіншілігін 

негіздейтін жалпылама аналитикалық материалы бар анықтама құрастырады; 

4) сараптаманың дұрыстығы мен сапасына жауапты, сараптамашы топ жетекшісіне 

жүргізілген сараптама қортыныдылары мен басқа материалдарды дер кезінде ұсынуға 

жауапты; 

5) сараптамалық тұжырымдамаға қол қояды; 

6) келіспеушілік болған жағдайда ерекше пікірлер жазбаша түрде жазылады. 

5.3. Сараптамашы топ мүшелері аттестатталатын қызметкердің кәсіптік жұмысына 

талдаулардың жүргізілу барысы мен нәтижелерінің дұрыс және сапалы, негіздемелі 

болуына жеке жауапты болып табылады. 

5.5. Сараптамашы топ мүшелері құқылы: 

1) аттестатталатын қызметкерден оның кәсіптік құзыреттілігі мен жұмыс нәтижесін 

өз құзыреттілігі аясында бағалау үшін қажетті құжаттарды сұрастыруға; 

2) аттестатталатын қызметкермен, оқушылармен, әріптестермен әңгімелер 

жүргізуге, сабақтар мен сабақтан тыс шараларға кіруге; 

3) оқыту сапасына, оқушылардың аттестаттау процедурасына сәйкес үлгіде 

оқуларына диагностика өткізу (білім кесімдері, бақылау жұмыстары, тестілеу және т.б.); 

4) аттестатталатын қызметкердің жұмысын бағалау процессін жетілдіру бойынша 

ұсыныстар енгізуге. 

5.6.Сарапамашы топ құрамындағы жұмысы кезеңі бойынша ұйым қызметкерлеріне 

негізгі жұмыс орны бойынша тарификациялау кезіндеге еңбекақысы сақталып қалады. 

 
  



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

ОЗАТ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕНІ ЗЕРДЕЛЕУ,ЖИНАҚТАУ ЖӘНЕ 

ТАРАТУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

 

1.1. Осы ереже педагогикалық қызметкерлердің үздік педагогикалық тәжірибелерін 

зерделеп, жинақтау, тарату тәртібі мен оның білім сапасын арттыру және білім ұйымының 

қызметін дамыту мақсатында пайдалануын  анықтайды (бұдан әрі – ҮПТ). 

1.2. Ереже келесі құжаттар негізінде әзірленген:  

1. ҚР 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-Ш «Білім туралы» Заңы;  

2. Қазақстан Републикасының Еңбек кодексі;  

3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 

бұйрығы Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта 

білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог 

қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды және білім және ғылым саласындағы 

басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту 

туралы» бұйрығы. 

 

2. Озат педагогикалық тәжіриьені зерделеу, жинақтау және тарату жұмысының 

мақсаттары мен міндеттері 

 

2.1. Озат педагогикалық тәжірибені зерделеу, жинақтау және тарату жұмысының мақсаты 

-  инновациялық тәжірибені дамыту, білім беру процессін жетілдіру, білім беру сапасын 

арттыру. 

2.2. Озат педагогикалық тәжірибені зерделеу, жинақтау және тарату жұмысының негізгі 

міндеттері: 

инновациялық білім беру қызметінің, инновацияны игеру мен оны педагогикалқ 

тәжірибеде қолдану нәтижелеріне қызығушылық білдірген педагогтарды ынталандыру; 

оқу қызметінің мазмұны мен әдістерін жетілдіруге белсене қатысып, студенттерді 

оқытуда жоғары нәтижелерге қол жеткізген педагогтардың мәртебесін арттыру; 

озат педагогикалық тәжірибенің ашық ақпараттық банк құру;  

озат тәжірибен жинақтау туралы шығарылым; 

колледждің білім беру қызметінде ППО пайдалану. 

 

3. Терминдер мен анықтамалар 

 

3.1. Ережеде келесі терминдер мен анықтамалар пайдаланылады: 

- озат педагогикалық тәжірибе – бұл әлеуметтік-педагогикалық процестің мазмұны мен 

тәсілдерін жаңартатын ғылыми жетістіктерге сүйенетін, студенттердің жетілуі, оқуы мен 

тәрбиесінің қарқынды үрдісін іске асыратын, сондай-ақ, нақты бір жағдайларда көздеген 

нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін әлеуметтік тәжірибе; 

- озат педпгогикалық тәжірибені жинақтау – тәжірибе жағдайын зерделеу мен талдау 

әдісі, жаңа үрдістерді айқындау, педагогикалық идеялар мен педагогикалық жүйе түрінде 

рәсімделген, педагогикалық тәжірибеде қадағаланатын, жеке фактор, құбылыстар мен 

процестерді зерделеп, талдау нәтижесіне қорытынды жасау. 

- педагогикалық тәжірибені диссеминациялау – идеялар, инновациялық қызметтің 



 

әдістері мен тәжірибе нәтижелерін білім беру қызметі арқылы мақсатты аудиторияға 

жеткізуге бағытталған процесс. 

 

4. Озат педагогикалық тәжірибені зерделеу мен жинақтау тәртібі 

 

4.1. Озат педагогикалық тәжірибені зерделеп, жинақтау бірнеше деңгейде өткізіледі: 

халықаралық, республикалық, облыстық және оқу мекемесі деңгейінде. 

4.2. Ғылыми-әдістемелік жұмыс бөлімі колледж бөлімдерінің озат педагогикалық 

тәжірибені зерделеу, жинақтау және диссеминациялау жұмыстары бойынша өзара 

байланысын жүзеге асырады, озат педагогикалық тәжірибені қалыптастыру жұмысын 

үйлестіреді. 

4.3. Колледждің ЦМК әдістемелік қызметтің инновациялық-мониторингтік орталығымен 

біріге отырып колледждің даму бағдарламасына, озат педагогикалық тәжірибенің 

ақпараттық карталарына, түрлі авторлық педагогикалық әзірлемелерге  сараптама 

жаайды, өзектілігінғ жаңалығынғ теориялық және тәжірибелік маңыздылығын, 

тиімділігін, жинақтау деңгейі мен қолдану саласын анықтайды (жергілікті, модульды, 

жүйелік). 

4.4. Инновациялық-мониторингтік орталық сараптама қорытындысы бойынша озат 

педагогикалық тәжірибе туралы мәліммет базасын құрайды (инновациялық білім 

картасы). 

4.5. Колледждің ЦМК озат педагогикалық тәжірибені зерделеуді жоспарлайды, 

конференция, сайыстар, көрмелер ұйымдастырып өткізеді, тәжірибені зерделеу нәтижесі 

бойынша әдістемелік материалдар шығару, колледждің педагогтары үшін үнемі 

қолданыстағы семинарларды өткізеді. 

4.6. Педагогикалық тәжірибені зерделеу оқу мекемесінде педагогтың жұмысын ұзақ 

қадағалап, сыныптан тыс іс-шаралар процессінің қатысушыларымен сабаққа кіру туралы 

Ережеге сәйкес сабаққа кіру арқылы, оқытушылардың шығармашылық есеп берулер мен 

шеберлік сыныбы мен авторлық әдістемелік көрмелер арқылы жүргізіледі. 

4.7.Пелагогикалық тәжірибені бірізділеп, сипаттау тәжірибенің авторымен баяндама, 

мақала, әдістемелік әзірлеме, брошюра, кітап, мультимедиялық презентация мен қағаз 

және электронды тұрғыда әдістемелік папкаларды әзірлеумен жүзеге асырылады. 

4.8. Ғылыми-әдістемелік жұмыс бөлімі колледж туралы және сараптама кезінде жұмыс 

тәжірибелері тиімді деп танылған педагогтар туралы кезеңдік шығаралымдар мен 

бұқаралық ақпарат құралдарына жариялауды жоспарлайды. 

4.9. Ғылыми-әдістемелік жұмыс бөлімі диссеминациялық процестерге қатысу үшін 

инженерлік-педагогикалық қызметкерлерге тьюторларды оқытады. 

4.10. Педагогикалық тәжірибені зерделеп, жинақтап, тарату бойынша жұмыстар ережеге 

сәйкес 3 жылдан кем болмайтын педагогтың аралық аттестаттауы кезеңінде өткізіледі. 

 

5. Озат педагогикалық тәжірибесін жинақтау үлгілері 

 

Тәжірибені тарату үлгісі тәжірибелік, әдістемелік және ғылыми болып келетін 

жинақтау деңгейіне байланысты болады.  

Тәжірибелік жиі (аса жиі қолданатын) – жинақтау деңгейіне жұмыстың жеке тәсілдері 

мен әдістерінің сипаттамасы және (немесе) көрінісі,  жұмсы нәтижелілігінің көрсеткіші, 

жұмыс тақырыбы жатады. Бұл деңгейдегі жинақтау үлгісі: ашық сабақ, 

семинар-практикум, шығармашылық есеп беру, көрме, реферат, анықтама және т.б.  

Әдістемелік (айтарлықтай тиімдірек) – жинақтау деңгейі ғылыми-теориялық негіздеме, 

тәжірибенің алдыңғы қатардағы педагогикалық идеяларын ерекшелеу, тәжірибені дамыту 

жағдайдарын сипаттау, әдістемелік әзірлемелер мен ұсыныстарды даярлап, жұмыс 

нәтижесін қорыту. Бұл деңгейдегі жинақтау үлгісі: педагогикалық оқулар, шеберлік 

сыныптары, портфолио, авторлық мектеп, бейнематериалдар, аттестатталған материалдар 



 

жинағы, оқу-әдістемелік кешен, сабақтар мен аудиториядан тыс іс-шаралардың  

әдістемелік әзірлемелері (нұсқаулықтары) және т.б. 

Ғылыми – жинақтаудыңөзін өзі өзектеу қозғамасына себн тигізу, оған келесі тараулар 

жатады: жұмыс тәжірибесінің ғылыми-тестілеу негіздемесі, тәжірибенің практикалық 

жаңалығы; тәжірибенің кешенділігі; теория мен тәжірибені дамыту үшін тәжірибенің 

маңызы. Бұл деңгейдегі жинақтау үлгісі: басылымдар шығарылымы, мақалалар, 

ғылыми-тәжірибелік конференциялар жинағындағы тезистер, монографиялар, басқалар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

ОҚЫТУШЫНЫҢ ПОРТФОЛИО ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 
1.1. Осы Ереже Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-Ш «Білім 

туралы»  Заңы мен Рудный әлеуметті-гуманитарлық колледжінің Жарғысы негізінде 

әзірленген. 

1.2. Педагогтың портфолиосы (бұлан әрі - портфолио) – педагогтың қасиеттер туралы 

деректер мен педагогикалық қызметкердің жетістіктері сипатталған жеке жинақтау 

әдістемелік папка. 

1.3. Портфолионы жүргізудің мақсаты маманның жинақтайтын тәжірибесі мен білімін 

бірізділеу, оның даму бағытын анықтау, сондай-ақ оның кәсіптік деңгейін  дұрыс бағалау 

болфп табылады. 

1.4.Портфолионы құру және жүргізу міндеттері: 

нақты бір педагогтың кәсіптік педагогикалық жұмысының эволюциясын қадағалау; 

жұмыс беруші мен аттестаттау сарапшыларына оқу материалдары мен әдістемелерді 

көрсету үшін жүйелеу; 

тәжірибелері аз педагогтарға жетістіктерін көрсету; 

Оның сайыстық, гранттық бағдарламаларға қатысу үшін негіздеме ретінде пайдалану 

мүмкіншілігі. 

 

2. Портфолио мазмұны 

 

2.1. Портфолионың мазмұны жеке болып табылады, педагогтың кәсміптік саласы мен оқу 

пәнінің ерекшелігі ескеріледі. 

2.2Порфолионың болжамды құрылымы: 

Кіріспе (түсініктеме жазба); 

Педагог туралы жалпы мәлімет. Ресми құжаттар; 

Педагогикалық қызмет нәтижелері; 

Ғылыми-әдістемелік жұмыс; 

Сыныптан тыс жұмыс; 

ешенді-әдістемелік жабдықтама. 

2.3. Портфолиға енгізілген барлық материалдар кіріспеде көрсетілуі керек (түсініктеме 

жазбада). Онда портфолиоға енгізілген материалдар тізімі көрсметілген, және сол 

материалдардың педагогтың кәсіптілігін растайтын негіздеме болып табылады. 

2.4. «Педагог туралы мәлімет. Ресми құжаттар» тарауына жатады: 

1.  Жеке мәліметтер (титулды парақ): 

Педагогтың тегі,аты, әкесінің аты, 

Білім мекемесінің толық атауы, лауазымы, кәсіп аласы немесе беретін оқу пәні; 

Педагогтың тәмамадаған оқу орнының атауы; 

Колледждегі еңбек өтілі; 

Алған құметтері мен біліктілік санаты; 

Педагог жұмыс жүргізетін топтарды көрсету, жетекшілік (бар болған жағдайда); 

документтер мен материалдар ұсынылған кезеңді көрсету; 

Педагогтың жеке қолы. 

сурет (қалауы бойынша). 

2. Білім туралы құжат көшірмелері; 

3. Біліктілігін арттыру туралы куәлік көшірмесі; 

4.Құрметтерінің куәлік көшірмелері (бар болса); 

5. Педагогтың жеке жетітіктерін растайтын барлық тиісті құжаттар: лауреат пен сайысқа 



 

қатысу дипломдары, грамоталар, алғыс хаттар, куәліктер, гранттар (алатын құжатар) және 

т.б. (№ / құжаттың атауы / мазмұны / кіммен берілген / қашан берілген) 

2.5. «Педагогикалық жұмыс нәтижелері»  тарауына жатады: 

1. Пәндер мен пәнаралық курстардың бес жылдық нәтиже қорытындылары (оқу 

кассытикасы мен өндірістік оқыту) (оқушылардың блілімінің мемлекеттік білім беру 

стандараттарына сәйкестілігі, оқыту сапасы көрсетіледі пәндер бойынша «4» пен «5» - ке 

оқитын оқушылар саны), орта балл,алынған нәтиженің оқушылардың мүмкіншілігіне 

сәйкестілігі); 

2.Кесімді бақылау жұмыстары мен аралық аттестаттаулардың нәтижелері; 

3. Шығарылатын біліктілік жұмыстарды қорғау нәтижелері; 

4. Жүлдегерлік орындарды көрсетумен түрлі деңгейдегі олимпиада жеңімпаздарының 

тізімі (кәсіптік шеберлік сайысы) (бес жыл ішіндегі); 

2.6. «Ғылыми-әдістемелік жұмыс» тарауында көрсетіледі: 

1. Оқу-әдістемелік жабдықтама тізімі (негізгі); 

2. Өткізілген семинар, дөңгелек үстел, шеберлік сыныптарының тізімі; 

3. Конференция, оқытушылар кеңесінде, түрлі деңгейдегі семнарлардағы баяндама 

тақырыптары; 

4. Кәсіптік және шығармашылық педагогикалық сайыстарға қатысу нәтижелері; 

5. Өзін-өзі оқыту тақырыбы, аталға,н тақырып бойынша пайдаланылған әдебиет тізімі, 

өзін-өзі оқыту тақырыбы бойынша есеп беру (немесе тақырыптың шығу үлгісі); 

6. Жұмыс тәжірибесінен жарық көрген материалдар тізімі; 

7. Оқу мен тәрбие процессі кезінде заманауилық білім беру технологияларын 

пайдаланғандығын растайтын материалдар, оның ішінде, ақпараттық-коммуникациялық 

материалдар. 

2.7. «Сабақтан тыс жұмыс» тарауында көрсетіледі: 

1. Үйірме, факультатив, элективтік курс бағдарламасы, оқушылардың техникалық 

шығармашылығын дамытудың жұмыс жоспары; 

2. Оқушылардың қызықты шығармашылық жұмыстарының тізімі; 

3. Сыныптан тыс өткізілген негізгі шаралар тізімі (мүмкіндігінше фотосуреттер жасау); 

4. Қызықты іс-шаралар сценариилері: 

5. Олимпиада, сайыстар мен жарыс жеңімпаздарының тізімі (бес жыл ішіндегі); 

6. Беретін пәндер бойынша сабақтан тыс жұмыс нәтижелері, пән бойынша сабақтан тыс 

жұмыс жүйесінің нәтижелілігін сипаттау, педагог пен оқушының жеке жетістіктерін 

сипаттау; 

7. Сынып жетекшісінің (шебердің) оқытушылардың тәриелік деңгейі, коммуниативтік 

құзыреттілігі, оқушылар ұжымының әлеуметтікмаңызды бастамаларды іске асыруға 

қатысу динамикасындағы жұмыс нәтижесінің талдауы. 

2.8. Раздел «Кешенді-әдістемелік жабдықтама» тарауы: 

1. Оқу іс бөлмелердегі (шеберханалардағы) заманауилық жабдықтар тізімі; 

2.Қызықты көрнекі құралдар тізімі; 

3. Бейнефильмдер, электронды құралдар, мультимедиалық материалдар мен т.б. тізімі; 

4. Оқушыларға арналған анықтама әдебиеттер мен дидактикалық материалдар тізімі. 

2.9. Педагогтың қалауы бойынша, портфолиода оның кәсіптілігін растайтын басқа да 

құжаттар болуы мүмкін (мысалы, оқушылардың сауалнамалары мен тестілеулері, 

педагогтың әдістемелік әзірлемелері мен т.б.) 

2.10. Портфолионың 2-8тт. сипатталған құрылымы мен мазмұны үлгі болып табылады 

және педагогтың кәсіптік жұмыс ерекшелікеріне қарай өзгертілуі мүмкін. 

 

3. Педагогтың электронды портфолио құру  жұмысы 

 

3.1. Электронды портфолио  педагогтың өзімен құрастырылады. 

3.2. Электронды портфолио келесі қосымшаларда құрастырылуы мүмкін: PowerPoint, 



 

Word, FrontPage, тікелей  бағдарламалау тілімен және гипертақырыптық белгілер және 

т.б.. 

3.3. Электронды портфолио келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс: 

электронды портфолионы жүйелі және үнемі толықтыру; 

дұрыс болуы; 

рас болуы; 

втордың кәсіптілік деңгейін арттыру мен аса жоғары жетістіктерге қол жеткізу бағыты. 

3.4. Педагогтың электронды портфолиосы колледж педагогтарының электронды 

портфолио банкіне орналастырылады, сондай-ақ Web-парақша түрінде ашық қол жетімді 

түрде болуы да мүмкін.  

 

4. Портфолионы сақтау және тексеру шарттары 

 

4.1. Портфолиолар оқытушыда сақталады; 

4.2. Педагогтың кәсіптік өсуі мен шығармашылық тәжірибені жинақтауын қадағалап 

отыру мақсатымен ЦМК жартыжылдық ішінде 1 рет педагогтардың портфолиоларын 

тексеріп отырады. Жылына 1 рет материалдар директордың ҒӘІ жөніндегі 

орынбасарымен тексеріліп  тұрады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

«КОЛЛЕДЖДІҢ ҮЗДІК ОҚЫТУШЫСЫ»  АТАҒЫНА САЙЫС ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ 

ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1 Осы Ереже «Колледждің үздік оқытушысы» атағына өткізілетін сайыс тәртібін 

реттейтін мөлшерлерді белгілеп, құжат түріде бекіту мақсатында әзірленіп, енгізіледі. 

1.2  Осы ереже сайыстық мақсаты мен міндеттерін сипаттайды, сонымен қатар 

сайыстың өткізілу тәртібін реттейтін ереже мен мөлшерлерді анықтайды.   

 

1. Сайысты өткізу мақсаттыр, міндеттері мен принциптері 
 

2.1. «Колледждің үздік оқытушысы» атағына өткізілетін сайыс коллед 

оқытушылары арасындағы кәсіптік шеберлік сайысы болып табылады. 

2.2. Сайыс педагогтардың оқу-әдістемелік, тәрбие, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарындағы айтарлықтай нәтиежелері мен жетістіктерін айқындайды. 

2.3. Сайыстың мақсаты – дарынды педагогикалық қызметкерлерді айқындау, оларды 

қолдау және марапаттау; оқытушылардың жұмыс беделін арттыру; колледждің үздік 

оқытушыларының жұмыс тәжірибелерін тарату; ары қарай кәсіптік деңгейларін арттыруға 

ынталандыру. 

2.4. Сайыстың міндеттері болып табылады: 

 Оқу-тәрбие процессі мен әдістемелік жұмыс сапасын арттыру; 

 Оқытушыларды педагогикалық шеберлік деңгейлерін арттыруға 

ынталандыру; 

 Оқытушы тұлғасының шығармашылық потенциалын дамыту; 

 Үздік педагогикалық тәжірибені тарату; 

 Инновациялық оқыту мен тәрбиелеу әдістерін талдау мен тарату; 

 Колледж оқытушыларының оң әлеуетті және кәсіптік имидждерін 

қалыптастыру; 

 Оқытушының колледждің дамуына сіңірген еңбегін жұрт алдында тану. 

2.5.Сайысты ұйымдастыру мен өткізу принциптері:  

 жариялымдылық (ашық болуы); 

 дұрыс болуы; 

 еркін қатысуы;  

 сайыс қатысушыларының тепе-теңдігі; 

 кәсіптік этика мөлшерлерінің сақталуы. 

 

2. Сайыстық комиссияны  құру және оның жұмыс тәртібі 

 

3.1 Сайысты өкізу үшін колледж директорының бұйрығымен сайыстың өткізілуін 

ұйымдастырып, реттеп отыратын комиссия құрылады.  

3.2 Сайыстық комиссия сайыстың өткізілу үлгісін, амалын, мерзімін анықтап, 

белгілейді, сайыстық құжаттарды талдайды, сайыс қорытындысы бойынша шешім 

қабылдайды. 

3.3 Сайыстық комиссияның негізгі жұмыс міндеттері болып табылады: 

 Сайыс қатысушыларының барлығына тепе-тең мүмкіндік беру; 

 Сайысқа қатысушалыр арасында адал бәсекелікті қамтамасыз ету; 

 Сайыстың жұрыс, ашық өткізілуін бақылауды жүзеге асыру. 



 

3.4 Сайыстық комиссия құрамына колледждің әкімшілігі кіреді. Сайыстық 

комиссия келесі құрамда құрылады: төраға – колледж директоры, төрағаның орынбасары – 

директордың ОӘІ жөніндегі орынбасары, хатшы және сайыстық комиссия мүшелері. 

 

3. Сайысқа қатысу үшін үміткерлерге қойылатын талаптар 

4.1. Сайысқа келесі талаптарға сәйкес келетін оқытушылар қатыса алады: 

 Колледждің штаттық оқытушысы болып табылатын; 

 Сауалнама толтырған (қосымша 1) және үлгі бойынша (қосымша  2) өтінім 

берген оқытушылар; 

 Сайысқа құжат ұсыну кезеңіне 2 жылдан кем болмайтын үзіліссіз 

ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі бар оқытушылар; 

 Сайысқа дейін педагогикалық портфолио ұсынған оқытушылар. 

 

5.Сайысты өткізу тәртібі 

 

5.1. Бірінші әдістемелік кеңесте сайыстың өткізілуі туралы жарияланады. Әрбір 

пәндік-циклдық комиссия сайысқа қатысушыны ұсынуы тиіс. Сайыс қаңтарда басталады. 

5.2 Конкурс проводится в 2 этапа: 

1-ші кезең – сайыс қатысушыларына жадымалдар таратылады (қосымша 3), ары 

қарай  сайыстық комиссияға сайысқа қатысушыларды анықтау үшін өтінім мен 

педагогикалық портфолио тапсыру; 

2-ші кезең – пәндік-циклдық комиссия  атынан ұсынылған үміткерлер аарсынан 

«Колледждің үздік оқытушысын» анықтау үшін  сайыс өткізу.  

5.3. 1-ші кезеңде пәндік-циклдық комиссия бірден үшке дейін сайысқа қатысатын 

үміткерлерді анықтайды және олардың әрқайсысынан сайысқа қатысу үшін өтінім мен 

педагогикалық портфолио қабылданады.  

5.4. 2-ші кезең оқу жылының екінші жартыжылдығында өткізіледі. Екінші кезең 

кнлесі кезеңдер бойынша бір күнде өткізіледі: 

1. Визит  карточкасы, менің педагогикалық ұстанымым (5 минут); 

2.Сабақтан үзінді (10 минут); 

3.Шебер – сынып  (5 минут); 

4.Педагогикалық жағдай мен актерлық шеберлік (3 минут); 

5.Блиц-турнир «Ойлау шеберлігі»; 

6.Менің құмарлық әлемім (5 минут). 

5.6. Колледждің үздік оқытушысы әзірленген баға өлшемдеріне сәйкес анықталады 

(қосымша 4).  

5.7. Талдау нәтижесі бойынша ең жоғары баға жинаған сапалы көрсеткіштері бар бір 

үміткер іріктеледі, оған «Колледждің үздік оқытушысы» атағы беріледі. 

5.8 Екінші, үшінші орын алған сайыс қатысушыларына біліктілігін арттыру 

мүмкіншілігі беріледі. 

5.9. Сайыс қорытындысы бойынша сайыстық комиссия сайыстың үздік 

сатысушыларын келесі атақтар белгілейді: педагогикалық әртістік пен шеберлік, көрермен 

көзайымы,  педагогикалық ізденіс, үздік пән оқытушысы, педагогикалық шабыт, 

педагогикалық тәжірибе, олар дипломдармен марапатталады. 

5.10. Сайыс нәтижелері шешуші болып табылады және қайта қарауға жатпайды. 

Сайыстық комиссияның қорытынды тұжырымдамасы негізінде колледж 

директорымен «Колледждің үздік оқытушысы» атағын беру және марапаттау үлгісі туралы 

бұйрық шығарылады. Сайыстың жеңімпаздары мен қатысушылары құнды сыйлықтармен, 

ақшалай сыйақымен марапатталуы мүмкін. 

5.11. Сайыстың жеңімпазы қала колледждерінің үздік оқытушысы атағына өтетін 

қалалық сайысқа қатысуға ұсынылады.  

 



 

6. Қорытынды ережелер 

 

6.1. Осы ереже бекітілген күннен бастап өз күшіне енеді және жаңартылған сәтке 

дейін қолданыста болады. 

6.2. Ереженің түпнұсқасы номенклатуралық іске сәйкес директордың ОІ жөніндегі 

орынбасарында сақталады. 

6.3.Осы ережеге өзгеріс тер мен толықтырулар колледж директорының бұйрығымен 

енгізіледі. 

 

  



 

«ҮЗДІК ПӘНДІК-ЦИКЛДЫҚ КОМИССИЯ» БАЙҚАУ-САЙЫСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1 Үздік пәндік-циклдық комиссия сайысы келесі мақсаттарда өткізіледі:  

-  ПЦК жұмысын жетілдіру, ПЦК-ның оқу-тәрбие процессіндегі атқаратын рөлін 

арттыру; 

- Оқытушылардың әдістемелік жұмыстарын белсендіру; 

- Әдістемелік жұмыс нәтиежелерінің мониторингісі; 

- Үздік циклдық комиссияның жұмыс тәжірибелерін жинақтап, тарату. 

- Оқытушылардың педагогикалық шеберлік деңгейін арттыру; 

- Оқытушылардың шығармашылық белсенділігінің өсуін ынталандыру; 

- Мамандарды кәсіптік даярлау деңгейін арттыру. 

1.2 Сайыс жыл сайын колледж директорының бұйрығымен жарияланады. Бұйрықта 

сайыстық комиссияның құрамы, сайыстың өткізілу мерзімі мен қаржыландыру көздері 

бекітіледі. 

1.3 Сайыстың өтікізілуін ұйымдастыру жұмыстары, кеңесу және көмек көрсету 

директордың орынбасарлары және әдіскермен жүзеге асырылады.  

 

2 Сайысты ұйымдастыру және өткізу 

2.1 Сайысты өткізу үшін сайыстық комиссия құрылады. 

2.2 Сайысқа пәндік-циклдық комиссиялар қатысады. 

2.3 Байқау-сайыс оқу жылының аяғында өткізіледі (маусым). 

2.4 Байқау-сайысты ұйымдастырып, өткізу комиссияға жүктеледі және оның 

ерекшелігі мен атқаратын функциялары директордың бұйрығымен анықталады. Сараптама 

комиссиясының құрамына кіреді: директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, бөлім 

меңгерушілері, директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, колледж әдіскері. 

2.5 Сайыстық комиссияның  қарауына келесі құжаттар ұсынылады: 

- оқу-әдістемелік құжаттама (Қосымша 1); 

- ғылыми-әдістемелік жұмыс ( Қосымша 2); 

- сабақтан тыс жұмыс (Қосымша 3); 

- еңбек және өндірістік тәртіп (Қосымша 4). 

2.6 ПЦК-ның оқу жылы ішіндегі жұмысы директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары 

және колледждің әдіскерімен бақыланады. 

 

3 Қорытынды жасау 

 

3.1 Сайыстық комиссия ПЦК төрағаларымен ұсынылған құжаттарды қарастырады. 

3.2 Осы ережемеен сәйкес ұсынылған құжаттар сайыстық комиссиямен 

қарастырылады және нәтижесіне қарай бағлау өлшемдерімен бағаланады (балдар 

жиынтықталады).  

3.3 Сайыс қорытындысы қорытынды оқытушылар кеңесіне жасалады және 

директордың бұйрығымен бекітіледі. Бірінші орын ең көп балл жинаған циклдық 

комиссияға беріледі. 

3.4 Сайыстық комиссия сайысты қорытындылайды .Ең көп балл жинаған ПЦК-ға 

«Колледждің үздік пәндік-циклдық комиссиясы» атағы беріледі. 

3.5 Колледж директорының бұйрығымен колледждің үздік пәндік-циклдық 

комиссиясына грамота мен ақшалай сыйақы беріледі (қаражат бар болған жағдайда). 

 

 

Қосымша 1 

 



 

ПЦК оқу-әдістемелік құжаттамасы 

 
№ Көрсеткіш мазмұны Балл түріндегі ең 

жоғары баға 

1. ПЦК құжаттары:  

1.1 Жұмыс жоспары, отырыс жоспары, хаттамалар 5 

1.2 Жұмыс туралы жылдық есеп (семестрлік) 5 

1.3 Оқытушылардың жеке жоспарлары (орындалуы) 5 

1.4 Іс бөлмелер мен зертханалардың жұмыс жоспарлары 5 

1.5 Пәндердің жұмыс оқу бағдарламалары 5 

1.6 Оқытушылардың КТП  5 

1.7 Міндетті бақылау жұмыстарының сұрақ тізімдемелері 5 

1.8 Емтихандық билеттер 5 

1.9 Өзара сабаққа кіру дәптерлерін жүргізу 5 

1.10 Пәндердің ОӘК мен ЦОР  5 

1.11 ПЦК оқытушыларының білім беру жұмысының мониторингісі 5 

1.12 Міндетті бақылау жұмыстарын жүргізу кестесі  (I,II семестр) 5 

1.13 Оқытушылардың портфолиосы 5 

 Е-бақылау 5 

 Үштілдік элементтерді ендіру 5 

 жиыны 75 

 

Қосымша  2 

ПЦК ғылыми-әдістемелік жұмыстары 

 
№ Көрсеткіш мазмұны Балл түріндегі 

ең жоғары баға 

2 Ғылыми-әдістемелік жұмыс  

2.1 Жарияланымдар 5 

2.2 Авторлық бағдарламалар 5 

2.3 Инновациялық тәсілдер 5 

2.4 Әдістемелік әзірлемелер 5 

2.5 Ішкі іс-шараларға қатысу 5 

2.6 Ішкі семинарларға, әдістемелік кеңес пен педагоггикалық оқуларға  

қатысу 

5 

2.7 Біліктілігін арттыру 5 

2.8 Ашық сабақтар мен іс-шаралар 5 

2.9 Қалалық, облыстық, қазақстандық, халықарлық сайыстар мен 

конференцияларға қатысу. 

5 

2.10 Колледждің әдістемелік жұмысын атқаруға қатысу 5 

 жиыны 50 

 

 

 

 

Қосымша  3 

 

ПЦК жұмыстан тыс қызметі 

 
№ Көрсеткіш мазмұны Балл түріндегі ең 

жоғары баға 



 

3 Сыныптан тыс жұмыс  

3.1 Өткізу жоспары мен апта/онкүндік/ПКЦ материалдары 5 

3.2 Колледжішілік  конференциялар 5 

3.3 Қалалық  конференциялар 5 

3.4 Үйірме сабақтары 5 

3.5 Мектептерге бару, қатысу  5 

 жиыны 25 

 

Қосымша  4 

 

ПЦК еңбек және өндірістік тәртібі 

№ Көрсеткіш мазмұны Балл түріндегі ең 

жоғары бағалар 

4 Бағалар түсірілетін жағдайлар:  

4.1 Жұмыс жоспарын орындамау 5 

4.2 Дәлелсіз себептермен оқытушылар және әдістемелік кеңеске 

келмей қалу 

5 

4.3 Сабаққа кешігіп келу 5 

4.4 Әкімшілік жазалар (бұйрық түрінде): ескертпе, ескерту, сөгіс 

(ПЦК жүлдегерлік орыннан айырылады) 

5 

4.5 ПЦК отырыстарын өткізбеу  5 

 Жиыны 25 

 

 

  



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

ИНЖЕНЕРЛІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІН 

БАҒАЛАУДЫҢ РЕЙТИНГТІ ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Қолдану саласы 

 

Осы Ереже «Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжі» 

КМҚК-ның ИПР, ПЦК қызметтерін бағалаудың сатылық жүйесін өткізу тәртібі мен 

жағдайын анықтайды. ИПР санатына жатады: оқытушылар, өндірістік оқыту шеберлері, 

ПЦК төрағалары. Бұл құжат колледждің нормативтік құжаттарына жатады және барлық 

құрылымдық бөліністерде орындау үшін міндетті болып табылады. 

 

2. Нормативтік сілтемелер 

 

Осы Ереже келесі нормативтік құжаттарға с әйкес әзірленген: 

- Қазақстан Республикасының кодексі; 

- Қазақстан Республикасының «Білім  туралы» Заңы; 

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 «Азаматтық 

қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың 

қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі 

туралы»  Қаулысы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 

27 қаңтардағы № 83 бұйрығы Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта 

және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы 

оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог 

қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды және білім және ғылым саласындағы 

басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту 

туралы» Бұйрығы. 
 

 

3. Жалпы ережелер 

 

«Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтиік-гуманитарлық колледжі» КМҚК 

ИПР жұмысының сатылыұ бағалау жүйесі туралы Ереже (бұдан әрі-Ереже) ИПР 

бағалауын ұйымдщастырып, өткізу және қорытындылау тіртібі мен талаптарын анықтап, 

белгілейді. 

ИПР, ПЦК рейтингісінің мақсаты ИРП біліктілігін, кәсіптілігін, 

ғылыми-педагогикалық қызметінің өнімділігін арттыру және бастаманың шығармашылық 

дамуы болып табылады. 

Рейтинг жылына  екеі рет анықталада: бірінші семестр қорытындысы бойынша 

және оқу жылы аяғында. Оны нәтижелері жаңа оқу жылына оқу жүктемесін белгілу 

кезінде колледждің басшылығымен пайдалануы мүмкін, сонымен қатар рейтинг бойынша 

бірінші үш орынға ие болған оқытушыларды өзін-өзі бақылауға көшіру (яғни жұмыс 

бағыттары бойынша құжаттама тексерісінен босату). 

Рейтингтің негізгі міндеттері болып табылады: 

1. ИРП жұмысының сапасы мен тиімділігінің бағасы мен бақылауының бірыңғай 

баға өлшемдерін енгізу; 

2. колледжбен қатар, ПЦҚ мен оқытушылардың жеке-жеке жанжақты жұмыстарын 

көрсететін мәліметтердің ақпараттық базасын құру; 

3. колледждің дамуы мен  оның  қызметінің жетілуі ұжымның дербес еңбегінің 



 

нәтижелік көрсеткіштер туралы аналитикалық мәліметтері негізінде; 

4. оқытушының, ЦМК мен жалпы колледждің рейтингісін арттыруға бағытталған 

қызмет түрлерін ынталандыру; 

5. огқытушылардың жұмыс тиімділігі мен еңбек нәтижелігін бақылау деңгейін 

бағалау үшін сапа көрсеткіштерінің бірыңғай кешенді баға өлшемдерін енгізу. 

Ереже оқытушы, өндірістік оқыту шебері, ПЦК төрағасы лауазымдарын атқаратын  

штаттық оқытушылар арасында таратылады. 

Рейтингтік комиссияның жұмыс қорытындысы бойынша рейтингтік комиссияның 

хатшысы хаттама құрастырады. 

Колледждің рейтингтік комиссиясының хаттамасы рейтинг нәтижесі мен 

педагогикалық жүктелімді бөлу туралы ұсыныстармен колледж директорының бекітуіне 

ұсынылады. 

Рейтингтік комиссияның бекітілген хаттамасы негізінде директормен бұйрық 

шығарылады. 

 

4. ИПҚ аттестаттау мен еңбегін ынталандыру үшін рейтингті есептеу және 

оның нәтижелерін пайдалану 

ИПР жұмыс рейтингісі бес (5) параметрден құралады: оқу қызметі, сабақтан  тыс 

жұмыс, ғылыми-әдістемелік жұмыс, жалпы мәселелер, әкімшілік бағасы. 

 

Оқытушылардың педагогикалық қызметінің нәтижелік көрсеткіштерін есептеу 

бойынша ұсыныс 
Бағалау өлшемі балл 1 сем 

 

Ғылыми-әдістемелік жұмыс 

Коллеждегі ашық сабақ 6  

Қала мен облысқа ашық сабақ 10  

ПЦК отырысына баяндама  4  

- Әдістемелік жиналысқа 6  

- Оқытушылар кеңесіне 8  

Халықаралық конференцияда сөз сөйлеу  25  

- Республикалық 20  

- Облыстық 10  

- Қалалық әдістемелік бірлестіктеде 10  

- Облстық әдістемелік бірлестіктерде 15  

Қала  мұғалімдері үшін консультациялар өткізу  4  

Халықаралық сайытарға қатысу 25  

Республикалық сайыстарға қатысу 20  

- Облыстық 15  

- Қалалық  10  

- Колледжде  8  

Студенттерді олимпиадаларға дайындау 1 за студ  

Колледждегі әділқазыларға қатысу  4  

Қалада 8  

Облыста  10  

Жұмыс тәжірибесін жинақтау  (сараптамашы ретінде) 15  

Іздену-зерттеу жұмысы (курстық, дипломдық 15  

Республикалық  журналдардағы жарияланымдар 20  

- Облыстық 15  

Колледж сайтындағы жарияланымдар  10  



 

- Облыстық 8  

- Қалалық  4  

Магистратурада оқу  40  

Үйірме жүргізу 15  

Біліктілігін арттыру курстары  15  

Сабаққа кіру 1 за час  

Оқу-әдістемелік құралдар мен республикалық деңгейдегі электронды 

оқулықтарға  лицензиялар 

20  

Облыстық деңгейдегі 15  

Ішкі пайдаланыс үшін (ПЦК, ОӘК шешімдері) 8  

Оқу жұмысы 

Үлгерім  (100 – 95 %)   

Мем.емтихандар 10  

Аралық 5  

Сапа   

100 – 80 %   20  

Ағымды  50%-69% (70% астам -17б.) 15  

Сыныптан тыс жұмыс 

Колледждеші іс-шараларды ұйымдстырып, өткізуге белсене қатысқаны үшін  6  

Пән бойынша сыныптан тыс шара өткізу  10  

Ашық сынып сағатын өткізу 6  

Қоғамдық жұмыс 

Педагогтардың шығармашылық бірлестігіндегі жұмыс 20  

Қоғамдық тапсырмаларды атқару (оқытушылар кеңесінің хатшысы және т.б.) 15  

Колледж қызметін БАҚ-та насихаттау, педагогтар мен оқушылардың 

шығармашылық жұмыстарын жариялау.  

15  

Құжаттармен жұмыс 

Журналдардың дұрыс, өзуақтылы жүргізілуі 6  

Бағалардың дұрыс қойылуы  6  

Дұрыстығы 10  

Еңбек тәртібі 

Сабақтың дер кезінде басталып, аяқталуы 5  

Сабақ уақытында жұмыс орнында болмау -20  

Әріптестермен ара-қатынас мәдениеті мен этикасы 5 
-5 

 

ОБ киім мәдениеті 5  

ЖИЫНЫ   

 

5. Рейтингті есептеу кезінде қолданылатын мәліметтердің дұрыстығын бақылау 

және қорытындысын жасау 

Оқытушының рейтингісі оның аттестатталуы немесе тиісті лауазымға 

тағайындалуына (сайыс бойынша сайлануы), оқу жылына педагогогтың жүктемесін 

белгілеу гнегізі болып табылады. ИПР жұмысын бағалаудың адалдығын қамтамасыз ету 

мақсатымен оның барлық өткізілу кезеңдерінде пайдаланатын мәліметтер мен есеп 

жүргізулердің дұрыстығы бақыланып тұрады. ИРП орындалуы туралы мәліметтердің 

дұрыстығының бастапқы бақылауы ПЦК-да жүзеге асырылады. Оқытушының сызбаға 

енгізген барлық мәліметтері ПЦК төрағасында немесе әкімшілікте тексеріс үшін сақтаулы 

тиісті құжаттармен расталуы керек. ПЦК меңгерушісі қорытындыларды бекітеді және 

онда көрсетілген оқытушыға қатысты барлық мәліметтердің дұрыс екендігіне жеке 

жауапты болып табылады. ПЦК отырысының хаттамасы ИПР рейтингісінің 



 

қорытындысымен бірге колледждің рейтингтік комисиясына тапсырылады. ИПР 

рейтингісін колледждің комиссиясы қорытындылайды, қажет болған жағдайда комиссия 

оқытушылардыі нәтижелерін қайта қарастыру немесе айқындалған қате қойылған бағаны 

түзету үшін қайта қарастыруға қайтаруға құқылы. Рейтинг нәтижесі бойынша комиссия 

колледж директорына ұсыныстар енгізеді. 

Оқытушының бағалары көрсетілген рейтинг-параққа оқыт ушылардың аты-жөндері 

жазылып, комиссия мүшелерімен қол қойылады. 

Педагогикалық жүктемені бөлу: 

1. ИПР қызметінің жылдық рейтингтік бағасының қорытындысы бойынша бірінші 

үш орынға ие болған оқытушыларды өзін-өзі бақылауға көшіру (яғни жұмыс бағыттары 

бойынша құжаттама тексерісінен босату). 

2. Рейтингте бірінші орынға ие болған оқытушы ақшалай сыйақымен 

марапатталады, ал екінші және үшінші орын алған оқытушылар колледждің кәсіподық 

ұйымының құнды сыйлықтарымен марапатталады. 

3. Жаңа оқу жылына педагогикалық жүктеме келісі өлшемдер бойынша бөлінсін: 

 
Балл саны 

 
Педагогикалық жүктеме 

 

150 –ден астам 1,5 ставка 

70-149 1,3 ставка 

1-70 1 ставка 

 

Жұмыс нәтижесі 1 балдан төмен алған оқытушы (теріс рейтинг) немесе рейтингтік 

сызбаның соңғы 3 кезеңінде тұрған оқытушылар директордың қатысуымен өтетін жедел 

жиналыста қарастырылуы мүмкін және қарастыру нәтижесі бойынша колледж 

әкімшілігімен еңбек шартын бұзу туралы шешім қабылданады. 

Оқу жылы ішінде тәртіптиік жауапкершілікке тартылған, сөгіс жарияланған 

оқытушыларға оқу жылына жүктеме бөлу кезінде 1 ставкаға дейін сағат саны азайтылады. 

Колледждің инженерлік-педагогикалық құрамының кәсіптік қызметін 

диагностикалау және рейингтік бағалау үшін ұсынылған технология келесі мүмкіндіктерді 

береді: 

– өз еңбегінің нақты нәтижесі мен ұжымдағы өз орнын көру; 

– өз қорларын көру; 

– өз-өзін  үзіліссіз кәсібтік өсуіне ынталандыру. 

Бұл технология колледж әкімшілігіне мүмкіндік береді: 

– ИПР еңбек нәтижесінің үзіліссіз диагнотикасын жасауға; 

– инженерлік-педагогикалық жұмыскерлердің ыниаландыру жүйесін нақты 

нәтижелеріне сәйкес жетілдіру; 

–ИПР біліктілігін арттыру процессін жеке және дифференцирленген негізде 

ұйымдастыру. 

Бұл жүйе кез келген басқа жүйелер сияқты. Дегенмен, ол әмбебаптылығымен 

ерекшеленеді. Бұл технологияны талқылау кезінде, қызметкерлердің барлық ұсыныстары, 

өзгерістері мен толықтырулары ескеріліп, колледждің басқару жүйесінің жетілуіне 

әкеледі. 

 

  



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

СЫНЫП ЖЕТЕКШІЛЕРІН ӘДІСТЕМЕЛІК БІРІКТІРУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Сынып жетекшілерінің әдістемелік бірлестігі – бұл оқу топтарындағы сынып 

жетекшілерінің ғылыми-әдістемелік жұмысын ұйымдастырып, реттейтін тәрбие 

процесімен басқару жүйесінің колледжішілік құрылымдық бөлінісі болып табылады. 

2. Сынып жетекшілерінің әдістемелік бірлестігі келесі мақсаттарда құрылады: 

 Сынып жетекшілерінің психология, педагогика, тәрбие жұмысының әдістемелері 

бойынша теориялық, ғылыми-әдістемелік деңгейлерін арттыру. 

 Оқу топтарында тәрбие жұмыстары жүйесінің үйлестірілуі, ұйымдастырылуы 

және дамуына көмектесу. 

 Студенттерді тәрбиелеуде бірыңғай тәсілдердің орындалуын қамтамасыз ету. 

 Сынып жетекшілерінің үздік жұмыс тәжірибелерін зерделеу, жинақтау және 

тарату. 

 

2. Сынып жетекшілерін әдістемелік біріктіру жұмысын ұйымдастыру 

 

1. Сынып жетекшілерінің әдістемелік бірлестік құрамына жатады: 

 Оқу топтарының сынып жетекшілері. 

 Жатақхана тәрбиешісі. 

 Бөлім меңгерушілері. 

2. Қажет болған жағдайда әдістемелік бірлестік жұмысына әдіскер, кітапхана 

меңгерушісі, дене тәрбиесінің жетекшісі, директордың оқу ісі  жөніндегі орынбасары, 

директор қатысады. 

3. Сынып жетекшілерінің әдістемелік бірлестік құрамы жыл сайын колледж 

директорымен бекітіледі. 

4. Сынып жетекшілерінің әдістемелік бірлестігінің жұмысын директордың 

тәрбие ісі жөніндегі орынбасары басқарады, ол әдістемелік бірлестіктің жетекшісі ретінде 

келіс функционалдық міндеттерді атқарады: 

 Әдістемелік бірлестіктің жұмысын жоспарлайды. 

 Әдістемелік отырыстардың өзуақтылы өткізіліп, материалдардың 

даярлығына жауап береді. 

5. Әдістемелік бірлестік оқу жылына құрылып, колледж директорымен 

бекітілген жоспар бойынша жұмыс істейді. 

6. Әдістемелік бірлестік отырыстары айына ьір рет өткізіліп, хаттамамен 

рәсімделеді. 

7. Әдістемелік бірлестіктің шешімдері кеңес беру тұрғысында сипатталады. 

Аса өзекті мәселелер әкімшілік пен барлық педагогикалық ұжым мәліміне жеткізіліп, 

қабылданған шешімдер бойынша колледж директорының  бұйрықтары шығарылады. 

8. Әдістемелік бірлестіктің жұмысы оқытушылар кеңесі мен дтиректордың 

басшылығымен өтетін жиналыстарда тыңдалады.  

 

2. Әдістемелік біріктіру жұмысының функциясы мен мазмұны 

 

1. Оқу топтарының өмір тіршілігінінің талдауы мен ұжымдық жоспарлануын 

ұйымдастыру. 

2. Сынып жетекшілерінің оқу топтарындағы тәрбие жұмыстарын үйлестіру, 

олардың өзара әрекеттерін ұйымдастыру. 



 

3. Колледж студенттерінің тәрбиелену принциптерін өңдеп, түзету. 

4. Сынып жетекшілерінің тәрбиелеудің заманауилық технологиялары мен 

тәрбие жұмысының үлгілері және әдістерін зерделеп, игеруін ұйымдастыру. 

5. Үздік педагогикалық тәжірибені жинақтау.  

6. Студенттермен жүргізілетін тәрбие жұмыстарының үлгілері мен әдістерін 

жетілдіру бойынша әдістемелік баяндамалар мен әзірдемелерді талқылау. 

7. Сынып жетекшісі мен жатақхана тәрбиешісіне көмек ретиінде тәрбие 

жұмыстарына қатысты әдістемелік ұсыныс-кеңестерді әзірлеу. 

8. Сынып жетекшілерінің жұмыс тәжірибемен алмасуы. 

9. Сынып жетекшілерінің үздік жұмыс тәжірибелерін зерделеп, жинақтап, 

тарату. 

10. Ашық іс-шараларды өткізу: ақпараттық және тәрбие сағаттары, жиналыстар 

және т.б. 

11. Оқу топтарындағы тәрбие іс-шараларына өзара кіруді ұйымдастыру және 

оларды талдау. 

 

  



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КОНСИЛИУМЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 
 

1.1. Педагогикалық консилиум (бұдан әрі - Консилиум) диагнотикалық-кеңес 

түріндегі құрылым болып табылады, оның қызметі қоғамдағы әр түрлі даму кемістігі бар 

балаларды өзуақтылы айқындаумен байланысты мәселелерді шешуге бағытталған 

(оқудағы мәселелері мен мінез-құлқының бұзылысы).  

1.2. Педагогикалық консилиум – бұл колледж әкімшілігінің өкілдері, топ 

жетекшілері, топпен жұмыс ісмтейтін оқытушылар, медициналық қызметкер және 

кітапханашының қатысуымен жүргізілетін кеңес органы.  

1.3. Колледждегі педагогикалық консилиум студенттерге бағытталған,оқу себебін, 

тану процессінің ерекшеліктерін, эмоционалдық-жігерлік саласының дамуы мен олардың 

оқудағы нақты мүмкіншіліктері мен тәрбиелік деңгейлерін айқындау мақсатымен олардың 

әрқайсысының жеке тұлғалығы мен топ ұжымын жалпы зерделеу.  

1.4. Консилиумды ашу, ұйымдастыру тәртібі осы Ережемен анықталады. 

Консилиумның жұмысын коллед әкімшілігі бақылайды.  

1.5. Консилиум өз жұмысында БҰБ бала құқығы туралы Конвенциясын, ҚР «Білім 

туралы» заңын,  «Мүмкіншілігі шектеулі балаларды әлеуметтік және 

медициналық-педагогикалық қолдау туралы» заңын, ҚР білім және ғылым Министрлігінің 

нормативтік-құқықтық құжаттарын басшылыққа алады.  

 

2. Мақсаттар мен міндеттер 

 

2.1. Консилиумды ұйымдастыру мақсаты оқушылардың оқу мен тәрбиедегі 

қиыншылықтарды жас мөлшеріне қарай жекеерекшеліктері мен мүмкіншіліктеріне сәйкес 

психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету болып табылады.  

2.2. Консилиумның міндетіне жатады:  

физикалық тұрғыда, ақыл-сана мен эмоционалдық дамуында кемістігі бар, оқуға 

деген бейімділігінде қиыншылығы бар оқушыларды дер кезінде айқындау;  

оқу мен тәрбиеде жеке тәсіл қолдануды қамтамасыз ететін профилактикалық, 

психологиялық-педагогикалық түзету және әлеуметтік іс-шараларды анықтау үшін 

оқушылардың эмоционалдық-жігерлік және тұлғалық дамуын зерделеу;  

жалпы оқу және тәрбиелік түзету процессіндегі жеке тәсілді қамтамасыз ету үшін 

оқу-тәрбие процессінің қатысушыларына ұсыныс-кеңестер әзірлеу;  

физикалық, интеллектуалдық және эмоционалдық жүктемелердің алдын алу, 

сауықтыру шараларын ұйымдастыру.  

 

3. Консилиумның құрылымы мен қызметінің ұйымдастырылуы 

 

3.1. Консилиумның құрамына директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 

(Консилиум төрағасы), оқытушылар, психолог, әлеуметтік педагог, колледждің 

медициналық қызметкері мен комиссия құрамынан сайланатын комиссия хатшысы 

жатады.  

3.2. Консилиум оқушылардың мәселелерін біріге отырып талқылау үлгісінде 

өткізіледі және түрлі саладағы мамандармен шешу жолдарын қарастырады (педагогтар, 

кураторлар), психолог, әлеуметтік педагог, медициналық қызмтекер). Консилиумды өткізу 

нәтижесі бойынша алқалық түрде Консилиумның жеке мүмкіншіліктер мен ерекшеліктері 



 

ескерілген білім мен тәрбие бағытындағы ұсыныс-кеңестер құрастырылады. Консилиум 

төрағасы мен мамадар Консилиумның талқылауында болған оқушы турла мәліметтерді 

құпияда ұстауға жауапты болып табылады.  

3.3.Оқушының оқуы мен тәрбиесіне қатысты Консилиумның шешім қабылдауына 

мүмкіндігі болмайтын күрделі жағдайлар мен даулы сәттерді диагностикалау кезінде, ол 

тереңдетілген диагнотикадан өтіп, оқу мен тәрбиеге жарамдылығын анықтау үшін ПМПК 

жолданады.  

3.4. Оқушы ПМПК диагностикасынан толық өткеннен кейін Консилиум 

қорытындысы шығарылып, тиісті қорытынды мен ПМПК шешімі білім беру ұйымына 

қайта тапсырылады.  

3.5. Консилиум жұмысына қатысатын төраға мен мамандар тексеруден өткен 

студент туралы мәліметті құпияда ұстауға жауапты болып табылады.  

 

3. Консилиумды даярлап, өткізу тәртібі 
 

4.1. Консилиумдар жартыжылда бір рет өткізіледі.  

4.2. Бірінші Консилиум жеке білім бағытын анықтау  мақсатымен бірінші 

семестрде өткізіледі, екіншісі – екінші семестрдің аяғында ертеде көзделген түзеті-даму 

нәтижесі мен әрі қарай оқуды жалғастыру мәселесін шешу мақсатымен өткізіледі.  

4.3. Консилиумды өткізу тәртібі:  

 төрағасының басшылығымен өткізіледі, ол болмаған 

жағдайда – Консилиум төрағасының орынбасарымен өткізіледі.  

 жұмысына қатысатын мамандар,барлық қажетті диагностикалық 

құжаттарды ұсынады. Мамандардың сөз сөйлеу кезегі Консилиум төрағасының төрағасы 

анықтайды.  

Консилиуммен бекітілген түзету-дамыту жұмыстарын әрі қарай жүргізу туралы 

ұсыныстар оқушымен жұмыс жасайтын барлық мамандар үшін міндетті болып табылады.  

  

  



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

ТӘРБИЕЛІК СЫНЫП САҒАТЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Тәрбие сынып ағаты – бұл сынып жетекшісінің өзінің тәрбиеленушілерімен сабақтан 

тыс тікелей қарым-қатынас үлгісі болып табылады. Ол сынып жетекшісінің оқу 

тобындағы ұжыммен жұмыс жүйесіндегі негізгі компонент. 

2. Оқу топтарындағы тәрбие сынып сағаттары колледждің тәрбие жүйесіндегі концепцияда 

баяндалған  қағидалармен негізделеді және оқу мекемесінің бірыңғай оқу-тәрбие 

кешенінде өткізіледі. 

3. Тәрбие сағаттары келесі мақсаттарда өткізіледі: 

 Студенттерде азаматылық, отансүйгіштік, отанға деген сүйіспеншілік, белсенді өмір 

салты, өзінің құқықтары мен міндеттеріне саналы көзқараспен қарау қасиеттерін 

қалыптастыру. 

 Студенттерді әлемдік және отандық мәдениет жетістіктеріне теңңеу, 

салт-дәстүрлерді зерделеу. 

 Туденттердің қызығушылықтары мен бейімділіктерінің жан-жақты дамуы. 

4. Тәрбие сынып сағаттарының өткізілу үлгісі мен әдістері қойылған масатқа, 

студенттердің жас мөлшерлеріне, сынып жетекшісінің жұмыс тәжірибесі мен оқу 

мекемесінің жағдайларына қарай әр түрлі болуы керек. 

5. Тәрбие жұмыс сағаттары сынып жетекшісімен жоспарланады және оқу тобының оқу 

жылы ішіндегі тәрбие жұмысы жоспарының құрастырушы бөлігі болып табылады. 

6. Топтағы тәрбие сынып сағаттарын жоспарлау колледждің оқу-тәрбие жұмысының 

жоспары негізінде жүзеге асырылады. 

7. Тәрбие сынып сағаттарының тақырыбы топта өтетін жиналыста студенттермен 

талқыланады. 

8. Тәрбие сынып сағаттарының өткізілу үлгісі мен орны оқу тобының ұжымы сынып 

жетекшісінің келісімімен таңдалады. Сынып сағаттары өткізілуі мүмкін орындар: оқу 

аудиториялары, оқу залы, көрме залы, мұражай, өндірістік кәіпорындар мен т.б.. 

9. Сынып жетекшісі тәрбие сынып сағатын жайындап, өткізу кезінде оқушылардың негізгі 

үйлестірушісі болып табылады және тәрбие сынып сағатының тиісті түрде іске 

асырылуына жауапты. 

10. Семестр соңында әр сынып жетекшісі тәрбие жұмысының шығармашылық 

зетанасына тақырыптық сынып сағатының бір сценарийлік әзірлемесін ұсынады. 

11. Жұмыс тәжірибесімен алмасу мақсатында колледжде ашық тәрбие сағаттары 

ұйымдастырылады, олар сынып жетекшілерінің әдістемелік бірлестік отырысында 

талқыланады. 

12. Оқу оптарында тәрбие сынып сағаттарының өткізілуін директордың тірбие ісі 

жөніндегі орынбасары, бөлім меңгеушілері бақылайды. 

 

2. Тәрбиелік сынып сағаттарын ұйымдастырып, өткізу 

 

1. Тәрбие сынып сағаттары колледжде апта сайын 45 минут ішінде өткізіледі. 

2. Тәрбие сынып сағаттарын өткізу күні мен уақыты колледждің күнтізбелік жоспарымен 

анықталады. 

3. Сынып  жетекшісі оқу тобының активімен бірге: 

 Тәрбие сынып сағатын өткізу жауапты студенттерді белгілейді; 

 Студенттер арасында сынып сағатты өткізуге дайындық бойынша міндеттерді бөледі 

және олардың жұмыс мазмұнын белгілейді; 



 

 Сынып сағатын өткізу сценариін әзірлеп,оны топ активімен талқылайды; 

 Сынып сағаты өткізілетін бөлмені безендіреді; 

 Сынып сағатының өткізілуін қорытындылайды. 

4. Егер оқу  тобында ашық сынып сағаты өткізілсе, онда сценарий  алдын ала 

директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасарымен келісіледі. 

5. Тәрбие сынып сағаттарын ұйымдық мәселлерді шешу үшін ғана пайдалануға жол 

берілмейді. 

 

  



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

Оқу топтарындағы ақпараттық сағат туралы ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Ақпараттық сағаттар студенттердің саяси ағаруларының маңызды факторы болып 

табылады. 

2. Ақпаратық сағаттар оқу топтарында келесі мақсаттармен өткізіледі: 

 Студенттерде Республика алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерді түсінуін 

қалыптастыру және оларды жүзеге асыруға қатысулары; 

 Студенттерде ғылым, техника, өнер мен спорттағы күнделікті маңызды жетістіктерді 

біліп отыруға ынталарын қалыптастыру; 

 Студенттердің сөйлеу  мәнерін жетілдіру, олардың аудитория алдында өздерін ұстай 

білуі; 

3. Ақпараттық сағаттар ағымды жаңалықтарды жариялайтын тақырыптық және шолулы 

болуы мүмкін. 

4. Оқу топтарыда ақпараттық сағаттарды өткізуге жауаптылар: сынып жетекшісі мен топ 

активі. 

5. Ақпараттық сағатқа материалдарды даярлауға директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, ақпараттық мектеп басшылары, оқу залының қызметкерлері мен 

кітапханашылар көмектеседі. 

6. Сынып жетекшілері мен топ активінің жұмыс тәжірибесін зерделерп, тарату мақсатында 

колледжде ақпараттар сағаты ұйымдастырылып, өткізіледі, ақпараттық сағаттарға өзара 

кіріп, кейін оны талқылайды. 

7. Оқу топтарында ақпараттық сағаттардың өткізілуіндиректордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары мен бөлім меңгерушілері бақылайды. 

 

2. Ақпараттық сағаттарды ұйымдастырып, өткізу 

 

1. Ақпараттық сағаттар колледждің күнтізбелік жоспарына сәйкес айына бір рет 45 минут 

ішінде өткізіледі. 

2. Ақпаратты өткізгенге дейінгі бір апта бұрын сынып жетекшісі оқу топтарында 

ақапарттық сағатты өткізуге жауаптылармен нұсқаулық өткізеді. 

3. Қажеттілігіне орай, сынып жетекшісі ақпараттық сағатты өткізуге жауаптылармен жеке 

кеңестер жүргізеді. 

4. Топтағы ақпараттық сағатты өткізуге жауапты студенттер сынып жетекшісімен бірге: 

 Топ студенттерінің арасында ақпараттық сағат материалдарын бөледі; 

 Ақпараттық сағаттың дайындалуын бақылайды, түзетулер енгізеді; 

 Ақпараттық сағаттың өткізілуін қорытындылайды, топ студенттерінің ақпараттық 

сағатты дайындау нәтижесін талдайды. 

5. Ақпараттық сағатты өткізуге жауапты студенттер әр сұрақ бойынша сөз сөйлеуге дайын 

болуы керек. 

 

  



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

Сынып жетекшілерінің сайысы туралы ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 
1.Сынып жетекшілерінің сайысы  - оқытушылардың кәсіптік өсуіне көмектесетін бақылау 

үлгілерінің бір түрі. 

1. Сынып жетекшілерінің сайысы келесі мақсаттармен өткізіледі: 

 Тәрбие жұмыстарының сапасы мен нәжижелілігін арттыру. 

 Педагогтардың студент тағдырына деген жауапкершілігін күшейту. 

 Оқытушылардың кәсіптік және педагогикалық мәдениетін арттыру. 

2.Сайыстың дұрыс қорытрындылануы үшін осы Ереже әзірленген; ережеде сайыстың 

негізгі элементтері мен сынып жетекшісіне деген талаптардың критерияларлы анықталған.  

3.Сынып жетекшілерінің сайысы оқу жылының қорытындысы бойынша өткізіледі. 

4.Сынып жетекшісінің жұмыс нәтижесін бағалау үшін пайдалануы мүмкін: 

  Сынып жетекшісінің «Портфолиосы». 

 Топтағы тәрбие жұмысы туралы есеп-талдау.  

 Оқу тобының сабаққа келуі мен үлгерімдерінің нәтижесі. 

 Топ студенттерінің үйірмелер, секциялармен қамтылуы туралы мәлімет. 

 Әкімшіліктің оқу жылы ішінде сынып жетекшісінің жұмысын қадағалауы туралы 

мәліметтері. 

 Оқу жылы ішінде топтағы өткізілген тәрбие шараларына кіру талдауы. 

5.Сайыс оқу жылы соңында директордың қатысуымен өтетін әкімшілік кеңесінің 

отырысында қорытылады. 

6.Аттестаттау қорытындылары бойынша үздің сынып жетекшілері, сынып жетекшілерінің  

топ жұмысындағы кемшіліктері  көрсетілген колледж бұйрығы шығарылады. 

 

2. Сынып жетекшісіне қойылатын негізгі талаптар 

1.Қажетті мәліметтер: 

 Білім 

 Еңбек өтілі (педагогикалық және жалпы) 

 Колледждегі жұмыс жасау ұзақтылығы 

 Марапаттар мен құрметтері 

2.Әдістемелік даярлығы: 

 Педагогика саласындағы білімділігі мен хабардарлығы, оқыту тәсілдері. 

 Педагогикалық этиканы білуі. 

 Өз жұмысында сынып жетекшісінің ережесі мен әдістемелік құралдарды пайдалану. 

3.Ұйымдастырушылық шеберлік деңгейі: 

 Өзінің дербес педагогикалық жұмысындағы педагогикалық мәселелерді көре білу, 

оларды ерекшелеп, қалыптастыру. 

 Тәрбиелік мақсаттарды қоя білу және оларға қол жеткізу үшін өзінің жұмысмын 

жоспарлай білу. 

 Студенттерді ұйымдастыра білу, олардың белсенділігін оятып, жеңілістер мен жеңістерді 

бірге көтере білуге топтастырып, біріктіру. 

 Ө жұмысын толығымен талдай білу, сондай-ақ жеке тәрбие шараларын қорытындылай 

білу. 

 Топ ұжымының болашағы мен жеке студенттердің келешекте дамуын  жобалай білу, 

оларды жетістікке жеткізе білу. 

4.Сыныпе жетекшісінің жеке-тұлғалық ерекшеліктері мен оның жұмыс қорытындысы: 

 Студенттермен сөз табыса білу. 



 

 Төзімділік пен саналы талапшылдықпен үйлесуі, адал бола білу. 

 Жеке жауапкершілігінің деңгейі, лауазымдық міндеттерін адал атқару. 

 Позитивтік педагогикалық нәтижелердің бар болуы. 

 Студенттердің ата-аналарымен байланысы. 

 Сынып жетекшісінің қоғамдық жұмысы. 

  



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

«Колледждің үздік тобы» байқау-сайысы туралы ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Байқау-сайыстық негізгі мақсаттары болып табылады: 

 Колледж студенттерінің шығармашылық деңгейлерінің дамуына жағдай жасау. 

 Оқудағы жоғары жетістік деңгейлерімен, шығармашылық пен бастамаларға деген 

бейімділіктерімен, колледждің дәстүрлеріне адалдығымен ерекше көзге түскен оқу 

топтарының ұжымдарын айқындау. 

 Оқу-тәрбие процессінің тиімділігін арттыру. 

2. Байқау-сайыстың міндеттері болып табылады: 

 Еркін, шығармашылық тұлғаларды тәрбиелеудің жұмыс жүйесін жетілдіру. 

 Студенттердің  интеллектуалдық және шығармашылық жетістіктері мн ілім деңгейін 

арттыру. 

 Студенттерде белсенді өмірлік позицияны қалыптастыру. 

 Коледж бен оқу топтарында өзін-өзі басқаруды жетілдіру. 

 Оқу топтарының ұжымдарын біріктіруге, олардың жұмысының тиімділігін арттыруға 

көмектесу. 

 Жаңа бастамалар мен түрлі идеяларды айқындау, оқу тобының студенттерінің 

бастамаларын дамыту мен марапаттау. 

 Коллед студенттерінің тәрбие деңгейін арттыру. 

 Оқу топтарының бір-біріне жақын болуына көмектесу. 

3. Байқау-сайыстың ұйымдастырушылары болып табылады: колледж әкімшілігі, сынып 

жетекшілерінің әдістемелік берлестігі, колледждің өзін-өзі басқару Кеңесі. 

 

1. Байқау-сайысты ұйымдастыру 

 

1. Сайыс байқауына колледждің барлық оқу топтарының ұжымдары қатысады. 

2. Байқау-сайыс оқу жылы ішінде өткізіледі. 

3. Байқау-сайыстың өорытындысы 1 ақпанға дейін семестр бойынша, 30 маусымға дейін 

оқу жылының қорытындысы бойынша келесі бағалау өлшемдері сәйкес рейтингтік 

парақшалар негізінде қорытылады: 

 Топтың оқу-тану жұмысы. 

 Топ студенттерінің колледж Жарғысы мен ішкі тәртіптеме Ережесінің талаптарын 

сақтауы. 

 Топтың колледждің қоғамдық өміріне, үйірмелер мен  секцияларға қатысуы. 

 Топтағы сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдастырып, өткізуі. 

 Топтың атына бекітілген аудиторияның эстетикалық және санитарлық жағдайы. 

4. Байқау-сайыс өзін-өзі басқару кеңесінің отырысында қорытындыланады. 

5. Сайыстың нәтижелері жалпыколледждік «Студентке қабыладау» кешінде 

жарияланады. 

6. Байқау-сайыстың жеңімпазы құрмеи грамотасы және сыйлықпен марапатталады. 

7. Байқау-сайыста екінші, үшінші орындарға ие болған оқу топтарының ұжымдарына 

құрмет грамоталары тапсырылады. 

 

  



 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о смотр Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

«Колледждің үздік студенті» сайысы туралы ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

Байқау-сайыстың негізгі мақсаттары болып табылады: 

1. Білім, мәдениет пен шығармашылыққа бағытталған тұлғаны тәрбиелеу. 

2. Студенттерді ашу, олардың потенциалдық шығармашылығын іске асыру 

үшін колледждің барлық мүмкіндіктерін толығымен пайдалану жолодарын іздестіру. 

3. Білім беруді насихаттау тұлғаның өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тұлға ретінде 

бекітудің негізгі тәсілі болып табылады. 

Байқау-сайыстың негізгі міндеттері болып табылады: 

 Студенттердің тану белсенділігін ынталандыру.  

 Студенттердің тану және шығармашылық бейімділігін сабақта және сабақтан 

тыс жетілдіру. 

 Студенттердің көшбасшылық қасиеттерін айқындап, белсенділігін арттыру.  

 Колледж студенттерінің белсенді өмірлік позициясын қалыптастыру. 

 Байқау-сайыстың ұйымдастырушылары болып табылады: колледж әкімшілігі, 

сынып жетекшілерінің әдістемелік берлестігі, колледждің өзін-өзі басқару Кеңесі. 

 

2. Байқау-сайысын ұйымдастыру 

1. Байқау-сайыстың қатысушылары колледждің барлық студенттері болып 

табылады. 

2. Байқау-сайыс оқу жылы ішінде өткізіледі. 

3. Байқау-сайыстың алдын алды қорытындысы семестр бойынша жүргізіледі, 

байқау-сайыстың жеңімпаздары оқу жылының нәтижелері бойынша келсі бағалау 

өлшемдері сәйкес рейтингтік мәліметтер негізінде анықталады: 

 Студенттің оқу-тану жұмысының көрсеткіштері. 

 Студенттің шығармашылық белсенділігі, оның колледж бен топтың 

қоғамдық өміріне қатысуы. 

 Студенттің тәрбиелік деңгейі. 

4. Қорытындылау кезінде студенттің тек ағымдағы жыл ішіндегі жетістіктері 

ғана назарға алынады. 

5. Байқау-сайыстың қорытындысын жасау үшін оқу топтары «Колледждің үздік 

студенті» атағына үміткер студенттерді ұсынады. Сайысқа қажет материалдар 1 

қыркүйекке дейін даярланып, ұсынылады. 

6. «Колледждің үздік студенті» атағына оқу тобының кез келген ұжымы қатыса 

алады. 

7. Оқу топтарын ұсыну сынып жетекшілерінің әдістемелік іс бөлмелеріндегі 

отырыстарда, колледждің өзін-өзі басқару Кеңесінің отырысында талқыланады. 

8. Үміткерлердің ішінен байқау-сайыста бірінші, екінші және үшінші орын 

алған жеңімпаздар анықталады. 

9. Әдістемелік бірлестік пен өзін өзі басқару Кеңесінің ұсыныстары колледждің 

әкімшілік кеңесімен бекітіледі. 

10. Байқау-сайыста жеңімпаз атанған студенттерге грамоталар тапсырылады. 

11. Байқау-сайыстың жеңімпаздары «Студентке қабылдау» кешінде салтанатты 

түрде марапатталады. 

  



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

Құқықтық тәрбие мен құқықбұзушылықтың алдын алу жөніндегі Кеңес туралы 

ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Құқықтық тәрбие мен құқықбұзушылықтың алдын алу жөніндегі Кеңес колледж 

студенттерінде құқық санасы мен моралдық-адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру 

мақсатымен Қазақстан Республикасының Конституциясымен көзделген құқықтық 

реформалар мен құқықтық  мемлекетті құрудың Мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 

құқықтың тәрбие жұмыстарын жүргізу үшін құрылады. 

2.Кеңестің негізгі міндетері болып табылады: 

 Студенттер арасындағы құқықбұзушылық жағдайын зерделеп, талдау; 

 Құқықбұзушылық, маскүнемдік, нашақорлық, уыттылық, жыныстық бұзылыстар мен 

зорлықтың алдын алу бойынша кешенді іс-шараларды әзірлеп, іске асыру; 

 Студенттер мен олардың ата-аналарының құқықтары мен міндеттері туралы 

қолданыстағы заңнамаларын түсіндіру; 

 Жастарды кез келген қиыншылықтарға берілмеуіне, өзінің сана деңгейін арттыруына 

және құқықтық мәдениетке тәрбиелеу; 

 Студенттердің заңдылық пен құқықтәртібін сақтауын үнемі бақылау. 

 Мінез-құлықтарында өзгеріс бар студенттермен жеке тәрбие жұмыстарын жүргізу; 

 Студенттердің құқықтық тәрбиесіне қатысатын барлық мүдделі ұйымдардың 

әрекеттерін үйлестіріп, келістіру. 

Кеңес келесі құрамда әрекет жасайды: 

 Кеңес төрағасы  (директор немесе директордың тәрбие жұмысы жөніндегі 

орынбасары). 

 Төрағаның орынбасары 

 Хатшы мен Кеңес мүшелері  

4.Кеңес құрамы жыл сайын оқу орны директорының бұйрығымен бекітіледі. 

5.Кеңес мүшелері педагогикалық және суденттік ұжымның, ата-аналар қоғамының 

арасынан болуы мүмкін. 

6. Кеңс құрамында келесі секциялар жұмыс істейді: 

 Құқықтық оқыту мен құқықтық білімді насихаттау. 

 Құқықбұзушылықтың, маскүнемдік пен нашақорлықтың және т.б. алдын алу. 

    

2. Кеңестің жұмыс тәртібі 

 

1. Кеңестің жұмысы мен оның бөлімдері оқу жылына жоспарланады.Жұмыс жоспары 

Кеңес отырысында талқыланып, колледж директорымен бекітіледі. 

2. Кеңес отырысында өзінің құзыреттілігіне жататын матриалдардың келіп түсуіне қарай 

қарастырады, бірақ айына бір реттен кем болауы керек.  

3. Кеңес отырыстары жұмсытан тыс уақытта өткізіледі және оның жартысынан көп саны 

қатысқан жағдайда құқықты болып саналады. Кеңес отырысының болатын күні мен орны 

туралы ақпарат оқу ұжымының мүшелерімен таратылады. 

4. Кеңес отырысы хаттамамен рәсімделеді. 

5. Кеңес отырысының материалдары төраға, орынбасары немесе Кеңес мүшесімен 

баяндалады. Баяндамадан кейін Кеңес құқықбұзушылардың түсініктемелерін, куәгерлер 

мен қатысушылардың пікірлерін тыңдайды. 



 

6. Оқушылардың жеке істерін қарастыру кезінде Отырысқа студентеррмен бірге олардың 

ата-аналары, сынып жетекшілері, топ старосталары шақырылады. 

7. Қарастыру нәтижесі бойынша Кеңес шешім қабылдайды: 

 Құқықбұшылықты талқылаумен шектелу; 

 Құқықбұзушыға жәбірленуші мен оқу орнының ұжымының алдында  кешірім сұрау; 

 Әкімшілік алдында құқықбұзушыны тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы қолдаухат 

жасау; 

 Материалдарды құқықбұзушыны тиісті жауапкершілікке тарту туралы мәселені шешу 

үшін  кәмелетке толмағандардың ісі жөніндегі комиссияға немесеәкімшілік органдарға 

жолдайды. 

8. Ұжымдағы заңдылық пен құқықтәртібінің жағдайын талдау, жинақтап, қорыту 

негізінде, Кеңес тиісті органдарға заңдылықты бұзуға бейімдейтін жағдайлар мен 

себептерді жою туралы ұсыныстар енгізеді. 

9. Кеңес өз жұмысы туралы жылына бір рет оқытушылар ұжымы мен студенттердің 

өзін-өзі басқару органдары алдында есеп береді. 

 

3. Кеңестің құқықтары мен міндеттері 

 

1. Кеңес құқықбұзушылық жасаған, оқу тәртіьбін бұзуға бейімді және басқа да теріс 

қылықтарды жасауға бейімді тұлғалардың есебін жүргізеді. 

2. Кеңес осындай тұлғалармен жеке тәрбие жұмыстарын жүргізеді. 

3. Кеңес құқықбұзушылардың жеке істерін Кеңес отырысында талқылайды. 

4. Ұсынымдар, жеке анықтамалар, ішкі істер органдарының, сот, прокуратура 

хабарламалары бойынша қарастырылғаннан кейін әкімшілікпен біріге отырып кінәлілерге 

қатысты қабылданған қоғамдық шаралар туралы қайта хабарланады. 

5. ИДН-де есепте тұрған студенттердің мінез-қылықтарын бақылайды. 

6. Колледждегі тәрбие жұмыстарының жоспарлануына қатысады. Құқықбұзушылыққа 

бейімді жасөспірімдерді спорттық секцияларға, үйірмелерге қатыстырды. 

7. Құқықбұзушылық жағдайын талдайды және талдау нәтижелері кеңес отырысында 

немесе ұжым жиналысында талқыланады. Мәселелі сұрақтарды колледж басшылығымен 

шешім қабылдау үшін оқытушылар кеңесінің талқылауына ұсынады. 

8. Колледж бөлемдерінде құқықбұзушылықтың алдын алу мен құқықтық тәрбиелеу 

жұмыстарының ұйымдастырылуынзерделейді. Осы мәселелер бойынша отырыстарда 

колледждің құрылымдық бөлімдерінің лауазымдық тұлғаларын тыңдап, оны жақсарту 

кеңестері мен ұсыныстарын жасайды. 

9. Сынып жетекшілерінің әдістемелік кеңесі, ИДН алдында өз мінез-қылықтарын түзеткен 

студенттерді есептен шығару туралы қолдаухат жасайды. 

10. Құқықтық ағарту бойынша көрнекі құралдармен жабдықтауға қатысады. 

11. Оқытушыларды, қызметкерлер мен студенттерді оқушылардың тәрбие құқығы 

мәселесіне қатысты заңнамалардың өзгергендігі туралы мәлімдейді. 

12. Қоғамдық активтердің құқықбұзушылықтың алдын алу бойынша  заманауилық 

тәсілдер мен жұмыс тәсілдеріне үйренулерін ұйымдастырады. 

13. Колледж әкімшілігі алдында құқытқы тәрбие мен құқықбұзушылықтың алдын алу 

жұмыстарын жүргізуде көзге түскен қызметкерлерді марапаттау және колледждің ішкі 

тәртіптеме ережесін бұзған тұлғаларды тәртіптік жазаға салу туралы қолдаухатар жасайды. 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 



 

1.1. «Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжі» КМҚК 

(бұдан әрі- колледж) білім беру ұйымының әлеуметтік-психологиялық қызметі (бұдан әрі 

– ӘПҚ) колледждің әкімшілігі, педагогтары, студенттері мен ата-аналардың арасындағы 

өзара белсенді әрекеттерін ұйымдастыру үшін, сонымен қатар колледж студенттеріне 

білім беру процесс субъектілерінің сыртқы әлеуметтік құрылымдармен  жан-жақты, 

білікті, өзуақтылы  көмек көрсету үшін ынтымақтастықты ұйымдастыру  мақсатымен  

құрылған. Осы қызмет аясында студенттерге жеке тәсілдерді қолдануды ұйымдастыру 

мақсатымен студенттердің әлеуметтік-психологиялық ексерісі жүзеге асырылады, 

студенттермен қатар олардың ата-аналары мен оқытушыларға әлеуметтік-психологиялық 

көмек көрсетіледі. Психологиялық алдын алды жұмыстар мен бастапқы 

әлеуметтік-психологиялық түзеті және оңалту жұмыстары жүргізіледі.  

1.2. ӘПҚ жұмысының бағыты:  

- әлеуметтік тұрғыда қорғалмаған отбасының оқушыларына, денсаулық 

мүмкіншілігі шектеулі оқушыларға, қамқорлыққа алынған, мінез-құлықтары күрделі 

оқушыларға мәселелерін шешуге көмек көрсету; 

- оқушылардың психологиялық денсаулығын сақтау, білім беру ұйымында тиісті 

әлеуметтік-психологиялық жағдай жасау және білім беру процессіне қатысушыларға 

психологиялық қолдау көрсету.  

1.3. ӘПҚ өз жұмысында балалардың құқығы туралы Конвенция, Қазақстан Рес 

публикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 шілдедегі 

«Білім туралы» Заңы мен осы Ережені басшылыққа алады.  

1.4. ӘПҚ құрамы: 

- директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары; 

- педагог-психолог; 

- әлеуметтік педагог; 

- жастар ісі жөніндегі инспектор; 

- мед.қызметкер (қажеттілігіне орай қатысады); 

- сынып жетекшілері (қажеттілігіне орай қатысады) 

1.5.ӘПҚ мамандары жеке оқушылармен, отбасылармен және топтармен жұмыс 

істейді. Қызметтің негізгі тағайындамасы  - кәмелетке толмағанды психологиялық және 

әлеуеттік қорғау, оған психологиялық, әлеуметтік көмек көрсету, қоғамда бейімделуін 

ұйымдастыру. 

 

2. Жұмыс бағыты 

 

2.1. Әлеуметтік-педагогикалық. Оқуышлар мен олардың ата-аналарының 

әлеуметтік және тұлғаолық мәселелерін айқындау. 

2.2. Әлеуметтік-құқықтық. Кәмелетке толмағандардың құқығын қорғау. 

2.3. Әлеуметтік-құқықтық. Отбасындағы өзара түсінітікті орнату үшін тиісті 

жағдайларды орнату мақсатымен  психологиялық –педагогикалық үйге барулар. 

2.4. Әлеуметтік-профилактикалық. Студенттердің оқудан бас тарту факторларын 

ертерек айқындап, оның алдын алу. 

2.5. Әлеуметтік-диагностикалық. Оқушылардың дамуы, жетілуі, әлеуеттенуі және 

олардың қызығушылықтарын диагностикалау мақсатымен кешенді психологиялық 

тексеру жүргізу, диагностикалау қорытындысы бойынша ұсыныс, кеңестер даярлау.  

2.6. Әлеуметтік-ақпараттық. Педагогикалық, психологиялық және заңнамалық 

сауаттылықты арттыру.  

2.7. Әлеуметтік-медициналық.  

 

3. Қызмет функциялары 

 

3.1. Әлеeметтік-педагогикалық: 



 

- оқышыларға өзін өзі дамыту, өзін өзі тану, өзін өзі бағалау, өзін өзі бекіту, өзін өзі 

іске асыруда білікті әлеуметтік-педагогикалық көмек көрсету; 

- әлеуметтік ортаның оң ықпалын күшейту немесе теріс ықпалын жою. 

3.2. Әлеуметтік-құқықтық:  

- тұлғаның құқығы мен мүддесін қорғаудың барлық құқықтық норма қорын 

пайдалану. 

3.3. Әлеуметтік-психологиялық: 

-  тұлғаралық дауларды шешуге, күйзелістік жағдайдан шығаруға көмек көрсету; 

- оқушылар, педагогтар мен ата-аналар үшін әлеуметтік-психологиялық кеңестерді 

ұйымдастыру.  

3.4. Әлеуметтік-профилактикалық: 

- оқушылардың оқудан бас тарту, өз-өзіне қол жұмсау  және қылмыстық 

қылықтарының адын алу жүйесін ұйымдастыру.  

3.5. Әлеуметтік-диагностикалық: 

- оқушылардың моральдық-психолоиялық жағдайының талдауын зерделеу, оның 

пайда болу себептерін анықтау, оны жою шараларын әзірлеу. 

3.6. Әлеуметтік-ақпараттық: 

- тұлғаның құқығы мен мүдделері қорғау үшін заңнамалық актілер және ьарлық 

құқықтық құжаттармен танысу. 

3.7. Әлеуметтік-медициналық: 

- оқушылардың денсаулығын қадағалау мақсатымен олардың тамақтануын, еңбек 

және дене тәрбиелерін, оқу уақытының ұйымдастыру жағдайын бақылау.  

 

4. ӘПҚ қызметкерлерінің құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі 

4.1. ӘПҚ қызметкерлері міндетті: 

 Колледж Жарғысы ен осы ережені басшылыққа алуға; 

 Әдістемелік семинар жұмыстарына қатысуға; 

 Өзінің кәсіптік деңгейін үнемі арттыруға; 

 Өткізілетін жұмыс барысы мен нәтижелері туралы РӘГК әкімшілігі алдында 

есеп беруге; 

 Әкімшлікпен, оқытушылар ұжымы және оқушылардың ата-аналарымен 

тығыз байланыста жұмыс жасауға; 

 Диагностикалық немесе консультациялық жұмыс нәтижесінде алынған 

мәліметтерді құпияда ұстауға, егер үйлестіру жұмысының педагогикалық аспектісін 

жүзеге асыру үшін таныстыру қажет болмаған жағдайда; 

 Оқытушылар кеңесі, психолого-педагогикалық консилиум қатысушылары 

мен  колледж әкімшілігіне алдыңғы тармақтың сақталуына кепілдік беретін жұмыс 

аясында өткізілетін іс- шаралардың міндеті мен мазмұны туралы  хабарлау.  

4.2. СПС қызметкерлері құқылы:  

• Оқытушылар кеңесі мен психолого-педагогикалық консилиумдарға қатысу;  

• Оқушылардың мінез-қлықтары мен жұмыстарын қадағалау мақсатымен 

сыныптан тыс сабақтар мен тәрбие шараларына кіруге;  

• жұмысқа қажет педагогикалық құжаттамалармен танысуға; 

• колледжді топтық және жеке әлеуметтік, психологиялық зерттеулер өткізу 

(сұрауларға сәйкес);  

• өз жұмысының қорытындысымен сөз сөйлеуге;  

• лекция, әңгіме, сөз сөйлеулер, тренингтер мен т.б. жолымен 

психологиялық-педагогикалық білімді насихаттау жұмыстарын жүргізуге. 

 

5. Қорытынды ережелер 

 

5.1. ӘПҚ жұмысын білім беру ұйымының басшысы қамтамасыз етеді.  



 

 
  



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

Студенттік өзін өзі басқаруды ұйымдастыру туралы ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Студенттердің өзін-өзі басқаруы дегеніміз топ студенттерінің колледждегі 

оқу-тәрбие процессін ұйымдастыру мәселелерін шешуге қатысулары болып табылады. 

2. Студенттік өзін-өзі басқарудың негізгі мақсатты болып табылады: 

 Колледждің тәрбиелік жүйесі болуы және студенттердің бірыңғай ұжымын 

қалыптастыру арқылы оқу-тәрбие процессін жетілдіру. 

 Мамандарды даярлау сапасын арттыру және тәртіпті нығайту. 

 Студенттерді шешімді ұжым болып қабылдау, іскерлік қарым-қатынастар 

мен  ұйымдастыру жұмыстарына дағдыландыру, олардың бастамалары мен белсенділігін, 

мәселлерді шешу ептілігін дамыту. 

 Колледждің дәстүрлерін қалыптасрыпы, сақтау, оның меншігіне құнтты 

қарауға тәрбиелеу. 

 Студенттердің өзіне-өзі қызмет көрсету, бос уақытты тиімді өткізуді 

ұйымдастыру, дене шынықтыру мен спортты жетілдіру шаралына қатысуы. 

3. Колледжде студенттік өзін-өзі басқару барлық студенттік ұжымның өзін-өзі 

басқару органдары мен оқу топтарының өзін-өзі басқару органдары арқылы жүзеге 

асырылады. 

4. Студенттердің өзін-өзі басқару органдары колледждің әкімшілігімен және 

оқытушылар ұжымымен тығыз байланыста жұмыс істейді. 

5. Студенттік өзін-өзі басқару органының жұмысы келесі құжаттармен 

реттеледі: 

 Колледж Жарғысы; 

 Студенттердің ішкі тәртіптеме Ережесі; 

 Студенттік өзін-өзі басқару мен оның комиссиясының жұмысын 

ұйымдастыру туралы Ереже; 

6. Студенттік өзін-өзі басқару органын кеңес берушіпедагогтар басшлыққа 

алып, оған педагогикалывқ көмек пен қолдау көрсетеді. 

7. Студенттік өзін-өзі басқару органының дамуына директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасы жеке жауапты. 

 

1. Колледждің студенттік ұжымының өзін өзі басқаруы: 

Колледждегі студенттік өзін-өзі басқарудың жоғарғы органы семестрде бір рет 

өткізілетін жалпы жиналыс болып табылады. Кезектен тыс жиналыстар студенттік 

ұжымның қызметі мен өзін-өзі басқару органының қызметіне қатысты шұғыл мәселелерді 

шешу үшін студенттер ұжым мүшелер санының  ¼ талабымен өткізілукі мүмкін. 

Студенттердің жалпы жиналысы келесі функцияларды атқарды: 

 Колледждің өзін-өзі басқару органын қалыптастырады; 

 Өзін-өзі басқару органының жұмыс жоспарын қарастырып, бекітеді; 

 Студенттердің колледжді басқаруға қатысуымен байланысты мәселелерді 

шешеді; 

 Оқытушылар ұжымымен бірігіп колледждің даму стратегиясын анықтайды. 

 Студенттердің колледждегі оқу-тәрбие жұмысы мен өзін-өзі басқару 

органынң жұмысын жетілдіру туралы ұсыныстарын талқылап, қарастырады; 

 Студенттік өзін-өзі басқарудың нормативтік құжаттарын бекітеді, оған 

өзгерістер мен толықтырулар енгізеді. 



 

 Есеп берулер мен ақпараттарды тыңдап, қабылдайды,басқару органдарның 

жұмыс нәтижесін бағалайды;  

 Колледждің семестр және жыл бойғы жұмысын қорытындылайды;Жиналыс 

арасындағы кезеңде өзін-өзі басқару құрамына колледж активінде таңдап алынған оқу 

топтарының үздік өкілдері, Кеңесте жұмыс істеуді қалайтын студенттер мен директордың 

тәрбие ісі жөніндегі орынбасары кіретін өзін-өзі басқару Кеңесі арқылы жүзеге асырылады. 

4. Өзін-өзі басқару Кеңесі келесі функцияларды атқарады: 

 Студенттердің барлық органдары мен бірлестіктерінің жұмысын үйлестіреді, 

колледжде сыныптан тыс жұмыстарды жоспарлап, ұйымдастырады; 

 Колледж студенттерінің жалпы жиналысын даярлап, өткізеді, жиналыстың 

күн тәртібіне ұсыныстар енгізеді; 

 Жиналыстың шешімін әкімшіліктің, оқытушылар мен студенттер ұжымының 

мәліметіне жеткізеді. 

 Колледждің жалпы жиналысының шешімін орындауды ұйымдастырады, 

құрылған комиссиялардың жұмысын үйлестіреді. 

 КТД ұйымдастыру үшін іс Кеңесін құрады. Маңызды іс-шараларды даярлау 

жоспарын әзірлеп, бекітеді; 

 Өзінің жұмыс органдарының жұмысы туралы есеп берулерді қабыладайды; 

 Топтар мен студенттер арасындағы байқау-сайыстарды ұйымдастырады; 

 Топ активтерімен жұмыс ұйымдастырады, оларға тапсырмалар беріп, 

орындарғандығын тексереді. 

 Студенттердің өзіне-өзі қызмет етуін, олардың кезекшілігін ұйымдастырады, 

колледждегі тәртіпті қадағалайды; 

 Студенттерді марапаттау мен жазалау мәселлерін шешеді, студенттердің 

өкілеттіліктеріне сәйкес жауапкершіліктерін туралы шешім қабылдайды; 

 Колледж студенттерінің қалалық жиналыстар мен конференцияларына 

шығатын делегация құрамын бекітеді; 

5. Өзін-өзі басқару Кеңесінің өз өкілеттілігі шегінде қабылданған шешімдері 

білім процессіне қатысушылардың барлығына бірдей міндетті болып табылады. 

6. Студенттердің жалпы жиналысы Кеңес құрамына сайланған тұлғаларды 

мерзімінен бұрын шақыртуға құқылы. 

7. Өзін-өзі басқару Кеңесі жанында келесі комиссиялар жұмыс атқарады: 

 Старосталар Кеңесі  

 Мәдениет және бос уақыт Кеңесі  

 Дене шынықтыру және спорт Кеңесі  

 Тәртіп Штабы 

 Пресс- орталық 

 Жатақхана Кеңесі 

8. Өзін-өзі  басқару Кеңесі комиссиясының жұмысына колледждің белсенді 

студенттері жетекшілік етеді, оларға кеңес беруші педагогтар педагогикалық көмек 

көрсетеді. 

 

2. Оқу тобының өзін өзі басқаруы 

Оқу тобының өзін-өзі басқаруы топтың өзін-өзі басқару органы арқылы жүзеге 

асырылады. 

Топтың өзін-өзі басқаруының жоғарғы органы студенттердің жалпы жиналысы 

болып табылады, жиналыс колледждің күнтізбелік жұмыс жоспарына сәйкес айына бір рет 

өткізіледі. 

Оқу тобының өзін-өзі басқаруының жиналыстары арасындағы кезең топтың 

қыркүйек айындағы жалпы жиналысында бір жыл мерзімге сайланған үздік студенттермен  

топ Кеңесі арқылы жүзеге асырылады. 



 

Кеңестің төрағасы топ студенттерінің жалпы жиналысында сайланған староста 

болып табылады. 

Қажет болған жағдайда топтың жалпы жиналысы кеңес құрамын мерзімнен бұрын 

өзгерте алады. 

Топ Кеңесінің құрамына кіреді: 

 староста 

 старостаның орынбасары 

 оқу секторы 

 культмассалық сектор 

 хозорг 

 физорг 

 пресс - орталық 

 тақырыптық сынып сағаттарын өткізуге жауапты 

 ақпараттық сағаттарды өткізуге жауапты 

 

Топ кеңесі міндетті: 

 өз жұмысын топ алдындағы толық жариялылық пен есеп беру негізінде құруға. 

 Топ студенттердің мәліметіне колледждің өзін-өзі басқару Кеңесінің, топ 

Кеңесінің қаулыларын жеткізуге және олардың орындалуын бақылауға. 

Өз міндетін атқару үшін топ Кеңесіне келесі құқықтар беріледі: 

 Топ өмірінің ережелері мен заңдарын әзірлеуге. 

 Оқу жылы ішінде топтың жұмысын жоспарларлап, ұйымдастырып, талдауға. 

 Топтың шаралар, мерекелер мен сайыстарды ұйымдастыру үшін уақытша 

шығармашылық ұжымдар құруға. Топтың түрлі істерін атқару үшін жауаптыларды іріктеп, 

тағайындауға. 

 Студенттердің жұмысы мен оларға жүктелген міндеттердің орындалуын 

бақылап, үйлестіруге. 

 Топ Кеңесінің түрлі бағыттардағы жұмыстарына жауапты студенттермен 

жасалған жұмыстар туралы есептерді қабылдауға. 

 Студенттерді марапаттау мен жазалау туралы мәселелерді талқылап, шешуге. 

 Оқу мекемесінің Кеңесіне оқу-тәрбие процуессін ұйымдастыру мәселесі 

бойынша бастамалар мен ұсыныстар жасауға. 

 Оқу бөлімінде бар барлық ақпраттық және оқу материалдарымен пайдалануға. 

 Әр студенттің ағымды жұмысының бағасы мен оның оқуына көмек көрсету 

мәселесі бойынша кез келген оқытушыға жүгінуге. 

 Даулы жағдайларды шешу үшін оқу бөлімі мен колледж әкімшілігіне жүгінуге. 

Топ Ккеңесімен қабылданған шешімдер топ мүшелерінің әрқайсысы үшін бірдей 

міндетті болып табылады. 

Топтағы студенттік өзін-өзі басқарудың дамуына сынып жетекшісі жеке жауапты. 

 

 

 

 

 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

Оқу тобының старостасы туралы ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 



 

1. Топтың старостасы сттуденттік өзін-өзі басқарудың арқарушы органының – 

старосталар Кеңесінің төрағасы болып табылады. 

2. Ол оқу жылының басында топта беделі бар үздік студенттер есебінен сайланып, 

директордың бұйрығымен бір жылдық мерзімге тағйындалып, бекітіледі. 

3. Өзінің теріс қылықтарымен абыройына нұсқан келтірген студенттер топ старостасы бол 

аламайды. 

4. Топ старостасы топтың жалпы жиналысымен, топ активімен немесе колледж 

әкімшілігімен ішкі тәртіптеме  ережесін бұзғандығы үшін және жұмысын тиісті түрде 

атқармағаны үшін лауазымынан босатылуы мүмкін. 

5. Старостаның негізгі міндеті болып табылады: 

 Топ пен колледжде студенттік өзін-өзі басқаруды мен өзіне-өзі қызмет етілуінің 

дамуына жәрдемдесу.  

 Студентерді саналы тәртіп пен мәдениетті қылықтарға  тәрбиелеп, баулы. 

 Студенттердің колледж меншігіне құнтты қарауларын қалыптастыруға жәрдемдесу. 

6. Оқу тобының старостасы директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, бөлім  

меңгерушілері және сынып жетекшілерімен тығыз байланыста жұмыс жүргізеді.  

 

1. Оқу тобының старостасыныі міндеттері 

Старостасынып жетекшісімен бірге міндетті: 

1. Жалпы жиналыс және топ активтерімен қабылданған міндеттердің орындалуын 

ұйымдастырып, орындауға,топ активтерінің жұмысын бағыттайды. 

2. Студенттік және педагогикалық ұжым алдында студенттің жеке тұлғасын, оның ары 

мен қаситтерін құрметтеу құқықтарын қорғауға. 

3. Студенттерді, студенттік өзін-өзі басқаруды топтағы және колледждегі бастамаларын 

дамытуларына ынталандыру. 

4. Топтың жұмысын студенттердің білім сапасын арттыруға, тәртіпті нығайтуға, 

студенттер контингентінің сақталуына бағыттайды. Осы мақсатпен ол келсі жұмыстарды 

жүргізеді: 

 Күн сайындық сабаққа келу есебін ұйымдастырады, одан кейін бөлім меңгерушісіне 

студенттің сабаққа келу-келмеуі көрсетілген баяндама жазбаны тапсырды.  

 Студенттерден сабаққа келмей қалуларының дәлелді себебін растайтын құжат әкелуін 

талап етеді.  

 Сабаққа кешігіп келумен күреседі, тәртіп журналының жүргізілуін бақылайды. Сабаққа 

кеш келіп, аты-жөні тәртіп журналына түскен студенттер туралы мәліметті староста бөлім 

меңгерушісі мен директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасарына ұсынады. 

 Сынып жетекшісіне студенттермен жеке жұмыс өткізу жұмыстарына көмектеседі. 

5. Колледжде топ кезекшілігінің кестесінің сақталуы мен студенттердің колледж бойынша 

кезекшілік атқару міндеттерін бақылайды. 

6. Сынып жетекшісіне жаппай және басқа іс-шараларды  өткізу жұмысына көмектеседі. 

7. Топ хозоргымен бірігіп оқу аудиторияларының санитарлық-гигиеналық жағдайы мен 

мүлігінің сақталуын қамтамасыз етеді. 

8. Старосталардың апталық жоспарламаларына қатысады, сынып жетекшілері мен топ 

студенттерінің мәліметіне бөлім меңгерушісінен түскен ақпараттарды шұғыл  

жеткізеді. 

9. Сынып жентекшісімен бірігіп ай сайын оқу бөліміне топ студенттерінің үлгерімі мен 

сабаққа қатысулары туралы жинақтама  тізімдемесін ұсынады. 

 

1. Оқу тобының құқықтарының құқықтары 

1. Топ студентінің старостасының құқықтары: 

 Өзін-өзі басқару органының жұмысына қатысып, олардың жұмысын жағсарту бойынша 

ұсыныстар енгізу.  

 Топ активінің жұмысына ұсыныстар енгізу. 



 

 Туындаған сұрақтар мен мәселелер бойынша Колледж әкімшілігі мен оқу бөліміне 

жүгінуге.  

 Оқуда және қоғамдық жұмыстарда көзге түскен топ студенттерін марапаттау туралы 

ұсыныстар енгізу.  

 Оқу тәртібі мен колледждің ішкі тәртіптеме ережесін бұзатын студенттерді жазалау 

туралы ұсыныстар жасау. 

 Топ студенттерінің құқықтарын қорғау мәселесі бойынша сынып жетекшісіне жүгіну. 

 Студентке немесе топқа қатысты педагогтың шешімімен келіспеген жағдайда сынып 

жетекшісі мен оқытушылар кеңесінің алдында қолдаухат жасау. 

 Топтың шараларды дайындау мақсатымен іс Кеңестерін құру, іс-шараны өткізу кезінде 

міндеттерді бөлу. 

 

2. Оқу тобы активінің негізгі жұмыс бағыттары 

 

1. Староста орынбасарының негізгі жұмыс бағыттары: 

1. Топ старостасымен бірігіп староста туралы Ережеге сәйкес жұмыс жүргізеді. 

2. Старостаның болмаған жағдайында толығымен оның міндетін атқарды. 

 

2. Оқу секторының негізгі жұмыс бағыттары: 

1. Топ студенттерінің үлгерімінің тұрақты есебін жүргізеді. Пресс оталығымен бірігіп 

«Үлгерім экранының»  шығарылуын қамтамасыз етеді. 

2. Оқу үлгерімдері нашар студенттердің атына пәндер бойынша кеңесшілерді бекітумен, 

топтың өзара көмектесу жұымысн бағыттап, бақылайды. 

3. Оқытушылармен бірігіп топс студенттері үшін қосымша сабақтар ұйымдастырады. 

4. Сынып жетекшісі және топ активімен бірігіп атестаттау қорытындысы бойынша 

қанағаттанарлықсыз бағалары бар студенттермен жұмыс жүргізеді. 

5. Үлгерім мәселелері бойынша студенттерді топ кеңесінің отырысына, өзін-өзі басқару 

кеңесіне, білім мен ғылым Кеңесіне шақыру туралы ұсыныс енгізеді. 

6. Топ жиналыстары мен актив отырыстарына топтағы үлгерім мәселесі бойынша ақпарат 

дайындайды. 

7. Топтардың ғылым күніне, пәндік апталарға, ғылыми үйірмелер мен кәсіптік шеберлік 

сайыстарына қатысу жұмысын ұйымдастырады. 

8. Сынып жетешісімен бірігіп топ студенттеріның ата-аналарымен байланыта болады, 

оларға студенттердің оқу қорытындысы туралы мәліметтерді беріп тұрады. 

 

3. Культмассалық сектордың негізгі жұмыс бағыттары: 

1. Колледж жастарының шығармашылық даму Орталығының мүшесі болып табылады 

және оның жұмысына қатысады. 

2. Топ студенттерін қызығушлықтарына қарай үйірмелерге қатыстырады. Топ 

студенттерінің колледжде өткізілетін іс-шараларға қатысуларын ұйымдастырады. 

3. Топтағы тәрбие және ақпарат сағаттарының өткізілу кестесін бақылайды. 

4. Топтағы  тәрбие және ақпарат сағаттарын өткізуге жауапты студенттерге көмектеседі. 

 

4. Хозорг секторының негізгі жұмыс бағыттары: 

1. Колледждің тәртіп штабының мүшесі  болып табылады және оның жұмысына 

қатысады. 

2. Топтардың колледжде өткізілетін сен білік, толық жинауларына қатысуыларын 

қамтамасыз етеді. 

3. Аудиториядағы топтың атына бекітілген мүліктің сақтаулы болуын қамтамасыз етеді. 

4. Топ атына бекітілген іс бөлменің санитарлық жағдайын бақылайды. 

5. Студенттердің іс бөлмедегі кезекшілігінің кестесін құрастырады және кезекшілікті 

бақылайды.  



 

6. Іс бөлмедегі ай сайындық толық жинаулардың өткізілуін ұйымдастырады. 

 

5. Физоргтың негізгі жұмыс бағыттары: 

1. Колледжде дене шынықтыру және спорт Кеңесінің мүшесі болып табылады және оның 

жұмысына қатысады. 

2. Топ студенттерінің салауатты өмір салтына араласуына көмектеседі, зиянды әдеттермен 

күресуді ұйымдастырады. 

3. Топ студенттерінің дене шынықтырусабақтарына қатысуларын бақылайды. Топ 

студенттерін спортық секцияларға қатыстырады. 

4. Дене шынықтыру пәнінің оқытушыларына колледж ішіндегі спорт сайыстарын өткізуге 

көмектеседі және топ студенттерінің сайысқа қатысуларын қамтамасыз етеді. 

5. Денсаулық Күндері мен жорықтарды ұйымдатырып, өткізуге қатысады. 

 

б. Пресс орталықтың негізгі жұмыс бағыттары: 

1. Колледждің пресс-орталығының мүшесі болып табылады және оның тапсырмаларын 

орындайды. 

2. Сынып жетекшісі және топ активтерімен бірігіп топ бұрышын безендіреді. 

3. Топтың оқу сектормыен бірігіп «Үлгерім экраны» мен топ газеттерінің шығарылуын 

қамтамасыз етеді. 

4. Топта өткізілетін барлық іс-шаралардың безендірілуін қамтамасыз етеді. 

5. Топ өмірінің түрлі мәселелері бойынша әлеуметтік сауалнамалар мен қоғамдық 

пікіртерімдер жүргізеді. 

7. Тәрбие сағаттарын өткізуге жауаптылардың негізгі жұмыс бағыттары: 

1 Сынып жетекшісі және топтың культмассалық секторымен бірігіп топ студенттерінің бос 

уақытын қызықты және мазмұнды өткізуді ұйымдастырады. Осы мақсатпен түрлі 

тақырыптар бойынша түрлі үлгідегі тәрбие сағаттары ұйымдастырылады: 

 Тақырыптық кештер, мерекелер, сайыстар, қызықты адамдармен кездесулер 

8. Ақпараттық сағаттарды өткізуге жауаптылардың негізгі жұмыс бағыттары: 

1. Топта ақпараттық сағаттардың өткізілуін ұйцымдастырады: 

 Студенттерді республикада, облыста және шетелдерде болып жатқан жаңалықтармен 

таныстырады.  

 Топ студенттеріне Президенттің, парламенттің, үкіметтің шешімдерін түсіндіреді. 

2. Қоғамдық-саяси, әскери-отандық және басқа тақырыптар бойынша лекциялрдың 

өткізілуіне қатысады. 

3. Топ студенттерінің колледжде өткізілетін пікірталастарына қатысуларын қамтамасыз 

етеді. 

 

 

 

 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

ЖАСТАР ІСІ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 
 

1.1. Жастар ісі жөніндегі Комитет  коллелдждің мемлекеттік жастар саясатын іске 

асыру саласындағы құрылымдық бөлінісі болып табылады. 

1.2. жастар ісі жөніндегі Комитет колледж әкімшілігі алдында өзіне жүктелген 

қызмет саласы мен колледждің жастар құрылымымен тиімді жұмысы үшін жауапты. 

1.3. Жастар ісі жөніндегі Комитет өз жұмысында басшылыққа алады: 



 

 Қазақстан Республикасының Конституциясы;  

 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы;  

 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясатының концепциясы; 

 Колледж Жарғысы; 

 Колледждің тәрбие жұмыс жоспарлары; 

 Жастар ісі жөніндегі Комитет туралы осы Ереже. 

1.4. Жастар ісі жөніндегі Комитет орнатылған тәртіпте жастар құрылымдары мен 

комитеттерді  құрады және жояды, олардың жоспарлары мен ережелерін бекітеді. 

1.5. Жастар ісі жөніндегі Комитет өзінің құзыреттілігіне жататын мәселелерге 

қатысты қаулылар мен әдістемелік ұсынымдар шығарады. 

1.6. Жастр ісі жөніндегі Комитет өз жұмысында директордың оқу-тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасарына бағынады. 
 

2. Мақсаттар 

2.1. Комитеттің жұмысы жастар саясатын жүзеге асыруға және оның іске 

асырылуының бар амалдардын қолдануға бағытталған. 

2.2. Студенттердің колледждің басқаруына қатысу құқықтарын іске асыруды 

қамтамасыз ету, оқушылардың әлеуметтік қорғауын қамтамасыз ету; 

2.3.Студенттерде өзін-өзі басқару ептілігін қалыптастыру, оларды қоғам өміріне 

құзіреттілікпен және жауапкершілікпен қатысуларына даярлау;  

2.4. Студенттердің азаматтық мәдениетін, белсенді азаматттық позицияларын 

қалыптастыру, олардың әлеуметтік көзқарастары, дербестілігі мен өзін-өзі ұйымдастыру 

мен өзін-өзі дамыту процессіне жәрдемдесу; 

2.5.Студенттердің жеке және кәсіптік қасиеттерін іске асыруға жәрдемдесу. 

 

3. Міндеттер 

3.1. Студенттерді ғылыми және кәсіптік қызығушылықтарын есепке ала отырып, 

білім беру процессін арттыру ұсыныстарын әзірлеу жұмыстарына қатыстыру; 

− колледждің басқару органдарына студенттердің бос уақыттары мен тұрмыстарын 

ұйымдастыру бойынша әлеуметтік бағдарламаны іске асыруына, салауаты өмір салтын 

насихаттауына көмектесу; 

 − студенттердің құқықтары мен мүдделерін құқықтарын қорғау; 

3.2. интеллектуалдық, мәдени және адамгершілік дамуда тұлғаның сұраныстарын 

қанағаттандыру; 

3.3. колледждің ұрылымдық бөліністеріне оқудан тыс процесс аясында өткізілетін 

іс-шараларды өткізуге көмектесу; 

3.4. студенттердің бос уақыттарын ұйымдастыру, студенттік активтің жан-жақты 

жетілуіне көмектесу; 

3.5. колледжде мәдени-жаппай және бос уақытты өткізу шараларын дайындап, 

өткізу; 

− студенттік іс-шаралар мен сайыстарды өткізу дәстүрлерін сақтап, көбейту; 

 − студенттердің санасын және оладың өз білімдерінің деңгейіне деген талаптарын 

арттыруға, мүліктік кешенді құнттап қарау мен колледждің рухы мен дәстүрлеріне деген 

патриоттық көзқарасты тәрбиелеуге бағытталған жұмыстарды жүргізу; 

− студенттік мәдениет деңгейін арттыру, оның ішінде құқықтық, спорттық және 

еркіндік қасиеттерін айқындап, жетілдіру; 

3.6. жастардың қоғамдық маңызды бастамаларының іске асырылуына көмектесу. 

 

4. Негізгі функциялар 
Жастар ісі жөніндегі Комитет (өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес) келесі 

функцияларды атқарады: 

4.1. Колледжде бүкіләлемдік жастар саясатын іске асыру жұмысын жүргізеді; 



 

4.2. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде, «Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік жастар саясатының концепциясында» баяндалған құқықтар 

мен міндеттердің сақталуын қамтамасыз етеді; 

4.3. Жоғары тұрған органдар мен әкімшіліктің шешімдерін орындау жұмыстарын 

ұйымдастырады; 

4.4. Кдарлар мен комитет бөлінісінің активтерін іріктейді; 

4.5. Комитет пен оның бөліністерінің жұмысын жоспарлайды, жоспарлардың 

орындалуын бақылайды; 

4.6. Жастармен жұмыс  бойынша үздік тәжірибелерді зерделеп, жинақтайды және 

таратады, өз жұмысының үлгісі мен әдістерін жетілдіреді; 

4.7. Орнатылған тәртіпте колледждердің өзін-өзі басқару бөлімімен, сондай-ақ 

жастар ұйымдарымен, жоғары тұрған органдармн байланыс жасайды; 

4.8. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының ұйымдастырылуына қатысады; 

4.9. Ғылыми конференциялар, олимпиадалар, байқаулар мен үздік оқу  тобы 

сайысын өткізеді. 
 

5. Жоспарлау тәртібі мен есеп беру  

5.1. Жастар ісі жөніндегі Комитеттің жұмысы колледж басшысымен бекітілген 

жоспарға сәйкес жүргізіледі. 

5.2. Жастар ісі жөніндегі Комитеттің қаулы, өкім түрінде рәсімделген шешімдері топ 

старосталары мен Комитеттің құрылымдық бөліністері үшін міндетті болып табылады. 

5.3. директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасарына өзуақтылы есеп беру. 
 

6. Құқықтар мен міндеттер 

Жастар ісі жөніндегі Комитеттің құқықтары: 

6.1.Өз отырыстарында студенттік активтің өкілдерін тыңдауға; 

6.2. Жастарды колледж әкімшілігіне, қабылдау комссиясына ұсынуға, олардың 

қызығушылықтарын қанағаттандыру мен мәселелерін шешу; 

6.3. Жастар ісі комитетінің басқа колледждермен байланысын жүзеге сыру; 

6.4. Колледж әкімшілігі алдында жастарды материалдық және моральдық тұрғыда 

марапаттау және тәртіптік жазаға тарту туралы қолдаухаттар жасау; 

6.5. Колледж әкімшілігіне студенттік жастармен жұмысты жағ\қсарту бойынша 

ұсыныстар енгізу; 

6.6. Өз жұмысында оқу бөлімінде бар барлық қажетті мәліметтермен пайдалану 

(оның құзыреттілігіне жататын). 
 

7. Құрылым 

7.1. Жастар ісі жөніндегі Комитетті колледж әкімшілігінің бұйрығымен 

тағайындалған төраға басқарады. 

Төраға: 

7.1.1 Төраға комитеттің алдына қойылған міндеттердің орындалуынажәне өзінің 

функционалдық міндеттерінің жүзеге асырылуына жеке жауапты; 

7.1.2. Төраға орынбасарларрасындағы міндеттерді бөледі және олардың жұмысын 

үйлестіреді; 

7.1.3. Төраға орынбасарлардың жауапкершілік деңгейін орнатады; 

7.1.4. Өзінің қызметтік міндеттерін орындау кезінде Төраға колледж әкімшілігімен 

берілген құқықтарды пайдаланады. 

7.2 Жастар ісі жөніндегі Комитет Президиумының құрамына жатады: 

— жастар ісі жөніндегі Комитеттің төрағасы (Президиум төрағасы) 

— жастар ісі жөніндегі Комитет  төрағасының орынбасары, 

— топ басшылары, 

— Комитет  бөлімінің жетекшілері, 

— Студенттік жатақхананың төрағасы, 



 

— студенттік кәсіподақ төрағасы. 

 

 

  



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

ТӘРТІП ШТАБЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

 

Штаб жұмысының жалпы ережелері мен жұмыс ұйымдастырылуы: 

 

1. Тәртіп Штабы аудиториялар мен колледждің жайларының санитарлық жағдайын 

бақылау, тәртіпті нығайту және колледж мүлігінің құннты сақталуын бақылау 

мақсатымен құрылады. 

2. Штабтың құрамына оқу топтарының хозоргтары кіреді. 

3. Штаб отырыстары қажеттілігіне орай айына бір рет  өткізіледі. 

4. Штабтың жұмысын Кеңесте жұмыс істеуді қалайтын, колледж активінің жиналысында 

сайланған  студенттер жүргізеді. 

5. Тәртіп Штабы колледждің өзін-өзі басқару Кеңесінің бір жылға құрған жұмыс жоспары 

негізінде өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру туралы Ережеге сәйкес жұмыс атқарады. 

6. Штабтың жұмыс жоспары колледждің өзін-өзі басқару Кеңесімен бекітіледі. 

7. Тәртіп Штабы өзінің жасаған жұмысы туралы колледждің өзін-өзі басқару Кеңесінің 

алдында есеп береді. 

8. Штабтың жұмысына директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары мен ӘШБ 

орынбасары педагогикалық көмек пен қолдау көрсетеді. 

 

1. Штабтың негізгі жұмыс бағыттары: 

1. Тәртіп Штабы  келесі  функцияларды атқарады: 

 аудитоиялар мен оқу корпусындағы кезекшілікті ұйымдастырады. 

 колледж бойынша топ кезекшілігін қорытындылайды. 

 Аудиториялар мен қоғамдық пайдаланыс орындарының санитарлық жағдайы мен 

студентердің сырт келбеттерін текереді. 

 Сенбіліктер мен толық жинастыруларды ұйымдастырумен айналысады, бекітілген 

аумақтарда «Таза бейсенбілік»  өткізілуін бақылайды.  

 Колледж мүлігінің құнтты сақталуын тексеру  рейдтарын ұйымдастырады. 

 Пресс орталықпен бірігіп рейд қорытындыларын жариялайды. 

 Колледж әкімшілігіне колледждегі тәртіптің қамтамасыз етілуіне көмектеседі. 
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«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

КЕЗЕКШІЛІК ТОП ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Колледждегі кезекшілік оқу топтарының кезекшілік кестесіне сәйкес жүзеге 

асырылады. 

2. Оқу тобы апта бойы кезекшілік жасайды. 

3. Кезекші студент тер өдерінің атына бекітілген қабатта оқу ауысымы бойына 

тәртіпті қадағалайды: 

вахтада: 2 адам; 

2 және 3 қабаттарда: 2 адамнан; 

Киім сақтау орнында: 1 адам; 

асханада: 2 адам. 

4. Асханадағы кезекшілер тек үлкен үзіліс кезінде ғана тәртіпті қадағалайды. 

5. Кезекшілік нысандары: бірінші қабаттағы вестибюль мен әр қабаттардағы 

рекреациялар, коледждің ішкі ауласы, орта қанаты мен қоғамдық пайдаланыс орындары. 

6. Топ кезекшілігін сынып жетекшісі басқарады. 

7.Оқу корпусы бойынша кезекшіліктің ұйымдастырылуын директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары маен кезнекші әкім гер бақылайды. 

 

2. Колледж бойынша кезекшілердің құқықтары мен міндеттері 

Колледж бойынша кезекшілердің құқықтары: 

Колледж бойынша оқушы кезекші құқылы: 

1. Ішкі тәртіптеме ережесін бұзған студентті тоқтатуға; олардың ережені 

орындауын талап етуге. 

2. Колледж жайларына студенттердің сырт киіммен, спорт киімі және бас 

киіммен өтулеріне рұқсат бермеуге. 

Колледж бойынша кезекші міндетті: 

1. Өзінің кезекшлігі басталар алдында  кезекшінің Жадымалымен танысуға. 

2. Өзінің міндеттерін кезекші студенттің Жадымалын басшылыққа ала отырып 

адал атқаруға. 

Колледж бойынша кезекші оқытушы міндетті: 

1. Топ студенттерін кезекші топ туралы Ереже және кезекші студенттің 

Жадымалымен таныстыруға. 

2. Топ активтарымен бірігіп, студенттердің нысандар бойынша кезекшілігін 

бөлуге. 

3. Топ атына бекітілген нысандардағы кезекшілік сапасын бақылауға. 

4. Жалпыколледждік іс-шараларды өткізу кезінде акт залындағы тәртіпті 

бақылауға. 

5. Кезекшілік нәтижелері бойынша «Кезекшілік туралы мәлімет» жасап, 

директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасарына дер кезінде тапсыруға. 

Колледж бойынша кезекшілердің міндеттері. 

Кезекші топ сынып жетекшісімен бірге жауапты: 

1. Колледж студенттерінің ішкі тәртіптеме ережесін сақтауларына. 

2. Колледждің мүліктері мен дәліздегі көрнекі құралдардың құнтты сақталуына. 

3. Колледждің дәліздері, рекреация, вестибюль, орта қанатының тазалығына. 

4. Студенттердің сырт келбеттеріне, олардың үзіліс кезінде мінез-құлықтарына. 

5. Президенттің оқу мекемелерінде шылым шегуге тыйым салу туралы Өкімінің 

орындалуына. 



 

6. Кезекшілердің Жадымалдары мен бейдждерінің тиісті түрде болуына. 

 

Ескертпе: 

 Кезекшілердің осы Ережеге, кезекшінің Жадымалы мен колледждің ішкі 

тәртіптеме Ережесіне сәйкес барлық талаптары оқушылардың барлығымен сөзсіз 

орындалуы тиіс. 
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КМҚК-ның 

Дене тәрбиесі және спорт кеңесі туралы ЕРЕЖЕ 

 

 

1. Кеңестің жалпы ережесі мен жұмыс ұйымдастырылуы: 

 

1. Дене шынықтыру және спорт Кеңесі колледждің өзін-өзі басқару органдарының бірі 

болып табылады. Ол қызметкерлер мен студенттер арасында салауатты өмір салтын 

қалыптастыру жұмысын жақсарту мақсатымен құрылады. 

2. Кеңес құрамына топ физоргтары мен дене шынықтыру пәнінің оқытушылары кіреді. 

3. Дене шынықтыру және спорт Кеңесі коледждің өзін-өзі басқару кеңесінің жұмыс 

жоспары негізінде оқу жылына құрылған жоспарына  сәйкес жұмыс жүргізеді.  

4. Дене шынықтыру және спорт Кеңесінің жұмыс жоспары колледждің өзін-өзі басқару 

Кеңесімен бекітіледі. 

5. Кеңестің отырыстары қажеттілігіне орай сабақтын тыс уақытты  айына бір рет 

өткізіледі. 

6. Кеңестің жұмысын актив есебінен сайланған студенттер басқарады. 

7. Дене шынықтыру және спорт кеңесі өзінің жасалған жұмысы туралы колледждің 

өзін-өзі басқару Кеңесінің алдында есеп береді. 

8. Кеңестің жұмысына дене  шынықтыру пәнінің оқытушылары жетекшілік жасайды. 

9. Дене шынықтыру және спорт Кеңесіне директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары  

педагогикалық көмек пен қолдау көрсетеді. 

 

2. Кеңестің жұмыс мазмұны: 

 

1. Дене шынықтыру және спорт Кеңесі келесі функцияларды атқарады: 

 салауатты өмір салтын насихаттайды; 

 студенттерді спорт секцияларына қатыстырады; 

 колледж бойынша сайыстарды жоспарлап, оларға белсене қатысады; 

 қалалық және облыстық сайыстарға қатысу үшін командалар құрайды; 

 Денсаулық күнін ұйымдастырумен айналысады; 

 студенттердің спорттағы жетістіктерінің есебін жүргізеді, пресс орталықпен бірігіп, 

спорттық стендтер мен қабырға газеттерін шығарады; 

 дене шынықтыру пәнінің оқытушыларына колледждегі жаппай-спорттық 

жұмыстарды ұйымдастыруда көмек көрсетеді. 

 

  



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

ПРЕСС-ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

 

1. Пресс-орталықтың жалпы ережелері мен жұмыс ұйымдастырылуы: 

 

1. Пресс – орталық колледж өмірінің бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы 

мақсатымен құрылады. 

2. Пресс орталығының құрамына  - оқу топтарының орталықтары кіреді. 

9. Пресс-орталықтың жұмысын колледж активінің жиналысында өзін-өзі басқару 

органдарында жұмыс атқарғысы келетін студенттер арасынан сайланған студенттер 

басқарады. 

10. Пресс – орталық өзін-өзі басқару Кеңесі мен колледждің бір жылға құрастырылған  

жоспарына сәйкес өзін-өзі басқару ұйымы туралы Ережеге сәйкес жұмыс жүргізеді. 

11. Пресс-орталықтың жұмыс жоспары колледждің өзін-өзі басқару Кеңесімен бекітіледі. 

3. Пресс-орталықтың отырыстары қажеттілікке орай өткізіледі. 

4. Пресс-орталықтың жұмысына директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 

жетекшілік етеді. 

5. Пресс- орталық өзінің жасалған жұмысы туралы колледждің өзін-өзі басқару Кеңесінің 

алдында есеп береді. 

 

2. Пресс-орталықтың негізгі жұмыс бағыттары: 

 

1. Пресс- орталық келесі функцияларды атқарады: 

 тақырыптық қабырға газеттерін шығарады; 

 колледж өмірін жаңартатын ақпараттық бюллетеньдер шығарады; 

 рейд, конкур, сайыстар қорытындысы бойынша "Молниялар" шығарады; 

 түрлі бағыттағы газеттер мен плакаттрдың сайысын ұйымдастырады; 

 колледждегі іс-шаралардың көркем безендірілуін ұйымдастырады; 

 БАҚ-на колледждегі жағдайлар туралы хабарлайды. 

 

  



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

жатақханасының ішкі тәртіптеме Ережесі  

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Ішкі тәртіптеме Ережесі колледж әкімшлігімен әзірленген және жатақхананаың барлық 

тұрғындарына бірдей таралады. 

2. Ішкі тәртіптеме Ережесі колледж жатақханасының тәртібінің әрі қарай нығая түсуіне 

көмегін тигізеді. 

3. Жатақхана оқу кезеңінде студенттер мен колледж қызметкерлерінің уақытша тұрақтап 

тұруы үшін пайдаланылады. 

4. Колледж студенттері тұратын бөлмелер жиһаз, төсек-орын және басқа да қажетті 

мүккамалдармен жабдықталған.отбасылық қызметкерлер  тұратын бөлмелер жиһаз, 

төсек-орынмен жабдықталмайды. 

5. Колледж әкімшілігі жатақхана мен оның тұрмыстық жайларының жұмыс тәртібін 

анықтап, белгілейді. 

 

2. Жатақханаға орналатыру және жатақханадан шығару ережесі 

1. Колледж студенттері жатақханаға директордың келісімімен жеке ұсынылған өтініштер 

негізінде жатақхана меңгерушісімен орналастырылады. 

2. Жатақханаға орналасу кезінде студенттер колледждің медицианлық қызметкерінің 

байқауынан өтеді. 

3. Жатақханаға орналасатын студенттерге жатақханаға кіру және бөлменің кілтін алу 

құқығын беретін өту рұқсат қағазы беріледі. 

4. Колледж қызметкерлері жатақханаға ұсынылған өтініштері негізінде директормен 

орналастырылады. 

5. Жатақханаға  жайғастыру тұрғын алаңының мөлшерлері мен орнатылған санитарлық 

ереже талаптарының сақталуымен жүргізіледі. 

6. Жатақханаға орналасушы тұрмыстық тоқ құралдарын, тұрмыстық аппаратураны 

пайдалану бойынша техникалық қауіпсіздік нұсқаулығынан өтуі тиіс. Нұсқаулықты 

техникалық қауіпсіздік журналын жүргізетін жатақхананың коменданты немесе тәрбиешісі 

өткізеді. 

7. Жатақханаға орналасушылар ішкі тәртіптеме ережесімен танысулары керек. 

8. Жатақхананаың барлық тұрғындары жатақханаға тіркелуі тиіс. Жатақханаға тіркеуге 

тұру ұсынымы жатақхана меңгерушісі және колледж директорымен іске асырылады. 

9. Жатақхана тұрғындары бір бөлмеден екінші бөлмеге (қажет болған жағдайда) 

жатақхана меңгерушісінің рұқсатымен ғана көше алады. 

10. Колледждің оқудан шығарылған студенттері олардың оқудан шығарылғандығы туралы 

бұйрық шықаннан кейін үш күн ішінде жатақханадағы орнын босатуы тиіс. 

11. Колледжде оқуды бітіргеннен кейін студенттер диплом алғаннан кейін екінші күні 

жатақханадағы орындарын босатады. 

12. Жазғы демалыс пен практика кезінде студенттер тұрған бөлмелері мен төсек 

орындарын комендантқа тапсырып, жатақханадағы орындарын босатады.  

13. Жатақхананың ішкі тәртіптеме ережесі мен жұмыс тәртібін бұзған тұрғындар 

жатақханадан шығарылады. 

14. Жатақханадан жатақхана қызметкерінің қызметтік хаты негізінде жатақхана Кеңесінің 

келісімі бойынша колледж әкімшілігімен шығарылады. 

15. Жатақханадан шығарылған тұрғын төсек-орындар мен басқа да мүккамалдарды 

комендантқа өзуақтылы комендантқа тапсыруға міндетті.  

 



 

3. Колледж жатақханасының жұмыс тәртібі 

1. Колледж студенттері жатақханаға рұқсат қағазымен кіре алады. Рұқсат қағазы жоғалып 

қалған жағдайда, студент жатақханасының меңгерушісіне хабарлап, рұқсат қағазының 

көшірмесін ала алады. 

2. Бөлме кілттері студенттерге студент тұратын бөлменің нөмірі көрсетілген рұқсат 

қағазын көрсеткен жағдайда беріледі. 

3. Бөгде тұлғалар колледж жатақханасына жіберілмейді. 

4. Жатақханаға студенттердің ата-аналары жатақхана меңгерушісі немесе тәрбиешісінің 

рұқсатымен кіргізіледі. 

5. Жатақхана сағат 21:00-де жабылады. Жатақханаға кеш келген студенттер кезекші 

вахтердың журналында белгіленеді. 

6. Ұйқыға жату сағат 23:00-де. Осы уақыттан бастап жатақханада тыныштық сақталуы 

тиіс. Ұйқыға жатқаннан кейін тыныштықты бұзған студенттер тәрбиешінің журналында 

белгіленеді. Журналға студенттің тұратын бөлмесінің нөмірі, аты-жөні толығымен 

жазылады.  

7. Дәліз бен қоғамдық пайдаланыс орындарында ұйқыға жатқаннан кейін кезекші жарық 

жанып тұрады. 

8. Жатақханада тұратын студенттер жатақхана меңгерішісіне немесе жатақхана 

тәрбиешісіне түнгі уақытқа басқа жерге кететіндігі туралы хабарлауы тиіс (журналға белгі 

қойылуы керек). 

 

4. Жатақхананың өзін өзі басқару органдары 

1. Жатақханада тұратын студенттер есебінен коледждің жатақхана Кеңесі туралы Ережег 

сәйкес жұмыс атқаратын жатақхана Кеңесі құрылады. 

2. Жатақхана Кеңесі жаатақхана тәрбиешісінің жетекшілігімен жылдық жұмыс 

жоспарына сәйкес жұмыс атқарады. 

3. Кеңес құрамының саны жатақхана тұрғындарының жалпы жиналысында жатақанада 

тұратындардың саны мен атқарылатын жұмыс көлеміне байланысты анықталады. 

4. Жатақхана Кеңесі өз жұмысын колледж әкімшілігі және жатақхана меңгерушісімен 

өзара тығыз әрекет арқылы жүзеге асырады. 

5. Жатақхана Кеңесі өз жұмысы туралы жатақханада тұратын студентердің жалпы 

жиналысында есеп береді. 

6. Жатақхана Кеңесі келесі функцияларды атқарады: 

 Студенттердің жатақханаға жайғасуын, жатақхана бөлмелерінің мақсатты бағытта 

қолданылуын бақылауды ұйымдастырады. 

 Жатақхананың манитарлық ережелерінің, тоқ құралдарымен пайдалану кезінде 

қауіпсіздік техника ережесінің сақталуын, жабдықтар мен басқа да жиһаз, 

мәдіни-тұрмыстық құралдардың құнтты сақталуының тексерісін жүргізіп тұрады. 

 Жатақхананың ішеі тәртіптеме Ережесін әзірлеуге қатысады және оның сақталуына 

белсене араласады. 

 Студенттердің жатақханада тұруына қажетті жағдайларды жасайды. 

 Студенттердің бос уақыттарын өткізу шараларын ұйымдастырады. 

 Жатақхана тұрғындарының жалпы жиналасында, Кеңес отырыстарында бос уақытты, 

тұрмыстық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелерін көтереді. 

 Жатақханада тұратын студенттердің  ең үздік бөлме байқау-сайысына белсене 

қатысуын қамтамасыз етеді. 

 

5. Колледж бен жатақхана әкімшіліктерінің міндеттері 

1. Коледж әкімшілігі жатақхананың шаруашылық ісі мен жатақхана тұрғындарының 

тұрмысын ұйымдастыру, жатақханада орнатылған тәртіптің ұстануына жетекшілік етеді 



 

және жатақхананың дұрыс пайдалануы мен санитарлық жағдайына жеке джауапты болып 

табылады. 

2. Әкімшілік студенттердің жатақханада тұруына қажетті жағдайларды, бос уақыт пен 

тәрбие жұмыстарының өткізілуін қамтамасыз етеді. 

3. Колледж әкімшілігі міндетті: 

 жатақхананы санитарлық ережелердің таларптарына сәйкес жабдықтап, қамтамасыз 

етуге; 

 жатақхананы қызмет көрсетуші персоналмен толықтыруға; 

 жатақхананы жиһаз, төсек-орынмен, жатақхана мен оның жанын тазартып отыру үшін  

қызмет көрсетуге қажет барлық мүккамалдармен қамтамасыз етуге; 

 жатақхана, мүккамалдар мен жабдықтарды дер кезінде жөндеуден өткізіп  тұруға; 

 жатақхана ғимараты мен оның сыртқы бетінің тиісті жазбалармен безендіру 

жұмыстарымен қамтамасыз етуге; 

 тәрбие жұмыстары мен оқу сабақтарын өткізу үшін бөлмелер ұсынып, қажетті 

тұрмыстық жағдайлар жасау; 

 жатақхананың барлық бөлмелерін орнатылған мөлшерлерге сәйкес тиісті жылу 

режимімен қамтамасыз етуге; 

 жатақханада өзін өзі басқару жүйесін жетілдіруге; 

 жатақхана Кеңесіне көрнекі үгіттеу үшін материалдар мен кеңсе тауарларын бөлуге; 

 жатақхананың мәдени-тұрмыстық жағдайларын жақсарту шараларын жүзеге асыруға, 

тұрғындардың ұсыныстарын өзуақтылы іске асыру шараларын қабылдауға, қабылданған 

шешімдер туралы мәліметті жариялауға; 

 жатақхананың жаңа оқу жылына өзуақтылы даярлығын қамтамасыз етуге. 

Жатақхана меңгерушісі міндетті: 

 жатақхананың жаңа оқу жылына өзуақтылы даярлығын қамтамасыз етуге; 

 студенттердің өтініштері негізінде жатақханаға орналастыру жөніндегі комиссияның 

шешімімен шығарылған колледж директорының бұйрығы бойынша студенттердің 

жатақханаға орналастырылуын ұйымдастырып, бақылауға; 

 жатақханаға тіркеуге тұруды Қазақстан Республикасының заңнамасымен орнатылған 

тәртіпте жүзеге асыруға; 

 жатақхананың төлемақысының дер кезінде төленуін бақылауға; 

 студенттерді жатақхананың ішкі тәртіптеме ережесімен белгіленген мерзімдерде 

жатақхана мен жатақханадағы тіркеуден шығаруға; 

 колледж әкімшілігіне жатақханады тұру жағдайларын жақсарту бойынша ұсыныстарды 

өзуақтылы ұсынып отыруға;  

 жатақхананың іші мен сыртының тазалығын қамтамасыз етуге, жинайтын құралдарды 

өзуақтылы беріп тұруға, жатақхана жайлары мен оған бекітілген аймақты толық жинаудан 

өткізіп тұруға;  

 директор, директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары алдында жасалған жұмыс 

туралы дер кезінде есеп беріп тұруға; 

 жатақхананың ішкі тәртіптеме ережесінің, қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігінің 

сақталуын, жатақхананың жарықтандырылуын қамтамасыз етуге. Жатақханада тұратын 

студенттері арасында нұсқаулықтаржүргізуге; 

 колледж директорына жатақхананың ішкі тәртіптеме ережесінің өрескел бұзылғандығы 

мен ТЖ туралы хабарлауға; 

 жатақханада тұратын әр студент  туралы мәліметтерді білуге, студенттер және 

олардың ата-аналарымен жеке жұмыстары жүргізуге; 

4. Жатақхана тәрбиешісі міндетті: 

 студенттердің қызығушылықтары мен сұраныстарына сәйкес олардың жатақханадағы 

тіршілік әрекеттерін жоспарлап, ұйымдастыруға; 



 

 жатақхананың ішкі тәртіптеме ережесін саналы түрде орындауға бағытталған күн 

сайындық тәрбие жұмыстарын жүргізуге; 

 студенттердің жеке қабілеттіліктерін зерделеу негізінде олармен түзету-дамыту 

жұмыстарын жүргізуге, студенттедің теріс мінез-құлықтары мен зиянды дағдыларының 

алдын алу жұмыстарын жүргізуге; 

  студенттерде адамгершілік қасиеттер мен мәдени ұстану мінез-құлықтарының 

қалыптастырылуына көмектесуге; 

 жатақхана тұрғындарының тынығулары мен оқуларына қажетті жағдайлардың 

жасалуын бақылауға; жатақхана меңгерушісімен біріге отырып, колледж әкімшілігіне 

жатақхана тұрғындарының тұрмыстық жағдайын жақсарту бойынша ұсыныстар жасуға; 

 жатақхана меңгерушісімен бірігіп, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, манитарлық 

және өртке қарсы ережелердің қатаң түрде сақталуын қамтамасыз етуге;  

 әр төтенже жағдай мен апатты жағдайлар туралы колледж директоры мен жатақхана 

меңгерушісіне шұғыл хабарлауға және дәрігерге дейінгі бастапқы жәрдем көрсету 

шараларын қолдануға; 

 жатақхана тұрғындарының қоғамды белсенділігі мен мәдени деңгейін арттыруға ат 

салысуға; 

 жатақханада жаппай-мәдени іс-шараларын ұйымдастыруға; 

 жатақхананың өзін-өзі басқару органадырынң жұмысын бағыттауға; 

 жатақхана меңгерушісімен біріге жатақхана іші мен оған жақын орналасқан аймақтың 

тазалығын қамтамасыз етуге; 

 жатақхана меңгерушісімен бірге жатақханада тұратын студенттердің құқықтары мен 

бостандықтарының сақталуын бақылауға;жатақхана Кеңесімен қажет болған жағдайда 

колледж әкімшілігімен студенттер мен жатақхана  қызметкерлерінің арасында туған 

келіспеушіліктерді талқылап, қарастыруға; 

 орнатылған тәртіп бойынша құжаттама жүргізуге; жатақхана меңгерушісіне жасалған 

жұмыстар туралы өзуақтылы есеп беруге; 

 жатақханада үздік бөлме байқау-сайысын ұйымдастыруға; 

5. Жатақхана қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері колледждің лауазымдық 

нұсқаулығымен анықталып, белгіленген. 

  

6. Жатақханада тұратындардың міндеттері мен құқықтары 

 

1. Жатақханаа тұратындардың құқықтары: 

 Оқу және мәдени-тұрмыстық мақсаттағы жайларын, жатақхананың жабдықтары және 

мүккамалдарымен пайдалануға. 

 Жатақхана Кеңесі арқылы тұрмыстық жағдайды жақсарту, бос уақыттағы 

демалыстарды ұйымдастыру, тұрып жатқан бөлмелерді безендіріп, жабдықпен қамтамасыз 

ету, қоғамдық пайдаланыс орындарының жағдайын жақсарту мәселелрін шешуге қатысуға. 

 Жатақхананаың қоғамдық өміріне белсене араласқаны үшін марапатталу мен сыйақы 

алуға. 

2. Жатақханада тұрушылар міндетті: 

 Жатақхананың ішкі тәртіптеме ережесін сақтауға. 

 Тұрып жатқан орындары мен қоғамдық пайдаланыс жайларында тазалықты сақтауға. 

 Күн сайын жинастыруға. 

 Жатақхана атына бекітілген мүліктер мен мүккамалдардың сақталуын қамтамасыз ету. 

 Жасалған материалдық залалды нарықтық баға бойынша өтеуге немесе бұзылған 

жабдықты жаңасына ауыстыруға. 

 Тоқ жабдықтарымен қолданған кезде қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігінің 

ережесін сақтауға. 



 

 Тоқ қуаты мен суды үнемдеу шығындауға. 

 Жатақхана ақысын колледжбен белгіленген мөлшерде өзуақтылы төлеуге. 

 Жатақханадан шыққан кезде төсек орындар мен басқа да мүккамалдарды дер кезінде 

жатақхана комендантына тапсыруға. 

 Жатақханадан кеткен кезде жатақхана меңгерушісіне хабарлауға. 

 Туыстары мен достарына кетіп, жатақханада түнемейтін жағдайда, жатақхана 

қызметкеріне хабарлауға. 

 Жатақхана қызметкерлеріне әдептілікпен сыпайы қарауға. 

 Жатақхана тұрғындарымен жақсы қарым-қатынаста болуға. 

 Жатақхана дер кезінде келуге. 

 Ұйқыға жатқаннан кейін тыныштықты сақтауға. 

3. Жатақханада тұратындарға тыйым салынады: 

 Өз беттерінше бір бөлмеден басқа бөлмеге көшуге. 

 Өз беттіренше мүккамал мен жихаздарды бір бөлмеден басқа бөлмеге ауыстыруға. 

 Тоқ сымдарының жөндеуін жүргізуге. 

 Жатақхана әкімшілігінің рұқсатынсыз қосымша тоқ құралдарын орнатуға. 

 Тұрып жатқан жайлары мен қрғамдық пайдаланыс орындарында өртке қауіпті 

құралдарды қолдануға. 

 Магнитофон, радиоқабылдағыштар мен теледидарды басқа бөлмелеге дауысы 

естілетіндей қатты қоспауға. 

 Дыбыстық аппаратураны қосып, ұйқыға жатқаннан кейін шулауға. 

 Бөлмелер мен қоғамдық пайдаланыс орындарының қабырғаларына хабарламалар мен 

картиналар ілуге арналған жерлерден басқа жерлерге жабыстыруға. 

 Бөлмеде түнеуге өзге адамды қалдыруға. 

 Жатақхана маскүнемдік жағдайда келіп, ішімдік ішуге. 

 Бөлмелер мен қоғакмдық пайдаланыс орындарында шылым шегуге. 

 Ер жынысты студенттерге дәлелді себепсіз қыздардың бөлмесінде болуларына. 

 

Ішкі тәртіптеме ережесін үнемі бұзғандықтары үшін, жатақханадан шығарылады. 

Жатақханадан шығару негіздемесі қызметкерлер мен жатақхана Кеңесінің 

өтінішхаты болып табылады. 

 

 

  



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

жатақхана кеңесі туралы ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Жатақхана кеңесі колледж жатақханасының өзін өзі басқару органы болып табылады.  

2. Кеңес жатақханада тұратын студенттердің есебінен бір оқу жылына сайланады, кеңес 

құрамына сонымен қатар жатақхана тәрбиешілері де кіреді. 

3. Кеңестің сандық құрамы  жатақханада тұратындардың есебіне қарай, жұмыс көлемі мен 

басқа да екершеліктерге сәйкес анықталады. 

4. Жатақхана Кеңесі келесі функияларды орындайды: 

 Студенттердің жатақханаға орналасуын, жатақхана жайларыынң мақсатты тұрғыда 

пайдалануын бақылады ұйымдастырады. 

 Жатақхананың санитарлық ережелерінің, тоқ қондырғыларын пайдалану кезінде 

қауіпсіздік ержесінің сақталуын, жабдықтардың, мүккамалдар мен басқа да тұрмыстық 

жайлардың сақталуын тексеру рейдтері жұргізіледі. 

 Жатақхананың ішкі тәртіптемесінің Ережесін әзірлеуге және оның сақталуына белсене 

қатысады. 

 Студенттер үшін тиісті жағдайлардың жасалуына қол жеткізеді. 

 Студенттердің бос уақытта демалыстарын өткізу жұмыстарын жүргізеді. 

 Жатақхана тұрғынадырың жалпы жиналысы мен Кеңес отырыстарында бос уақытта 

демалыстарды өткізу, үздік бөлме сайысын өткізу туралы ұсыныстарды талқыға салады. 

 Жатақханада тұратын студенттердің үзді бөлме сайысына белсене қатысуларын 

бейімдейді. 

 

2. Жатақхана Кеңесінің жұмысын ұйымдастыру 

 

1. Жатақхана Кеңесі жатақхананың жалпы жиналасы және колледждің өзін өзі басқару 

Кеңесімен бекітілген жоспар бойынша жұмыс істейді. 

2. Жатақхана Кеңесінің отырысы қажеттілікке орай мерзімнен тыс айына бір реттен кем 

болмауы тиіс. 

3. Жатахана кеңесі өзінің жұмысын колледж директоры мен жатақхана меңгерушісінің 

өзара  тығыз әрекеті жүінде іске асырады. 

4. Жатақхана кеңесі өзінің жұмысы туралы жатақханата туратын студенттердің алдындағы 

жалпы жиналыста есеп береді. 

5. Жатақханана кеңесінің жұмысын жатақхана тәрбиешілері бағыттайды. 

6. Жатақхана кеңесіне педагогикалық жәрдем мен қолдауды директодың тәрьие ісі 

жөніндегі орынбасары мен жатақхана меңгерушісі көрсетеді. 

 

3. Жатақхана Кеңесінің мүшелерінің құқықтары 

1. Қажет болған жағдайда, колледждің әкімшілігі алдында тұрмыстық жағдайларды 

жақсарту мәселесін қою. 

2. Жатақхана тұрғындарының мәдени-тұрмыстық қызметін жақсарту үшін қаражат бөлу 

туралы ұсыныс енгізу. 

3. Белсенділерді марапаттау туралы ұсыныс енгізу. 

4. Үздік бөлме байқау-сайысының нәтижесін қорытындылау және жеңімпаздарды 

марапаттау бойынша ұсыныстар даярлау. 

5. Қажет болған жағдайда, колледждің әкімшілігі алдында ішкі тәртіп ережесін бұзғандығы 

үшін студенттерді жатақханадан шығару туралы мәселе қою.  

 



 

Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасы 

«Ы.Алтынсарин  атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық  колледжі» 

КМҚК-ның 

жатақхана бойынша кезекшілер туралы ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 
 

Жатақхана бойынша кезекшілік күн сайын жатақхана Кеңесімен бекітілген кесте 

негізінде өткізіледі және жатақханада тұратын студенттердің барлығы үшін міндетті болып 

табылады. 

Кезекшіліктің мақсаты жатақхананың тазалығы мен тәртібін ұстану, материалдық 

құндылықтар мен жабдықтардың сақталуын қамтамасыз ету, су мен тоқ қуатының 

үнемделуін бақылау болып табылады.  

Жатақхана бойынша кезекшілік жатақханада тұратындармен тәрбиешінің 

жетекшілігімен жүзеге асырылады. 

Кезекшілер кезекшілік кестесіне сәйкес жатақхана Кеңесінің тұрмыстық секторы 

мен тағайындалады. 

1. Кезекшілердің міндеттері: 

 Кезекшілік сағат 14.00-ден 22.00-ге дейін жүзеге асырылады.  

 Кезекшілер жатақхана қызметкерлерінің тапсырмаларын орындайды. 

 Жатақхана тұрғындарын келіп тұрған өзге тұлғалардың өтініші бойынша 

вахтаға шақырады. 

 Ас үй, дәліз, саты аралықтарының ылғалды  жинауын жүргізеді. 

 Колледжге жақын орналасқан аумақтардың тазалығын ұстанады. 

 

2. Кезекшілерді бөлу: 

Вахтада: 2 адам 

Қабатта: 2 адам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


