
1 

 

«ХОЛДИНГ КӘСІПҚОР» 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындарының оқыту ӛндірісін 

дамыту жоспарын жасау бойынша 

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР 

(модульдік оқу кезінде) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астана қ. 2016 



2 

 

Әзірлеушілер: Бӛрібеков К.К., Г.Т. Бегалиева.,  

И.М. Нурмагамбетов.  
 

 

Ҧсынымдардың мақсаты – оқудың техникалық және кәсіби білім беретін оқу 

орындарының оқыту ӛндірісін дамыту жоспарын жасау оқу бӛлімі 

қызметкерлеріне кӛмек кӛрсету. 

 

Ҧсынымдар модульдік оқу кезінде техникалық және кәсіби білім беретін оқу 

орындарының оқыту ӛндірісін дамыту жоспарын жасау бойынша нысандармен 

сүйемелденеді. 

 

Әдістемелік ҧсынымдар директорлардың орынбасарларына, бӛлімше 

меңгерушілеріне, циклдік комиссиялардың тӛрағаларына, білім беру 

ұйымдарының оқу бӛлімінің қызметкерлеріне ТжКБ оқу орындарында 

техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындарының оқыту ӛндірісін дамыту 

жоспарын жасау бойынша  модульдік оқу кезінде барысында қолдануы 

пайдалану үшін арналған.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әдістемелік ҧсынымдар «Кәсіпқор Холдингі» коммерциялық емес акционерлі 

қоғамы Ғылыми-әдістемелік кеңесінің 2016 жылғы 5 шілдедегі № 2 шешімімен 

Техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындарының оқыту өндірісін дамыту 

жоспарын жасау бойынша оқу орындарының модульдік оқу кезінде барысында 

қолдануы үшін мақұлданған. 

 

 

 

 

Техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындарының оқыту өндірісін дамыту 

жоспарын жасау бойынша Әдістемелік ұсынымдардың сапасын жақсарту 

жөніндегі барлық ескертулеріңіз бен ұсыныстарыңызды мына электрондық 

мекен-жайға жіберулеріңізді сұраймыз: kboribekov@tvet.kz, gbegalieva@tvet.kz, 

gulnara-beg@mail.ru 
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Кіріспе 

17  Техникалық және кәсіби білім берудің оқыту бағдарламалары бабының 5 

тармағына сәйкес. Техникалық және кәсіби білім берудің оқыту бағдарламалары 

теориялық пен ӛндірістік оқыту және кәсіби тәжірибеден тұрады. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 38 бабына сәйкес 

білім алушылардың кәсіби тәжірибесі мамандарды дайындаудың оқыту 

бағдарламаларының құрамдас бӛлігі болып табылады. 

Кәсіби тәжірибе  сәйкес ұйымдарда жүргізіледі және оқыту үдерісінде алған 

білімдерін бекітуге, тәжірибелік дағдыларды алуға және озық тәжірибені игеруге 

бағытталған. 

Кәсіби тәжірибенің түрлері, мерзімі және мазмұны оқу жұмыс 

бағдарламаларымен және оқу жұмыс жоспарларымен анықталады. 

Келісім-шарт негізінде білім ұйымдарының кәсіби тәжірибесін жүргізу үшін 

тәжірибе базасы ретінде ұйымдарды анықтайды, олармен бірге келісілген 

тәжірибеден ӛту бағдарламалары мен күнтізбелік кестелерін бекітеді. 

Келісім-шартта тәжірибе базасы болып табылатын ұйымдардың, білім 

ұйымдарының және білім алушылардың міндеттері мен жауапкершіліктері 

анықталады. 

Білім алушылардың кәсіби тәжірибесін ұйымдастыру келісім-шарты 

белгіленген түрдегі құқықтық құжатқа жатады, оның негізінде колледж білім 

алушыларын келісім-шартта кӛрсетілген кәсіпорынға тәжірибеден ӛту үшін 

жібереді. 

Келісім-шарт екі данада рәсімделеді, техникалық және кәсіби білім беретін 

оқу орнының директоры және тәжірибе орны бойынша кәсіпорынның басшысы 

қол қояды, тараптардың мӛрімен расталады. Келісім-шарттың бір данасы 

кәсіпорында, екіншісі ТжКББ оқу орнында сақталады. 

Ӛндірістік оқыту мен кәсіби тәжірибе техникалық және қызмет ету 

еңбегінің білікті қызметкерлерін, сонымен қатар, орта топ мамандарын кәсіби 

дайындау бойынша кәсіби оқыту бағдарламасын оқу мен игеруді қамтамасыз 

ететін техникалық және кәсіби білім берудің оқыту бағдарламаларының маңызды 

құрамдас бӛлігі болып табылады.  

Ӛндірістің оқу мамандық/біліктілік бойынша болашақ кәсіби қызметінің 

бастапқы дағдылары мен іскерліктерін игеруді қамтамасыз ететін оқу 

сабақтарының түрін кӛрсетеді. Мамандықтар бойынша ӛндірістік оқудың оқу 

жұмыс бағдарламаларын олардың оқыту-ӛндірістік шеберханалары, оқыту 

шаруашылықтары немесе полигондарының мүмкіндіктеріне негізделіп 

техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындары ӛздері жасайды.  

Кәсіби тәжірибе – болашақ кәсіби қызметімен байланысты жұмыстың 

нақты бір түрлерін орындау үдерісінде  тәжірибелік дағдылар мен 

құзыреттіліктерді игеру мен дамытуға, теориялық білімдерді, іскерлікті бекітуге 

бағытталған оқу қызметінің түрі (30-1 т. қар.) «Білім туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңының 1 бабы). 

Кәсіби тәжірибенің тҥрлері: оқыту-таныстыру, ӛндірістік және 

технологиялық (диплом алдындағы) тәжірибе. 
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1. Жалпы ережелер 

 

Аталмыш ұсыныстар оқу жұмыс бағдарламалары мен оқыту жоспарларына 

сәйкес техникалық және кәсіби білімнің оқыту бағдарламаларын игеру бойынша 

білім алушылардың оқу және ӛндірістік тәжірибесін ұйымдастыру мен жүргізу 

тәртібін анықтайды. 

Аталмыш ұсыныстарда Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына 

және Техникалық пен кәсіби білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартына сәйкес терминдер мен анықтамалар қолданылады. 

Өндірістік оқыту – бұл білім алушының кәсіби білімі мен дағдысын 

қалыптастыру және оны практикада қолдану бойынша оқу процесін ұйымдастыру. 

Тақырыптары мен мақсаттарына сәйкес ӛндірістік оқытудың сабақтарының 

ӛзінің тәртібі бар және түрлі құрылымдық кезеңдерге (бӛлімдерге) бӛлінеді, ал 

сабақтың әрбір құрылымдық кезеңінің ӛзіне құрылымдық элементтер кіреді. 

Оқыту-таныстыру тәжірибесі бекітілген оқыту жоспарына сәйкес 

кәсіпорындарда, мекемелерде, ұйымдарда, оқыту құрылымдарында жүргізіледі. 

Тәжірибе мазмұнына бағыттағы мамандығының бейіні бойынша ӛндірістік 

нысанның ұйымдастыру құрылымымен, оның техникалық жабдықталуымен, 

орындалатын жұмыстардың ерекшелігімен, ӛндірістік циклге кіретін 

технологиялық үдерістермен таныстыру кіреді. Оқыту-таныстыру тәжірибесі 

емтихан сессиясы ақталғаннан соң бірінші курстың аяғында ӛтеді. Тәжірибеден 

ӛту оқыту үдерісінің жоспар-кестесімен сәйкес оқыту пәндерін оқумен бірдей 

міндетті болып табылады. 

Кәсіби тәжірибе – ережеге сай шынайы ӛндіріс жағдайларында түрлі 

кәсіпорындарда ӛтетін, білікті жұмыскерлер мен мамандарды дайындайтын оқыту 

үдерісінің тәжірибелік бӛлімі.  

Оқу-ӛндірістік жҧмыс білім алушылардың практикалық жұмыс 

тәжірибесін және қажетті икемділікті алу, жалпы және кәсіби құзыреттілікті құру, 

мамандық бойынша барлық кәсіби қызметтің түрлерін кешенді меңгеру 

мақсатында жүргізіледі. 

Оқу-таныстыру практикасы  жұмыс оқу жоспарына сай білім беру 

құрылымдарының ұйымдарында, мекемелерінде, кәсіпорындарында жүргізіледі. 

Оқу орнында ӛтетін оқыту тәжірибесінің қорытынды бөлімі болып 

табылады. Ӛндірістік тәжірибе кезінде игеретін біліктілігі мен таңдаған 

мамандығы немесе кәсібі бойынша тәжірибелік жұмыстың іскерліктері мен 

дағдыларын студенттердің алуы, теориялық оқу-тәжірибелік оқытудың 

нәтижелерін бекіту мен нақтылау жүзеге асады.  

Технологиялық (диплом алды) практика арнайы модульдер/пәндерді оқу 

кезінде алған білімді жүйелендіру, тереңдеті және кеңейтуді, ӛндірісте 

ұйымдастыру-технологиялық шешімдер бойынша практикалық тәжірибені, кәсіби 

дағдыны меңгеруді, сонымен қатар мамандық бейініне байланысты дипломдық 

жұмыс үшін материалдарды жинауды қарастырады. 

Тәжірибе ережеге сай тәжірибені жүргізу туралы колледжбен келісім-шарты 

бар, ТжКББ оқу орындарының бұйрығымен бекітілген кәсіпорындарда ӛтеді. 
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Тәжірибе бағдарламасы мен білікті басшы орындауына кепілдік беретін 

кәсіпорыннан жеке шақыру-сұраным бойынша тәжірибеден ӛтуге жол беріледі. 

Ӛндірістік оқыту мен кәсіби тәжірибені ҧйымдастыр кезінде келесі 

нормативті-қҧқықтық қҧжаттарды жетекшілікке алу ҧсынылады: 

- 2013 жылдың 17 мамырындағы № 499 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

Қаулысымен бекітілген сәйкес типтердің (техникалық және кәсіби білім берудің) 

білім ұйымдарының қызметін ұйымдастырудың типтік ережелері; 

- 2016 жылдың 28 сәуіріндегі № 93 Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министрінің бұйрығымен бекітілген кәсіби тәжірибе жүргізуге білім беру 

қызметі мен типтік келісім-шартты кӛрсетудің типтік келісім-шарты; 

- оқу жылына оқыту-тәрбиелеу үдерісінің кестесі, техникалық және кәсіби 

білім беретін оқу орнының басшысы бекіткен мамандық бойынша оқу жұмыс 

бағдарламалары мен оқу жоспарлары. 

 

2. Ӛндірістік оқыту мен кәсіби тәжірибенің мақсаты мен міндеттері. 

 

Ӛндірістік оқыту білім алушыларда тәжірибелік кәсіби дағдыларды, 

іскерліктерді қалыптастыруға және мамандық бойынша болашақ кәсіби қызметтің 

түрлері бойынша ӛндірістік оқыту мен тәжірибенің кәсіби оқыту модульдері 

аясындағы бастапқы практикалық тәжірибені алуға бағытталған. 

Кәсіби тәжірибенің техникалық және кәсіби оқыту мамандығы бойынша 

кәсіби қызметтің барлық түрлерінен білім алушыларды ӛткізу, жалпы және кәсіби 

құзыреттілікті қалыптастыру, қажетті іскерліктер мен мамандығы мен біліктілігі 

бойынша практикалық жұмыс тәжірибесін қалыптастыру мақсаты бар. 

Ӛндірістегі техникалық және кәсіби білімнің білім алушыларының кәсіби 

тәжірибесіне тәжірибенің келесі екі түрі кіреді: 

- мамандық бейіні бойынша ӛндірістік тәжірибе; 

- мамандығы бойынша технологиялық (диплом алдындағы) тәжірибе. 

Мамандық бейіні бойынша ӛндірістік тәжірибе студенттерде жалпы және 

кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыруға, практикалық тәжірибені алуға 

бағытталған және мамандықта қарастырылған кәсіби қызметтің әрбір түрі 

бойынша ӛндірістік оқудың кәсіби модулі аясында жүзеге асады. 

Технологиялық (диплом алдындағы) тәжірибе студенттердің бастапқы 

кәсіби тәжірибесін тереңдетуге, жалпы және кәсіби құзыреттілікті дамытуға, 

ӛзіндік еңбек қызметіне оның дайындығын тексеруге, мамандығы бойынша 

бітіретін біліктілік жұмысын (дипломдық жұмысты) дайындауға бағытталған.  

 

 3.     Ӛндірістік оқу мен кәсіби тәжірибенің мазмҧны және ҧйымдастыру 

 

Мамандық бейіні бойынша ӛндірістік оқу мен кәсіби тәжірибе бірнеше 

кезеңдерге шоғырлана да, сондай-ақ, кәсіби оқ модулі аясында теориялық 

сабақтармен кезектесе бытырап та жүзеге асырылуы мүмкін. 

Технологиялық (диплом алдындағы) тәжірибе мамандық бейіні бойынша 

ӛндірістік оқыту мен ӛндірістік тәжірибені меңгергеннен кейін үздіксіз 
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жүргізіледі. 

Ӛндірістік оқу мен кәсіби тәжірибенің оқыту бағдарламаларын жүзеге 

асыруды оқу модулдерінің сәйкес бӛлімдері мен ӛндірістік оқыту мен тәжірибенің 

оқу жұмыс бағдарламаларында қарастырылған оқу-ӛндірістік жұмыстардың 

мазмұны мен барлық түрлерін орындау үшін мамандық бойынша теориялық 

оқудың бағдарламаларын білім алушылар оқығаннан кейін жоспарлау ұсынылады. 

Ӛндірістік оқыту мен кәсіби тәжірибені жүргізу мерзімі, орындалатын 

жұмыстардың кӛлемі мен олардың мазмұны білім алушы-тәжірибеден ӛтуі үшін 

мамандықтары мен біліктіліктері бойынша кәсіби оқыт модульдерінен шығатын 

әрқайсысы бойынша оқыту нәтижелерінің талаптарымен сәйкес оқу орындарында 

жасалатын оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларымен анықталады. 

Техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындары мен кәсіпорын 

ӛндірістік оқыту мен кәсіби тәжірибе басталарға дейін бір ай бұрын ӛндірістік 

оқыту мен тәжірибеге жіберілетін мамандықтар бойынша білім алушылардың 

саны; ӛндірістік оқыту мен тәжірибе мерзімі, шарттары және жүргізу тәртібі; 

жұмыс орындары; білім алушы-тәжірибеден ӛтушілердің жұмысының негізгі 

нысандары; санитарлық-гигиеналық талаптардың, қауіпсіздік техникасы 

ережелері мен оқу орны мен кәсіпорынның басқа да ӛзара міндеттері кӛрсетілетін 

ӛндірістік оқыту мен тәжірибені ұйымдастыру туралы келісім-шартты жасасуға 

міндетті. 

Келісім-шарт жіберілетін білім алушылардың санына тәуелсіз ӛндірістік 

оқыту мен тәжірибеден ӛту үшін білім алушылар жіберілетін кәсіпорын мен 

техникалық және кәсіби білім беретін оқу орны арасында жасалады. 

Ӛндірістік оқыту мен тәжірибе кезеңіндегі білім алушылардың жұмыс 

күнінің ұзақтығы мамандығы бойынша оқу жұмыс жоспарларымен тағайындалған 

уақыт шегінде белгіленеді, бірақ Қазақстан Республикасының заңнамасында 

қарастырылған жұмыс күнінің ұзақтығынан аспайды. 

Ӛндірістік оқыту оқу, оқу-ӛндірістік шеберханаларда, зертханаларда, оқу 

шаруашылықтарында, оқу-тәжірибелік учаскелерде, полигондарда, ресурстық 

орталықтарда және техникалық және кәсіби білім беретін оқу орнының басқа да 

құрылымдық бӛлімшелерінде ӛтеді. 

Ӛндірістік оқыту сонымен қатар, ұйым мен техникалық және кәсіби білім 

беретін оқу орны арасындағы келісім-шарт негізінде кәсіпорында да жүргізілуі 

мүмкін. 

Ӛндірістік тәжірибе негізінен қызметті бағыты білім алушыларды дайындау 

бейінділігіне сәйкес келетін ұйымдарда техникалық және кәсіби білім беретін оқу 

орны мен кәсіпорын арасындағы келісім-шарт негізінде ӛтеді. 

Мамандығына, сипатына және орындалатын жұмыс мазмұнына, сондай-ақ 

ӛндірістегі еңбекті ұйымдастыруға тәуелді білім алушыларды ӛндірістік оқыту 

мен кәсіби тәжірибесі оқу тобы құрамында немесе жеке,  сонымен қатар, білікті 

мамандар дайындайтын оқу орындары үшін сол кәсіпорындарда ӛндірістік 

бригада құрамында жүргізіледі. 

 

 



7 

 

4. Басшылықтың білім алушыларды ӛндірістік оқыту және кәсіби 

тәжірибемен қамтамасыз етуі 

 

Ӛндірістік тәжірибені ұйымдастыру мен жетекшілік етуді техникалық және 

кәсіби білім беретін оқу орнының және кәсіпорынның басшылары жүзеге 

асырады. Білім алушылардың кәсіби тәжірибесін ұйымдастыруға жалпы 

жетекшілік етуді директордың оқу-ӛндірістік жұмысы жӛніндегі орынбасары 

жүзеге асырады. 

Ӛндірістік оқыту мен кәсіби тәжірибеге тікелей басшылықты ӛндірістік 

оқытудың шеберлері жүзеге асырады. 

Ӛндірістік оқытудың шеберлері: 

- олардың мамандықтарына сәйкес жұмыс орындарға білім алушы-

тәжірибеден ӛтушілерді дұрыс орналастыруға; 

- мамандығы (кәсібі) бойынша оқу жұмыс жоспарын және ӛндірістік 

оқыту бағдарламасын орындауға; 

- құралдар мен жабдықтарға білім алушылардың ұқыпты қарауға 

тәрбилеуге; 

- оқу материалдарын, шикізаттарды және электр энергиясын үнемді 

жұмсауға; 

- еңбектің жоғарғы ӛнімділігі мен орындайтын жұмысының жоғары 

сапасына жетуге ұмтылуға 

жауап береді, сонымен қатар, ӛндірістік шебер қызметтік нұсқаулығында 

қарастырылған басқа да қызметтерді орындайды. 

Кәсіпорын басшылары қажет болған жағдайда білім алушыларды ӛндірістік 

оқыту мен тәжірибесіне жетекшілік ету үшін инженерлік-техникалық 

жұмыскерлер мен білікті жұмыскерлерді бӛледі. 

Инженерлік-техникалық жұмыскерлер мен білікті жұмыскерлер келесі 

жағдайларда тағайындалады: 

-  бір топтың білім алушылары ӛндірістік оқыту мен кәсіби тәжірибеден ӛту 

үшін әртүрлі кәсіпорындарға, бригададағы бірнеше учаскелерге, аймақтық 

бытыраңқы ӛндірістерге немесе бір кәсіпорынның цехтеріне жіберілгенде, 

ӛндірістік оқытудың шебері жұмыста олардың қауіпсіздік талаптарын сақтауын 

және білім алушыларға қажетті кӛмекті беруді тұрақты бақылауды жүзеге асыра 

алмаған жағдайда;  

- ӛндірістік жағдайлар бойынша учаскелер мен цехтерде ӛндірістік 

оқытудың шебері болмауы нәтижесінде; 

-  білім алушы-тәжірибеден ӛтуші жаңа құрылғылар мен технологиялық 

үдерістерді игеру кезінде сәйкес мамандардың немесе білікті қызметкерлердің 

кӛмегі қажет болғанда. 

Осындай жағдайларда ӛндірістік оқыту шеберлерінен ӛндірістік оқыту мен 

тәжірибеге жетекшілік ету, ӛндірістік тапсырмалар мен белгіленген нормаларды 

орында бойынша қорытынды есепті жүргізу, сонымен бірге, ӛндірістік оқыту 

шеберіне жүктелген ӛндірістік оқыту бағдарламасы мен тәжірибесінің және басқа 

да міндеттерді орындады бақылауды жүзеге асыру жауапкершілігі алынады. 
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Білім алушылар ӛндірістік оқыту мен тәжірибеден ӛту барысында оларға 

қаулы және еңбекті қорғау ережелері және жұмыскерлердің біліктілігі мамандығы 

мен деңгейіне сәйкес кәсіпорында жарамды ішкі тәртіп ережелері мен басқа 

нормалар мен ережелер таратылады. 

Ұйымдарда кәсіби тәжірибеден ӛту кезеңінде техникалық және кәсіби білім 

мамандығы бойынша оқыту бағдарламаларын игерген білім алушылар: 

- кәсіби тәжірибенің оқу жұмыс бағдарламасында қарастырылған 

міндеттерді толықтай орындайды; 

- ұйымдарда бар ішкі еңбек тәртібінің  ережелерін сақтайды; 

- еңбекті қорғау мен ӛрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтайды. 

Білім алушылардың ӛндірістік оқуы мен кәсіби тәжірибесі олар техникалық 

және кәсіби білім беретін оқу орнын аяқтаған соң жұмыс істей алатындай, үш 

жұмыс орнында біліктілік (сыналатын) жұмысты орындаумен аяқталады. 

 

 5. Ӛндірістік оқыту мен кәсіби тәжірибені ҧйымдастыру бойынша оқу 

орнының міндеттері 

 

Техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындары: 

- ӛндірістік оқыту мен тәжірибенің мерзімі мен мазмұнын кәсіпорынмен 

алдын ала келісіліп, мамандық бойынша белгіленген оқу жұмыс жоспарларының 

мерзімдеріне және оқу бағдарламаларындағы жұмыс мазмұнына сәйкес ӛндірістік 

оқыту мен кәсіби тәжірибеге білім алушыларды жіберуді; 

- кәсіпорында жарамды ішкі еңбек тәртібі ережелерін, еңбекті қорғау мен 

қауіпсіздік техника, ӛрт қауіпсіздігі ережелерін, санитарлық-гигиеналық 

талаптарды және сәйкес мамандық пен қызметкердің біліктілік деңгейі үшін 

сәйкес белгіленген басқа да нормалар мен ережелерді оқу мен сақтауды; 

- оларға жеке қорғаныс құралы ретінде пайдалануға берілетін 

құрылғылардың белгіленген пайдалану талаптарын, сонымен қатар, 

материалдарды, шикізаттарды, электр энергиясы мен басқа да ресурстарды үнемді 

шығындауды сақтауды 

қамтамасыз етеді. 

Техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындары тәжірибенің жұмыс 

бағдарламаларын жасайды және ұйымдармен келіседі; 

Техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындары студенттердің 

ӛндірістік оқыту мен тәжірибесіне оқу-әдістемелік жетекшілік етуді жүзеге 

асырады: 

- оқу жұмыс бағдарламаларына сәйкес жабдықталған жұмыс орындарымен, 

шикізатпен, материалдармен, ӛндірістік тапсырмалармен білім алушылардың 

уақытылы қамтамасыз етілуін бақылайды; 

- белгіленген нормаларды білім алушылардың орындауын тексереді, 

орындалған жұмыстардың есебін жүргізеді, кәсіпорынмен бірге студенттердің 

нұсқаушылықты ұйымдастырады, меңгеруі ӛндірістік нормаларды табысты 

орындауға мүмкіндік беретін еңбектің жетекші әдістері мен тәсілдерін, жаңа 

техника мен технологияны игеруді, еңбек ӛнімділігі мен ӛнім сапасының жоғары 
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деңгейіне  жетуді қамтамасыз етеді. 

Техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындары еңбек ӛндірісіне білім 

алушылардың қатысуы үдерісінде кәсіпорын басшылығымен тығыз байланысты 

білім алушыларға оқу-тәрбиелік жұмыстарды жүргізеді. 

Техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындары оқу бағдарламасының 

және кәсіпорынның тәжірибені жүргізу шарттарының жүзеге асуын бақылайды. 

Егер кәсіпорында ӛндірістік оқыту мен кәсіби тәжірибені ӛткізудің қажетті 

қауіпсіз жағдайлары жасалмаса, білім алушылар оқу-ӛндірістік жұмыстарды  

Техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындары кәсіби тәжірибе 

ұйымдастыруға қатысатын ұйымдармен бірлесіп тәжірибеден ӛту барысында 

білім алушылар игерген жалпы және кәсіби құзыреттіліктер үрдісін 

ұйымдастырады; тәжірибеден ӛтудің есептілігі мен бағалау материалдарының 

формаларын жасайды және ұйымдармен келіседі. 

Егер кәсіпорын мамандықтар бойынша оқу бағдарламаларының 

талаптарына жауап беретін жұмыс орындарымен барлық студент-тәжірибеден 

ӛтушілерді қамтамасыз ете алмаса, сонымен қатар, ӛндірістік оқыту мен тәжірибе 

кезеңінде тәжірибеден ӛтушілер іркіліп қалған жағдайда, техникалық және кәсіби 

білім беретін оқу орындары басқа кәсіпорындарда білім алушылардың ӛндірістік 

оқыту мен тәжірибесін ұйымдастыру бойынша барлық шараларды жасайды. 

Мұндай жағдайларда техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындары басқа 

кәсіпорындармен ӛндірістік тәжірибе туралы жаңа келісім-шарт негізінде білім 

алушыларды басқа нысандарға кӛшіру туралы б ір аптадан кеш емес уақытта 

алдын ала ескерту керек. 

  

6. Ӛндірістік оқу мен кәсіби тәжірибені қамтамасыз ету бойынша 

кәсіпорынның міндеттері 

 

Білім алушылардың ӛндірістік оқуы мен кәсіби тәжірибесі туралы келісім-

шарт негізінде кәсіпорын мамандықтарын, жұмыс орындарын, жұмыс түрін, 

еңбекті тӛлеу жүйесін, инженерлік-техникалық жұмыскерлер мен кәсіпорынның 

білікті жұмыскерлері арасынан ӛндірістік оқыту мен тәжірибені ұйымдастыру мен 

жетекші болуға жауаптыларды кӛрсетумен, ӛндірістік оқыту мен тәжірибеге білім 

алушыларды жіберу туралы бұйрық шығарады. 

Кәсіби тәжірибені ұйымдастыру мен жүргізуге қатысатын кәсіпорындар: 

- тәжірибеден ӛту барысында алынған жалпы және кәсіби құзыреттіліктерді 

игеруін ұйымдастыру мен нәтижелерін бағалауға қатысады; 

- кәсіби тәжірибеден ӛту барысында білім алушылар алған жалпы және 

кәсіби құзыреттіліктерді бағалау үшін бағалау материалын қалыптастыруға 

қатысады. 

Кәсіпорынның міндеттері: 

- білікті кадрлардың кәсіби дайындауға, еңбекті ұйымдастыруға, оларды 

жаңа техника мен технологияны ӛндірісімен, еңбектің озық әдістерімен кең түрде 

танысуды қамтамасыз етуге қойылатын талаптарға сәйкес білім алушылардың 

ӛндірістік оқуы мен тәжірибесін ұйымдастыру үшін қажетті және қауіпсіз 
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жағдайларды құру; 

- ӛндірістік оқыту мен кәсіби тәжірибені бастардың алдында кәсіпорында 

жарамды тәртіп ережелері мен қауіпсіздік техникасы бойынша кіріспе 

нұсқаулықпен, сонымен қатар, білім алушылар ӛндірістік оқу мен тәжірибеден 

ӛтетін жұмыс орындарындағы толық нұсқаулықтарды ӛткізеді; 

- білім алушы-тәжірибеден ӛтушілерге ӛндірістік оқыту мен кәсіби 

тәжірибенің бүкіл кезеңінде білім алушылардың толық жүктемесін қамтамасыз 

ететін, мамандық бойынша оқу жұмыс бағдарламаларымен сәйкес заманауи 

техникамен жабдықталған және ӛндірістік жұмыстардың түрлерімен қамтамасыз 

етілген жұмыс орындарын ұсыну; 

-  ӛндірістік оқыту мен кәсіби тәжірибе бағдарламасында 

қарастырылмағандарды жұмыста білім алушылардың пайдалануына, сонымен 

қатар, техникалық және кәсіби білім беретін оқу орнының басшысының 

келісімінсіз бір жұмыс орнынан басқасына ауысуына жол бермеу; 

-  білім алушыларға  еңбектің сәйкес санитарлық-гигиеналық шарттарын 

қамтамасыз ету; білім алушылар мен ӛндірістік оқытудың шеберлеріне ӛндірістік-

тұрмыстық ғимараттарды беру; 

-ӛндірістік жұмысты орындауға білім алушыларға уақытылы тапсырма беру; 

- учаскедегі жұмыстың технологиялық үдерісіне сәйкес тапсырмаларды 

орындау үшін материалдармен, құралдармен, шикізатпен, жартылай 

фабрикаттармен және басқа да құралдармен, сондай-ақ кәсіпорында орнатылған 

нормалар бойынша осы техникаға қызмет кӛрсететін қызметкерлермен 

қамтамасыз ету; 

- кәсіпорында орнатылған тәртіппен білім алушылар орындаған 

жұмыстарды техникалық бақылауды, қабылдауды және есептеуді жүзеге асыру; 

- білім алушылардың жұмысына техникалық жетекшілікті қамтамасыз ету; 

- білім алушылардың ӛндірістік тәжірибесіне жетекшілік ету үшін 

тағайындалған инженерлік-техникалық жұмыскерлері мен кәсіпорынның білікті 

жұмыскерлерінің  жұмысын бақылау. 

Ӛндірістік тәжірибе аяқталардың алдында кәсіпорын бітіретін біліктілік 

емтихандарын тапсыратын білім алушыларды біліктілік жұмысын орындау үшін 

жабдықталған жұмыс орындарымен, материалдармен, құралдармен және барлық 

қажеттіліктермен қамтамасыз етеді; әрбір білім алушыға ӛндірістік сипаттама 

береді. 

  

7. Ӛндірістік тәжірибе уақытында білім алушылардың еңбегін тӛлеу 

 

Олар ӛндірістік тәжірибеден ӛту барысында ӛндірістік тапсырманың 

белгіленген кӛлемін орындауға білім алушылардың еңбегінің мүмкін тӛлемінің 

шарттары техникалық және кәсіби білім беретін оқу орны, кәсіпорын және білім 

алушылар арасындағы келісім-шартта ескертілуі керек. 

Ӛндірістік тәжірибе уақытында білім алушылар жұмыстың нақты түрлері 

бойынша кәсіпорын орындалған жұмыс кӛлеміне белгіленген кесімді бағалау 

бойынша немесе аталмыш кәсіпорын қолданысындағы істеліп біткен уақыт үшін 
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уақыт істейтін жұмысшының тарифтік мӛлшерлемесі бойынша оларға еңбекақы 

қарастыруы мүмкін.  

Білім алушыларға еңбекақыны есептеу кәсіпорынның жұмыскерлері мен 

қызметкерлеріне еңбекақысын тӛлеу үшін белгіленген мерзімде жүзеге 

асырылады. 

 

8. Тәжірибе нәтижелері 

 

Ӛндірістік оқыту мен кәсіби тәжірибе білім алушылардың жалпы және 

кәсіби құзыреттілігін игеру нәтижесін бағалаумен аяқталады. 

Ӛндірістік оқыту мен кәсіби тәжірибенің нәтижелері техникалық және 

кәсіби білім беретін оқу орны ұйыммен бірлесе отырып жасаған тәжірибенің оқу 

жұмыс бағдарламасының мазмұнын бағалау кӛрсеткіштеріне сәйкес бағаланады.  

Кәсіби тәжірибе аяқталған соң білім алушылар мамандығы бойынша 

біліктіліктің қарастырылған деңгейінен тӛмен емес жұмыс қиындығын 

қарастыратын практикалық біліктілік (сынама) жұмысты орындайды. 

Ӛндірістік оқыту мен кәсіби тәжірибенің аяқталу қорытындысы бойынша 

білім алушылар ӛндірістік жұмыстар мен нәтижелерінің барлық түрлерін 

кӛрсетумен тәжірибе жетекшісінің атына есеп құрады. 

Егер кәсіби оқыту модульдері аясында ӛндірістік оқыту белгіленген 

деңгейдегі біліктілігін жұмыскерлердің игеруі қарастырылса, онда олардың 

аяқталу шамасына қарай білім алушылар кәсіби құзыреттілікті тәуелсіз бағалау 

орталықтарында біліктілік емтихандарын тапсырады және біліктілік деңгейі турал 

куәлік (сертификат) алады. 

Ӛндірістік оқыту мен кәсіби тәжірибеден ӛту нәтижелерін білім алушыларға 

техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындарында ұсынады және 

қорытынды аттестаттау кезінде ескеріледі. 

 

9. Кәсіби тәжірибе туралы есепті қҧрастыру мен рәсімдеуге қойылатын 

талаптар 

 

Кәсіби тәжірибе туралы есеп тәжірибеден ӛтуші дайындаған және тәжірибе 

бойынша тапсырмаларды орындауды растайтын материалдарды, тәжірибеден 

ӛтуге арналған құжаттарды (келісім-шарт, жолдама, тапсырма) кӛрсетеді. Кәсіби 

тәжірибе туралы есепті әрбір білім алушы жеке құрастырады. 

Кәсіби тәжірибе туралы есепті уақытылы құрастыру мен рәсімдеу үшін 

білім алушыларға кәсіби тәжірибенің соңғы 2-3 күнін есеппен жұмыс жасау үшін 

жоспарлау ұсынылады. Ӛндірістік немесе технологиялық (диплом алдындағы) 

тәжірибе туралы есептерді келесі құрылым бойынша баяндау ұсынылады. 

Кәсіби тәжірибе туралы есепті құрастыру мен рәсімдеу кезінде сипатын 

келесі құрылым бойынша жасау ұсынылады: 

1. Негізгі беті  

2. Мазмұны 

3. Кіріспе 
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4. Негізгі бӛлім 

6. Қорытынды 

7. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

8. Есептің қосымшалары.  

Титул парағында есептің алғашқы беті (кіріспе) кӛрсетіледі, онда 

мамандық бейіні бойынша ӛндірістік практика түрінің атауы, кәсіби модуль атауы 

кӛрсетіледі. 

 Кәсіби тәжірибе туралы есептің кіріспесінде кәсіби тәжірибенің түрі, 

мақсаты мен міндеттері, ұзақтығы, тәжірибе ӛтетін орны (кәсіпорынның 

(ұйымның)) толық атауы), ұйымдастыру-құқықтық формасы, заңды мекен жайы, 

жетекшінің Т.А.Ә., бӛлім (құрылымдық бӛлімшенің) оның қызметі) басшысының 

Т.А.Ә., оқу жұмыстарының негізгі түрлері, ӛндірістік тәжірибенің 

бағдарламасына сәйкес жұмыс орындары және тәжірибе кезінде алатын 

қызметтері сипатталады. 

Кәсіби тәжірибе туралы есептің негізгі бӛлімін сипаттауда 

тӛмендегілерді енгізу ҧсынылады: 
- кәсіби тәжірибенің ӛтетін орнының толық сипаты: құрылымдық 

бӛлімшенің атауы, ӛндірістің технологиялық үдерісіндегі оның орны мен рӛлі 

(қызметтің, жұмыстың және ӛнімнің), құрылымдық бӛлімшелердің міндеттері, 

кәсіпорынның және оның құрылымдық бӛлімшелерінің құрылымдық сызбасы, 

штаттық кестесі, сандық құрамы және т.б. 

- тәжірибеде болған кезеңдегі білім алушылар нақты орындаған ӛндірістік 

жұмыстардың сипатының реті. 

- болашақ құзыреттіліктің ерекшелігіне сәйкес кәсіби тәжірибе мен 

міндеттердің оқу бағдарламасының мазмұнына орындалған ӛндірістік 

жұмыстардың сәйкестігін талдау.  

Қажеттігіне қарай кәсіби тәжірибе туралы есептің негізгі бӛлігінің сипатын 

графикалық, фото және басқа да иллюстративтік материалдармен толықтыру 

ұсынылады. 

Сипаттау барысында кәсіби тәжірибе туралы есепті жүйелендіруге, 

құрылымдауға және кӛрнекі кӛрсетуге кӛмектесетін кестелерді де қолдануға 

болады. Есеп мәтінінде кестелерге сілтеме жасау ұсынылады. 

Кестелер мен басқа да суреттерді (сызбаларды, графиктерді, сызбаларды, 

суреттермелерді) оларды мәтінде алғаш ескерткен кезде орналастыру ұсынылады 

және оларда міндетті түрде сілтеме болуы қажет. Аса кӛрнекілік үшін кесте 

түрінде рәсімделген материалдармен бірге суреттерді де орналастыруға жол 

беріледі. Суреттерді нӛмірлеу (кестедегі сияқты) барлық белгілер бойынша тура 

етуге жол беріледі. Суреттердің атауын ортасы бойынша суреттің астына 

орналастырады. 

Кәсіби тәжірибе туралы есепте мәтін сипаттамасы кәсіби тәжірибенің оқу 

бағдарламасына сәйкес барлық орындалған жұмыстардың мазмұнын бейнелеу 

арқылы жай сӛйлемдермен жазу ұсынылады. 

Кәсіби тәжірибенің бағдарламасына сәйкес орындалған ӛндірістік 

жұмыстардың барлық түрлерін тұрақты және уақытылы есептеу үшін білім 
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алушы кәсіби тәжірибеден ӛту күнделігін жазады. Кәсіби тәжірибеден ӛту 

күнделігінде орындалған жұмыстардың қысқаша сипаты болады және білім 

алушылар жұмыс аптасында бір реттен сирек емес ӛндірістен тәжірибенің 

жетекшісінің растауымен күн сайын толтырады. Кәсіби тәжірибеден ӛтудің 

күнделігін рәсімдеудің болжалды формасы ұсынылады. Білім алушылардың 

кәсіби тәжірибеден ӛту күнделігі сондай-ақ кәсіби тәжірибеден ӛту туралы есепке 

тіркеледі. 

Білім алушылардың кәсіби тәжірибе туралы есебінің қорытынды 

бөлімінде тәжірибеден ӛту нәтижелері туралы қорытындылар мен тәжірибені 

тиімді ұйымдастыру бойынша ұсыныстарды жазу ұсынылады. 

Қорытынды бӛлімнің соңына оқу орнының және кәсіби тәжірибе ӛткен 

кәсіпорынның тәжірибе жетекшілерінен пікірлер жарияланады. 

Кәсіпорындағы тәжірибе жетекшісінің пікірі немесе білім алушылардың 

ӛндірістік сипаттамасы кәсіпорынның мӛрімен расталады. 

Қорытынды бӛлімнен кейін есепке қосымша жарияланады. Кәсіби тәжірибе 

туралы есептің қосымшасы кәсіби тәжірибеде орындалған тапсырмаларды 

растайтын материалды (ӛндірістік құжаттардың кӛшірмелері (тапсырмалар мәтіні, 

графиктер, жұмыс сызбалары), бағдарламалар, сызбалар үзінділері, кестелер және 

т.б.) кӛрсетеді. Қосымшаларға кәсіби тәжірибе бойынша есеп мәтінінің сілтемесі 

жасалынады. Қосымшалардың ӛтпелі нӛмірленуі болады. 

Кәсіби тәжірибеден ӛту барысында нормативті актілер, стандарттар мен 

кәсіпорының әдістемелік кӛрсеткіштері кіретін пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

жасалады. 

Пайдаланылған  әдебиеттер 
1. Задачник по электротехнике и электронике: оқу құралы: «ФИРО» ФММ  

ұсынған. / В. И. П о л е щ у к— 7-басылым., стер. — М.: «Академия» баспа 

орталығы  2013.  

2. Электроснабжение объектов: оқу құралы: РФ  БҒМ жіберген / Е. А. К о н ю 

х о в а — 8-басылым, стер., - М.: «Академия» баспа орталығы,  2013. 

3. И.П. Копылов Электрические машины. М.: Жоғары мектеп, Логос, 2000. 

4. Проектирование электрических машин. / И.П. Копылова ред. - М.: Энергия, 

2002. 

5. С.А.Ковчин, Ю.А. Сабинин Теория электропривода. - СПб.: Энерго-

атомиздат. Санкт – Петербург бӛлімі, 2000. - 496 б. 

  Қосымша дереккөздері:  

1. Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и 

упражнениях: оқу құралы: Сараптама кеңесі жіберген / З. А. Хрусталева,  С. В. 

Парфенов — М.: «Академия» баспа орталығы,  2013. 

2.Электротехника: Жұмыс дәптері: ҒӚҰ оқу құралы. / Г.В. Ярочкина -  М.: 

«Академия» баспа орталығы,  2011. 

3. Г.В.Ярочкина, А.А. Володарская Электротехника: Жұмыс дәптері. – М.:  

«Академия» баспа орталығы, 2011. 
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4.Электротехника и электроника: оқулық: «ФИРО» ФММ  ұсынған 

/Б.И.Петленко.Ю.М. Иньков. А.В. Крашенников және т.б..; Б.И.Петленко ред.— 2-

стереотиптік бас.  —  М.: «Академия» баспа орталығы, 2004.- 3 20 б.  
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 1 қосымша 

 

Оқу орнының атауы 

 

 

 

 

 

 

 

ӚНДІРІСТІК ТӘЖІРИБЕ БОЙЫНША 

ЕСЕП 

________________________ 

тәжірибе тҥрін кӛрсету 

   

 
______________________________________________________кәсіпорнында 
«__»_____________20__ж. бастап   «__»______________20__ж. дейін 

 

_______________________________________тобының студенті орындады 

Студенттің Т.А.Ә.  ________________________________________________________ 

 

Кәсіпорындағы тәжірибе жетекшісі       

_________________________________________________________ 

 
Тәжірибе бойынша бағасы_____________________________________________________ 

М.О.__________________________________________________________________ 

 
Колледждегі тәжірибе жетекшісі 

___________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

аймақ, 20 ___ж 
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 2 қосымша 
№ ____ кәсіби тәжірибені ӛткізу келісім-шарты 

аймақ                   « ___ »  _______ 20____ж. 

 

Оқу орнының атауы тәжірибе туралы Ережеге сәйкес бір тараптан  Жарлық негізінде әрекет ететін 

директор (Т.А.Ә.) атынан ______________________________ және екінші тараптан директор 

_______________________________________атынан   келесі тӛмендегі  аталмыш келісім-шартты жасасты: 

1. Келісім-шарттың мәні 

Білім алушы _____________________________________ «__ »____20___ж. бастап  «___» ___________ 20___ ж. 

дейін оқу жоспарына сәйкес тәжірибеден ӛту үшін ____________________________________________ кәсіпорынға 

жіберу. 

2. Оқу орнының атауы міндеттері: 

1. Кәсіби тәжірибеден ӛтуге бағдарламаны, күнтізбелік кестені келісу үшін 

______________________________________________ кәсіпорнына кәсіби тәжірибе басталғанға дейін екі ай бұрын 

жіберу. 

2.Кәсіби тәжірибе басталғанға дейін бір аптадан кеш емес уақытта кәсіби тәжірибеге жіберілген білім 

алушылардың (тегі, аты мен әкесінің аты) мәліметтерін _______________________________________________ 

кәсіпорнына ұсыну. 

3. Білікті оқытушылардан тәжірибе жетекшілерін тағайындау. 

4. Студенттердің еңбек тәртібін сақтауын қамтамасыз ету. 

5. Кәсіби тәжірибені ұйымдастыру мен ӛткізуге _______________________________________________  кәсіпорын 

жұмыскерлеріне әдістемелік кӛмек кӛрсету. 

3.Кәсіпорынның (ҧйымның) міндеттері: 

1. Ұсынылатын күнтізбелік кестеге сәйкес Оқу орнының атауы сұранысын; кәсіби тәжірибесін ӛткізу 
үшін студенттердің мәліметтерін (тұрғылықты жері, телефоны) ұсыну. 

2. Білім алушыларға әрбір жұмыс орнындағы қауіпсіз жұмыс шарттарын қамтамасыз ету. 

3. Еңбек қауіпсіздігін қорғау бойынша нұсқаулықты жүргізу. 
4. Студенттерге кәсіби тәжірибенің бағдарламасын орындау үшін қажетті жағдайларды жасау. 
5. Кәсіби тәжірибеге жетекшілік ету үшін білікті мамандарды ұсынуды қамтамасыз ету. 
6. Кәсіби тәжірибе аяқталған соң әрбір студент-тәжірибеден ӛтушінің жұмыс туралы сипаттама мен оның 

дайындаған есебінің сапасының бағасын беру. 

 

4.Тараптардың жауапкершілігі 

1. Бірлескен қызметі үдерісінде анық болған ӛндірістік тәртіптегі құпия мәліметтерді тараптар 

жарияламауға міндетті. 

5.Келісім-шарттың жарамдылық мерзімі 

1.  Аталмыш келісім-шарт оған екі тарап қол қойған «_ »________ 201__ ж. сәтінен бастап күшіне енеді және 
«_____»_____________20__ж. жарамды болады. 

2. Келісім-шарт тараптардың бірінің жазбаша хабарламасымен бұзылуы мүмкін және келісім-шарттың тоқтауы 
туралы басқа тарапқа хабарлама жіберілген күннен бастап екі ай ӛткеннен кейін ӛз күшін жояды. 

3. Келісім-шартты бұзу тараптардың ӛзара келісімі бойынша анықталады. 

6.Тараптардың заңды мекен жайы  
Оқу орнының атауы                                                                                                                               

_____________________________________________                                                          __________________________________________________                                 

_________________________________________ ____________________________________________ 
________________________________________                                                           _____________________________________________ 

____________________________________________         ___________________________________________________ 

_____________________________________________     ___________________________________________________ 

_____________________________________________   ____________________________________________________                                                                                                      

_____________________________________________    ____________________________________________________ 

_____________________________________________     ___________________________________________________ 

____________________________________________    __________________________________________________ 

Жетекші _________________________________                                               Жетекші______________________________________ 

М.О.    (қолы)                                                                                                                       М.О.    (қолы) 
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 3 қосымша 

  

 Жолдама 

____________________ № бұйрық____________________________________ 
(негіздеме) 

«__»_________________20___ж. 
Студент 

________________________________________________________________ 
(тегі, аты, әкесінің аты) 

кәсіби тәжірибеден ӛту үшін  

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________жіберіледі. 
(кәсіпорынның атауы) 

Тәжірибе мерзімі ______________20___ж. бастап ________________20___ ж. дейін 

 

ОӚЖ жӛніндегі директордың орынбасары 

___________________________________________________ 

 

___________________ 
                                                                                                                     (қолы) 

 

 

 

 Оқу орнына қайтып оралады 

 

 Келу және кету туралы белгі 

Студент________________________________________________________ 

(тегі, аты, әкесінің аты) 

Кәсіби тәжірибеден ӛту үшін  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(кәсіби тәжірибенің атауы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____»____________20__ж. 

 

КӚК кетті 

Мӛр, қолы 

 

 

 

«____»____________20___ж. 

 

КӚК келді 

Мӛр, қолы 
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4 қосымша 
 

БЕКІТЕМІН 

Оқу орнының оқу-ӛндірістік           
жұмысы жӛніндегі директордың 

орынбасары 

________________  (Т.А.Ә) 
«__»__________20__ж. 

БЕКІТЕМІН 

Ұйымдағы кәсіби тәжірибенің жетекшісі 
(кәсіпорын, мекеме)                                                                                                                 

___________________________ 

«____» _____________20__ж. 

 

                                                                                                                                 

Кәсіби технологиялық тәжірибенің 

жҧмыс жоспар-кестесі 

_____________________________________________________________ мамандығы бойынша 

___  курс студенті _____________________________________________________________ 
(тегі, аты, әкесінің аты)

 

                                                      

___________________________________________________________________________ 
(оқу орнының атауы ) 

№ 

р/с 

Кәсіби тәжірибенің бағдарламасына сәйкес 

орындауға (оқуға) тиісті жҧмыстар тізімі 

 

Кәсіби тәжірибенің 

бағдарламасын орындау 

мерзімі 

Ескертулер 

(кҥндер 

саны) 
Басталуы Аяқталуы 

1 Кәсіпорынмен таныстыру. Қауіпсіздік техникасы 

мен ӛндірістік санитария бойынша нұсқаулық. 

  1 

2 Қауіпсіздік және ӛнеркәсіптік санитария 

ережелерімен танысу 

  1 

3 Еңбекті қорғау және ӛртке қарсы қорғаныс 

шараларымен танысу 

  1 

4 Сақтандырғыштар, ажыратқыштар және басқару 

батырмалары 

  2  

5 Магнитті және тиристорлық қосқыштар, 

түйістіргіштер, электромагнитті реле 

  3 

6 Автоматты сӛндіргіштер   3 

7 Асинхронды электрлік қозғалтқыш   6 

8 Агрегаты бар қозғалтқыштың центрлігі   3 

9 Электрлік қозғалтқыштың сынама іске қосқышы   3 

10 Шоғырсымдар тарту бойынша жұмыстар   3 

11 Ажыратқыштар және олардың тартпалары   3 

12 Жүктемені сӛндіргіштер және олардың тартпалары   3 

13 Май сӛндіргіштері   3 

14 Май сӛндіргіштерінің тартпалары    3 

15 Күш трансформаторының суырмалы бӛлігін 

жӛндеу 

  3 

16 Трансформаторлық қосқыштарды жӛндеу   3 

17 Трансформаторды және ауыстырғыш құрылғыны 

қосу  

  3 

18 Шоғырсымдар тарту бойынша жұмыстар   3 

19 Ауа желілерінің элементтерін құрастыру    3 

20 Электр берудің ауа желілерін құрастыру   5 

21 Материалдарды жалпылау және күнделікті рәсімдеу   1 

 

Қолы ___________________________________________________________________  
                                                        (мекемедегі кәсіби тәжірибенің жетекшісі) 

«_____»_______  20____ж 
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5 қосымша 

 
 

Білім алушыға ӛндірістік сипаттама  

 (оқу орнының атауы) 

 

 
Білім алушы            _________________________________________________________________________________ 

 

__________________ бастап_________________________________________________________________        дейін  

____________________________________________________                       ӛндірістік тәжірибеден ӛткен уақытында  

_______________________ бастап _________________________________       дейін іс жүзінде жұмыс жасады және 

                                                                                                                                

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ ӛндірістік жұмыстарын орындады. 

 

Білім алушының жҧмысының кӛрсеткіштері: 

 

Ӛндірістік жұмыстарды орындау сапасы                ________________________________________________________ 

 

 

Уақыт нормасын немесе пайызбен ӛнімділікті орындауы 

_______________________________________________________________________________________ 

Технологиялық ҥдерісті білуі, қҧралдар мен жабдықтарды пайдалануы (толық пікір) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Еңбек тәртібі  
(жазбаша)_____________________________________________________________________________ 

 

Білім алушы ______________________________________________________________________________ 

                        мамандығы бойынша  біліктілігін дәрежесін немесе атағын алуға лайықты 

 

 

 

 

                                                          

                                                                       Кәсіпорын басшысы:_____________________________________ 

 

                                                                              Колледждегі басшы:______________________________________ 

 

                                                                               Мерзімі "_____"______________________20__ж. 

 

 

 

 

           М.О.                                                     ОӚЖ бойынша директордың орынб.:_______________________________ 

 

                                                                        "________"__________________________20____ж. 
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6 қосымша 

 

1. Оқыған құрылымдардың, құрылғылардың технологиялық 

үдерістердің; механикаландырудың, ӛндірісті автоматтандырудың 

және еңбектің озық әдістердің және т.б. сипаты 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

 

Тәжірибеден ӛтушінің қолы _________________________________ 

«____» _______________________________ 20___ж. 

__________________________________________________________  
(кәсіби жетекшінің тікелей жетекшісі) 

«____» _______________________________ 20___ж. 

 

2. Тәжірибеден ӛтушіні мадақтау және жазалау 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Ұйымдағы (кәсіпорынның, мекеменің) кәсіби тәжірибенің 

жетекшісінің қолы__________________________________ 

«____» _______________________________ 20____ж. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Оқу орнының атауы 

 

 

 

 

 

ТӘЖІРИБЕ КҤНДЕЛІГІ 

 

 

__________ тобының ________________________________ курс  
                                         ТАӘ (тәжірибеден өтуші) 

Мамандығы________________________________________________ 

Ұйымның атауы                    _________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 «__»_____20___ж.  бастап  «___»_____20_____ж. дейін 

 

 

 

Аймақ, 20___ж
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№ 

р/с 

Әрбір күнге кәсіби тәжірибе 

бағдарламасына сәйкес орындалған 

(оқыған) жұмыстардың атауы 

 

Жеке 

тақырыптардың, 

кәсіби тәжірибе 

жұмыстарының 

орындалу мерзімдері 

Ӛндірістегі кәсіби 

тәжірибенің 

жетекшісінің қолы 

 

басталуы аяқталуы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

    

№ 

р/с 

Әрбір күнге кәсіби тәжірибе 

бағдарламасына сәйкес орындалған 

(оқыған) жұмыстардың атауы 

 

Жеке 

тақырыптардың, 

кәсіби тәжірибе 

жұмыстарының 

орындалу мерзімдері 

Ӛндірістегі кәсіби 

тәжірибенің 

жетекшісінің қолы 

 

басталуы аяқталуы 
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II. Техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындарының оқу 

ӛндірісінің даму жоспарын жасау бойынша әдістемелік ҧсыныстар 

 

Техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындарының жетекшілеріне 

әдістемелік кӛмек кӛрсету мақсатында «Холдинг «Кәсіпқор» бейкоммерциялық 

акционерлік қоғамы ӛндірістік оқыту мен тәжірибенің оқу жұмыс 

бағдарламаларын орындау аясында оқыту ӛндірісін жоспарлау бойынша 

әдістемелік ұсыныстарды жасау үшін нормативті-құқықтық базаны үйрену 

бойынша жұмыстарды ұйымдастырды. 

Техникалық және кәсіби білімнің оқыту бағдарламаларын жүзеге 

асыратын оқыту ұйымдарындағы оқыту үдерісіне ӛндірістік оқыту шеберінің 

жетекшілігімен оқу-ӛндірістік шеберханаларда, оқу шаруашылықтарында және 

оқу полигондарында, сонымен қатар, сәйкес бейіндегі тікелей ӛндіріс пен 

ұйымдарда орындалатын теориялық және ӛндірістік оқулар кіреді (ҚР «Білім 

туралы» Заңының 32 бабы 1 тармағын қараңыз ). 

Техникалық және кәсіби білім берудің оқыту бағдарламалары жүзеге 

асыратын оқыту ұйымдары оқу-ӛндірістік шеберханаларда, оқу 

шаруашылықтарында және оқу полигондарында шығарылатын ӛз ӛндірісінің 

ӛнімін сатады (ҚР «Білім туралы» Заңының 32 бабы 3 тармағын қараңыз ). 

ҚР «Білім туралы» Заңының Білімді ұйымдастыру құзыреттілігі 43 

бабының 9) және 10) тармақшаларына сәйкес Білім ұйымы тӛмендегілермен 

айналысуға құқығы бар: 

- Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте ақылы 

негізде тауарларды (жұмыстар, қызметтерді) ұсынуға; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте 

жарғылық қызметін жүзеге асыру үшін қаржылық және материалдық 

құралдардың қосымша кӛздерін тартуға; 

61 баптың 3) тармақшасы Қаржыландыру жүйесі, тәртіптері және кӛздері. 

ҚР «Білім туралы» Заңына сәйкес ақылы қызмет кӛрсетуден түсетін табыстар 

Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейді білімді 

қаржыландырудың қосымша кӛзіне жатады. 

ҚР «Білім туралы» Заңының 63 Ақылы негізде тауарларды (жұмыстарды, 

қызметтерді) білім ұйымдарына ұсыну 3 баптың 9) тармақшасына сәйкес білім 

беру ұйымдарының оқу-ӛндірістік шеберханалардың, оқу шаруашылықтарының 

және оқу-тәжірибелік учаскелерінің ӛнімдерін шығару және сатумен айналысуға 

құқықтары бар. 

Қазасқтан Республикасының «Білім туралы» Заңының жоғарыда 

кӛрсетілген ережелерін тиімді жүзеге асыруды қамтамасыз ету техникалық және 

кәсіби білім беретін оқу орындарының оқу-ӛндірістік қызметін дамыту жоспарын 

жасау қажеттілігін болжайды. 

Жоспарды жасау үдерісі ӛндірістік оқыту мен тәжірибесінің, 

зертханалық-тәжірибелік жұмыстардың  оқу жұмыс жоспарларының және оқу-

ӛндірістік шеберханалардың, зертханалар мен оқу шаруашылықтарының есебін 

мұқият талдауын қажет ететін біршама күрделі және кӛлемді жұмыс болып 
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табылады. 

Техникалық және кәсіби оқу орындарының оқу ӛндірісін дамытудың 

жоспарын сапалы жасауды қамтамасыз ету үшін құрамында бӛлім меңгерушілері, 

аға шеберлер, ғылыми-ӛндірістік шеберханалардың басшылары, зертхана 

меңгерушілері, ӛндірістік оқыту шеберлері мен экономист бар оқу-ӛндірісті 

жұмыс жӛніндегі директордың орынбасарының жетекшілігімен жұмыс тобын 

құру ұсынылады. 

Аталмыш әдістемелік ұсыныстар оқу ӛндірісінің ұйымдары бойынша 

техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындарының ӛндірістік мүмкіндігін 

анықтаудың бірыңғай тәртібін жасау мүмкіндігін қарастырады. 

Оқу ӛндірісін ұйымдастыру мен дамыту жоспарын жасау ӛндірістік 

тапсырмаларды орындау және ӛнімдерді әзірлеу үдерісінде келесі оқыту 

міндеттерін шешуге мүмкіндік береді: 

оқу-ӛндірістік жұмыстарды орындау үшін бар құрылғыларды қолдану 

және ӛндірістік оқытуды, кәсіби тәжірибені дұрыс жоспарлау үшін бастапқы 

деректерді орнату; 

білім алушыларда жұмыс орнын ӛзіндік бақылау, жоспарлау және 

оңтайлы ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру, осылайша мамандық пен 

біліктілік деңгейіне сәйкес білікті жұмыскерлер үшін белгіленген нормаларды оқу 

соңында  игеру және ӛнімдерді дайындауды, ӛндірістік тапсырмаларды сапалы 

орындауды қамтамасыз етеді; 

ӛндірістік тапсырмаларды орындау негізінде білім алушыларда сапалы 

кәсіби дайындықты қамтамасыз етуге септігін тигізу. 

 

2.1 Оқу-ӛндірістік қызметті дамыту жоспарын жасау қағидалары мен 

әдістемесі 

 

Оқу-ӛндірістік қызметті дамыту жоспары ӛндірістік оқыту үдерісінде 

ӛндірістік жұмыстарды орындау (ӛнімдерді жасау) қарастырылған техникалық 

және кәсіби білім беретін орындарда жасалады. 

Оқу орындарының оқу-ӛндірістік қызметін дамыту жоспарын 

(бизнес-жоспарды) қҧрудың негізі ӛндірістік оқытудың оқу 

бағдарламалары және ӛндірістік оқыту ҥдерісінде ӛндірістік 

тапсырмаларды орындау мен тҥрлі ӛнімдерді дайындау ҥшін қолданыла 

алатын білім алушылардың оқыту уақытының қоры болып табылады. 

Ӛндірістік қызметке кететін оқу уақытының қоры кіріспе мен қорытынды 

нұсқаулық және машықтандыратын жаттығулар үшін қажетті  оқу-ӛндірістік 

жұмыстың әрбір тақырыбын оқу бағдарламасы бойынша оқуға кететін оқу 

уақытының жалпы кӛлемінен алу жолымен анықталады. 

Тікелей ӛндірістік қызметке жұмсалған оқу уақытының қоры толық 

кӛлемде есептеуге қабылданбауы мүмкін, себебі түрлі кезеңдердегі білім 

алушылардың еңбек ӛнімділігі әртүрлі және тек оқудың соңына қарай біліктілік 

деңгейіне сәйкес мамандардың еңбек ӛнімділігіне жақындайды. Осыған 
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байланысты оқу кезеңі бойынша еңбек ӛнімділігі серпінін бейнелейтін 

аудармалық коэффициенттер енгізіледі. 

Ӛндірістік тапсырмаларды орындау және ӛнімді шығару бойынша 

кәсіби білім беретін оқу орындарының ӛндірістік мүмкіндіктері сағатқа жұмыс 

нормасының келтірілген уақыт қоры деп аталатын бойынша анықталады. 

Келтірілген уақыттың қорын анықтау үшін оқу жоспары бойынша 

білім алушының ӛндірістік қызметіне кеткен оқу уақыты қажет, аудармалық 

коэффициентке бӛледі. 

Келтірілген уақыт нормативтері және аудармалық коэффициенттер 

барлық мамандықтар бойынша ӛндірістік оқытудың қолданыстағы оқу 

бағдарламасына сәйкес жасалады. 

Оқу орнының оқу-ӛндірістік жоспарын құрастыру кезінде ӛнім 

дайындау мен ӛндірістік тапсырмаларды орындауға қатысатын білім 

алушылардың саны ескеріледі. 

Мамандықтар бойынша келтірілген уақыттың тоқсандық және жылдық 

қорлары нормативте кӛрсетілген келтірілген уақыттың сағаттар санын олардың 

оқу шеберханаларында және кәсіпорын нысандарында білім алу сабағының 

басталуы мен мерзімін есепке алумен сәйкес мамандықтар бойынша білім 

алушылар санына кӛбейту арқылы анықталады. Алынған мәліметтерді №1 

формаға (№1 қосымша) енгізеді. 

Мамандықтар және ӛндірістік оқытудың оқу бағдарламасының 

талаптары бойынша оқу-ӛндірістік жұмыстардың тізіміне сәйкес кәсіпорынның 

ӛндірістік тапсырыс номенклатурасынан, сонымен қатар, оқу 

шеберханаларына, кабинеттер мен зертханаларға арналған жабдықтарды, 

кӛрнекі құралдарды және бұйымдарды дайындау, құрылғыларды жӛндеу 

бойынша жұмыстардан нақты жұмыстар таңдалынады. 

Орындау жоспарланған ӛндірістік тапсырмалар білім алушылардың 

жүктемесін және ӛндірістік жұмыскерлер қажеттілігін анықтау үшін 

күнтізбелік жылдың тоқсандары бойынша бӛлінеді, №2 және 3 форма бойынша 

жүктеу картасы құрастырылады (№1 қосымша). 

Оқу-ӛндірістік тапсырмаларды тоқсан және жұмыс (мамандық) түрі 

бойынша бӛлі кезінде оқу бағдарламаларымен қарастырылған тәртіпте оқу 

тақырыптарын ӛтумен жұмыс реті байланысты болуы керек екенін ескеру 

қажет. Егер бірінші курстағы алдағы операциялық тақырыптар осы тетіктің 

бұдан арғы жұмысын орындауға мүмкіндік бермесе, онда ол басқа оқу 

курстарының білім алушыларының күшімен орындалады. 

Тетікті жасау циклін қысқарту мақсатында мақсатты түрде жеке 

операцияларды ӛндірістік жұмыскерлер күшімен орындауды жоспарлайды. Бұл 

бірінші кезекте білім алушылар ӛндірістік оқыту бағдарламасымен сәйкес 

аталмыш уақытта орындай алмауы немесе орындамауы мүмкін жұмыстарға 

жатады. 

Ӛндірістік жұмыскерлердің қажетті санын есептеу келесі ретпен 

анықталады. Бір жылға немесе тоқсанға бұйымдарды шығару жоспары 

бойынша ӛндірістік жұмыскерлер орындайтын норма-сағаттағы жұмыстар 



25 

 

кӛлемі анықталады. Жиынтық уақыт жұмыс уақытының жылдық қорына 

бӛлінеді және нәтижесінде ӛндірістік жұмыскерлер саны шығады. 

Бизнес-жоспарды жасау кезінде ӛндірістік жұмыскерлермен жұмыстың 

жеке түрлерін (күрделі ӛнім ӛндірісінде) орындауды және басқа оқу 

орындарымен мүмкін қоғамдасуды қарастыру қажет.  

Ӛндірісті осылайша ұйымдастыру оқу кӛзқарасымен қарағанда оқу 

орнын айтарлықтай мақсатты жұмыстармен қамтамасыз етуге және күрделі 

бұйымдар ӛндірісіне маман-кәсібилерді тартуға мүмкіндік береді. 

Бұл айтарлықтай жетілдірілген технология мен жабдықтарды қолдану, 

шығарылатын ӛнімнің ӛзіндік құнын тӛмендету және тұтынушылардың 

жергілікті нарығында сұранысқа ие күрделі бұйымдар ӛндірісінің кӛлемін 

арттыру мүмкіндігін береді. 

 

2.2 Оқу-ӛндірістік жҧмыстарды нормалау 

 

Оқу орнындағы білім алушылардың жұмыстарын нормалау түрлі 

кезеңдердегі ӛндірістік мүмкіндіктерді және технологиялық үдеріске сәйкес 

ӛндірістік тәжірибені есепке алумен жүргізіледі. 

Уақыттың үйренушілік нормаларын дұрыс анықтау мен қолдану білім 

алушылардың ӛз қызметін жоспарлау мен ӛзіндік бақылау дағдыларын 

дамытуға, кәсіби шеберлігін жетілдіруге және кәсіби дайындығының сапасын 

жақсартуға септігін тигізеді. 

Үйренушілік нормасын белгілеу үшін уақыттың техникалық (есептік) 

нормасы анықталады. 

Техникалық (есептік) әдіспен уақыт нормасының келесі құрамдас 

бӛліктерінің шығынының шамасы белгіленеді: жедел уақыт, жұмыс орнында 

қызмет кӛрсету уақыты, демалуға және табиғи қажеттіліктерге кететін уақыт, 

дайындау-қорытындылау уақыты. 

Жедел уақыт Т (жед)  - ішінде ӛндірістік жұмыс орындалатын уақыт. 

Жедел уақыт негізгі (технолгиялық) және қосалқы бӛліп бӛлінеді. 

Негізгі (технологиялық) уақыт Т (нег) – геометриялық формалардың 

ӛзгерісіне және дайындалатын бұйымның ӛлшеміне (білдектік, слесарлық, 

балташылық және басқа да жұмыстар) немесе аталмыш технологиялық 

үдерістің мақсаты болып табылатын бұйымның бӛліктерінің ӛзара 

орналасуының ӛзгеруіне (құрастыру жұмыстары) жұмсалатын тікелей 

жұмыстарды орындау үшін қажетті уақыт. 

Қосалқы уақыт Т (қос.) – жұмыскерлердің тетіктерді орнату мен 

ағытуға, білдекті іске қосу мен тоқтатуға, жіберуді қосу мен сӛндіруге, 

тетіктерді ӛлшеуге кетіретін уақыты. 

Жұмыс орнында қызмет кӛрсету уақыты Т (қыз) – бүкіл жұмыс күні 

бойында жұмыс орнын күтуге кететін уақыт. Оған ауысымға және құралды 

қайта қайрауға, жұмыс үдерісі кезінде білдекті реттеуге және жӛндеуге, 

жоңқаларын жинауға, құрылғының тазалау мен майлауға, құралдарды тарату 

мен жинауға кететін уақыт кіреді. 
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Демалуға кететін үзіліс уақыты орташа жұмыс қарқыны және 

айтарлықтай жүк айналымы кезінде, физикалық ауыр, шаршататын 

жұмыстарды орындау кезінде уақыт нормасына кіреді. Барлық басқа 

жағдайларда демалуға кететін уақыт ескерілмейді. 

Дайындау-қорытындылау уақыты Т (дқ) – оның аяқталуымен 

байланысты әрекеттерді орындауға және аталмыш жұмысқа дайындалуға 

шығындалатын жұмыскерлердің уақыты. 

Дайындау-қорытындылау уақытының ерекшеліктері оған жұмыскерлер 

тетіктердің нақты партиясын жасаудағы жұмыстың басы мен соңында ғана 

шығындалатын және оның ұзақтығы партиядағы тетіктер санына тәуелсіз 

болатындығында болып тұр. 

Бір дана уақытының нормасы Т (д) – бір бұйымды жасауға кететін 

уақыт. 

Т (д) = Т (нег) + Т (қос) + Т (қыз) + Т (таб); 

 

Бұйымдар партиясына кететін уақыт нормасы келесі формуламен 

анықталады: 

Т (пар) = Т (д) х Z + Т (дқ); 

Т (жед) = Т (нег) + Т (қос), мұнда Т (пар) – партияға кететін уақыт 

нормасы; 

      Z          - партиядағы тетіктер саны; 

      Т (таб)  - демалуға және табиғи қажеттіліктерге қажетті уақыт. 

Партияға кететін Н (у) уақыт нормасын минутпен анықтап, келесі 

формулалар бойынша бір сағаттағы ӛнімділік пен ауысымды анықтауға болады: 

Н (у) = 60 / Т (д   )                 (бір сағатта); 

Н (у) = 360 / Т (д)                  (6 сағатта). 

Кәсіпорын тапсырысы бойынша және технология бойынша 

орындалатын зауыттықпен ұқсас оқу-ӛндірістік жұмыстарда техникалық 

(есептік) норма ретінде кәсіпорындардағы қолданыстағы нормалар 

қолданылады. 

Үйренушілік норманы анықтау кезінде бірыңғай нормалар мен 

құрылыс, құрастыру және жӛндеу-құрылыс жұмыстарының бағалары 

қолданылады. 

 

2.3 Уақыттың ҥйренушілік нормасын анықтау 

 

Білім алушылар біртіндер біліктілік және ӛндірістік тәжірибе 

жинақтайтынын және оқудың басында ӛнеркәсіп пен құрылыста қабылданған 

техникалық (есептік) нормаларды орындау алмауы мүмкін екенін ескеріп, 

аудармалық коэффициент шәкілі енгізіледі. 

Аудармалық коэффициент шәкілі техникалық (есептік) нормадан 

үйренушілік нормаға ӛту үшін тәжірибеде тексерілген материалдар негізінде 

оқудың әрбір айына қарай құралады. 

Уақыттың үйренушілік нормасы келесі формула бойынша анықталады: 
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Т (ҥй) = Т (пар) х К 

мұнда К – аудармалық коэффициент (оқу кезеңіне тәуелді). 

Дайындау-қорытындылау уақыты барлық ӛндірістік тапсырмаларға 

кететін болғандықтан олар қандай партиялармен (қандай кӛлемде) 

орындалатынын ескеру қажет. Егер топ 50 тетік жасаса, онда уақыт нормасын 

белгілеу топқа берілген тапсырма кӛлемінен емес, әрбір білім алушыға берілген 

тетіктер санынан тәуелді. 

Мысалы, ӛндірістік оқытудың шебері әрбір білім алушыға бір данаға 

кететін уақыт Т (д) = 10 мин., ал барлық партияның дайындау-қорытындылау 

уақыты  Т (дқ) = 25 мин. ескеріп, әрбір білім алушыға 5 тетіктен жасауды бӛліп 

берді, онда уақыт нормасы келесі формуламен анықталады: 

Т (пар) = Т (д) х Z + Т (дқ) = 10 х 5 + 25 = 75 мин. 

Т (ҥйр) бір тетікке = (Т (д) + Т (дқ)/ Z) х К = 10 + (25/5) х К 

Оқыту жұмыстарын нормалауды енгізіп, ӛндірістік оқытудың шебері 

білім алушылардың норманы орындауын ескеру керек және осының негізінде 

әрбір білім алушының еңбек ӛнімділігін біртіндеп арттыру үшін шараларды 

қабылдау қажет. 

Шебер тапсырмаларды (жүктемені) беру кезінде уақыт нормасын білім 

алушыларға хабарлайды және осы норманы орындағаннан кейін оны бағалайды 

және аға шеберге кӛрсетеді. 

Нақты кеткен уақыт пен орындалған (қабылданған) жұмыстардың 

кӛлемінің негізінде уақыт нормасын орындау немесе білім алушылардың 

ӛндіруі анықталады. 

 
 

 

 
 П
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ТКО оқу орындарының  

оқу өндірісін дамытудың 

Бизнес-жоспарын жасау бойынша 

әдістемелік ұсыныстарға 

№ 7 қосымша 

№1 форма 

МАМАНДЫҚТАР (КӘСІПТЕР) БОЙЫНША КЕЛТІРІЛГЕН УАҚЫТ ҚОРЫ 

 

 

Мамандық атауы 

 

Оқу 

курсы 

 

Білім 

алушылар 

саны 

Бір білім алушының келтірілген уақытының саны, сағатпен  

Келтірілген 

уақыттың 

жалпы қоры 

 

Тоқсан бойынша Оқу 

курсында 

барлығы 
III (қыркүйек) IV I II 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 

 

                                                                                                                                                                                                                №2 форма 

ӚНДІРІСТІК ТАПСЫРЫСТАРДЫ ОРЫНДАЙТЫН БІЛІМ АЛУШЫЛАР МЕН  

ӚНДІРІСТІК ЖҦМЫСКЕРЛЕРДІҢ ЖҤКТЕМЕСІНІҢ ЖИЫНТЫҚ ТІЗІМДЕМЕСІ 

 

 Мамандық  _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Жүктеме 

картасының 

№№  

 

 

Тетіктер атауы 

 

Білім алушылардың 

тоқсанда,ы келтірілген 

уақыт қоры (сағатпен) 

 

 

Тоқсандағ

ы 

жоспарлы 

тапсырма 

 

Бір бұйым бірлігінің 

жүктемесі  (мин)  

Білім алушылардың 

тоқсандағы жоспарлы 

тапсырманы орындау 

кезіндегі жүктемесі 

(сағатпен) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

жұмыс

керлер 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

жұмыск

ерлер 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

жұмыск

ерлер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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                                                                                                                                                                                               №3 форма 

 № ___________ ЖҤКТЕМЕ КАРТАСЫ 

Мамандық _____________________________________________________________________________________________ 

 

Тетіктің 

атауы 

Жұмыс түрі 

(операциялар 

бойынша) 

Уақыттың 

жалпы 

нормасы 

(минутпен, 

жұмыс) 

Тоқсандық жүктеме (келтірілген уақыттың сағатпен) 

 

Ӛндірістік 

жұмыскерлерді 

тоқсандық жүктемесі 

(сағат) 
1 курс 2 курс 3 курс 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

III 

(09) 

IV 

 

I 

 

II III 

(09) 

IV 

 

I 

 

II 

 

III 

(09) 

IV 

 

I 

 

II 

 

III 

(09) 

IV 

 

I 

 

II 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

Ескерту:  

Жүктеме картаның формасы оқу орны жағдайында нақты ӛндірістік тапсырманы (ӛнімді дайындауды) орындауға кететін есептік уақытты 

және орындалатын жұмыстың түріне тәуелді ӛндірістік жұмыскерлердің қажетті санын анықтау үшін ұсынылды. 

 

 

 




