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Кафедра филиалдары туралы ереже 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1 Осы Ереже Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

кафедраларының кәсіпорындардағы немесе ұйымдардағы филиалдары қызметінің 

ұйымдастыру негіздерін анықтайды. 

1.2 кафедра филиалын құру мақсаты оқу үдерісін нақты өндіріске барынша 

жақындату, кәсіпорындардың кадрлық және материалдық-техникалық 

мүмкіндіктерін тиімді пайдалану, білім алушыларды қатыстыра отырып бірлескен 

ғылыми - зерттеу жұмыстарын жүргізу, профессорлық-оқытушылық құрамның 

біліктілігін арттыру негізінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар 

мамандарды даярлау сапасын арттыру болып табылады.  

1.3 кафедра филиалы Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

мен кафедра бейініне сәйкес келетін кәсіпорын арасындағы ынтымақтастық 

(кафедра филиалын құру) туралы шартқа сәйкес кәсіпорын басшысының келісімі 

бойынша университет ректорының бұйрығымен құрылады. Кафедра филиалы шарт 

бұзылғанда немесе шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанда жойылады.  

1.4 кафедра филиалы өз қызметінде кафедра жұмысын анықтайтын 

нормативтік құжаттарды басшылыққа алады. Филиал жұмысына кафедра 

филиалының меңгерушісі және кафедра меңгерушісі жауапты.  

1.5 кафедра филиалы Оқу үдерісін, ғылыми-зерттеу және практикалық 

қызметті қамтамасыз ететін оқу базасы болуы тиіс. 

 

2. Кафедра филиалдарының негізгі міндеттері 

 

Кафедралардың филиалдары кафедралардың оқу-ғылыми құрылымдық 

бөлімшелері болып табылады және оқу, әдістемелік және ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүзеге асырады. 

 

3. Кафедра филиалдарының функциялары 

 

 Кафедра филиалдарына келесі функциялар жүктеледі::  

3.1 Оқу үдерісін ұйымдастыру:  

-бекітілген пәндер бойынша оқу сабақтарын, оның ішінде зертханалық-

практикалық сабақтарды ұйымдастыру және өткізу; 

 - курстық және дипломдық жобалауды жүзеге асыру; 

 - кәсіптік практикаларды, білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

ұйымдастыру және өткізу;  

- практика бойынша есептерді, курстық жобаларды қорғау, мемлекеттік 

аттестаттау комиссияларының жұмысы және дипломдық жұмыстарды (жобаларды) 

рецензиялау кезінде студенттердің білімін бағалауға кәсіпорын мамандарының 

қатысуын ұйымдастыру, кәсіпорындарға мемлекеттік аттестаттау 

комиссияларының көшпелі отырыстарын ұйымдастыру.  

3.2 әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және өткізу:  



 кәсіпорын қызметіне жаңа енгізілімдерді ескере отырып, жұмыс оқу 

жоспарларын, пәндердің жұмыс оқу бағдарламаларын және әдістемелік 

қамтамасыз етуді әзірлеу және кәсіпорынмен келісу; 

 кәсіпорынмен кәсіби практика бағдарламаларын әзірлеу және келісу; 

 кәсіпорын материалдарын пайдалана отырып оқу және оқу-әдістемелік 

әдебиетті құру; 

 кәсіпорын қажеттілігін ескере отырып элективті курстарды, курстық және 

дипломдық жұмыстардың (жобалардың) тақырыптарын әзірлеу;  

 заманауи білім беру технологиялары мен оқытудың техникалық құралдарын 

әзірлеу және оқу процесіне енгізу; 

 кәсіпорын мамандарының университеттік оқу басылымдарын рецензиялауды 

ұйымдастыру  

3.3 түлектерді жұмысқа орналастыру және олардың мансаптық өсуін 

қадағалау.  

3.4 білім алушыларды тарта отырып, кәсіпорын тақырыбы бойынша ғылыми-

зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу және олардың нәтижелерін 

практикаға енгізу.  

3.5 кәсіпорын қызметкерлеріне қосымша білім беру және консультациялық 

қызмет көрсету.  

3.6 жалпы кафедра мен кафедралар филиалдарының оқу-зертханалық, 

ақпараттық базаларын дамыту.  

3.7 кәсіпорын қызметкерлері мен университет оқытушыларының біліктілігін 

арттыруды ұйымдастыру. 

 

4. Кафедра филиалдарының ұйымдық құрылымы 

 

4.1 филиалдардың жұмысына тікелей басшылықты ЖОО-ның кәсіпорын 

басшылары мен кафедра меңгерушілері жүзеге асырады. 

4.2. кафедра филиалдарының Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау 

университеті мен Филиалдың оқу процесін және ғылыми-зерттеу қызметін 

қамтамасыз ету үшін қажетті кабинеттері, оқу зертханалары және басқа да оқу 

бөлімшелері болуы мүмкін. 

 

5. Кафедра филиалының өзара байланысы 

 

Университет басшылығымен және кәсіпорын басшылығымен кафедра 

филиалдары кафедра меңгерушілері, факультет декандары және кафедра 

филиалдарының меңгерушілері арқылы өзара іс-қимыл жасайды.  

 

6. Кафедра филиалдарының жауапкершілігі 

 

Кафедра филиалы жауапты:  

- осы Ережеде көзделген міндеттемелерді тиісінше орындамағаны немесе 

орындамағаны үшін;  



- өз қызметін жүзеге асыру барысында жасалған құқық бұзушылықтар үшін, 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес еңбек тәртібін 

бұзғаны үшін;  

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Абай 

Мырзахметов атындағы Көкшетау университетіне материалдық залал келтіргені 

үшін.  

 

7. Өзгерістер мен толықтыру 

 

Кафедра филиалдары туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу сапа 

жөніндегі басшылық өкілінің рұқсатымен ғана жүзеге асырылады және оның қолы 

қойылған құжатпен ресімделеді. Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау 

университетінің филиалдары туралы ереженің барлық даналары ауыстырылған 

жағдайда алынып, жаңасымен алмастырылуы тиіс. 


