
ШҚМУ 005-19 «Кәсіби іс-тәжірибені ұйымдастыру, өткізу 

және ұйымдарды іс-тәжірибе базасы ретінде анықтау ережесіне»  

өзгерістер және толықтырулар енгізу туралы 

 

ШҚМУ 005-19 «Кәсіби іс-тәжірибені ұйымдастыру, өткізу және 

ұйымдарды іс-тәжірибе базасы ретінде анықтау ережесіне» келесі 

өзгерістер және толықтырулар енгізілсін: 

5.19 Қашықтықтан оқыту жағдайында кәсіби іс-тәжірибені 

ұйымдастыру кезінде бағдарламалар мен жұмыс жоспар-кестелеріне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі: 

- қашықтықтан білім беру технологияларын, онлайн-сервистерді, 

қосымшаларды және компьютерлік бағдарламаларды қолдануды ескере 

отырып, іс-тәжірибе кезеңіне жоспарланған тапсырмалардың түрлері 

мен мазмұнына;  

- білім алушылардың мекеме (кәсіпорын) жетекшісімен, 

университетен іс-тәжірибе жетекшісімен жұмысты ұйымдастыру 

формаларына; 
 - стримингтік платформаларды қолдана отырып, бекіту және 

қорытынды конференцияларын өткізу формаларына;  

- тәжірибе бойынша аралық және қорытынды нәтижелерді 

ұсынуына. 
6.4-тармақшасы ережеден алынып тасталсын. 

7.11 Төтенше жағдайда қашықтықтан оқыту кезінде қарастырылады:  

- егер практиканттар саны 5 және одан асатын болса, білім 

алушылардың жеке келісім-шарт жасауынсыз, кәсіби іс-тәжірибе бойынша 

қолданыстағы базалық келісім-шартқа Қосымша қалыптастыру.  

- кәсіби іс-тәжірибе өткізуге жеке келісім-шарт жасау. 

Электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану мүмкіндігі болған кезде 

базалық келісім-шарты Қосымшасына қол қою рәсімі:  

- іс-тәжірибеден өтетін білім алушылардың тізімі көрсетілген келісім-

шарт қосымшасы электрондық нұсқада іс-тәжірибе базасына жіберіледі;  

- қол қойылғаннан кейін базалық шарт Қосымшасының электрондық 

нұсқасын кәсіпорын (мекеме, ұйым) кафедраның іс-тәжірибе жетекшісіне 

жіберіледі. Іс-тәжірибе жетекшісі Қосымшаны тіркеу үшін оқу үдерісін 

ұйымдастыру және бақылау бөліміне жолдайді. 

Электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану мүмкіндігі болмаған 

кезде базалық келісім-шарт Қосымшасына қол қою рәсімі:  

- базалық келісім-шарт Қосымшасының электрондық нұсқасың 

кафедраның іс-тәжірибе жетекшісі іс-тәжірибе базасына жібереді;  

- кәсіпорын (мекеме, ұйым) басшысы келісім-шарт Қосымшаның қағаз 

нұсқасына қол қояды, мөр басады және "Қазпошта" АҚ курьерлік қызметі 

немесе өзге де жеткізу қызметтері арқылы оны кафедраның іс-тәжірибе 

жетекшісіне жібереді. Төтенше жағдай кезеңінде кәсіпорынның (мекеменің, 

ұйымның) мөрінсіз базалық келісім-шартына Қосымшаны ресімдеу 

қарастырылады. 



Кәсіби іс-тәжірибе өткізу үшін жеке келісім-шарттар жасасу барлық 

тараптардың "Қазпочта" АҚ курьерлік қызметі немесе өзге де жеткізу 

қызметтерін пайдалану арқылы жасалады. Бұл ретте келесі рәсім 

қарастырылады:  

- Шарттың электрондық үлгісін кафедранын іс-тәжірие жетекшісі білім 

алушы көрсеткен электрондық мекен-жайға жібереді.; 

- білім алушы өзінің жеке деректерін алған келісім-шарт нысанына 

енгізеді, басып шығарады, оған қол қояды және "Қазпошта" АҚ курьерлік 

қызметі немесе өзге де жеткізу қызметтері арқылы келісім-шартты іс-

тәжірибе базасының немесе оның басшысының атына жібереді. Ілеспе хатта 

университеттің заңды мекен-жайы көрсетіледі, оған кәсіпорын (мекеме, 

ұйым) басшысы қол қойғаннан кейін жеке келісім-шартті жолдайды. 

Іс-тәжірибе жетекшілері (білім алушылар) жеке қауіпсіздік талаптарын 

және аймақтағы төтенше жағдайды сақтай отырып, іс-тәжірибе өткізуге 

арналған келісім-шарт жасасудың өзге де жолдарын қолдана алады.  

Жеке шарт жасасу үшін мүмкіндіктер болмаған жағдайда білім алушы 

кафедраның іс-тәжірибе жетекшісі арқылы университет ректорының атына 

төтенше жағдай кезеңі аяқталғаннан кейін бір айдан кешіктірмей келісім-

шарттың түпнұсқасын жеткізу туралы өтініш жібереді. Кафедраның іс-

тәжірибе жетекшісі іс-тәжірибе базасына өтініш негізінде төтенше жағдай 

кезеңі аяқталғаннан кейін келісім-шартқа қол қою рәсімінің аяқталатыны 

туралы хабарламамен оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректордың қолы 

қойылған хат жібереді. Хатқа білім алушының жеке келісім-шартының 

электрондық нұсқасын қоса жолдайды. 

Шартқа қол қою рәсімінің төтенше жағдай кезеңі аяқталғаннан кейін 

жасалуы туралы хабарлама-хаты кафедраның іс-тәжірибе жетекшісі 

университеттің кәсіби іс-тәжірибе жетекшісімен бірлесіп қалыптастырылады. 

7.19 Төтенше жағдай кезінде іс-тәжірибе бойынша бекіту 

конференциясы бейнеконференция өткізу үшін сервистерді (Zoom және т.б.) 

қолдана отырып, оны өткізу кестесіне сәйкес өткізіледі. 

8.4 Іс-тәжірибе аяқталғаннан кейін білім алушы кафедра жетекшісіне 

Google Forms онлайн-сервисін пайдалана отырып, оларды бағалау рәсімін 

ұйымдастыруына, оларды Google дискісінде орналастыру және "Іс-тәжіибе 

бағдарламасы. Есептер" eUniver білім беру порталына жүктеу үшін іс-

тәжірибе есебін электронды түрде тапсырады. 

Іс-тәжірибе қорытындысы бойынша білім алушы проректордың 

бұйрығымен құрылған комиссия алдында онлайн-конференциясында іс-

тәжірибе есебін қорғауы тиіс. 

Қашықтықтан оқыту кезеңі аяқталғаннан кейін білім алушы іс-

тәжірибе жетекшісіне университетте белгіленген талаптарға сәйкес білім 

алушылардың есебін тапсырады. 

9.2 Іс-тәжірибе аяқталғаннан кейін кафедра жетекшісі:  

- білім алушылардың есептерін электронды түрде қабылдайды және 

оларды Google Forms сервисі арқылы бағалау рәсімін ұйымдастырады;  



- Google Диск сервисін колданумен білім алушылардын есептерін 

жүктеуді ұйымдастырады және eUniver білім порталында «Іс-тәжірибе 

бағдарламасы. Есептер» компонентіне  сілтеме орналастырады;  

- оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректордың бұйрығымен құрылған 

практика жетекшілерінің, академиялық топ оқушыларының, комиссия 

мүшелерінің қатысуымен онлайн-конференция режимінде алынған 

нәтижелерді талқылау және бағалауды жүргізеді. 

10.2 іс-тәжірибеге жіберу – түбіртегі есеп құжаты түрі ретінде алынып 

тасталсын. 

10.10 Төтенше жағдай кезінде қашықтықтан оқыту жағдайында, егер 

білім алушы іс-тәжірибе аяқталғаннан кейін техникалық немесе өзге де 

себептер бойынша кәсіби іс-тәжірибе бойынша есептерді қорытынды 

қорғауға қатыса алмаса немесе университетпен көзделген құжаттарды толық 

көлемде уақтылы тапсыра алмаса, іс-тәжірибе жетекшісі "I" (Incomplete) – 

"Аяқталмады" деген баға қойады, егер білім алушы жазғы семестрдің соңына 

дейін академиялық қарызды жоймаған жағдайда, "F" бағасына автоматты 

түрде ауысады. 

5.2 - қосымшасы «Базалық келісім-шартына қосымшаның нысаны» 

енгізілсін .  

Қосымша 5.2 

Кәсіби іс-тәжірибе өткізуіне арналған  

базалық келісім-шартына қосымшаның үлгісі  

 

Қосымша №__ 

20___ ж. «____»___________№____ клісім-шартына  

 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті. және 

 
(іс-тәжірибе базасының атауы) 

арасында 

 

Кәсіпорын (мекеме, ұйым) жоғарыда көрсетілген келісім –шарт 

талаптары негізінде оқу (педагогикалық, өндірістік) іс-тәжірибесіне 

университеттін ________ оқу түрі ________негізіндегі _______ курс келесі 

білім алушыларын қабылдайды  

  
№ Білім алушыларының ТАӘ Білім беру 

бағдарламасы 

Іс-тәжірибе мерзімі 

1    

2    

 

             Университет: 

Ректор ______________ТАӘ 

 



Кәсіпорын (Мекеме): 

Директор/Басшы 

_______________ТАӘ 
            (ЭЦҚ) 

«___» _________ 2020ж. 

 

8.1-қосымшасы «Іс-тәжірибе жұмыс жоспар - кестесінің нысаны» 

енгізілсін.. 

 

Қосымша 8.1 

Кәсіби іс-тәжірибесінің жұмыс жоспар-кестесінің үлгісі 

 

Өндірістік (педагогикалық, оқу) іс-тәжірибесінің 

жұмыс жоспар-кестесі 

 

______________________________________ білім беру бағдарламасы 

бойынша 

 

С.Аманжолов атындағы Шығыс – Қазақстан мемлекеттік университеті 

Күндізгі оқу түрі   ___    курс ________________________________ білім 

алушысы 
                                                                     (ТАӘ) 

__________________________іс-тәжірибе өту үшін (Іс-жәжірибесіне жіберу  
       (іс-тәжірибе базасының атауы) 

туралы 20___  ж.  «___» _________ № ____ -ст бұйрығы) 

   
  
п/п 

Іс-тәжірибе бағдарламасына 

сәйкес орындауға (зерделеуге) 

жататын жұмыстардың 

тізбесі 

 

Бағдарламаны орындау мерзімі 

 

Ескерту 

басталуы аяқталуы  

1     
2     

…     

 

Өндірістік іс-тәжірибе жетекшісімен құрастырылған 

(педагогикалық, оқу)  ____________________ 20___ ж. «____»____________ 

 

Негіздеме: 2020 жылғы "19" наурыздағы төтенше жағдайда 

қашықтықтан оқыту кезінде кәсіби іс-тәжірибе ұйымдастыру жөніндегі 

нұсқаулық-әдістемелік тәлімдемелер. Хаттама №__  

2020ж. "01" сәуіріндегі өзгерістермен және толықтырулармен өндірістік 

(педагогикалық, оқу) іс-тәжірибесінің бағдарламасы. 

___________________ кафедрасы отырысының № ____ хаттамасы.                                                                                                                                                                                                
      (кафедра атауы) 

 


