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ТҤСІНІКТЕМЕ 

 

 Қазіргі кезде білім беру мекемесі тиімді қызмет жасау үшін  дәстүрлі 

түрдегі локальді нормативті,  негізінде бүкіл мекеменің жұмысы  қаланатын  

актілер болған жӛн. 

Локальді нормативті құқықтық актілер  білім туралы  заңнамасының, білім 

беру мекемесінің Жарғысы  негізінде жазылып шығарылады. 

Локальді нормативті құқықтық  актілер –  құқықтық органның  құзырет  

шеңберінде нақты формада орнатуға бағытталып,   ӛзгертуге немесе  

құқықтық нормаларын жоюға   қабылданған жазба ресми құжат. 

Регламенттілеу қарым-қатынас орнатудағы міндеттер, жауапкершілік 

пен құқыктар функцияларын  тарату мен бекітудің классикалық 

ұйымдастыру әдісі    болып табылады. 

Регламенттілеу  ереже кӛмегімен, лауазымдық нұсқаулармен тағы 

басқа регламенттермен жүзеге асырылады. 

Осы жиынтықта әдістемелік жұмыс қызметін регламенттайтын  

локальді- құқықтық актілер берілген. Ұсынған ережелер  «Қостанай 

медициналық колледжі» МКҚК жұмыс жасаудағы құжаттар. 

Жиынтыққа кірген ережелер  юристпен мақұлдасып, педагогикалық 

және әдістемелік кеңесінде қарастырылып, директормен бекітілді. 
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  ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ 

ЕРЕЖЕ 

 

1.Жалпы ережелер 

Осы ереже   ҚР заңнамалығына, МЖМБС,  колледж Жарғысына сәйкес 

жасалып  және директормен бекітілген  жылдық жоспар негізінде    Қостанай 

медициналық колледжінің әдістемелік  жұмысын  реттейді.  

Әдістемелік  қызмет келесі  жұмыс бағыттарды қамтиді:  

1) денсаулық сақтау және білім беру басқармасы ұйымдарының   

ұсыныстарын, нормативті құқықтық құжаттарды зерттеп білуін, талдауын 

және жүзеге асыруын  ұйымдастыру; 

2) ағымды, аралық  бақылаудың қорытынысын талқылау,  білім 

алушылардың білім, білік, дағдыларының сапасын талдау және нәтижені 

жақсарту жӛніндегі  ұсынымдарды әзірлеу; 

3) педагогикалық тәлімгерлікті ұйымдастыру, қызметін  бастаған 

оқытушыларға  тәрбие, оқу – әдістемелік материалдарды әзірлеуге, сабаққа 

дайындалуға және ӛткізуге кӛмек кӛрсету;   

4) сабақтарға қатысуды ұйымдастыру, ашық сабақтарды ӛкізу және 

талқылау; оқу-тәрбие жұмысына  озаттық тәжірибе және жаңа 

технологияларды, ғылыми және техникалық жетістіктерді  жұмыс тәжірибеге 

сараптап енгізу;  

5)  мамандықтар бойынша  кәсіптік шеберлігінің байқауларын, тақырыптық 

семинарларды, әдістемелік кеңес және конференцияларды ұйымдастыру 

және ӛткізу; 

6) ғылыми, педагогикалық, әдістемелік әдебиетке, рефераттарға, 

баяндамаларға, әдістемелік әзірмелер мен құралдарына, техникалық, 

мультимедиа  оқу  құралдарына, интернет желісіне шолуды ұйымдатыру; 

7) оқытушылардың жұмыс барысындағы  педагогикалық ынтымақтастықты, 

ӛзін-ӛзі басқаруды жетілдіру, білім алушыларды  оқу-тәрбие үрдісін 

жақсартуға, еңбек ұйымдастырудың  тиімді формаларын  кеңінен қолдануға, 

ӛзара тексеріс пен ӛзара кӛмектесуге баурау; 

 Әдістемелік қызметі  әдістемелік үрдісін  басқару мақсатымен 

жасалады, директорға және оқу жұмысы жӛніндегі орынбасарына бағынады. 

 

2. Әдістемелік  қызметінің міндеттері 

Әдістемелік қызметінің міндеттері болып табылатын: 

1) білім беру бағдарламаларды  жүзеге асыруындағы  ғылыми-әдістемелік 

жағынан қамыту; 

2) білім беру үрдісіндегі жаңа технологияларды  енгізумен қоса қолданып 

жүрген   әдіс-тәсілдерді жетілдіріп  әзірлеу; 

3) оқытушының шығармашылық  қабілетін дамыту, кәсіптік шеберлігі мен 

біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету, педагогикалық ұжымының ғылыми-

әдістемелік  потентциалын жетілдіру. 
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 Әдістемелік қызметі әдістеме жағынан басшылық жасайтын, 

жоспарлайтын, сонымен бірге оқу үрдісінің мониторингі мен талдауын 

әдістемелік жағынан   қамтитын  колледждің   бӛлімшесі болып табылады 

 

3. ӘҚ  қҧрылымдық бӛлімшелерде әдістемелік жҧмысты 

ҧйымдастыру 

Әдістемелік жұмыс  әдістемелік қызметінің  бүкіл құрылымдық 

бӛлімшелерінде қызмет жасауда.(әдістемелік 

кабинетте,ЦӘК(ПӘК),ОТМ,ПҒМ, БПМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Әдістемелік қызметін ұйымдастыру құрылымы  

 

Әдістемелік қызметінің құрылымдық бӛлімшелері келесі әдістемелік жұмысты 

атқарады: 

1) Мектептердің, әдістемелік кабинеттің, ЦӘК(ПӘК)   оқу-әдістемелік және 

ғылыми-әдістемелік жұмысын  басқару; 

2)оқу-әдістемелік жұмысындағы нормативті құқықтық құжаттарды сараптау 

және  әдістемелік кеңесте қарастыруға ұсыну; 

3) оқу-тәрбие  үрдісінің, әдістемелік жұмысының  жағдайын талдау және  

оларды жетілдіру жолын ұсыну; 

4) оқу-әдістемелік ӛнімдерін талдау және басылымға ұсыну: 

5) оқытушылардың біліктілігін арттыру және кәсіптік денгейін жоғарлату; 

6) озат педагогикалық тәжірибені  жариялау және оны оқу үрдісіне енгізу 

ұсынымдарын әзірлеу; 

7)  әдістемелік және  оқу-тәрбие  жұмысы жӛніндегі материалдарды  

жинақтап жүйелендіру; 

 ҚМК 

директоры ОЖ жӛніндегі 

директордың 

орынбасары 

 

Әдістемелік 

қызметі 

Қҧрылымдық бӛлімшелер 

 

ОТМ 

 

ПҒМ 

 

 БМП   

ЦӘК 

(ПӘК) 

Әдістемелік 

кабинет 

Әдістемелік кеңес 
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8) инновационды педагогикалық және  ақпараттық технологияларды жүзеге 

асыру; 

9) оқытушылардың  ӛздігінен білім жетілдіруін, педагогикалық 

шеберліктерін арттыруын, шығармашылық жұмыстарын қамтамасыз ету; 

10) жұмыс жасаудың, қызмет атқарудың жоғары  сапасын қамтамасыз ету. 

 

4. Қҧқықтары мен міндеттері 

Әдістемелік қызметінің құқықтары: 

- білім беру мекеменің барлық бӛлімшелерінен, оладың кұзыреттерінің 

шеңберіндегі,  әдістемелік қызметінің  мәселелерін шешетін қажетті 

ақпараттарды  тапсыруды талап ету ;                                                                                                                                                                                                                                         

- коллеждің құрылымдық бӛлімшелерінің қызметін пайдалану; 

- колледж қызметкелері үшін  лауазымдық нүсұауларды әзірлеу;         

- сметамен берілген материалды,еңбектік және  ақпараттық ресурстарды 

қолдану; 

- оқытушылармен әдістемелік, ғылыми және ұйымдастырушылық қызметі 

жӛнінде кеңестер мен мәжілістер ӛткізу. 

ОӘЖ жӛніндегі  директордың орынбасары мен әдіскерлер  келесіге жеке 

міндет атқарады: 

- осы Ережеде қарастырылған оқу әдестемелік қызметінің міндеттері мен 

функциясын  уақытында  сапасыз орындамағанына; 

- колледж директорына сапасыз немесе уақытында ақпарат 

дайындамағанына. 

Ереже  ОЖ жӛніндегі  директордың орынбасарымен  қарастырылып, 

коллдж  Директормен бекітіледі. 

 
 

ӘДIСТЕМЕЛIК КАБИНЕТ ТУРАЛЫ 

 ЕРЕЖЕ 

 

1.Жалпы Ереже  

1.1. Әдiстемелiк кабинет оқытушылардың әдiстемелiк жұмысын үйлестiру мен 

ұйымдастыру үшiн құрылды. 

1.2. Әдiстемелiк кабинет  жұмысын әдiскер ұйымдастырады. 

1.3. Әдiстемелiк  кабинет жұмысын бақылау мен жалпы басқаруды оқу 

жұмысы жӛнiндегi директор орынбасары атқарады. 

1.4. Әдiстемелiк кбинет жұмысына циклдiк әдiстемелiк комиссия тӛрағалары, 

оқытушылар және кiтапхана жұмысшылары қатысады. 

1.5. Әдiстемелiк кабинет жұмысы колледж жарғысы, ҚР Денсаулық сақтау 

Министрлiгiнiң, КР бiлiм және ғылым Министрлiгiнiң қолданыстағы 

заңнамасы, нормативтiк құжаттары негiзiнде жүзеге асырылады. 

 

2.Әдiстемелiк кабинеттiң мiндеттерi 

2.1. Бiлiм беру бағдарламаларын жүзеге асыруда ғылыми-әдiстемелiк 

қамтамасыздандыру. 



7 
 

2.2. Бiлiм беру процесiнiң жаңа түрлерiн, тәсiлдерiн, әдiстерiн, 

технологияларын әзiрлеу және енгiзу, қолданыстағыларды жетiлдiру. 

2.3. Оқытушылардың кәсiби шеберлiгi мен бiлiктiлiгiн арттыруды қамтамасыз 

ету, шығармашылық ойлау қабiлеттерiн дамыту, педагогикалық ұжымның 

ғылыми-әждiстемелiк мүмкiндiктерiн жетiлдiру. 

 

3.Әдiстемелiк кбинет жҧмысын ҧйымдастыру және оның мазмҧны 

3.1.Әдiстемелiк кбинет жұмысы әдiстемелiк кеңес отырысында қарастырылып, 

колледж директорымен бекiтiлген оқу жылына арналған жоспар бойынша 

жүзеге асырылады. 

3.2. Әдiстемелiк кабинет жұмысы туралы есеп колледждiң әдiстемелiк кеңесi 

отырысында  мерзiмдi түрде тыңдалады.  

3.3. Оқу жұмыс жӛнiндегi директор орынбасары билiгiмен әдiстемелiк кабинет 

жанында инновациялық немесе басқа да ғылыми-әдiстемелiк қызметпен 

айналысатын тұрақты немесе уақытша оқытушылардың шығармашылық 

бiрлестiктерi құрылады. 

3.4. Әдiстемелiк кабинет жұмысының негiзгi бағыттары: 

- озат педагогикалық тәжiрибенi зерттеу, қорыту, хабарлау; 

- педагогикалық семинар, практикум, конференцияларды  

қамтамасыздандыру; 

- әдiстемелiк кӛрмелер (презентациялар) ӛткiзу; 

- жалпы және жеке психолого-педагогикалық, дидактикалық және басқа 

сұрақтар бойынша топтық және жеке консультациялар ұйымдастыру. 

- АКББ саласындағы бiлiм беру қызметiн регламенттейтiн нормативтiк 

құжаттарды, ғылыми әдiстемелiк әдебиеттiрдi, тақырыптық, мерзiмдiк  

баспаларды, сонымен қатар бiлiм беру мен тәрбиелеу қызметi түрлерi 

бойынша  ең жақсы әдiстемелiк зерттемелердi жинақтау мен жүйелеу; 

- оқу прцесiне оқу-бағдарламалық құжаттарды, әдiстемелiк нұсқауларды 

енгiзу мен олармен қолдану бойынша жұмысты ұйымдастыру. 

- әдiстемелiк кеңестi ұйымдастыруға кӛмектесу; 

- оқытушылардың ӛз бетiнеш бiлiм алуына  кӛмек кӛрсету;  

- жаңа педагогикалық технологиялар, инновациялық жұмыстар, орта 

кәсiби бiлiм берiдiң даму бағыттары мен мазмұны туралы жарамды 

ақпараттандыру. 

 

4.Әдiстемелiк кабинеттiң қҧралдары мен жабдықтары 

4.1. Әдiстемелiк кабинет оқытушылардың жеке және толық жұмыс түрлерiе 

арналып, арнайы жабдықталған жайда орналастырылады. 

4.2. Қызмет атқару үшiн қажеттi жиһаз бен  ұйымдастыру техникасымен  және 

т.б. жабдықталады. 

4.3. Кабинеттiң жабдықталуына нормативтiк оқу-бағдарламалар, ғылыми-

әдiстемелiк құжаттар, кӛрнекi құралдар кiредi: 

- нормативтi құжаттар мен орта кәсiби бiлiм беру қызметiн 

регламенттейтiн жекеленген актiлерi; 
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- дайындау мамандықтар бойынша орта арнайы бiлiм берудiң 

Мемлекеттiк бiлiм беру стандарттары 

- пәндер бойынша типтiк және оқу жұмысының бағдарламалары; 

- құжаттар толтырудың үлгiлерi («ЦӘК жұмысын есепке алу журналы» 

педагогикалық ұжынымның мүшелерi жұмысын қорытындылау 

жүйесiнiң рейтингтiк парағы,есеп беру бланктерi); 

- оқу-әдiстемелiк материалдарды әзiрлеу, кәсiби педагогикалық қызметтiң 

алуан түрлерiн орындау бойынша нұсқаулар мен ұсыныстар; 

- ғылыми-педагогкалық әдебиеттер, тақырыптық мерзiмдi басылымдар; 

- қолданыстағы тұрақты педагогикалық семинарлар тақырыптары және  

оқыту мен тәрбиелеудiң ӛзектi мәселелерi (немесе оқытушылардың 

iскери бiлiктiлiгiн арттыратын басқа формалар) бойынша педагогикалық 

жарияланымдардың тақырыптық тiзбесi, ұсынылатын әдебиеттер тiзiмi;                  

- практикалық қоланысқа  ұсынылған оқытушылардың жалпы және жеке 

педагогикалық мәiселелерi бойынша әдiстемелiк зерттемелерi; 

- Кабинет жұмысының  мазмұнын суреттейтiн кӛрнекi материалдар. 

 

5.Кабинет меңгерушiсi 

5.1. Кабинет меңгерушiсi директор бұйрығымен колледждiң тәжiрибелi 

оқытушылары қатарынан тағайындалып, босатылады, ол бiлiм беру 

мекемесiнiң  педагогикалық және әдiстемелiк кеңестерiнiң мүшесi болып 

саналады. 

5.2. Кабинет меңгерушiсi материалды жауапты тұлға болып саналады да, 

кабинеттiң практикалық жұмысын, материалдық құндылықтарды сақтау 

мен олардың есебiн жүргiзудi қаматамасыздандырады. 

5.2. Кабинет меңгерушiсiне келесi мiндеттер жүктеледi: 

- кабинет жұмысын жоспарлау ; 

- бiлiм беру процесiнде қазiргi педагогикалық технологиялармен қолдану, 

орта кәсiби бiлiм беру мәселелерi бойынша  қазiргi деректi жедел 

ақпаратпен, кбинеттi қажеттi құрал-жабдықтарман жабдықтау; 

- оқытушылардың iскери бiлiктiлiгiн жетiлдiрудiң ғылыми негiзiн 

ұйымдастыруды қамтамасыз ету; 

- кабинетте оқытушылардың жеке және ұжыммен жұмысы үшiн қажеттi 

жағдайды қалыптастыру; 

- кабинет қазiргi педагогикалық ғылымның күйi мен бiлiм беру 

мекемелерiнiң педагогикалық негiзгi мәселелерiне сәйкес хатталуы тиiс; 

- тақырыптық педагогикалық баспаларға жазылуды ұйымдастыру; 

- ұйымдастыру техникасымен дұрыс қолдануды, құрал-жабдықтардың 

физикалық және санитарлы-гигиеналық қалпын бақылау. 

5.4. Кабинет меңгерушiнiң құқығы: 

- бiлiм беру мекемелерiндегi педагогикалық жұмысшыларының 

ұйымдастырушылық-әдiстемелiк және ғылыми-әдiстемелiк жоспарларын 

әзiрлеуге қатысу; 

- озат тәжiрибенi зерттеу, кейiн оны тарату мақсатымен ашық сабақтарға 

қатысу; 
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- колледждiң циклдiк комиссия, педагогикалық және әдiстемелiк 

отырыстарына және ұйымдастырушылық-әдiстемелiк жұмыстың басқа 

түрлерiне қатысу; 

- оқытушылардың аттестаттауын ӛткiзуiне қатысу; 

- бiлiм беру мекеменiң оқытушыларын оқу-әдiстемелiк материалдар 

үлгiлерiн (эталондар) құрастыру бойынша жұмысқа қатыстыру; 

- оқытушыларды озат тәжiрибенi қорытуға қатыстыру; 

- пәндердi комплекстi әдiстемелiк қамтамасыздандыруы, озат тәжiрибенi 

енгiзуi негiзiнде нәтижелерге жеткен оқытушыларды марапаттау туралы 

ұсыныстар ұсыну.    

 

 

ӘДIСТЕМЕЛIК КЕҢЕС ТУРАЛЫ  

ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы Ережелер 

1.1. Осы Ереже «Оқу-әдiстемелiк жұмысын ұйымдастыру және жүзеге асыру 

Ережелерiне» /ҚР ҒББМ 2007 жылғы 29 қарашадағы № 583 бұйрығы/ сәйкес  

құрастырылған. 

 Әдiстемелiк кеңес циклдiк әдiстемелiк комиссиясының (ЦӘК) жұмысын 

үйлестiрушi және бақылаушы орган болып саналады. 

 Кеңес ӛзiнiң жұмысында орта кәсiби бiлiм берудегi мемлекеттiк бiлiм 

беру стандартарын жүзеге асыруды бағыттайды. 

 

1. Әдiстемелiк кеңесiнiң мiндеттерi мен қҧқықтары 

 

2.1.Кеңес отырыстарында ӛзектi мәселелер қарастырылып, олардың 

шешiмiнен оқушыларды оқыту мен тәрбиелеудiң нәтижелiгi және тиiмдiлiгi 

бағынды болады.  

2.2.Кеңес циклдiк комиссия  және педагогикалық ұжымы мүшелерiнiң 

ұсынған инновация, жаңа енгiзiм, жаңа құбылыстарды қарастырады.  

2.3.Әдiстемелiк кеңес жоғары орган- колледждiң педагогикалық кеңесiне 

бағынады. 

2.4.Педагогикалық кеңес отырыстарына әдiстемелiк кеңеспен енгiзiлген 

оқушыларды оқыту мен тәрбиелеудiң басты мәселелерi ӛзiнiң шешiлуiнде 

колледждiң барлық педагогикалық ұжымының қатысуын талап ететiнi 

мүмкiн. 

2.5.Кеңес оқытушылардың кәсiби шеберлiгiн жетiлдiру, оның 

шығармашылық әлеуетiнiң ӛсуiне кӛмек кӛрсететiн орган ретiнде де қызмет 

атқарады.   

2.6.Кеңес циклдiк әдiстемелiк комиссиямен ұсынылған оқытушы 

үмiткерлерге бiлiктiлiк санатын, колледждiк, қалалық, облыстық, 

республикалық сыйақы мен наградаларын берудi қарастырып, кеңес бередi.  

2.7.Кеңес циклдiк әдiстемелiк комиссиямен ұсынылған оқытушылардың  
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озат тәжiрибелерiн қарастырып, бекiтiп оның колледждiң практика iсiне 

енгiзуiн ұсынады.   

2.8.Кеңес семинарлар, практикумдар, лекториялар, жиналыстар, 

конференциялар ӛтiзуiн, оқытушылардың кәсiби шеберлiгiн жетiлдiру үшiн 

қызмет ететiн, озат тәжiрибенi насихаттау мен енгiзу үшiн жұмыстың басқа 

түрлерiн қолдануды жоспарлайды. 

3. Әдiстеме лiк кеңестiнiң қҧрамы 

3.1.Әдiстемелiк кеңес  оқу жұмысы жӛнiндегi директор орынбасары, әдiскер, 

iс-тәжiрибе оқытуының меңгерушiсi, бӛлiм меңгерушiлерi, ЦӘК тӛрағалары 

құрамында ұйымдастырылады 

  

4.Әдiстемелiк кеңес жҧмысын ҧйымдастыру 

4.1.Әдiстемелiк кеңес отырысы оқу жылыны мерзiмiнде екi айда бiр рет 

ӛткiзiледi. 

4.2.Кеңестiң жұмыс жоспары колледж директорымен бiр жылға бекiтiледi, 

қажет болған жағдайда ӛзгерiстер енгiзiлуi мүмкiн. 

 

 

ЦИКЛДIК ӘДIСТЕМЕЛIК КОМИССИЯ ТУРАЛЫ 

 ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы Ереже  

Циклдiк әдiстемелiк комиссия бiлiм беру процесiн, нақты бiлiм беру 

саласы мен оқыту пәндерi бойынша оқу-әдiстемелiк қамтамасыздандыру 

жұмысымен айналысып, колледждiң негiзгi ұйымдастырушы, 

шығармашылық бӛлiмшесi болып табылады. 

ЦӘК туыс пәндер қатарының оқытушыларын бiрiктiредi. ЦӘК құрамы 3 

оқытушыдан кем болмай ұйымдастырылады, олар комиссия мүшелерi. 

Циклдiк әдiстемелiк комиссияның оқу жылына арналған тiзбесi колледж 

директорымен белгiленедi.    

Циклдiк әдiстемелiк комиссияның жеке құрамы колледж директорымен 

бекiтiледi.  

ЦӘК жұмысын тiкелей басқаруды бiлiм беру мекемесi директорымен 

оқу жылына арналып, тәжiрибелi оқытушылар қатарынан тағайындалған 

комиссия тӛрағасы атқарады. Колледждiң циклдiк комиссиясын жалпы 

басқаруды колледждiң әдiстемелiк кеңесiнiң тӛрағасы  атқарады.  

ЦӘК жұмысы әдiстемелiк кеңес тӛрағасы бекiткен оқу жылына арналған 

жоспар бойынша жүргiзiледi. Пәндiк комиссия отырысы айына бiр реттен 

сирек болмауы тиiс. 

 

ЦӘК қызметiнiң негiзгi бағыттары 

1.Оқушылардың ӛз бетiнше жұмыс iстеуiн ұйымдастыру, тәжiрибелiк 

сабақтарды орындау, пәндер бӛлiмдерi мен бӛлек тақырыптарды меңгерту 

бойынша нұсқаулар, әдiстемелiк құралдар, оқу жұмысының жоспары мен 

оқыту пәндерi бойынша бағдарламалар әзiрлеу.  
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2.Оқыту технологиясымен қамтамасыздандыру, оқыту тәсiлдерi мен 

әдiстерiн, инновациялық педагогикалық технологияларды таңдау. 

3.Оқушылардың әдiстемелiк және кәсiби шеберлiгiн арттыру, олардың кәсiби 

бiлiмiн толықтыру, жас мұғалiмдерге кӛмек кӛрсету, ЦӘК құрамына кiретiн 

оқытушыларды аттестаттау бойынша ұсыныс енгiзу. 

4.Жаңа педлагогикалық технологияларды, оқыту мен бiлiм беру тәсiлдерi 

мен әдiстерiн зерттеу, қорыту және бiлiм беру процесiне енгiзу, ашық 

сабақтарды дайындау, ӛткiзу және оларды талқылау. 

5.Оқытушылардың ғылыми, шығармашылық жұмысын басқару. 

6.Оқу бағдарламаларын, оқу, әдiстемелiк құралдарын, видеофильмдердi және 

басқа оқыту тәсiлдерiн қарастыру, оларға сын-пiкiр беру. 

7.Оқыту пәндер кбинеттерiнiң жұмысы мазмұнына бiрыңғай талаптарды 

шығару, циклдiк әдiстемелiк комиссия құзыретiне қатысты оқытушылар 

жұмысының жоспарларын, ашық сабақтар ӛткiзу жоспарларын, т.б. 

материалдарды талқылау және қарастыру. 

 

3. ЦӘК қызметi 

1.Жоғары тұрған бiлiм беру, денсаулық сақтау мекемелерiнiң нұсқаулары мен 

бұйрықтарын, әдiстемелiк-бағдарламалық талаптарын пайымдау және оларды 

әрбiр оқытушыға уақытында және дұрыс жеткiзу. 

2.Озат педагогикалық тәжiрибенi енгiзу, құнды педагогикалық табыстармен 

алмасу. 

3.Психолого-педагогикалық нұсқаулар мен жетiстiктердi енгiзу мен қолдану. 

4. Нақты оқыту –тәрбиелеу процесiн және оның нәтижелерiн талдау. 

5. Оқытушылардың педагогикалық қызметiндегi қиыншылықтары мен 

кемшiлiктерiн жеңу және олардан алдын-ала сақтандыру. 

6.Оқытушылардың ӛз бетiнше кәсiби бiлiм алуына, ӛзiн-ӛзi жетiлдiруiне 

дайындық ұйымдастыру. 

7.Оқытушының  теориялық және грамматикалық құзыреттiлiгн дамыту. 

 

4. Жҧмыс мазмҧны мен тҥрi 

Таңдалған әрекеттер түрi теориялық бiлiмдерiн практикалық 

жаттығулармен тежеу тiркесiмiн қамтамасыздандыру тиiс; аса тәжiрибелi 

оқытушылардың жастармен ӛзара әрекетi; ғылыми жетiстiктер мен тәжiрибе 

жұмысшыларының әдiстемелiк табыстарын қолдану: 

- жаңа бағдарламар мазмұнын талқылауға арналған отырыстар; 

- жаңа педагогикалық әдебиеттер  және жаңа әдiстемелiк құралдар 

бойынша пiкiрталас; нормативтi құжаттарды зерттеу; 

- орта кәсiби бiлiм берудiң жаңалау жағдайындағы тәжiрибелiк және 

топтық сабақтар; 

- колледжiң алдына қойылған мiндеттерiн жүзеге асыру амалын 

кӛрсететiн ашық сабақтар ӛткiзу, тиiмдi оқыту әдiстемесi; 

- жаңа педагогикалық, медициналық мерзiмдiлiк пен басылымдарға 

қысқаша шолу жүйесi үшiн қалыптасқан қызығушылықтарды ескере 

отырып, тапсырмаларды бӛлу; 
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- әдiстемелiк кабинетке жыл сайын тапсырылатын оқытушылардың 

материалдарын: баяндамалар, әдiстемелiк зерттемелер, аналитикалық 

кестелер, оқу-әдiстемелiк құралдар, оқушылардың ӛздiк жұмысы 

бойынша құралдарын анықтау; 

- ЦӘК мүшелерi тапсырмаларды  жалпы колледждiк әдiстемелiк жұмыс 

түрлерiне қатысу ретiнде орындау тиiс.  

- оқушылардың бiлiмiн бақылау мен талдау, бақылау жұмыстарына сын-

пiкiр беруге оларды бағалауға бiрыңғай тәртiп пен мӛлшерлерiн 

шығару, оқытушылар қиыншылықтарын анықтау; оқытушыларға 

әдiстемелiк кӛмек кӛрсету және оқушыларды оқыту мен тәрбиелеудi 

жетiлдiру. 

- ОПТ қорыту, тарату, зерттеу бойынша жұмыстардың қорытындыларын 

талқылау; 

- ОҒЗЖ-ның конференциясы мен ӛткiзiлген үйiрмелер жұмысын, кәсiби 

шеберлiк конкурстар жұмысын талқылау. 

- қорытынды мемлекеттiк аттестаттау материалдарын, озат емтихандар 

ӛткiзу үшiн емтихан материалдарын дайындау, қарастыру және 

талқылау. 

ЦӘК отырыстары ай сайын жоспарланып, теориялық семинарлар, 

пiкiрталас, iскери ойындар, дӛңгелек үстелде кездесу түрiнде ӛткiзiлуi 

мүмкiн. ОӘК пәндерiн құру бойынша жұмыс, нұсқауларды шығару, үйiрме 

жұмысы тәжiрибесiмен алмасу, жас мұғалiмдермен тәжiрибелiк сабақтар 

ӛткiзу, оқушылардың бiлiмi, икемi мен дағдысын бақылау кесiндiсiн ӛткiзу 

және т.б. жұмыстар сессия аралық уақытына ЦӘК отырысына дайындық 

жұмысы түрiнде жоспарланады. 

 

5. Циклдiк әдiстемелiк комиссия тӛрағасының мiндеттерi 

1.Циклдiк әдiстемелiк комиссия жұмысын ұйымдастыру. 

2.ЦӘК жұмысының жоспарын құрастыру. 

3.Комиссия мүшелерi жұмысын зерттеу,  оқыту сапасын бақылауды 

ұйымдастыру, оқытушылардың сабақтарға ӛзара қатысуын 

ұйымдастыру, ашық сабақтарды талқылау мен ұйымдастыруды басқару. 

4.Комиссияның ӛткенде қабылдаған шешiмдерiнiң орындалуының 

жүйелiк тексерiсiн ұйымдастыру, комиссия отырыстарында тексерiстiң 

нәтижелерiн хабарлау. 

 

6. Iс жҥргiзу 

1.Жұмыс жоспары. 

2.Отырыстардың хаттамалары. 

3.Семестр және жыл бойынша комиссия жұмысы жайында есеп. 

4.Әдiстемелiк зерттемелер, баяндамалар, жарияланымдар және т.б. 
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ЖАС МҦҒАЛIМДЕР МЕКТЕБI ТУРАЛЫ  

ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

Жас мұғалiмдер мектебi – бұл атқаратын қызметi бойынша еңбек ӛтiлi 2 

жылдан кем емес жоғары және орта арнайы бiлiмi бар оқытушыларды 

бiрiктiретiн, бiлiктiлiктi жетiлдiру жүйесiнiң құрастырушы бӛлiгi болып 

саналатын тұрақты жұмыс атқаратын кәсiби бiрлестiгi. 

Жас мұғалiмдер мектебi жас мұғалiмдердiң жаңа кәсiби жағдайға кәсiби 

бейiмделу уақытында педагогикалық және әдiстемелiк қолдау кӛрсетедi. 

 

2. Мақсаттары мен мiндеттерi: 

Мақсаттары: жас мұғалiмдердiң ӛзiн-ӛзi оқытуы мен жетiлдiруiдi 

тұрақты талап етудi қалыптастыру. 

          Мiндеттерi: 

- үздiксiз бiлiм беруде жас мұғалiмнiң талаптарын қанағаттандыру;  

- түрлi қиыншылықтарды шешуде кӛмек кӛрсету; 

- оқытушының жеке шығармашылық стилiнiң қалыптасуына кӛмектесу; 

- жас мұғалiмдерге бiлiм беру процесiне қазiргi жаңа кӛзқарастар мен озат 

педагогикалық технологияларды енгiзуге кӛмек кӛрсету. 

 

3. Қызметi мен мiндеттерi 

1.Жас мұғалiмдер үшiн топтық сабақтар ұйымдастыру, практикалық, 

семинар сабақтарын, ғылыми-практикалық конференциялар ӛткiзу, бiлiм 

беру қызметiн ұйымдастыру және кәсiби ӛзiн-ӛзi оқыту мәселелерi бойынша  

жас мұғалiмдер мектебi мүшелерiнiң есептерiн тыңдау.   

2.Жас мұғалiмдердiң кәсiби талаптарын зерттеудi ұйымдастыру, ӛзiн-ӛзi 

жетiлдiруге кӛмек кӛрсету.  

3.Озат педагогикалық тәжiрибенi зерттеу бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыру. 

 

4. Жас мҧғалiмдер мектебi қатысушыларының қҧқықтары  
1.Семинар, конференция, шығармашылық және педагогикалық 

шеберханаларға қатысу. 

2.Колледждiң материялдық базасын ӛзiн-ӛзi оқыту үшiн қолдану. 

3.Тәлiмгер-оқытушыдан консультациялық кӛмек алу. 

4.Ӛзiнiң бiлiктiлiгiн арттыру.  

5. Жауапкершiлiк 
Жас мұғалiмдер мектебiнiң қатысушылары және жетекшiсi адлына 

қойылған мәселе, қызмет, мiндеттердi орындауға жауапты. 

 

6. Басқаруды ҧйымдастыру 
Жас мұғалiмдер мектебiнiң жұмысын ұйымдастыру үшiн оқытушылар 

қатарынан жоғары немесе бiрiншi санатты оқытушы  жетекшi  болып 

тағайындалады. 
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Оқу жылы бойы жас мұғалiмдер мектебi тӛрт сабақ ӛткiзедi. 

Жас мұғалiмдер мектебi жұмысының негiзгi формасына мыналар 

жатады: 

-оқу-әдiстемелiк сұрақтар бойынша семинарлар, оқытушылардың 

шығармашылық есептерi; 

-  ашық сабақтар мен пән бойынша дәрiсханадан тыс iс-шаралар; 

-  дәрiстер, оқыту мен тәрбие беру әдiстемесi бойынша пiкiрталас және 

мәлiмдеме; 

- педагоикалық озат тәжiрибенi зерттеу. 

 

7. Iс жҥргiзу 

1. Жас мұғалiмдер мектебiнiң ережесi. 

2. Жұмыс жоспары. 

3. Әдiстемелiк нұсқау комплектiсi, ақпараттық  бюллетеньдер. 

 

                                                                                                        Қосымша 

 

 

Ағымдағы жылға арналған жас мҧғалiмдер мектебiнiң 
ЖОСПАРЫ 

 

т/т 

№ 

Талқыланатын 

сұрақтар 
Мерзiмi Жауаптылар 

Орындалуы 

жайында 

белгi, ескерту  

     

     

 

 

ОЗАТ ТӘЖIРИБЕ МЕКТЕБI ТУРАЛЫ 

ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы Ережелер 

Озат тәжiрибе мектебi әдiстемелiк кабинетi базасында құрылады да, озат 

педагогикалық тәжiрибенi  насихаттаудың  озық формасы болып табылады. 

Озат педагогикалық тәжiрибе оқу-тәрбие процесiнде аз ғана күштi, 

қаржы мен уақытты жұмсап,  жақсы жетiстiктерге жетуге мүмкiндiк бередi. 

 

2. ОТМ жҧмысының мақсаттары 

Ең жақсы оқытушы тәжiрибесiн зерттеу, кӛпшiлiкке тарату, қорыту және 

дәрiптеу. 

 

3. ОТМ қызметi 

1.Колледж iшiндегi озат тәжiрибенi  анықтау, қорыту, тарату, құнды 

педагогикалық табыстармен алмасу. 
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2.Колледж iшiндегi ең жақсы педагогикалық тәжiрибенi колледж аймағынан  

тыс жерлерге тарату. 

3.Бұқаралық педагогикалық шығармашылыққа, оқытушылардың 

басшылығына ынталандыру. 

4.Шығармашылық жұмысы дәлелiнiң дамуы. 

 

4. ОТМ жҧмысының формасы 

ОТМ жұмысының  жоспары озат  педагогикалық тәжiрибенi берудiң 

(хабарлаудың) келесi формаларын қарастырады: 

- оқу-әдiстемелiк семинарларда, ғылыми-практикалық 

конференцияларда оқытушылардың баяндамаларымен шығып сӛз 

сӛйлеуi; 

- конкурстар мен олипиадаларға қатысуы; 

- ғылыми-әдiстемелiк журналдар мен жинақтарда мақалалардың 

басылуы. 

- әдiстемелiк нұсқауларды әзiрлеу, бюллетньдердi шығару. 

- инновациялық технологияларды қолдана отырып ашық сабақтар 

ӛткiзу. 

- ӛзiн-ӛзi оқыту бойынша тақырыпты қорғау және жұмыстың басқа 

формалары. 

 

5.Ҧйымдастыру мен басқару 

Озат тәжiрибе мектебiн жалпы басқарушысы - әдiстеме кабинетiнiң 

меңгерушiсi. Оның мiндеттерi: 

- ОТМ жұмысының жоспарын әзiрлеу; 

- оқытушылар жұмысы тәжiрибесiн қорытындылау; 

- колледждiң оқытушылар жұмысының тәжiрибесiне инновациялық 

формалар мен қызметiнiң әдiстерiн, ОТМ нұсқауларын енгiзудi 

бақылау. 

- оқу процесiн ұйымдастырушыларға  әдiстемелiк кӛмек кӛрсету. 

ОТМ  тiкелей жетекшiсi - жоғары және бiрiншi санатты, тәжiрибелi 

оқытушы болып саналады. Оның мiндеттерi: 

- ОТМ жоспарын, тақырыбын, ұйымдастыру әдiсiн әзiрлеуге қатысу. 

- сабақтардың мерзiмдiлiгiн, тыңдаушылар тобының құрамын, 

олардың бiлiктiлiк деңгейiн, жұмыс профилiн ескере отырып 

анықтау. 

- дәрiс, консультация, семинар, конференция, конкурс, 

олимпиадаларға дайындалуға қатысу. 

 

6. Iс жҥргiзу 

1. Озат тәжiрибе мектебi туралы Ереже. 

2. ОТМ жұмысының жоспары. 

3. Әдiстемелiк нұсқаулар, бюллетеньдер, ашық сабақтар, басылымдар 

зерттемесi. 
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Озат педагогикалық тәжiрибенi колледждiң оқу-тәрбие процесiне 

енгiзу бойынша жұмыс нәтижелерi жыл сайын ӛткiзiлетiн «Тәжiрибе. 

Жаңашылдық. Шығармашылық» атты әдiстемелiк кӛрмеде талданады. 

 

Озат тәжiрибе мектебi жұмысының  жоспары 

I. ОТМ: теория сұрақтарын қорытындылау, тарату  

т/б 

№ 

Мерзiмi, 

ЦӘК 

ОТМ 

тақырыбы 

ОПТ 

алмасудың 

түрi 

Оқытушының 

аты-жӛнi 

Орындалуы 

жайында 

белгi 

      

      

 

II. ОПТ : инновациялық технологияларды қорытындылау, тарату 

т/б 

№ 

Мерзiмi, 

ЦӘК 

Пән Сабақтың 

тақырыбы, 

түрi 

Оқыту 

технологиялары 

Оқытушы 

 

Орындалуы 

жайында 

белгi 

       

 

 

 

ЗЕРТТЕУШI ОҚЫТУШЫ МЕКТЕБI ТУРАЛЫ  

ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы Ережелер 

Оқытушылардың экспериментальды және ғылыми-зерттеушiлiк 

жұмысын құруға ынталандыру үшiн ҚМК  әдiстемелiк кбинетi базасында 

зерттеушi оқытушы мектебi құрылды. Мектеп жұмысын басқарумен  

әдiстемелiк кабинет айналысады. Оның құрамына әкiмшiлiк мүшелерi, ЦӘК 

тӛрағалары, колледж оқытушылары, бiлiктiлiк санатын растау мен алуға 

үмiткерлер кiредi.  

 

Ғылыми зерттеушiлiк жұмысының негiзгi бағыттары: 

1) ҚМК стратегиялық қажеттi және негiз қалаушы құжаттарды әзiрлеу. 

2) Ғылыми-зерттеушiлiк және экспериментальды жұмыстарын бiртұтас 

және бӛлек бағыттар бойынша жоспарлау. 

3) ҚМК-нде тиiмдi ғылыми-зерттеушiлiк жұмысы үшiн деректер 

жиынтығын құру қажет. 

4) Деректер жиынтығын хаттау үшiн озат технологиялар бойынша, оқыту 

және тәрбиелеу саласындағы ғылыми теориялар бойынша ақпараттық 

саланы қолдану. 

5) Оқытушылардың кәсiби ынтасын арттыру. 

6) Колледжде ӛткiзiлетiн зерттеулердiң, енгiзiлген ӛзгерiстер тиiмдiгiгiн 

бақылау және оның бағасы. 

7) Қолданыстағы жоспар, жобаларды ӛзгерту немесе жетiлдiру. 

8) Оқытушылар талпынысының үйлесiмдiлiгi. 
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2.Мақсаттар мен мiндеттер 

1) Оқытушылардың шығармашылық жұмысының жеке бағыттылығы. 

2) Кәсiби дәлдер, құндылықтар, мәселелердi түсiну және талдау; ӛз 

тәжiрибесiнiнiң талдауы, креативтi мiнез-құлық қалыптастыру, 

рефлексивтi қызмет дамыту. 

3) Зерттеу, ғылыми зерттеу аппаратын, ғылыми ауызша стилiн, жазбаша 

тiлдi меңгеру және әдiснаманы зерттеу. 

4) Дидактикалық  материалдардың технологиялық жӛнделуi.    

 

3. Жҧмыс мазмҧны 

     1)  Түрлi  жеке мақсатты және авторлық бағдарламаларды, жаңа      

          әдiстемелiк технологияларды, стандарттарды, диагностика әдiстерiн                 

          әзiрлеу мен жүзеге асыру, оқу-әдiстемелiк комплекстi құру.   

2) Тиiмдi педагогикалық және әдiстемелiк технологиялар туралы деректер    

      жиынтығын құру. 

3) Инновациялық сипаттағы оқу-әдiстемелiк материялдарды, жобаларды     

     әзiрлеу және мақұлдау. 

4)  Әдiстемелiк-ақпараттық, баспаханалық жұмысын атқару. 

     5)   Ғылыми-зерттеу жұмысында оқытушылардың және оқушылардың    

     бiрлестiгi.  

 

4. Ғылыми – зерттеу, экспериментальды жҧмыстарын жҥзеге асыру 

тҥрлерi 

1) ОҚ, ӘК, ОТМ, ЗОМ, ОБ –дерiнiң жұмыс жоспары. 

2)  Аналитикалық анықтамалар, педагогикалық материялдарының    

     зерттеулерi. 

     3)  Жұмыс тәжiрибесiнен басылымдар, сӛз сӛйлеулерi, баяндамалар. 

     4)  Рефераттық және ғылыми-зерттеушiлiк жұмыстар, жобалар, т.б. 

5) Шығармашылық есептер, бюллетендер. 

6) Оқу құралдар /мәтiндiк, электрондық/ технологиялық стандарттар 

жинағы, тесттер, альбомдар, сӛздiктер, оқу видеофильмдерi, 

тақырыптардың электрондық  презентациялары. 

7) Ашық сабақтар. 

 

 

Қосымша 

Зерттеушi оқытушы мектебi 

жұмысының жоспары 

 

№ т/б 
Жұмыс 

мазмұны 

Жүзеге асыру 

түрi 

Мерзiмi 

 
Жауаптылар 

Орындалуы 

жайында белгi 
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САБАҚТАРҒА  ҚАТЫСУ  РЕТІ  ТУРАЛЫ  

ЕРЕЖЕ 

1. Қҧқық деректері. 

Осы Ереже мына құжаттарға сәйкес әзірленді:  

   2007 жылғы 27 шілдесінен «Білім туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңына № 319-III (ӛзгерістермен және толықтырулармен); 

   2013 жылғы 17 мамырынан «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары 

қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша 

білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің 

үлгілік қағидаларын бекіту туралы.» Қазақстан Республикасының  Үкіметінің 

№ 499 Қаулысы; 

  Орта медициналық және фармацевтикалық білімнің Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарттары; 

  Білім беру қызметін жүргізу реті жӛнінде  нормативтік құжаттар; 

  Колледж жарғысы 

 

2. Жалпы ережелер. 

Осы Ереже қамтамасыз етуді айқындайды: 

  білім алушылардың білім алуға құқығын; 

  оқытушылардың шығармашылық еркіндігінің  құқықтарын; 

  Қазақстан Республикасы заңнама бақылауын жүзеге асырудағы 

колледж әкімшілігінің құқығын. 

 

3. Колледж әкімшілігінің сабақтарға қатысуы. 

3.1 Колледж әкімшілігіне (осы жағдайда) колледж директоры, директордың 

орынбасарлары, бӛлім меңгерушілері, әдіскерлер жатады. 

3.2 Колледж әкімшілігі сабақтарға қатысу жоспары бойынша сабаққа 

қатысады. 

3.3 Сабақтарға қатысудың негізгі мақсаты болып табылады: 

  оқытушыларға кәсіби міндеттерді орындауда кӛмек кӛрсету; 

  оқытушылардың қызметіндегі білім алушылардың пән бойынша 

МЖМБС талаптарын меңгеру сұрақтарын  бақылау; 

  оқу және тәрбие шеңберінде заңнамалық сақтауды бақылау; 

  колледждегі жұмыс нәтижесінің тиімділігін жоғарлату. 

3.4 Оқытушыға жоспарланған қатысу туралы сабаққа дейін 45 минут 

бұрын алдын ала ескертілу керек; директор және оның орынбасарлары 

ескертусіз сабаққа қатысуына болады. 

3.5  Әкімшіліктің құқығында:  

  сабақтың оқу жоспарымен танысу; 

  білім алушылардың дәптерлерін жинап қарау; 

  қажет болса, сабақтан кейін білім алушылармен сұбаттасу. 

3.6 Сабаққа қатысу кезінде әкімшіліктің келесіге құқығы жоқ: 

  сабақ барысына кірісу; 

  сабақ үстінде шығу (жоспардан тыс жағдайда ғана); 
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  қоңырау соғылғанша шығу (жоспардан тыс жағдайда ғана). 

3.7 Сабаққа қатысқан соң әкімшілік ӛкіліне міндетті түрде келесі 

бағыттарда сұхбаттасу: 

  оқытушының ӛз сабағын  талдауы; 

  әкімшілік ӛкілінің сабақ талдауы; 

  сабаққа қатысу нәтижесінің  корытындысын ұйғару. 

 

4.Колледж  оқытушыларының сабақтарға қатысуы. 

4.1 Оқытушылардың сабақтарға қатысуы  ЦӘК(ПӘК) ішінде, сонымен 

бірге басқа  ЦӘК(ПӘК) ұйымдастырылады. 

4.2 Оқытушылар оқу жылы басында ЦӘК(ПӘК) отырысында 

жоспарланған кесте бойынша сабақтарға қатысады. 

4.3  Сабақтарға қатысу кестесін ЦӘК(ПӘК) тӛраймдары қадағалап 

отырады. 

4.4 Бір оқытушының сабақтарға қатысуларының саны оқу жылында 24 

сағаттан кем болмауға тиіс. 

4.5  Оқытушылар әріптестерінің сабақтарына келесі мақсатпен қатысады:  

  озат педагогикалық тәжірибесін жинақтау және зерделеу; 

   жаңа педагогикалық технологияларды меңгеру; 

  әдістемелік, кәсіптік кӛмек кӛрсету; 

  пәнаралық байланысты тиімді қолдану; 

  білім алушылардың оқу бағдарламасын меңгеру сапасын арттыру; 

  пән бойынша оқу бағдарламасын орындау; 

  басқаратын топтарын бақылау. 

4.6 Сабаққа қатысатын оқытушының құқықтары:  

  сабақта қолданылатын әдістемелік ұсыныстармен және дидактикалық 

оқу тәсілдерімен, оқу-жоспар құжаттармен  танысуға құқығы бар; 

  сабақтан соң талдау кезінде жағымды және жағымзыз  жақтары 

жӛнінде ӛз пікірін айту. 

4.7  Сабаққа қатысқан оқытушының  міндеттері: 

   сабаққа қатысу жӛнінде оқытушыға алдын ала хабарлау керек (бір күн 

бұрын) 

  оқытушы мен студенттердің жұмысына кіріспеу 

  тәртіп пен тыныштық сақтау; 

  сабаққа қатысқан соң оқытушы сабаққа талдау жасап, жағымды және 

жағымсыз жақтарын, болса қателерін айтып, талдауды жазбаша 

рәсімдеу керек. 

4.8  Сабағына қатысатын оқытушының құқықтары: 

  алдын ала сабаққа қатысуға келісілмеген оқытушыларға рұқсат 

бермеуге құқығы бар; 

  сонымен біге, сабағына қатысатын оқытушы сабақ нәтижелі болу 

мақсатында, әріптестеріне қашан, қай сабаққа қатысуға болатын  

белгілеуге құқығы бар. 

4.9 Сабағына қатысатын оқытушының міндеттері: 
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   әріптестеріне сабаққа қатысу ниеттеріне себепсіз кедергі жасамау; 

  жоғары және бірінші біліктілік санаттағы  оқытушылар міндетті түрде 

ӛз сабақтарына кіруге рұқсат беріп, әрдайым педагогикалық және 

әдістемелік кӛмек кӛрсету; 

  оқу кабинетінде сабақтың барысын бақылау және талдау үшін орын 

дайындау. 

4.10 Сабаққа қатысу нәтижелерін оқытушы ЦӘК(ПӘК) тӛрайымына  оқу 

жылының аяғында немесе талап еткен кезінде ұсынады.  

4.11 ЦӘК(ПӘК) тӛрайымдары сабақтарға қатысу нәтижелерін комиссияның 

жылдық есебіне енгізеді. 

4.12  Сабаққа қатысқан әріптестер білім беру сапасы, сонымен бірге болашақ 

мамандарды дярлау денгейі тӛмен болуын анықтаса, оқытушыға 

педагогикалық және әдістемелік кӛмек кӛрсету сұрағын педкеңеске 

шығаруға құқықтары бар. 

4.13 Қатысқан сабақты талқылау барысындағы даулы мәселер ЦӘК 

отырысында оқу жӛніндегі директор орынбасары немесе әдіскер қатысуымен 

шешіледі. Қорытынды шешімді колледж директоры қабылдайды.  

 

 

ОЗЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕНІ (ОПТ) ЖАЛПЫЛАНДЫРУ 

МЕН ОҚУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ  

                                      

1. Кіріспе 

Озық педагогикалық тәжірибеге шығармашылық ізденіс элементтерін, 

жаңа нәрселерді, ерекшеліктер, басқа сӛзбен айтқанда заманауи 

тәжірибелерді жатқызуға болады.  

Мұндай педагогикалық тәжірибе педагогикалық ғылымға жаңа жолдар 

ашады, сондықтан ең алдымен жаңа тәжірибелер сараптауға, 

жалпыландыруға және таратуға негіз бола алады. Жай шеберлік пен 

жаңашылдықтың шегін табу қиын болғандықтан, педагогтар ғылымдағы 

танымал қағидалар мен әдістерді үйреніп алғаннан кейін, сол жерде тоқтап 

қалмайды. Жаңадан ӛзгеше дағдылар мен әдістерді тауып, шебер-педагог 

ескі әдістерді тиімді пайдалана отырып, уақыт ӛткен сайын нағыз жаңашыл 

адам болады. Осыдан шығатын ой, білім беру тәжірибесіне кез келген жақсы 

тәжірибені енгізіп оны тарату, сонымен қатар жаңшыл-педагогтардың 

тәжірибелерін жан жақты және терең сараптап, жалпыландырып және тарату 

қажет.  

2. Жалпы ережелер 

2.1. Осы ереже келесі құжаттар негізінде жүзеге асырылады:   

 ҚР «Білім беру туралы» заңы 

 2011-2020 ж.ж. арналған білім беруді дамытудың Мемлекеттік 

бағдарламасы  

 ҚР білім және ғылым министірінің 2007 жылдың 29.11-нан бекітілген 

№ 583 бұйрығы, оқу-әдістемелік жұмысты орындау мен ұйымдастыру 

ережесі; 
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  ҚР ғылым және білім министірінің м.а. 2007 жылдың 21.12-нан 

бекітілген № 644 бұйрығы, әдістемелік ( оқу-әдістемелік, ғылыми-

әдістемелік) кеңес және оны сайлау қызметінің үлгілік ережелері;  

 ҚР ғылым және білім минмстірінің 2008 жылдың 16.07-нан бекітілген 

№ 272 бұйрығы, мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу, 

бастауыш, негізгі орта, негізгі орта және қосымша білім беру 

ұйымдарында педагогикалық кеңес және оны сайлау қызметінің үлгілік 

ережелері; 

 ҚР ғылым және білім министірінің 2013 жылдың 07.08-нан бекітілген 

№ 323 бұйрығы «Білім және ғылым саласындағы азаматтық 

қызметшілерді аттестаттаудан ӛткізу қағидалары меншартын, сондай-

ақ мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық 

және кәсіптікбілім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға 

теңдестірілген тұлғаларды аттестаттаудан ӛткізу қағидалары мен 

шарты» .  

2.2. Осы ереже педагогикалық қызметкерлердің тәжірибелерін 

жалпыландыру бойынша материалдарды дайындау кезінде басшылыққа 

алынады.  

2.3.  ОПТ жалпыландыру кезінде педагогикалық тәжірибенің негізіне 

жататын ойлар, заңдылықтар, механизмдер сипатталып, қол жеткен 

нәтижелерге мінездеме беріледі, сонымен қатар жұмыстың жеке әдістері мен 

жолдарының орындалу үрдісіндегі артықшылықтар анықталады.  

2.4. ОПТ жалпыландыру педагогикалық қызметкердің ықыласымен немесе 

колледждің әдістемелік кеңесінің ұсынысы (облыстық деңгей) бойынша 

ӛткізіледі.  

2.5. Оқытушының колледж директорының атына жазған ӛтініші 

жалпыландыруға негіз бола алады.  (1қосымша).  

2.6. Мақсат 

Озық педагогикалық тәжірибені жалпыландыру мен тарату, үйрету арқылы 

анықтайтын педагогикалық ғылым мен тәжірибені дамытуға әсер ететін 

кәсіби педагогикалық шеберлікті арттыру жүйесін жетілдіру.  

2.7. Міндеттер 

  - педагогтардың кәсіби құзіреттілігін арттыру; 

  - педагогикалық қоғамды ОПТ туралы хабардар ету; 

  -педагогтарды ғылыми-әдістемелік, тәжірибелік-эксперименттік және 

ғылыми-зерттеу қызметке ынталандыру мен мотивациялауға жағдай жасау. 

 

3. Озық педагогикалық тәжірибені жалпыландыру процедурасы 

№ Мазмҧны  Формасы Қҧжаттар  

1-ші кезең: ОПТ анықтау және үйрену. Ұзықтығы 1 жылға дейін  

1. 

 

Жаңалықты 

анықтау және 

үйрену. 

  Әкімшілікпен және 

әріптертермен сабақтарға 

қатысу (сыныптан тыс іс 

шараларға). 

Оқытушының ОПТ 

кӛрсетудің формасы мен 

түрі жазылған арызы. 

Ашық сабақтардың 
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әзірлемелері (сыныптан 

тыс іс шаралардың) және 

қатысқан сабақтардың, іс 

шаралардың талдауы. 

2. Жаңалықтың 

талдауы. 

Жаңалықтың тиімділігінің 

мониторингі.  

Оқушылар 

жетістіктерінің 

мониторингінің 

нәтижелері. 

3. Жаңалықтың 

сипаттамасы. 

Портфолионы құрастыру 

(ОПТ бойынша ақпараттар 

жинау). 

Автор жайында ақпарат 

(№ 2 қосымша).   

2-ші кезең:ОПТ жалпыландыру. Ұзақтығы - 1 жылдан кем емес. 

4. Жаңалықты 

ЦӘК (ПӘК), 

әдістемелік 

кеңес 

отырыстарына 

ұсыну. 

 Ашық сабақтар (сыныптан 

тыс іс шаралар), 

жаңалықтың ережелері мен 

негізгі ойлардың 

дәлелдемелерімен, 

актуальдандырумен 

баяндамалар. ЦӘК-ның 

білім беру ұйымның 

әдістемелік кеңесіне 

жаңалықтың ұсынғаны 

туралы шешімі. 

Баяндамалардың, 

рефераттардың 

мәтіндері; әдіскерлер мен 

практиктердің ОПТ-ге 

резенциялары (сараптама 

парағы, № 3 қосымша). 

 

5. Әдістемелік 

кеңестің 

деңгейінде 

ОПТ 

жалпыландыру  

 Білім беру Басқармасының 

ТжКО бӛліміне облыс пен 

қала деңгейіндегі ОПТ 

жалпыландыру жӛніндегі 

ӛтініші туралы әдістемелік 

кеңестің шешімі.  

ОПТ-ге практиктердің, 

әдіскерлердің 

рецензиялары; колледж 

комиссиясының 

сараптамаларының 

нәтижесі; колледждің 

әдістемелік кеңес 

отырысының 

хаттамасынан кӛшірме. 

3 –ші кезең: ОПТ-ні енгізу және тарату  

6. ОПТ ұсыну  Басылымдар, әдістемелік 

құралдың, жинақтардың 

шығарылымдары; ашық 

сабақтарды, аудиториядан 

тыс іс шараларды, 

семинарларды, «дӛңгелек 

үстелдерді» «мастер-

класстарды»  ӛткізу; 

конференцияларға, 

семинарларға, форумдарға 

және т.б. қатысу.  

Портфолио, публикации 

в научно-

информационных и 

научно-методических 

журналах, материалах 

конференций, семинаров 

и пр.  
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4. Озық педагогикалық тәжірибеге критерийлер  

4.1.Әлеуметтік тапсырысқа, қоғамдық даму үрдістеріне сәйкестілік. 

 Озық оқытушылар оқыту мен тәрбиелеуге қоғамның талаптарын тез 

ұғынып, жетілдірудің тиімді жолдарын тауып, осы талаптарға сай 

педагогикалық үрдістің жаңалануына септігін тигізеді.  

4.2.Педагогикалық қызметтің жоғары нәтижелілігі және тиімділігі. 

ОПТ оқушылардың жалпы және арнайы оқыту дамуында жоғары білім 

сапасын, тәрбиелік деңгейінде жақсы ӛзгерістер кӛрсетуі қажет.  

4.3.Оқу-тәрбие үрдісіндегі нәтижелердің тұрақтылығы.  

Тәрбиелеу мен оқытудың жағдайлары ӛзгерген кездегі кӛрсетілген 

нәтижелердің сақталуы, сонымен қатар ұзақ уақыт кӛлемінде жақсы 

нәтижелерге қол жеткізу. 

4.4.Жаңалық элементтерінің болуы. 

Жаңалықтың элементтері ретінде ғылыми жаңалықтың деңгейінде 

болуы мүмкін, олар – жаңа мазмұн, жаңа формалар, оқыту мен тәрбиелеудің 

әдістері, педагогикалық еңбекті жетілдірудің және оның нәтижелерін 

арттырудың жаңа заңдылықтарын орнату. Сонымен қатар танымал 

ережелердің тәжірибесінде тиімді қолданылатын және педагогикалық 

еңбектің жеке тұстарын жүзеге асыру  ретінде осы негізде оқу-тәрбиелік 

үрдісті жетілдіру.  

4.5. Ӛзектілік пен перспективтілігі. 

Тәжірибенің ӛзектілігі пен перспективтілік негізгі екі кӛзқарастан 

шығуы тиіс: 

 Аталған тәжірибе болашақтағы оқу-тәрбие тәжірибесін жетілдіруге 

арналған колледждің алдына қойылған оқыту мен тәрбиелеудің негізгі 

міндеттерін шешуге  қандай кӛлемде әсерін тигізеді; 

 Аталған тәжірибемен кӛпшілік тәжірибеде кездесетін қарама-қайшылық 

пен қиындықтарды шешуге кӛмектеседі, ғылыми және тәжірибелік мағынасы 

жағынан тереңірек түсінуге жәрдемдеседі және қол жеткізген нәтижелерді 

дұрыс бағалайды.   

 4.7.Репрезентаттық.  

 

Репрезентаттық – бұл: 

 тәжірибенің уақыт бойынша жеткілікті тексерілуі;  

 осы тәжірибені пайдалануға алған бір ғана оқытушының емес сонымен 

қатар барлық оқытушылардың қызметіндегі позитивті нәтижелерді дәлелдеу;  

 оқытушыдан басқаның тәжірибені қайталаудың және шығармашылық 

пайдалануы, осы тәжірибенің кӛпшіліктің арасында таралуы. 

4.8. Қазіргі заманғы педагогика мен әдістеменің жетістіктеріне сәйкес 

келетіндігі, ғылыми дәлелденуі.  

Озық педагогикалық тәжірибені жаңа педагогикалық білім 

позициясынан сараптау мүмкіндігі болуы қажет. ОПТ оқытушының 

теориялық шығармашылық ізденісінің нәтижесі болуы мүмкін немесе қате 

мен сынақ кезіндегі кездейсоқ табыс болуы мүмкін. Бірақ кез келген 
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жағдайда бұндай тәжірибе әрқашанда ғылыми негіз болады. ОПТ кӛп 

міндеттерінің бірі болып осындай жағдайға ғылыми түсіндіру беру болып 

табылады.  

Осындай белгілер анықталған жағдайда ғана аталған тәжірибені озық 

деп есептеуге болады, бірақ содан кейін де аталған белгілер қандай деңгейде 

екенін тексеру қажет болады.  

5. Озық педагогикалық тәжірибені жалпыландырудың түрлері  

 оқу бағдарламасының қиын деген бӛлімдері бойынша әдістемелік 

ұсыныстар, 

 сабақтар мен аудиториядан тыс іс шаралардың әдістемелік әзірлемелері, 

 ӛзекті мәселелер бойынша әдістемелік құралдар, 

 оқу-әдістемелік кешенді және т.б. электрондық материалдар. 

6. Озық педагогикалық тәжірибені ұсынудың формалары  

 Портфолио,  

 Ғылыми-ақпараттық және ғылыми-әдістемелік журналдардағы, 

конференциялар, семинарлар материалдарындағы және т.б. басылымдар. 

 Баяндамалардың, сӛйлеген сӛздерінің мәтіндері және т.б.  

 жобалар, 

 оқу-әдістемелік кешен, 

 сабақтар мен аудиториядан тыс іс шаралардың әдістемелік әзірлемелері,  

 электрондық материал (фото және видео материалдар, презентациялар, 

флипчарттар), 

 тәрбиелік іс шаралардың сценарийлері және т.б.   

 

 

№ 1қосымша 

ҚМК директорына___________                                                                                                                                                                                                                                                                              

___пәндердің оқытушысынан  

 

ӚТІНІШ 

 

_________________________________________________________отырысына 

(ЦӘК (ПӘК),  ӘК) 

менің ____________________________________(тақырыбы) мәселесі 

бойынша педагогикалық жұмыс тәжірибемді қарастыруыңызды сұраймын  

 

 

Мерзімі «___»________ 201___ж. Қолы____________________________ 

 

 

 

 

 

№ 2 қосымша 
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ОҚЫТУШЫ ЖАЙЫНДАҒЫ АҚПАРАТ  

Фото 3х4 1. АТӘА. 

   2. Туған жылы. 

   3. Жұмыс орны (толық атауы және заңды мекен жайы). 

   4. Лауазымы.  

                              5. Педагогикалық ӛтілі. 

6. Лауазымы бойынша жұмыс ӛтілі. 

7.Білімі (оқу орнының атауы, мамандығы, біліктілігі, 

бітірген жылы). 

8. Санаты (аттестациядан ӛткен соңғы жылы). 

9.Соңғы аттестациядан ӛткеннен кейінгі біліктілікті 

жетілдіру курстары (ӛткен орны, мерзімі, сағат кӛлемі, 

тақырыбы, сертификат №). 

10.Жеке жетістіктері (наградалары, мадақтамалары, 

дипломдары). 

11.Оқушылардың жетістіктері. 

 

№ 3қосымша 

САПАРТАМА ПАРАҒЫ 

№ Бӛлімдер  Бӛлімдердің мазмҧны  

1. Автор жайында 

қысқаша мінездеме 

АТӘА, жасы, педагогикалық ӛтілі, лауазымы 

бойынша жұмыс ӛтілі, аталған ұйымдағы жұмыс 

ӛтілі, білімі, санаты, жұмысқа қарым қатынасы, 

оқушылармен және әріптестерімен ӛзара 

қатынасы  

2. Ӛзектілігі  ОПТ қандай мәселені шешуге бағытталған, оның 

маңыздылығы мен уақыттылығы  

3. Қызметтің мазмұны ОПТ жүзеге асыру бойынша педагогикалық 

әрекеттердің нақты жүйесі. Сынаққа қатысатын 

студенттердің саны. Жаңалықтың тиімділік 

диагностикасының әдіс мен формасы. 

4 Нәтижелілігі  Оқудың, тәрбиенің, дамуының нәтижелері. 

5. Білім беру ӛнімі Әдістемелік құрал, жұмыс дәптерлері, 

силлабустар, бағдарламалар және т.б. 

6. Резенцияның болуы 

 

Ішкі, сыртқы 

 

7. ОПТ-ні 

педагогикалық 

қоғамға ұсыну. 

Семинарлардың, «дӛңгелек үстелдердің», 

«мастер-класстардың», конференциялардың 

және т.б. бағдарламалары. 

8. Ұсыныстар мен 

ескертулер  

 

9. Қорытынды  Білім беру ұйымының деңгейінде 

жалпыландыру (жалпыландырмау). 

№ 4 қосымша  
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ПОРТФОЛИОНЫҢ ҚҦРЫЛЫМЫ 

 

1. оқытушының колледж жетекшісінің атына жазған ӛтініші; 

2. жалпыландыру (жалпыландыру немесе жалпыландырмау) нәтижелері 

жӛніндегі ЦӘК (ПӘК) ӘК хаттамалары; 

3. оқытушы жайындағы ақпарат (№ 2 қосымшаны қарау ); 

4. сапартама парағы (№ 3 қосымшаны қарау); 

5. келесі бӛлімдер бойынша сараптама парағына қосымша: 

 қызметтің мазмұны (жаңалықтың тиімділік диагностикасының 

әдісі мен формасы жайындағы нәтижесі); 

 нәтижелілігі (оқудың, тәрбиенің, дамуының нәтижелері); 

 білім беру ӛнімі (әдістемелік құрал, жұмыс дәптерлері, 

бағдарламалар және т.б.); 

 рецензия мен пікірлер; 

 ОПТ-ні педагогикалық қоғамға ұсыну. 

 

 

№ 5 қосымша  

 

 

ОҚЫТУШЫНЫҢ ТӘЖІРИБЕСІН ЖАЛПЫЛАНДЫРУ БОЙЫНША 

ЕСКЕРТПЕ  

 

 Сізді қызықтыратын сұрақтар бойынша әдебиеттердің тізімін жазып 

отырыңыз және ғыми-әдістемелік әбиеттерді мҧқият бақылап 

жҥріңіз.  

 ОПТ жалпыландырудың мерзімін анықтаңыз. Сіздің 

жұмысыңыздың тәжірибесін 1 жыл, 2, 3 жылда жалпыландыруға 

болады.  

 Сіздің жұмысыңыздың тәжірибесін кӛрсететін жоспарлар, 

баяндамалар, басылымдар, дидактикалық оқулықтар сияқты 

материалдарды сақтап, жинаңыз.  

 Тәжірибені жалпыландыруға тақырыпты таңдай отырып, Сіздің 

жұмысыңыздағы және Сіздің әріптестеріңіздің жұмысындағы 

жетістіктер мен кемшіліктерді еске алуға тырысыңыз. Қажетті және 

маңызды деп санап, мақсатты түрде таңдап алынған тақырыбыңызды 

нақты және делелді түрде әзірлеу қажет.  

 Жалпыландырудың формасын анықтаңыз. Бұл баяндама немесе 

мақала болуы мүмкін. Бірақ тәжірибені басқаша жалпыландыруға 

болады. Мысалы, әдістемелік материалдарыңыз жайында қысқаша 

мазмұндама жазып, бір жүйеге келтіруге болады.  

 Тақырыптың қысқаша жоспарын жазып, содан кейін тақырып 

бойынша тезис құрастырыңыз. Сіздің нәтижелеріңіздің негізі болатын 
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барлық фактілерді еске түсіріп, осы жоспарға енгізіңіз. Жоспарды 

бірнеше рет тексеріңіз; осы жоспарда сіздің тақырыбыңыздың негізгі 

идеясы мен логикасы байқалуы қажет.   

 Баяндаманы ең бірінші жай қағазға жазыңыз. Кіріспені барысынша 

қысқартуға тырысып, күнделікті қолданылатын сӛздерді қоспаңыз 

және ғылыми түрде жазбаған дұрыс болады. Әдебиетті айтылған 

нәрсені қайталау үшін емес, ӛзіңіздің қорытындыларыңыз бен 

байқағандарыңызды тереңдетіп, жүйелеу үшін пайдаланған жӛн.  

 Ӛзіңіздің тәжірибеңізді тәжірибелік тҧрғыдан бағалаңыз. 

Жетістіктеріңізді хабарлай отырып, сонымен қатар жетіспеушіліктерді, 

қиындықтарды, қателіктерді ұмытпаңыз. Жақсы тәжірибенің негізгі 

бағасы нәтиже. Егер тәжірибеңіздің нәтижесі Сіздің студенттеріңіздің 

дамуынан байқалмаса, оны құрғақ сӛзбен айтқан қызықсыз және 

сенімсіздеу болып кӛрінеді.  

 Материалды қысқа, қарапайым, логикалық, құрылымды, қайталаусыз 

жасауға тырысыңыз.  

 Тақырыппен жҧмыс жасай отырып, әріптестеріңізбен кеңесіңіз, 

ӛзіңіздің қиындықтарыңыз бен күмәндерыңыз жайында бӛлісіңіз. 

Сондай жағдайда мүмкін бағалы кеңестер және керекті фактілер пайда 

болуы мүмкін.  

 Қосымшаларды дҧрыс таңдап, қажеттік формада әзірлеңіз 

(схемалар, карталар, кестелер, студенттердің жұмысы, әдебиеттер тізімі 

және т.б.). 

 

 

«ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ. ЖАҢАШЫЛДЫҚ. ШЕБЕРЛІК» ДҤРКІНДІК 

БАЙҚАУ-КӚРМЕ ТУРАЛЫ  

ЕРЕЖЕ 

    

1. Мақсаты мен міндеттері 

Байқау   мамандарды даярлау сапасын жоғарлату, инновационды 

технологияларды енгізу, МЖМБС талаптарына сәйкес оқу-тәрбиелік  

үрдісінің тиімділігін арттыру,  колледждің  жұмыс берушілерімен әлеуметтік 

серіктестігін дамыту, ғылыми-әдістемелік және зерттеу жұмысын жетілдіру        

мақсатымен ӛткізіледі. 

2. Ӛткізу мерзімі 

Байқау, ұсынған  жұмыстарды талдау мен бағалау екі жылда  бірақ рет 

жҥргізіледі. 

3. Байқау талаптары 

Конкурс  келесі номинациялармен  ӛкізіледі: 

1. Оқу-әдістемелік кешендер. 

2. Мәтіндік оқу құралдары. 

3. Электрондық оқу құралдары. 

4. Кӛрнекілік оқу құралдары. 
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5. Стандарт жинақтары 

6. Тест жинақтары 

7. Есеп жинақтары 

8. Студенттердің ӛздік жұмыстарына арналған әдістемелік әзірмелер. 

9. Практикалық сабақтарға жетекшілік. 

10. Оқуда инновационды технологиялар қолданумен теориялық және 

практикалық әдістемелік әзірмелер. 

11. Терминологиялық сӛздіктер. 

 

4. Әдістемелік материалдарға қойылатын талаптары 

 Бүкіл кӛрмелік материалы, колледж стандартизациялық қызметімен 

әзірленген    стандарттарға сәйкес,  ЦӘК (ПӘК) ұсынымы  бойынша арнайы 

кабинетке тапсырылады. Жұмыстарда  номинация атауымен  этикетка,  

жұмыс атауы және автордың аты-жӛні  міндетті түрде болу керек. 

 

5. Бақаудың қорытындысын шығару. Жеңімпаздарды марапаттау 

ЦӘК(ПӘК) жазбаша ұсынысы негізіндегі, колледж директорымен 

бікітілген экспеттік комиссия жұмыстарды бағалап, байқаудың 

қорытындысын шығарады. Байқаудың жеңімпаздарын анықтағанда 

эксперттік комиссия жұмыстың  ӛзектілігін, жаңашылдық деңгейін, 

ғылымилығын,  инновациялық идеяларының  болуын, әдіс-тәсілдері мен 

технологияларын, сауаттылығы мен  рәсімдеу сапасын   ескереді. 

Әр номинацияда үздік жұмыстарының авторлары мадақтамамен 

марапатталады. 

 

 

«МЕЙІРБИКЕ - ОҚЫТУШЫ» КЛУБЫНЫҢ 

ЕРЕЖЕСІ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1  «Мейірбике – оқытушы» клубы (әрі қарай  - Клуб деп аталынады) 

Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасының 

«Қостанай медициналық колледжі» МКҚК  базасында 

ұйымдастырылады.  

«Мейірбике – оқытушы» клубы – бұл ЕСҰ базаларында Қостанай 

медициналық колледж студенттерінің тәжірибелік дайындықтарын 

жүзеге асыратын мейірбикелер – оқытушыларды біріктіретін және 

біліктілікті жетілдіру жүйесінің негізгі бӛлігі болып есептелетін үнемі 

қызмет жасайтын кәсіби бірлестік.  

1.2 Негізгі мақсат: 

 ЕСҰ базаларында Қостанай медициналық колледж 

студенттерінің тәжірибелік дайындау сапасын жақсарту үшін 

мейірбикелердің қызметін ұйымдастыру.   

1.3  Клубтың негізгі міндеттері: 
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 жаңа кәсіби талаптарға кәсіби бейімделу кезінде оқытушы - 

мейірбикелерге педагогикалық және әдістемелік қолдау кӛрсету; 

 педагогикалық білімдері жоқ оқытушылардың кәсіби 

(педагогикалық) құзіреттілігін қалыптастыру; 

 мейірбике – оқытушыларда ӛзін ӛзі дамыту мен ӛзін ӛзі 

жетілдірудегі үнемі қажеттілікті қалыптастыру; 

 оқу үрдісіне озық педагогикалық технологияларды және қазіргі 

заманғы әдістерді енгізу; 

 Мемлекеттік, коммерциялық, қоғамдық бірлестіктермен және 

Қазақстан Республикасының сонымен қатар басқа елдердің жеке 

азаматтарымен қызметтестікті ұйымдастыру; 

 Клубтың қызметі жайында ақпараттарды БАҚ арқылы кең 

ауқымда жария ету. 

1.4 Клуб ӛзінің қызметін осы Ережеге сәйкес жүргізеді.  

   

2. Клубтың жҧмысын ҧйымдастыру 

Клуб жеке бастаманың арқасында және Клубтың жетекшісі: «Қостанай 

медициналық колледжі» МКҚК директоры С.А. Катпенованың 

басшылығымен жұмыс жасайды.  

Клубтың кеңесі (белсенділері)  - ӛзін ӛзі басқарудың негізгі органы. Ол 

шешімдер қабылдап, соның орындалуын ұйымдастырады. Кеңестің әрбір 

мүшесі Клубтың белгілі қызметін немесе іс шараны ұйымдастыру мен ӛткізу 

бойынша нақты тапсырмаларды орындайды.  

Клубтың мҥшелері – ЕСҰ базаларында Қостанай медициналық 

колледж студенттерінің дайындықтарын жүзеге асыратын жоғары және 

бірінші санаттағы мейірбикелер.  

Клуб кеңесінің жиналысы  тоқсанда 1 реттен кем емес.  

 

3. Клуб мҥшелерінің міндеттері мен қҧқықтары  

3.1 Клуб мүшелерінің құқықтары бар: 

 клубтың барлық жиналыстарына қатысуға; 

 ҚМК оқытушыларының және Клуб мүшелерінің сараптама, 

ақпараттық, ғылыми, әдістемелік кӛмектерін қолдануға; 

 семинарларға, конференцияларға, шығармашылық және 

педагогикалық шеберліктеріне, оқыту семинарларына және 

мастер-класстарына қатысуға; 

 ӛзі білім алу үшін колледждің материалдық базасын қолдануға; 

 оқытушы-тәлімгерден кеңестік кӛмек алуға; 

 ӛз жұмыс тәжірибесінен материалдарды БАҚ жариялауға; 

 кәсіби байқауларға қатысуға; 

 ӛзінің біліктілігін арттыруға. 

3.2  Клубтың мүшелері міндетті: 

 Клубтың жұмысына белсенді қатысуға; 

 Клуб қабылдаған шешімдерді орындауға. 
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4. Клубтың мҥліктері мен жабдықтары  

Клуб ӛзінің жұмысын «Қостанай медициналық колледжі» МКҚК 

базасында жүзеге асырады. 

Клуб құрамының саны шектелмейді. 

Клуб жұмысының кестесі Клуб мүшелерінің ойларын есепке алу арқылы 

құрастырылады.  

 

5. Клуб жҧмысын әдістемемен қамтамасыз ету  

Клуб жұмысын  әдістемемен қамтамасыз етілуін Қостанай медициналық 

коллежінің құрылымдық бӛлімшелері жүзеге асырады /оқу бӛлімі, 

әдістемелік кабинет, цикловая әдістемелік комиссия, заңгер/: 

 консалтинг; 

 меәдістемелік материалдар; 

 нормативтік құжаттар; 

 ҚМК-ның мониторинг орталығы; 

 статистикалық, аналитикалық, ақпараттық материалдар. 

 

6. Клуб жҧмысының формалары 

1. Конференциялар. 

2. Оқыту семинарлары. 

3. Мастер-класстар. 

4. Дӛңгелек үстелдер отырыстары. 

5. Ашық сабақтар. 

6. Кеңестер. 

7. Кездесулер. 

8. Дәрістер. 

9. ВКӛрмелер. 

10. Кәсіби байқаулар және т.б. 

 

 

7. Клубтың ресми қҧжаттары 

7.1 Күнделікті жүргізу кестесі 

 

Ӛткізу 

мерзімі 

Ӛткізілген іс шараның 

қысқаша мазмұны  

(қашан, кім ӛткізді) 

Қатысқандардың 

саны, 

аудиторияның 

сипаттамасы 

Қысқаша 

сараптама 

Ескерту 

     

 

7.2 Клуб мүшелері тізімін тіркеу формасы  

А.Т.Ә.А. 

 

 

Туған 

жылы 

Білімі  Оқыған 

орны 

Жұмыс 

орны 

Қызметі  Мекен 

жайы 

Жауапке

ршілік  
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БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ 

ЖҦМЫСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

1.1.  Бұл Ереже Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» Заңының,  

2011-2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы білімді 

дамыту Мемлекеттік бағдарламасының талаптарына сәйкес 

құрастырылған. 

1.2.  Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысы жалпы білім беру 

процесінің бӛлігі болып табылады және жүргізілетін барлық пәндердің 

мазмұнына оқу сабақтары түрінде  енгізіледі. 

1.3.  Осы Ереженің талаптарын білім алушылардың ғылыми-зерттеу 

жұмысын ұйымдастыруға қатысатын колледждің барлық оқытушылары 

орындауға міндетті. 

1.4.  Ереже ЦӘК отырыстарында қарастырылады, колледждің Әдістемелік 

Кеңесінде мақұлданып, ҒЗО жетекшісімен және директордың тәжірибелік 

оқыту жӛніндегі орынбасарымен келісіледі де, колледж директоры 

бекітеді.  

 

2. Негізгі мақсаттары мен міндеттері 

2.1. Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысының мақсаты 

студенттердің шығармашылық қабілеттерін және ғылыми қызметке 

қызығушылығын анықтап, дамыту, болашақ мамандығын меңгеруге 

ынтасын жетілдіру, қазіргі заман жағдайларында талапқа сай мамандарды 

дайындау сапасын жоғарлату. 

2.2. Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысы білім алушылардың 

ғылыми-зерттеу еңбегінің дағдыларын қалыптастыруға, шығармашылық 

ынтасын дамытуға және қазіргі заманғы маманды дайындауда қажет 

ететін ғылыми-техникалық прогресстің нәтижесін тәжірибеде қолдана 

білуге бағытталған болу керек.  

2.3. Негізгі міндеттер: 

-  студенттердің танымның ғылыми әдістерін меңгеруі; 

- студенттерді ғылыми зерттеу әдісімен, сараптама жүргізу тәсілімен және 

шешім қабылдаудың теориясымен таныстыру; 

- ғылыми және тәжірибелік тапсырмалардың ӛзіндік шешімін табу 

дағдыларына ие болу; 

- ғылыми ұжымдарда жұмыс істеу дағдыларына ие болуды, олардың 

жұмысты ұйымдастыру әдісімен таныстыру; 

- білімалушыларда шығармашылыққа, ӛзіндік оқытуға, ӛзінің білімін 

үнемі жетілдіріп отыру талаптарына және оқу материалын терең және 

шығармашылық меңгеруіне тәрбелеу; 
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- ғылыми ақпаратты жинау, сараптау және ӛңдеу дағдыларын 

қалыптастыру; 

- қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен ақпараттық қарым-

қатынас жасау әдістерін (Internet, электрондық пошта және т.б.) меңгеру; 

- қоғамның экономикалық, әлеуметтік және рухани дамуын қамтамасыз 

ететін ғылыми бағыттың (жұмыстың) ӛзектілігін бағалауға ғылыми әдісті 

қалыптастыру. 

 

3. Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жҧмысын ҧйымдастыру және 

жоспарлау 

3.1. Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысы тікелей циклдық 

әдістемелік комиссияларда ұйымдастырылады. 

3.2. Ғылыми жетекшілік ЦӘК-нің профессорлық-оқытушылық құрамымен 

жүзеге асырылады. 

3.3. Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысы оқу үрдісіне қосылатын 

оқу – зерттеу жұмысы және оқудан тыс уақытта орындалатын ғылыми-

зерттеу жұмысы болып бӛлінеді.  

3.4. Оқу үрдісіне қосылатын ғылыми-зерттеу жұмыс қарастырады: 

- құрамында ғылыми ғылыми зерттеудің элементтері бар тапсырмаларды, 

зертханалық жұмыстарды орындау; 

- кәсіби немесе оқу тәжірибесі барысында ғылыми-зерттеу сипатындағы 

нақты үлгіге сай келмейтін тапсырмаларды орындау; 

- ғылыми зерттеудің әдістерін, қалпын, ұйымдастырудың  және 

орындаудың теориялық негіздерін, ғылыми мәліметтерді ӛңдеуді және т.б. 

оқыту. 

3.5. Оқудан тыс уақытта орындалатын ғылыми-зерттеу жұмысы келесі 

формада ұйымдастырылады: 

- ғылыми үйірмелердегі жұмыс; 

- ЦӘК-да орындалатын шығармашылық достастық бойынша тотармен 

және жеке жұмыстарға қатысу; 

- медициналық ғылым саласындағы білімді тарату жӛніндегі дәрістік 

жұмыстар. 

3.6. Білім алушылардың ғылыми үйірмелері оқудан тыс уақыттағы 

студенттерді ғылыми жұмысқа жұмылдырудың негізгі кӛп тараған 

кӛпшілік формасы болып табылады. Студенттердің ғылыми үйірмесі бір 

немесе бірнеше ғылыми тапсырмаларды (мәселелермен) орындауға 

біріккен шағын шығармашылық ұжым ретінде болуы тиіс. 

3.7. Ғылыми үйірмелер циклдық әдістемелік комиссияларда 

ұйымдастырылады. Үйірмелерде студенттер отандық және шетелдік 

арнайы әдебиеттер бойынша аңдатпа және рефераттар құрастырады,  

алынған нәтижелерді ӛңдеу және сынақ ӛткізу дағдыларын игереді, 

кӛрнекі құралдарды жоспарлап, әзірлейді, колледждің семинарлары мен 

үйірме отырысында сӛйлейтін хабарламалар дайындайды. Дайындықтары 

жоғары студенттер одан да қиынырақ ғылыми тапсырмаларды орындауға 

жұмылдырылады. Үйірмелерде студенттердің ғылыми-зерттеу 
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жұмысының қорытындысы әдетке атқарылған жұмыс туралы және 

алынған нәтижелер туралы есептердің ұсынылуымен аяқталады.  

       Ғылыми үйірме пәндік немесе мамандық бойынша құрастырылуы 

мүмкін. 

       Пәндік үйірмеде оқу жоспары бойынша басқа пәндерді оқытудағы 

сияқты емес, одан қиынырақ тапсырмаларды орындау негізгі мақсат 

болып табылады. Мамандық бойынша ғылыми-зерттеу үйірмесінде 

студенттер ЦӘК-нің ғылыми тақырыбы бойынша зерттеулер орындайды.  

3.8. Студенттердің ғылыми үйірмелерін ұйымдастыруға колледждің 

барлық ЦӘК-лері міндетті. 

3.9.Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы оқытушылардың жеке жұмыс 

жоспарларына және оқу тәрбие мен ЦӘК-нің ғылыми жұмысының жалпы 

жоспарларына енгізіледі. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысының 

нәтижелері ЦӘК-нің жыл сайынғы есебіндегі «Білім алушылардың 

ғылыми-зерттеу жұмысы» бӛлімінде кӛрсетіледі. ЦӘК есебінде толық 

ақпарат кӛрсетілуі қажет: 

 - ғылыми үйірмелердің жұмысы туралы (үйірмелердің тақырыптары, 

студенттер мен үйірменің жетекшілері туралы мәліметтер, атқарылған 

жұмыстар); 

 - ӛткізілген байқаулар, олимпиадалар, конференциялар туралы ақпарат. 

 

4. Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жҧмысын оқу-

материалдық қамтамасыз ету 

 

4.1. ҒЗЖ-қа қатысатын студенттер колледждің оқу-материалдық базасын, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларын, ЦӘК-нің әдістемелік 

материалдарын, колледждің кітапханалық қорын пайдаланады, сонымен 

қатар оқытушының жетекшілігімен клиникалық базалардың 

жоспарламаларына, конференцияларға, семинарларға, паталогиялық-

анатомиялық союларға, дәрігерлердің тексерулеріне қатысады. 

 

5. Ғылыми жетекшінің міндеттері 

5.1. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысының жетекшісі ғылыми 

үйірмені қалыптастырады, оның бағытын анықтайды, үйірменің және 

студенттердің тапсырмаларының жұмыс жоспарын құрастырады, 

студенттерге жоспарды құрастыруда және зерттеудің әдістемесіне 

жәрдемдеседі, әдебиеттерді ұсынады, студенттерге кеңес береді және 

қадағалайды, рефераттарды тексеріп, баға қояды (ғылыми есеп), 

басылымға материалдар дайындау кезінде кӛмек кӛрсетеді, дарынды 

студенттерге жеке жетекшілік етуге оқытушыларды шақырады.   

5.2. Ғылыми жетекші дұрыс ғылыми және әдістемелік құрылымға және 

әрбір студенттің жұмысын тиімді ұйымдастыруға жауапбереді, сонымен 

қатар студенттердің колледждің конференцияларына, жалпы қалалық 

және республикалық байқауларға қатысуын қамтамасыз етеді. 
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5.3. Үйірменің ғылыми жетекшісі мерзімді түрде (жылына 1 рет) ӛзінің 

жұмысы туралы ЦӘК отырысында есеп беруі тиіс.  

5.4. ҒЗЖ жетекшісі ЦӘК тӛрайымымен бірлесіп студенттердің ғылыми-

зерттеу жұмысы бойынша жоспар әзірлейді, оның санын және ғылыми 

үйірменің бағытын анықтайды. 

5.5. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысының жетекшісі ЦӘК-да 

студенттердің ғылыми конференцияларын, олимпиадалар және 

байқауларын ұйымдастырып, қажетті құжаттарды жүргізіп отырады, 

анықтамалар мен есептерді құрастырады. 

 

6. Білім алушылардың  ғылыми жҧмысын ынталандыру жҥйесі 

 

6.1. Студенттердің ғылыми жұмысының жүзеге асыру және дамыту 

студенттерді ынталандыру және дем беру шараларын қарастырады. 

       Дем беру және ынталандырудың негізгі формалары келесілер: 

- ғылыми жұмысты орындау процесінде алған нәтижелерді, пән 

бойынша, курстық жұмыстар бойынша және білім берудің әртүрлі 

этапындағы ( сынақтар; емтихандар: тәжірибе бойынша орындалған 

ҒЗЖ есеп ретінде оқу) тәжірибелер бойынша алған бағаларын есепке 

алу; 

- ғылыми жұмыстарды басылымға бергені үшін және сақтауға бергені 

үшін ынталандыру, интеллектуалды ӛнімді тіркеу; 

- білім алушылардың үздік ғылыми жұмыстарын конкурстарға, 

кӛрмелерге және де жеңімпаздарды марапаттау қарастырылған басқа да 

жалпы-ұйымдастыру шараларына ұсыну; 

   6.2. Ғылыми-зерттеу жұмысында қол жеткізген жетістіктері үшін 

студенттер   құрмет грамоталарымен, дипломдармен, бағалы 

сыйлықтармен марапатталады және де кӛрмелереге, конференцияларға, 

конкурстарға, олимпиадаларға қатысуға жіберіледі. 

 

7. Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жҧмыстары бойынша цәк есеп 

беруі 

      7.1.Оқу жылының соңында үйірменің жетекшісі белгіленген форма 

бойынша студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы жӛнінде есепті 

ұсынады.  

     7.2. ЦӘК жетекшілігімен ӛткізілген студенттердің ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының кӛрсеткіштері ЦӘК мен оқытушылардың қызметін 

бағалау кезінде ескеріледі. 

 

 

 

ЖЫЛ САЙЫНҒЫ ӚТКІЗІЛЕТІН  ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК 

КОНФЕРЕНЦИЯ ТУРАЛЫ 

ЕРЕЖЕ 
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Конференцияны ӛткізудің ұйымдастыру – үйлестіру жұмысын  

колледж  ғылыми  қоғамдық  кеңесі мен  СҒЗЖ жетекшісі бірлесіп атқарады 

Мақсаты: ғылыми- зерттеу қызметінің ынтагерлігін  және оқытушы мен 

студенттердің  ізденімпаздық  шығармашылықтарын актуальдандыру. 

Конференция міндеттері: 

1. шығармашылықпен қызмет атқарып жүрген колледж оқытушылары мен  

студенттерге қолдау жасау; 

2. ғылыми-зерттеу  және ізденістік қызметінің тәжірибесін тарату 

 

Жҧмыстарға қойылатын жалпы талаптар 

Конференцияға зерттеу және ізденіс негізінде жасалған жұмыстар   

ұсынылады. Жұмысты  сызбалар, суреттер және слайдтар сүйемелдеумен 

қорғауға болады. 

Ғылыми жұмыс мазмұнына қойылатын  талаптар: 

 түсінерлік және айқын, ашық баяндау; 

 тақырыбы мен  мақсатының белгіленген  жұмыс мазмұнымен 

сәйкестігі; 

 жұмыстың ӛзектілігі және  тәжірибелік  маңызы; 

 мәселеге ӛз кӛзқарасы мен  тұжырымдамасының болуы; 

 жұмыстарды  талап бойынша рәсімдеу. 

 

Ғылыми жҧмыстарды рәсімдеу талаптары 

1. Титулдық парағы 

1.1 оқу орнының атауы; 

1.2 зерттеу тақырыбы; 

1.3 автордың ТАӘА; 

1.4 ғылыми жетекшінің ТАӘА; 

1.5 қала мен жыл. 

2. Мазмҧны 

2.1 бӛлім мен тарауларының атауы және  беттерін кӛрсету 

3. Кіріспе (кӛлемі  3-бетке дейін) 

3.1 мәселенің ӛзектілігін негіздеу; 

3.2 жұмыстың мақсаты; 

3.3 зерттеудің гипотезасы; 

3.4 зерттеу объектісі; 

3.5 зерттеу тақырыбы 

4. Негізгі бӛлімі 
4.1 Зерттеу тақырыбы  материалдардың тарауларынан тұрады.Әр тараудың  

атауы болу тиіс. Басқа  әдебиеттен алынған  материалдарға  сілтеме 

кӛрсетіледі [15, 236 б.] 

Жасаған жұмыстың нәтижесі бойынша    қорытындылайтын нақты 

пунктілернен  тұратын қысқаша тұжырымдама  жасалу керек. 

Краткие выводы по результатам выполненной работы, должны состоять 

из конкретных пунктов, подводящих итог работы. 
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6.  Әдебиет тізімі 

Қолданылған әдебиеттер алфавит ретімен беріледі (автордың аты жӛні, 

атауы, басылымы, жылы, беттерінің саны) 

Мақала журналдан болса(автордың аты жӛні,мақаланың атауы, 

журналдың атауы, жылы, журналдың нӛмірі, мақала беттері) 

7. Ғылыми  жҧмысы нәтижелерін әзірлеу формалары: 
    баяндама, тезистер, ғылыми мақалалар, ғылыми есептер, реферат. 

 

 Конференция ҧйымдастыру 

1. Конференция сәуір  айының  бірінші  декадасында ӛткізіледі.  

2.  Конференцияға секция  жұмысына белсенді қатысқан, ғылыми 

жұмысының жетекшісі ұсынылған студенттер қатысады 

3. Конференция шеңберінде жұмыс жасайтын секциялар: 

  жалпы білім беру пәндері 

  қоғамдық  пәндер 

  жалпы кәсіби пәндер 

  арнайы пәндер 

4. Ұйымдастыру  комитетіне материалдар  конференция ӛтуіне 2 жеті 

бұрын тапсырылады электронды  түрінде және қағазда. 

5. Презентацияға 10 минут беріледі. 

6. Жұмыс сапасын  бағалайтын  қазылар алқасының құрамында құзыретті, 

білікті оқытушылар тағайындалады. 

7. Әр бағытта  үш жұмыс 1,2,3,орын  иесі болып белгіленеді және 

марапаттауға ие болған  жұмыстар айқындалады. 

8. 1 – 2 орынға ие болған студенттер облыстық ғылыми-зерттеу 

конференциясына жіберіледі. 

 

Арнайы пәндер оқытушылардың кәсіби сынақ ісі туралы  

ЕРЕЖЕСІ  

 

Осы ереже «Қостанай медициналық колледжі» МКҚК арнайы пәндер 

оқытушылардың кәсіби сынақ ісін ұйымдастыру үшін әзірленген. 

4. Жалпы ережелер. 

1) Осы Ереже біліктілігін арттыру нысандарын, кәсіби сынақ ісін ӛту тәртібін, 

сынақ істің нәтижелеріне қойылатын талаптарды анықтайды.  

2) Кәсіби сынақ ісі оқытушылардың кәсіби біліктілігін арттырудың ӛнімді 

нысаны болып табылады. 

 Арнайы пәндер оқытушылардың кәсіби сынақ ісі бұл олардың кәсіби 

құзыреттерін мақсатты үзбей жетілдіруі болып табылады. Сынақ істің 

тәжірибелік бағытты сипаты бар. Сынақ ісі түрінде біліктілігін арттыру 

арнайы пәндер оқытушылардың тиімді қызметінің қажетті шарты болып 

табылады. «Сынақ ісі» түсінігі процесс және білім беру нәтижесі ретінде 

қарастырылады.  

  

5. Кәсіби сынақ ісінің мақсаттары және міндеттері. 
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1) Колледждегі арнайы пәндер оқытушылардың кәсіби құзыреттерін 

қалыптастыруы және дамытуы сынақ істің мақсаты болып табылады. 

2) Сынақ ісінің міндеттері болып табылады: 

 кәсіби қызметте ғылымның, прогрессивті техниканың және технологияның  

заманға сай жетістіктері негізінде білімдерді және іскерліктерді жетілдіру; 

 біріншіден, оқытушыларды кәсіби модульдер бойынша даярлау, жаңашыл 

технологиялармен, денсаулық ісін ұйымдастыру және дамыту 

перспективаларымен танысу; 

 мамандардың біліктілік деңгейіне және кәсіби міндеттерді шешудің заманға 

сай тәсілдерін меңгеру қажеттелігіне қойылатын талаптардың отандық және 

шетелдік тәжірибесін  зерттеу; 

 оқу үрдісті жетілдіру жайында нақты ұсыныстарды әзірлеп жасау, оқыту 

тәжірибесіне ғылымның, техниканың және ӛндірістің озат жетістіктерін 

енгізу. 

 

6. Кәсіби сынақ ісінің мазмҧны. 

Сынақ ісі қарастыруға мүмкін: 

 сынақ ісінің тақырыбы бойынша ӛздік теориялық дайындықты, осы 

жұмыстың міндетті түрде растаумен; 

 нормативті құжаттамамен жұмысты; 

 лауазымдық тұлғалардың функционалды міндеттерін орындалуын 

(уақытша міндеттерін орындайтын немесе дублер ретінде); 

 айтылған мәселе бойынша консультацияларды алу; 

 мастер-класстарға, дӛңгелек үстелдерге, семинарларға, іскерлік 

кездесулерге және басқ. қатысу. 

Барлық ұйымдастырушылық сұрақтар (ӛтудің нысандары, мерзімдері, 

ұзақтығы) және кәсіби сынақ істің пәндік мазмұны ЦӘК (ПӘК) 

тӛрайымымен, директордың ОТЖ жӛніндегі орынбасарымен, директордың 

ОӚЖ жӛніндегі орынбасарымен және сынақ іс ӛткізіліп жастқан ЕСҰ 

жетекшісімен шешіледі. 

 Жыл сайын кәсіби сынақ істі ӛту жоспары әзірленіп жасалады (№ 1 

қосымша), онда келесі сәттер кӛрсетіледі: 

 ӛту мерзімдері; 

 ӛту орны  (ЕСУ/ЖОО); 

 сағат кӛлемі. 

 

7. Кәсіби сынақ істі ҧйымдастыру нысандары. 

Сынақ ісі бір рет ӛтетін оқыту түрінде және уақыт бойынша бір неше 

таралған циклдерден (курстар, модульдер)  тұруға мүмкін, оларды әр түрлі 

емдеу мекемелердің сынақ ісі алаңдарында ӛтуге болады. 

Кәсіби сынақ істің жалпы кӛлемі 20 сағаттан кем емес құрайды.  

8. Кәсіби сынақ іске қызметкерлерді жіберу.  

Оқытушылардың сынақ іске жіберілуі бекітілген жоспар негізінде 

директор бұйрығымен рәсімделеді. 
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Жұмысқа қатыспаумен сынақ іске жіберілген қызметкерлерге 

жұмыстың негізгі орны бойынша жалақылары сақталады. 

 

9. Кәсіби сынақ ісі бағдарламасының орындалуын бақылау. 

Сынақ ісі түрінде ӛткен біліктілігін арттыру қорытындылары бойынша 

директордың ОТЖ жӛніндегі орынбасарына келесі есеп құжаттар 

тапсырылады: 

 ӛткізілген жұмыстың қысқаша сипаттамасы кӛрсетілген  кәсіби сынақ 

істі ӛткен жӛнінде арнайы пәндер оқытушысының есебі  (№ 2 қосымша). 

Есеп сынақ ісі ӛткен емдеу мекемесінің жетекшісімен расталады; 

 сынақ істі ӛткендігі туралы құжат  (№ 3 қосымша).  

 

Сынақ істің нәтижелері оқытушылардың аттестатталуы кезінде, 

портфолионы жасағанда қолданады. 

 № 1 қосымша 

 

Бекітемін 

      «Қостанай медициналық  

колледжі» МКҚК директоры 

     ______________ (Т.А.Ә.А.) 

     20__ж. «__» ____№ __бұйрығы 

 

 

 20_ -  20_ оқу жылына арналған 

арнайы пәндер оқытушылардың кәсіби сынақ ісін ӛту  

Жоспары  

 

 

№ 

р/б 

Сынақ 

мерзімінен 

ӛтушідің  

Т.А.Ә.А. 

ЕСҰ/ЖОО Бӛлімі/кафедрасы 

 

Ӛту 

мерзімдері 

Сағат 

кӛлемі 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

№ 2 қосымша 

Кәсіби сынақ ісі тҥрінде  біліктілігін арттыру жайындағы  

Е С Е П  
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Тегі, аты, әкесінің аты ______________________________________________ 

Лауазымы_________________________________________________________ 

Оқытуды ӛткен орны ________________________________________ 

Оқыту мерзімдері   20__ж.  «___»____________20__ж. «___» 

____________дейін 

Оқыту қорытындылары (сынақ мерзімінен ӛтушімен толтырылады) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

Оқу үрдісте оқыту нәтижелерін пайдалану жайындағы ҧсыныстар (сынақ 

мерзімінен ӛтушімен толтырылады) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

Сынақ мерзімінен ӛтуші _____________________/_____________________ 

                                                                         (қолы)               (қолдың мағынасын 

ашу) 

Бӛлімше немесе ЕСҰ жетекшісі______________ / ______________________ 

                                                                          (қолы)                   (қолдың 

мағынасын ашу) 

 

 № 3 қосымша 

Кәсіби сынақ істі ӛткендігі туралы куәлік  

 

  _____________________________________________ берілді, ол  

                                   (сынақ мерзімінен ӛтуші-оқытушының Т.А.Ә.А.) 

____________________________________________ тақырыбы бойынша 

 

__________________________________ базасында  

 

 20__ ж. «__»________20__ ж. «__»________ кәсіби сынақ істі ӛтті  

Сағат саны -___________ 

ЕСҰ жетекшісі ________________ / _______________________ 

                                         (қолы)                (қолдың мағынасын ашу) 

 

Мӛрдің орны                                                                         20__ ж «___»______. 
 

 

ТӘЛІМГЕРЛІКТІ ҦЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ 

ЕРЕЖЕ 
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1. Жалпы ережелер 

Тәлімгерлік – біліммен, тәжірибемен бӛлісу, уәждерін тереңдету, ӛзінің 

беделін мойындатқан, тәжірибесі бар және оны бӛлісуге ынтасы бар тұлға 

жағынан ӛзінің мамандығын енді бастап келе жатқан жас маманның 

жұмысына деген сүйіспеншілігін ояту. Тәлімгер колледждің әдістемелік 

кабинетімен және директордың бұйрығымен тағайындалады.  

 

 

2. Тәлімгердің қҧқықтары мен міндеттері 

2.1. Тәлімгерлерге қажетті қасиеттер: 

— Лайықты қасиеттері, адамгершілігі, жетістіктері бар болуы; 

— Қызметке жаңадан келгендерді қабылдайды, олардың 

мансаптары мен жетістіктерін  қалыптастыруға кӛмектеседі; 

— Ӛзінің қамқорлығындағы тұлғаға ӛзінің білімімен, 

материалдарымен, тәжірибесімен, дағдыларымен бӛлісуге 

ынтасы болуы қажет; 

— Сенім ахуалын жасай білу; 

— Ең бірінші ақпарат кӛзі болып табылады; 

— Ӛзі үшін жоғары үлгілерді қалыптастырады; 

— Ӛзінің мамандығын жақсы кӛреді және оның энтузиасты болып 

табылады; 

— Ӛзінің саласында жетілдіруді жалғастырады, жоғары танымдық 

қажеттілікке ие болуы тиіс; 

— Әріптестердің құрметіне ие; 

— Ұйымдастырушылық және коммуникативтік қасиеттері болуы 

қажет; 

— Кәсіби қызметте 10 жылдан жоғары еңбек ӛтілімі болу керек; 

— Жоғары және бірінші біліктілік дәрежесі болу керек. 

 

2.2. Міндеттері: 

— Тиімді тәлімгерліктің жоспарын құрастырады және оның екі-үш 

жыл ішінде жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді; 

— Қарамағындағылардың жұмысын сараптап, олардың әлеуетті 

мүмкіндіктерін бағалайды; 

— Жас оқытушыларға 2-3 сабаққа озумен сабаққа дайындалуға 

әдістемелік кӛмекпен қамтамасыз етеді; 

— Дидактикалық материалдарды, кӛрнекіліктерді, мәтіндік 

тапсырмаларды, бақылау тапсырмаларының түрлерін 

жинастыруда кӛмек кӛрсетеді; 

— Ӛз білімін жетілдіру үшін әдебиеттерді таңдауда, құжаттарды 

толтыру мен рәсімдеу кезінде кӛмек кӛрсетеді; 

— Әр күннің, аптаның қорытындысы бойынша күнде әңгімелеседі 

және пайда болған мәселелерді шешеді; 
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— Жас оқытушының сабақтарына қатысады, айына 2 рет ӛзара 

сараптама жасайды; 

— Заманға сай талаптарды есепке ала отырып, тәлімгерлік қызметте 

тәжірибеге жаңа ұйымдастырушылық формалар енгізеді (рольдік 

ойындар,  байқаулар); 

— Ӛзінің кәсіби білімін, қабілеттерін жетілдіреді; 

— Аттестацияға дайындалу кезінде кӛмек кӛрсетеді, аттестациялық 

комиссияға сарапшылық тұжырым береді; 

— Колледж әкімшілігін жас оқытушының машықтануы туралы 

хабардар етеді; 

— Талап бойынша тәлімгерлік жӛніндегі есебін жүзеге асырады; 

— Динамикалық тәлімгерлік қарым қатынасты қамтамасыз ету. 

2.3. Тәлімгердің құқығы: 

— Кәсібін жетілдіруге; 

— Әкімшіліктен және әріптестерінен кӛмек сұрауға; 

— Тәлімгерлік қызметте тәжірибемен алмасуға; 

— Қарамағындағымен келіспеушілік болмаған жағдайда 

тәлімгерліктен бас тартуға; 

— Қоғамдық жүктемесі үшін марапаттауға. 

 

 

 

ЕҢ ҤЗДІК  САБАҚ  ӘДІСТЕМЕЛІК   ӘЗІРЛЕМЕСІНІҢ  

 БАЙҚАУЫ ТУРАЛЫ 

ЕРЕЖЕ 

 

1.   Жалпы ережелері 

1.1 Осы ереже Қостанай медициналық  колледжінің  ең үздік  сабақ 

әдістемелік  әзірлемесінің  байқауын ӛткізу  тәртібі мен шарттарын  реттейді. 

1.2  Байқау ұйымдастырушысы – әдістемелік кабинеті болып табылады. 

1.3  Байқау ұйымдастырушылары  қамтамасыз етеді: 

- байқау ұйымдастырушыларына  тең жағдай жасау; 

- байқау ӛткізуінің  жариялылығы; 

- қазылар алқасын тағайындау; 

- объективті шешім қабылдау үшін  қазылар алқасының жұмысына жағдай 

жасау; 

- байқау жеңімпаздары мен қатысушыларын марапаттау. 

 

2.  Байқаудың мақсаты мен міндеттері 

- білім беру мекемесінде оқу үрдісін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуін 

жетілдіру; 

-  білім беруде  тиімді педагогикалық тәжірибені зерттеп тарату 

- оқытушылардың шығармашылық потенциалын дамыту және кәсіби 

біліктілігін арттыру; 
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- әзірмелерді әзірлеу барысында педагогикалық қызметкерлердің  

инновациялық қызметін дамыту және оқу үрдісіне  білім берудегі  

технологияларды енгізу. 

 

3. Байқауға қатысушылар 

3.1 Қостанай медициналық колледж оқытушылары ӛз еркімен  қатысуға  

мүмкіндік беріледі. 

 

4. Байқау номинациялары 

Байқау  келесі номинация  бойынша ӛткізіліеді: 

- сабақтың ең үздік әдістемелік  әзірлемесі. 

 

 

5. Байқау жҧмыстарының баға  критерийлері 

5.1 Байқауға ұсынған материалдардың сапасын бағалауында ескерілетін: 

- сабақтың мақсаттары; 

-берілген материалының денгейі (ғылымилығы, қолжетімділігі, 

қисындылығы, ӛзектілігі); 

-сабақтың әдістемелік  ерекшелігі; 

-оқыту әдіс-тәсілдері мен  түрлерінің  алуан түрлілігі; 

- оқу уақытын тиімді пайдалану; 

- техникалық құралдары мен дидактикалық материалдарды тиімді пайдалану; 

- материалдарды әзірлеу.  

 

6. Материалдарды  байқауға ҧсынудың реті мен мерзімі 

6.1 Байқау 2015 жылдың  1 сәуір - 15 мамыр аралығында ӛткізіледі. 

6.2 Байқауға қатысу материалы 6 мамырға дейін әдістемелік кабинетке 

тапсырылады. 

6.3 Байқаудың талаптарына, ережесіне сай келмейтін, уақытында  

тапсырылмаған материалдар қарастырылмайды. 

 

7.Қорытындылау және қатысушыларды марапаттау 

7.1 Байқау жеңімпаздары дипломмен марапатталады. 

 

 

 

ОҚУ ӘДЕБИЕТІН  ДАЙЫНДАУДЫ 

 ҦЙЫМДАСТЫРУ ЖӚНІНДЕ  ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1.Оқу, оқу –әдістемелік құралдар, әдістемелік нұсқаулар, практикумдарды 

дайындау, 

сараптамадан ӛткізу және жариялау жұмыстарын ұйымдастыру туралы осы 

Ереже 
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Қазақстан Республикасы «Білім туралы»  Заңының 5-бабы 27 тармағына , ҚР 

ДСМ  ИТРО 

құрастырылған  ҚР медициналық  жоғары оқу орындарында оқу әдебиеттерін 

дайындау мен баспадан  шығаруды ұйымдастыру ережесіне сәйкес әзірленді 

және оқу 

әдебиеттерін әзірлеу, сараптамадан ӛткізу мен жариялаудың ұйымдастыру 

тәртібін 

анықтайды. 

1.2. Оқулықтар ҚР БҒМ бекіткен Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттары,ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму  Министрімен 

бекітілген 

типтік оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес әзірленеді. 

1.3. Жыл сайын, ағымды жылдың 28 тамызына дейін, оқытушылар 

ЦӘК(ПӘК) тӛрайымдарына  оқу құралдарын дайындау жоспарын, сонымен 

бірге  оқу құралының басылымға шығару дәйектемесі  енгізілген   жеке 

жоспарларын  тапсырады.  

 

1.4. Жыл сайын, ағымдағы жылдың 15 қыркүйегіне дейін, ЦӘК тӛрайымдары 

әдістемелік кабинетіне  басылым жоспарын келесі түрде ұсынулары тиіс: 

 

№  Автордың  А.Ж.Т  

Жұмыс атауы 

Сараптама 

комиссиясына 

тапсыру мерзімі 

 

    

 

1.5. Оқу материалдарын сараптау жұмысын колледждің  жоғары, бірінші 

санаттағы оқытушылардан  құрылған,  жыл басында колледж директордың 

бұйрығымен бекітілген  сараптама комиссиясы жүргізеді. 

1.6. Оқу әдебиетін жасаушы Әдістемелік кеңесінің  сараптама комитетіне 

келесі құжаттарды тапсырады: 

а) оқу әдебиеті сұлбасының бір данасын (баспа және электрондық); 

6) жариялау үшін ұсынымдар ЦӘК/ПӘК отырысынан  кӛшірме; 

 тақырыбы (оқулықтың, оқу құралдың, сӛздіктің, т.б..); 

 жоспарға сәйкес  берілген бӛлімді  оқытуға___сағат бӛлінеді; 

 берілген оқу құрал(оқулық) бірінші рет басылады, немесе қайта 

шығарылады( ӛзгертуі,жылы); 

 жазылу стилі; 

 қорытындысы-басылу немесе қайта басылу  қажеттілігі. 

в) ғылыми дәрежелері бар мамандардың шолуы (ішкі, сыртқы). 
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1.7. Сараптама материалдардың сарапшылар комиссиясына берілген күнінен 

бастап, 30 

күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады. 

Сараптама  материалы колледж әдістемелік  комиссиясында талқыланып, оқу 

үрдісінде қолдануына  ұсыныс береді. 

1.8 Сараптама комиссиясының негізгі критерийлері: 

 оқу басылымының тақырыптары, қолдану шеңбері; 

 иновациялық қызметінің түрі (жаңа дидактикалық тәсілдерінің 

әзірлемелері, жаңа әдіс-тәсілдерінің формаларының апробациялары); 

 оқу әдебиетінің  мемлекеттік  жалпыға  міндетті білім беру стандартына, 

оқу бағдарламасына, оқу материалының  негізгі дидактикалық 

принциптеріне  сәйкестігі; 

 басқа оқу басылымдардан сапалық айырмашылығы болуы. 

 

1.9.Сараптама комиссиясының жұмыс нәтижесінің негізінде  медициналық 

колледждің Әдістемелік кеңесі  шешеім қабылдайды: 

 негізгі немесе қосымша әдебиеті ретінде бекітіледі; 

 толықтыруға жіберіледі; 

 қабылдамауды бекітеді. 

1.10 Екі рет тҥзеуге беріліп, қателері жойылмаған оқу-әдістемелік 

әдебиеті   одан әрі   қарастырылмайды. 

1.11 Сараптама комиссиясымен  мақұлданған  оқу құралдарының авторлары 

ӛз жұмыстарын Республикалық  кітап палатасында      тіркеуге құқықтары 

болады. 

1.12 Кей жағдайларда, уақыт талабы сақталмағанда, берілген жұмыс 

автоматты түрде басылым жоспарынан алынып тасталынады. Автор 

аталмыш жұмысты келесі жылы ұсыну құқығынан айырылады (белгіленген 

уақытта жұмыстың кӛрсетілмеуінің дәлелді себептері болмаса). 

 

 

2. ОҚУ ҚҦРАЛЫН  ӘЗІРЛЕУІНЕ  ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ 

ТАЛАПТАР 

 

Оқу құралы құзыреттілікті дамытуға , білім алу үрдісінің нәтижесіне 

бағытталган, білім алушылардың ӛз бетімен жұмыс жасауға арналған. 

 Әдебиет  міндетті түрде  бәсекеге қабілетті   тұлганы даярлауға жағдай 

жасау тиісті. Оқу әдебиеті  білім  беру үрдісінің  нақты  жағдайда, нақты 

нәтижеге жетуіне  мүмкіндік беру тиіс. 

  Оқу құралдарына қойылатын жалпы талаптар: 

 мақсатты бағыттылық,оқу құралдарының нақты міндеттері мен 

мақсаттарының қойылуы; 

 құрылымның айқындылығы, сұрақтарды қарастыру кезіндегі ғылымилық 

дәлелдеменің нанымды болуы; 
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 автордың оқу құралында қолданған түсініктер мен анықтамалар, 

терминологияны ашып кӛрсетуі; 

 баяндаудың нақтылығы, сауатты түрде рәсімдеу. 

Оқу құралының жазылу стилі ғылыми болуы тиіс. Онда әдеби, эмоционалды 

тіркестер,эпиграфтар, лирикалық оралымдар қолданылмайды. 

Оқу-құралы мазұнының қысқа да, анық болуымен, қарастырылған 

мағұлматтар толық және айқын кӛрсетілуімен ерекшеленуі керек. 

 

 

3. ОҚУ ҚҦРАЛДАРЫНЫҢ ТҤРЛЕРІ 

 

Оқулық - оқу пэнінің жүйелі мазмұны енгізілген, оқу бағдарламасына сай 

жазылған және басылымның осы түрі ретінде ресми бекітілген нақты бір 

пэнге арналған негізгі оқу басылымы. 

•    окулықтың атауы міндетті түрде МЖМБС-ғы пэннің атауымен сэйкес 

келуі қажет; 

•    бітірушінің біліктілік сипаттамасының барлық аспектілерін баяндайтын 

бӛлімдер мен тақырыптар енеді; 

•    дайындық профиліне байланысты сол пэннің негізгі элементтерінен 

құрылады, назар аударуға тиіс тақырыпты кӛрсете отырып, берілетін 

материалды жүйелеп жэне дэл құру керек; 

•    басқа пэндерді қайталауды болдырмау жэне оқу материалын кӛп 

тапсырмау қажет; 

• оқулық ғылыми зерттеу болмағандықтан, материал қарапайым, түсінікті 

тілде берілу қажет. 

 Оқу қҧралы - оқулықты жартылай немесе түгелдей толықтырушы не 

алмастыру-шы жэне басылымның осы түрі ретінде ресми бекітілген оқу 

басылымы. Оқу құралы пэнді түгелдей қамтымайды, тек алынған 

бағдарламаның бір бӛлігін (бірнеше бӛлімдерді) ғана қамтиды. 

 Оқу-әдістемелік қҧрал - сабақ беру эдістемесінің, оқу пэнін 

үйренудің, оның та-рауын не бӛлімінің материалдарын қамтыған оқу 

басылымы. 

 Кӛрнекі оқу қҧралы - оқу ақпараты иллюстративті материал (атлас, 

фотосурет альбомы, рентгенограмма, графикалық схема, кесте, т.б.) түрінде 

берілген, оқуға, дэріс беруге немесе тэрбиелеуге кӛмектесетін басылым. 

 Оқу жинағы - оқытудың белгілі бір сатысына арналған жэне құрамына 

оқулық, оқу құралы, жұмыс дэптері, анықтамалық басылым енетін оқу 

басылымдарының жинағы. 

 Оқу-әдістемелік кешен (ОӘК) (эдістемелік эзірленімдер, эдістемелік 

нұсқаулық, оқу-эдістемелік құрал, т.б.) - жеке пэннің бағдарламасы бойынша 

құрылған жэне оның негіздерін терең меңгеруді қамтамасыз ететін, 

оқулықты толықтыратын басы-лым. 

 Терминологиялық сӛздік - білімнің белгілі бір саласының терминдері 

немесе тақырыптары жэне олардың түсіндірмесі берілген сӛздік. 
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  Практикум–игерілген теориялық білім негізінде оқыту материалын 

тереңдете бекітуге себепші болатын оқу құралы. Оқу құралының мазмұны 

материалды түрліше мәлімдейтін бӛлімдерге бӛлінген. Онда, атап айтқанда, 

оқу пәні бойынша практикалық тапсырмаларсериясы ұсынылады: 

Жаттығулар, тапсырмалар, дидактикалық материалдар, тренингтер, рӛлдік 

үйретуге арналған және дамытушы ойындар талдау мен шешімді талап ететін 

тәжірибелік жағдайлар. 

Тапсырманың түріне, оларды орындау бойынша әдістемелік кӛмек кӛрсету, 

студенттердің ӛзіндік жұмыс жасау қабілеттерін дамыту мақсатында 

түсініктемелер, талдаулар, практикалық кеңестер беріледі. 

Қосымша ретінде сӛздіктер (мысалы, оқытылып жатқан тілдер бойынша), 

глоссарий,жадынамалар, иллюстрациялар және қосымша материалдың басқа 

да элементтері орналасуы мүмкін. 

Практикалық оқу құралында жеке авторлық материалдармен қатар 

құрастырушылар атап кететін басқа дерек кӛздерінен алынған материалдар 

тізімі қолданылады. Оларға мәтіндер, технологиялар, үлгілер, әдістемелер, 

ӛңделген оқу бағдарламалары, жобалық жоспарлар менолардың үлгілері 

және т.б. жатады. 

 Әдістемелік нҧсқаулар оқу құралының түрі ретінде оқу материалын 

зерттеуде қандай да бір мәселеге арналуы мүмкін. Онда осы мәселенің 

сипаттамасы және оны шешудің нақты жолдары мен тәсілдері кӛрсетіледі. 

Нұсқаулық иллюстративті материалмен берілуі мүмкін. 

Қорытындыда берілген мәселе бойынша қолданылған әдебиеттер тізімі 

беріледі. 

 

4. ОҚУ  ӘДЕБИЕТІНІҢ ҚҦРЫЛЫМЫ 

 

Оқу-эдістемелік эдебиет: 

1) Титул парағынан; 

2) Қысқарған сӛздер тізбесінен; 

3) Мазмұннан; 

4) Кіріспеден; 

5) Негізгі бӛлімнен; 

6) Қорытындыдан; 

7) Тест тапсырмаларынан; 

8) МЖМС сэйкес құрылған библиографиялық тізімнен тұруы керек. 

 Тигул парағында келесі атрибуттар болуы керек: Қазақстан 

Республикасының Дснсаулық сақтау министрлігі, медицина білімі мен 

ғылымының инновациялық тсхнологиялар Республикалық орталығы, автор 

жүмыс істейтін мекеменің атауы, жұмыстың аты, автор(лар)дың аты-жӛні. 

Тигул парағы қүжат беттерінің жалпы нӛмірлеріне кіреді. Титул парағына беі 

номірі қойылмайды. 

Титул бетінің екінші жағына авторлар мен рецензенттердің аты-жӛні, 

ғылыми дэрежесі мен атағы туралы мэлімет жазылады, жүмыстың мазмүны 
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жэне кімге арналғаны кӛрсетілген резюме беріледі (титул парағының үлгісі - 

№ 1 қосымша). 

 Қысқарган сӛздер тізбесі. Алғаш рет қолданылып отырған қысқарған 

сӛздер толық жазылады, жақша ішінде қысқарған түрі беріледі. Жүмыста 

қысқарған сӛз кӛп болмауы керек, бүл материалды түсінуді қиындатады. Кең 

таралмаған қысқарған сӛздер, шартты белгілер, символдар тізім түрінде 

алфавит ретімен бір бетте жеке беріледі. 

  Мазмҥны. Мазмүнындағы бӛлімдер мен тараулардың атауы мэтіндегі 

атаулары-на сэйкес келуі жэне беттері кӛрсетілуі тиіс. 

  Кіріспе. Кіріспеде үсынылып отырған оқу-эдістемелік басылымның 

неме-сс жиынтықтың (ОӘЖ) ӛзектілігі мен жаңалығы кӛрсетіліп, мақсаты 

мен негізгі міндеттері белгіленуі, студенттердің ӛзіндік жүмысының 

маңыздылығына кӛңіл ау-дарылу керек.. 

 Негізгі бӛлім. Жүмыстың мазмүны мен оның атауы сэйкес келуі тиіс. 

Оқулық-гарды, оқу қүралдарын, оқу-эдістемелік қүралдарды, эдістемелік 

нүсқаулық-гарды жазғанда жалпы үғым аппараты, біріздендірілген 

терминология, жалпы қолданылатын белгілер (анатомиялық номенклатура, 

Бірліктердің халықаралық жүйесі СИ, МКБ - 10 жэне т.б.) қолданылады. 

Дэрілердің атауы дэрілер атауының Мсмлекеттік реестріне сэйкес болуы 

керек. ОӘӘ берілетін ақпарат дәрі ӛндірушілер мен медициналық 

техникага тәуелсіз болуы қажет. 
Негізгі бӛлім материалында тақырып бойынша жаңа терең мэліметтер 

баяндалғаны жэне дэлелді медицина принциптеріне сай болғаны жӛн. Негізгі 

бӛлімде диссертациялық жүмыстың, авторефераттың немесе ғылыми 

мақаланың қүрылымдық элементтері болмауы керек (материалдар жэне 

зерттеу эдістері, ӛз қорытындыларын талқылау, т.б.). Мэтінде эдеби 

дереккӛздер авторларының тегі, аты, экесінің аты кӛрсетілмейді, олар 

эдебиет тізімінде беріледі. Материалды мазмүндауда басқа пэндер бойынша 

оқулықтардың мазмүнымен сабақтастық қажет. ОӘӘ мэтінін тергенде келесі 

ережені үстанған жӛн: сол жақ ақ жиегі - 3 см, оң жақ- 2 см, астыңғы, үстіңгі 

ақ жиектер - 2 см, жоларалық интервал - жалқы, шрифт ӛлшемі - 14. Сурет-

тер, кестелер, схемалар мэтінді мазмүндау барысына қарай нӛмірленіп 

орналастыры-лады жэне мэтінде оған сілтеме беріледі. 

Егер қысқарған сӛздер, шартты белгілер, символдар үш реттен артық 

қолданылмаса, жеке тізімге оны кіргізбей-ақ, мэтінде кездесуіне қарай 

түсіндіріліп отырады. 

 Қорытындыда осы оқу-эдістемелік эдебиеттің (ОӘӘ) күндылығына 

баға беріліп, түжырым жасалады. 

 Тест тапсырмалары: ОӘЖ тест тапсырмалары мен ситуациялық 

есептері ( № 3 қосымша)  нүсқаулықтарына сай эзірленеді. 

 Әдеби дереккоздер міндетті түрде  басылған жылы  кӛрсетіліп ( 5 

жылдан аспау керек), жүмыстың соңында үсынылады  7.1 2003  МСТ-ға сай  

ресімделуі тиіс. 
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1 қосымша 

 

 

Титул парағының үлгісі 

 

Қазақстан Республикасы  денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау 

министрлігі 

«Қостанай медициналық колледжі» МКҚК 

Қостанай  облысы  әкімдігінің денсаулық сақтау Басқармасы  

 

 

Авторы (лары) 

 

 

Жҧмыстың аталуы 

 

 

«________________________» пәнінен медициналық колледждерінің 

студенттеріне  арналған оқулық (оқу қҧралы, оқу-әдістемелік қҧралы 

т.б.) 

 

Қала, жыл 

 

 2 қосымша 

 

Титул парақтың сырт жағы үлгісі 

 

УДК ( Алматы қ. Кітап палатысы береді) 

ББК ( Алматы қ. Кітап палатысы береді) 

Г( Алматы қ. Кітап палатысы береді) 

 

№ _____    __________________пәндерінің ЦӘК отырысында қаралды. 

 Хаттама  № __  «__» _____ 20___ ж. 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТТЕР: 

А.Ж. Тегі – лауазымы, мекеме/ білім беру ұйымы, ғылыми дәрежесі, атағы. 

А.Ж. Тегі – лауазымы, мекеме/ білім беру ұйымы, ғылыми дәрежесі, атағы. 

 

Авторы (-лары) 

 

_____Жҧмыс атауы: Басылым түрі /автордың  А.Ж.Тегі.-Костанай.         

20__. – __ б. 



49 
 

ISBN ( Алматы қ. Кітап палатысы береді) 

 

Аннотация ( жұмыстың қысқаша сипаттамасы) 

 

 

     УДК ( Алматы қ. Кітап палатысы береді) 

     ББК ( Алматы қ. Кітап палатысы береді) 

 

 

ISBN ( Алматы қ. Кітап палатысы береді) 

 

  ©Тегі  А.Ж., жыл 

 

3  қосымша 

 

Жабық түріндегі  тестер тапсырмаларын ресімдеу және даярлау  

бойынша әдістемелік кепілдемелер 

 

I. ҚР БҒМ талаптарына сәйкес тест тапсырмалары келесі 

критерийларына сәйкес болу тиіс:  

1. Тапсырмалардың мазмұны МЖБС және оқытылатын пәнінің оқу 

бағдарламасына толық сәйкес болу керек; ғылымилық және дұрыстық 

талаптарына сай келу тиіс. 

 2. Әр бӛлім(тақырып) үшін оқытылатын пәні бойынша тест 

тапсырмаларының саны, жұмыс бағдарламасында бұл бӛлімде(тақарып) 

оқытылу үшін жоспарланған, сағат санына пропорцианальді болу тиіс.  

100 сағат кӛлеміндегі пәндер үшін тест тапсырмаларының ең аз деген 

саны - 150 болу керек.  

Ал оқу жоспарында сағат саны одан кӛп болған пәндер үшін тест 

тапсырмаларының саны пропорцианальді кӛбейуі тиіс. Тест 

тапсырмаларының қоры неғұрлым кӛп болса, білімді тексеру мен 

бағалау сапасы соғұрлым жоғары.  

II. Жабық тҥріндегі тест тапсырмалары келесі талаптарға сай болу 

тиіс: 

1. Тапсырма бір дұрыс  (жабық  түрінде) жауабымен болу тиіс. 

2. Тапсырмаларда  нұсқаудың бес жауабы болу керек. 

3. Тапсырма шарттарында   келесі нұсқаулар болмау  тиісті 

-Атаңыз... 

-Артығын табыңыз. 

Тапсырма жауаптарында  келесі нұсқаулар болмау тиісті 

 

4. Тапсырма лексика мен стилистика жағынан сауатты жасалған болу 

керек.  
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5. Тапсырманы жазу стилі бір қалыпты болу қажет (жауабы қойылған 

сұрағының логикалық аяқталуы болған жӛн).  

6. Тапсырмада бір ғана аяқталған ой болу тиіс; кіріспе фразалары, 

қайталаулар және негізгі сұрақпен байланыспайтын мәліметтер болмау 

керек. 

7. Тапсырма, тест жасаушының оқыған материал туралы ойын анықтайу 

емес, материалды игерген деңгейін бағалау тиіс.  

8. Жауаптар варианттарының дұрыстылығы даулы болмау тиіс (яғни 

бүкіл оқулықтар және оқу құралдармен бірдей берілу керек).  

9. Дұрыс емес жауаптарының варианттары кездейсоқ емес болу тиіс, 

сұрақ мағынасы жақын (шындыққа ұқсас). 

10. Тапсырманың мазмұнын қабылдап алу және орындауына берілетін 

уақыт орта шамамен 1-1,5 минуттан аспауы керек. 

III. Тест тапсырмаларын терген кезде келесі технологияларды 

сақтаған дҧрыс 

1. Тес тапсырмаларын терген кезде «WORD» редакторын қолдану. 

2. Бет параметрлері:  

- беттің форматы - А4, ориентациясы – кітап; 

- жоғары және тӛмен, оң және сол жағынан – 2 см; 

- беттерді тӛмен жағынан номерлеу, беттің ортасынан.  

3. Тест тапсырмаларын Timеs New Romаn шрифтымен теру (бұл 

стандартты шрифт бүкіл компьютерлерде орнатылған), шрифт ӛлшемі 

– 14, сӛз арасындағы интервал – 1 ақ жер, жол арасындағы – жалан 

қабат. 

4. Тапсырманың тұжырымдамасын анық шрифпен басу, жауаптар 

варианттарын – дағдылы. 

5. Жауаптар варианттарын үлкен, латын әріппен, жақшамен бірге: А), В), 

С), Д), Е). Жақшадан кейін нүкте қойылмайды! Автоформатты 

қолданбау!  

6. Әр пәнінің тест тапсырмаларын, мамандықтың коды мен аталуын және 

пәнінің толық аталуын жазып, бӛлек файылға теру керек.  

 

4 қосымша 

Оқу  әдебиетіне берілетін рецензиның мазмұнына қойылатын  

талаптардың үлгісі 

Оқулықтарга жэне оқу құралдарына берілетін рецензия 3 бӛлімнен тұруы 

қажет: жалпы бӛлім, жұмысты парақтап талдау материалы жэне қорытынды. 

1. Пікірдің жалпы бӛлімінде басылымга арналған келесі талаптарга жауап 

берілуі керек: 

•    оқулық басылымы атының мазмұнына сэйкестігі; 
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•   оқулық басылымының жалпы аумагының немесе пэнді оқытуға 

қарастырылған сағаттар санының кұрылымдық бӛлімдерінің сэйкестігі 

(бӛлімдер, тараулар); 

•    оқу материалы мазмұнының мемлекеттік стандартқа, оқу процесінің 

заманауи талаптарына жэне курстың типтік пэн бағдарламасына сэйкестігі; 

•    материалды қисынды жэне жүйелі баяндауы; 

•    басылымның осы мэселе бойынша бұрын жазылған оқу эдебиетінен 

айырмашылығы, сабақтастық дэрежесі, жұмыста пэнаралық байланыстың 

қамтылуы; 

•    қолжазба мазмұнының ғылыми жэне эдістемелік деңгейі; 

•   басылым мазмұнының медицина ғылымының қазіргі заманғы даму 

деңгейіне, еліміздің жэне шетелдің қазіргі заманғы ғылым жетістіктері 

материалын баян-дау деңгейіне сэйкестігі, осы пэн бойынша бар эдебиет 

қаншалықты толық эрі дұрыс қолданылған; 

•    практикалық сұрақтардың түсіндірілу дэрежесі, олардың ӛзектілігі; 

•    иллюстрациялық материалдардың (мэтіндердің, суреттердің, 

схемалардың, сызбалардың, иллюстрациялардың) сапасы жэне олардың 

зерттелетін материалға сэйкестігі, жұмысқа иллюстрация эдістемелік 

тұрғыдан дұрыс таңдалған ба, иллюстрация типі пэн сипатына сай келе ме 

жэне материалды меңгеруге қаншалықты кӛмектесе алады; 

•    материалдың эдістемелік деңгейі, оның білім беру технологияларына 

бейімделуі (дидактика принциптері мен эдістерін есепке алу, бақылау 

сұрақтары, есептері жэне т.б.); 

•    берілген материалдың баяндалуына жэне қолданылуына психологиялық-

педагогикалық талаптардың сақталу деңгейі, эдістемелік тұрғыдан жұмыс 

қаншалықты қанағаттанарлық деңгейде, осы пэннің оқытылу талаптары-на 

жауап береді ме, студенттердің ӛзіндік жұмысында қолданылу мүмкіндігі 

(материалдың дэл жэне анық баяндалуы, эдістемелік проблеманы зерттеуге 

бағытталуы, қайталаудың болмауы жэне т.б.) 

2. Рецензияның екінші бӛлігінде рецензент кӛрсеткен жұмыстағы 

кемшіліктердің толық тізбесі жэне оларды талдау, дэл емес жэне теріс 

анықтамалар мен тұжырымдар, магыналық жэне стилистикалық олқылықтар 

беріледі. 

3.   Қолжазбада жалпыға бірдей бекітілген терминологияның, нормалардың, 

аурулардың жіктелуінің, стандарттардың, нұсқаулардың жэне т.б.  

қолданылуын бағалауға аса кӛңіл бӛлінуі тиіс. 

Рецензияның қорытынды бӛлімінде оқулық немесе оқу қүралы туралы түтае 

негізделген қорытынды жэне осы жүмысты жалғастыру үшін үсыныстар 

беріледі. 

Егер жүмыстың, рецензенттің ойынша, маңызды кемшіліктері болмаса, ал 

корсетілгендер оқулықты жетілдіру барысында оңай түзетілетін болса, онда 

рецензияның қорытынды бӛлімінде жүмыстың баспадан шығуға 

лайықтылығы туралы анық үсыныс беріледі. Жүмыстың мазмүнына 

рецензент теріс пікір берсе жэне ол жүмыста жеткілікті дэлелденген болса, 
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онда рецензияның сипаттау жэне қорытынды бӛлімінде бүл қорытындыны 

анық түжырымдалуы керек. Егер жүмыс рецензенттердің ескертулері мен 

үсыныстарына сэйкес авторлық ӛңдеуді қажет етсе, ӛнделгеннен кейін 

рецензиялауға қайта үсыну қажеттігін кӛрсету керек.  

 

 

 

 


