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Оқу шеберханалары туралы 

Ереже 

1. Жалпы ережелер  

 

1.1.Ереже «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (2022 

ж. басылымында), кәсіптік практиканы ұйымдастыру және ӛткізу қағидалары және 

кәсіпорындарды (ұйымдарды) практика ретінде айқындау қағидалары негізінде әзірленді. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 29 қыркүйектегі № 521 

бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдары үшін негіздер. 

1.2. Оқу шеберханалары колледждің құрылымдық бӛлімшесі болып табылады, техникалық 

және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес оқуға 

арналған. 

1.3. Оқу шеберханалары:  

 кәсіби қызмет талаптарына сәйкес білім алушыларда кәсіби шеберлік пен дағды 

қалыптастыру.  

 білім алушылардың оқу жабдықтарында жұмыс істей білуін қалыптастыру;  

 әр түрлі станоктар мен айлабұйымдарда Бұйымдарды құрастыру және моделдеу, 

шағын механизация құралдарын қолдану біліктерін қалыптастыру;  

 бұйымдарды дайындаудың технологиялық процестерін жүзеге асыру біліктерін 

қалыптастыру;  

 білім алушылардың кәсіби қызметке уәждемесін арттыру, тапсырмаларды орындау 

кезінде оларға кӛмек кӛрсету және мамандарды даярлау сапасын арттыру;  

 білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру бойынша практикалық 

тәжірибе меңгеруі;  

 шығармашылық тұлғаны қалыптастыру 

1.4. Колледждің шеберханаларында еңбекті қорғау бойынша жұмыстар еңбекті қорғау және 

қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтар негізінде ұйымдастырылады. 

1.5.Колледж Жарғысына сәйкес әкімшілік оқу шеберханаларын жабдықтау, жаңғырту, 

оларды жабдықтармен, құралдармен, құрылғылармен жүйелі түрде толықтыру, оларға 

техникалық қызмет кӛрсетуді жақсарту бойынша шаралар қабылдайды. 

2. Оқу шеберханаларының мақсаты мен міндеттері. 

2.1. Оқу шеберханаларының негізгі мақсаты::  

 колледж оқушыларының сапалы кәсіби дайындығын қамтамасыз ету, олардың 

мамандық талаптарына сәйкес дағдылары мен іскерліктерін меңгеру;  

 орта буындағы жұмысшы кадрлар мен мамандарды даярлау кезінде практикалық 

шеберлік пен дағды алу тұрғысынан оқу-тәрбие процесін қамтамасыз ету;  



 бастапқы кәсіби шеберлік пен дағдыларды алу үшін оқу практикасын ұйымдастыру 

және ӛткізу; 

 колледждің шаруашылық қажеттіліктерін қанағаттандыру  

 

2.2. Оқу шеберханаларының(ОШ) міндеттері:  

 қолданыстағы оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес колледж білім 

алушыларын ӛндірістік оқытуды қамтамасыз ету;  

 ӛндірістің даму перспективаларын, ғылым, техника және технология жетістіктерін 

ескере отырып, практикалық оқыту сапасын үнемі жетілдіру;  

 колледж базасында зертхананы, кабинетті жӛндеу және құру кезінде кӛмек кӛрсету;  

 ғылыми-техникалық шығармашылық тәртібімен әзірленген бұйымдарды дайындау, 

эксперименттік-конструкторлық жұмыстарды жүргізу;  

 ӛндірістік оқыту процесінде еңбекке саналы кӛзқарасты, қоғамдық меншікті, белсенді 

ӛмірлік ұстанымды қалыптастыру, білім алушылардың бастамасы мен 

шығармашылығын дамыту;  

 оқушылардың техникалық шығармашылық үйірмелерін ұйымдастыру және жұмысы;  

 кәсіби шеберлік конкурстарын ӛткізу (Үздік маман);  

 оқу шеберханалары мен колледждің оқу-материалдық базасын жақсарт 

3. Оқу қызметін ұйымдастыру 

3.1. Ӛндірістік оқыту (оқу практикасы) оқу үрдісінің негізгі бӛлімі болып келеді және тиісті 

бекітілген оқу процесінің күнтізбелік графигіне байланысты ӛткізіледі. 

3.2. Оқу шеберханалары қызметінің негізгі бағыттары білім алушылардың жалпы білім беру, 

кәсіби, мәдени дамуына ықпал етуі және оларды шығармашылыққа тартуы тиіс. 

3.3. Шеберханаларда:  

 оқылатын тәсілдерді немесе операцияларды орындаудың, бастапқы іскерліктері еңбек 

тәсілдерін немесе операцияларды зерделеу мақсатында жүргізу;  

 кешенді жұмыстар мен іскерлікті жетілдіру және бекіту, әр түрлі үйлесімде 

зерттелген операцияларды орындау мақсатындағы сабақтар;  

 білім алушылардың білімін, дағдылары мен іскерлігін тексеру бойынша сабақтар, 

олардың мақсаты, белгілі бір кезеңдегі дайындық деңгейін анықтау 

3.4.Әрбір жаңа жұмыс түрін орындауға білім алушылар еңбекті қорғау және ӛрт қауіпсіздігі 

бойынша нұсқама жүргізгеннен кейін ғана жіберіледі. 

3.5.Білім алушылардың еңбегі жұмыс оқу жоспарлары мен практиканың жұмыс 

бағдарламаларының талаптарына, еңбекті қорғау және ӛрт қауіпсіздігі нормаларының 

талаптарына сәйкес ұйымдастырылады 

3.6. Ӛндірістік оқытуды ұйымдастыру ӛндірістік оқыту шеберінің немесе арнайы пәндер 

оқытушысының басшылығымен жүргізіледі. Оқытушы / ӛндірістік оқыту шебері оқу-

ӛндірістік қызмет бойынша перспективалық және ағымдағы жоспарларды әзірлейді, 

студенттерді құралдармен, аспаптармен, материалдармен қамтамасыз етеді. 

3.7. Практика аяқталғаннан кейін бастапқы кәсіби шеберлік пен дағдыларды алу үшін баға 

қойылады. 

3.8. Оқу-ӛндірістік шеберханаларда практикадан ӛтетін білім алушылардың оқу жүктемесі 

аптасына 36 сағаттан аспауы тиіс. Практика бағдарламасының талаптарын себепсіз 

орындамаған білім алушылар оқудан бос уақытта практикаға екінші рет жіберіледі. 



3.9. Оқу шеберханаларында сабақтар колледж директоры бекіткен шеберханалардың жұмыс 

режиміне сәйкес жүргізіледі. 

3.10. Сабақтарды жабдықтармен, құрал-саймандармен және материалдармен қамтамасыз ету:  

 колледж бӛлетін қаржы есебінен, қаржы-шаруашылық қызметі жоспарына сәйкес 

жасалады.  

3.11. Оқу шеберханаларында белгіленген тәртіппен нормативтерге сәйкес құжаттама 

және жұмыс есебі жүргізіледі. 

4.  Оқу шеберханаларының басқармасы 

  

4.1. Оқу шеберханаларын басқаруды осы Ереженің, колледж Жарғысының, бұйрықтардың, 

нұсқаулықтардың және нормативтік құжаттардың негізінде оқу шеберханаларының 

меңгерушісі (жауапты) жүзеге асырады. 

4.2.Оқу шеберханаларының меңгерушісі ӛз қызметінде колледж директорының оқу ісі 

жӛніндегі орынбасарына бағынады және директордың оқу-ӛндірістік жұмыс жӛніндегі 

орынбасарының тікелей басшылығымен жұмыс істейді. 

4.3. Оқу шеберханаларының меңгерушісі лауазымдық нұсқаулықпен белгіленген жүктелген 

міндеттердің орындалуына, қауіпсіздік техникасының, еңбекті қорғау мен ӛндірістік 

санитарияның жай-күйіне жауап береді, шеберханалардың қызметкерлері үшін міндетті 

ӛкімдер мен нұсқаулар береді және олардың орындалуын тексеруді жүзеге асырады. 

4.4.Оқу шеберханаларының меңгерушісі күнтізбелік-тақырыптық жоспарлауға және 

топтардағы оқу-ӛндірістік жұмыстар тізбесіне сәйкес шеберхананың қажетті жабдықтармен, 

аспаптармен және материалдармен қамтамасыз етілуін бақылауға міндетті. 

4.5.Оқу шеберханаларының жұмысын ұйымдастыруға жауапкершілік ӛндірістік оқыту 

шеберлеріне жүктеледі. Ӛндірістік оқыту шеберлерінің саны колледждің штаттық кестесіне 

сәйкес анықталады. 

4.8.Мамандық бойынша кәсіби даярлыққа тікелей педагогикалық басшылық жасауды, 

шеберханаларда оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруды бақылауды колледж әкімшілігі жүзеге 

асырады 

4.9. Оқу шеберханаларының меңгерушісі (жауапты) жабдықтардың, материалдардың және 

басқа да қорлардың сақталуына жауапты болады. Зиян келтіруге кінәлі ӛндірістік оқыту 

шебері қолданылып жүрген заңдарда кӛзделген тәртіппен жауапты болады. 

5. Оқу шеберханаларының жабдықтары 

5.1.Оқу шеберханалары барлық қажетті жабдықтармен, аспаптармен, құрылғылармен, 

техникалық және технологиялық құжаттармен жабдықталған. Шеберханаларды оқу-кӛрнекі 

құралдармен, студенттерді кәсіптік даярлау үшін Оқытудың техникалық құралдарымен 

жасақтау оқу жабдықтарының немесе нормативтердің тізбесіне сәйкес жүзеге асырылады. 

5.2. Оқу шеберханаларын жабдықтау және жабдықтау, жұмыс орындарын ұйымдастыру 

қолданыстағы заңнаманың, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және ӛндірістік санитария 

жӛніндегі ережелердің, нормалар мен нұсқаулықтардың талаптарына қатаң сәйкестікте 

жүзеге асырылады. 

5.3.Ӛндірістік оқыту шеберінің жұмыс орны жұмыс үстелімен, кӛрсету жабдығымен, кӛрнекі 

құралдарды сақтауға арналған шкафтармен, экспозициялық құрылғылармен, сыныптық 

тақтамен, Оқытудың техникалық құралдарымен, кәсіптің ерекшелігіне сәйкес құралдармен 

және құрылғылармен жабдықталады. 

5.4. Оқу шеберханаларында жұмыс орындарын ұйымдастыру ӛндірістік (кәсіптік) практика 

бойынша жұмыс бағдарламаларына, перспективалық-тақырыптық жоспарлауға және 

ӛндірістік оқытудың жұмыс бағдарламаларына, топтардағы оқу-ӛндірістік жұмыстардың 



тізбелеріне толық сәйкес жұмыстарды орындау мүмкіндігін, еңбекті ғылыми ұйымдастыру 

және техникалық эстетика талаптарын қамтамасыз етуі тиіс. 

5.5. Шеберханаларды жоспарлау, оларда жұмыс орындарын, жабдықтар мен жиһаздарды 

орналастыру оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру үшін қолайлы және қауіпсіз жағдайларды, 

әрбір білім алушының іс-әрекетін бақылау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс..  

5.7. Студенттердің жұмыс орындары кафедрада бекітілген нақты жұмыс түрлерін орындау 

кезінде еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықтармен қамтамасыз етіледі. 

5.8. Оқу шеберханаларының жабдықтарына техникалық күтім жасауды ӛндірістік оқыту 

шеберлері жүргізеді. 


