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РМҚМ «БӨБЕК»  ҰЛТТЫҚ  ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ,   

БІЛІМ  БЕРУ ЖӘНЕ САУЫҚТЫРУ ОРТАЛЫҒЫ 

РГКП НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БОБЕК» 



 

                                               Құрметті студент! 

Колледжде алған білімің сенің болашақ қызметіңе септігін тигізеді. 

Білікті маман болып шығу үшін колледждегі қоғамдық және ғылыми 

жұмыстарға белсенді қатысуың қажет! Сені алда қиын, бірақ қызықты 

жол күтіп тұр! 

 

«Өзін-өзі тану» гуманитарлық колледжі студентінің  

 анықтама- жол көрсеткіші 

Жөн сілтеуші анықтама 1 курс студенттері үшін жетекші құрал болып 

табылады, онда мамандықтар туралы ақпарат, колледждің картадағы 

орналасуы мен қатынауға болатын автобустар тізімі, қоңырау кестесі, оқу 

корпустарындағы кабинеттердің орналасу схемасы, колледж басшылығының 

құрамы, оқу жылының академиялық күнтізбесі, сонымен қатар қатаң 

сақталуы тиіс студенттердің ішкі тәртіп Ережелерінен үзінді берілген. 

Анықтама-жол көрсеткіші студенттерге көмекші құрал ретінде 

құрастырылған, оқу үдерісінің ұйымдастырылу жүйесін, аралық және 

қорытынды бақылауды сипаттайды, студенттің құқықтары мен міндеттері 

туралы ақпарат береді. Анықтама-жол көрсеткіші студенттердің бейімделу 

үдерісінде топ кураторлары үшін өз септігін тигізері анық.   

                                         Қымбатты 1-курс студенті! 

Сені оқу жылының басталуымен құттықтаймыз! Сенің кәсіби және жеке 

мүдделерің үшін маңызды өмір кезеңі басталды. Бүгінгі таңда сен мектепке 

дейінгі, бастауыш сынып және негізгі орта білім мамандарын дайындайтын 

«Өзін-өзі тану» колледжінің студентісің! Колледж құрылған он жылдың ішінде 

бітіруші түлектеріміз отандық педагогикаға адал қызмет жасап жүр. 

Сен өзің қалайтын іспен шұғылдана аласың: қоғамдық және ғылыми 

жұмыстарға белсенді қатыса аласың. Колледж ұжымы сенің студенттік 

жылдарды пайдалы өткізетініңе, тек кәсіби маман ғана емес, серіктестік және 

адами қатынастарды қадірлейтін тұлға боп шығарыңа сенеді.  

Шығармашылық табыс, денсаулық және барлық істе сәттілік тілейміз! 



 
 

 

                                 1-курс студенттеріне кеңестер! 

Сен алғашқы күндері өз өміріңдегі өзгерістерге үйренісе алмауың мүмкін. 

Бейімделу қалыпты үдеріс, сондықтан бұл кезең өте шығады. Сен жалғыз 

емессің, осыны біл! Сенің жаныңда үлкен студенттік отбасыға қабылдаған 

кураторың, колледж басшылығы және курстас достарың бар. Өзіңді оқу 

орнында қолайлы сезінуге көмектесетін кеңестермен міндетті түрде танысып 

шық.  

Бірінші кеңес 

Оқу кабинеттерін табу қиындық келтірсе, сабаққа 10-15 минут ерте кел. 

Сонда бірінші сабаққа кешікпей, ішкі тәртіпті бұзбайсың. 

 

Екінші кеңес 

Кураторды жақсы тану керек. Куратор дер кезінде қиындықтардың 

шешімін табуға көмектесетін адам. Алғаш кездескен күні аты-жөнін, телефон 

нөмірін жазып ал. Кураторыңа өз жетістіктерің мен мүмкіндіктерің туралы айт. 

 

Үшінші кеңес 

Алғашқы күні-ақ ақпараттар тақтасынан өз тобыңның сабақ кестесін 

тауып, арнайы дәптерге жазып ал. Сабақ кестесі ауысуы мүмкін, тексеріп 

отырған жөн. 

 

Төртінші кеңес 

Топтағы студенттермен әлеуметтік желіде чат құрып, барлығының 

телефон нөмірі мен почтасын жазып ал. Олардан сабақ кестесін нақтылап 

сұраудан ұялма. 

 

Бесінші кеңес 

Колледж кітапханасында сабаққа дайындалуға қажетті оқулықтар бар. 

Электронды оқу залы жұмыс істеп тұр. Студенттік билетті көрсетіп, кітаптар 

алуыңа болады. 

 



 

Алтыншы кеңес 

 Сенде әр пәннен жеке дәптер болуы тиіс. Басты беттің екінші жағына 

аты-жөніңді, оқытушының аты-жөнін, жазып қой. Дәптерге ұқыпты жаз. 

Дәптер сенің еңбегіңнің айнасы екенін ұмытпа. Сөмкеңде артық қаламсаптар 

болсын. Дәптердегі маңызды ақпаратты белгілеп қою үшін түрлі-түсті 

маркерлер алып жүрген дұрыс. 

 

Жетінші кеңес 

Сессияға дайындық алғашқы сабақтан-ақ басталатынын есіңде сақта. 

Пәндерді жүйелі оқы, жазбаларыңды оқып жүр, қосымша ақпарат оқы, күрделі 

сұрақтармен жұмыс жаса. 

 

Сегізінші кеңес 

Сабақта белсенді бол:  қосымша ақпарат дайындап кел, сұрақтар қой. 

Қиындық туындаған жағдайда оқытушыдан көмек сұра. Үй тапсырмасын үнемі 

орындап жүр. 

                                                  

Тоғызыншы кеңес 

Сабақтан қалушы болма! Сабаққа қатысқандар мен қатыспағандарды 

қатал тексеретінін есте сақта! Егер сабақтан себепті немесе себепсіз қалатын 

болсаң, өтілген тақырып бойынша тапсырма орындайсың. Ауырып қалған 

жағдайда әр күн сайын қалып қалған тақырыптарды өз бетіңмен оқып жүр. 

 

Оныншы кеңес 

Өзіңді жақсы ұста. Өзгелермен жақсы қарым-қатынаста бол. Басқа 

адамның пікірін құрметте. Болашақ ұстаз екеніңді ұмытпа! 

 

 Он бірінші кеңес 

Позитивті ойла және өмір сүр. Өз күшіңді бос уайымдарға жұмсама. 

Студенттік өмірде өзіңі көрсет! Өз талантыңды көрсет! Оқу және қоғамдық 

жұмысын қатар алып жүру керек екендігін есте сақта. Іс-шараларға, 

конкурстарға белсенді қатыс. 



 
 

 

Жиі қойылатын сұрақтар: 

Киімге байланысты талаптар бар ма? 

Біздің колледжде классикалық үлгіде киіну қалыптасқан. Ер балалар қара түсті 

шалбар, ашық түстегі көйлек, пиджак киеді, галстук тағады. Қыз балалар 

офистік стильді ұстанады: қара түстегі тізеден төмен тік белдемше, ақ көйлек, 

белдемшемен түстес жакет немесе пиджак киеді. Классикалық тік шалбар 

киюге рұқсат етілген. Шаш күтіміне аса мән беру керек: таза ұзын шашты 

өріңдер. Қатты боянуға, биік өкшедегі аяқ киімдер киюге қауіпсіздік 

мақсатында рұқсат етілмейді. Ыңғайлылық және тазалық үшін өздеріңмен бірге 

қосалқы аяқ киім алып жүріңдер. 

Студенттер белгілі бір ұйымдарға кіре ме? 

Студенттік өмір – ерекше бауырмалдықтың кезеңі. Республиканың түкпір-

түкпірінен келген білім алушылар «1-кур студентінің апталығында» бір-бірімен 

танысады: қызықты тренингтер, экскурсиялар, кездесулер колледжбен 

танысуға, студенттік өмірге бейімделуге көмектеседі. Қазан айында сені 

«Студент қатарына қабылдау» мерекесі күтіп тұр. Бұл іс-шарада сен салтанатты 

түрде студент атанасың.  Бұл іс-шарада сен салтанатты түрде студент атанасың.  

Саған негізгі құжат болып табылатын студенттік билет беріледі. 

 Өз күніңді қалай жоспарлау керек? 

Әр студент өзінің күн тәртібі сабақ кестесімен байланысты екенін ескеруі 

қажет. Арнайы рұқсатсыз ешкім сабақтан кете алмайды. Сабақ кестесінен тыс 

уақытты да жоспарлау керек. Бұл туралы бірінші және екінші қабаттарда 

орналасқан ақпараттық тақтайшалардағы жоспар кестесінен білуге болады. 

Шәкіртақы алуға кімнің құқығы бар? 

Мемлекеттік тапсырыста оқитын бірінші курс студенттері алғашқы семестрде 

шәкіртақы алады. Екінші семестрде бірінші семестрдің қорытындысына қарай 

шәкіртақы беріледі. Қанағаттанарлық баға алғандар алдағы семестрде 

шәкіртақы алмайды, алайда жаңа семестр қорытындысы бойынша қайтадан 

шәкіртақы иегері болуға болады. 

Білімді бағалау қалай жүзеге асады? 

Студенттерден әр сабақ сайын үй тапсырмасы сұралады. Бағалар журналға 

қойылады. Он жетінші аптада сынақ болады. Емтихандық сессияда емтихандар 



 

тапсырылады. Жылына екі рет студенттер аралық бақылау тапсырады. Екі пән 

бойынша бақылау жүргізіледі. Аралық бақылаудың нәтижесімен куратор 

хабардар етеді. Пән оқытушысы бағаны журналға қояды. Аралық бақылаудың 

қорытындысы шәкіртақыға әсер етеді. 

Бірінші семестр қанша уақытқа созылады? Демалыс болады ма? 

Барлық мамандық студентетері 1 қыркүйектен бастап оқуға кіріседі. 

Ақпараттық тақтайшадан әр семестрде қанша апта бар екендігін, демалыстың 

қашан болатынын, іс-тәжірибе уақытын білуге болады.  

Студенттің қабілетін дамытатын мүмкіндіктер бар ма? 

Алғашқы күннен бастап-ақ студенттерге оқуда және қоғамдық жұмыста өзін 

көрсету мүмкіндігі беріледі. Олар пәндік олимпиадаларға қатыса алады, 

ғылыми жетекшілер зерттеуге арналған қызықты тақырыптар ұсынады. 

Дарынды студенттер кәсіби шеберлік конкурсына жіберіледі. Шығармашылық 

жұмыстарға қолдау көрсетіледі. 

Бірінші курс студенттері іс-тәжірибеден өте ме? 

Кәсіби дайындық іс-тәжірибелерден өту сипатында болады. Оқу үдерісінің 

кестесінде іс-тәжірибенің түрлері көрсетілген.  

Бірінші курс студенті спортпен кәсіби шұғылдана ала ма? 

Колледжімізде оқу жылы барысында спорттық секциялар жұмыс жасайды. 

Салауатты өмір салтын ұстанушылар үшін жаттығу залы ашық. 

Бос уақытыңды қалай өткізу керек? 

Егер сенде спорттық қабілеттер болмаса, басқа салада өзіңді сынап көруіңе 

болады. Қосымша білім алу жүйесі әр түрлі үйірмелермен толықтырған. 

Алғашқы қадам өзіңнен! Таңда және әрекет ет! 

Егер денсаулығыңда кәнірат болса... 

Оқу жоспарына сәйкес «Дене тәрбиесі» пәні жүргізіледі. Егер денсаулығыңда 

кәнәрат болса, керекті құжаттарды жинап, дене шынықтыру пәніне қатыспау 

туралы анықтама ал. Егер өзіңді жайсыз сезінсең ұялмай, колледж медбикесіне 

жолық, медбике сені қарап, қалай емделу керек екендігін айтады.  

 

 

 



 
 

 

БІЗДІҢ МАМАНДЫҚТАР 

Колледж келесі мамандықтар бойынша кадрларды дайындайды: 

 

0105000 – «Бастауыш білім беру» 

 

0105083 - «Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру 

мұғалімі» 

 

 
9 сынып – 3ж. 10 ай 

11 сынып – 2ж. 10 ай 

0105000 – «Бастауыш білім беру» 

0105023 - «Информатика пәнінен бастауыш білім беру 

мұғалімі» 

9 сынып – 3ж. 10 ай 

11 сынып – 2ж. 10 ай 

0105000 – «Бастауыш білім беру» 

0105013- «Бастауыш білім беру мұғалімі» 

9 сынып – 3ж. 10 ай 

11 сынып – 2ж. 10 ай 

0111000 «Негізгі орта білім» 

0111053 «Өзін-өзі тану мұғалімі» 

11 сынып – 2ж. 10 ай 

0101000 – «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» 

0101013 «Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі» 

9 сынып – 3ж. 10 ай 

11 сынып – 2ж. 10 ай 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОЛЛЕДЖ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

 

С.Соловейчиктің: «Жер бетінде үш мәңгілік мамандық бар: емші, жер жыртушы және 

мұғалім»,- деген дана сөздеріне дау айту қиын. 

Жас жеткіншектер колледжде қандай мамандықты игермесін, адамгершілікті таза және 

рухани бай жан-жақты үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу бірінші кезекте тұрады деп 

сенімді түрде айтуға болады. 

«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасы оқу-тәрбие процесінің өзегі 

болып табылады және жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде адамның ішкі әлеуетін ашу 

арқылы рухани-адамгершілікті болып қалыптасуына ықпал етуге арналған. 

«Өзін-өзі тану» гуманитарлық колледжі Тянь-Шань тауының етегіндегі курортты-

санаториялық аймақта, «Бөбек» орталығының аумағында орналасқан. Колледжде тәжірибелі 

педагогикалық ұжым жұмыс жасайды, заманауи материалды-техникалық қормен 

жабдықталған және жайлы жатақханалары бар. 

«Өзін-өзі тану» Адамның үйлесімді дамуы гуманитарлық колледжі Мемлекеттік лицензия 

негізінде жұмыс жасайды, оқу үдерісі Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жалпыға 

міндетті техникалық және кәсіби білім стандартына сәйкес жүргізіледі (МЖМБС ТжКБ ҚР). 

Колледждің стратегиялық мақсаты 

«Өзін-өзі тану» колледжінің бірыңғай білім кеңістігінде рухани-адамгершілік білім беру 

бағдарламасын интеграциялай отырып, педагогтардың жаңа буынын дайындау. 

Колледждің білім алушыларының контингенті 

Колледжде 531 студент күндізгі оқу түрі бойынша білім алады, топтардың саны – 22, 

орташа адам саны – 25. Оқу жылы емтихан сессиясымен қорытындыланатын екі семестрге 

бөлінген. 

Колледждің кадрлық құрамы 

Колледждің оқу үдерісін 32 штаттағы оқытушы жүзеге асырады, оның ішінде 18 

оқытушы жоғары және бірінші біліктілік санатының иегерлері. 

Колледж ұжымын таңдаған мамандығын ықыласпен меңгеруге жетелейтін әрбір білім 

алушыға деген ерекше жылы және мейірімді қарым-қатынас ерекшелеп тұрады. Педагогтар 

сонымен қатар білім алушылардың ішкі қасиеттерін ашуға және оны тұлғаның неғұрлым 

толық және заманауи дамуы үшін пайдалануға тырысады. Тәжірибелі ұстаздар оқу 

барысында достық, түсіністік қарым-қатынасын орнатуға көмектеседі. 
 

 



 
 

 

Ресурстық жабдықтар 

Біздің колледжде кабинеттер жарық, кең және ыңғайлы. Олар қазіргі заман талабына сай 

жабдықталған: компьютерлермен, видео аппаратуралармен және интерактивті тақталармен, 

барлық жерде интернет желісіне қол жеткізу ұйымдастырылған. 

Кітапхана қоры әралуан, мазмұны түрлі энциклопедиялармен, сөздіктермен, классикалық 

және қазіргі заман жазушылар кітаптарымен толықтырылған. 

Колледжде жақсы спорттық жабдықтар бар: үлкен спорттық зал, хореографиялық  зал, 

заманауи тренажерлық жабдықтар, сонымен қатар футбол, баскетбол алаңдары, теннист 

корты. 

Бірнеше жайлы асхана залдары  қонақжайлылықпен таңғы және түскі ас кезінде 

студенттерді қарсы алады. 

Сабақтан тыс іс-шараларды жүргізу үшін акт залы бар, қазіргі заманауи мультимедиялық 

жабдықтармен жабдықталған.  

Оқу кезеңінде колледж студенттері колледж аумағында орналасқан қолайлы жатақханада 

тұрады. 

Колледж аумағында студенттердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін өткізу режимі жұмыс 

істейді. Егер денсаулығыңыз сыр берсе, студенттерге медициналық қызмет көрсету 

ұсынылған. 

 

Студенттердің бос уақытын ұйымдастыру 

Студенттерге арналған мәдени-көпшілік және спорттық іс-шаралар өткізіледі: 

экскурсиялық сапарлар, конкурстар, концерттер, үйірмелер мен секциялар жұмыс істейді, 

бұндай шара білім алушы  бойындағы шығармашылық қабілеттерін, талантын ашуға 

мүмкіндік береді. Биге әуесқойлар Республикалық және қалалық конкурстар жүлдегері 

«Ерке-Наз» би ансамблінде өздерінің мүмкіндіктерін сынаса, ән айтуды ниет еткендер,  

колледж жанындағы  хорда, сондай-ақ басқа да үйірмелер мен секцияларға қатысып, 

сабақтан тыс уақытта: көркем студиясы, әдеби клуб, киноклуб, театр клубтарына қатыса 

алады. 

Студенттер концерттерге және көркем фистивальдарға қатысады. Сабақтан тыс уақытта 

мәуелі  ағаштар саясында, көптеген гүлзарлар мен кескінді тоған маңында, ерекше табиғат 

аясында  демалуға мүмкіндік бар. Орталықтың аумағында үлкен алма бағы бар, осы бақтың 

сыйға тартқан жемістерінен  колледж асханасында түрлі дәм даярланады.   

Осылайша біздің оқу орнында нәтижелі оқыту және шығармашылық тұрғыда өзін өзі 

жетілдіру  үшін қажет нәрсенің бәрі бар. 

 

 



 

Колледждегі өзін-өзі тану 

Білім берудің негізгі мақсаты – ізгі қасиеттерді дамыту, қоршаған ортада адамгершілік 

қасиеттерін нығайту және ең негізгісі осы мақсат өмірлік мақсатпен сай келуі, «Мен 

кіммін?» деген сұраққа жауап беру. «Әр адам өзін өзі тануы тиіс» - деген «Өзін-өзі тану» 

рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының авторы Назарбаева Сара Алпысовна. 

Колледждің педагогикалық жүйесі – «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру 

бағдарламасы негізінде жеке тұлғаны дамыту біртұтас білім беру мақсатымен біріктірілген 

өзара байланысты құрылымдық компоненттер жиынтығы. 

Педагогикалық үдеріс жеке тұлғаға бағытталған білім беру парадигмасына негізделеді, 

оның мақсаты колледж студенттерінің қабілеттері мен жеке тұлғаның дамуына ықпал ету 

ғана емес, сонымен бірге оның рухани өсуі, адамгершілігі мен өзін-өзі жетілдіруі, өзін-өзі 

тануы болып табылады. 

Колледж – бұл қалыптастырушы орта, болашақ мұғалімнің құндылықтарын анықтайтын 

адамгершілік атмосферасы. 

 «Дәрігер балаға жақындамас бұрын қолын жылытады, ал мұғалім – жүректі»,- деп айтқан  

В.А.Сухомлинский 

Колледждегі барлық қызмет түрлерін ұйымдастырудың және өткізудің негізі дәл осы 

тәсілде жатыр. Адамгершілік қасиеттерді дамыту әр сабақта жүргізілуі керек. 

Әр  оқу материалындағы рухани- адамгершілік компонентті нығайту және нақтылау, оның 

шығармашылығы мен тұлғаның мүддесі үшін қызмет ету мүмкіндігі – «Өзін-өзі тану» 

бағдарламасын оқу процесіне кіріктіруде колледждің әр оқытушысының атқаратын жұмысы. 

Жағымды, мазмұнды, терең мағыналы көркем әдеби шығармаларды, музыка және сурет 

салуды қолдана отырып, жалпыадамзаттық құндылықтарға негізделген тәрбие жұмысынның  

іс-шараларын ұйымдастыру әлемнің сұлулығын көрсетуге және жеткізуге, игі істер  жасауға, 

қоғамға риясыз  қызмет етуге  мүмкіндік береді. Сыныптан тыс іс-шараларды студенттер 

рухани-адами қарым-қатынастар ережесін меңгеретіндей етіп ұйымдастыру қажет. Сабақтан 

тыс уақытта театрларға саяхаттар ұйымдастыру, мұражайларға бару, классикалық музыка 

концерттеріне бару, үйірмелерде театрландырылған қойылымдар орындау, диспуттар өткізіп 

және оның қорытындыларын талдау – бұл  рухани-адамгершілік тәрбиенің неғұрлым тиімді 

әдістері, адамның ішкі рухани жан дүниесінің дамуына, өзінің мінез-құлқын танып, оны 

жетілдіруге ықпал етеді. 

Көрнекті педагог В. Сухомлинский айтқан: «Егер балаға қуаныш пен бақыт сыйласа, онда 

оның  өзі де сондай бақытты». Ендеше,  оқушыға жан-жақты терең білім берсе, жүрегіне 

мейірімді ексе, міндетті түрде өзіндік дүниетанымы,  адамзаттық көзқарасы қалыптасады. 

 

 

 



 
 

 

Колледж миссиясы 

 

Колледж миссиясы – білім беру қызметінде  сапалы, бәсекеге қабілетті, нәтижеге 

бағытталған маман даярлау, қолжетімді білім беруді қамтамасыз ету.  

 

Колледж көрінісі 

Пайымдауы - бәсекеге қабілетті және зерделі жеке тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін  

сапалы білім беру үшін мекеменің тиімді басқару жүйесін құру.  

 

Колледждің мақсаты мен міндеттері 

Колледждің стратегиялық мақсаты: колледждің  болашақтағы  білім беру жүйесі 

модеринизация бойынша  жұмыс атқаруына  байланысты, білім беру  мазмұнын жаңартудың 

мақсаты:  республиканың білім беру ұйымдарын кәсіби кадрлармен қамтамасыз етуді 

ұйымдастру: педагогтың кәсіби мәдениетін үнемі арттыру, жұмыс тәжірибесінде 

инновациялық технологияларды қолдану, қазіргі заман талаптарына сәйкес оқу-тәрбие 

үдерісінің  материалдық-техникалық базасын жаңартуды қамтамасыз ету, болашақ 

педагогтардың бойындағы азаматтық патриотизм, жоғары рухани-адамгершілік қасиеттерін  

және басқа сапаларын  қалыптастыру. 

Коледж ұжымының негізгі міндеті оқу-тәрбие үдерісін  тұрақты жетілдіру  есебінен 

жүзеге асырылатын миссияның орындалуы, білім беру барысында инновациялық әдістерді 

кеңінен қолдану, оқытушылардың шығармашылық потенциалын көтеру, болашақта білім 

беру қызметінде  және еңбек нарығында бәсекеге қабілетті білікті кадрларды даярлау үшін 

қызметінің ішкі сапа жүйесін қамтамасыз ету. 

 

 Студенттің  ар-намыс Кодексі 

 «Өзін-өзі тану» гуманитарлық колледж білім алушысы кәсіптік  және техникалық білім 

беру жүйесінің кәсіби және мәдени бағдарлы тұлғаны дайындайтын негізгі мақсатына 

өзінің жауапкершілігін сезіне отырып, студентің осы ар-намыс Кодексін қабылдап және 

оның міндеттерін  мүлтіксіз орындауға міндеттенеді. 

 «Өзін-өзі тану» ГК білім алушысы  орындауға міндетті: 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы  мен заңдарын, колледждің Жарғысы, 

ішкі тәртіп Ережесі  және басқа да нормативтік актілерін сақтауға.  

2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін, мәдениетін, тарихын және 

елдің мемлекеттілігін біліп, құрметтеуге, колледждің дәстүрлерін сақтау  мен дамытуға; 

3. Колледж оқытушыларымен , әкімшілік -басқару персоналдарымен және де басқа 

студеттермен қарым-қатынаста биязылық, адал және мейірімділік таныту,   

4. Ұлты мен тегіне, әлеуметтік статусы мен діни көзқарасына қарамастан кез-келген 

адамға құметпен қарау; 



 

5. Құқұқтық, этикалық, академиялық тәртіп бұзушылықты болдырмай, өзінің оқу 

міндеттерін қатаң орындау, сонымен қатар болдыртпауға тиіс жағдайлар:  

- плагиат 

-  жалғандық; 

- білімді бақылаудың барлық түрлерінде шпаргалканы қолдану, көшіріп жазу, 

сыбырлап айту; 

- жоғары баға алу үшін туыстық немесе қызметтік байланыстарды қолдану; 

- параалушылық; 

- тапсырма орындау,  жазба жұмыстарын қорғау, аралық, қорытынды білімін 

тексеру және  де осындай жұмыстар орындалу кезінде немесе емтиханды тапсыру 

барысында біреуге көмек беру, көмек алу; 

- оқытушыны алдау және оны сыйламаушылық ; 

- себепсіз сабаққа келмеу және кешігуге; 

6. Колледждің мүлікін күту және сақтау, оның аумағында  вандализм көріністерін 

болдыртпау; 

7. Колледждің кітапхана- ақпараттық  қорына салғырт қарамау, қиянат  жасауды 

болдырмау  және оларға жол бермеу. 

8. Сыртқы бейненің ұқыпты көрінуі және де этикалық нормаларға сай келуі. 

9. Салауатты өмір салтын жүргізу, өзінің мәдениеттілігін,  адамгершілік және 

тұлғалық даму деңгейін көтеру, колледждің мәдени, ғылыми және спорттық өміріне 

белсенді қатысу. 

 «Өзін-өзі тану» ГК студенті  істемеуі тиіс: 

1. Оқытушыларды алдау, әділетсіздік немесе адастыратын жағдайлармен 

байланысты іс-әрекеттерге қатысу; 

2. Колледжде, сондай-ақ одан тыс жерлерде жағымсыз  қылықтарға  жол берме; 

3. Республикада тұрақтылықты бұзуға бағытталаған ақпарат тарату, шектеу 

қойылған  митингілерге,сондай-ақ рұқсат етілмеген жиналыстарға,  демонстрацияға және 

шерулерге қатыспауы тиіс; 

4. Колледждің  қандай да бір қызмет мүддесіне, беделіне, имиджіне нұқсан келтіретін 

істерге  қатыспау;  

5. Колледж аумағында және оқу корпусында шылым шекпеу. 

 

Осы Кодекстің нормаларын өзімізге қабылдай  отырып, оларды бұзу намысты, 

абыройды түсіріп, «Өзін-өзі тану» ГК студенті атына кір келтіретініне толық есеп 

береміз! 

 

 



 
 

 

Оқу корпусы 

 

1-қабат 

 

Гардероб 

№108 – колледж директорының кабинеті 

№17   – Қазақ тілі кабинеті 

№18   –Математика кабинеті 

№19  – Педагогика  кабинеті 

№20  – Жаңа педагогикалық технологиялар кабинеті 

№21  –Биология мен география  кабинеті 

№23  –Алғашқы әскери дайындық кабинеті 

№24  –Ағылшын тілі  кабинеті 

№25  –Тарих  кабинеті 

№26 –Анатомия кабинеті 

№27  – Технология  кабинеті 

№28  –Зертхана 

№29  – Вокал 

 

Асхана  

Буфет 

Акт залы 

Сүйіспеншілік және Шаттық шеңбері 

Кітапхана  

Спорт залы 

Хореография залы 

 

ІІ қабат: 

№201 – бөлім меңгерушісінің кабинеті 

№207 – директордың тәрбие ісі бойынша орынбасарының кабинеті      

№209 – музыка кабинеті  

№210 – директордың оқу ісі бойынша орынбасарының кабинеті   

№216 – комендант  

№217 – медициналық кабинет  

№1 – қазақ тілі мен әдебиеті кабинеті  

№2 – қазақ тілі мен әдебиеті әдістемесінің кабинеті   

№3 – ағылшын тілі кабинеті  



 

№4 – лингофон кабинеті   

№5 – ағылшын тілі кабинеті  

№6 – орыс тілі мен әдебиеті кабинеті   

№7 – Қазахстан тарихы кабинеті  

№8 – психология кабинеті  

№9 – мәнерлеп оқу мен балалар әдебиеті кабинеті 

№10 – қазақ тілі мен әдебиеті кабинеті   

 

 

ІІІ қабат: 

№301 – әдіскердің кабинеті 

№305 – директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары      

№307 – директордың оқу-өндірістік жұмыстары бойынша орынбасары 

№11 – информатика кабинеті 

№12 –  информатика кабинеті 

№13 – информатика кабинеті 

№14 – өзін-өзі тану кабинеті  

№15 –  өзін-өзі тану кабинеті 

№16 – физика кабинеті 

№219 – медициналық кабинет  

№311 – колледж  коменданты  
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ҚҰРМЕТТІ БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТІ! 

Колледждің күнделікті ішкі тәртіп Ережесін біліп және сақтауға тиістісің 

       Оның ішіндегі негізгілері: 

1. Білім алушылардың құқығы: 

1.1. ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына сәйкес бюджеттік негізде білім 

алу; 

1.2. Өзінің қалауы бойынша басқа колледжге ауысу; 

1.3. Үлгерімі үздік болған жағдайда өзі таңдаған мамандығы бойынша бос орын болса, 

белгіленген тәртіп бойынша ақылы топтан бюджеттік топқа сол мамандығымен 

ауысу; 

1.4.  Колледж бөлмелерін қолдану, оның құрал-жабдықтарын,  оқулық, ғылыми,  көркем 

әдебиет кітаптарын сабақ кезінде немесе өзіндік жұмыс кезінде қолдану; 

1.5. Ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу; 

1.6. Заңнамаға сәйкес құрылған қоғамдық ұйымдарға кіру, студенттердің өзін-өзі басқару 

ұйымын құру,  

1.7. Колледж қызметінің қоғамдық ұйымдар, студенттердің өзін-өзі басқару ұйымы 

арқылы студенттік өмірдің  кейбір мәселелерін шешу; 

1.8.  адамдық қасиетті құрметтеуді,  ұждан және ақпараттық бостандықты талап ету; 

1.9. Өз пікірі мен ойларын еркін білдіру; 

1.10. Әкімшіліктен оқу үшін тиісті жағдай жасауды, ҚР МЕМСТ,  оқу жоспары мен 

бағдарламасының толық орындалуын, оқытушылар мен өндірістік оқыту 

шеберлерінен оқу, зертханалық, практикалық сабақтар мен өндірістік оқытуды  

      сапалы және білікті өткізуді талап ету;   

1.11. Педагогтардан өзінің білімінің объективті бағалануын, біліміне, біліктілігі мен 

дағдыларына қойылған баға, сонымен қатар осы бағаның критериі туралы толық және 

шынайы мәліметті талап ету; 

1.12. Оқу-тәрбие сапасы, бос уақыт, қоғамдық тамақ, медициналық қызмет және т.б. 

колледждегі студенттердің тіршілік әрекеті туралы барлық сұрақтар бойынша 

колледж басшылығы мен құрылымдық бөлімшелерінен сұрау; 

1.13. Сабақтан бос уақытында клуб қызметіне, үйірмелерге, спорттық секцияларға 

қатысу; 

1.14. Колледждегі оқу жоспарынан тыс өткізілетін іс-шараларға  бару; 

1.15. Колледж ішілік конкурстарға қатысу. 

 

 

 

 



 
 

 

2. Колледж білім алушылары міндетті: 

2.1. Колледждің тыныс-тіршілігіне қатысты барлық мәселелерді осы Ережелер мен 

нормативті құжаттар бойынша сақтау; 

2.2. Таңдаған мамандық бойынша теориялық білім және практикалық дағдыны игеру; 

2.3. Оқу сабақтарына қатысу және оқу жоспары мен бағдарламаларында қарастырылған 

тапсырманың барлық түрін бекітілген мерзіміне сәйкес орындау; 

2.4. Сабақ басталудан 15 минут бұрын колледжде болу; 

2.5. Колледж әкімшілігінің барлық нұсқаулықтарын уақытында орындау; колледждің 

қауіпсіздік талаптарын сақтау, оқу сабақтарының бұзылуына жол бермеу; 

2.6. Ақылы түрде білім алушылар келісімшартта көрсетілгендей оқу ақысын және 

жатақханада тұру ақысын уақытында төлеу; 

2.7. Колледжге іскерлік стильге сәйкес киіммен келу; қара түсті шалбар, бір түсті жейде 

немесе водолазкада (жылдың суық мезгілінде), жемпір немесе жакет; 

2.8. Колледж оқытушыларының, қызметкерлерінің ар-намысы және абыройын құрметтеу; 

2.9. Колледж мүлкіне ұқыпты және мұқият болу (түгендеу, оқу-құралдары, құралдар, 

кітаптар және т.б.), оларды әкімшіліктің рұқсатынсыз алып кетпеу; 

2.10. Колледж техникасы мен жабдықтарын тиімді қолдану, ғимаратта және бөлмелерде 

тазалықты сақтау, ресурстарды, материалдарды, құрал-жабдықтарды тиімді және 

үнеммен қолдану; 

2.11. Колледж бен жатақхананың мүлкіне материалдық шығын үшін жауапты болу; 

2.12. Өзінің мінез-құлқымен колледжде білім алушының ар-намысы мен абыройын 

қолдау; колледж имиджінің асқақтауына ат салысу, оның  дәстүрін бағалау;  

2.13. қоғамдық орындарда жүріс-тұрыс ережелерін сақтау; 

2.14. колледжде және жатақханада тазалық және тәртіп ережелерін сақтау; 

2.15. бөлінген ресурстарды Интернет желісінде жұмыс істеуде тек оқу және ғылыми-

зерттеу мақсатына ғана қолдану;  

2.16. сабаққа ауырып немесе басқа да себепті жағдайлармен келмеген жағдайда студент 

үш күн ішінде бөлім меңгерушісі немесе кураторына хабардар етуге міндетті және 

бірінші келген күні сабақтан қалған күндерінің себептерін растайтын құжаттарын 

көрсету; 

2.17. тазалық ережелерін қатаң сақтау, колледж бен оған іргелес аумақта темекі шекпеу, 

аудитория мен коридорларды,  колледжге іргелес аумақтарды түрлі қалдықтармен 

ластамау: темекі қалдығымен, шемішкі қабығы және т.б. 

2.18. бір-біріне құрмет таныту, тәртіп сақтауда, ұйымдастыруда және тәртіп 

мәселелерінде директорға, әкімшілік пен колледж оқытушыларына көмек көрсету; 

2.19. өрт қауіпсіздігі ережесін, оқу процесінде гигиена және санитарлық, техникалық 

қауіпсіздік талаптарын сақтау; 



 

Студенттердің басқа да міндеттері мен құқықтары колледж директорының 

бұйрықтары мен нұсқаулары арқылы анықталады. 

 

 

3. Колледждегі оқу сабақтарына келу және өткізілу тәртібі 

3.1. Колледжде рұқсатнама жүйесі әрекет етеді. 

3.2. Сабақтың басталуы 8.30-да. 

3.3. Колледждегі оқу сабақтары бекітілген тәртіппен оқу жоспарлары мен 

бағдарламаларына сәйкес сабақ кестесі бойынша өткізіледі; 

3.4.  Колледж басқармасы, әкімшілік, оқытушылар аудиторияға кіргенде білім 

алушылардың орнынан тұруы міндетті. 

3.5.Сабақ басталғаннан кейін оқу сабақтары  дұрыс жүруі үшін барлық оқу және оған 

іргелес  бөлмелерде тәртіп және тыныштық сақтауды қамтамасыз ету. 

3.6. Білім алушылар сабақ үстінде аудиториядан оқытушының  рұқсатымен ғана  кіру 

немесе шығуы керек. 

3.7. Әрбір оқу тобында үлгерімі мен тәртібі мықты білім алушыны бөлім меңгерушісінің 

нұсқауымен староста етіп тағайындайды. 

3.8. Староста  кураторға, бөлім меңгерушісіне бағынады, колледж әкімшілігінің жазбаша 

және ауызша бұйрықтары мен барлық нұсқауларын топтарға жеткізіп отырады. 

Топтың басшысы міндетті: 

3.9. Білім алушылардың  оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысуы туралы дербес 

есепке алуды жүргізу;     

3.10.  Білім алушылардың  сабақтан қалған күндерінің көрсетілген себебімен  бөлім 

меңгерушісіне  апталық есеп ұсыну; 

3.11. Оқу бөліміндегі сабақ кестесіне енгізілген өзгерістер туралы білім алушыларды 

хабардар ету; 

3.12. Топтағы кезек тәртібі бойынша әр күні кезекшілікті тағайындау; 

3.13. Директордың колледждегі оқу-тәрбие ісі бойынша орынбасары өткізетін 

старосталар жиналысына қатысу;  

3.14. Студенттердің өзін-өзі басқару ұйымдарымен бірге топтың оқу, ғылыми,  қоғамдық 

өмірін жақсарту мақсатында оқу бөлімі, бөлім меңгерушілермен, оқу топтарының 

кураторларымен өзара бірлесіп әрекет ету; 

3.15. Мәдени-көшілік, дене шынықтыру-сауықтыру және де басқа іс-шараларды және 

қоғамдық-пайдалы жұмыстарды топпен ұйымдастыру; 

3.16. Топта келеңсіз жағдайларды болдырмау және болуына жол бермеу.  

Топ басшысы топтың көзқарасын қорғауға құқылы, қоғамдық жұмыстарға белсенді 

студенттерді ерекше еңбегі үшін  әкімшілік алдында қолдауға құқылы. 

 



 
 

 

4. Колледждегі білім алушылардың негізгі жүріс-тұрыс ережелері  

Колледж бөлмелерінде тыйым салынады: 

4.1. Сырт киіммен, бас киіммен, жағымсыз көрініспен жүру; 

4.2. Колледжде рұқсат етілген дене шынықтыру сабағында және спорттық іс-  

       шараларда ғана спорттық киіммен келу; 

4.3. Намаз оқу  бөлмелерін  ашу немесе  діндік  атрибуттарды қолдану, діни киімдерді   

       киюге; 

4.4. Сабақ уақытында дәлізде жүру, қатты дауыс көтеріп сөйлеу; 

4.5. Колледж аймағында немесе бөлмелерінде темекі тарту; 

4.6. Колледж аумағында алкогольге және есірткіге мас болу, темекі, спирттік  

        ішімдіктер мен есірткіні алып келу, басқаға беру және қолдану;  

4.7. Оқу процесінде (колледждегі оқу сабақтарының өткізілу уақытында немесе   

колледжге іргелес аймақ пен оның сыртында іс-шаралар кезінде) қару, өткір және 

кесетін құралдар, оқ-дәрілер, жарылғыш заттар,  пиротехникалық ойыншықтар, 

сонымен қатар басқа да адам өміріне және денсаулығына  қауіп туғызатын басқа да 

заттар әкелу, біреуге беру және қолдану; 

4.8. Оқу процесінде ұялы телефонды немесе басқа да ұялы байланыс түрлерін қолдану; 

4.9. Жеке заттарын қараусыз қалдыру. Жеке заттарының қауіпсіздігі мен сақталуы  үшін   

        әрбір студент өзі жауапты; 

4.10. Қарым-қатынасын реттеу үшін қорқыту, физикалық күш қолдану, ақша талап ету   

        (ақша, жеке заттары, әлеуметтік тамақ және т.б.) 

4.11. Айналасындағыларға қауіп-қатер төндіретіндей кез-келген  әрекет,  мысалы: итеру,  

        кез-келген нәрсемен ұру, бірнәрсе лақтыру және сол сияқты т.с.с.; 

4.12. Құмар ойындарын ойнау (карта және т.б.) 

4.13. Білім алушылардың педагогтарға, қызметкерлерге және басқа білім алушыларға   

        мейірімділік, сыпайы қарым-қатынас танытуы тиіс; 

4.14. Барлық білім алушылар колледждің теникалық персонал, кезекші оқытушы, кезекші  

         әкімшіліктің талабын орындауға міндетті; 

4.15.  Өрт қаупі немесе басқа да колледж мүлкіне қатер төнетін жағдай туындап жатса,  

         колледж әкімшілігіне,  кезекшіге, күзетші немесе педагог қызметкерлерге жедел түрде  

        хабарлау қажет; 

4.16. Колледж бен ата-аналар (немесе оларды алмастыратын адамдар) байланысы    

        кураторлар, бөлім меңгерушілері, директордың орынбасарлары арқылы жүзеге асады. 

 

5. Білім алушыларды мадақтау 

5.1. Үздік және жақсы үлгерімі үшін, ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсенді қатысқаны, 

колледждің дене шынықтыру-спорттық және колледждің қоғамдық өміріне қатысқаны 

үшін мадақтаудың мынадай түрлері қарастырылады: 



 

- алғыс; 

- мақтау қағазымен марапаттау; 

- ата-анасына алғыс хат; 

- құрмет тақтасына ілу. 

5.2.  Мадақтаудың барлық түрлерін қолдануға колледждің директоры ғана құқылы.    

        Мадақтау жүйесі бойынша қолдау үшін куратор өтініш білдіруге құқылы: 

- куратор; 

- директор орынбасары; 

- педагогикалық, оқу-әдістемелік кеңесі. 

 

6. Білімгерлердің тәртіп бұзғаны үшін жауапкершілігі 

Ішкі тәртіп ережелері 

6.1. Колледжде ішкі тәртіпті бұзғаны үшін қалыптасқан тәртіптік жаза,  келесі  шаралар 

арқылы жүзеге асады: 

- ескерту; 

- сөгіс; 

- қатаң сөгіс; 

- колледжден шығару. 

6.2. Тәртіптік шараны таңдау,  қолдану құқығы кінәлі тараптың кінәсінің деңгейіне, 

жасалған істің ауырлығына, тәртіп бұзушының бұрынғы және кейінгі мінез-құлқына 

қарай шара қолдану  колледж директоры және уәкілетті тұлғалардың құзырында 

болады.  

6.3. Тәртіптік шараны қолдануды талап етуде, заңсыз әрекет  болған жағдайда құқық 

бұзушылықтың алдын-алу кеңесімен колледж әкімшілігінен  қайта қарауға, тәртіпті 

бұзғаны туралы  мәселені көтеруге куратордың құқығы бар. 

6.4. Студентпен болған тәртіп бұзушылық жағдайында колледж мүлкіне материалдық 

зақым келтірген болса кәмелет жасына толмаған жағдайда жасөспірімнің ата-анасы 

немесе кәмелет жасына толса студенттің өзі  келтірілген зиян мөлшерін өтеуі тиіс. 

6.5. Жауапкершілікке тартқан кезде студенттердің ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан 

келтіруге болмайды. Студенттерге физикалық және психикалық әдістерді қолдануға жол 

берілмейді 

6.6. Білім алушылар келесі жағдайда колледжден шығарылады: 

➢ Өз еріктерімен; 

➢ Басқа оқу орнына ауысқан жағдайда; 

➢ Академиялық  үлгермеушілікте; 

➢ Сессия кезінде үш және одан да көп пәндерді тапсыра алмағанда; 

➢ Академиялық қарыздарын белгіленген уақытта өтемегенде; 



 
 

 

➢ Тәжірибе бағдарламасын орындамаған жағдайда; 

➢ Тәжірибе қорытындысы бойынша қанағаттанарлықсыз баға алғанда және емтихан 

бойынша екі қанағаттанарлықсыз баға алғанда; 

➢ Ішкі тәртіп Ережесін бұзғанда; 

➢ Колледж Жарғысын, колледж басшылығының бұйрықтары мен үкімдерін, ағымдағы 

ережелерін және басқада нормативтік актілерді жүйелі бұзып отырған жағдайда; 

➢ Спірттік заттарды қолданғанда, колледжге есірткі мен уытты мас күйінде келгенде; 

➢ Бопссалау, құқық бұзу, оқу ғимаратындағы және колледж территорясындағы төбелес 

фактілері үшін; 

➢ Білім алушының тиым салынған заттарды өзімен алып жүру және сақтау фактілері 

мен айғақтары анықталған жағдайда. 

6.7.  Айлық қорытынды бойынша 40 және одан да көп сағат себепсіз сабаққа қатыспаған 

және аттестатталмаған немесе үш не одан да көп пәндерден «2» бағасы бар білім алушыларға 

келесі шаралар қолданылады: 

➢ 40 сағат себепсіз сабаққа қатыспағаны үшін сөгіс беру; 

➢ 60 сағат себепсіз сабаққа қатыспағаны үшін қатаң сөгіс беру; 

➢ 80 сағат себепсіз сабаққа қатыспағаны үшін оқудан шығару. 

6.8. Колледж білім алушыларының қатарынан шығару директордың бұйрығының негізінде 

жүзеге асырылады; 

6.9. Іс-шаралардың басқа түрлері директордың бұйрығы арқылы да немесе директор 

орынбасарларының үкімдері арқылы да орындалады; 

6.10. Білім алушы жарияланған тәртіптік жаза туралы бұйрықпен (үкіммен) қол қою арқылы 

танысады. Білім алушы жарияланған тәртіптік жаза туралы бұйрықпен (үкіммен) танысудан 

бас тартқанда куәгерлердің қатысуымен акт толтырылады; 

6.11. Сабаққа кешіккен, сабақ үстіндегі немесе қоңырау кезіндегі отырған орнын және 

колледж территориясын ластау сияқты тәртіпті бұзған білім алушы сабақтан тыс уақытта 

бөлім меңгерушісінің белгілеген уақытына сай колледж аумағын абаттандыру бойынша 

қоғамдық жұмыстарға тартылады; 

6.12.  Егер нақты тәртіп бұзушы анықталмаған жағдайда, жауапкершілік сол уақытта сол 

орында болған топқа жүктеледі; 

6.13. мүліктік залал келтіргені үшін (жиһазды, көрнекі, оқу құралдарын, стендтерді, т.б. 

бүлдіру) білім алушы міндеттенеді: 

Залал келтірген затты өз қаражаты есебінен орнына келтіру; 

Бухгалтерия және арнайы мамандардың жасаған актысының негізінде анықталған залал 



 

келтірілген соммана колледж кассасына өткізу; 

Бүлінген зат жөндеуге жарамайтын жағдайда білім алушы өз қаражаты есебінен сол затты 

жаңадан алып, орнына қайтарады. 

 

 6.14. Егер нақты тәртіп бұзушы анықталмаған жағдайда, жауапкершілік сол уақытта сол 

орында болған топқа жүктеледі. Мүліктік залалды орнына келтіру 7.14. тармақшасына сай; 

6.15. Колледж мүлкіне залал келтіру қайталанған жағдайда білім алушы құқық 

бұзушылықтың алдын алу Кеңесінің есебіне қойылады және тәртіптік жауапкершілікке 

тартылады;  

6.16. Білім алушыны, оқытушыларды балағаттаған жағдайда білім алушы құқық 

бұзушылықтың алдын алу Кеңесінің есебіне қойылады. Қайталанған жағдайда білім алушы 

колледждің педагогикалық кеңесінің шешімі мен өтінішінің негізінде талапқа сай шара 

қолдану арқылы жауапкершілікке тартылады; 

6.17. тәртіп бұзушылықтың кез келген жағдайы, сонымен қатар құқық қорғау қызметі 

органдарының әкімшілік  немесе қылмыстық жауапқа тарту фактілері туралы хабарлары 

құқық бұзушылықтың алдын алу Кеңесінің отырысында қаралады. Куратордың, бөлім 

меңгерушісінің есебі, жәбір көрген білім алушы немесе ата-анасының өтініші, ішкі істер 

органы немесе соттың құжаттары негіз болады. 

6.18.  Ақша немес заттай бопсалау жасаған, білім алушының, оқытушының немесе басқа да 

қызметкерлердің затын ұрлаған білім алушы есепке алынады немесе колледж білім 

алушыларының қатарынан шығарылады; 

6.19.  Тәртіптік жаза қолданбас бұрын, лауазымды тұлға білім алушыдан жазбаша 

түсініктеме сұрауы керек. Түсініктеме беруден бас тарту тәртіптік жаза қолдануға кедергі 

бола алмайды және осы жағдайда куәгерлердің болуымен акт толтырылады. 

6.20. Тәртіптік жаза тәртіп бұзушылық жасалғаны байқалғаннан кейін бір айдан 

кешіктірілмей және жасалынған күннен бастап алты айдан кешіктірілмей қолданылады. 

6.21. Заңсыздық анықталған күн – директордың, директордың орынбасарларының, басқа 

лауазымды тұлғалардың заңсыздық туралы білетін күні. 

6.22. Әр тәртіп бұзушылық үшін тек бір тәртіптік жаза қолданылуы мүмкін. 

6.23. Тәртіптік жаза 6 айға дейін күшін сақтайды, топ кураторының өтініші бойынша ғана 

мерзімінен бұрын алынуы мүмкін. Тәртіптік жаза қолданылып жатқан уақыт ішінде білім 

алушыны марапаттау шаралары жүргізілмейді. 

 

ЕСКЕРТПЕ:  колледж білім алушыларының ішкі тәртіп Ережесінің толық мазмұнын және 

оқу процесін ұйымдастыру туралы қосымша мәліметтерді (сабақ кестесі, педагогикалық 

тәжірибе) топ кураторынан және әкімшілік мүшелерінен алуға болады. 

 

 

 



 
 

 

ҚОСЫМША АҚПАРАТТАР 

1. Жатақханаға тіркеу үшін: 

- Оқу орнынан анықтама 

- Жеке куәлік (түпнұсқа және көшірме) 

- Туу туралы куәлік,  ЖСН (9 сынып). 

 

2. Емханаға тіркеу үшін:  Алматы қ., Орбита ықшам ауданы, Торайғыров к. 12А, 

Мұстафин к. Қиылысы, Call-центр +7(727) 3122477 

- Жеке куәлік (11 сынып) 

- Туу туралы куәлік (9 сынып) және ата-анасының біреуінің жеке куәлігінің 

көшірмесі. 

 

3. Білім алушының шәкіртақы алатын банк карточкасын жасау үшін: 

- Оқу орнынан анықтама 

- Жеке куәлік (түпнұсқа және көшірме, 11 сынып) 

- Туу туралы куәлік,  ЖСН (9 сынып). 

 

4. Қала көліктерінде жүру үшін ОҢАЙ карточкасын жасатуға: 

- 3х4  фото (электронды нұсқасы) 

- Жеке куәлік (екі жағының электронды нұсқасы, 11 сынып) 

- Туу туралы куәлік,  ЖСН (электронды нұсқасы, 9 сынып) 

-   Оқу орнынан анықтама (электронды нұсқасы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН  ГЛОСАРИЙ 

Сынақ – колледж студенттерінің білімін анықтауға арналған бақылаудың бір түрі.  Сынақ 

оқытылған пән бойынша емтихан сессиясы басталар алдындағы  соңғы сабақта  алынады. 

Сынақ кітапшасы (зачётка) – студенттің сынақ, емтихан, курстық жұмыс қорғауы, 

бітіруші біліктілігі бойынша жұмысы (бакалавр бойынша), дипломдық жұмыс (мамандар 

үшін), және диссертация (магистранттар үшін), сол сияқты өндірістік (педагоикалық/оқу) 

партикасын өткізуі  туралы жұмыстың орындалғаны жазылатын құжат. 

 Білім алушыларды  қорытынды аттестаттау – бұл кәсіптік техникалық  білім беру 

ұйымдарында мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартының орындалу  деңгейін 

анықтау мақсатында   білім беру ұйымының өткізетін іс-шарасы. 

Біліктілік комиссиясы – кәсіптік техникалық білім беру ұйымының бітірушісіне кәсіптік 

даярлығы мен біліктілік деңгейіне  баға беру үшін құрылған алқалық ұйым. 

Колледж – жекелеме оқу  бағдарламасы бойынша біліктіліктің жоғары деңгейін қамтамасыз 

ететін, кәсіби  мамандар даярлайтын жекелеме оқу  бағдарламасы бойынша  тереңдетілген 

орта кәсіптік білім беру бағдарламасын жүзеге асырушы жоғары типтегі  дербес білім беру 

ұйымы. 

Конспект – қандайда бір жазбаша немесе аудио, бейне дереккөздерінің қысқаша мазмұны. 

Шығармашылық жұмыс кезінде конспектіні пайдаланып өзіне кейбір сұрақтарды шешуге 

болады. Конспект жазу оқығандарына сын тұрғысынан қарауға тәрбиелейді, жадыны 

дамытады, өзіңнің жазу стиліңді қалыптастыруңа көмектеседі. 

Кеңес беру – студенттің аудиториядан  тыс уақыттарда оқытушыға кейбір сұрақтарды 

қойып, талдауға мүмкіндік беретін жұмыстардың бір түрі. 

Куратор – (латынның curator. cura– қамқоршылық) студенттерге жетекшілік (бақылайтын) 

немесе белгілі бір қызметіне басшылық жасайтын немесе студенттер тобының оқуы мен 

тұрмыстық жағдайларына байланысты сұрақтарды шешумен айналысатын колледж 

қызметкері. 

Курстық жұмыс  (жоба) – маманның басшылығымен колледж талаптарына сай,  бекітілген 

тақырыптар бойынша рәсімделген жазба жұмысы.  

Дәріс – оқытуда тақырыптың  мазмұнын жеткізуге байланысты теориялық білім берудің бір 

түр; дәріс студенттің белсенді жұмысының бір көрінісі. 

Колледж бітірушінің моделі – оқу орнын бітіргеннен кейінгі белгілі бір аймақтағы  кәсіби 



 
 

 

қызметінде типтік міндеттерін орындау үшін маманға қажетті білім, білік дағдылары мен 

жеке басындағы елеулі сапаларына берілетін мінездеме. 

Мотивация – жек тұлғаның қызметіндегі   өзара байланысты және жанама іс-әрекетінің 

белсенділігі. Мотивация  адамзаттың кез-келген әрекетінің  қозғаушы күші болғандықтан ол, 

адамның оқу- танымдық қызметінің де қозғаушы күші бола алады. 

Студенттердің ғылыми қоғамы –  еріктілік негізде ғылыми жұмысқа бейімділігін 

көрсеткен колледж студенттерін біріктіретін  қоғамдық ұйым. 

«Өзін–өзі тану» рухани-адамгершілік білім беруге –  5 құндылық жатады. 

• Ақиқат 

• Дұрыс әрект 

• Сүйіспеншілік 

• Ішкі тыныштық 

• Қиянат жасамау 

 

СҒЗЖ - студенттің ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Білім беру аймағы – жеке тұлғаның таңдауы бойынша  білім алу жолында  қажеттілікті 

анықтап, интеллектуалдық, физикалық, адамгершілік тұрғыдан дами отырып, білім алудағы 

таңдау аймағында біліктілікті игеру қажеттілігін қанағаттандыру мақсатындағы мүмкіндігі. 

Оқыту – педагогтардың басшылығымен білім мекемесінде тәжірибелік қызмет барысында 

білім, білік дағдылары мен білімді меңгеру үдерісінде мақсатты, жоспарлы, жүйелі түрде 

жүзеге асырылатын білім алудың негізгі жолы.  

Тәжірибе – студентке кәсіптік білім беру бағдарламасында қарастырылған студенттің 

аудиториядан тыс жұмысы; тәжірибе – жұмыстың міндетті түрі, оған қатыспау студенттің 

академиялық қарызы болып есептеледі. 

Білім алушыларды аралық аттестаттау – белгілі бір оқу пәнінің бір бөлігін немесе 

тұтастай  аяқталғаннан кейін оқу мазмұнын меңгергендігі жөнінде сапасына берілетін 

бағалау жұмысы. 

Портфолио –  колледжде білім алу кезеңінде  студенттің әр түрлі бағыттарда жасалған 

жұмыстарының жетістік нәтижелерінің ( оқу, ғылыми-зерттеу, спортта, шығармашылық, 

әлеуметтік жұмыстарындағы)  жиынтық құжаты. 

Студент – (лат. Studens.еңбекқор, құлшыныспен жұмыс жасайтын деген сөзінен шыққан.)  



 

Жоғарғы немесе орта кәсіптік білім беру ұйымының білім алушысы. 

Студенттік билет – колледжде білім алып жатқан адам екендігін растайтын құжат. 

Студенттік билет мұқабасына колледж атауы, ішіне  оның иесі, оқуы туралы жазылған  

қатты қағаздан жасалған кітапша. 

Семинар – оқытушымен диалог режимінде құрылған курс бағдарламасының кейбір 

тақырыптары тереңдетіп оытылатын аудиториялық жұмыс түрі; семинар шеңберінде білімге 

бақылау жүргізілуі мүмкін. 

Сессия – оқытылған пәндер бойынша белгіленген кестеге сай қорытынды бақылау алу  

кестесі. 

Степендия – оқу орнында оқитын білім алушыларға  тұрақты түрде берілетін жәрдем ақы. 

Семестр – (лат. semestris «алты айлық; «алты»+ «ай» деген сөзінен шыққан) – жоғары және 

арнаулы орта оқу орындарында жарты жылдық деген ұғымды білдіреді. 

СӨЖ – студенттің аудиториядан тыс жасайтын өздік жұмысының түрі. 

Өзін-өзі тәрбиелеу – жеке тұлғаның өз бойында жақсы сапалық қасиеттерді қалыптастыру 

мақсатындағы белсенді қызметі. 

Табысқа жету жағдайы – жеке тұлғаның өз бойында жақсы сапалық қасиеттерді 

қалыптастыру мақсатында субъективті түрде қабылданатын тұлғалық жетістік мазмұнымен 

де, нәтижесімен де терең қанағаттанушылықты әкелетін  оның жеке тұлғалық қызметінің 

нәтижесі болмақ. 

Білім алушылардың үлгеріміне  ағымдағы бақылау – бұл пәннің оқу бағдарламасына 

сәйкес оқытушының  ағымдағы сабақтарда студенттердің білімін жүйелі түрде тексеріп 

отыруы. 

Емтихан – (латын тілінде, тіл, өлшеуіш құралдың тілі деген мағынаны береді, ауыспалы 

мағынада – бағалау, сынақ) – білімді бағалаудың қорытынды түрі. 
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