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1 Жалпы ереже 
 
1.1 Бұл ереже «Кəсіби іс-тəжірибені ұйымдастыру мен өткізу жəне іс-

тəжірибе өткізу базасы ретінде мекемелерді анықтау ережесі » (бұдан əрі - 
ереже немесе Е) «С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті» (бұдан əрі – ШҚМУ, университет) жоғары білім беру 
бағдарламаларын игеріп жатқан білім алушыларының кəсіби іс-тəжірибесін 
ұйымдастыру жəне өткізу тəртібін, сондай-ақ оны жүзеге асыру əдістемесі, 
іс-тəжірибенің бағдарламаларын əзірлеу, мақұлдау жəне сақтау тəртібі, іс-
тəжірибе бойынша есептілік формалары, іс-тəжірибені 
ұйымдастырушылардың құқықтары мен міндеттерін анықтайды. 

1.2 Бұл ереже университеттің барлық тиісті білім беру бағдарламаларын  
оқу үдерісін жүзеге асыруды қамтамасыз етуші кафедраларымен жəне басқа 
да құрылымдық бөлімшелерімен қолданылады. 

1.3 Білім алушылардың іс-тəжірибесі жоғары білім берудің білім беру 
бағдарламаларының (бұдан əрі – ЖББ БББ) негізгі бөлігі болып табылады 
жəне іс-тəжірибе базаларында студенттерді кəсіби іс-тəжірибе негізде 
даярлаудағы  білім беру үдерісін ұйымдастырудың бір түрі болып табылады.  

1.4 Білім алушылардың кəсіби іс-тəжірибесі ШҚМУ-дағы оқу 
жұмысының міндетті түрі болып табылады себебі кəсіби іс-тəжірибеден өтуі 
- теориялық оқыту процесінде студенттердің алған білімдерін тереңдету жəне 
жалпы кəсіби жəне кəсіби құзыреттерді қалыптастыру мақсатында оқу 
үдерісінің  жəне ЖКББ, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру МЖББС 
міндетті талаптары. 

1.5 Мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін іс-тəжірибе өту орындары ден 
денсаулығы жəне қол жетімділік талаптарын ескере отырылып таңдалу 
керек. 

1.6  Іс-тəжірибені жүргізу əдістемелік жұмыс жəне іс-тəжірибе бөлімінің 
кəсіби іс-тəжірибе жетекшісі тарапынан үйлестіріледі (ƏЖжІТ) 

1.7 Кəсіби іс-тəжірибені ұйымдастыру жəне өткізуге жауапты оқу-
əдістемелік жұмыстар жөніндегі проректоры мен келісімшарт талаптарына 
сəйкес ұйымдардың басшылары (тəжірибелік базалардың) болып табылады. 

 
2 Нормативтік сілтемелер 
 
2.1 Бұл ереже  келесі нормативтік құжаттардың талаптарына сəйкес 

жасалынған: 
2.1.1 «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

жоғары оқу орындарының академиялық жəне басқарушылық тəуелсіздігін 
кеңейту туралы» өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы »2018 жылғы 4 
шілдедегі № 171-VI Қазақстан Республикасының Заңы. 

2.1.2 «Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрінің 2018 
жылғы 31 қазандағы № 604 «Білім берудің барлық деңгейлеріндегі 
мемлекеттік білім беру стандарттарын бекіту туралы» бұйрығы. 
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2.1.3 «Білім берудің кредиттік технологиясы бойынша оқу үрдісін 
ұйымдастыру ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 
жəне ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сəуірдегі № 152 бұйрығы (2018 
жылғы 12 қазандағы № 563 өзгертулерімен). 

2.1.4 «Жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 
білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының қызметі 
туралы үлгі ереже» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы. 

2.1. «С.Аманжолов атындағы ШҚМУ білім алушыларының ағымдық оқу 
үлгерімін аралық жəне қорытынды аттестациясын ұйымдастыру жəне өткізу 
тəртібі туралы». 

 
3 Терминдер мен анықтаулар 
 
3.1 Бұл ережеде негізінде əзірленген нормативтік құжаттардан алынған 

терминдер мен анықтамалар қолданылады.  
Төменде осы ережедегі жиі пайдаланылатын немесе аса маңызды 

терминдер берілген: 
3.1.1 Кəсіби іс-тəжірибе базасы - білім алушылардың  кəсіптік іс-

тəжірибеден өтетін ұйымы, мекемесі немесе университетің бөлімшесі. 
3.1.2 Кəсіби іс-тəжірибе (КІТ) - білім алушылардың оқу үрдісінде 

алынған теориялық білімдерді бекітуге, практикалық дағдыларды жəне  
құзыреттіліктерін игеруге бағытталған оқу үрдісінің бөлігі 

3.1.3 Кəсіби іс-тəжірибе бағдарламасы (іс-тəжірибе бағдарламасы) - 
кəсіби іс-тəжірибе қызметінің білім алушылардың шынайы жағдайда оқыту 
мазмұнын анықтайтын нормативтік-əдістемелік құжат. Бағдарламада іс-
тəжірибенің мақсаты мен міндеттері айқындалады, қалыптасқан кəсіби 
білімдердің тізімі, құзыреті мен дағдылары анықталады, тапсырмалардың 
түрлері мен мазмұны тағайындалады, іс-тəжірибені дайындауға жəне өткізуге 
арналған əдістемелік нұсқаулықтар ұсынылады. 

 
4 БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 
 
ШҚМУ - С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университет; 
УƏК – университеттің əдістемелік кеңесі; 
ФƏК -  факультеттің əдістемелік кеңесі; 
БББ – білім беру бағдарламасы; 
КІТ – кəсіптік іс-тəжірибе; 
ШҚМУ ЕР – Ереже; 
ПОҚ – профессорлық-оқытушылық құрам; 
СМЖ - сапа менеджменті жүйесі. 
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5 Кəсіби іс-тəжірибе бағдарламасы. Іс-тəжірибе түрлері. 
 

5.1 БББ талаптарына жəне профиліне сəйкес іс-тəжірибе ұйымдастыру 
үшін кəсіби іс-тəжірибе бағдарламасы əзірленеді (бұдан əрі - іс-тəжірибе 
бағдарламасы). 

Іс-тəжірибе бағдарламасының мақсаты білім алушылардың  тікелей іс-
тəжірибе өту орындарында кəсіби-тəжірибелік даярлау үдерісін басқару 
болып табылады. 

5.2 Іс-тəжірибе бағдарламасы барлық білім беру бағдарламалары үшін 
(бұдан əрі - БББ) ШҚМУ-дың тиісті кафедраларының профессорлық-
оқытушылық құраммен (бұдан əрі - ПОҚ) БББ жұмыс оқу жоспарына сəйкес, 
ғылым жəне техниканың жетістіктерін, кəсіпорынның тəжірибенің базасы 
ретінде мүмкіндіктерін ескере отырып құрастырылады. 

5.3 Іс-тəжірибе бағдарламасы кафедралармен  оның əрбір түріне бөлек 
немесе  нақты БББ үшін біріктірілген болып əзірленеді.  

5.4 Іс-тəжірибе бағдарламасы кафедра отырыстарында, факультеттердің 
əдістемелік кеңестерімен, факультеттер кеңестерімен қаралады жəне 
университеттің əдістемелік кеңесінде бекітіледі.. 

5.5 Іс-тəжірибе бағдарламасы кəсіби тəжірибе базасы ретінде 
анықталған кəсіпорындармен (мекемелермен, ұйымдармен) келісіледі. 

5.6 Іс-тəжірибе бағдарламасының əзірлеушісі болып табылатын кафедра 
қандай да бір тексеру кезінде оның бар болуына жауапты. 

5.7 Іс-тəжірибе бағдарламалары жаңа оқу жылының басталуына дейін 2 
айдан кешіктірмей өзектіліктілігін тексеру жəне мақұлдау үшін жыл сайынғы 
қарауға жатады.   

5.8 Кəсіби іс-тəжірибе БББ-ның тиісті модульдеріне енгізілген. Сонымен 
қатар, кəсіби іс-тəжірибенің əрбір түрі əртүрлі модульге жатады. 

5.9 Іс-тəжірибе бағдарламасын əзірлеу кезінде бірқатар талаптарды 
ескеру қажет. Жалпы талаптар: 

5.9.1 Оқу тəжірибесі барлық БББ студенттеріне бірінші курста өткізіледі. 
Тəжірибе болашақ кəсіптік қызмет объектілері болып табылатын 

ұйымдарға кіріспе экскурсиялармен университеттің оқу - қосалқы 
бөлімшелері базасында ұйымдастырылады.  

Белгілі бір пəндік саланың ерекшелігіне жəне болашақ маманның кəсіби 
құзырына байланысты оқу, далалық, археологиялық, мектеп, есептеу жəне 
басқа да білім беру іс-тəжірибелері болып келеді. 

Білім алушылардың білім беру іс-тəжірибесінің мақсаты - оқу 
процесінде алынған теориялық білімдерді біріктіру жəне тереңдету, алғашқы 
зерттеу дағдыларын алу, іскерлік хат алмасу дағдыларын меңгеру жəне білім 
беру бағдарламасына сəйкес тəжірибелік дағдыларды иелену сияқты негізгі 
кəсіби құзыреттерді иелену. 

Оқу іс-тəжірибесінің негізгі міндеттері: 
- ШҚМУ қызметінің негізгі бағыттарымен таныстыру; 
- БББ таныстыру; 
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- болашақ мамандығы болып табылатын ұйымдардың құқықтық 
құрылымы, құрылымы, басқару жүйесі туралы жалпы танысу; 

- болашақ кəсіби қызметтің түрлерін, функцияларын жəне міндеттерін 
зерттеу; 

- іскерлік хат-хабарларды жəне жазбаларды зерттеу; 
- коллективте жұмыс дағдыларды игеру. 
5.9.2 Тілдік іс-тəжірибе мақсаты білім алушылардың ауызша жəне 

жазбаша аударма дағдыларын, сондай-ақ іскерлік жəне достық қарым-
қатынас дағдыларын, оның ішінде оқитын тілдерді білушілермен дамыту 
болып табылады. 

Тілдік іс-тəжірибесінің негізгі мақсаттары: 
- студенттерді ауызша жəне жазбаша аударма теориясы мен тəжірибесі 

негіздерімен таныстыру; 
- теориялық жəне тəжірибелік білім мен дағдыларды бекіту жəне 

кеңейту; 
- тілдік коммуникациялар саласында тəжірибелік дағдыларды меңгеру; 
- Арнайы лексиканы аудару дағдыларын кеңейту жəне нығайту 
- сəйкес мамандық бойынша сөздік қорды арттыру; 
- ауызекі тілді, шет тіліндегі қарым-қатынас диалогын дамыту жəне 

бекіту. 
Тілдік тəжірибе тілдерді білетін жəне көп тілді білімдермен оқытуды 

қамтамасыз ететін БББ-да оқитын білім алушылар үшін өткізіледі. 
Тілдік тəжірибе осы БББ бойынша мамандары даярлайтын кафедраға 

бекітіледі. 
Тілдік тəжірибе бағдарламасы тілдерді меңгеру жəне меңгерудің 

деңгейлік моделінің талаптарын жəне көп тілді білім беру принциптерін 
ескеруі керек.  

 5.9.3  Педагогикалық практиканың мақсаты жалпы ғылыми, мəдени, 
психологиялық жəне педагогикалық, əдістемелік жəне арнайы пəндер 
бойынша білімін нығайту жəне тереңдету, сондай-ақ теориялық білім 
негізінде кəсіби (педагогикалық) құзыреттілікті қалыптастыру болып 
табылады. 

Оқу практикасының негізгі міндеттері: 
- педагогикалық қызметтің о бастапқы тəжірибесін алу; 
- білім беру мен оқыту əдіснамасын меңгеру; 
- ағымдағы үрдістерге сəйкес мектепке дейінгі жəне мектеп тəрбиесінің 

мазмұнын жаңарту туралы білімін меңгеру; 
- педагогикалық шеберлік негіздерін білу; 
- оқу-тəрбиелік жəне білім беру жұмыстарды өз бетінше жүргізу 

дағдылары мен қабілеттерін үйрету; 
- ғылыми-психологиялық жəне педагогикалық зерттеулердің 

дағдыларын игеру; 
- тəрбие жұмысының əдістемесінн меңгеру; 
- инновациялық оқыту технологияларын білу; 
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- тəрбиелік жəне тəрбие жұмысының барысында олардың даму 
ерекшеліктерін ескере отырып, студенттерге жеке тəсілдерді енгізу. 

Педагогикалық іс-тəжірибе білім алушыларды оқытудың барлық 
кезеңінде жүргізіледі жəне психологиялық – педагогикалық, оқу-тəрбиелік 
педагогикалық, өндірістік –педагогикалық болып бөлінеді. 

Педагогикалық іс-тəжірибе академиялық кезеңнен бөлек жүргізіледі. 
Білім алушылардың іс-тəжірибе өту орны ретінде, жарғылық қызметі 

кадрлар даярлау бейініне жəне білім беру бағдарламасының талаптарына 
сəйкес келетін, іс-тəжірибеге жетекшілік ете алатын білікті кадрлармен  жəне 
сəйкесінше материалдық-техникалық базамен қамтамасыз етілген ұйымдар 
анықталды. 

Педагогикалық іс-тəжірибе базасы болып мектепке дейінгі ұйымдар; 
жалпы білім беретін ұйымдар (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта); 
техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдары табылады. 

 Білім алушылардың педагогикалық іс-тəжірибе түрлері педагогикалық 
білім беру жəне менеджмент кафедрасымен бірігіп, тиісті кафедраға 
бекітіледі. 

Оқу-əдістемелік құжаттаманы жəне педагогикалық іс-тəжірибе түрлері 
бойынша ұйымдастыру жұмыстарын ректордың бұйрығымен бекітеді. 

Педагогикалық іс-тəжірибе бағдарламасы БББ талаптарына сəйкес 
əзірленген жəне студенттердің кəсіптік маңызды дағдыларын дамытуға жəне 
педагогикалық құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған. 

5.10 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім (магистратура): ғылыми-
педагогикалық магистратураның білім беру бағдарламасы теориялық 
дайындықпен қатар жеке кезеңдерде де өткізілетін тəжірибенің екі түрін 
қамтиды:  

- педагогикалық НП циклында–академиялық кезеңнен үзбей, ШҚМУ-да; 
- зерттеулік ПП циклында– академиялық кезеңнен бөлек, диссертация 

орындау жерінде. 
Педагогикалық іс-тəжірибе білім беру методикасы мен оқытудың 

практикалық дағдыларды қалыптастыру мақсатында жүзеге асырылады.  
Бұл жағдайда магистранттар бакалавриатта сабақ жүргізуге қатысады. 
Магистранттың зерттеу тəжірибесі отандық жəне шетелдік ғылымның 

соңғы теориялық, əдістемелік жəне технологиялық жетістіктерімен, ғылыми 
зерттеулердің қазіргі заманғы əдістерімен, эксперименталды деректерді 
өңдеу мен интерпретациялаумен танысу мақсатында жүргізіледі. 

Магистранттардың жəне докторанттардың педагогикалық іс-тəжірибесі 
бакалавриаттың педагогикалық іс-тəжірибесінің логикалық жалғасы болып 
табылады. Тəжірибе жоғары оқу орнының оқытушысының болашақ кəсіби 
қызметінің нақты жағдайына барынша жақын жағдайларда жүргізіледі. 

Тəжірибе барысында магистрант келесі дағдыларды жетілдіруі керек: 
− Білім алушылардың жас ерекшеліктерін, кəсіби жəне жеке 

ерекшеліктерін жəне топтардың əлеуметтік-психологиялық 
ерекшеліктерін ескере отырып, жалпы білім беру мақсатына 
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негізделген нақты білім беру міндеттерін анықтау, оларды шешу 
жолдарын табу жəне күтілетін нəтижелерді болжауды; 

− білімін, тəртібін жəне кəсіптік өсуін диагностикалау жəне жобалау 
үшін білім алушылардың жеке тұлғасын жəне топтық ұжымын 
зерттеуді; 

− оқу, əдістемелік, тəрбиелік, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлауды 
үйрену, сабақтардың барлық түрлерінің конспектісін жазып, 
дидактикалық материалын қолдануды; 

− білім алушылардың оқу-танымдық, еңбек, қоғамдық, көркемдік жəне 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырудың əр түрлі формалары 
мен əдістерін қолданып, қойылған міндеттерді орындау үшін топтың 
ұжымын ұйымдастыруды; 

− пəнаралық жəне ішкі тақырыптық байланысты жүзеге асыра білуді; 
− студенттермен, оқытушылармен, кафедра меңгерушілерімен жəне 

студенттерді оқытуға жəне тəрбиелеуге қатысатын басқа да 
тұлғалармен ынтымақтасуды; 

− ұжымдық кəсіби жəне шығармашылық өмірді ұйымдастыру арқылы 
ұжымды жинауды; 

− оқу-тəрбие жұмысын қадағалау жəне талдау, оны түзетуді; 
− қоғамдық ұйымдарға көмек көрсете білу; 
− кəсіби қызметте өзін-өзі жетілдіруге үнемі ұмтылуды; 

− есеп жургізіп, өз жұмысынын; 
− тұтас педагогикалық үдерістің мəселелері бойынша ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізу; 
− Оқытушылардың үздік тəжірибесін зерттеу жəне жинақтау. 

5.11 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру (докторантура): іс-тəжірибе 
ғылыми, ғылыми- педагогикалық жəне кəсіптік қызметтің практикалық 
дағдыларын дамыту мақсатында жүргізіледі. 
Докторантураның білім беру бағдарламасы қамтиды: 
- философия докторы бағдарламасының білім алушыларына арналған 
педагогикалық жəне зерттеу іс-тəжирибесы; 
- бейнді докторантура білім алушыларына арналған кəсіптік іс-тəжирибе. 

Педагогикалық іс-тəжірибе кезінде докторанттар қажет болған 
жағдайда бакалавриат жəне магистратура бағдарламалары бойынша сабақтар 
өткізуге шақырылады. 

Докторанттың ғылыми тəжірибесі отандық жəне шетелдік ғылымның 
соңғы теориялық, əдістемелік жəне технологиялық жетістіктерін зерттеу, 
сондай-ақ практикалық дағдыларды қалыптастыру, ғылыми зерттеулердің 
заманауи əдістерін қолдану, диссертациялық зерттеудегі тəжірибелік 
деректерді өңдеу жəне түсіндіру мақсатында жүзеге асырылады. 

5.12 Магистранттардың жəне докторанттардың педагогикалық іс-
тəжирибеның бағдарламасы ББ талаптарына сəйкес əзірленеді жəне 
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студенттердің кəсіптік маңызды дағдыларын дамытуға жəне педагогикалық 
құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған. 

5.13 Тəжірибеші маман өткізеды: 
5.13.1 оқу жұмысы (курстың жетекші оқытушылары мен əріптес-

магистранттардың, докторанттардың (кемінде 4 сабақ) сабақтарына қатысу, 
сабақты жоспарлау жəне өткізу, оның ішінде 4 бақылау (2 дəріс, 2 семинар, 
зертханалық, практикалық жəне т.б.); пəн бойынша сабақтан тыс жұмыс 
жүргізу (көрнекі құралдарды жасау, кабинеттің дизайны жəне т.б.); 

5.13.2 əдістемелік жұмыс кафедра оқытушыларымен бірлесіп 
(əдістемелік кеңестерге қатысу, факультеттің Əдістемелік кеңесінің 
отырысы, факультет кеңесі, магистранттар мен оқытушылардың сабақтарын 
талқылау жəне талдау, факультеттің сабақ кестесін, оқу жоспары, пəн 
бойынша оқу жоспары, кафедраның жұмыс жоспарын талдау. 

5.13.3 студенттермен сабақтан тыс жұмыс жасау (психологиялық-
педагогикалық зерттеу, студенттік топтың сипаттамасын жасау, 
оқушылардың тобына олардың оқу іс-əрекеттерінің жəне білім деңгейінің 
анықталған мəселелері бойынша психологиялық қолдау көрсету 
бағдарламасын əзірлеу, бір оқу іс-шарасын дайындау жəне өткізу, студенттік 
үйге бару, жеке кеңес беру жəне т.б. 

5.14 Өндірістік іс-тəжірибесінің мақсаты - кəсіби құзыреттерді нығайту, 
практикалық дағдыларды жəне студенттердің кəсіби тəжірибесін алу.  

Өндірістік іс-тəжірибесінің негізгі мақсаттары: 
- білім беру бағдарламасында кəсіптік қызметтің түрлерін, олардың 

функциялары мен міндеттерін зерттеу; 
- теориялық білімді бекіту жəне осы негізде кəсіби дағдыларды, 

қабілеттер мен құзыреттерді қалыптастыру; 
- инновациялық технологияларды меңгеру, еңбек жəне өндірістің озық 

əдістерін игеру; 
- ұйымдастырушылық жəне кəсіби тəжірибені алу; 
- командалық жұмыс дағдыларын, корпоративтік басқару қағидаларын 

білу; 
- өз іс-əрекеттерін дербес жоспарлау дағдыларын игеру, əріптестермен 

пайдалы байланыстар орнату, кəсіби лауазымның рөлін анықтау, 
жауапкершілік сезімін қалыптастыру. 

Өндірістік іс-тəжірибе барлық білім беру бағдарламалары бойынша 
білім алушыларға (педагогиаклық пен тілдіктен басқа) жүргізіледі. 

Өндірістік іс-тəжірибе, оның мазмұнына қарай, арнайы кафедраға 
немесе теориялық оқытуды жүзеге асыратын оның нəтижесі өндірістік іс-
тəжірибенің осы түрі болып табылатын кафедраға бекітіледі. 

Өндірістік іс-тəжірибе бағдарламасы білім беру тəжірибесінің 
талаптарына сəйкес əзірленеді жəне кəсіби стандарттар талаптарына сəйкес 
студенттердің кəсіптік маңызды дағдыларын дамытуға жəне арнайы 
құзыреттерді қалыптастыруға бағытталуы тиіс. 
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5.15 Жоғары оқу орындарында магистранттардың жəне 
докторанттардың іс-тəжирибесі жоғары білікті мамандарды даярлаудың 
маңызды бөлігі болып табылады жəне университеттегі магистратура мен 
докторантурада теориялық дайындық барысында алынған білімдерді 
нығайтуға бағытталған 
практиканың негізі болып табылатын тиісті ұйымдарда, мекемелерде, 
институттарда жəне кəсіпорындарда жүзеге асырылады. 

Магистранттың іс-тəжирибесі оқу үрдісінде алынған теориялық 
білімдерді нығайту, практикалық дағдыларды, құзыреттілік пен кəсіби 
тəжірибені алу, сондай-ақ озық тəжірибені дамыту мақсатында жүргізіледі. 

Докторанттың іс-тəжирибесі оқу процесінде алынған теориялық 
білімдерді нығайту жəне кəсіби деңгейін жоғарылату мақсатында жүзеге 
асырылады. 

Магистранттар мен докторанттардың іс-тəжирибе негізгі міндеттері 
болып саналады: 
1) ББ кəсіби қызметтің түрлерін, олардың функциялары мен міндеттерін 
зерттеу; 
2) теориялық білімді бекіту жəне осы негізде кəсіби құзыреттілікті 
қалыптастыру; 
3) инновациялық технологияларды, еңбек жəне өндірістің озық əдістерін 
меңгеру; 
4) ұйымдастырушылық жəне кəсіби тəжірибе алу; 
5) бірлескен жұмыс дағдыларын игеру, корпоративтік басқару 
принциптерінің құзыреттілігі; 
6) өз іс-əрекетін дербес жоспарлау дағдыларын игеру, əріптестермен пайдалы 
байланыстар орнату, кəсіби лауазымның рөлін анықтау, жауапкершілік 
сезімін қалыптастыру. 

Тəжірибенің бағдарламалары мен мазмұны бейінін, кəсіпорынның 
сипатын, мекемені, ұйымды, тəжірибе объектісін ескере отырып, тиісті ББ 
бөлімшелер əзірлейді. Өнеркəсіптік тəжірибенің мазмұны магистрлік 
диссертация тақырыбы (жоба) немесе докторлық диссертация негізінде 
анықталады. 

5.16 Магистраттардың жəне докторанттардың зерртеу іс-тəжирибесі 
отандық жəне шетелдік ғылымның соңғы теориялық, əдістемелік жəне 
технологиялық жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы 
əдістерімен, эксперименталды деректерді өңдеу мен интерпретациялаумен 
танысу мақсатында жүргізіледі. 

5.17 Іс-тəжірибе бағдарламасы келесі құрылымдық элементтерді 
қамтиды: 

- титулдық бет жəне оның артқы беті (қосымша 1); 
- түсіндірме жазба: мақсаттары мен міндеттері, білім беру 

бағдарламасының құрылымында іс-тəжірибенің  орыны, іс-тəжірибе түрлері 
(алқаптық, археологиялық, кəсіпорындарда стационарлық жəне т.б.), 
тəжірибеден өту нəтижесінде қалыптасқан білім алушының құзіреті; 



ШЖҚ РМК "Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті" 

 

- іс-тəжірибені ұйымдастыру (жалпы талаптар, студенттерге қойылатын 
талаптар, студенттердің құқықтары мен міндеттері); 

- іс-тəжірибенің мазмұны (мазмұны мен жұмыс көлемі); 
- жалпы жəне жеке тапсырмалар, оларды орындау бойынша талаптар 

мен ұсыныстар; 
- тəжірибені жинақтау (есепті жобалау мен қорғауға қойылатын 

талаптар, есепті бағалау); 
- ұсынылған əдебиеттер; 
- қосымшалар (оқу-əдстемелік жəне есеп беру құжаттарының үлгілері 

жəне т.б.). 
5.18 Тəжірибе бағдарламасы мезгіл-мезгіл жаңартылып, ғылым мен 

техниканың соңғы жетістіктерін, тəжірибе базасында қолданылатын 
инновациялық технологияларды көрсетеді. 

 Кəсіби іс-тəжірибе бағдарламасын жаңарту жəне қайтадан қабылдау 
ШҚМУ-де жалпы белгіленген тəртіпте жүзеге асырылады.  

 
6 Кəсіби іс- тəжірибені ұйымдастыру 
 
6.1 Тəжірибені барлық кезеңдерде ұйымдастыру білім алушылардың 

кəсіби деңгейін бітіруші  деңгейіне қойылатын талаптарға сəйкес меңгерудің 
сабақтастығы мен дəйектілігін қамтамасыз етуге бағытталуы тиіс. 

6.2 Білім алушылардың кəсіби тəжірибенің барлық түрлеріне 
бағытталуы ректордың бұйрығымен, өтетін мерзімін, тəжірибе базасы мен 
жетекшісі, студенттердің іс-тəжірибе нəтижесі бойынша есептерді қорғау 
жөніндегі комиссиясының құрамы көрсетіліп бекітіледі (қосымша2). 

6.3 Білім алушыларды кəсіби іс-тəжірибеге жіберу туралы бұйрықты 
тəжірибе басталғанға дейін 10 жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті кафедра 
шығарады. 

6.4 Білім алушыларға бағыттау конференцияда сəйкес формадағы кəсіби 
іс-тəжірибеге жолдама беріледі (қосымша 3). 

6.5 ҚОТ қолданумен оқитын күндізгі жəне сырттай оқу бөлімінің 
студенттері өздерінің мамандықтары бойынша жұмыс жасаған жағдайда, іс-
тəжірибеден босатылады. 

Сонымен қатар, практика басталғанға дейін олар университетке жұмыс 
орнынан анықтама жəне олардың кəсіби қызметіне қатысты толық 
сипаттаманы тапсырады. 

6.6 ШҚМУ білім алушылары кəсіби іс-тəжірибенің əрбір түрі бойынша 
сəйкес кафедраға жетекші тексеретін есеп тапсырады. Есепті білім алушы 
кафедра меңгерушісі құрған комиссия алдында қорғайды. 

6.7 Білім алушыларға  бітіруші кафедра шешімімен жеке негізде кəсіптік 
іс-тəжірибеден өтуге рұқсат етіледі. 

Осындай шешімдердің негізі университеттің келешекте жұмысқа 
орналасуымен тəжірибеден өтуге, кейіннен жұмысқа орналасуға арналған 
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үшжақты келісім-шарт жасасуға даярлығы туралы үшінші тарап ұйымынан 
алынған кепілдік хат болып табылады (қосымша 4). 

6.8 Білім беру бағдарламасына ауыл квоталары бойынша, əкімнің 
грантына түскен жəне «Дипломмен ауылға» бағдарламасы бойынша келісім 
шартқа отырғандар бітіруші кафедраның шешімімен тұрғылықты жерінде 
педагогикалық, өндірістік жəне диплом алдындағы тəжірибеден өтуге рұқсат 
етіледі. 

6.9 Есепті қорғау нəтижелері сандық эквиваленті бар халықаралық 
деңгейде қабылданған əріптік жүйеге сəйкес 100 баллдық шкала бойынша 
бағаланады (оң бағалар «А» -дан «D» -ғае дейін азюына байланысты, 
«қанағаттанарлықсыз» - «FX», «F») жəне дəстүрлі жүйе бойынша 
бағаланады. 

Университет ден саулығы мүмкіндігі шектеулі білім алушыларға 
қолжетімділік талаптарын ескере отырып, іс-тəжірибе орындарын таңдауды 
қамтамаыз етеді. 

Мүмкіндігі шектеулі  білім алушылар мен мүгедектердің іс-тəжірибеден 
өту орындарын таңдаған кезде, олардың денсаулық жағдайы мен базалардың 
қол жетімділігі ескеріледі. 

МШ жəне мүгедектігі бар білім алушыларға арналған оқу орындарының 
жұмыс тəжірибесін жəне жұмыс тəжірибесін анықтау кезінде мүгедектерді 
ұсынылатын жағдайлар мен жұмыс түрлеріне қатысты оңалтудың жеке 
бағдарламасында көрсетілетін ұсыныстар ескерілуі керек. 

Мүгедектігі бар немесе студенттің мүгедектігі бар студенттің жеке 
өтініші негізінде тəжірибе тиісті жағдайларда университеттің құрылымдық 
бөлімшелерінде жүргізілуі мүмкін. 

 
7 Кəсіби іс-тəжірибені жоспарлау 
 
7.1 Іс-тəжірибе келесі негіздерге сəйкес жоспарланады: 
7.1.1 жұмыс оқу жоспары жəне сəйкес БББ академиялық күнтізбесіне; 
7.1.2 іс-тəжірибе бағдарламаларына; 
7.1.3 білім алушылардың  кəсіби іс-тəжірибесін ұйымдастыру мен 

өткізуді жетілдіру бойынша қабылданған шешімдер  
7.2 Кафедралар жыл сайын білім алушылардың оқу түрі, курстары, оқу 

формалары, мерзімі жəне іс-тəжірибеге бекітілген жетекшілері көрсетілген 
оқу кестесін жасайды. 

Кестелер кафедра мəжілісінде талқыланады жəне факультет деканымен 
бекітіледі. Тəжірибе кестесінің көшірмесі əдістемелік жұмыс жəне практика 
бөліміне беріледі. 

7.3Кəсіби іс-тəжірибе кестесі білім алушыларға міндетті түрде 
хабарланады: 

7.3.1 білім беру порталында академиялық күнтізбені курстар бойынша 
орналастыру; 

7.3.2 бітіруші кафедраның ақпараттық стендіне орналастыру; 
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7.3.3 академиялық топтардың эдвайзерлері немесе кураторлары арқылы 
тəжірибе жоспарымен танысу. 

7.4 Іс-тəжірибенің ұзақтығы аптаның ішінде білім алушылардың 
нормативтік  жұмыс уақытына негізделген аптада анықталады, яғни 30 сағат 
(тəулігіне 6 сағат 5 күндік жұмыс аптасында). 

7.5 Аптасына 1 кредит бойынша іс-тəжірибенің ұзақтығы іс-тəжірибенің 
барлық түрлеріне арналған: оқу тəжірибесіне 0,5 апта оқу тəжірибесіне 1 апта 
педагогикалық тəжірибесіне 2,5 апта- өндірістік іс-тəжірибеге. 

7.6 Магистратурадағы педагогикалық практика үшінші семестрде (3 
кредит) жоспарланады; докторантурада докторантты оқытудың бірінші 
жылының бірінші семестрінде оқу жоспарына сəйкес оқу процесінен қол 
үзбей теориялық оқытумен қатар өткізіледі. 

7.7 Магистранттар мен докторанттардың өндірістік практикасының 
мерзімі магистранттың/докторанттың жеке жоспарында көрсетілуі тиіс. 

7.8 Магистратурада ғылыми жəне педагогикалық бағыт бойынша білім 
алушылардың зерттеу іс-тəжірибесі 3 кредиттен кем емес; докторантурада - 2 
кредиттен кем емес. 

Зерттеу іс-тəжірибесі академиялық күнтізбеге сəйкес магистратурада екі 
жылда 1 рет жəне докторантурада үш жылда 1 рет жүргізіледі 

7.9 Білім алушылардың практикасын дайындау тиісті кафедрамен келесі 
ретпен жүзеге асырылады: 

7.9.1 бағдарламалармен, жоспарлармен, əдістемелік нұсқаулармен жəне 
т. б. қамтамасыз етілу бөлігінде дайындығын тексеру.; 

7.9.2 практика жетекшілерін тағайындау; 
7.9.3 кəсіпорындармен шарттар жасасу; 
7.9.4 білім алушылар тобына ұсыныс жасау; 
7.9.5 білім алушылардың əдістемелік жұмыс жəне практика бөлімімен 

тəжірибе басталғанға дейін үш апта бұрын есеп берулерін қорғау үшін 
комиссия құрамы мен практика жетекшісі, өту мерзімі, орны көрсетілген 
бұйрық жобасын келісу. 

7.9.6 іс-тəжірибе басталғанға дейін 1 айдан кешіктірмей білім 
алушылардың есептерін қорғау үшін комиссия құрамы, өту орны, мерзімі, іс-
тəжірибе жетекшілері көрсетілген бұйрық шығару. 

7.10 Шартты талдау кезеңінде ұйыммен (іс-тəжірибе базасымен) іс-
тəжірибеден өту бағдарламалары мен кестелері келісіледі. 

7.11 Кафедра кəсіпорындармен, ұйымдармен жəне мекемелермен 
базалық шарттар жасауға бастамашылық жасайды. Олардың негізінде іс-
тəжірибе өткізуге жеке шарттар жасалады. (қосымша 5, 6). 

7.12 Іс-тəжірибе базаларымен шарттар іс-тəжірибе басталғанға дейін 1 
ай бұрын жасалады. 

7.13 Университет кəсіпорындардан, ұйымдардан, мекемелерден іс-
тəжірибе өткізуге арналған шарттардың нұсқаларын (жеке тəртіпте) 
қарастырады. 
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7.14 Білім алушылардың кəсіптік іс-тəжірибе өткізуге арналған базалық 
шарттың бір данасын кафедра іс-тəжірибе басталғанға дейін бір айдан 
кешіктірмей əдістемелік жұмыс жəне п іс-тəжірибе бөліміне береді.. 

7.15 Тиісті кафедралардың кəсіптік іс-тəжірибе жетекшілері шарт жасасу 
кезінде іс-тəжірибе базаларына талдау жəне бағалау жүргізеді: 

- практиканттар үшін қауіпсіз жағдайлардың болуы; 
- кəсіпорынның білім алатын мамандық бейініне жəне қазіргі талаптарға 

сəйкестігі: 
7.16 Кафедра меңгерушілері іс-тəжірибе жетекшісі ретінде кəсіптің 

ерекшелігін жəне іс-тəжірибе базаларының қызметін жақсы білетін 
профессорлар, доценттер жəне тəжірибелі оқытушыларды тағайындайды. 

7.17 Кафедра мəжілістерінде іс-тəжірибе барысы мен іс-тəжірибе 
қорытындысына мониторинг жүргізуге дайындыққа қатысты мəселелер 
қарастырылады жəне талданады.  Іс-тəжірибе қорытындысы факультет 
кеңесінде қаралады. 

7.18 Кафедра отырысының хаттамаларынан үзінділер жəне растайтын 
құжаттардың көшірмелері студенттерді іс-тəжірибеге жіберу туралы 
бұйрықтарды ресімдеу кезінде əдістемелік жұмыс жəне іс-тəжірибе бөліміне 
ұсынылады. 

7.19 Іс-тəжірибе басталғанға дейін жетекші қорытынды конференция 
өткізеді, онда білім алушыларды іс-тəжірибе бағдарламасымен, есеп беру 
құжаттамасының талаптарымен, іс-тəжірибе кезіндегі ҚТ бойынша 
ережелермен таныстырады. 

7.20 Білім алушылар қамтамасыз етіледі: 
- іс-тəжірибеден өту бағдарламасымен; 
- іс-тəжірибе бойынша əдістемелік нұсқаулармен (шығарушы жəне 
басқарушы кафедралардан); 
- БББ жұмыс бағдарламасында көзделген қажетті оқу жабдықтарымен; 
- іс-тəжірибе бойынша күнделік-есеп (7-қосымша));  
- іс-тəжірибе бойынша жұмыс жоспар-кестемен (8-қосымша). 

7.21 Қажет болған жағдайларда іс-тəжірибе жетекшілері іс-тəжірибеге 
жіберілетін білім алушыларды медициналық тексеруді ұйымдастырады. 

 
8 Іс-тəжірибе өтушілерге қойылатын талаптар  
 
8.1 Кəсіптік іс-тəжірибе өтуге курстың оқу жоспарын толық орындаған 

білім алушылар жіберіледі. 
8.2 Іс-тəжірибе басталғанға дейін білім алушы міндетті: 
8.2.1 тиісті кафедрадан алу керек:  

- практика бағдарламасы; 
- курстық немесе дипломдық жұмыс бойынша жеке тапсырма (қажет болған 
жағдайда); 
- кəсіптік іс-тəжірибе бойынша күнделік-есеп (қосымша7)); 
- іс-тəжірибеге жіберу бағыттамасы (қосымша 3); 



ШЖҚ РМК "Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті" 

 

- іс-тəжірибе жұмыс жоспар-кестесі (қосымша-8)); 
- іс-тəжірибеден өту үрдісі бойынша ұсыныстар мен кеңестер. 

8.2.2 Оқу (білім беру бағдарламасының бейініне байланысты): 
- практикантқа қойылатын талаптарды; 
- курстық немесе дипломдық жұмыстың тақырыбы (егер қажет болса)); 
- іс-тəжірибе бағдарламасын; 
- іс-тəжірибе бейіні бойынша ақпараттық жəне нормативтік əдебиеттерді. 

8.3 Білім алушылар белгіленген тəртіпке жəне жасалған шарттарға 
сəйкес іс-тəжірибеден өтуге міндетті. 

8.4 іс-тəжірибеден өту барысында білім алушы: 
- Іс-тəжірибе бағдарламасында қарастырылған тапсырмаларды толық 
орындау ;  
- күнделік жүргізу- іс-тəжірибе есебі;  
- кəсіпорын қызметкерлері үшін міндетті еңбек тəртібін, ішкі тəртіп 
ережелерін, қауіпсіздік техникасы ережелерін жəне кəсіби тəжірибе орнында 
өндірістік тəртіпті сақтау 
- тəжірибе жетекшісінің тапсырмасы бойынша рационализаторлық, 
өнертапқыштық жұмысқа жəне операциялық жұмысқа қатысу; 
- іс-тəжірибе жетекшісіне жазбаша есеп жəне күнделік-кəсіпорын 
басшысының қолы қойылған жəне іс-тəжірибе бағдарламасында 
қарастырылған барлық тапсырмалардың орындалуы туралы мөрмен 
расталған іс-тəжірибе есебін ұсыну. 

8.5 Білім алушылар құқылы: 
- іс-тəжірибе бағдарламасында көзделмеген жұмыстарға қатыспау; 
- БББ бейіні бойынша ақылы лауазымдарға бос орындар болған жағдайда 
қабылдану; 
- кəсіпорыннан тағайындалған тəлімгердің келісімі бойынша қажетті 
құралдарды, жабдықтарды, аспаптарды жəне басқа да өндірістік 
материалдарды пайдалануға, кітапхана жəне оқу залдары базасында оқу, оқу-
əдістемелік əдебиеттер қорын, зертханалық базаны, компьютерлік басқа да 
техниканы оқу мақсатында пайдалануға жəне еркін қол жеткізуге болады; 
- кəсіптік даярлықтан өту барысында денсаулыққа келтірілген зиянды өтеуге. 

 

9 Іс-тəжірибеге жетекшілік ету жəне бақылау 
 
9.1 Кəсіптік іс-тəжірибеге жетекшілікті осы жұмыс түрлеріне сəйкес 

келетін жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар, 
кəсіптің ерекшелігін жəне іс-тəжірибе базаларының қызметін жақсы білетін 
оқытушылар, іс-тəжірибе мамандары жүзеге асырады. 

Зерттеу іс-тəжірибеге жетекшілікті ғылым докторы жəне (немесе) 
ғылым кандидаты ғылыми дəрежесі жəне (немесе) философия докторы (PhD) 
жəне бейіні бойынша доктор дəрежесі бар оқытушылар, ғылыми атақтары 
(қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) жəне (немесе) ғылыми 
зерттеулермен белсенді айналысатын оқытушылар жəне (немесе) білім 
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алушының оқу қызметінің осы түрлерінің бейініне сəйкес келетін ғылыми 
жарияланымдары бар ғылыми қызметкерлер, іс-тəжірибе мамандары жүзеге 
асырады. 

Диплом алдындағы іс-тəжірибеге жетекшілік етуді диплом жұмысының 
ғылыми жетекшілері жүзеге асырады. 

9.2 2 кафедрадан іс-тəжірибе жетекшісі: 
- іс-тəжірибе базасында білім алушылардың қалыпты еңбек 

жағдайларын қамтамасыз етуге, еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы 
бойынша міндетті нұсқамаларды өткізуге, практиканттардың ішкі еңбек 
тəртібі ережелерін орындауына бақылау жасайды.; 

білім алушылардың іс-тəжірибе бағдарламасының орындалуын 
бақылауды жүзеге асырады; 

- іс-тəжірибе бойынша күнделік-есептің сапалы жүргізілуіне жəне білім 
алушылардың есебін құрастыруына бақылауды жүзеге асырады;; 

- кəсіби іс-тəжірибе бойынша есептік құжаттама пакетін 
қалыптастыруды қамтамасыз етеді; 

- кафедра отырыстарында кəсіби тəжірибе қорытындысы бойынша есеп 
береді, жұмысты жетілдіру бойынша ұсыныстар береді. 

9.3 Кəсіпорындарда (мекемелерде, ұйымдарда) білім алушылардың іс-
тəжірибесіне басшылықты кəсіпорын (мекеме, ұйым) басшысы жүзеге 
асырады. 

9.4 Кəсіпорын (мекеме, ұйым) іс-тəжірибе жетекшісі техника қауіпсіздігі 
жəне еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық өткізеді, білім алушыларды жұмыс 
орындарына бөледі жəне кəсіпорында іс-тəжірибе бағдарламасының 
орындалуына басшылық пен бақылауды жүзеге асырады 

9.5 Іс-тəжірибе қорытындысы бойынша кəсіпорыннан (мекеме) жетекші 
практиканттың жұмысын бағалайды, күнделікке өз ескертулерін, 
ұсынымдарын енгізеді жəне баға қояды. 

  
10 Нəтижелерді рəсімдеу жəне кəсіби іс-тəжірибе қорытындысын 

жасау 
10.1 іс-тəжірибе нəтижелерін білім алушылар есеп түрінде рəсімдейді.  
10.2 білім алушының тəжірибесі бойынша есеп келесі бөлімдерден 

тұрады: 
- іс-тəжірибе өткізуге шарт (қосымша 6); 
- күнделік-есеп (қосымша 7); 
- іс-тəжірибе бойынша жұмыс жоспар-кестесі (8-қосымша)); 
- іс-тəжірибеге жолдама-түбіршек (қосымша 3); 
- титул парағы (9-қосымша); 
- мазмұны; 
- кіріспе: іс-тəжірибенің мақсаты мен міндеттері; 

- негізгі бөлім: іс-тəжірибе базасы туралы жалпы мəліметтер; іс-
тəжірибе базасында жұмыстарды ұйымдастыру туралы мəліметтер; 
пайдаланылған жұмыс əдістері (өндірісі) ; 
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- жеке тапсырманың орындалуын растайтын мəліметтер; 
- қорытынды: жұмыс туралы қысқаша қорытындылар, ұсыныстар мен 

рекомендациялар; 
- пайдаланылған əдебиеттер тізімі; 
- қосымшалар. 
10.3 Іс-тəжірибе бойынша есеп кафедра күнделіксіз қабылданбайды. 

Күнделікте білім алушының қызмет түрлері, олардың түрлері мен орындалу 
көлемі көрсетіледі. 

Күнделікті күнделіктегі жазба кəсіпорыннан (мекемеден) жетекшінің 
қолымен расталады. 

Іс-тəжірибе қорытындысы бойынша кəсіпорыннан (мекемеден) жетекші 
практиканттың жұмысын бағалайды, күнделікке өз ескертулерін, 
ұсынымдарын енгізеді жəне баға қояды. 

Күнделік кəсіпорыннан (мекемеден) жетекші қолымен жəне мөр 
бедерімен расталады. 

10.4 Есеп А4 форматындағы парақтарда, Times New Roman шрифті, 14 
пт, бір интервал, барлық жағынан 2 см-ден рəсімделеді. 

Есептің бөлімшелері əрбір бөлімнің шегінде араб цифрларымен 
нөмірленеді. Кестелер араб цифрларымен нөмірленеді. Кестелердің 
нөмірленуі тура. 

10.5 Есеп рəсімдеу үшін білім алушыларға қосымша 3 күннен 5 күнге 
дейін бөлінеді. 

Талаптарға сəйкес келетін білім алушылардың жұмыстарын қорғауға 
кафедрадан іс-тəжірибе жетекшісі жібереді.  

Егер іс-тəжірибе бағдарламасын толық ашпаса, есеп білім алушыға 
пысықтауға қайтарылады  

10.6 Іс-тəжірибе бойынша есептерді қорғау бұйрықпен тағайындалған 
комиссия алдында қорытынды конференцияда жүргізіледі. Конференция 
материалдары хаттамамен ресімделеді (қосымша 10). 

10.7 Есепті қорғау нəтижелері бағалаудың белгіленген балдық-
рейтингтік əріптік жүйесі бойынша сараланған есептеумен бағаланады.  

Іс-тəжірибе бойынша бір жетекшіні тағайындау кезінде (əдетте, оқу, 
оқу-танысу, далалық жəне т.б. бойынша) баға ұсынылған есепті қорғау 
қорытындылары бойынша көрсетілген білімге жəне есепті ресімдеуге сəйкес 
қойылады. 

Іс-тəжірибе бойынша екі жетекшіні тағайындау кезінде (əдетте 
педагогикалық, өндірістік жəне т.б. бойынша) іс-тəжірибе базасынан іс-
тəжірибе жетекшісінің бағасы ескеріле отырып, қорытынды баға қойылады, 
оның үлес салмағы қорытынды бағаның 40% - ын құрайды жəне университет 
басшысы ұсынған есепті қорғау бағасы, оның үлес салмағы қорытынды 
бағаның 60% - ын құрайды. 

10.8 Білім алушылардың іс-тəжірибеден өту нəтижелерін бағалау 
теориялық оқыту бойынша бағаларға теңестіріледі, стипендияны тағайындау 
туралы мəселені қарау кезінде жəне жалпы GРА есептеу жəне оны келесі оқу 
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жылына ауыстыру кезінде ескеріледі жəне іс-тəжірибе бойынша ведомосқа 
енгізіледі. 

10.9 Іс-тəжірибе нəтижелерін теріс бағалау кезінде комиссия 
сəйкессіздікті тудырған себептерді талдайды. Бұл ретте комиссия:  
 толық дайын еместігі, мысалы, міндетті есептік құжаттардың болмауы; 
 білім алушының іс-тəжірибеге жосықсыз қатынасы; 
 іс-тəжірибе өту орнында тəртіпті бұзу фактілері   

10.10 Іс-тəжірибеден өтпеген, іс-тəжірибе бағдарламасын орындамаған, 
жұмысы туралы теріс пікір немесе есепті қорғау кезінде қанағаттанарлықсыз 
баға алған білім алушылар келесі академиялық кезеңде теориялық оқытумен 
қатар немесе жазғы семестр кезеңінде іс-тəжірибеден қайта өтуге жіберіледі. 

10.11 Іс-тəжірибеден қайта өту мерзімдері мен шарттарын əрбір жеке 
жағдай үшін факультет деканы белгілейді. 

10.12 Іс-тəжірибе жетекшілері кафедра отырысына білім алушылардың 
практикалық дайындығын жетілдіру бойынша ескертулермен жəне 
ұсыныстармен іс-тəжірибе өткізу туралы есептерді ұсынады. 

10.13 Іс-тəжірибе нəтижелері кафедраларда жəне факультеттердің 
кеңестерінде мүмкін болса іс-тəжірибе базаларының өкілдерін шақырып 
талқыланады.  

10.14 Жақсарту бойынша қабылданған шешімдер оларды ұйымның 
кейінгі жоспарларына енгізу жəне іс-тəжірибеден өту арқылы іске 
асырылады. Қабылданған шешімдердің орындалуына кафедра меңгерушілері 
жауап береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша 1 
 

Іс-тəжірибе бағдарламасының титулдық парағының нысаны 



ШЖҚ РМК "Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті" 

 

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  

С.АМАНЖОЛОВ ат. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 
УНИВЕРСИТЕТІ 

 
             «Келісілді»                  «Бекітілді» 

 __________________________ 
__________________________ 
 

С. Аманжолов атындағы  
ШҚМУ əдістемелік Кеңесімен.  

Директор/басшы Төраға 
____________ Т.А.Ə. 
«___»____________20__ г. 

_____________ Т.А.Ə. 
«___»____________20__ г. 

  
 
 
 
 

КƏСІБИ ІС-ТƏЖІРИБЕ БАҒДАРЛАМАСЫ 
________________________________________________________________ 

(іс-тəжірибе атауы) 
 

  _________________________________________________________________ 
(шифр, БББ атауы) 

 
 
 
 
 
Курс  __ 
Семестр  ___ 
Кредиттер саны  ___ 
Апталар саны    ___ 

 
 
 
 
 
 

 
Өскемен қ., 20__  жыл 

 
Бағдарлама:  



ШЖҚ РМК "Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті" 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазанында № 604 
қаулысымен бекітілген Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 
стандарты; 

"01" наурыз 2019 ж. С. Аманжолов атындағы ШҚМУ ректоры бекіткен 
кəсіби іс-тəжірибені ұйымдастыру жəне өткізу ережелері мен іс-тəжірибе 
базасы ретінде ұйымдарды анықтау ережелері негізінде жасалған. 
 
Оқу/өндірістік / диплом алдындағы іс-тəжірибе бойынша жұмыс оқу 
бағдарламасы университеттің əдістемелік кеңесінің отырысында 
"___"____________20_ ж. бекітілген, хаттама № _ _ _ 

 
Оқу/өндірістік/диплом алдындағы іс-тəжірибе бойынша бағдарлама 

құрастырылды лауазымы, Т.А.Ə. _______________________. 
__________________кафедрасы отырысында "___" _______20_ 
ж.қарастырылды жəне талқыланды. хаттама № _         

Кафедра меңгерушісі ______________________________(ТА.Ə.) 
 

Факультеттің əдістемелік кеңесімен мақұлданған________________________ 
Хаттама №____. "___"_____________20__  
          Əдістемелік кеңес төрағасы___________(аты-жөні) 

 
Факультет кеңесімен мақұлданған_________________________ 
 Хаттама №____"___"_____________20___  
             Факультет кеңесінің төрағасы___________(аты-жөні) 
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Қосымша 2 
 

Білім алушыларды іс-тəжірибе ге жіберу туралы бұйрықтың нысаны 
 
_________________________ факультеті 

      (факультет атауы) 
 
Іс-тəжірибеге жолдау туралы  
 
 20 _  -20__ оқу жылына арналған академиялық күнтізбеге сəйкес 
 

БҰЙЫРАМЫН: 
 

1. _____________________ факультеті ____________мамандығының _____ курс 
         (факультет атауы )                               БББ шифры                             (Курсы)     

білім алушылары _____________________________________білім беру түрі, негізінде  _________________  
түрі  (іштей/сырттай/іштей ҚОТ қолданумен                  (орта/жоғарғы/ техникалық жəне кəсіптік) 
 ________________ ден_____________ 20__ ж (____ апта) аралығында__________________________ 
   (күні, айы,  іс-тəжірибе басталуы)                 (Апта саны)                                іс-тəжірибе атауы 
1.1. қаланың жəне облыстың келесі мекемелеріне жіберілсін 
1.2. :_______________________________: 

  (өндіріс/мекеме, орналасқан жері) 
1.2.1. _______________________________; 

  (білім алушының Т.А.Ə. толықтай) 
1.2.2. _______________________________. 
              (білім алушының Т.А.Ə. толықтай) 
 
1.2.  _______________________________: 
                     (өндіріс/мекеме атауы) 
1.2.1. ______________________________. 
        (білім алушының Т.А.Ə. толықтай) 
          2. _________________________іс-тəжірибе жетекшісі ретінде    
                   (іс-тəжірибе түрі) 
______________________ кафедрасының  ___________________. оқытушысы/лары тағайындалсын 
(кафедра атауы)                                            (оқытушының/лардың Т.А.Ə.) 

  
3.  Есептерді қорғау үшін келесі құрамда комиссия тағайындалсын:  

3.1 _____________, кафедра меңгерушісі  _________________, комиссия төрағасы; 
(Т.А.Ə.)                                                  (кафедра атауы) 
Комиссия мүшелері 

3.2_____________, ___________________ кафедрасының профессоры/доценті/аға. оқытушысы;  
(Т.А.Ə.)             (кафедра атауы)                                                                                                                                             
                                   

3.3_____________, ___________________ кафедрасының профессоры/доценті/аға. оқытушысы;  
   (Т.А.Ə.)      (кафедра атауы)                                                                                                                                                 

 
 Негіздеме: ________________________кафедрасының меңгерушісі__________________ қызметтік 
жазбасы                     (кафедра атауы)                                                                  (кафедра меңгерушісінің Т.А.Ə)                       
 
 
 
      Оқу əдістемелік жұмыс жөніндегі проректор              Т.А.Ə. 
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Қосымша 3 
 

Білім алушыларды іс-тəжірибеге жолдау нысаны 
 

Жолдама 
Кəсіпорында қалады  

«___» __________20___  жылғы № _____ -ст  «Іс-тəжірибе орнына 

жіберу туралы»бұйрығына сəйкес С.Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан 

мемелекеттік университетінің  ____________БББ ___________негізіндегі 

______түрінің ___ курс студенті  ___________________________________ 

                                                                                                                                      тегі,аты,əкесінің аты) 
20___ ж  «____» бастап ________________негізіндегі 
__________________________________________іс-тəжірибе өтуге  жіберіледі  
                                                                          (мекеме атау) 

 

іс-тəжірибе басталумерзімі  «____» _______ 20___ ж. 
іс-тəжірибе аяқталумерзімі  «____» ________ 20____ж. 
Ректор __________________ Т.А.Ə. 
     М.О.             (қолы 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Оқу орнына қайтарылады   

 

Келі жəне кетуі туралы жазу 
 

С.Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан мемелекетті университетінің  

____________БББ ___________негізіндегі ______түрінің ___ курс білім 

алушысы   ___________________________________ 

                                                                             тегі,аты,əкесінің аты) 
 
_________________________________ өтуге 
(кəсіби іс-тəжірибе түрі 

 
 
 
 
 

 

 

Келді  

_____________________ 
20___ ж. «      » ________  
_____________________ 
Мөр,қолы  
 

 

 

Кетті 

20___ ж. «      » ________  
_____________________ 
Мөр,қолы  
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Қосымша 4  

 
Кəсіпорынның кепілдік хатының нысаны 

 
Бұрыштық мөр С Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан  

мемлекеттік университетінің ректоры.  
__________________________ Т.А.Ə. 
 
__________________ директоры 
                               (кəсіпорынның атауы) 

___________________________ Т.А.Ə. 
 

 
 

АНЫҚТАМА-ШАҚЫРУ 
 

С. Аманжолов ат. ШҚМУ .________ БББ __________ оқыту түрлері _ Курс 

студентін ____________________________ (Толық аты-жөні) өндірістік (педагогикалық, 

оқу) іс-тəжірибеден өту үшін  ______ден_____20____ж  дейін _____________________ 

(практика базасының атауын жəне орналасқан жерін көрсету) жіберуді сұраймын. 

Кəсіпорын тəжірибелі маманның жетекші ретінде бекітілуіне жəне бағдарламаға 

сəйкес іс-тəжірибеден өтуіне, білім алушыға жұмыс орнында қауіпсіз жұмыс жағдайын 

қамтамасыз етуге кепілдік береді. 

Іс-тəжірибе  қорытындысы бойынша кəсіпорын білім алушыны жұмысқа 

орналастыру мүмкіндігін қарастырады/одан ары жұмысқа орналастыру туралы шарт 

жасайды  

 
 

Қолы 

М.О. 
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Қосымшас 5.1 

Іс-тəжірибеге арналған базалық шарттың нысаны 
Договор №_______ 

на проведение профессиональной практики 
 

г.Усть-Каменогорск           «___»_______20____г. 
 
РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский 
государственный университет им. 
С.Аманжолова» именуемый в дальнейшем 
«Университет», в лице ректора 
__________________________________________, 
действующего на основании Устава университета 
с одной стороны, и 
__________________________________________
__________________________________________
именуемый в дальнейшем «Предприятия 
(Учреждение)», в 
лице______________________________________
__________________________________________,
действующего на основании Положения 
(Устава), с другой стороны, в соответствии с 
действующим законодательством Республики 
Казахстан, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Университет закрепляет учреждение 
(предприятие) базой профессиональной практики 
студентов образовательных программ 
направления подготовки« _______________» 
1.2 Учреждение (предприятие) обеспечивает 
студентов Университета базой профессиональной 
практики в соответствии с профилем 
образовательной программы. 
1.3 Образовательные программы направления 
подготовки «__________» определяются 
Приложением к настоящему договору. 
1.4 Сроки проведения профессиональной 
практики, права и обязанности студентов 
определяются индивидуальными договорами, 
которые заключаются ежегодно. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Университет обязуется: 

1) направлять в учреждение (предприятие) 
студентов для прохождения профессиональной 
практики в соответствии с академическим 
календарем; 
2) ознакомить студентов с их правами,  
обязанностями и ответственностью на период 
прохождения практики в соответствии с 
действующим законодательством; 

№_______Кəсіби іс-тəжірибені өткізуге арналған 
келісім-шарт 

 
Өскемен қаласы                        «___»_______20___ж. 
 
Бұдан əрі «Университет» деп аталатын «С. 
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті» ШЖҚ РМК атынан, университет 
Жарғысының негізінде əрекет етуші, ректоры 
__________________________________________ 
тұлғасында, бір жағынан, жəне__________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________, 
бұдан əрі «Кəсіпорын (Мекеме)» деп аталатын, 
_____________________________________________ 
_____________________________________________  
 
тұлғасында, Ереже (Жарғы) негізінде əрекет етуші, 
екінші тараптан Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сəйкес төменде 
көрсетілгендер бойынша осы шартты жасады: 
 

1. ШАРТТЫҢ МƏНІ 

1. Университет мекемені (кəсіпорынды) «Білім 
беру» бағыты мамандықтары бойынша студенттер 
үшін  кəсіби іс-тəжірибе базасы ретінде бекітеді. 
2. Мекеме (кəсіпорын) Университеттің студенттерін 
білім беру бағдарламасының бейініне сəйкес кəсіби 
іс-тəжірибе базасымен қамтамасыз етеді. 
3. «________» бағыты мамандықтары бойынша осы 
келісім-шарттың қосымшасы арқылы анықталады. 
4. Кəсіби іс-тəжірибе өткізу мерзімі, студентттердің 
құқықтары  мен міндеттері жыл сайын бекітілетін 
жеке келісім-шартпен анықталады.  
 
 

2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 
МІНДЕТТЕРІ 

2.1. Университет өзіне мынадай міндеттемелер 

алады: 

1) Мекемеге (кəсіпорынға) академиялық күнтізбеге 
сəйкес студенттерді кəсіптік іс-тəжірибеден өтуге 
жіберу; 
2) Студенттерді қолданыстағы заңнамаға сəйкес 
белгіленген, тəжірибеден өту барысында оның 
құқықтары, міндеттері жəне жауапкершіліктерімен 
таныстыру;  
3) мекемемен (кəсіпорынмен) бірге кəсіби іс-
тəжірибе бағдарламасы жəне кəсіби іс-тəжірибеден 
өтудің кестесімен келісу; 
4) іс-тəжірибе жетекшілерін университеттің 
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3) согласовать с учреждением (предприятием) 
программу профессиональной практики и график 
прохождения профессиональной практики; 
4) назначать руководителей практики из числа 
квалифицированных преподавателей 
университета; 
5) осуществлять контроль за прохождением 
практики студентов и соблюдение ими трудовой 
дисциплины;  
6) оказывать работникам учреждения 
(предприятия) методическую помощь в 
организации и проведении профессиональной 
практики; 
7) принимать участие в расследовании 
несчастных случаев, в случаях, если они 
произошли с участием студентов Университета в 
период прохождения практики. 
 
2.2.Университет имеет право: 

1) запрашивать информацию у учреждения 
(предприятия) о ходе профессиональной 
практики в отношении конкретных студентов;  
2) инициировать процесс участия учреждения 
(предприятия) в разработке программы 
профессиональной практики в соответствии с 
новыми технологиями и изменившимися 
условиями производственного процесса. 
 
2.3 Предприятие (Учреждение) обязуется: 

1) обеспечивать студентов Университета 
условиями безопасной работы на рабочем месте 
(с проведением обязательных инструктажей по 
технике безопасности и охране труда) и в 
необходимых случаях проводить обучение 
студентов Университета безопасным методам 
труда; 
2) рассматривать кандидатуры выпускников, 
обучающихся по образовательному гранту, для 
принятия на работу в соответствии с полученной 
специальностью при наличии соответствующей 
вакансии (если не предусмотрены конкурсные 
процедуры); 
3) предоставлять в соответствии с академическим 
календарем рабочие места для прохождения 
профессиональной практики обучающихся 
Университета; 
4) не допускать использования студентов 
Университета на должностях, не 
предусмотренных программой практики и не 
имеющих отношения к ОП; 
5) обеспечить предоставление 
квалифицированных специалистов для 
руководства профессиональной практикой 
студентов Университета в подразделениях 
(отделах, цехах, лабораториях и пр.); 
7) сообщать в Университет о всех случаях 

оқытушылар арасынан ректордың бұйрығымен 
бекіту; 
5) студенттердің кəсіби іс-тəжірибеден өтуін жəне 
олармен еңбек тəртібін сақтауларын бақылау; 
6) мекеме (кəсіпорын) қызметкерлеріне кəсіби іс-
тəжірибенің ұйымдастырылуы мен өткізілуі 
бойынша əдістемелік көмек көрсету; 
7) жазатайым оқиғаларды, егер олар іс-тəжірибеден 
өту барысында Университеттің студенттерінің 
қатысуымен болған жағдайда, оқиғаларды тергеуге 
қатысу. 
 

2.2. Университет құқылы: 

1) Мекемеден (кəсіпорыннан) нақты білім алушыға 
қатысты кəсіптік тəжірибенің өтуі туралы ақпарат  
сұратуға;  
2) Мекемені (кəсіпорынды) жаңа технологиялар мен 
өндірістік үрдістің өзгерген жағдайына сəйкес 
кəсіптік тəжірибенің бағдарламаларын жасауға 
ынталандыруға. 
 

2.3. Кəсіпорын (Мекеме) өзіне мынадай 

міндеттемелер алады: 

1) Университет студенттерін жұмыс орнында 
қауіпсіз жұмыс жағдайын (қауіпсіздік техникасы 
жəне еңбекті қорғау бойынша міндетті 
нұсқамалықты өткізу арқылы) қамтамасы ету жəне 
қажетті жағдайда Университет студенттеріне 
еңбектің қауіпсіз əдістеріне оқытуды жүргізу; 
2) тиісті қызметтің бос орны бар болған жағдайда 
иеленген мамандыққа сəйкес жұмысқа қабылдау 
үшін білім беру гранты негізінде оқыған түлектің 
кандидатурасын қарастыру (егер конкурстық үрдісте 
қарастырылмаған болса); 
3) университеттке академиялық күнтізбеге сəйкес 
білім алушының кəсіби іс-тəжірибеден өтуі үшін 
жұмыс орындарын ұсыну; 
4) іс-тəжірибенің бағдарламасында қарастырылмаған 
жəне мамандығына қатысы жоқ лауазымдарда 
Университет студентін пайдалануға жол бермеу; 
6) бөлімшелерде (бөлімдерде, цехтарда, 
зертханаларда жəне сол сияқты) Университет 
студенттерінің кəсіби іс-тəжірибесіне жетекшілік ету 
үшін білікті мамандарды белгілеуін қамтамасыз ету; 
7) Университет студенттерінің еңбек тəртібін жəне 
кəсіпорынның ішкі тəртіп ережелерін бұзғаны 
бойынша барлық оқиғалар туралы Университетті 
хабардар ету; 
8) Университет студентінің кəсіби іс-тəжірибе 
бағдарламалары мен жеке тапсырмаларын жетік 
орындауы мақсатында жұмыс орындарда білім 
алушының кəсіби іс-тəжірибе бағдарламасын толық 
игеруі жəне қажетті болатын зертханаларды, 
кабинеттерді, шеберханаларды, кітапхананы, 
сызбаларды, техникалық жəне басқа кұжаттарды 
пайдалануға қажетті жағдай жасау; 
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нарушения студентами Университета трудовой 
дисциплины и правил внутреннего распорядка 
Учреждения; 
8) создать необходимые условия для выполнения 
студентами Университета программы 
профессиональной практики на рабочих местах с 
предоставлением возможности пользования 
лабораториями, кабинетами, мастерскими, 
библиотекой, чертежами, технической и другой 
документацией, необходимой для успешного 
освоения обучающимся программы 
профессиональной практики и выполнения 
индивидуальных заданий; 
9) по окончании профессиональной практики 
выдавать характеристику о работе обучающихся 
Университета и выставлять оценку качества 
прохождения практики. 
 
2.4. Предприятие (учреждение) имеет право: 

1) участвовать в разработке программы 
профессиональной практики в соответствии с 
новыми технологиями и изменившимися 
условиями производственного процесса; 
2) предлагать темы курсовых и дипломных работ 
в соответствии с потребностями предприятия; 
3) принимать участие в итоговой аттестации 
обучающихся Университета; 
4) запрашивать информацию о текущей 
успеваемости обучающихся Университета; 
5) требовать от Университета качественного 
обучения обучающихся Университета в 
соответствии с ожиданиями работодателя. 

 
3.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. За неисполнение, либо ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей, 
предусмотренных настоящим Договором, 
стороны несут ответственность, установленной 
действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

 
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

4.1. Разногласия и споры, возникающие в 
процессе выполнения настоящего Договора, 
разрешаются непосредственно сторонами в целях 
выработки взаимоприемлемых решений. 
4.2. Вопросы, не разрешенные сторонами путем 
переговоров, выработки взаимоприемлемых 
решений, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

 
 
 

9) кəсіби іс-тəжірибе соңында білім алушының 
жұмысы туралы мінездеме беру жəне іс-тəжірибеден 
өту сапасын бағалау. 
 

2.4. Мекеме құқылы: 

1) жаңа технологияларға жəне өндірістік үрдістің 
өзгерген жағдайларына сəйкес кəсіби іс-тəжірибенің 
білім беру бағдарламасын əзірлеуге қатысуға; 
2) кəсіпорынның қажеттеліктеріне сəйкес курстық 
жəне дипломдық жұмыстардың тақырыптарын 
ұсынуға; 
3) білім алушылардың қорытынды аттестаттауына 
қатысуға; 
4) білім алушылардың ағымдағы үлгерімі туралы 
ақпарат сұрауға; 
5) жұмыс берушілердің күткен нəтижелеріне сəйкес 
білім беру мекемесінен білім алушыларды сапалы 
оқытуын талап етуге құқылы. 

 
 

3. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

3.1. Тараптар осы Шартта қарастырылған 
міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше 
орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамаларына сəйкес жауапты 
болады. 

 
4. ДАУЛАРДЫ ШЕШУДІҢ ТƏРТІБІ 

4.1. Осы Шартты орындау барысында туындаған 
даулар мен келіспеушіліктер, өзара тиімді шешімдер 
қабылдау мақсатында тараптардың тікелей 
өздерімен шешіледі.  
4.2. Тараптар тарапынан келіссөздер, өзара тиімді 
шешімдер жолымен шешілмеген мəселелер 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сəйкес шешіледі. 

 
5. ШАРТТЫҢ ƏРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, 

ТАЛАПТАРЫН ӨЗГЕРТУ ЖƏНЕ ОНЫ БҰЗУ 
ТƏРТІБІ 

5.1. Осы шарт тараптар қол қойған күннен бастап 
күшіне енеді жəне  20__ж. «___» шілдеге дейін 
əрекет етеді. 
5.2. Осы Шарттың ережелері тараптардың өзара 
жазбаша келісімі бойынша толықтырылуы жəне 
өзгертілуі мүмкін. 
5.3.  Осы шарт екі данада жасалады, əрбір тарапқа 
мемлекеттік жəне орыс тілінде бірдей заң күші бар 
бір данадан беріледі. 
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК 
ИЗМЕНЕНИЯУСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ 
 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня 
его подписания сторонами и действует до «____» 
июля 20__ года. 
5.2. Условия настоящего Договора могут быть 
изменены и дополнены по взаимному 
письменному соглашению сторон. 
5.3. Настоящий договор заключается в двух 
экземплярах по одному экземпляру для каждой 
Стороны на государственном и русском языках 
имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 
Университет: 
 
«С. Аманжолов атындағы ШҚМУ» ШЖҚ  
РМК 
070020, Өскемен қ., 30-шы Гвардиялық дивизия 
к-сі, 34,  
"Казкоммерцбанк" АҚ ШҚ филиалы  
БCН 990240007414 
ЖСК KZ73926100218V417000  
БСК KZKOKZKX   КБЕ 16 
РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский 
государственный университет 
им.С.Аманжолова» 
070020, г. Усть-Каменогорск,  
ул. 30-ой Гвардейской дивизии, 34, 
филиал АО "Казкоммерцбанк"  
 БИН 990240007414 
ИИК KZ73926100218V417000,  
БИК KZKOKZKX    КБЕ 16 
Ректор________________  ФИО 
                       Қолы/Подпись 

               мөрдің орны/ место печати 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ 
МЕН БАНКТІК РЕКВИЗИТТЕРІ: 

 
Мекеме: 
Учреждение: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
 Директор 
_________________________ 
                                                                      Қолы/Подпись 

                               мөрдің орны/ место печати 
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Приложение  
к договору № ____от  «_____»_________20___ г. 

 
между Восточно-Казахстанским 
государственным университетом  

им. С.Аманжолова и  
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

 
Предприятие (учреждение) принимает студентов 
университета для прохождения 
профессиональной практики на условиях выше 
указанного договора по следующим ОП: 
 

№ Образовательная программа 
1  

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  

 
 
 
 
 
Университет: 
Ректор ______________ 
 
Предприятие (Учреждение): 
Директор/Руководитель 
_______________ 
 

Қосымша 
20___ж. «____»__________№___ келісім-шартқа 

 
С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік университеті мен  
 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 
Кəсіпорын (мекеме) кəсіби іс-тəжірибеден өту үшін 
жоғарыда көрсетілген келісім-шарт талаптары 
негізінде университет студенттерін келесі БББ 
бойынша қабылдайды:  
 

№ Білім беру бағдарламасы 
1  

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  

 

 
 
 
Университет: 
Ректор ______________ 
 
Кəсіпорын (Мекеме): 
Директор/Басшы 
_______________ 
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Договор №_______ 
на проведение профессиональной практики 

 
г.Усть-Каменогорск      «___»_______20____г. 
 
РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский 
государственный университет им. 
С.Аманжолова» именуемый в дальнейшем 
«Университет», в лице ректора 
____________________, действующего на 
основании Устава университета с одной стороны, 
и 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Предприятяие 
(Учреждение)», в лице 
_________________________________ 
_________________________________,  
действующего на основании Положения 
(Устава), с другой стороны, в соответствии с 
действующим законодательством Республики 
Казахстан, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Университет закрепляет учреждение 
(предприятие) базой профессиональной практики 
студентов ОП __________ «_________________».  
1.2 Учреждение (предприятие) обеспечивает 
студентов Университета базой профессиональной 
практики в соответствии с профилем 
образовательной программы. 
1.3 Сроки проведения профессиональной 
практики, права и обязанности студентов 
определяются индивидуальными договорами, 
которые заключаются ежегодно. 
 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1  Университет обязуется: 

1) направлять в учреждение (предприятие) 
студентов для прохождения профессиональной 
практики в соответствии с академическим 
календарем; 
2) ознакомить студентов с их правами,  
обязанностями и ответственностью на период 
прохождения практики в соответствии с 
действующим законодательством; 
8) согласовать с учреждением (предприятием) 
программу профессиональной практики и 
графики прохождения профессиональной 
практики; 

                               Қосымша 5.2 
 

№_______Кəсіби іс-тəжірибені өткізуге арналған 
келісім-шарт 

 
Өскемен қаласы                        «___»_______20___ж. 
 
Бұдан əрі «Университет» деп аталатын «С. 
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті» ШЖҚ РМК атынан, университет 
Жарғысының негізінде əрекет етуші, ректоры 
_____________________________ тұлғасында, бір 
жағынан, 
жəне_________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________, 
бұдан əрі «Кəсіпорын (Мекеме)» деп аталатын, 
_____________________________________________
_________________________ тұлғасында, Ереже 
(Жарғы) негізінде əрекет етуші, екінші тараптан 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сəйкес төменде көрсетілгендер 
бойынша осы шартты жасады: 
 

1. ШАРТТЫҢ МƏНІ 
5. Университет мекемені (кəсіпорынды) 
________«_______________» мамандығы бойынша 
кəсіби іс-тəжірибе базасы реттінде бекітеді. 
6. Мекеме (кəсіпорын) Университеттің студенттерін 
білім беру бағдарламасының бейініне сəйкес кəсіби 
іс-тəжірибе базасымен қамтамасыз етеді. 
7. Кəсіби іс-тəжірибе өткізу мерзімі, студентттердің 
құқықтары мен міндеттері жыл сайын бекітілетін 
жеке келісім-шартпен анықталады.  
 
 

2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 
МІНДЕТТЕРІ 
 

2.1. Университет өзіне мынадай міндеттемелер 

алады: 

1) Мекемеге (кəсіпорынға) академиялық күнтізбеге 
сəйкес  студенттерді кəсіптік іс-тəжірибеден өтуге 
жіберу; 
2) Студенттерді қолданыстағы заңнамаға сəйкес 
белгіленген, тəжірибеден өту барысында оның 
құқықтары, міндеттері жəне жауапкершіліктерімен 
таныстыру;  
3) мекемемен (кəсіпорынмен) бірге кəсіби іс-
тəжірибе бағдарламасы жəне кəсіби іс-тəжірибеден 
өтудің кестесімен келісу; 
4) іс-тəжірибе жетекшілерін университеттің 
оқытушылар арасынан ректордың бұйрығымен 
бекіту; 
5) студенттердің кəсіби іс-тəжірибеден өтуін жəне 
олармен еңбек тəртібін сақтауларын бақылау; 
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9) назначать руководителей практики из числа 
квалифицированных преподавателей 
университета; 
10) осуществлять контроль за прохождением 
практики студентов и соблюдение ими трудовой 
дисциплины;  
11) оказывать работникам учреждения 
(предприятия) методическую помощь в 
организации и проведении профессиональной 
практики; 
12) принимать участие в расследовании 
несчастных случаев, в случаях, если они 
произошли с участием студентов Университета в 
период прохождения практики. 
 
5.Университет имеет право: 

3) запрашивать информацию у учреждения 
(предприятия) о ходе профессиональной 
практики в отношении конкретных студентов;  
4) инициировать процесс участия учреждения 
(предприятия) в разработке программы 
профессиональной практики в соответствии с 
новыми технологиями и изменившимися 
условиями производственного процесса. 
6. Учреждение обязуется: 

1) обеспечивать студентов Университета 
условиями безопасной работы на рабочем месте 
(с проведением обязательных инструктажей по 
технике безопасности и охране труда) и в 
необходимых случаях проводить обучение 
студентов Университета безопасным методам 
труда; 
2) рассматривать кандидатуры выпускников, 
обучающихся по образовательному гранту, для 
принятия на работу в соответствии с полученной 
специальностью при наличии соответствующей 
вакансии (если не предусмотрены конкурсные 
процедуры); 
3) предоставлять в соответствии с академическим 
календарем рабочие места для прохождения 
профессиональной практики обучающихся 
Университета; 
4) не допускать использования студентов 
Университета на должностях, не 
предусмотренных программой практики и не 
имеющих отношения к ОП; 
5) обеспечить предоставление 
квалифицированных специалистов для 
руководства профессиональной практикой 
студентов Университета в подразделениях 
(отделах, цехах, лабораториях и так далее); 
7) сообщать в Университет о всех случаях 
нарушения студентами Университета трудовой 
дисциплины и правил внутреннего распорядка 
Учреждения; 
8) создать необходимые условия для выполнения 

6) мекеме (кəсіпорын) қызметкерлеріне кəсіби іс-
тəжірибенің ұйымдастырылуы мен өткізілуі 
бойынша əдістемелік көмек көрсету; 
7) жазатайым оқиғаларды, егер олар іс-тəжірибеден 
өту барысында Университеттің студенттерінің 
қатысуымен болған жағдайда, оқиғаларды тергеуге 
қатысу. 
5. Университет құқылы: 

1) Мекемеден (кəсіпорыннан) нақты білім алушыға 
қатысты кəсіптік тəжірибенің өтуі туралы ақпарат  
сұратуға;  
2) Мекемені (кəсіпорынды) жаңа технологиялар мен 
өндірістік үрдістің өзгерген жағдайына сəйкес 
кəсіптік тəжірибенің бағдарламаларын жасауға 
ынталандыруға. 
6. Мекеме өзіне мынадай міндеттемелер алады: 

1) Университет студенттерін жұмыс орнында 
қауіпсіз жұмыс жағдайын (қауіпсіздік техникасы 
жəне еңбекті қорғау бойынша міндетті 
нұсқамалықты өткізу арқылы) қамтамасы ету жəне 
қажетті жағдайда Университет студенттеріне 
еңбектің қауіпсіз əдістеріне оқытуды жүргізу; 
2) тиісті қызметтің бос орны бар болған жағдайда 
иеленген мамандыққа сəйкес жұмысқа қабылдау 
үшін білім беру гранты негізінде оқыған түлектің 
кандидатурасын қарастыру (егер конкурстық үрдісте 
қарастырылмаған болса); 
3) университеттке академиялық күнтізбеге сəйкес 
білім алушының кəсіби іс-тəжірибеден өтуі үшін 
жұмыс орындарын ұсыну; 
4) іс-тəжірибенің бағдарламасында қарастырылмаған 
жəне  мамандығына қатысы жоқ лауазымдарда 
Университет студентін пайдалануға жол бермеу; 
6) бөлімшелерде (бөлімдерде, цехтарда, 
зертханаларда жəне сол сияқты) Университет 
студенттерінің кəсіби іс-тəжірибесіне жетекшілік ету 
үшін білікті мамандарды белгілеуін қамтамасыз ету; 
7) Университет студенттерінің еңбек тəртібін жəне 
кəсіпорынның ішкі тəртіп ережелерін бұзғаны 
бойынша барлық оқиғалар туралы Университетті 
хабардар ету; 
8) Университет студентінің кəсіби іс-тəжірибе 
бағдарламалары мен жеке тапсырмаларын жетік 
орындауы мақсатында жұмыс орындарда білім 
алушының кəсіби іс-тəжірибе бағдарламасын толық 
игеруі жəне қажетті болатын зертханаларды, 
кабинеттерді, шеберханаларды, кітапхананы, 
сызбаларды, техникалық жəне басқа кұжаттарды 
пайдалануға қажетті жағдай жасау; 
9) кəсіби іс-тəжірибе соңында білім алушының 
жұмысы туралы мінездеме беру жəне іс-тəжірибеден 
өту сапасын бағалау. 
7. Мекеме құқылы: 

1) жаңа технологияларға жəне өндірістік үрдістің 
өзгерген жағдайларына сəйкес кəсіби іс-тəжірибенің 
білім беру бағдарламасын əзірлеуге қатысуға; 
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студентами Университета программы 
профессиональной практики на рабочих местах с 
предоставлением возможности пользования 
лабораториями, кабинетами, мастерскими, 
библиотекой, чертежами, технической и другой 
документацией, необходимой для успешного 
освоения обучающимся программы 
профессиональной практики и выполнения 
индивидуальных заданий; 
9) по окончании профессиональной практики 
выдавать характеристику о работе обучающихся 
Университета и выставлять оценку качества 
прохождения практики. 
7. Предприятие (учреждение) имеет право: 

1) участвовать в разработке программы 
профессиональной практики в соответствии с 
новыми технологиями и изменившимися 
условиями производственного процесса; 
2) предлагать темы курсовых и дипломных работ 
в соответствии с потребностями предприятия; 
3) принимать участие в итоговой аттестации 
обучающихся Университета; 
4) запрашивать информацию о текущей 
успеваемости обучающихся Университета; 
5) требовать от Университета качественного 
обучения обучающихся Университета в 
соответствии с ожиданиями работодателя. 

 
3.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
3.1. За неисполнение, либо ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей, 
предусмотренных настоящим Договором, 
стороны несут ответственность, установленной 
действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

 
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
4.1. Разногласия и споры, возникающие в 
процессе выполнения настоящего Договора, 
разрешаются непосредственно сторонами в целях 
выработки взаимоприемлемых решений. 
4.2. Вопросы, не разрешенные сторонами путем 
переговоров, выработки взаимоприемлемых 
решений, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК 
ИЗМЕНЕНИЯУСЛОВИЙ ДОГОВОРА  

И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ 
 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня 
его подписания сторонами и действует до «____» 
июля 20__ года. 

2) кəсіпорынның қажеттеліктеріне сəйкес курстық 
жəне дипломдық жұмыстардың тақырыптарын 
ұсынуға; 
3) білім алушылардың қорытынды аттестаттауына 
қатысуға; 
4) білім алушылардың ағымдағы үлгерімі туралы 
ақпарат сұрауға; 
5) жұмыс берушілердің күткен нəтижелеріне сəйкес 
білім беру мекемесінен білім алушыларды сапалы 
оқытуын талап етуге құқылы. 

 
3. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

 
3.1. Тараптар осы Шартта қарастырылған 
міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше 
орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамаларына сəйкес жауапты 
болады. 

 
 

4. ДАУЛАРДЫ ШЕШУДІҢ ТƏРТІБІ 
 

4.1. Осы Шартты орындау барысында туындаған 
даулар мен келіспеушіліктер, өзара тиімді шешімдер 
қабылдау мақсатында тараптардың тікелей 
өздерімен шешіледі.  
4.2. Тараптар тарапынан келіссөздер, өзара тиімді 
шешімдер жолымен шешілмеген мəселелер 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сəйкес шешіледі. 

 
5. ШАРТТЫҢ ƏРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, 

ТАЛАПТАРЫН ӨЗГЕРТУ ЖƏНЕ ОНЫ БҰЗУ 
ТƏРТІБІ 

 
5.1. Осы шарт тараптар қол қойған күннен бастап 
күшіне енеді жəне  20__ж. «___» шілдеге дейін 
əрекет етеді. 
5.2. Осы Шарттың ережелері тараптардың өзара 
жазбаша келісімі бойынша толықтырылуы жəне 
өзгертілуі мүмкін. 
5.3.  Осы шарт екі данада жасалады, əрбір тарапқа 
мемлекеттік жəне орыс тілінде бірдей заң күші бар 
бір данадан беріледі. 
 
 
 
6.ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ 

МЕН БАНКТІК РЕКВИЗИТТЕРІ: 
 
Мекеме: 
Учреждение: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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5.2. Условия настоящего Договора могут быть 
изменены и дополнены по взаимному 
письменному соглашению сторон. 
5.3. Настоящий договор заключается в двух 
экземплярах по одному экземпляру для каждой 
Стороны на государственном и русском языках 
имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

                       
6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
Университет: 
 
«С. Аманжолов атындағы ШҚМУ» ШЖҚ  
РМК 
070020, Өскемен қ., 30-шы Гвардиялық дивизия 
к-сі, 34,  
"Казкоммерцбанк" АҚ ШҚ филиалы  
БCН 990240007414 
ЖСК KZ73926100218V417000  
БСК KZKOKZKX   КБЕ 16 
РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский 
государственный университет 
им.С.Аманжолова» 
070020, г. Усть-Каменогорск,  
ул. 30-ой Гвардейской дивизии, 34, 
филиал АО "Казкоммерцбанк"  
 БИН 990240007414 
ИИК KZ73926100218V417000,  
БИК KZKOKZKX    КБЕ 16 
 
 
Ректор________________ ФИО 
                       Қолы/Подпись 

               мөрдің орны/ место печати 
 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
Руководитель/басшы 
_________________________ 
                                      Қолы/Подпись 

               мөрдің орны/ место печати 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ШЖҚ РМК "Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті" 

 

Қосымша 6  
Іс-тəжірибеге арналған жеке шарттың нысаны 

Договор №_______ 
на проведение профессиональной практики 

 
г.Усть-Каменогорск                     «___»_______20____г. 
 
РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный 
университет им. С.Аманжолова» именуемый в 
дальнейшем «Университет», в лице 
ректора__________________________________________ 
_________________________________________________ 
действующего на основании Устава университета с 
одной стороны, ___________________________________ 

_________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «предприятие (учреждение)», 
в лице 
_________________________________________________ 
действующего на основании Положения (Устава), с 
другой стороны, и гражданином (кой) 
____________________________________________имен
уемый (ая) в дальнейшем «обучающийся», с третьей 
стороны, в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Организация образования осуществляет обучение 
обучающегося, поступившего в ______ году по ОП 
____________________________________________ 
________________________________________________. 
2. Предприятие обеспечивает обучающегося базой 
профессиональной практики в соответствии с профилем 
образовательной программы. 
3. Обучающийся осваивает образовательную программу 
с целью получения ключевых и профессиональных 
компетенций, позволяющих квалифицированно 
выполнять производственные функции и задачи. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4. Университет обязуется: 

1) направить на предприятие (учреждение) 
обучающегося _____________________________ формы 
обучения для прохождения 
_________________________________________________ 
практики на период с «___»_________20___г. по «___» 
__________20___г. в соответствии с академическим 
календарем; 
2) ознакомить обучающегося с его обязанностями и 
ответственностью, указанными в настоящем Договоре; 
13) разработать и согласовать с предприятием программу 
профессиональной практики и графики прохождения 
профессиональной практики; 
14) назначить приказом ректора руководителей практики 

№_______Кəсіби іс-тəжірибені өткізуге арналған 
келісім-шарт 

 
Өскемен қаласы                        
«___»_______20___ж. 
 
Бұдан əрі «Университет» деп аталатын «С. 
Аманжолов  атындағы  Шығыс  Қазақстан 
мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК атынан, 
университет Жарғысының негізінде əрекет етуші, 
ректоры_____________________________________
____________________________________________
тұлғасында, бір жағынан, бұдан əрі «кəсіпорын 
(мекеме)» деп аталатын 
____________________________________________

____________________________________________

атынан, Ереже (Жарғы) негізінде əрекет етуші, 
____________________________________________ 
тұлғасында, екінші жағынан жəне бұдан əрі «білім 
алушы» деп аталатын азамат (ша) 
____________________________________________  
үшінші жақтан Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сəйкес төменде 
көрсетілгендер бойынша осы шартты жасады: 
 

1. ШАРТТЫҢ МƏНІ 

8. Білім беру мекемесі ______ жылы  
____________________________________________

____________________________________________ 
 БББ бойынша оқуға түскен  білім алушының 
оқытуын жүзеге асырады. 
2. Кəсіпорын білім алушыны білім беру 
бағдарламасының бейініне сəйкес кəсіби іс-
тəжірибе базасымен қамтамасыз етеді. 
3.Білім алушы білім беру бағдарламасын өндірістік 
қызметтер мен міндеттерді білікті орындауға 
мүмкіндік беретін негізгі жəне кəсіби құзыреттерді 
алу мақсатында игереді. 
 

2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 
МІНДЕТТЕРІ 

4. Университет өзіне мынадай міндеттемелер 

алады: 

 1) _____________________________ оқу түрі 
бойынша білім алушыны академиялық күнтізбесіне 
сəйкес  20___ж. «___»_________мен 20___ж. 
«___»______аралығында_______________________
_________________________________іс-тəжірибе 
өту мақсатында кəсіпорынға (мекемеге) жіберу; 
2) білім алушыны осы Шартта белгіленген, оның 
міндеттері мен жауапкершілігімен таныстыру; 
3) кəсіпорынмен бірге кəсіби іс-тəжірибе 
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из числа преподавателей соответствующих 
специальностей университета; 
15) осуществлять контроль профессиональной практики 
обучающегося; 
16) оказывать работникам предприятия методическую 
помощь в организации и проведении профессиональной 
практики; 
17) принимать участие в расследовании несчастных 
случаев, в случаях, если они произошли с участием 
обучающегося в период прохождения практики. 
5.Университет имеет право: 

5) расторгнуть Договор в одностороннем порядке при 
самовольном прекращении обучения, оставлении на 
повторный год обучения, а также при отчислении 
обучающегося в порядке, определенном действующим 
законодательством Республики Казахстан. 
6. Предприятие обязуется: 

1) обеспечить обучающему условия безопасной работы 
на рабочем месте (с проведением обязательных 
инструктажей по технике безопасности и охране труда) и 
в необходимых случаях проводить обучение 
обучающегося безопасным методам труда; 
2) рассмотреть кандидатуру выпускника, обучающегося 
по образовательному гранту, для принятия на работу в 
соответствии с полученной специальностью при наличии 
соответствующей вакансии (если не предусмотрены 
конкурсные процедуры); 
3) предоставить университету в соответствии с 
академическим календарем рабочие места для 
прохождения профессиональной практики 
обучающегося; 
4) не допускать использования обучающегося на 
должностях, не предусмотренных программой практики 
и не имеющих отношения к ОП обучающегося; 
5) обеспечить предоставление квалифицированных 
специалистов для руководства профессиональной 
практикой обучающегося в подразделениях (отделах, 
цехах, лабораториях и так далее); 
7) сообщать в организации образования о всех случаях 
нарушения обучающимся трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка предприятия; 
8) создать необходимые условия для выполнения 
обучающимся программы профессиональной практики 
на рабочих местах с предоставлением возможности 
пользования лабораториями, кабинетами, мастерскими, 
библиотекой, чертежами, технической и другой 
документацией, необходимой для успешного освоения 
обучающимся программы профессиональной практики и 
выполнения индивидуальных заданий; 
9) по окончании профессиональной практики выдать 
характеристику о работе обучающегося и выставить 
оценку качества прохождения практики. 
7. Предприятие имеет право: 

1) участвовать в разработке образовательной программы 
профессиональной практики в соответствии с новыми 
технологиями и изменившимися условиями 

бағдарламасын жəне кəсіби іс-тəжірибеден өтудің 
кестесін əзірлеу жəне келісу; 
4) іс-тəжірибе жетекшілерін университеттың 
мамандықтарына сай оқытушылар арасынан 
ректордың бұйрығымен бекіту; 
5) білім алушының кəсіби іс-тəжірибеден өтуін 
бақылау; 
6) кəсіпорын қызметкерлеріне кəсіби іс-
тəжірибенің ұйымдастырылуы мен өткізілуі 
бойынша əдістемелік көмек көрсету; 
7) жазатайым оқиғаларды, егер олар іс-тəжірибеден 
өту барысында білім алушының қатысуымен 
болған жағдайда, оқиғаларды тергеуге қатысу. 
5. Университет: 

1) білім алушының өз еркімен оқуды тоқтатуы, 
қайта оқу курсына қалдырылған кезде, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасымен белгіленген тəртіпте оқудан 
шығарылған жағдайда бір жақты тəртіппен шартты 
бұзуға құқылы. 
6. Кəсіпорын өзіне мынадай міндеттемелер алады: 

1) білім алушының жұмыс орнында қауіпсіз жұмыс 
жағдайын (қауіпсіздік техникасы жəне еңбекті 
қорғау бойынша міндетті нұсқамалықты өткізу 
арқылы) қамтамасы ету жəне қажетті жағдайда 
білім алушыға еңбектің қауіпсіз əдістеріне 
оқытуды жүргізу; 
2) тиісті қызметтің бос орны бар болған жағдайда 
иеленген мамандыққа сəйкес жұмысқа қабылдау 
үшін білім беру гранты негізінде оқыған түлектің 
кандидатурасын қарастыру (конкурстық рəсімдер 
қарастырылмаған жағдайда); 
3) университеттке академиялық күнтізбеге сəйкес 
білім алушының кəсіби іс-тəжірибеден өтуі үшін 
жұмыс орындарын ұсыну; 
4) іс-тəжірибенің бағдарламасында 
қарастырылмаған жəне білім алушының БББ 
қатысы жоқ лауазымдарда білім алушыны 
пайдалануға жол бермеу; 
6) бөлімшелерде (бөлімдерде, цехтарда, 
зертханаларда жəне сол сияқты) білім алушының 
кəсіби іс-тəжірибесіне жетекшілік ету үшін білікті 
мамандарды белгілеуін қамтамасыз ету; 
7) білім алушының еңбек тəртібін жəне 
кəсіпорынның ішкі тəртіп ережелерін бұзғаны 
бойынша барлық оқиғалар туралы білім беру 
мекемесін хабардар ету; 
8) білім алушының кəсіби іс-тəжірибе 
бағдарламалары мен жеке тапсырмаларын жетік 
орындауы мақсатында жұмыс орындарда білім 
алушының кəсіби іс-тəжірибе бағдарламасын 
толық игеруі жəне қажетті болатын зертханаларды, 
кабинеттерді, шеберханаларды, кітапхананы, 
сызбаларды, техникалық жəне басқа кұжаттарды 
пайдалануға қажетті жағдай жасау; 
9) кəсіби іс-тəжірибе соңында білім алушының 
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производственного процесса; 
2) предлагать темы курсовых и дипломных работ в 
соответствии с потребностями предприятия; 
3) принимать участие в итоговой аттестации 
обучающихся; 
4) запрашивать информацию о текущей успеваемости 
обучающихся; 
5) требовать от организации образования качественного 
обучения обучающихся в соответствии с ожиданиями 
работодателя. 
8. Обучающийся обязан: 

1) соблюдать трудовую дисциплину, правила 
внутреннего распорядка, правила техники безопасности 
и производственный распорядок на месте 
профессиональной практики, обязательные для 
работников предприятия; 
2) бережно относиться к оборудованию, приборам, 
документации и другому имуществу предприятия; 
3) строго соблюдать и выполнять требования программы 
практики; 
4) прибыть в распоряжение предприятия к 
установленному сроку на прохождение практики; 
5) не разглашать конфиденциальную информацию о 
предприятии в процессе прохождения практики и после 
его завершения. 
9. Обучающийся имеет право: 
1) пользоваться необходимыми инструментами, 
оборудованием, приборами и другими 
производственными материалами по согласованию с 
наставником, назначенным от предприятия, иметь 
свободный доступ и пользование фондом учебной, 
учебно-методической литературы на базе библиотеки и 
читальных залов, лабораторной базой, компьютерной 
иной техникой в учебных целях; 
2) на возмещение вреда, причиненного здоровью в 
процессе прохождения профессиональной подготовки; 
3) после завершения профессиональной подготовки и 
успешного прохождения итоговой аттестации 
продолжить работу по полученной квалификации на 
предприятии, при наличии вакансии. 

 
3.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей, предусмотренных настоящим 
Договором, стороны несут ответственность, 
установленной действующим законодательством 
Республики Казахстан. 

 
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11. Разногласия и споры, возникающие в процессе 
выполнения настоящего Договора, разрешаются 
непосредственно сторонами в целях выработки 
взаимоприемлемых решений. 
12. Вопросы, не разрешенные сторонами путем 

жұмысы туралы мінездеме беру жəне іс-
тəжірибеден өту сапасын бағалау. 
7. Кəсіпорын: 

1) жаңа технологияларға жəне өндірістік үрдістің 
өзгерген жағдайларына сəйкес кəсіби іс-
тəжірибенің білім беру бағдарламасын əзірлеуге 
қатысуға; 
2) кəсіпорынның қажеттеліктеріне сəйкес курстық 
жəне дипломдық жұмыстардың тақырыптарын 
ұсынуға; 
3) білім алушылардың қорытынды аттестаттауына 
қатысуға; 
4) білім алушылардың ағымдағы үлгерімі туралы 
ақпарат сұрауға; 
5) жұмыс берушілердің күткен нəтижелеріне 
сəйкес білім беру мекемесінен білім алушыларды 
сапалы оқытуын талап етуге құқылы. 
8. Білім алушы өзіне мынадай міндеттемелер 

алады: 

1) кəсіби іс-тəжірибе орнында кəсіпорынның 
кызметкерлері үшін міндетті болып табылатын 
еңбек тəртібін, ішкі тəртіп ережелерін, қауіпсіздік  
техника ережелерін жəне өндірістік тəртіптемесін 
сақтау; 
2) кəсіпорынның жабдықтарына, аспаптарына, 
құжаттарына жəне басқа мүлкіне ұқыпты қарау; 
3) іс-тəжірибе бағдарламасының талаптарын қатаң 
сақтау жəне орындау; 
4) іс-тəжірибеден өту үшін белгіленген уақытта 
кəсіпорынның қарауына келу; 
5) іс-тəжірибеден өту барысында жəне аяқталған 
соң кəсіпорын туралы кұпия ақпаратты жария 
етпеу. 
9. Білім алушы: 

1) кəсіпорында бекітілген тəлімгердің келісімі 
бойынша қажетті құралдарды, жабдықтарды, 
аспаптарды жəне басқа өндірістік материалдарды 
пайдалануға, оқу мақсатында кітапхана жəне оқу 
залдары базасында оқу, оқу-əдістемелік əдебиеттер 
қорына, зертханалық базасына, компьютерлік жəне 
басқа техниканы  пайдалануға еркін қол жеткізу 
мен пайдалануға; 
2) кəсіби дайындықтан өту барысында 
денсаулығына келтірілген зиянның өтеуін алуға;  
3) кəсіби даярлығын аяқтаған соң жəне қорытынды 
аттестаттаудан сəтті өткен соң кəсіпорында 
иеленген біліктілігі бойынша бос орын болған 
жағдайда жұмысты жалғастыруға құқылы. 

 
3. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

10. Тараптар осы Шартта қарастырылған 
міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше 
орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамаларына сəйкес жауапты 
болады. 
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переговоров, выработки взаимоприемлемых решений, 
разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК 
ИЗМЕНЕНИЯУСЛОВИЙ ДОГОВОРА  

И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ 
 

13. Настоящий договор вступает в силу со дня его 
подписания сторонами и действует до полного его 
исполнения. 
14. Условия настоящего Договора могут быть изменены 
и дополнены по взаимному письменному соглашению 
сторон. 
15. Настоящий договор заключается в трех экземплярах 
по одному экземпляру для каждой Стороны на 
государственном и русском языках имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
 
 

 

4. ДАУЛАРДЫ ШЕШУДІҢ ТƏРТІБІ 

11. Осы Шартты орындау барысында туындаған 
даулар мен келіспеушіліктер, өзара тиімді 
шешімдер қабылдау мақсатында тараптардың 
тікелей өздерімен шешіледі.  
12. Тараптар тарапынан келіссөздер, өзара тиімді 
шешімдер жолымен шешілмеген мəселелер 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сəйкес шешіледі. 

 
5. ШАРТТЫҢ ƏРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, 

ТАЛАПТАРЫН ӨЗГЕРТУ ЖƏНЕ ОНЫ БҰЗУ 
ТƏРТІБІ 

13. Осы шарт тараптар қол қойған күннен бастап 
күшіне енеді жəне толық орындалғанға дейін 
əрекет етеді. 
14. Осы Шарттың ережелері тараптардың өзара 
жазбаша келісімі бойынша толықтырылуы жəне 
өзгертілуі мүмкін. 
15.  Осы шарт үш данада жасалады, əрбір тарапқа 
мемлекеттік жəне орыс тілінде бірдей заң күші бар 
бір данадан беріледі. 
 

16. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен банктік реквизиттері: 
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 
               
Университет: 
«С. Аманжолов атындағы 
ШҚМУ» ШЖҚ  РМК 
070020, Өскемен қ., 30-шы 
Гвардиялық дивизия к-сі, 34,  
"Казкоммерцбанк" АҚ ШҚ 
филиалы  
БCН 990240007414 
ИИК KZ73926100218V417000  
БСК KZKOKZKX   КБЕ 16 
РГП на ПХВ «Восточно-
Казахстанский государственный 
университет им.С.Аманжолова» 
070020, г. Усть-Каменогорск,  
ул. 30-ой Гвардейской дивизии, 34, 
филиал АО "Казкоммерцбанк"  
 БИН 990240007414 
ИИК KZ73926100218V417000,  
БИК KZKOKZKX    КБЕ 16 
 
Ректор___________ 
                       Қолы/Подпись 

               мөрдің орны/ место печати 

 

Білім алушы: 
Обучающийся: 
______________________________ 

______________________________ 
Т.А.Ə. (толық)/Ф.И.О. (полностью) 

_____________________________ 

_____________________________.  
Туған күні, ЖСН;куəлік №, қашан жəне кіммен берілді/ Дата 

рождения, ИИН, № уд, личности, когда и кем выдан 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

Тұрғылықты мекен-жай, телефон/ 

Домашний адрес, телефон 

______________________________ 
Қолы/ Подпись 

Занды өкілі 
Законный представитель 
______________________________ 

______________________________ 
          Т.А.Ə. (толық)/Ф.И.О. (полностью) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
Туған күні, ЖСН;куəлік №, қашан жəне кіммен берілді/ Дата 

рождения, ИИН, № уд. личности, когда и кем выдан 

________________________________ 

________________________________ 
Тұрғылықты мекен жай,телефон/ 

Домашний адрес и телефон 

________________________________ 
Қолы/Подпись 

Кəсіпорын: 
Предприятие: 
_____________________________ 

_____________________________ 
Кəсіпорынның, мекеменің, ұйымның атауы /Наименование 

предприятии, учреждения, организации  

_____________________________ 

_____________________________ 
Заңды мекен-жайы/ Юридический адрес 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
БСН, БСК, Кбе; банк / 

БИН, БИК, Кбе, банк 

_____________________________ 

____________________________ 
Қала қодын көрсетіп байланыс телефон, факс нөмірі / Номер 

контактного телефона, факса с указанием кода города 

Директор/басшы 
Директор/руководитель 
______________ 
      Қолы/Подпись 

  мөрдің орны/ место печати 
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Қосымша 7  
 

Іс-тəжірибе бойынша жеке күнделік- есеп нысаны 
 

Есепке тігіледі 

С.Аманжолов ат. ШҚМУ білім алушының іс-тəжірибе бойынша жеке 
күнделік- есебі  

__________________________________________________________________ 
(тегі аты əкесінің аты) 

 

№ 
р/б 

Əрбір күн үшін кəсіптік іс-
тəжірибе бағдарламасына 

сəйкес орындалған 
(зерделенген) жұмыстардың 

атауы  
 

Кəсіптік іс-тəжірибенің 
жекелеген 

тақырыптарын, 
жұмыстарын орындау 

мерзімдері  
 

Өндірістен кəсіби 
іс-тəжірибе 

жетекшісінің 
қолы  

 

басталуы аяқталуы  
1     
2     
3     
…     
 
Зерттелген құрылымдарды, жабдықтарды, технологиялық процестерді, 
өндірісті механикаландыруды, автоматтандыруды жəне еңбектің озық 
əдістерін, инновациялық технологияларды жəне т. б. сипаттау. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Білім алушының қолы _____________________ 
«____»____________20___ж. 
________________іс-тəжірибе  жетекшісі 
          (іс-тəжірибе түрі) 
________________________________ А.Т. 
    (кəсіптік іс-тəжірибенің тікелей жетекшісі) 

 

1. Білім алушы - практикантты марапаттау жəне жазалау 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Кəсіптік іс-тəжірибе жетекшісінің қорытындысы (ұйымнан, 
кəсіпорыннан, мекемеден)  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Кəсіптік іс-тəжірибе жетекшісінің қолы 
(ұйымнан, кəсіпорыннан, мекемеден) ________________________А.Т. 
«____»____________20___ж. 
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Қосымша 8 
 

Іс-тəжірибе бойынша жеке жұмыс жоспар-кестесінің нысаны 
 

 
Есепке тігіледі 

   
«Бекітемін» 
Факультет деканы 
______________________                          
(іс-тəжірибе базасы атауы) 
________________Т.А.Ə. 
«____»____________20__ ж. 

 
 
 

«Келісілді» 
Кəсіптік іс-тəжірибе 
жетекшісі____________________ 
                      (іс-тəжірибе базасы атауы) 

_______________Т.А.Ə. 
«____»____________20__ ж. 

 

Өндірістік (педагогикалық, оқу) іс-тəжірибенің 
 жұмыс жоспар-кестесі  

 
С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік  университетінің 
_________________________________білім беру бағдарламасы бойынша 
______________________оқу түрінің___курс білім 
алушысы__________________________________________   
                                                                                                   (тегі, аты, əкесінің аты) 

№ 
р/б 

Əрбір күн үшін кəсіптік іс-
тəжірибе бағдарламасына 

сəйкес орындалған 
(зерделенген) жұмыстардың 

атауы  
 

Кəсіптік іс-тəжірибенің 
жекелеген 

тақырыптарын, 
жұмыстарын орындау 

мерзімдері  
 

Ескертулер  

басталуы аяқталуы  
1     
2     
3     
…     
     
     
     
     
     
     
Өндірістік іс-тəжірибе  
(педагогикалық, оқу) жетекшісі______________Т.А.Ə 
                                                                                                                             (қолы) 
С.Аманжолов ат. ШҚМУ кəсіптік іс-тəжірибе жетекшісі 
____________________________ Т.А.Ə 
                                          (қолы) 

«____»____________20___ж. 
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Іс-тəжірибе бойынша топтық жұмыс жоспар-кестесінің нысаны 
 
Есепке тігіледі 

   
«Бекітемін» 
Факультет деканы 
______________________                          
(іс-тəжірибе базасы атауы) 

________________Т.А.Ə. 
«____»____________20__ ж. 

 
 
 

«Келісілді» 
Кəсіптік іс-тəжірибе 
жетекшісі____________________ 

                      (іс-тəжірибе базасы атауы) 

_______________Т.А.Ə. 
«____»____________20__ ж. 

 

Өндірістік (педагогикалық, оқу) іс-тəжірибенің 
жұмыс жоспар-кестесі  

 
С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік  университетінің 
_________________________________білім беру бағдарламасы бойынша 
______________________оқу түрінің___курс 
__________________________________________тобының 
 
№ 
р/б 

Əрбір күн үшін кəсіптік іс-
тəжірибе бағдарламасына 

сəйкес орындалған 
(зерделенген) жұмыстардың 

атауы  
 

Кəсіптік іс-тəжірибенің 
жекелеген 

тақырыптарын, 
жұмыстарын орындау 

мерзімдері  
 

Ескертулер  

басталуы аяқталуы  
   

1     
2     
3     
…     
     
     
     
 
Топ оқушыларының тізімі қоса беріледі. 
 
Өндірістік іс-тəжірибе  
(педагогикалық, оқу) жетекшісі______________Т.А.Ə 
                                                                                                                             (қолы) 
 
 
С.Аманжолов ат. ШҚМУ кəсіптік іс-тəжірибе жетекшісі 
____________________________ Т.А.Ə 
                                          (қолы) 

«____»____________20___ж. 
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Қосымша 9  
 

Іс -тəжірибе бойынша есептің титул парағының нысаны 
 

С. АМАНЖОЛОВ ат. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 
УНИВЕРСИТЕТІ 

 

Факультет_______________________________ 

Кафедра ________________________________ 

 

ЕСЕП 

_______________________________________________іс-тəжірибе бойынша 
(іс-тəжірибе түрі) 

_________________________________білім беру бағдарламасы бойынша 
______________________оқу түрінің___курс білім 
алушысы__________________________________________   
                                                                                                   (тегі, аты, əкесінің аты) 

 
 

Іс-тəжірибе өту орны:  
__________________________________________________________________ 

(Кəсіпорынның, ұйымның, мекеменің атауы)) 

Іс-тəжірибе мерзімі: 
 «___» ________20__ ж.  «___» ________20__ ж. дейін 
 

 

 
Кəсіпорыннан (ұйым, мекеме) іс-тəжірибе жетекшісі: 
__________________________     _________________    
                              (Т.А.Ə., лауазымы)                                                      (Қолы) 

М.О.  
 
 
С.Аманжолов ат.ШҚМУ іс-тəжірибе жетекшісі 
__________________________                        _________________ 
                            (Т.А.Ə., ғылыми дəрежесі , лауазымы, атағы)                                                    (Қолы) 
 
 

Қорытынды бағасы: _____________ 

 

 

Өскемен, 20__ ж. 
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Қосымша10  

 

Іс-тəжірибе бойынша анықтау жəне қорытынды конференция 
хаттамасының нысаны 

 
ХАТТАМА № 1 

анықтау конференциясы «___»_________20__ж. 
 

________________кафедрасы  ______________БББ_________________оқу 

түрінің  __ курс білім алушыларының ______________________іс-тəжірибе 

бойынша  

Қатысқандар: … 
Қатыспағандар: … 
 

КҮН ТƏРТІБІ: 
1. . Білім алушыларды іс-тəжірибе өткізу бағдарламасымен, 

мерзімдерімен жəне базаларымен таныстыру (Жауапты.: кафедрадан 
іс-тəжірибе жетекшісі). 

2. Іс-тəжірибені оқу-əдістемелік қамтамасыз ету жəне есеп беру 
құжаттарын рəсімдеу (Жауапты.: тəжірибе бойынша əдіскерлер). 

3. Оқу-əдістемелік əдебиеттерді талдау: (Жауапты: кафедрадан іс-
тəжірибе жетекшісі, университет кітапханашысы). 

4. Студенттерді іс-тəжірибе өту орындарына бөлу (Жауапты: 
кафедрадан іс-тəжірибе жетекшісі). 

5. Іс-тəжірибеден өту кезеңінде техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық 
өткізу (Жауапты.: кафедрадан іс-тəжірибе жетекшісі). 

1. ТЫҢДАДЫ:  
Т.А.Ə. – баяндама мəтіні.  

СӨЗ СӨЙЛЕДІ: 
Т.А.Ə. – баяндаманың қысқаша жазбасы.  
Т.А.Ə. –  

2. ТЫҢДАДЫ:  
Т.А.Ə.  – баяндама мəтіні.  

СӨЗ СӨЙЛЕДІ: 
Т.А.Ə.  – баяндаманың қысқаша жазбасы.  
Т.А.Ə. –  

…… ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
1. Қабылдау … 
2. Бағыттау… 
Төраға                                                                  Т.А.Ə. 
Хатшы                                                                     Т.А.Ə. 
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ХАТТАМА № 2 
қорытынды конференциясы «___»_________20__ж. 

 
________________кафедрасы  ______________БББ_________________оқу 

түрінің  __ курс білім алушыларының ______________________іс-тəжірибе 

бойынша  

Қатысқандар: … 
Қатыспағандар: … 

КҮН ТƏРТІБІ: 
: 

1. Іс-тəжірибе қорытындысы бойынша есеп беру рəсімі жəне қорытынды 
шығару туралы (жауаптылар: кафедрадан іс-тəжірибе жетекшісі). 
 2. Іс-тəжірибе бойынша есептерді қорғау (жауаптылар: білім 
алушылар). 
 3. Іс-тəжірибе қорытындыларын талдау (жауаптылар: кафедрадан іс-
тəжірибе жетекшісі, іс-тəжірибе бойынша əдіскерлер). 
4. Қорытынды жасау, нəтижелерді бағалау. 
1 ТЫҢДАДЫ:  

Т.А.Ə. – баяндама мəтіні.  
2. ТЫҢДАДЫ:  

Т.А.Ə. – баяндама мəтіні.  
СҰРАҚТАР: 

1. Т.А.Ə. –сұрақ 
2. Т.А.Ə.. – сұрақ 

Т.А.Ə.  – баяндама мəтіні.  
СҰРАҚТАР: 

3. Т.А.Ə.  – сұрақ 
4. Т.А.Ə. – сұрақ  

3. ТЫҢДАДЫ: 
Т.А.Ə. – баяндаманың қысқаша жазбасы.  

СӨЗ СӨЙЛЕДІ: 
Т.А.Ə.– баяндаманың қысқаша жазбасы.  
Т.А.Ə.–  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. Бекіту … 
2. … 
 
Төраға                                                                  Т.А.Ə. 
Хатшы                                                                     Т.А.Ə. 
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ТАНЫСТЫРУ ПАРАҒЫ 

№ Т.А.Ə. Лауазымы Күні Қолы  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРДЫ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ 
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Өзгерістер 
номері  

Өзгерістер енгізу 
туралы өкімдік 

құжаттың нөмірі мен 
күні  

 

Өзгерістер 
енгізу күні 

Өзгерістер 
енгізушінің 

Т.А.Ə., 
лауазымы  

Қолы 
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МЕРЗІМДІ ТЕКСЕРУЛЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУ ПАРАҒЫ 

Дата 
проверки 

Результаты проверки 
Ф.И.О., должность лица, 
выполнившего проверку 

Подпись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


