
 
 

 



 жас маманның психологиялық адаптациясы, бірлескен мәдениетті 

қарым-қатынас пен колледж ұжымының жақсы салт-дәстүрін сіңіру және 

білім ұйымындағы мінез-құлық ережесін сақтау.  

 

 3. Тәлімгерлікті ұйымдастырудың негізі 

3.1. Тәлімгерлік колледж директорының бұйрығы негізінде ұйымдастырылады.  

3.2. Тәлімгер  жүргізетін жұмысқа колледж директорының ғылыми-циклдік 

әдістемелік комиссия басшылық жасайды. 

3.3. Ғылыми-әдістемелік цикл төрағасы (төрайымы) кәсіби деңгейі жоғары, 

кәсіби дайындықтан өткен, тәрбие мен әдістемелік тәжірибесі мол, 

педагогикалық қызметте 5 жылдан кем емес еңбек өтілі бар оқытушылар 

арасынан тәлімгер тағайындайды. Тәлімгер бір мезгілде екі жас маманға 

бірдей тәлімгер бола алады. 

3.4. Тәлімгерлікке ұсынылған педагогтар кандидатурасы ғылыми-циклді 

комиссияның мәжілісінде қаралып, директордың ғылыми-әдістемелік кеңес 

отырысыныда бекітіледі. Тәлімгерлікке тағайындау екі жақты тәлімгер мен 

жас маманның келісімімен жүргізіледі. Тәлімгер жас маманға бір жыл 

мерзім уақытына бекітіледі.  

3.5. Тәлімгерлік колледж қызметкерлерінің төмендегі категорияларына 

тағайындалады:  

 жас оқытушыға (жас маманға) педагогикалық қызметте еңбек өтілі жоқ 

немесе білім ұйымында 3 жылдан кем жұмыс істеушіге; 

 оқытушылыққа қайта қабылданушы, білім ұйымында істеген еңбек өтілі 

жоқ; 

 басқа  жұмыстан ауысып келген оқытушыға, егер атқарып жүрген 

қызметі кәсіби білімін тереңдету және жаңа тәрбиелік дағдыны 

меңгеруді талап етсе. 

3.6. Тәлімгерліккті ауыстыру колледж директорының бұйрығымен төмендегідей 

жағдайда жүргізіледі; 

 тәлімгердің босатылуы; 

  жас оқытушының немесе тәлімгердің басқа жұмысқа ауысқан кезінде; 

 тәлімгердің тәртіптік жауапкершілік жазаға тартылған жағдайында; 

 жас оқытушы мен тәлімгер арасында психологиялық сәйкессіздік болған 

жағдайда.  

3.7. Тәлімгердің тәлімгерлік жұмыстағы көп жылғы табысты еңбегі үшін, 

колледж директоры қызмет  жүйесіндегі заңдылыққа сай марапаттауға, 

құрмет атаққа ұсынуға дейін болады. 

 

 

4. Тәлімгердің міндеттері: 

 жас мамандарды колледждің педагогикалық ұжымының қызметімен, 

кәсіптік техникалық білім беру міндетінің маңыздылығы туралы 

таныстыру; 

 оқу бағдарламасына талдау жасауға, оған түсініктемелік хат жазуға 

көмектесу; 

 тақырыптық-күнтізбелік жоспар жасауға көмектесу, тәжірибелік, 



зертханалық жұмыстар, білім алушылардың біліміне бақылау жасауға 

көмек беру; 

 сабаққа дайындық, дидактикалық материалдар таңдауға, көрнекі 

кұралдар, оқулықтар, қосымша әдебиеттер және сабақты өту формасы 

мен білім алушылардың білім деңгейіне бақылау жасауға әдістемелік 

көмек беру; 

 жас маманның сабағына қатысып, сабаққа толық жан-жақты талдау 

жасау; 

 жас маман сабағына ғылыми-цикл комиссиясы құрамында тәжірибелі 

оқытушылардан қатысуды ұйымдастырып, белсене талдап, анализ жасау; 

 білім алушылардың тәжірибелік дайындығы жөнінде өзекті мәселелерді, 

емтихан, курстық жұмыс, дипломдық жұмысты қорғауға кеңес беру; 

 жас маманның немесе оқытушылыққа қайта келген маманға кәсіби 

мамандығын жетілдіруде, аттестациядан өту кезеңінде қолдау көрсетіп, 

ұсыныстар мен кеңестер беру; 

 жас маман мен оқытушылыққа қайта келген маманға өз бетімен білімін 

көтеруіне бағыт бере отырып, бақылау жасау; 

  жас маманның кәсіби қалыптасу кезеңінің қорытындысын шығарып, ары 

қарай жас маманның жұмысына ұсыныс жасап, тәлімгерлік жұмыстың 

есебін беру. 

 

5. Тәлімгердің құқығы: 

 Директордың ғылыми-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасарымен 

келісе отырып, жас маманға қосымша әдістемелік көмектер беруге 

колледждің басқа да тәжірибелі оқытушыларын қосуға; 

 жас оқытушыдан жазбаша және ауызша түрде жұмысының есебін талап 

етуге. 

 

6. Жас оқытушының міндеттері: 

 ҚР «Білім туралы заңын», ҚР «Еңбек туралы заңын» басқа да 

мемлекеттік заң актілерін оқып, білуге; 

 кәсіптік шеберлігін арттыру бағытында үнемі ізденуге; 

 тәлімгерінен оқытудағы тиімді әдіс-тәсілдер мен жақсы істерді үйренуге, 

онымен ынтымақты қарым-қатынаста болуға; 

 өзіндік білім көтеруін жетілдіріп отыруға. 

 

7. Жас оқытушының құқығы: 

 тәлімгерлікке байланысты білім жетілдіру жұмыстары туралы өз 

ұсынысын колледж әкімшілігіне ұсынуға; 

 кәсіптік ар-ожданын қорғауға; 

 сын-ескертпелермен басқа да құжаттармен танысуға, өз жұмысына 

берілген бағаға және оларға түсініктеме беруге; 

 педагогикалық қызметке байланысты сұрақтар бойынша ішкі 

ұйымдастыру жұмыстарына қатысуға; 

 өзіне тиімді тәсілдермен мамандығын көтеруге. 


