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Кәсіби құзыреттілікті арттыру орталығы туралы 

Ереже 

1.  Жалпы ереже 

1.1. Кәсіби құзыреттілікті арттыру орталығы, бұдан әрі – «Орталық» Шығыс 

Қазақстан облысының Кәсіпкерлер Палатасы, бұдан әрі – «Палата» және 

Құмаш Нұрғалиев атындағы колледж, бұдан әрі - 2015 жылғы 23 ақпандағы 

"Колледж" арасындағы бірлескен қызмет туралы шарт негізінде жай 

серіктестіктің ұйымдық - құқықтық нысанында құрылды.  

1.2. «Орталық» өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, 

«Палата» және «Колледж» шешімдерін, сондай-ақ олардың негізінде 

әзірленетін жұмыс құжаттарын басшылыққа алады.  

1.3. «Орталықтың» қызметі үшін тікелей жауапкершілік «Палатаның» 

әлеуметтік мәселелер жөніндегі директорының орынбасарына және 

«Колледждің» оқу-өндірістік жұмысы жөніндегі директордың орынбасарына 

жүктелген.  

 

2. «Орталық» мақсаты 

 техникалық және кәсіптік білім берудің инженерлік-педагогикалық 

кадрларының, қызмет көрсету саласында жұмыс істейтін шағын және орта 

бизнес қызметкерлерінің кәсіби құзыреттерін арттыру.  

3. «Орталық» міндеттері 

-Қызмет көрсету саласындағы тәжірибелі мамандарды, оның ішінде шетелдік 

мамандарды кадрларды кәсіби даярлауды арттыру процесіне тарту; - 

кадрларды кәсіби даярлаудың қазіргі заманғы тиімді нысандары мен 

әдістерін пысықтау.  

4. «Орталық» қызметі  

4.1. «Орталық» қызметі кадрларды курстық даярлау мен қайта даярлаудан 

тұрады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес 

лицензияланатын қызмет түрі болып табылмайды. 
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 4.2. «Орталықтың», оның ішінде қаржылық қызметтің қызметін 

ұйымдастыру және жалпы істерді жүргізу педагогикалық нәтижелердің оң 

тәжірибесі бар, қазіргі заманғы материалдық-техникалық және оқу - 

әдістемелік базасы, жоғары білікті кадрлық әлеуеті бар колледжге жүктеледі.  

 4.3. Кәсіптік даярлықтың нысандарын, мазмұны мен көлемін жұмыс 

берушілер мен жеке тапсырыс берушілер тиісті кәсіп бойынша қолданыстағы 

білім беретін оқу бағдарламаларының негізінде айқындайды.  

 4.4. Кәсіби құзыреттілікті арттыру негізінен колледж базасында, көшпелі 

курстар - қабылдаушы Тараптың базасында жүргізіледі. 

 4.5. Оқыту дәрістер, практикалық сабақтар, мастер - класстар, дөңгелек 

үстелдер, бейне-сабақтар түрінде, оның ішінде шетелдік мамандарды және 

практикалық білім мен дағдыларды арттырудың басқа да инновациялық 

нысандарын тарта отырып жүргізіледі. 

4.6. «Орталық» кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау 

жөніндегі қызметті мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырады: 

 теориялық білімдерін жаңарту, практикалық дағдыларын жетілдіру 

мақсатында ТжКБ жүйесінің инженерлік-педагогикалық кадрларының 

біліктілігін арттыру;  

 жаңа практикалық білім мен дағдыларды игеру, оларды кәсіби іске асыру 

саласын кеңейту мақсатында тиісті бейіндегі кадрларды қайта даярлау; 

 ТжКБ жүйесінің инженерлік-педагогикалық кадрларын жұмыс істейтін 

халық үшін "палатаның" және жұмыс берушілердің өтінімдері, сондай-ақ 

жеке өтініштер бойынша курстық даярлықты ұйымдастыру және өткізу; 

 жұмыспен қамту орталықтарымен шарттар бойынша жұмыссыз халық 

үшін курстық даярлықты ұйымдастыру және өткізу;  

 аралас мамандықтар бойынша колледж студенттері үшін курстық 

даярлықты ұйымдастыру және өткізу. 

 4.7. Оқыту тиісті бейіндегі базалық кәсіпорындарды тарта отырып, КҚКО 

базасында өтуі мүмкін.  

4.8. Курсанттар тобын қалыптастыру, оларды білім алушылар қатарына 

қабылдау жеке өтініш негізінде жүзеге асырылады (өтініш нысаны 1-

қосымша). жұмыс берушілердің өтінімі бойынша және "колледж"бойынша 

тиісті бұйрықпен ресімделеді. 

 4.8.1. «Орталық» жұмысында алқалылықты қамтамасыз ету үшін 5 адамнан 

тұратын Қамқоршылық кеңес (бұдан әрі - Кеңес) құрылады. Лауазымы 

бойынша кеңес құрамына «Палата» директорының әлеуметтік мәселелер 

жөніндегі орынбасары және «Колледж» директорының оқу-өндірістік жұмыс 



жөніндегі орынбасары кіреді. Келісім бойынша кеңес құрамына ТжКБ 

ұйымдарының өкілдері мен бизнес қызметкерлері кіреді.  

4.8.2. Кеңестің мақсаты-орталықтың жұмысын жоспарлау және талдау. 

Жоспарлар оқу жылына, үш жыл мерзімге, бір жылға (перспективалы) және 

бір айға (ағымдағы) әзірленеді. Палата мен колледж директорларының 

орталықтың перспективалық жұмыс жоспарлары бекітіледі. 

 4.8.3. Кеңес отырыстары оқу жылына үш рет, сондай-ақ қажеттілігіне қарай 

өткізіледі. Кеңестің отырыстарына кеңесші дауыспен кез келген мүдделі 

тұлғалар қатыса алады. Кеңес отырысын Палата директорының орынбасары 

және колледж директорының орынбасары кезекпен басқарады. 

Отырыстардың хаттамалары танысу үшін «Палата» және «Коллед» 

директорларына ұсынылады. 

5. Тараптардың міндеттері 

 5.1. «Палата» жұмыс берушілерден өтінімдер жинауға жәрдемдеседі және 

ТжКБ кәсіпорындары мен ұйымдары арасында “Орталық» пресс-релизін 

таратуға жәрдемдеседі. 

 5.2. «Колледж» мамандары кадрларды кәсіптік даярлаудың оқу 

бағдарламаларын әзірлейді және оларды «Палатамен» және Тапсырыс 

берушімен келіседі.  

5.3. Оқу курсы аяқталғаннан кейін сертификаттар беріледі (2-қосымша).  

5. «Орталық» қызметін қаржыландыру 

 5.1. “Орталық» қызметі өзін-өзі ақтау негізінде, тыңдаушылардың өз 

оқуының құнын төлеуі есебінен ұйымдастырылады. Құны оқытушылар, 

консультанттар, нұсқаушылар ретінде тартылған “Орталық» штаттық 

қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеуден, оқытудың әртүрлі нысандарын 

жүргізу үшін қажетті коммуналдық шығындардан, Үй-жайлар мен 

жабдықтарды жалға алған жағдайда, көшпелі сабақтарда, өкілдік 

шығындардан тұрады.  

7. Осы Ережеге өзгерістер енгізу және бекіту тәртібі  

7.1. Ереже, сондай-ақ ондағы өзгерістер бірінші – «Палата» және «Колледж» 

басшыларының бірлескен 

шешімімен бекітіледі. 
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