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Жұмыс берушілерді білім беру үрдісіне  қатысуға жұмылдыру  

және оның сапасын бағалау туралы ереже 
 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

Тарту жұмыс берушілердің білім беру үрдісіне қатысу және оның сапасын 

бағалау болып табылады мәселенің бірі-бәсекеге қабілеттілігін арттыруда 

түлектер Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің, мәселені 

шешуге бітірушілерді жұмысқа орналастыру, мамандыққа сәйкес. 

Осы Ережеде мынадай нормативтік құжаттар пайдаланылды:  

 Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы 

(4.07.2018 Ж.берілген өзгерістер мен толықтырулармен). 

 Білім беру ұйымдарының үлгілік қағидалары (бұйрық № 595 30 қазандағы 

2018 жылғы). 

 

2. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ 

 

Осы ереже университет басшылары, әкімшілік буын қызметкерлері, 

профессорлық-оқытушылық құрамы және жұмыс берушілер үшін жарамды.  

 

3. МАҚСАТЫ МЕН НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ 

 

Жұмыс берушілерді білім беру процесіне қатысуға және оның сапасын 

бағалауға тарту шығармашылық өзін-өзі дамытуға және өзін-өзі дамытуға 

қабілетті, қазіргі еңбек нарығының талаптарына жауап беретін құзыреттер 

кешенін меңгерген маманды дайындау үшін қажет. 

 білім алушылар мен түлектердің кәсіптік құзыреттеріне қойылатын 

талаптарды бірлесіп әзірлеу; 

 жұмыс берушілердің қолданыстағы білім беру бағдарламаларын қайта 

қарауға қатысуы; 

 білім беру университеті ұсынатын сапа менеджменті іс-шараларына жұмыс 

берушілердің қатысуы, түлектерді дайындау сапасын бағалау жүйесін 

бірлесіп әзірлеу; 

 жұмыс беруші үшін маңызды мамандықтар, мамандықтар мен даярлау 

бағыттары бойынша университетте оқыту үшін жалпы білім беру ұйымдары 

мен кәсіптік білім беру ұйымдарының түлектерін тарту; 

 білім алушылардың жалпы контингентіндегі нысаналы жиынтық үлесін 

ұлғайту; 

 жұмыс берушінің ұйымдарында (кәсіпорындарында) оқу және (немесе) 

өндірістік практиканы, тағылымдамадан өтуді және кейіннен жұмысқа 

орналастыруды ұйымдастыру; 

 жұмыс беруші ұйымының (кәсіпорынның) қызмет бейініне сәйкес келетін 

мамандықтар, мамандықтар және даярлау бағыттары бойынша студенттерді 

даярлау сапасын арттыру үшін материалдық-техникалық, оқу-әдістемелік 

және кадрлық жағдайлар жасау; 



 екі тарап үшін өзекті бағыттар бойынша бірлескен ғылыми-зерттеу, 

әдістемелік және басқа да жұмыс түрлерін жүргізу. 

 

4. БІРЛЕСКЕН ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

УНИВЕРСИТЕТТІҢ ЖӘНЕ ЖҰМЫС БЕРУШІНІҢ 

 

Жұмыс берушілер мен Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау 

университеті мамандықтар мен дайындық бағыттары бойынша білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру кезіндегі Ынтымақтастығы 

университет қызметінің барлық негізгі бағыттары бойынша жүзеге асырылады. 

Кәсіптік бағдар беру қызметі шеңберінде: жұмыс берушілер тарапынан 

белгілі бір біліктілік пен кәсіби құзыреттілік кадрларын даярлауға өтінімдер 

(хаттар) ұсыну. 

Білім беру қызметін ұйымдастыру шеңберінде: білім беру бағдарламасын 

әзірлеу сатысында - білім алушы дайындалатын кәсіптік қызметтің түрін 

(түрлерін) анықтаудағы жұмыс берушінің пікірі. 

Жұмыс берушілердің сұраныстарына сәйкес білім беру бағдарламаларына 

қосымша кәсіптік құзыреттерді енгізу, сондай-ақ практикадан өту барысында 

білім алушылар игеретін жалпы кәсіптік және кәсіптік құзыреттерді 

қалыптастыру бойынша ұсыныстар қалыптастырылады, университет білім 

алушыларына элективті оқу пәндерін баламалы таңдау мүмкіндігін қамтамасыз 

ететін элективті пәндердің каталогтары әзірленеді (таңдау бойынша компонент 

пәндерінің тізбесі жұмыс берушілердің сұраныстарына және еңбек нарығының 

қажеттіліктеріне сәйкес анықталады). 

Жұмыс берушілердің өкілдері сондай-ақ мынадай қызмет түрлеріне 

тартылады: 

 түлектерді даярлау сапасын қамтамасыз ету стратегиясын әзірлеуге қатысу; 

 жұмыс берушілер өкілдерінің оқу процесінің мазмұнын, ұйымдастырылуы 

мен сапасын бағалауға қатысуы; 

 жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын 

сараптау;  

 оқу-әдістемелік құжаттарды әзірлеу және рецензиялау; 

 практикадан өту барысында білім алушылардың игеретін жалпы кәсіби 

және кәсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін бағалау материалын 

қалыптастыруға және бағалауға қатысу; 

 жұмыс берушілер өкілдерінің (практик-мамандардың) білім алушыларға 

арналған оқу сабақтарын, оның ішінде дәріс курстарын, семинарларды, 

зертханалық жұмыстарды, мастер-кластарды, іскерлік ойындарды, 

практикумдарды және т. б. өткізу; 

 жұмыс берушілердің сұранысы бойынша курстық жұмыстарды (жобаларды) 

және бітіруші біліктілік жұмыстарын дайындау; 

 білім алушылардың құзыреттілігін бағалау және бақылау мақсатында 

аралық аттестаттауды өткізу кезінде сыртқы сарапшылар ретінде жұмыс 

берушілерді (мүдделі ұйымдардың өкілдерін) тарту; 

 жұмыс берушілердің түлектерді қорытынды аттестаттауға қатысуы; 

 магистратураға түсу сынақтары бойынша комиссияларға жұмыс 

берушілерді тарту; 



 жұмыс берушілер өкілдерінің ғылыми-зерттеу семинарларына, ғылыми-

практикалық конференцияларға, ғылыми семинарларға және т. б. қатысу; 

 бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу, Жұмыс берушілер кәсіпорындарында 

университеттің базалық кафедраларын ашу, бірлескен Шағын ғылымды 

қажетсінетін компаниялар құру; 

 түлектерді жұмысқа орналастыру; 

 жұмыс беруші ұйымдары өкілдерінің іске асырылатын кәсіптік білім беру 

бағдарламаларының сапасына өз бетінше зерттеу жүргізу рәсіміне қатысуы; 

 жұмыс берушілердің пікірлері, түлектерді дайындауға рекламациялар; білім 

беру бағдарламаларын кейіннен түзету және жетілдіру мақсатында түлектер 

құзыреттерінің қалыптасу деңгейі туралы жұмыс берушілерден кері 

байланыс алу. 


