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                                                                       Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрінің    

2020  жылғы «30» .сәуірдегі 

№ 171 бұйрығына  3- қосымша  
  

 

Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрінің    

2018  жылғы «28» қыркүйектегі 

№_509_бұйрығына  3- қосымша  

 

- 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің 

республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің, бейіндер бойынша 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің оқу-

әдістемелік бірлестіктерінің қызметі туралы ереже 

 

1-бөлім. Жалпы ережелер 

 

1. Осы Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

берудің республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің, бейіндер бойынша 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің оқу-

әдістемелік бірлестіктерінің қызметі туралы ереже «Білім туралы» 2007 

жылғы  

27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының  

25-3) тармақшасына сәйкес әзірленген және Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім берудің республикалық оқу-әдістемелік кеңесі 

(бұдан әрі – РОӘК) мен бейіндер бойынша техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік бірлестіктері (бұдан 

әрі – ОӘБ) қызметінің тәртібін айқындайды.  

2. РОӘК Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

жанындағы (бұдан әрі - Министрлік) консультативтік-кеңесші орган 

болып табылады. 

3. ОӘБ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының (бұдан әрі – ТЖКОБ) базасында қызмет етеді.  

Бір бейін бойынша ОӘБ сол бейін мамандықтары бойынша кадрлар 

даярлауды жүзеге асыратын бір және одан да көп ТЖКОБ ұйымдарын 

қамтиды.    

 

2-бөлім. РОӘК мен ОӘБ қызметінің тәртібі 

 

1-параграф. РОӘК қызметінің тәртібі 
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4. РОӘК негізгі мақсаты ТЖКОБ ұйымдары қызметін дамыту және 

үйлестіру, оқу-тәрбие процесін, білім беру бағдарламаларын жетілдіру 

мәселелері бойынша оқу-әдістемелік ұсынымдарды дайындау және 

кадрлар даярлаудың сапасын арттыру, педагогикалық қызметкерлердің 

еңбегін ұйымдастыруды жақсарту, ТЖКОБ ұйымдарында білім 

алушыларды оқыту мен тәрбиелеудің тиімді әдістері негізінде озық 

тәжірибені жалпылау және тарату болып табылады. 

5. РОӘК қызметінің негізгі міндеттері: 

1) ТЖКОБ дамыту бойынша концептуалды идеяларды қарау; 

2) ТЖКОБ ұйымдарының кәсіпорындармен, мекемелермен және 

ұйымдармен өзара іс-қимылы мәселелерін қарау; 

3) ТЖКОБ жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстарды қарау; 

4) ТЖКОБ саласындағы құқықтық актілерге ұсыныстар енгізу; 

5) кадрларды даярлау және қайта даярлау бойынша өндіріс пен 

ғылымды дамытудың қазіргі заманғы үрдісін ескере отырып, ТЖКОБ 

мамандықтарының тізбесін жетілдіру жөніндегі әлеуметтік әріптестер 

мен жұмыс берушілердің ұсыныстарын қарау; 

6) ұлттық біліктілік жүйесін әзірлеу шеңберінде мамандарға 

қойылатын біліктілік талаптарын жаңарту бойынша мәселелерді қарау; 

7) кадрларды теориялық және практикалық даярлау деңгейін көтеру 

бойынша ұсыныстар әзірлеу; 

8) озық тәжірибені жалпылау және тарату; 

9) ТЖКОБ жүйесінің педагогикалық қызметкерлерінің 

біліктіліктерін арттыру жүйесін жетілдіру; 

10) оқулықтарды, оқу бағдарламаларын, оқу-әдістемелік 

кешендерді (бұдан әрі – ОӘК) дайындау мен басып шығару мәселелерін 

қарау; 

11) ТЖКОБ мамандықтарының бағыттары бойынша ОӘБ тізбесін 

анықтау және бекітуге енгізу; 

 12) ОӘБ қызметі туралы есептерді кемінде екі жылда бір рет 

тыңдау. 

6. РОӘК мынадай функцияларды жүзеге асырады: 

1) ТЖКОБ әдістемелік қамтамасыз ету мәселелеріне қатысты 

нормативтік құжаттар жобаларына ұсыныстар дайындайды; 

2) ТЖКОБ ұйымдарындағы оқу-тәрбие процесін жетілдіру 

бойынша ұсыныстар енгізеді; 

3) жұмысшы орган арқылы ТЖКОБ ұйымдарынан РОӘК 

жұмысымен байланысты қажетті ақпараттар мен материалдарды 

сұратады және алады; 

4) ТЖКОБ оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстарын 

жетілдіру, сондай-ақ РОӘК құзыреттіне қатысты басқа да мәселелер 

бойынша ұсыныстарды зерделеу және дайындау үшін жұмыс топтарын 

құрады. 
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7. РОӘК төрағасы РОӘК қызметіне басшылық жасайды, оның 

жұмысын жоспарлайды, оның шешімдерін іске асыруға жалпы 

бақылауды жүзеге асырады. Төраға болмаған жағдайда оның 

функцияларын орынбасары атқарады. 

8. РОӘК қызметін қамтамасыз етуді Министрлік жүзеге асырады. 

РОӘК жұмысшы органы – «Talap» коммерциялық емес акционерлік 

қоғамы болып табылады. 

9. РОӘК жұмысшы органы:  

1) РОӘК отырысының күн тәртібін қалыптастырады; 

2) РОӘК шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді және 

бақылайды; 

3) бейіндер бойынша ОӘБ жұмыстарын үйлестіреді; 

4) белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеру үшін үш жылда бір 

рет  ОӘБ қызметіне мониторинг жүргізеді.  

10. РОӘК өз қызметін РОӘК төрағасы бекіткен жылдық жұмыс 

жоспарына сәйкес жүзеге асырады. РОӘК кезектен тыс отырысы 

жоспарланған жағдайда қаралатын мәселелер бойынша ақпараттар 

отырыстың өткізілуіне бір күн қалғанға дейін енгізіледі.  

11. РОӘК жұмысын ұйымдастыруды, тиісті құжаттарды, 

материалдарды  дайындауды және РОӘК отырысы хаттамасын ресімдеуді 

хатшы жүзеге асырады.  

12. РОӘК отырысы тоқсанына бір рет өткізіледі. Егер оның 

мүшелерінің үштен бірі қатысатын болса, РОӘК шешімі заңды болып 

саналады. РОӘК мүшелері отырыс жұмыстарына ауысу құқығынсыз тек 

өздері ғана қатысады. 

РОӘК шешімі қатысқан мүшелерінің көпшілік дауысымен ұсыныс 

түрінде қабылданады және хаттамамен ресімделеді.  

13. Жұмысшы орган РОӘК отырысына он күн қалғанға дейін күн 

тәртібін құрастырады және келісу үшін дайындалған материалдарды 

төрағаға береді, содан кейін РОӘК мүшелері мен Министрліктің мүдделі 

бөлімшелерінің өкілдеріне хабарлайды. 

14. РОӘК мүшелерінің ерекше пікір айтуға құқығы бар, ол 

айтылған жағдайда жазбаша түрде баяндалып, отырыс хаттамасына қоса 

ұсынылады. 

 

2-параграф. ОӘБ қызметінің тәртібі  

 

15. ОӘБ негізгі мақсаты ТЖКОБ ұйымдарындағы білім, оқу-

әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды  дамыту мен 

үйлестіру, оқу процесінің мазмұнын жаңарту, оқу әдебиеттері мен оқу 

құралдарын, ОӘК әзірлеу және рецензиялау болып табыады.  

16. ОӘБ негізгі міндеттері: 

1) ТЖКОБ саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша 

ұсыныстар мен ұсынымдарды әзірлеу; 
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2) ТЖКОБ мамандықтары бойынша білім беру бағдарламаларын, 

үлгілік оқу жоспарларын және үлгілік оқу бағдарламаларын әзірлеу мен 

сараптауға қатысу; 

3) оқу процесін ұйымдастыру үшін ТЖКОБ ұйымдарын 

нормативтік-құқықтық және оқу-әдістемелік құжаттамалармен 

қамтамасыз ету; 

4) дайындалған оқу әдебиетеріне, аударылған шетелдік оқу 

әдебиеттері мен оқу құралдарына, ТЖКОБ білім беру бағдарламаларына, 

әртүрлі деңгейдегі және әртүрлі мақсаттағы тест тапсырмаларына 

сараптама жүргізу,  рецензиялау; 

5) оқу әдебиеттерін, ОӘК, электрондық оқулықтарды сынақтан 

өткізуді ұйымдастыру; 

6) ТЖКОБ білім беру ұйымдарында пайдалануға қажетті 

ұсынылған оқу әдебиеттерінің,  оқу құралдарының, ОӘК тізбесін 

құрастыру бойынша ұсынымдарды енгізу; 

7) инновациялық білім беру технологияларын енгізу бойынша озық 

тәжірибені жалпылау және тарату; 

8) оқытудың кредиттік технологиясы мен дуальды оқыту жүйесін 

енгізу практикасын талдау; 

9) ОӘБ бейініне сәйкес келетін ТЖКОБ мамандықтары бойынша 

кадрлар даярлауды жүргізетін ТЖКОБ ұйымдары қызметінің өзара 

әрекеттестігін жүзеге асыру және үйлестіру жатады.  

17. ОӘБ мынадай функцияларды жүзеге асырады: 

1) ТЖКОБ жүйесінің нормативтік-құқықтық құжаттарын өзгерту                     

және толықтыру бойынша ұсыныстар енгізеді; 

2) үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларының, 

ТЖКОБ білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңарту мен жетілдіру 

бойынша ұсынымдар енгізеді; 

3) ТЖКОБ жүйесіндегі білім беру, оқу-әдістемелік және ғылыми-

әдістемелік қызметті жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді; 

4) ОӘБ әзірлеген ТЖКОБ оқу-әдістемелік құжаттамасын, сондай-ақ 

оқу әдебиеттері мен оқу-әдістемелік құралдарын іске асырады және 

таратады; 

5) ОӘБ бейіндері бойынша білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын ТЖКОД ұйымдарынан ОӘБ жүктелген функцияларды жүзеге 

асыру үшін қажетті ақпараттық және өзге де материалдарды сұратады; 

6) колледждердің білім беру, оқу-әдістемелік және ғылыми-

әдістемелік жұмыстарын дамыту мәселелері, сондай-ақ оның құзыреттіне 

жататын басқа да мәселелер бойынша ұсыныстарды зерделеу және 

дайындау үшін жұмыс тобын құрады; 

7) оқу процесін ұйымдастыру бойынша ТЖКОБ ұйымдарына 

консультациялық көмек беруді жүзеге асырады; 
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8) озық тәжірибені зерделеу, тарату, ТЖКОБ ұйымдарындағы оқу-

тәрбие процесін жетілдіру бойынша конференцияларды, семинарларды 

ұйымдастыру және өткізу бойынша ұсынымдар әзірлеуге қатысады; 

9) оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттер мен оқу аудиовизуалды 

құралдарын жасау үшін авторлық ұжымдар қалыптастырады; 

10) ОӘБ туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы шешім 

қабылдайды және оны РОӘК жұмыс органына жолдайды; 

11) жұмыс топтарын құру туралы шешім қабылдайды; 

  12) ТжКБ және орта білімнен кейінгі білім мамандықтары бойынша 

қолданбалы бакалавриат үлгілік оқу бағдарламалары мен жоспарларына, 

оқу-әдістемелік құралдарына, білім беру бағдарламаларына, әртүрлі 

бағыттағы және әртүрлі деңгейдегі тест тапсырмаларына, арнайы оқу 

бағдарламаларына, өзектендірілген үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік 

оқу бағдарламаларына және техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім берудің мазмұны және әдістемелік сүйемелдеу сұрақтарына 

қатысты басқа құжаттарға сараптама жүргізу; 

  13) ТжКБ және орта білімнен кейінгі білім мамандықтары бойынша 

оқу әдебиеттеріне, аударылған шет елдік оқу әдебиеттері және оқу 

құралдарына, оқу бағдарламаларына рецензия жасайды; 

 14)  ТжКБ және орта білімнен кейінгі білім мамандықтары бойынша 

қолданбалы бакалавриат үлгілік оқу бағдарламалары мен жоспарларын, 

оқу-әдістемелік құралдарын, білім беру бағдарламаларын, әртүрлі 

бағыттағы және әртүрлі деңгейдегі тест тапсырмаларын, арнайы оқу 

бағдарламаларын, өзектендірілген үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу 

бағдарламаларын және   техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім берудің мазмұны және әдістемелік сүйемелдеу сұрақтарына 

қатысты басқа құжаттарды дайындауға техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі, жоғары білім беру оқу орындарынан және жұмыс 

берушілерден, консультация қызметін көрсету үшін қандидатура береді.  

18. ОӘБ құрамына:  

1) төраға; 

2) төрағаның орынбасары; 

3) әдіскер; 

4) техник-бағдарламалаушы; 

5) аудармашы кіреді.  

ОӘБ төрағасы базасында тиісті бейіндегі ОӘБ қызмет ететін 

ТЖКОБ ұйымдарының басшысы болып табылады. 

19. ОӘБ қызметі ОӘБ төрағасы бекітетін және РОӘК жұмыс 

органымен  келісілетін бір оқу жылына арналған жұмыс жоспарының 

негізінде жүзеге асырылады.  

20. ОӘБ өз жұмысын бірлестікке кіретін ТЖКОБ ұйымдарының 

барлық өкілдерінің тең құқылығы, басшылықтың алқалылығы, 

қабылданған шешімдердің жариялылығы принциптерінде құрайды. 

21. ОӘБ отырысы тоқсанына бір рет өткізіледі. 
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22. Тиісті бейін бойынша ОӘБ қызметі РОӘК шешімінің негізінде 

тоқтатылады. 

 


