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1 Жалпы ереже 

 

1.1 Осы Ереже С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінде (бұдан әрі - ШҚМУ) «Оқу-әдістемелік әдебиетті әзірлеу 

туралы» (бұдан әрі – Ереже) оқу-әдістемелік әдебиетті әзірлеу мен 

жариялаудың бірыңғай тәртібін айқындайды (бұдан әрі – ОӘӘ). 

1.2 Ереже С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің қолтаңбасы бар білім 

берудің барлық түрлеріне арналған білім беру бағдарламаларына оқу-

әдістемелік әдебиеттерді дайындау тәртібін анықтайды. 

1.3 Оқу бағдарламасының пәндері бойынша ОӘӘ аудиторлық және оқудан 

тыс жұмыстарға әдістемелік қолдау көрсету, ШҚМУ-да оқу процесінің 

сапасын арттыру мақсатында шығарылады.  

1.4 Барлық оқу-әдістемелік әдебиетте мынадай қасиеттер болуы керек: 

1.4.1 басылымның мақсаттарын, міндеттерін және мақсатын айқындай 

білу; 

1.4.2 материалды меңгеруге, жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті 

қалыптастыруға ықпал ететін технологияларды және оқыту әдістерін көрсете 

білу; 

1.4.3 алдыңғы және кейінгі пәндерді зерделеу барысында алынған білім 

мен дағдылардың үздіксіздігін қамтамасыз ету; 

1.4.4 пәнаралық қатынастарды көрсету; 

1.4.5 дәйекті және тәртіппен берілген материалдарды түсіндіру; 

1.4.6 ең маңызды семантикалық байланыстар мен негізгі түсініктерді 

бөліп көрсету; 

1.4.7 терминдерді пайдалану бойынша бірыңғай көзқарасты қамтамасыз 

ету. 

1.5 Осы Ереже шеңберінде ШҚМУ-да өткізілетін іс-шараларды 

үйлестіруді оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі проректор (бұдан әрі - 

«ОӘЖ»), әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе және жұмысқа орналастыру 

бөлімінің бастығы (бұдан әрі ӘЖІТжЖОБ) жүзеге асырады.  

 

2 Нормативтік сілтемелер 

 

Осы Ереже мынадай нормативтік құжаттардың талаптарын ескере 

отырып әзірленді: 

2.1 «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2007 жылғы 27 

шiлдедегi № 319 - III (05.05.05 ж. түзетулермен); 

2.2 «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» 1996 жылғы 10 

маусымдағы № 6 Қазақстан Республикасының Заңы; 

2.3 Оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендерді және оқу-әдістемелік 

кешендерді дайындау, сараптау, тестілеу және мониторинг жүргізу бойынша 

жұмысты ұйымдастыру ережесін бекіту туралы - Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 24 шілдедегі № 344 Бұйрығы 

(2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 651 өзгертілді); 



2.4 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінде оқу-

әдістемелік жұмысты жетілдіру шаралары туралы - Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 16 маусымдағы № 353 бұйрығы 

(2017 жылғы 25 қыркүйектегі өзгертулермен); 

2.5 МЕСТ 7.60-2003 шығарылымы. Негізгі көріністер; 

2.6 МЕСТ 2.105-95 Жобалау құжаттамасының бірыңғай жүйесі. 

Мәтіндік құжаттарға қойылатын жалпы талаптар; 

2.7 МЕСТ 7.1-2003 Ақпарат, кітапхана және баспа ісі үшін стандарттар 

жүйесі. Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттамасы. Жалпы 

талаптар мен құрастыру ережелері. 

 

3 Жазулар мен қысқартулар 
  

ШҚМУ С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті 

МЕСТ Мемлекеттік стандарт 

МЖМББС Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 

УӘК Университеттің әдістемелік кеңесі 

ӘН Әдістемелік нұсқау 

СММжББ Сапа менеджменті, мониторинг және болжау бөлімі  

ҚР 

ӘОЖ  

КБЖ Кітапханалық библиографиялық жіктеу 

Қазақстан Республикасы 

Әмбебап ондық жіктеу 

Кітапханалық және библиографиялық жіктеу 

ISBN Халықаралық стандартты кітап нөмірі (англ. International 

Standard Book Number 

  

  

 

4 Пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар 

 

Осы Ережеде мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады: 

4.1 Шығарылым - ондағы ақпараттың таралуына, редакциялық және 

баспа материалдарын өңдеуге арналған, дербес әзірленген, шығыс ақпараты 

бар құжат; 

4.2 Баспа басылым - баспа немесе өрнек салу арқылы алынған, дербес 

басып шығарылған басылым; 

 4.3 Білім беру басылымы -   ғылыми немесе қолданбалы сипаттағы 

жүйеленген ақпараттарды қамтитын, белгілі бір жастағы және оқу деңгейінде 

оқитын студенттерге арналған оқу немесе оқу үшін ыңғайлы нысанда 

жазылған басылым; 

4.4 Баспа - баспа материалдарын дайындайтын және шығаратын 

кәсіпорын; 

4.5 ОӘӘ макеті - баспа түрінде жарияланған оқу-әдістемелік әдебиеттің 

үлгісі; 

4.6 Оқулық - оқу жоспарына сәйкес келетін академиялық тәртіпті, оның 



бөлімдерін, бөліктерін жүйелі түрде көрсететін, жарияланым түрі;  

4.7 Оқу құралы - МЖМББС талаптарына жауап беретін оқулықты 

толықтыратын немесе ішінара (толығымен) толықтыратын оқу басылымы. 

Оқу құрал, негізінен, курста жаңа материал бар, саланың дамуындағы 

ағымдағы, қарама-қайшылықтар мен үрдістер көрініс табады, мәселе 

бойынша түрлі көзқарастарды (авторларды қоса) көрсетеді. Оқу құралы 

оқулықта келтірілген және оқулықта көрсетілген іргелі білімді тереңдетуге 

арналған. Оқу жоспарына жаңа пән енгізілген немесе жаңа пәндер енгізілген 

жағдайда, бастапқыда оқу құралы шығарылады. Сонымен қатар, оқулықтар 

жаңа немесе элективті курстарда беріледі; 

4.8 Оқу-әдістемелік құрал -  оқу бағдарламасында қарастырылған оқу-

әдістемелік материалдарды (әдістемелік нұсқаулық, сөздіктер, карталар және 

т.б.) кеңейтуге, тереңдетуге және жақсы меңгеруге арналған оқу-әдістемелік 

әдебиет, сондай-ақ пәннің, бөлік және / немесе жеке бөлімдерін оқыту және 

оқыту әдістемесі туралы материалдарды қамтиды;  

4.9 Оқу-әдістемелік кешені - оқу үрдісінде қолданылатын және оқу 

жоспарында көзделген құзыреттілікті қалыптастыруға арналған оқу 

құралдарының жиынтығы (оқу-әдістемелік нұсқаулар, әдістемелік 

әзірлемелер, тапсырмалар мен жаттығулар жинақтары, сөздіктер, 

дидактикалық материалдар, тестілік материалдар, аудиовизуалды және 

мультимедиялық құралдар, электронды оқулықтар, интерактивті тақталарға 

арналған электронды оқулықтар және т.б.); 

4.10 Дәріс курсы - оқу-теориялық басылымы (жеке дәрістер жиынтығы), 

оқу пәнінің мазмұнын толығымен қамту. Белгілі бір мұғалім оқитын пәннің 

мазмұнын көрсетеді. Дәрістерде қазіргі қолданыстағы оқу басылымдарында 

жоқ, бірақ оқу тапсырмаларын орындау үшін қажетті пән туралы қазіргі 

заманғы ақпарат болуы керек; 

4.11 Семинарлық практикум - тәжірибелік тапсырмаларды қамтитын оқу 

басылымы, шоғырландыруға ықпал ететін жаттығулар; 

4.12 Жаттығулар жинағы - оқу-әдістемелік және практикалық 

басылымдар, белгілі жаттығулар көлемінде жаттығулар өткізіліп, берілген 

материалдарды игеруге және білімін тексеруге ықпал етеді; 

4.13 Есептер жиындығы - оқыту тапсырмаларын қамтитын     семинар 

практикумы;  

4.14 Зертханалық жұмыстарды жинау - білім беру және тәжірибелік 

басылымдар, белгілі бір курс көлеміндегі зертханалық жұмыстың 

тақырыптары мен міндеттерін қамтитын, алынған материалдарды біріктіруге 

және білімді тексеруге мүмкіндік береді;  

4.15 Курсты оқуға арналған әдістемелік нұсқаулар – оқу-әдістемелік 

басылым, әдістемесі бойынша материалдары бар өзін-өзі зерттеу оқу пәннің 

даярлау және білімін тексеру. Білім алушыларға /оқытушыларға/ мамандарға 

көмек көрсету барысында, олардың оқу/ практикалық қызметін басылымға 

жіберілетін болып табылатын нұсқаулық; 

4.16 Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулар - оқу-әдістемелік басылымдар, оның ішінде зертханалық 



жұмыстарға арналған тапсырмалар, оларды орындау бойынша әдістемелік 

нұсқаулар, ұсынылған әдебиеттер және т.б; 

4.17 Мемлекеттік емтихандарға дайындық бойынша әдістемелік 

ұсыныстар - оқу және әдістемелік басылымдар, оның ішінде барлық 

мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихандарға дайындық, мемлекеттік 

емтихан бағдарламасы, бағалау критерийлері, емтихан сұрақтары, ұсынылған 

әдебиеттер және т.б. бойынша әдістемелік ұсыныстар; 

4.18 Практика бойынша әдістемелік нұсқаулық - оқу-әдістемелік 

басылымдар, оның ішінде тәжірибе бағдарламасы, практикалық 

тапсырмалар, оларды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар, ұсынылған 

әдебиеттер, есеп беру формалары және т.б. 

4.19 ОӘӘ сараптамасы - оқу-әдістемелік әдебиеттің мазмұнын, оның 

құрылымы мен әдістемелік аппаратурасына қойылатын талаптармен, қазіргі 

заманғы ғылыми тұжырымдамаларға сәйкес, оқу жоспарының деңгейін, 

студенттердің жасына және психологиялық сипаттамаларына сәйкестігін 

бағалау. 

 

5 ОӘӘ әзірлеу және жариялау тәртібі 

 

5.1 Оқу-әдістемелік жұмыс жоспарларына сәйкес ОӘӘ басылымға 

шығуы кафедра оқытушылармен жүзеге асырылады.  

5.2 Қажет болған жағдайда ОӘӘ әзірлеуге басқа бөлімдердің 

оқытушылары, ШҚМУ қызметкерлері, сондай-ақ сыртқы ұйымдардың 

қызметкерлері тартылуы мүмкін.  Авторлық топ, автордан басқа, 

бағдарламашылар, дизайнерлер, аудио-видео өндірушілер және т.б. болуы 

мүмкін.  

5.3 Кейбір жағдайларда (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің, аймақтық және облыстық білім беру органдарының 

сұранысы бойынша) Университеттің Әдістемелік Кеңесі (бұдан әрі - УӘК) 

ОӘӘ құру туралы бастама көтеруі мүмкін. Авторлық ұжым ОӘӘ құру үшін 

стипендия жеңімпазына грант арқылы конкурстық негізде құрылады. Бұл 

жағдайда грантты қаржылық қолдау тапсырыс беруші есебінен жүзеге 

асырылады. 

5.4 ОӘӘ әзірлеу кезінде, әзірлеуші материалды және оқыту 

технологиясын ұсынудың тиімді әдістерін қолданады. 

5.5 ОӘӘ әзірлеу кезінде, әзірлеуші пәннің оқу сабақтарының 

сабақтастығын және пәнаралық байланыстың тиісті деңгейінде толығымен 

қамтамасыз етеді.. 

5.6 ОӘӘ басылымы ОӘӘ жариялаудың перспективалық жоспары 

бойынша шығарылады, ол басылымның мерзімін көрсете отырып, УӘК 

төрағасымен келісіліп, ШҚМУ ректорымен мақұлданды. ОӘӘ-ті жариялауға 

арналған болашақ жоспарға енгізілмеген басылымдар өздігінен 

қаржыландырылады. 

5.7 ОӘӘ-ті әзірлеу кезінде әзірлеуші төмендегі рұқсат етілген 

университеттегі басылым түрлерін ұстанады: оқу-әдістемелік құралы, дәріс 



курстары, практикалық жұмыс, жаттығулар жиынтығы (тапсырмалар, 

зертханалық жұмыстар), оқу курстары бойынша әдістемелік нұсқаулар, іс-

тәжірибелік сабақтарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар, 

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар, 

емтихандар, іс-тәжірибе бойынша әдістемелік нұсқаулар және т.б. 

5.8 ОӘӘ жариялау үшін қажет: 

5.8.1 ӘЖІТжЖОБ-не материалдарды жіберген кезде сіз оны қамтамасыз 

етуіңіз керек:  

- оқу-әдістемелік әдебиеттің мәтіні қағаз жүзінде және электронды 

ортада (дискіде);  

- жариялау туралы ұсынысымен кафедра отырысының хаттамасынан 

көшірме;  

- факультеттің әдістемелік кеңесі мәжілісінің хаттамасынан жариялауға 

ұсынысымен үзінді көшірме; 

- берілген оқу-әдістемелік әзірлемелерге пікірлер. 

5.8.2 Оқу-әдістемелік әдебиеттерді басып шығаруға арналған автордың 

оқу-әдістемелік әдебиеттерді арналған перспективалық жоспарда 

белгіленген мерзімнен алдын ала 1 (бір) айға дейін құжаттар тапсыру қажет. 

5.8.3Авторлардың оқу-әдістемелік әзірлемелері жарияланғаннан 

кейін Республикалық жоғары оқу орындары аралық электрондық кітапхана 

сайтында автоматты түрде орналастырылады.  

 

6  Сарапшыларға қойылатын талаптар және ОӘӘ-тің сараптама 

тәртібі  

 

6.1 Мемлекеттік университетінің әдістемелік кеңесі (УӘК)  немесе 

Ғылыми кеңесімен (ҒК) ұсынған басылымға ғана ШҚМУ белгісі беріледі; 

6.2 Оқытушылар құрған ОӘӘ алдымен кафедралық әдістемелік 

семинарларда, факультеттердің әдіснамалық кеңестерінде қарастырылады, 

содан кейін олар ШҚМУ сараптамалық комиссиясының шешімімен 

бекітіледі де университеттің әдістемелік кеңесімен жариялауға ұсынылады; 

6.3 Сараптама осы пәнді оқытатын кафедраның әдістемелік бөлімімен 

жүзеге асырылады. Материалдарды қарастыру кезінде, ең алдымен, олардың 

мазмұны мен белгілі бір талаптарға сәйкестігі анықталады. Сараптама 

нәтижелері бойынша кафедраның әдістемелік бөлімінің отырысында ОӘӘ-ті 

жариялау туралы ұсыныс бойынша шешім қабылданады.  

6.4 Факультеттің Әдістемелік Кеңесі ОӘӘ тиісті сараптамен және оң 

(ұсынылған) немесе теріс (ұсынылмаған) бағалаумен ұсынылған кафедра 

отырысында қарастырылған хаттама көшірмесімен қарастырады. 

6.5 Оқу-әдiстемелiк әдебиеттерге сараптама жасау бойынша талаптары: 

6.5.1 оқу-әдістемелік әдебиет үшін үш пікір ұсынылуы керек: бір - ішкі, 

екі- сыртқы; 

6.5.2 ішкі пікір жазушы тиісті оқу-әдістемелік әдебиеттер саласында 

академиялық дәрежеге ие болуы керек;  



6.5.3 сыртқы пікір жазушы тиісті оқу-әдістемелік әдебиеттер саласында 

академиялық дәрежеге ие болуы керек немесе осы саладағы еңбегі бар білікті 

маман болуы керек (міндетті түрде кемінде бір пікір жасушының ғылыми 

дәрежесі болуы керек); 

6.6 Әзірленген оқу-әдістемелік әдебиетке берілген пікір келесі 

ақпаратты қамтуы керек: 

6.6.1 білім беру мамандықтарының жалпы білім беру стандарттарына  

және стандартты оқу жоспары  қаншалықты сәйкес келетіндігін; 

6.6.2 берілген пікір білім беру басылымының мазмұны мен құрылымын, 

осы жарияланымның ақпараттармен салыстырғанда айрықша ерекшеліктері 

туралы, жан-жақты және объективті бағалауды қамтамасыз етеді; 

6.6.3 әдістемелік артықшылықтар мен жетіспеушіліктеріне талдау 

жасалды;  

6.6.4 басылымға берілетін материалдар ғылими тұрғысы бойынша 

бағаланады; 

6.6.5 берілетін пікір байқаған кемшіліктерінің егжей-тегжейлі тізбесі 

мен сараптамасы - дұрыс емес және қате анықтамалар мен тұжырымдамалар, 

семантикалық және стилистикалық кемшіліктер, пікір жасушы алып тастау, 

қысқарту, қосу немесе өңдеу жолдарын көрсетеді; 

6.6.6 жалпы қабылданған басылымның бағалау кезеңінде терминология, 

нормалар, ережелер, стандарттар, нұсқаулықтар және т.б. материалдарды 

пайдалануына ерекше назар аудару керек; 

6.6.7 егер пікір жазылатын материалында елеулі кемшіліктер жоқ болса, 

сарапшының пікірі бойынша және оларды аяқтағаннан кейін оларды оңай 

жоюға болатын болса, онда пікірде ОӘӘ жариялау туралы нақты ұсыныстар 

болуы керек; 

6.6.8 пікірдің соңғы бөлігінде қолжазбаны жариялаудың негіздемесі, 

оқырманның мекен-жайы көрсетіледі; 

6.6.9 пікір оның авторы (рецензенттің, лауазымның, ғылыми атағының 

және дәрежесінің жұмыс орнын көрсететін) қол қою керек.  Қолтаңба мөрмен 

куәландырылады, күні қойылады. 

 

7 ОӘӘ сараптама 

 

7.1 Сараптамалық комиссиясы ОӘӘ-ке пікір берілген, факультеттің 

әдістемелік кеңесі және кафедра мәжілісінің хаттамасынан көшірмелері 

болған кезде қарастырады. 

7.2 Сараптама (ОӘӘ мазмұны білім берудің оқу бағдарламаларының 

деңгейіне, оқушылардың жасына және психологиялық сипаттамаларына 

сәйкес мемлекеттік стандарттарына, стандартты оқу жоспарларына, ғылыми 

презентацияларға сәйкес оқу әдебиеттерінің құрылымы мен әдістемелік 

мазмұнына қойылатын талаптарға сәйкестігін бағалау; санитарлық ережелер 

мен нормалардың талаптары) УӘК сараптамалық комиссиясы жүзеге 

асырады; 

7.3 Қажет болған жағдайда осы оқу-әдістемелік басылымға бейімделетін 



жоғары оқу орындарының жетекші сарапшылары және басқа ұйымдар 

таратылуы мүмкін.  

7.4 Ережеге сәйкес, сарапшылар негізделген және объективті 

сараптамалық қорытынды дайындайды, олар ұсынылған материалдарды 

сараптау туралы ақпаратты жария етпеу, сондай-ақ ақпаратты жариялаудан 

бас тарту мүмкіндіктері немесе жарияланбайтындығы туралы шынайы 

тұжырымдар болуы тиіс. Сараптама комиссиясы сараптама қорытындысын 

алғаннан кейін УӘК және қорытындысын авторға хабардар етеді. Сараптама 

нәтижелері бойынша УӘК «білім беру үдерісінде қолдануға кеңес беру», 

«білім беру үдерісінде қолдануға кеңес бермейді» деген шешімдердің бірін 

қабылдайды. Теріс сараптамалық қорытынды алған оқу-әдістемелік әдебиет 2 

(екі) айдан кейін ғана қайта қарастырылуы мүмкін. 

 7.5 Жариялау үшін мақұлданған УӘК шешімінен кейін ШҚМУ 

баспасына жіберіледі.  

        7.6 Сараптама өткізу барысында берілетін баға: 

7.6.1 мемлекеттік білім беру стандартының материалдық мазмұнын және 

пәннің типтік оқу жоспарының сәйкестігін; 

7.6.2 оқу басылымының атауын оның мазмұны бойынша сәйкестігі; 

7.6.3 жарияланған ОӘӘ-тің оқу басылымының түріне сәйкестігі 

(оқулық, оқу-әдістемелік құрал, дәріс курсы, іс-тәжірибелік жұмыс, 

жаттығулар (тапсырмалар, зертханалық жұмыстар) жинағы, әдістемелік 

ұсынымдар және т.б.); 

7.6.4 қалыптастырылған құзыреттілік оқу саласындағы білім беру 

бағдарламасының сақталуы;  

7.6.5 білім беру басылымының жаңалығы, қазірдің өзінде бар оқу 

әдебиеттеріне қарағанда; 

7.6.6 сапалы мазмұн, әдістемелік құралдар, техникалық көрсеткіштер; 

7.6.7 көрнекіл, келісудің дәйектілігі; 

7.6.8 әдістемелік еңбектер, басылымның дидактикалық аппараттарының 

сапасы (жалпылау, қорытындылар, бақылау сұрақтар, тапсырмалар және 

т.б.); 

7.6.9 иллюстрациялық материалдардың (мәтіндер, сызбалар, 

диаграммалар, сызбалар, суреттер) сапасы және олардың зерттелетін 

материалдарға сәйкестігі; 

7.6.10 оқу үдерісін жүзеге асыру үшін ғылыми-әдістемелік және (немесе) 

тәжірибелік құндылықтар; 

7.6.11 тұтастай алғанда және оның жекелеген құрамдас бөліктері туралы 

ақпараттың дәлдігі, дәйектілігі, толықтығы мен көлемі. 

 

8  ОӘӘ-тің жалпы құрылымы  

 

8.1 ОӘӘ негізгі құрылымдық компоненттері болып табылады: 

1) бастапқы бет (қосымша 1, 2); 

2) бағдарлау аппараты (кіріспе, символ - таңбалар, көрсеткіштер). 



3) аннотация (оқу басылымының қысқаша сипаттамасын қамтуға тиіс 

(мазмұны, ерекшеліктері туралы ақпарат). Аннотацияның соңғы бөлімі 

оқырманның қызығушылығын анықтайды, бұл көрсетіледі: оқу-жаттығу 

сабақтарының түрлері, олар бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар 

(зертханалық практика, практикалық сабақтар,); бұл нұсқаулық қандай 

бағытта (мамандықта) студенттерге арналған; 

4) мазмұны, жалпы бөлімі - негізгі мәтіннің құрылымдық 

бөлімшелерінің атаулары мен атаулары, пайдаланылған дереккөздердің 

тізімі, оларды орналастырған бет нөмірлерін көрсететін қосымшалар. 

Мазмұндар бастапқы бетінен (беттерінен) кейін орналастырылады және 

«Мазмұндар кестесі» деген тақырыпта көрсетіледі;  

5) кіріспе - оқу басылымының негізгі мәтінінің кіріспе бөлімі. 

Кіріспе келесі аспектілерді қамтиды: 

- басылымның мақсаты (маңыздылығы), оқу жоспарының сақталуы;  

- оқу басылымының түрі және басқа оқу басылымдарының жүйесінде 

пәннің, өзектілігінің, жаңашылдық дәрежесінің, авторлық тұжырымдаманың 

ерекшеліктерінің жүйесіндегі орны; оның құрылуы осы нұсқаулықтың 

материалдарын зерттеуге бағытталған жалпы мәдени және кәсіптік 

құзыреттілік көрсеткіштері. Бiлiктiлiк жұмыс бағдарламасына сәйкес 

көрсетiледi. Егер оқу құралы пәннің бөлігін оқуға арналған болса, онда осы 

секцияны оқыған кезде қалыптастырылатын құзыреттер; 

- оқу үрдісінде ОӘӘ пайдалану бойынша әдістемелік ұсынымдар; 

- ОӘӘ құрылымының жалпы сипаттамалары, жариялау аппаратын 

(дидактикалық, библиографиялық, анықтамалық және т.б.) тиімді пайдалану 

ерекшеліктері;  

6) ОӘӘ-тің негізгі бөлігі - мәселенің мәнін көрсетуге және оның егжей-

тегжейлі сипаттамасын қамтуға тиіс: 

- ОӘӘ-тің мазмұны Мемлекеттік білім беру стандартына және пәннің 

бекітілген оқу жоспарларына сәйкес келуі тиіс. Мәтіннің негізгі бөлімі 

(бөлімдер, тараулар, параграфтар) оқу материалдарының көрсетілу 

логикасына және оқу пәнінің тақырыптық жоспарына сәйкес келуі керек; 

- тақырыптық бөлімдерде студенттердің өзін-өзі бақылауы үшін 

секцияның оқу материалын және дидактикалық аппаратын (бақылау 

сұрақтары, мысалдар, жаттығулар, тапсырмалар, тесттер) қорытындылайтын 

қорытындылар болуы керек; 

- оқу материалын «қарапайымдан кешенге дейін» қағидасы бойынша 

ұсынудың дәйектілігін қадағалау керек; анықтамалар мен тұжырымдар 

жалпы қабылданған ғылыми терминдерге сәйкес келуі керек; 

- МЕСТ және білім бағдарламаларына сәйкес әзірленген дидактикалық 

оқу-әдістемелік материалдардың негізгі мәтіні студенттерді меңгеру үшін 

міндетті болып табылады;  

- қосымша мәтін - оқу әдебиетінің мазмұнын меңгеру үшін маңызды оқу 

әдебиеттерінің қосымша материалы;  

- түсіндірме мәтін - оқу-әдістемелік әдебиеттердің және оқу материалын 

толық игеруге қажетті материалы; 



- ОӘӘ міндетті: 

а) қолданбалы сипатта болу. Ғылыми әдебиеттер білім беру әдебиетінде 

ұсынылуы керек, дидактикалық түрде табысты меңгеру үшін өңделеді және 

кәсіби қызметке бағытталады; 

б) анық болу, яғни. мәтін мүмкін болса, материалды қабылдауды 

жеңілдететін диаграммаларды, сызбаларды, фотосуреттерді қоса жүруге тиіс, 

бірақ оны қайталанбау; 

в) презентацияның дәйектілігі, жаңашылдығы және қарапайымдылығы 

туралы талапты қанағаттандыру (қажетсіз мәліметтерсіз). Негізгі позициялар 

қалың немесе басқа жолмен көрсетілуі мүмкін. Анықтамалар нақты, түсінікті 

болуы керек. Терминдерді анық пайдалану керек,Должна соблюдаться 

однозначность употребления терминов, біртекті объектілер мен 

құбылыстардың бір мерзімін дәйектілікпен белгілеу; 

7) білімін меңгеру үшін құрылғы (сұрақтар, тапсырмалар, тесттер, 

студенттердің өзіндік жұмысы үшін материалдар): 

- оқу-әдістемелік құралдың әрбір блогын (тақырыбын) оқып болғаннан 

кейін, оқыту іс-шараларын тиімді ұйымдастыруға ықпал ететін бақылау және 

өлшеу материалын (бақылау сұрақтарын, өзін-өзі зерттеу сұрақтарын, 

тесттерді, жаттығуларды және пайдаланылған әдебиеттер тізімін) қосу қажет. 

Пайдаланылатын көздер тізімінде ОӘӘ құрастыруда қолданылатын 

дереккөздер туралы ақпарат болуы керек (соңғы бес жылда жарияланған 

әлеуметтік-гуманитарлық пәндер үшін, соңғы он жылда жаратылыстыну, 

техникалық, ауылшаруашылық пәндер бойынша). Егер белгілі бір 

материалды оқып-үйрену үшін тыңдаушылар ұсынған әдебиеттерді көрсету 

қажет болса, онда оқу басылымының негізгі бөлігінің соңында орналасқан 

«Сабақты зерттеуге ұсынылатын әдебиет (пән)» бөлімі енгізіледі. Бұл тізім 

басты және қосымша әдебиеттерді анықтайды; 

8) қосымша - оқу басылымының мазмұнын толықтыратын 

материалдарды қамтиды.  

Қосымшалар болу мүмкін: графикалық материал, үлкен формат 

кестелері, жабдықтар мен құралдардың сипаттамасы, практикалық 

жаттығуларда шешілген алгоритмдер мен бағдарламалардың сипаттамалары 

және т.б. 

9) бақылау және өлшеу материалдарға қойылатын негізгі міндеттер: 

- оқу материалдарының мазмұнын сақтау; 

- студенттердің бағдарламалық материалдарын оқытуды қамтамасыз 

ету;  

- прогрессивті деңгейлерде және нақты деңгейлерде негізгі құзыреттер 

түрінде білім жетістіктерін қадағалау;  

- студенттердің когнитивті ынталандыру және танымдық белсенділігін 

дамыту; 

- әртүрлі деңгейдегі тапсырмалардың болуы; 

- мәлімдемелердің дәлдігі мен анықтығы. 

10) Қорытынды - оқу материалын жалпылау функциясын орындайды 

және келесі аспектілерді қамтиды: 



- негізгі нәтижелер мен қорытындылар; 

- шешілмеген және қиын проблемаларға тән; 

- тақырыпты әрі қарай өз бетінше зерттеу бойынша ұсынымдар; 

- пәннің даму болашағы (ғылым саласы); 

11) Анықтамалық-библиографиялық аппарат (басылым түрін ескере 

отырып) оқырманның мекен-жайы, библиографиялық тізімі, қысқартулар 

мен таңбалар тізімі, индекстер (номиналды, алфавиттік-тақырыптық, 

хронологиялық, жүйелі және т.б.) бар түсіндірме аннотациядан тұрады. 10-

нан астам авторлық парақ көлемі бар оқу басылымдарында атаулар мен 

алфавиттік көрсеткіштерді қосу ұсынылады; 

8.2 Оқу-әдістемелік құралдардың көлемі пәннің ерекшеліктерін және 

мамандарды даярлаудағы құнды ескере отырып, стандартты немесе жұмыс 

жоспарына сәйкес пәндерді оқу үшін бөлінген кредиттерге (сағаттарға) 

байланысты, бірақ ол кемінде 4 баспа парағы болып табылады. 

 

9 ОӘӘ түрлері және олардың құрылымы 

 

9.1 Оқу құралдардың құрылымы: 

- бастапқы бет; 

- бағдарлау аппараты (кіріспе, символ - таңбалар, көрсеткіштер аппарат; 

- мазмұны; 

- кіріспе; 

- оқулықтың негізгі бөлігі; 

- әр тақырыптан кейін білімді меңгеру аппараты (өзін-өзі бақылау 

сұрақтары, тапсырмалар, тесттер, тәлімгерлердің өз бетімен жұмыс істеу 

материалдары және т.б.), әдебиеттер тізімі); 

- қорытынды; 

- анықтамалық-библиографиялық аппарат; 

- қосымша. 

Оқу құралдың көлемі кем дегенде 6 баспа парақ болуы керек. 

9.2 Оқу-әдістемелік құралдардың құрылымы: 

- бастапқы бет; 

- бағдарлау аппараты (кіріспе, символ - таңбалар, көрсеткіштер аппарат; 

- мазмұны; 

- кіріспе; 

- оқу-әдістемелік құралдардың  негізгі бөлігі; 

- әр тараудан кейін білімін меңгеру аппараты (өзін-өзі бақылау және 

студенттердің өзіндік жұмысы үшін сұрақтар және міндеттер және т.б.); 

- анықтамалық-библиографиялық аппаратура; 

- өтінім. 

Оқу-әдістемелік құралдың көлемі 4 баспа парақтан кем болмауы тиіс. 

9.3 Дәрістер курсының құрылымы: 

- бастапқы бет; 

- мазмұны; 

- кіріспе; 



- жеке дәрістердің мәтіндері: кіріспе және негізгі бөлімі: тақырыптың 

атауы; тақырыпты зерттеу мақсаттары (білімді, дағдыларды беру); 

тақырыптың бөлімдерінің атауы (тақырып бұзылған сұрақтар бойынша); әр 

тарауға арналған білім туралы ақпарат (оқулықтар, диаграммалар, графиктер 

және т.б. бар мәтін түрінде блоктың әрбір бөліміне дәстүрлі түрде ұсынылған 

оқу материалдары); өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар (жауаптармен, 

ескертулермен және ұсынымдармен жақсырақ); 

- әр тақырып бойынша тест тапсырмалары, дәрістердің бүкіл курстары 

немесе талқылауға арналған сұрақтар; 

- әр тақырыптан кейін әдебиеттер тізімі. 

Дәрістік курстың көлемі 3 баспа парақтан кем болмауы керек. 

9.4 Тәжірибелік жұмыстардың құрылымы: 

- бастапқы бет; 

- мазмұны; 

- кіріспе; 

- негізгі бөлігі: теориялық материалдың қысқаша мазмұны; Теориялық 

курстың тиісті бөлімдеріне түсініктемелер мен сілтемелер беру арқылы 

типтік тапсырмаларды және жаттығуларды кезең-кезеңмен шешу; өзіндік 

жұмыс үшін тәжірибелік тапсырмалар; тәжірибелік тапсырмаларды орындау 

бойынша ұсыныстар; тәжірибелік тапсырмаларға жауаптар мен нұсқаулар; 

әдебиеттер тізімі. 

Тәжірибеліктің көлемі 3 баспа парақтан кем болмауы керек. 

9.5 Зертханалық жұмыстардың жинағы (тапсырмалар, жаттығулар): 

- бастапқы бет; 

- мазмұны; 

- кіріспе; 

- зертханалық жұмыстардың тақырыптары мен міндеттері (тапсырмалар, 

жаттығулар). Тапсырмаларды бөлімдерге бөліп, зерттелетін курс 

көлемін толығымен қамту керек; 

- тапсырмаларға жауаптар мен нұсқаулар; 

- әдебиеттер тізімі; 

- қосымшалар. 

Зертханалық жұмыстар жинағының көлемі кемінде 1 баспа парағы 

болуы керек. 

9.6 Курсты оқуға арналған әдістемелік ұсыныстардың құрылымы: 

- бастапқы бет; 

- мазмұны; 

- кіріспе; 

- курстағы өзіндік жұмыстың құрамы мен мазмұнын сипаттау; 

- өзіндік жұмыстың кезеңдері мен тәртібі; 

- өздік жұмыстың негізгі қиындықтары мен оларды шешу жолдары; 

- қорытындысы бойынша өзіндік жұмыс нәтижелері туралы есеп беру 

нысаны; 

- емтиханның (есепке алудың) мазмұнын және ерекшеліктерін курс 

бойынша дайындау; 



- әдебиеттер тізімі. 

Курсты оқуға арналған әдістемелік нұсқаулардың көлемі кемінде 1 баспа 

парағы болуы керек. 

9.7 Бақылауды, курстық, дипломдық жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік ұсыныстардың құрылымы: 

- бастапқы бет; 

- мазмұны; 

- кіріспе; 

- жалпы бағыттар: жұмыстың мақсаты (жоба); жұмысты (жобаны) іске 

асыру жоспары; Жұмыстың (жобаның) мазмұны (бақылауы, курсы, 

дипломы) бойынша талаптар; түсіндірме жазбаны қалыптастыруға 

қойылатын талаптар; жұмыстардың (жобалардың) тақырыптары 

(бақылау, курстық, дипломдық жұмыстар); әдебиеттер тізімі; 

- қосымшалар. 

Бақылау, курстық, дипломдық жұмыс орындауға арналған әдістемелік 

ұсыныстар көлемі кемінде 1 баспа парағы болуы керек. 

9.8 Тәжірибелік сабақтарды өткізу бойынша әдістемелік 

ұсыныстардың құрылымы: 

- бастапқы бет; 

- мазмұны; 

- кіріспе; 

- жұмыс мақсаты; 

- теориялық бөлік; 

- жұмыстарды орындау жоспары; 

- негізгі бөлім; 

- бақылау сұрақтары; 

- әдебиеттер тізімі; 

- қосымша. 

Тәжірибелік сабақтарды өткізу бойынша әдістемелік ұсыныстардың 

көлемі кемінде 1,5 баспа парақ болуы керек. 

9.9 Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулардың құрылымы: 

- бастапқы бет; 

- мазмұны; 

- кіріспе  (пән бойынша зертханалық жұмыстың рөлін, жұмыстарды 

орындау барысында алынған құзыреттерге қойылатын талаптар мен есеп 

беретін студенттердің формасын көрсетеді); 

- қауіпсіздік нұсқаулықтары; 

- зертханалық жұмыстардың сипаттамасы (жұмыс тапсырмасының 

нөмірі, жұмыстың атауы, жұмыстың мақсаты мен міндеттері, теориялық 

бөлімі (жұмыс туралы жалпы теориялық ақпарат), тәжірибелік бөлім 

(материалдар мен жабдықтар, жұмыс тәртібі, жұмыс туралы есеп 

мазмұны); 

- қосымша; 

- әдебиеттер тізімі (жұмысқа дайындық үшін қажет). 



Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған нұсқаулықтардың көлемі 

кемінде 1,5 баспа парақ болуы керек. 

9.10 Мемлекеттік емтихандарды дайындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулардың құрылымы: 

- бастапқы бет; 

- кіріспе; 

- мазмұны; 

- мемлекеттік емтихандарға дайындық бағдарламасы (емтиханға 

тапсырылатын барлық пәндер бойынша мақсаттар, тапсырмалар, сұрақтар 

және тапсырмалар, бағалау критерийлері және т.б.); 

- мемлекеттік сараптамаға дайындық бойынша әдістемелік ұсынымдар; 

- қосымшалар; 

- әдебиеттер тізімі. 

Мемлекеттік емтихандарға дайындалуға арналған әдістемелік 

ұсыныстардың көлемі кемінде 1 баспа парақтан тұруы керек. 

9.11 Тәжірибе бойынша нұсқаулықтың құрылымы: 

- бастапқы бет; 

- кіріспе; 

- мазмұны; 

- тәжірибе бағдарламасы (тәжірибе түрі, мақсаты, міндеттері, 

тапсырмалар өлшемдері бағалау және т.б.); 

- тәжірибе бағдарламасын жүзеге асыру бойынша әдістемелік 

ұсыныстар; 

- қосымша (есеп беру үлгісінің үлгілері және т.б.); 

- әдебиеттер тізімі. 

Тәжірибе бойынша нұсқаулықтың көлемі кемінде 1 баспа парағы болуы 

керек. 

 

10. Басылымның тақырыптық элементтері. 

 

10.1 Басылымның тақырыптық элементі басқа әдебиеттер, 

библиографиялық өңдеу, статистикалық есептеулер және мүмкін болатын 

пайдаланудың басқа мақсаттары арасында оны сипаттауға және 

сәйкестендіруге арналған оқу-әдістемелік әдебиет аппаратының 

элементтерінің жиынтығы ретінде түсініледі; 

10.2 Тақырып элементтері алдыңғы және артқы жағынан тұратын 

титулдық бетінде ойнатылады. 

10.3 Титулдық бетінің алдыңғы жағында орналасқан тақырып 

элементтері (1-қосымша): 

- үстіңгі деректер - кітабы шығарылған ұйымның атауы (атау құрылтай 

құжаттарында белгіленген ресми түрде берілген); 

- авторлар (авторларға авторлардың аты-жөндері төрт немесе одан да 

көп авторлар болса, олардың аттары титулдық бетінің артқы жағында 

орналасады); 

- басылымның атауы; 



- бас-басы деректер (жарияланым түрі); 

- шығыс деректері (шығару орны, шығарылған жылы). 

10.4 Тақырыптық беттің артқы жағында орналасқан тақырып 

элементтері (2-қосымша): 

- КБЖ және ӘОЖ жіктеу басылымдары; 

- автордың белгісі; Мемлекеттік университетінің әдістемелік кеңесі 

(УӘК)  немесе Ғылыми кеңесімен (ҒК) ұсынған басылымға ғана ШҚМУ 

белгісі беріледі 

- университетінің әдістемелік кеңесі белгісін берген туралы ақпарат; 

- авторлар туралы ақпарат, егер олардың саны төрт немесе одан көп 

болса; 

- пікір жазушылар туралы ақпарат (ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы, 

рецензент жұмыс істейтін ұйымның атауы); 

- аннотацияланған каталог карточкасы; 

- халықаралық стандартты кітап нөмірі - тіркеушінің әріптік-цифрлық 

коды. Бірыңғай әдіснамаға сәйкес халықаралық немесе ұлттық агенттіктер 

тағайындайды. Ол ISBN дүниежүзілік аббревиатурасынан және он бөліктен 

тұрады, төрт бөліктен тұрады: топ идентификаторы (ел), баспа үй 

идентификаторы, кітабының тапсырыс нөмірі, санды тексеру; 

- авторлық құқықты қорғау белгісі - әзірлеуші құрастырады және 

міндетті элементтерді қамтиды: айналдыра жазылған латын әріпі «С»; 

автордың (бірінші басылымды жүзеге асырған тұлғаның) аты-жөні, сондай-

ақ баспа немесе баспа ұйымының атауы: оқу басылымының бірінші 

жарияланған жылы. 

 

11 ШҚМУ баспасында басып шығаруға ұсынылған ОӘӘ өңдеуіне 

қойылатын талаптар.  

 

11.1 Мәтін келесі өрістердің өлшемдеріне сәйкес басып шығарылуы 

тиіс: сол - 2 см, оң жағы - 2 см, төменгі және жоғарғы - 2 см, қаріп - 14, 

аралық - жалғыз; 

11.2 Бет нөмірі беттің төменгі жағының ортасында нүкте жоқ (титулдық 

бет - 1 және 2 бет, нұсқаулық үшінші беттіен басталады); 

11.3 Бастапқы бет үлгіге сәйкес ресімделеді (1-қосымша); 

11.4 Бөлімдер мен бөлімшелердің тақырыптары азат жолдан бас әріппен 

жазылады, соңында нүкте жоқ. Бөлімнің нөмірінен кейін тармақшаның, 

тармақтың және тармақтың тармақшасы белгіленбейді. Жаңа бөлім жаңа 

бетпен басталады.  

Мысалы - №1 бөлім 

1.2-бөлімнің нөмірі 

1.1.2-тармақтың нөмірі 

Шегініс 7-9 мм. 

11.5 Кестенің атауы үстіңгі жағында, ортасында, реттік саннан кейін 

сызықша қою арқылы, кестенің үстіне бір сызықта орналасуы керек. Кестенің 

бір бөлігін басқа параққа аударғанда, «Кесте» сөзі, оның нөмірі және атауы 



кестенің бірінші бөлігінде бір рет көрсетіледі, басқалардан кейін 

«Жалғастыру» сөзін жазады және кесте нөмірін көрсетеді, мысалы: «1-

кестенің жалғасы». Кестенің ішінде мәтінді аз мөлшерде пайдалануға рұқсат 

етіледі - 12. 

Мысалы:  

2-кесте – оқытушылар туралы деректер 

 

     

     

 

11.6 Барлық сызбалар, иллюстрациялар, графиктер «Сурет» сөзімен 

белгіленеді. Суреттің аты сурет ортасында орналасқан. 

Мысал: 1-сурет – үлгерім кестесі.  

11.7 Қайталану кезде: қайталанудың әр ұстанымына дейін ұзын сызықты 

немесе қажет болған жағдайда, құжат мәтінінде сілтемелердің біреуіне, кіші 

әріппен және кейінгі жақша ішіне сілтеме жасау қажет. Есептеуді одан әрі 

егжей-тегжейлі көрсету үшін араб цифрларын қолданыңыз, содан кейін 

жақша ішіне және мысалда көрсетілгендей жазбаны абзац шегінісі арқылы 

жасаңыз. 

Мысалы: 

а) ______________; 

б) ______________; 

1) ______________; 

2) ______________; 

в) ______________. 

11.8 Әрбір қосымша орыс алфавитінің бас әріптерімен (Ё, З, Й, О, Ч, Ь, 

Ы, Ъ әріптерінен басқа) белгілеуімен беттің жоғарғы оң жағында 

«Қолданбалы» деген сөзді көрсететін жаңа бетті бастап бастайды. Қосымша 

бас әріптер болуы керек, ол симметриялы түрде бас әріппен жеке жолмен 

жазылады. Есепте бір өтінім бар болса, ол келесідей белгіленеді: А 

қосымшасы. Барлық қосымшаларға мәтінге сілтеме беру керек; 

11.9 Әрбір қосымша мен кестенің сызбалары бөлек нөмірленеді араб 

цифрларымен, цифрға дейін қосымшаға қосу арқылы. Мысалы, Сурет А.5 

және  Кесте Б.2. 

11.10 Егер құжатта берілген жеке деректерді түсіндіру қажет болса, онда 

бұл мәліметтер ескерту сілтемелерімен көрсетілуі керек. Мәтіндегі 

түсіндірмелер параграфтың соңында абзац шрифтімен белгіленеді және олар 

мәтіннен сол жағынан қысқа көлденең сызықпен бөлінеді. Сілтеме белгісі 

түсініктеме берілген сөзден, нөмірден, символдан, сөйлемнен кейін және 

мәтіннің түсініктемесіне дейін дереу орналастырылады. 

11.11 Пайдаланылған көздерге сілтемелер төртбұрышты жақшаларда 

көрсетілуі керек Әдебиеттер тізімі МББС 7.1-2003 «Библиографиялық жазба. 

Библиографиялық сипаттамасы. Жалпы талаптар мен компиляция 

ережелері». 

 



 

12 Өзгерістер 

 

12.1 Ережеге өзгерістер мен қосымшалар СБӨ рұқсатымен енгізіледі 

және оның қолы қойылып, өзгеріс туралы хабарлама түрінде құжатталады. 

Өзгеріс туралы хабарлау парағы белгіленген үлгіге сәйкес хатталады және 

осы ереже орналасқан барлық құрылымдық бөлімшелерге беріледі. 

Түпнұсқаға және есепке алынған жұмыс даналарына өзгерістер мен 

қосымшалар ҚР ШҚМУ 001-13 талаптарына сәйкес енгізіледі. Сақтауға 

берілген ережеге өзгерістер енгізу туралы хабарламаны әзірлеуші бөлімше 

шығарады. Ережеге өзгерістерді ҚБЖ өзгерістерді және қосымшаларды 

тіркеу парағына белгілей отырып, енгізеді;  

12.2 Түпнұсқаға және есепке алынған жұмыс даналарына өзгерістер мен 

қосымшаларды енгізу үшін СММжББ және ҚБЖ жауапты.   

12.3 Ережені тексерулердің мерзімділігін есепке алу парағына міндетте 

түрде белгілей отырып, ҚБЖ үш жылда кем дегенде бір рет қайта қарайды. 

12.4 Ережеге өзгерістер мен қосымшаларды енгізу үшін мыналар негіз 

бола алады: 

       12.4.1 заң күші бар нормативтік-құқықтық актілерге жаңадан енгізілген   

өзгерістер мен қосымшалар; 

12.4.2 ректордың бұйрықтары; 

12.4.3 құрылымдық бөлімшелер арасында міндеттерді қайта бөлу; 

12.4.4 құрылымдық бөлімшелерді қайта құру; 

12.4.5 ұйымның немесе құрылымдық бөлімшенің атауы өзгертілген 

кезде ереже ауыстырылуы керек. 

12.5 Құрылғының атауын өзгерткен кезде, Ереже ауыстырылуы керек. 

12.6 Ауыстырылған жағдайда ереженің күшін жоғалтқан 

университеттегі барлық даналар алынып, жаңасымен ауыстырылуы тиіс. 

12.7 Ескірген ережені алу және ауыстыру үшін ҚБЖ және СММжББ 

жауапты. 

12.8 Ескірген ережеде «Жойылды» деген белгі, жою негіздемесі, күні 

және «Жойылды» деген белгіні қойған тұлғаның қолы қойылып, мұрағатқа 

жіберіледі. Мұрағаттық құжаттар жұмысқа пайдаланылмайды 

 

 

13 Келісу, сақтау және жіберу 

 

13.1 Ережені Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық 

актілерінің талаптарына сәйкес келісуді ҚБЖ жүзеге асырады; 

13.2 Ережені ҚБЖ әзірлейді. 

Ережені мыналар келіседі: 

- СБӨ; 

- оқу -әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор; 

- СММжББ бастығы; 

- құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінің бастығы; 



- кадрлар және құқықтық қолдау бөлімінің бастығы; 

- заңгер-кеңесші. 

13.3 Ережені ректор бекітеді және жойылғанға дейін әрекет етеді. 

13.4 Ереженің түпнұсқасы құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау 

бөлімінде сақталады және оның сақталуы үшін құжаттамалық қамтамасыз 

ету және бақылау бөлімінің бастығы жауапты болады. 

13.5 Құрылымдық бөлімшенің барлық жұмысшыларының ереженің 

мазмұнымен жеке танысуы үшін ҚБЖ, кадрлар бөлімінің бастығы және 

құқықтық қолдау жауапты. 

13.6 Ереженің есепке алыныған жұмыс даналарын құжаттамалық 

қамтамасыз ету және бақылау бөлімі таратады.  

13.7 Ереженің есепке алынған жұмыс данасының бөлімшеде сақталуы 

үшін ҚБЖ жауапты. 
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