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ҚҚЭ УНИВЕРСИТЕТІ ЖӘНЕ  

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ КОЛЛЕДЖІ  ТАРИХЫ 

 

 Қарағанды экономикалық университеті білім беру қызметі нарығында 50 

жылдан аса жұмыс істейді.  

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті (бұрынғы Қазақ 

тұтыну кооперациясы университеті, бұрынғы Қарағанды кооператив институты) 

1966 жылғы 22 наурыздағы №125 КСРО Министрлер Кеңесінің Қаулысы негізінде 

1966 жылғы 9 маусымдағы №84 Центросоюз Басқармасының Қаулысымен 

құрылған болатын. 

1997 жылғы 5 шілдедегі Қазтұтынуодағы Басқармасының Қаулысымен 

Қазақтұтыну кооперациясы институты Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университеті (ҚҚЭУ) болып құрылды.  

Қарағанды экономикалық университеті Қазақстанның үздік 60 жоғары оқу 

орындарының қатарына кіреді. Қарағанды экономикалық университеті 

магистратура, аспирантура,  докторантура арқылы ғылыми-педагогикалық кадрлар 

даярлауды дербес жүзеге асырады.  

Білім беру сапасын арттыруды қамтамасыз етуге бағытталған халықаралық 

байланыстардың болуы, әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялану, сапалы 

мамандар даярлауға ықпал ететін факторлардың бірі болып саналады. 

Колледж университеттің құрамына оның құрылымдық бөлімшесі ретінде 2001 

жылы енгізілді. Ол Орталық Қазақстан өңірінде тарихы 1957 жылы кооперативтік 

училище негізінде басталған есептік-технологиялық колледж ретінде жақсы 

белгілі. 1957 жылы ұйымдастырылған кооперативтік училище 40 жылғы қызметі 

ішінде Қазақстанның тұтыну кооперациясы үшін бірнеше мыңдаған кәсіпқой 

маман даярлап шығарды. 

Колледж мамандықтары қатарын кеңейту және оның мәртебесін өзгерту 

колледж атауының өзгеруіне әкеп соқты, бұл мамандарды даярлау ерекшеліктерін 

анағұрлым толығырақ қамтып көрсете бастады. Университет Ғылыми кеңесінің 

қаулысымен 2002 жылы колледждің атауы «Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университетінің экономика, бизнес және құқық колледжі» болып 

өзгертілді. 

ҚҚЭУ ЭБҚ колледжі – Қарағанды өңірінде техникалық және кәсіптік білім 

мамандарын даярлау бойынша білім беру қызметтері нарығында жетекші орында 

тұрған колледждердің бірі. ҚҚЭУ ЭБҚ колледжі нарықтық қатынастар, 

менеджмент және маркетинг, бизнес және кәсіпкерлік, бухгалтерлік есеп және 

аудит, құқық, ақпараттық технологиялар және т.б.  салалар бойынша мамандарды 

даярлайды.        
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Білім беру ұйымының қызметіне қойылатын талаптардың сақталуын тексеру, 

ұсынылатын білім беру қызметтерінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт 

талаптарына сәйкестігін анықтау мақсатында 2017 жылы колледж мемлекеттік 

аттестациядан өтті.  

Мемлекеттік аттестаттау нәтижелері бойынша комиссия келесі қорытынды 

шығарды: Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің экономика, 

бизнес және құқық колледжінің білім беру қызметі техникалық және кәсіптік білімі 

бар мамандарды дярлау талаптарына және бағыттарына сәйкес келеді. 

2019 жылы колледж 0201000 «Құқықтану», 0518000 «Есеп және аудит», 

1226000 «Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны 

ұйымдастыру» білім беру бағдарламалары бойынша институционалдық және 

мамандандырылған аккредитациядан өті.  

Колледжде жоғары білікті мамандардан құралған педагогикалық ұжым – 

жоғарғы және бірінші санат оқытушылары, магистрлер, сондай-ақ университет 

оқытушылары – ғылым канидаттары және доценттер қызмет атқарады. 

Колледжде берілетін білім мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі. Оқу 

процесі оқытудың ең жаңа технологияларын қолдану арқылы құрылған. Сабақ 

барысында оқытушылар әр түрлі техникалық оқыту құралдарын:  

бейнепроекторлар, бейнемагнитофондар, теледидарлар қолданады. Колледж 

компьютерлік техникамен жеткілікті түрде жабдықталған, студенттерге 

«Интернет» жаһандық желісін қолдану мүмкіндігі беріледі. Колледжде сабақтарды 

жүргізуге арналған мамандандырылған кабинеттер мен зертханалар бар. Колледж 

студенттері университет және колледж оқытушылары әзірлеген оқулықтармен 

және оқу құралдарымен, электрондық оқулықтармен қамтамасыз етілген.  

ҚҚЭУ және колледждің материалдық-техникалық базасы бірыңғай оқу кешені 

болып табылады. Оқыту процесі студенттер қалашығы қағидасы бойынша 

ұйымдастырылған. 

Тәрбие жұмыстары студентің тұлға ретінде кәсіби, зияткерлік және әлеуметтік 

шығармашылыққа қабілетті азамат және өз елінің патриоты ретінде қалыптасуы, 

дамуы, өзін-өзі танытуы және әлеуметтенуі үшін оңтайлы жағдайлар туғызуға 

бағытталған. Білім алушылардың патриоттық, рухани және адамгершілік 

қасиеттерін қалыптастыру колледж студенттерінің бүкіл оқу кезеңі үшін тәрбие 

жұмысының Перспективалық кешенді жоспарына сәйкес жүргізіледі. 

ЭБҚ колледжі ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік», 

«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» 

Жолдауларында, ҚР білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жж. 

арналған Мемлекеттік бағдарламасында, колледж дамуының 2020 жылға дейінгі 

Стратегиялық жоспарында алға қойылған мақсаттарға сәйкес жұмыс атқарады.  
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2009 жылдың 25 шілдесіндегі № 319 мемлекеттік лицензияға сәйкес колледж 

15 мамандық бойынша күндізгі және сырттай қашықтықтан оқыту түрлері 

бойынша ТжКО бағдарламалары бойынша білім беру қызметін жүргізуге құқылы. 

Колледждегі білім беру қызметі жүргізілетін мамандықтар университеттің білім 

беру бағдарламаларымен үйлестірілген, бұл колледж түлектеріне өздерінің білім 

траекториясын құруға мүмкіндік береді. 

Колледж түлектері мемлекеттік үлгідегі диплом алады, оқыту екі тілде – 

мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі. 

Колледждің университет корпусында орналасуы болашақ студенттерге 

студенттік ортаға оңай бейімделуге мүмкіндік туғызады, сонымен қатар оған 

колледж бен университеттің бірыңғай оқу-тәжірибе шараларын өткізуге ықпал 

етеді. 

Мекен–жайымыз:  100009, Қарағанды қ., Академическая көш. 9.  

Университетке дейін: № 19, 44, 34 автобустар,  № 30, 31 маршруттық таксилермен 

жетуге болады. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  

МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІ 

 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасында көгілдір түс 

аясында шаңырақ бейнеленген. Ол – елтаңбаның жүрегі іспеттес. Шаңырақ 

әлемнің біртұтастығын, мемлекеттің бастауы - отбасы ошағын бейнелейді. 

Шаңырақты айнала уықтар шаншылған. Олар күн сәулесіндей жарқырайды. Екі 

жағын аңыз ертегілеріндегі пырақтардың қанаттары көмкеріп тұр. Қанатты пырақ - 

мәңгілік өмір, шексіз даму және Қазақстан секілді бір шаңырақ астында өмір сүріп 

жатқан халықтардың рухани байлығын көрсетеді.  

Елтаңбаның маңдайшасында бес бұрышты жұлдыз бар. Ол - мемлекеттіміздің 

«бағымыз ашылып, жұлдызымыз жарқырай берсін» деген асыл арманын арқалап 

тұрғандай. Төменгі жағында «Қазақстан» деген жазу бар. Реңдік бейнесі - алтын 

және көгілдір түсті. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңбасының көшірме 

бейнесі, оның өлшемдеріне қарамастан ҚР Президенті Резиденциясында сақтаулы 

ҚР Мемлекеттік елтаңбасының түрлі-түсті немесе ақ-қара бейнесіне сәйкес келуі 

қажет. 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттіқ туы – тік бұрышты, ені – 1 

метр, ұзындығы – 2 метр көгілдір мата. Көгілдір түс – бейбітшіліктің, 

тыныштықтың, жарқын болашақтың және ашық аспанның нышаны. Тудың 

ортасында жарқырап шыққан шұғылалы күн орналасқан. Бұл – бейбітшіліктің 

белгісі. Күннің астында қалықтап ұшқан қыран құс бейнеленген. Дала құсы – 

дарқандық пен қырағылық және биікке самғау белгісі. Тудың сол жағында қазақ 

халқының ұлттық өрнегі бейнеленген. Өрнек қазақ халқының салт-дәстүрін, 

мәдениетін және ұлттық өнерін білдіреді. 

   Күн, қыран құс және өнрек алтын түспен берілген. Алтын түс – 

молшылықтың, байлықтың, құт-берекенің белгісі. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік туының көшірме бейнесі, оның 

өлшемдеріне қарамастан ҚР Президенті Резиденциясында сақтаулы ҚР 

Мемлекеттік туының түрлі - түсті немесе ақ-қара бейнесіне сәйкес келуі қажет.  

  

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Гимні 

Алтын күн аспаны, Алтын дән даласы, 

Ерліктің дастаны, Еліме қарашы! 

Ежелден ер деген, Даңқымыз шықты ғой, 

Намысын бермеген,Қазағым мықты ғой! 

Қайырмасы: 

Менің елім, менің елім,Гүлің болып егілемін, 

Жырың болып төгілемін, елім! Туған жерім менің - Қазақстаным! 

Ұрпаққа жол ашқан,Кең байтақ жерім бар. 

Бірлігі жарасқан,Тәуелсіз елім бар. 

Қарсы алған уақытты, Мәңгілік досындай. 

Біздің ел бақытты,Біздің ел осындай! 
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ҚҚЭУ және ҚҚЭУ ЭБҚК СТУДЕНТІНІҢ 

АР-НАМЫС КОДЕКСІ 
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің және Экономика, 

бизнес жіне құқық колледжінің студенттері өздерінің жоғары оқу орны жүйесіндегі 

басты мақсаттарын жүзеге асыру және жауапкершіліктерін түсіну – жеке тұлғаның 

мәдениетінен хабардар және кәсіби дайындық, потенциалының әлемдік көзқарасқа 

ие болуы, жасампаз ойлау мүмкіндігі, мамандықтары бойынша тұрақты 

құзіреттілікті иеленуді өзінің парызы деп есептеп және басқарудың корпоративті 

қағидаларының дамуы, осы ар-намыс кодексінің жауапкершілігін міндеттенеді 

және мүлтіксіз орындалуына атсалысады. 

   1. ҚҚЭУ және ЭБҚК студенті Қазақстан Республикасының лайықты азаматы 

болуға, таңдаған мамандығының кәсіби шебері болуға, өз бойындағы 

шығармашылық қасиеттерді дамытуға ұмтылады.  

2. ҚҚЭУ және ЭБҚК студенті білім берудің және білімді бақылаудың барлық 

түрлеріне адалдықпен қарайды, білім берудің барлық қабылданған стандарттарын 

сақтайды.  

3. ҚҚЭУ және ЭБҚК студенті академиялық теріс әдеттердің барлығымен 

күресуді өзінің міндеті деп санайды:   

- білім сапасын бақылау барысында көшіріп алуға және басқалардан көмек 

сұрауды;  

- көлемі жағынан әр түрлі дайын оқу материалдарын (рефераттарды, курстық, 

бақылау және дипломдық және басқа да жұмыстарды), ғаламтор-қорынан алынған 

еңбектерді өз атынан беруді;    

- туыстық немесе қызметтік қатынастырды пайдалана отырып жоғары баға 

алуды;    

- сабақты себепсіз босату, сабаққа кешігіп келуді;   

- сабақ барысында ұялы телефонды, музыка тыңдауға және компьютерлік 

ойындар ойнауға аранлған басқа да техникалық құралдарды пайдалануды.  

ҚҚЭУ және ЭБҚК студенті аталған академиялық теріс әдеттердің барлығы 

сапалы және бәсекеге қабілетті білім алуға, Қазақстанның болашақ бетке ұстар 

экономикалық және саяси басқаруға  лайықты маман болуына  сәйкес 

келмейтіндігін білуі тиіс.  

4. ҚҚЭУ және ЭБҚК студенті: 

- ҚЭУ атынан университет аумағында өткізілетін шараларды жүзеге асыру 

барысында саяси дұрыс көзқарасын ұстанады; 

- басқа студенттермен карым-қатынас барысында студенттік этика мен іскерлік 

тәртіп ережелерін сақтайды;  
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- өзге халықтардың салт-дәстүрлерін құрметтейді, олардың мәдени және басқа да 

этникалық ерекшеліктерімен санасып, толеранттықты сақтап, әлеуметтік топтары 

мен діни ерекшелігіне қарай бөлмейді.  

- сырт келбеті, мінез-құлқы және ойлау қабілетінде ұқыптылық үйлесім табуы 

тиіс.  

5.  ҚҚЭУ және ЭБҚК студенті жатақханада өзімен бірге тұратындармен және 

әкімшілікпен түсіністік және қарым-қатынаста болуы қажет.  

6. ҚҚЭУ және ЭБҚК студенті оқытушылармен, қызметкерлермен, 

университет әкімшілігі өкілдерімен сыпайыгершілік қатынаста болып, әдепсіздік 

және дөрекі қылық көрсетпейді.  

7. ҚҚЭУ және ЭБҚК студентіне жеке тұлғаны қорлайтын сөздер айтуға 

тыйым салынады. 

8.  ҚҚЭУ және ЭБҚК студенті университеттік қоғамдастықта жоғары 

академиялық мәдениетті, сенім мен өзара сыйластықты сақтауға, болған кикілжіңді 

бейбіт жолмен шешуге тырысып, басқа студентке зорлық-зомбылық қолдануға жол 

бермеуі тиіс.   

9. ҚҚЭУ және ЭБҚК студенті ҚЭУ студенттік қауымдастығы атына және 

беделіне нұсқан келтіретін кері әсерлі қылықтардан аулақ болуы тиіс. 

 10. ҚҚЭУ және ЭБҚК студенті салауатты өмір салтын ұстанады және 

университет аумағындада, одан тысқары жерлерде де барлық зиянды әдеттерден 

бас тартады.  

11. ҚҚЭУ және ЭБҚК студенті оқу орнының дәстүрлерін құрметтейді, оның 

мүлкін күтіп ұстайды, студенттің Үйінде тазалық пен тәртіпті сақтайды;  

12. ҚҚЭУ және ЭБҚК студенті студенттік өзін-өзі басқару жүйесін нығайтуға, 

студенттік шығармашылық белсенділікті дамытуға (ғылыми-білім беруде, спортта, 

шығармашылықта және т.б.), жоғары оқу орнының корпоративтік мәдениеті мен 

имиджін көтеруге бағытталған кез келген іс әрекетті қажетті және пайдалы деп 

санайды.     

13. ҚҚЭУ және ЭБҚК студенті жалпы ұйымдастырушылық мәселелер мен оқу 

үрдісінде өз пікірін білдіруге, осы Кодекс ережелері бұзылған жағдайда оны 

талқылауға қатысуға құқылы.   

14. Студенттік  өзін-өзі басқару органдары бөлімдерде және колледжде осы 

Кодексті бұзушыларға моральдық жаза қолдануға құқылы, олар: коғамдық 

айыптау, студенттік өзін-өзі басқару қызметіне катысу құқығынан уақытша айыру. 

Осындай жаза қолдану шараларын әр бөлімнің студенттік өзін-өзі басқару 

органдары  өздері шешеді.  

Осы Кодекс нормаларын өзімізге қабылдай отырып, оны бұзу 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикаклық университетінің және ҚҚЭУ 

Экономика, бизнес және құқық колледжі студентінің ар-намысына, қадір–

қасиетіне және студент атағана нұқсан келтіретініне толық есеп береміз.  
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 УНИВЕРСИТЕТ ЖӘНЕ ЭБҚ  КОЛЛЕДЖІНІҢ 

ҚҰРЫЛЫМЫ 

ҚҚЭУ-дің: 

 4 жатақханасы 

 қоғамдық тамақтандыру кешені  

 медициналық қызмет көрсету 

 демалыс аймағы  

 оқу – сауықтыру  базасы  

 спорт залы  

 саунасы бар. 

ҚҚЭУ-де студенттердің Мәдениет Сарайы  жұмыс істейді, университет  пен 

колледждің түрлі шығармашылық бірлестіктері, мультимедиялық сыныптары бар 

әмбебап кітапхана, ақпараттық – білім беру орталығы, оқу-теледидар орталығы 

соның құрылымына  кіреді. 

4 факультет: 

 есеп-қаржы факультеті; 

 экономика және басқару факультеті; 

 бизнес және құқық факультеті; 

 қашықтықтан оқыту факультет. 

 

Экономика, бизнес және құқық колледжі: 

Директор 

Директорлың оқу ісі жөніндегі орынбасары 

Директорлың әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасары 

Директорлың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары 

 

4 бөлім: 

 «Құқық» бөлімі 

 «Экономикалық» бөлім 

 «Ақпараттық-технология» бөлімі 

 Сырттай - қашықтықтан оқыту бөлімі 

 

6  пәндік циклдік  комиссия 

 әлеуметтік-гуманитарлық пәндер ПЦК 

 экономикалық пәндер ПЦК 

 құқықтық пәндер ПЦК  

 туризм және бизнес ПЦК 

 технологиялық пәндер ПЦК 

 математика және ақпараттық жүйелер пәндері ПЦК 
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каб 

№  

ТАӘ Лауазымы  Телефон 

311 Кудайбергенова Салтанат 

Кайруллаевна 

 

ЭБҚ колледжінің директоры 50-40-25 

319 Альмухаметова  

Александра Геннадьевна 

 

Колледж директорының оқу ісі 

жөніндегі орынбасары 

44-16-41 

314 Оспанова 

Гульнара Сериковна 

Колледж директорының 

әдістемелік жұмысы жөніндегі 

орынбасары 

313 Томашинова Наталья 

Накышевна 

Колледж директорының тәрбие 

жұмысы жөніндегі орынбасары 

318 Утянова  Нуржамал 

Мырзагалиевна 

 

Оқу бөлімі меңгерушісі 

 

 

321 

Сагиева 

Тамара Зекеновна 

 

Экономикалық бөлім меңгерушісі 

Снегирева Марина Васильевна Ақпараттық-технология бөлімінің 

меңгерушісі 

 

323 Утешева Зайдагуль Советовна 

 

Құқық бөлімінің  меңгерушісі 

 

315 Кунева Жибек Сансызбаевна 

 

Сырттай-қашықтықтан оқыту 

бөлімінің меңгерушісі 

 

Байжанова Бибигуль 

Мейрамовна 

Әдіскер 

 

Маханова Анара Михайловна 

 

Тьютор-менеджер 

320 Николаева Карина 

Александровна 

 

Кәсіптік бағдар беру жұмысы 

жөніндегі менеджер  

Айткалиева Балауса 

Рамазанқызы 

 

Тәжірибе және еңбекке 

орналастыру жөніндегі әдіскер 

302 Алписова Салтанат 

Кайракпаевна 

Сапа жөніндегі менеджер 

Макимова Айжан Газизовна Студенттердің жеке ісін жүргізу 

инспекторы 

 

322 Копобаева Дина Сарқытовна Педагог-психолог 
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316 Исагулова Ажар 

Тулепбергеновна 

Әдіскер 

 

Пәндік циклдік комиссиялар 

 

008 Ахметова Әлия Мұратовна   Құқықтану пәндері 

  ПЦК төрағасы  

 

44-16-41 

210 Нығметова Шынар Талаповна   Экономикалық  пәндер 

ПЦК төрағасы 

 

316у Дюсембекова Айгуль 

Муратовна 

 Технологиялық  пәндер 

ПЦК төрағасы 

 

308 Шахзадина  Асель Шохановна  Туризм және бизнес  

ПЦК төрағасы 

 

303 Аймаганбетова Даркен 

Зекенқызы   

 Әлеуметтік-гуманитарных 

пәндер 

ПЦК төрағасы 

 

312 Бабагулов Ерулан Ескендирулы  Математика және ақпараттық 

жүйелер пәндері 

ПЦК төрағасы 
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ҚҚЭУ ЭБҚ колледжінде жүзеге асырылатын білімберу бағдарламалары 

 

№ 

р.с. 

Мамандық 

шифры 

Мамандық атауы Берілетін біліктілік 

 

1 0201000 Құқықтану   Заң кеңесшісі 

2 0501000 Әлеуметтік жұмыс Әлеуметтік жұмыс 

жөніндегі маман 

3 0507000 Қонақүй шаруашылығы 

қызметін ұйымдастыру  

Администратор 

4 0508000 Тамақтануды ұйымдастыру  Технолог-менеджер 

 

5 0511000 Туризм (салалар бойынша) Менеджер 

Турагент 

6 0513000 Маркетинг (салалар 

бойынша) 

Маркетолог 

 

7 0514000 Бағалау (салалар және 

қолдану аясы бойынша)  

Техник-бағалаушы 

8 0515000 Менеджмент (салалар және 

қолдану аясы бойынша) 

Менеджер 

9 0516000 Қаржы (салалар бойынша) Қаржы жұмысы 

бойынша экономист 

10 0518000 Есеп және аудит (салалар 

бойынша) 

Бухгалтер 

Экономист-бухгалтер 

11 0519000  Экономика (салалар 

бойынша) 

Экономист 

12 0601000 Стандарттау, метрология 

және сертификаттау 

(салалар бойынша)  

Стандарттау технигі 

13 1226000 Тамақтандыру 

кәсіпорындарының өнім 

өндіру технологиясы және 

оны ұйымдастыру 

Жартылай дайын 

тамақ фабрикаттарын 

жасаушы 

Техник-технолог 

14 1305000 Ақпараттық жүйелер 

(қолдану салалары 

бойынша) 

Дизайнер 

Техник-

бағдарламашы 

15 1509000 Экология және 

табиғатқорғау қызметі 

(түрлері бойынша) 

Ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтар 

технигі 
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ҚҚЭУ ЭБҚ колледжінің оқу ақысын төлеу тәртібі 

Күндізгі және сырттай (қашықтықтан окыту технологиясын қолданып) 

оқыту бөліміне оқуға түсушілер құжат тапсырған кезде абитуриенттің 

жазбаша өтінішіне сәйкес, жылдық оқу ақысының 30 пайзынан 50 пайызына 

дейінгі соммасын төлеуі керек; бұл жағдайда жылдық сомманың 50 пайызын 

- оқу жылының 01 қарашасына дейін, қалған соманы емтихан сессиясына 

дейін төлеуі тиіс.  

2,3,4 курс студенттері жылдық оқу ақысының 30 пайзынан 50 пайызына 

дейінгі сомасынстуденттің жазбаша өтінішіне сәйкес төлеуі керек; бұндай 

жағдайда жылдық сомманың 50 пайызын - оқу жылының 01 қарашасына 

дейін, қалғанын емтихан сессиясына дейін төлеуі тиіс.  

 

ҚҚЭУ ЭБҚ колледжі студенттеріне көрсетілетін қаржылай көмек 

 

«ҚҚЭУ ЭБҚК студенттеріне қаржылай көмек көрсету туралы ереже» 

негізінде келесі категориядағы студенттердің оқу ақысына жеңілдік жасалады: 

 балалар үйінде тәрбиеленбеген,  жетім студенттерге, қорғаншылық пен 

қамқоршылығы бар студенттерге;  

 бала кезінен мүгедек-студенттерге және І, ІІ, ІІІ топ мүгедектеріне; 

 ҚҚЭУ және ЭБҚ колледжінде оқитын бір отбасының екі және одан да 

көп студенттеріне, егер «жақсы» және «үздік» оқитын болса;    

 әлеуметтік тұрмысы төмен және көпбалалы отбасынан шыққан 

студенттерге, егер «жақсы» және «үздік» оқитын болса;    

 ҚҚЭУ және ЭБҚ колледжі оқытушыларының балаларына, олардың 

еңбек өтіліне сәйкес;  

 соғыс ардагерлері мен мүгедектері балаларына (оның ішінде 

Ауғанстанда интернационалдық борышын атқарғандардың);  

  «үздік» және «жақсы» бағаға оқып, оқу, ғылым, қоғамдық және 

спорттық салаларда белсенділік танытқан, өз жетістіктері арқылы 

университет пен колледж мәртебесін насихаттаушы студенттерге. 
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ҚЭУ кітапханасы – Қазақстанның жоғары оқу 

орындары Қауымдастығының мүшесі, Қазақстан 

кітапханалары Ақпараттық Консорциумының 

мүшесі. ҚЭУ кітапханасы – қор құрамы бойынша 

үздік жоғары оқу орындары кітапханасының бірі. 

Оған барлық білім салалары бойынша ғылыми, оқу, 

анықтамалық әдебиеттер, нормативтік құжаттар, 

мерзімді басылымдар, бейнефильмдер, CD-ROM 

оқулықтары кіреді. Сирек кітаптар қоры бөлінген 

(19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басындағы 

әдебиеттер). Кітапхананың жалпы қоры 800 мың данадан асады. Электронды 

басылымдардың қоры – 700 атаудан артық. Жыл сайынғы мерзімді 

басылымдардың түсуі – 200 атаудан асады. 

 

Сіздерге қызмет көрсетеді: 

 

 оқулықтар және оқу - әдістемелік әдебиеттер абонементінде Сіз оқулықты 

үйге ала аласыз; 

 көркем әдебиеттер және өнер жайлы әдебиеттер абонементінде Сіз: көркем 

әдебиеттерді  – үйге (кітапханашы көрсеткен мерзімге); өнер жайлы әдебиеттерді 

– оқу залынан ала аласыз; 

Әдебиеттер абонементінде мынадай мерзімдерге үйге алуға беріледі:  

1) Саны жеткілікті данадағы оқу әдебиеттері шектеусіз оқу жылына беріледі; 

2) Кітапханада саны шектеулі оқу әдебиеттері 10 күн мерзімге беріледі; 

3) Ғылыми әдебиеттер 2-3 кітап санында 5 күнге дейінгі мерзімге беріледі; 

4) Көркем әдебиет 2-3 кітап санында 15 күнге дейінгі мерзімге беріледі; 

5) Мерзімді басылымдар, сөздіктер, анықтамалар, энциклопедиялар, 

нормативтік құжаттар үйге алуға берілмейді; 

6) Егер материалға сұраныс болмаса пайдалану мерзімі ұзартылуы немесе 

басылым бір ғана данада болса немесе жоғары сұраныспен пайдаланылатын болса 

пайдалану мерзімі қысқаруы мүмкін; 

7) Алған басылымның әрбір данасы үшін оқырман кітап формулярына қол 

қояды. Кітапты қайтарған кезде оқырманның қолын кітапханашы өз қолымен 

өшіреді. 
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 мамандандырылған оқу залдары: 

- экономикалық әдебиеттерді оқу залы 

- заң және гуманитарлық әдебиеттерді оқу залы 

- мерзімді басылымдарды оқу залы 

Оқу залында кітаптар беру транскрипт бойынша жүргізіледі. 

Әдебиеттер 5 данаға дейінгі санда беріледі. 

Оқу залынан әдебиетті сыртқа алып шығуға тыйым салынады. Осы 

ережені бұзған жағдайда оқырман ережені бұзу дәрежесіне қатысты кітапхана 

әкімшілігі белгілеген мерзімге кітапхананы пайдалану құқығынан айрылады. 

Сіз кітаптарды және мерзімді басылымдарды пайдаланғанда оларға 

жанашырлықпен қарауыңыз тиіс. Сіз  басылымды алған бетте оның қандай 

жағдайда екенін тексеріп, ақаулары болса, ол туралы кітапханашыны ескертуіңіз 

қажет. Басылымды соңғы пайдаланған оқырман жауапкершілікте болады. 

Кітапты жоғалтқан немесе бүлдірген   оқырман, сол басылымның орнына жаңа 

данасын немесе кітапхана шешімі бойынша  құндылығы сол кітаппен тең санаған 

әдебиетпен алмастыруға міндетті. 

 библиографиялық секторда Сізге 

әдебиет таңдауға көмек көрсетеді, анықтамалық 

және нормативтік әдебиеттер береді. 

 мәдени-эстетикалық және шығарма-

шылықты дамыту орталығы. 

 мультимедиялық технологиялар 

орталығы. Мультимедиялық технологиялар 

орталығы компьютерлермен, телевизорлармен, магнитофондармен (аудио-бейне), 

басты телефондармен, сканерлермен, принтерлермен жабдықталған. 

Пайдаланушыларға мынадай қызметтер көрсетіледі: 

1. Электронды каталог (ЭК) 1990 жылдан экономика және құқық жөніндегі 

әдебиеттерді, 1999 жылдан бергі басқа білім салалары бойынша әдебиеттерді 

библиографиялық сипаттау арқылы кітапхана қорын көрсетеді және жаңа түскен 

әдебиеттермен (кітаптар, мерзімді басылымдардан, мақалалар) толықтырылып 

отырады. 

2. Оқу материалдары бар аудио- және бейне кассеталар (профессор-

оқытушылар құрамының лекциялары); электронды ақпарат көздеріндегі оқулықтар 

және оқу құралдары (компакт-дискілер, CD ROM) – жеке дискеттерде 

материалдарды қарау және жазу, бейне және аудиокассеталар. 

3. Спутниктік теледидар арқылы оқытушы бағдарламаларға мүмкіндік алу. 

4. Құжаттарды сканерлеу және мәтіндерді басып шығару. 

5. Интернет желісінде жұмыс жасау. 
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6. EBSCO мәліметтер базасын пайдалану – маңызды және сенімді ақпараттар 

алу. Осы жобаны жүзеге асыру, электрондық форматтағы әлемдік ғылыми, 

экономикалық, қоғамдық – саяси және ақпараттық мерзімді басылымдардың аса 

үлкен санын алу мүмкіндігін береді (барлығы 5 мың басылымнан асады). 

Мәліметтер базасы ағылшын, неміс және француз тілдерінде. Сондай – ақ , орыс 

тіліндегі саяси, коммерциялық, заң, ғылыми және мекен-жай  анықтамалық 

ақпараттарды қамтитын (27 миллион құжаттан аса) «Ресей мерзімді басылымдары» 

мәліметтер базасын пайдалану мүмкіндігі берілген. 

 

Сіз біздің кітапханадан ғана экономика, тұтыну 

кооперациясы, саяси экономия жайлы XIX 

ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басындағы 

кітаптар коллекцияларымен таныса аласыз. 

7. «Заң» мәліметтер базасы – ҚР әділет 

Министрлігінде тіркелген ҚР жоғары заң шығарушы 

және атқарушы органдардың нормативтік құқықтық актілерінің электронды 

жинағы. «Заң» мәліметтер базасы күн сайын электронды пошта бойынша 

жаңартылып отырады. 

8. Кітапхананы университеттің ішкі желісіне қосу. 

9. Электронды каталогты («кітаптар», «мақалалар», «диссертациялар мен 

авторефераттар», «сирек кітаптар») пайдалану. Авторы, тақырыбы, негізгі сөздер, 

бастапқы деректер, баспа, шыққан жылы т.б. бойынша материалдар іріктеу.  

10. «Университет оқытушыларының еңбектері», «Кооперация» толық мәтінді 

мәліметтер базасын пайдалану. 

 

 Ақпараттық білім беру орталығы университет өкілдерімен бейне 

конференцияларды қамтамасыз етеді; алыстағы пайдаланушыларға виртуалды 

анықтамалық-ақпараттық қызмет көрсету. 
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Кітапхананың жұмыс тәртібі : 

Кітапхана демалыссыз жұмыс істейді, күн сайын 9.00-ден 19.00-ге дейін;  

Сенбіде 9.00-ден 18.00-ге дейін,  

Жексенбіде 10.00 –ден 14.00-ге дейін жұмыс істейді. 
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Каб.№ Шығармашылық 

бірлестіктер 

Жұмыс кестесі Уақыты 

320 

универ 

«Жайна» би ансамблі Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма 15.00-18.00 

универ Сән театры және көркем 

модель жасау студиясы 

Сейсенбі, Бейсенбі 15.00-17.00 

универ Қазақтың халық астаптар 

ансамблі 

күнделікті 15.00-17.00 

314а 

колледж 

«Ұлағат» дебат клубы 

қаз.лигасы 

Сейсенбі , бейсенбі 11:00-13:00 

14:30-16:30 

314а 

колледж 

«Ұлағат» дебат клубы  орыс 

лигасы 

Сәрсенбі , жұма 12.00-13.30 

14:30-16:30 

314а 

колледж 

КВН Сейсенбі, бейсенбі, сенбі 

 

15.00 - 20.00 

314а 

колледж 

Заманауи би клубы Сейсенбі, бейсенбі 15.00-18.00 

универ Қазақтың халық шекті 

астаптар ансамблі 

Күнделікті 15.00-17.00 

314а 

колледж 

Блогерлер клубы Дүйсенбі, бейсенбі 

 

11.00-13.00 

13.30-15.30 

Спорт 

түрлері 

Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма 

Баскетбол 

(ұлдар) 

18.00-19.10  18.00-

19.10 

 18.00-

19.10 

Баскетбол 

(қыздар) 

 18.00-

19.10 

 18.00-

19.10 

 

Волейбол  15.00-

16.30 

 15.00-

16.30 

 

Мини-футбол 

15.00-18.00 

 15.00-

18.00 

  

Жеңіл атлетика  15.10-17.00  15.10-

17.00 

 

Стол теннисі  15.00-17.00  15.00-

17.00 

 

Атлетикалық 

гимнастика 

Күнделікті с 15.00 до 17.00 

ЛФ К 15.10-17.00     

Шашки  

 

15.10-17.00  15.10-

17.00 

 15.10-

17.00 

Шахматы 

 

 15.10-

17.00 

 15.10-

17.00 

 

Рубик-кубик 

 

15.10-17.00  15.10-

17.00 

 15.10-

17.00 
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314а 

колледж 

Волонтерлар клубы Сейсенбі,  жұма 

 

11.00-13.00 

13.30-15.30 

314а 

колледж 

«Бизнес империясы» 

Бизнес-мектебі  

Жас кәсіпкерлер клубы 

Сәрсенбі , жұма 11.00-13.00 

15.30-17.30 

314а 

колледж 

Интеллектуалдар клубы Дүйсенбі, сәрсенбі 16.00-18.00 

314а 

колледж 

 «Саналы ұрпақ» клубы Бейсенбі, сенбі 12.30-14.30 

Колледждің  шығармашылық бірлестіктерін қалыптастыру  және оларға  Сіздің қатысуыңыз 

туралы сұрақтар бойынша  ЖАК хабарласыңыз: 

 «Жігер» ЖАК  координаторы -  Рымбеков Сұлтан Егимбаевич,  № 308 кабинет 

 «Жігер» ЖАҚ төрайымы - 2 курс студенті  Қанат Мирас  

тел.:8700-094-54-00  № 314а кабинет 

«Болашақ» студенттік кеңесінің төрағасы  

3 курс студенті  Шакенов  Рустам  Тел.: 8-700-545-58-18, № 314а кабинет   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колледж бүгінде болашақты қалыптастырады! 
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Сіздің тәлімгеріңіз – топ Жетекшілері 

 

Топ жетекшісі қазіргі заманғы нарықтық қатынастар жағдайында жұмыс 

істеуге мамандарды даярлау, тәрбиелеу және оқыту саласында мемлекеттік 

саясаттың белсенді маманы болып табылады. 

Топ жетекшісінің қызмет бағыты: 

- Студенттерге жоғары моральдық қасиеттерді, мақтаныш сезімін, 

отансүйгіштікке және өз Отанын ардақтау, Қазақстан Республикасының ұлттық 

рәміздері мен тілдерін құрметтеуге үйрету; 

- Еңбек пен өмірдің эстетикасы, халықтық салт- дәстүрлерді құрметтеуді, 

табиғаттың сұлулығын және байлығын түсінуге және бағалауға қабілетті, жоғары 

көркемдік талғамда студенттердің дамуына ықпал ету; 

- колледж студенттері контингентін сақтап қалу үшін тиімді әрекеттер жасау; 

- топ студенттерін біріктіру мақсатында  достық, ынтымақтастыққа  баулитын  

жұмыстар жүргізу. 

Топ жетекшісі келесі функцияларды орындайды: 

- топтың  жекн жиналысы мен, негізігі қоғамдық шараларын ұйымдастыру 

және оларға қатысу; 

- топ старостасын сайлауға және тағайындауға қатысу; 

- студенттердің сабақ үлгерімдері мен тәртіптерін бақылау, қажетті көмек 

көрсетуді уақытылы қамтамасыз ету, 

- топқа сабақ беретін оқытушылармен тығыз қарым-қатынаста болу; 

- әрбір студентпен жеке бағыт беру жұмыстарын жүргізу; 

- студенттік белсенді топтармен қарым-қатынас  жасау; 

- студенттің өзін-өзі басқаруын дамыту; 

- студенттермен ізгі қарым-қатынаста болу. 
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Студенттердің білімін бақылау және бағалау 

 

ҚР БҒМ 18.03.2008 жылы № 125 бұйрығымен «Ағымдағы бақылаудың аралық 

және қорытынды, типтік ережелерін бекіту туралы» студенттердің білімін бақылау 

мен бағалау кешенін оқыту. 

Білім алушыларды бағалау бес балдық жүйеде жүргізіледі: (5 «үздік», 4-

«жақсы», 3-«қанағаттанарлық», 2-«қанағаттанарлықсыз»): 

«5» («үздік») - егер білім алушы барлық бағдарламалық материалдарды терең 

меңгеріп, толық, сауатты, дәйекті және логикаға сәйкес оны баяндап, тапсырманың 

түрін өзгерту барысында дұрыс жауап берсе, қойылған мақсаттарды дұрыс шеше 

білсе, монографиялық материалды біліп, қабылданған шешімдерді дұрыс негіздеп, 

практикалық жұмыстарды орындаудың әр түрлі дағдылары мен әдістеріне ие 

болып, қателеспей, материалды өздігінен жинақтап қорытып баяндай алса; 

«4» («жақсы») - егер білім алушы бағдарламалық материалды жақсы біліп, 

оны сауатты, мәнімен баяндап, сауалға жауап бергенде елеулі дәлелсіздіктерді 

жібермей, теориялық ережелерді дұрыс пайдаланып, практикалық міндеттерді 

орындау барысында қажетті дағдыларға ие болса; 

«3» («қанағаттанарлық») - егер білім алушы  тек қана негізгі материалды 

меңгеріп, бірақ кейбір нақтылауларды білмей, дәлелсіздіктерді, дұрыстау емес 

тұжырымдамаларды жіберіп, бағдарламалық материалды баяндау және 

практикалық тапсырманы орындау барысында қиындық көрсе; 

«2» («қанағаттанарлықсыз») - егер білім алушы бағдарламалық 

материалдардың маңызды бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, практикалық 

жұмыстарды қиындықпен орындаса. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында осы өлшемдерді (критерийлерді) 

басшылыққа алады. 

Пән бойынша қорытынды баға аралық аттестаттау нәтижесі бойынша 

анықталады (сынақ және емтихан): 

1. Пән бойынша аралық аттестациялау сынақ және емтихан тәртібінде 

өткізілетін болса, қорытынды баға аралық аттестациялаудың қорытынды орта балы 

негізінде қойылады.    

2. Пән бойынша аралық аттестациялау тәртібінде сынақ өткізілетін болса, 

сынақта алған баға қорытынды баға болып табылады.    

3. Аралық бақылауға кірмейтін, пән бойынша қорытынды бағалар, 

оқытушылар курс аяқталғанда сабақ үлгерімінің ағымдағы бақылаудың орта балл 

негізінде қойылады. 

Денсаулығы немесе басқа себептерге байланысты аралық бақылау 

тапсырмаған білім алушы, колледж директоры бекіткен жеке мерзімде қайта 

тапсырады. 

Емтиханнан қанағаттанарлықсыз (сынақталмаған) баға алған кезде емтиханды 

қайта тапсырылады, бір пәннен немесе модуль бойынша  бір-ақ рет рұқсат етіледі. 

Студент емтихан  қорытындысымен (қойылған бағаға) келіспеген жағдайда, 

Апелляция өткізу Ережесіне  сәйкес емтихан қорытындысы бойынша  апелляция 

үрдісі қарастырылған. Білім алушы құрамында директордың оқу ісі жөніндегі 

орынбасары, оқу бөлімінің меңгерушісі, бөлім меңгерушісі бар апелляция 
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комиссиясына өтініш жазады. Өтініш емтихан тапсырған күннен бастап үш күн 

ішінде қаралады. 

Белгілі курстың оқу жоспары талаптарын толығымен орындаған, аралық 

аттестацияның барлық сынақ және емтихандарын  ойдағыдай тапсырған білім 

алушы басшының бұйрығымен келесі курсқа көшіріледі. 

Мерзімінен бұрын емтихан тапсыруға ағымдағы сабақтарға қатысқандар,  

зертханалық, тәжірибелік, есепті-графикалық және курстық жұмыстарды 

(жобалар), типтік оқу бағдарламасы пәндерін және ағымдағы семестр модульдерін 

«үздік» бағаға орындағандар колледж директорының бұйрығымен рұқсат етіледі.  

 

Қорытынды аттестаттау туралы 

 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 

білім алушыларын қорытынды аттестаттау жалпы кәсіби және арнайы пәндер және 

(немесе) модульдер бойынша қорытынды емтихандар тапсыруды немесе арнайы 

пәндердің және (немесе) модульдердің бірінде қорытынды емтихан тапсыру 

арқылы диплом жобасын (жұмысын) орындау мен қорғауды қамтиды. 

Білім беру ұйымдарында білім алушыларды қорытынды аттестаттауды өткізу 

үшін білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен қорытынды аттестаттау 

комиссиясы құрылады. 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы 

білім алушыларды қорытынды аттестаттау оқу процесінің кестесінде көрсетілген 

мерзімде және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарымен белгіленген оқу жұмыс 

жоспарларының нысандары бойынша өткізіледі. 

 Пәндер және (немесе) модульдер бойынша қорытынды емтихандар оқу 

бағдарламаларына сәйкес: бірнеше арнайы пәндер және (немесе) кәсіптік 

модульдер бойынша сұрақтарды қамтитын ауызша, жазбаша, кешенді емтихан 

нысандарында өткізіледі. 

Диплом жобасын (жұмысын) қорғау қорытынды аттестаттау өткізу жөніндегі 

комиссияның ашық отырысында кемінде 2/3 мүшелерінің қатысуымен өткізіледі. 

Диплом жобасын (жұмысын) қорғаудың нәтижесі өткізілген күні жарияланады. 

Диплом жобасын қорғау немесе қорытынды емтихан тапсыру кезінде 

"қанағаттанарлықсыз" деген баға алған тұлғаларға қорытынды аттестаттау 

комиссиясы қорытынды аттестаттауды қайта тапсыруға рұқсат беру туралы шешім 

шығарады және оның мерзімін белгілейді. Қорытынды емтиханды қайта тапсыру 

"қанағаттанарлықсыз" деген баға алған пән және (немесе) модуль бойынша ғана 

жүргізіледі. 

      Комиссия білім алушыға  қайта қорғауға сол жұмысын толықтыруға немесе 

комиссия шешімі бойынша жаңа тақырып әзірлеуді ұсынады 

Диплом жобасын қайта қорғаудан немесе қорытынды емтихан тапсыру 

кезінде "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған білім алушыға мамандығы (кәсібі) 

бойынша оқу курсын толық аяқтағандығы туралы белгіленген үлгідегі анықтама 

беріледі. 
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Тиісті құжаттармен дәлелденген, себепті жағдайлармен дипломдық жобаны 

(жұмысты) қорғауға және қорытынды емтиханды тапсыруға келмеген білім 

алушылар белгіленген мерзімде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдары басшысының бұйрығы бойынша қорытынды аттестаттаудан 

өтуге жіберіледі. 

 

Үздік диплом 

 

 Емтиханды оқу жоспарындағы барлық пәндердің және (немесе) модульдердің 

кемінде 75 пайызын "өте жақсы" деген бағамен, ал қалған пәндерді бойынша – 

"жақсы" деген бағамен тапсырған және дипломдық жобаны (жұмысты) "өте 

жақсы" деген бағамен қорғаған білім алушыға үздік диплом беріледі. 

Біліктілік деңгейін көрсете отырып диплом беру туралы шешім пәндер және 

(немесе) модульдер бойынша қорытынды емтихандар және (немесе) дипломдық 

жобаларды (жұмыстарды) қорғау нәтижелері негізінде қабылданады. 

 

Мемлекеттік шәкіртақы тағайындау және төлеу тәртібі 

 

Мемлекеттік стипендия емтихан сессиясының немесе білім алушыларды 

аралық аттестаттаудың нәтижелері бойынша "жақсы", "өте жақсы" деген бағаға 

сәйкес бағалардың баламасын алған, мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша 

оқитын, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға 

ауыстырылған студенттерге, тағайындалады және емтихан сессиясынан немесе 

білім алушыларды аралық аттестаттаудан кейін келетін айдың бірінші күнінен 

бастап семестр аяқталатын айдың соңына дейін қоса алғанда ай сайын төленеді. 

Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде бірінші курсқа қабылданған 

студенттерге (бірінші оқу жылы) мемлекеттік стипендия бірінші семестрде 

тағайындалады және бірінші семестр бойы ай сайын төленеді. Келесі семестрлерде 

студенттерге мемлекеттік стипендия өткен семестрдің емтихан сессиясының 

немесе білім алушыларды аралық аттестаттаудың қорытындысы бойынша 

тағайындалады және төленеді.  

Студенттер академиялық демалыста болған кезде медициналық 

қорытындының негізінде (дәрiгерлiк-консультациялық комиссияның шешiмi) 

берілген академиялық демалыстарды қоспағанда, мемлекеттік стипендия 

төленбейді.      

Академиялық демалыстан келген студенттерге мемлекеттік стипендия 

тағайындау және төлеу алдағы (кезекті) емтихан сессиясы немесе білім 

алушыларды аралық аттестаттау қорытындылары бойынша және оқу 

жоспарындағы айырмашылықтар болмаған жағдайда осы Қағидаларда белгіленген 

тәртіппен жүзеге асырылады. 

Сырқатына байланысты екінші оқу жылына қалдырылған студенттерге 

мемлекеттік стипендия кезекті емтихан сессиясы немесе білім алушыларды аралық 

аттестаттау нәтижелеріне дейін осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен оқу 

жоспары орындалған алдыңғы семестрдің қорытындысы бойынша тағайындалады 

және төленеді. 
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Мемлекеттік шәкіртақылар төлеу келесі жағдайда тоқтатылады: 

 

1) шығарылу себебіне қарамастан, білім алушы білім беру ұйымынан 

шығарылған жағдайда; 

2) білім алушы қайтыс болған жағдайда; 

3) оқуды бітіргеннен кейін оқуды бітіргені туралы бұйрық шыққан күнінен 

бастап.  

 

Оқудан шығару 

 

     Колледж студентінің оқудан шығарылуына негізгі себептер: 

3.1. Студент колледжден шығарылуы мүмкін 

1) дәлелді себептермен, соның ішінде: 

- өз еркімен шығуы; 

- басқа оқу орнына ауысуы; 

- денсаулық жағдайы; 

-Қарулы Күштер қатарынае шақырылуына байланысты; 

2) Себепсіз жағдаймен, соның ішінде: 

 -академиялық үлгермеушілік болған жағдайда. Студент аралық бақылау 

нәтижесінде үш не одан да көп қанағаттанарлықсыз баға алса, педагогикалық 

кеңес отырысынан кейін басшы бұйрығымен арнайы анықтама беріліп оқудан 

шығарылады; 

- оқу тәртібін бұзғаны үшін; 

- жатаханаданың және колледждің ішкі Ережесін бұзғаны үшін; 

- академиялық демалыстан оқуға келмегені үшін;  

3) колледждегі оқуын аяқтағанына байланысты оқудан шығарылады. 

 

 

Студентті ауыстыру және қайта қабылдау тәртібі 
 

ТжКБ студенттерді ауыстыру және қайта қабылдау тәртібі 2015ж.20.01 №15 

«Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және 

қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы» ҚР  БҒМ Бұйрығына сәйкес жүзеге 

асырылады. 
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында бір мамандықтан екінші 

мамандыққа немесе оқудың бір нысанынан екіншісіне ауысу білім беру ұйымы 

басшысының бұйрығымен жүргізіледі. 

Білім алушыларды бір оқу орнынан басқасына, бір мамандықтан басқасына, 

ақылы негізден мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға немесе оқудың 

бір нысанынан басқасына ауысуға төрт оқу пәнінен аспайтын академиялық 

айырмашылық болғанда жол беріледі. 
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Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқу 

шығындарын толық өтейтін, ақылы негізде білім алушылар мемлекеттік білім беру 

тапсырысы бойынша оқу үшін бос орындарға мынадай тәртіппен ауысады: 

      1) білім алушы білім беру ұйымы басшысының атына әрі қарай мемлекеттік 

білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстыру туралы еркін нысанда өтініш 

береді; 

      2) білім беру ұйымының басшысы аталған өтінішті қарап, оны педагогикалық 

кеңестің қарауына шығарады және педагогикалық кеңес шешімінің негізінде білім 

алушыны әрі қарай мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстыру 

туралы бұйрық шығарады. 

Басқа білім беру ұйымына ауысуға ниет білдірген білім алушы білім алып 

жатқан білім беру ұйымы басшысының атына еркін нысанда ауысу туралы 

жазбаша өтініш береді және ауысуға мөрмен бекітілген жазбаша келісім алып, өзі 

қалаған білім беру ұйымының басшысына өтініш білдіреді. 

      Қабылдаушы білім беру ұйымы басшысының атына жазылған ауысу туралы 

өтінішке ауыстыратын білім беру ұйымы басшысының қолымен куәландырылған 

білім алушының сынақ кітапшасының (немесе үлгерім кітапшасының) көшірмесі 

қоса тіркелуі қажет. 

Ауыстыру туралы мәселе шешілген жағдайда білім алушыны қабылдайтын 

білім беру ұйымының басшысы оның оқу сабақтарына рұқсат беру, оқу 

жоспарындағы айырмашылықтарды тапсыру туралы бұйрық шығарады, бұрын 

білім алушы оқыған білім беру ұйымына оның жеке іс құжаттарын жіберу туралы 

жазбаша сұрау жолдайды. 

Білім беру ұйымдарының білім алушылары қатарына қабылдау туралы 

бұйрық білім алушының бұрын оқыған білім беру ұйымынан жеке іс қағаздары 

алынғаннан кейін шығарылады. 

Білім беру ұйымдарында бұрын білім алған тұлғалар бұрынғы немесе басқа білім 

беру ұйымына қайта қабылдана алады. 

      Қайта қабылдаудың міндетті шарты білім алушының бір семестрді аяқтауы 

болып табылады және қайта қабылдау туралы мәселе оның жеке өтініші негізінде 

ғана қаралады. 

      Білім алушыларды бірінші курсқа қайта қабылдауға бірінші семестрді 

аяқтағаннан кейін тиісті немесе ұқсас мамандықтар бойынша рұқсат етіледі. 

Оқу жұмыс жоспарларынындағы академиялық айырмашылықтар   

оқытылатын пәндер негізінде білім алуды аяқтамаған тұлғаларға олардың 

бағдарламалары және   академиялық  сағат көлемі көрсетілген анықтама түрінде 

беріледі. Оқу жоспары пәндеріндегі айырмашылықты жоюдың тәртібі мен 

мерзімін колледж директоры бекітеді. Жұмыс оқу жоспары пәндеріндегі 

академиялық айырмашылықты жою үшін білім алушы осы пәндерге жазылады, 

академиялық кезең ішінде оқу сабақтарының барлық түріне қатысады, ағымдағы 

бақылаудың барлық түрін тапсырады, қорытынды бақылауға жіберілгендігі туралы 

рұқсат алады. 

Оқу ақысын төлемегені үшін семестр кезінде оқудан шығарылған ақылы 

негізде оқитын білім алушы төлемақы бойынша қарызын өтеген жағдайда оқудан 

шығарылған күннен бастап төрт аптаның ішінде оқуға қайта қабылданады, бұл 



27 
 

ретте білім беру ұйымы төлемақы бойынша қарызын өтегені туралы құжатты 

ұсынған жағдайда үш жұмыс күні ішінде білім алушыны қайта қабылдайды. 

 Бұрын білім алған білім алушы басқа білім беру ұйымына оқуға қайта 

қабылданған жағдайда, бұрын оқыған білім беру ұйымының басшысы қабылдаушы 

тараптың жазбаша сұрауы негізінде білім алушының жеке іс құжаттарын жібереді, 

бұл ретте Анықтаманың, сынақ кітапшасының көшірмесін және жіберілген 

құжаттарының тізімдемесін өзінде қалдырады. 

Оқуға қайта қабылдану үшін бұрын білім алған білім алушы өзінің оқуын 

жалғастырғысы келетінін білдіріп, білім беру ұйымы басшысының атына еркін 

нысанда өтініш, береді, бұл ретте қайта қабылдау туралы өтінішке Анықтама қоса 

беріледі. 

Ұсынылған Анықтама негізінде білім беру ұйымы курсты және пәндердің 

айырмашылығын анықтап, оқуға қайта қабылдау туралы өтінішті берілген 

уақыттан бастап екі апталық мерзімде қарауы қажет. 

 

 

Экономика, бизнес және құқық колледжінің 

студенттерідің оқу тәртібі мен жүктемесі туралы  

Ережесі 

 

I. Жалпы ережелер 

1.1.  Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті экономика, 

бизнес және құқық колледжінің (бұдан әрі - ЭБҚ колледжі) режимі және оқу 

жүктемесі туралы ереже регламенті оқу жылының басталуы және аяқталуын, оқу 

жылының ұзақтығын анықтайды; 

1.2. Осы Ереже мыналарға сәйкес әзірленді: 

-  Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III «Білім 

туралы» Заңы,  

- ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 30 қазандағы бұйрығымен; 

қаулысымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті техникалық және кәсіптік 

білім беру стандарты; 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 11.09.2013 ж. № 369 

бұйрығымен бекітілген Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының типтері жөніндегі үлгі ереже; 

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 

қаулысымен бекітілген техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының үлгі ережелері; 

- Білім туралы басқа да нормативтік-құқықтық актілер, ҚҚЭУ ЭБҚ 

колледжінің жергілікті актілері. 

1.3. Білім беру бағдарламаларының мазмұнына байланысты, жеке тұлғаның 

қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін есепке ала отырып, ҚҚЭУ ЭБҚ колледжінде оқу 

күндізгі және сырттай (қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып) 

нысанда жүргізіледі. 

1.4. Оқу үдерісін ұйымдастыру алты күндік жұмыс аптасы негізінде жүзеге 

асырылады. 
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II  Оқу жүктемесінің уақыты, тәртібі 

2.1. Сабақ тәртібі ҚҚЭУ ЭБҚ колледжінде білім беру қызметін ұйымдастыру 

және жүзеге асыруды, білім беру бағдарламаларын меңгеру уақытында білім 

алушылардың оқумен қамтылуын анықтайды.  

 2.2. Әр мамандық бойынша оқыту мерзімі ТжКБ Жалпы білімберу 

мемлекеттік стандартымен анықталған дамудың нормативтік талаптарына сәйкес 

белгіленеді.  

2.3. Оқу жылы 1 қыркүйекте басталады және мамандық ерекшелігіне 

байланысты білім беру үдерісін ұйымдастыруға байланысты аяқталады. Сырттай-

қашықтықтан оқыту бөлімде оқу жылы оқу курсының оқу үрдісінің кестесіне 

сәйкес басталады. 

2.4. Демалыс уақыты жылына 11 апта, оның ішінде қысқы кезеңде - күндізгі 

оқу үшін кемінде 2 апта.  

2.5. ЭБҚ колледжінде оқу үрдісін ұйымдастыру бекітілген жұмыс оқу 

жоспарына, оқу үрдісінің кестесіне, білім беру бөлімінің бастығы ағымдағы оқу 

жылының мамыр айынан кешіктірмей пәндік цикл комиссияларының 

төрағаларымен бірлесіп әзірленген сабақтар кестесіне сәйкес жүзеге асырылады. 

2.6. Оқу кестесі семестрге жазылады және ақпараттық стендте және оқу 

басталғанға дейін бір аптадан кешіктірмей ҚҚЭУ ЭБҚ колледжінің веб-сайтында 

оқу үдерісінің кестесіне орналастырылады. Кестеге академиялық бөлімнің 

бастығы, оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары қол қояды және ҚҚЭУ ЭБҚ 

колледжінің директоры бекітеді.  

2.7. Сабақ кестесін жеке оқытушылардың уақытша болмауына, оқушыларға 

уақытылы хабардар етілетін оқу жүктемесінің қайта бөлінуіне байланысты түзету 

енгізілуі мүмкін.  

2.8. Оқытушыларға оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары және білім 

беру бөлімінің бастығы рұқсатынсыз оқу сабақтарының уақыты мен орнын 

ауыстыруға тыйым салынады. 

2.9. Ағымдағы емтихан сессияларының кестесі міндетті аудиториялық 

сабақтар кестесінен бөлек жасалады және ҚҚЭУ ЭБҚ колледжінің директоры 

бекітеді. Күндізгі және сырттай оқуды аяқтаған студенттерді қорытынды 

аттестаттауға арналған емтихан кестесін университеттің ректоры бекітеді. Аралық 

аттестациялық емтихандар арасындағы үзіліс кем дегенде 2 күн, қорытынды 

аттестация - 3 күн болуы керек. 

2.10. Білім беру іс-шаралары оқу сабақтарын (теориялық сабақ, тәжірибелік 

сабақтар, зертханалық сабақтар, кеңес беру), өзіндік жұмыстарды қамтиды; білім 

беру, өндірістік және диплом алдындағы практика, курстық жұмыстың, дипломдық 

жұмыстың (жобаның), сондай-ақ оқу жоспарымен анықталған білім беру 

қызметінің басқа түрлерін жүзеге асырады.  

2.11. ҚҚЭУ ЭБҚ колледжі анықтаған пәндер 1 оқу тобына аптасына 2 сағаттан 

аспайтын мөлшерде беріледі. 

2.12. Сынып сабақтарының барлық түрлері үшін 10 минут үзіліспен 90 минут 

(екі академиялық сағат) белгіленеді. Тамақтану және демалу үшін студенттерге екі 

сабақтан кейін 20 минут үзіліс беріледі. 
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Студенттердің оқу тәртібі екі ауысымда белгіленеді: 

1 ауысым: 8.00-ден 13.00-ге дейін. 

2 ауысым:13.30-дан 18.30-ға дейін. 

2.13. Студенттер сабақтың барлық түрлеріне қатысуға міндетті. 

2.14. Студенттердің оқу жүктемесінің максималды көлемі аптасына 54 

сағаттан аспайды, оның ішінде күндізгі оқу түрі бойынша міндетті түрде оқу 

жүктемесі - аптасына кем дегенде 36 сағат. 

2.15. Күндізгі оқу бөлімінде теориялық теориялық сабақ аптасына 36 сағаттан 

кем емес міндетті оқу жүктемесінің негізінде айқындалады (бұл жағдайда қосымша 

көлемде қосымша сабақтар мен кеңес беру сабақтары қамтылмайды). 

 2.16. Семестрдегі курстық жобалардың саны (жұмыстары) біреуден артық 

емес. 

2.17. «Дене тәрбиесі» пәні бойынша сабақтар міндетті болып табылады және 

аптасына 4 сағаттан артық емес (мамандыққа байланысты). 

2.18. «Алғашқы әскери дайындыққа» 100 сағаттан астам уақыт бөлінеді, оның 

36 сағакты  оқу-жаттығу жиындарын өткізуге арналған, оның өткізілу мерзімін 

Білім департаменті белгілейді. 

2.19. Кәсіптік тәжірибе оқу үрдісінің кестесіне сәйкес келісімшарттық негізде 

тәжірибенің базасы ретінде анықталған кәсіпорындарда, ұйымдарда жүргізіледі.  

2.19.1. Оқу тәжірибесі болашақ кәсіби қызмет объектілері болып табылатын 

ұйымдарда оқу сабақтарын өткізілетін аудиторияларда ұйымдастырылады. Оқу 

тәжірибесінде студенттердің жұмыс күнінің ұзақтығы - 6 сағат. 

2.19.2. Технологиялық (таныстыру) және өндірістік тәжірибе ұйымдарда 

(кәсіпорындарда, мекемелерде) өткізіледі. Жұмыс күнінің ұзақтығы  тәжірибе 

бағдарламсына сай, ҚР еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес жас мөлшері мен 

өндіріс жағдайына орай белгіленеді. 

2.19.3. Дипломалды тәжірибе соңғы курс студенттеріне дипломдық 

тапсырманы (жобаны) орындау үшін өткізіледі.  

2.20. Күндізгі оқу бөлімінде оқитын студенттерге арналған консультациялар 

әрбір оқу жылы үшін бір оқу топтарына 100 сағаттан аспайтын мөлшерде беріледі 

және емтихандар, курстық жұмыстар, диссертациялар (жобалар) түрінде аралық 

және қорытынды аттестациялар өткізілетін пәндерде жоспарланып отырады. 

2.21. Сынақ және емтихандар өткізу тәртібі білім алушылардың ағымдағы  

бақылау үлгерімін жүргізу, аралық және қорытынды аттестаттау туралы  Типтік 

ережелерімен реттеледі. 

2.22. Жеке тұлғаны тәрбиелеу және дамыту, білім беру бағдарламаларын 

жалпы құзыреттіліктерді дамыту тұрғысынан игеру үшін білім алушылардың 

студенттік өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық ұйымдардың, спорттық және 

шығармашылық клубтардың жұмысына және факультативтік сабақтарға қатыса 

алады. 

 

Кәсіптік тәжірибені ұйымдастыру 

 

Кәсіптіке тәжірибе білім беру бағдарламасының міндетті компоненті болып 

табылады. 
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Кәсіптік тәжірибе жұмысы  оқу (танысу), өндірістік (технологиялық) және 

дипломалды оқу бағдарламасына және жұмыс оқу жоспарларына сәйкес 

анықталады.  

Білім алушының кәсіби тәжірибенің барлық түрлеріне жіберілуі тәжірибеден 

өту мерзімі, тәжірибе базасы және жетекшісін тағайындау арқылы оқу орыны 

басшысының бұйрығымен бекітіледі. 

Білім алушыға тиісті нысандағы жолдама беріледі. 

Кәсіптік тәжірибенің түрлері, мерзімдері, көлемі және мазмұны, стандарттар, 

типтік және жұмыс оқу жоспарларымен және бағдарламаларымен анықталады. 

Кәсіптік тәжірибе бағдарламасы тәжірибе базасы ретінде анықталған 

кәсіпорындармен (мекемелермен, ұйымдармен) келісіледі және оқу орнының 

басшысымен бекітіледі. 

Әрбір кәсіптік тәжірибенің қорытындысы бойынша білім алушы тәжірибелік 

есепті тәжірибе жетекшісіне тапсырады.  

Білім алушының кәсіби тәжірибесі базасы ретінде, жарғылық қызметі 

мамандарды даярлау профиліне және білім беру бағдарламасы талаптарына сәйкес 

келетін, кәсіптік тәжірибе мен материалды-техникалық базасына жетекшілік ете 

алатын білікті кадрлары бар  ұйымдар анықталады. 

Кәсіптік тәжірибенің базасы  ретінде анықталған ұйымның кәсіптік тәжірибені 

өткізуі туралы, оның түрін көрсете отырып, білім алушының кәсіби тәжірибеден 

өтуі туралы типтік нысан негізінде шарт жасалады.  

Кәсіптік тәжірибе базаларымен келісімшарт тәжірибе басталуынан  бір бұрын, 

кешіктірілмей жасалады. 

 

Техникалық және кәсіби білім беру барысында көрсетілетін 

 мемлекеттік қызметтер  

 

1. 14.04.2015ж. №200 "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарына құжаттар қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты; 

2. 14.04.2015 ж. №200 "Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы 

білім алушыларға жатақхана беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты; 

3. 14.04.2015 ж. №200 "Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың 

телнұсқаларын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты бекітілсін; 

4. 06.11.2015ж. №627 "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің 

білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім 

алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты; 

5. 06.11.2015 ж. №627 "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру" мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты ; 

6. 07.08. 2017ж. № 396 "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және 

жоғары білім беру ұйымдарындағы тәрбиеленушілер мен білім алушылардың 

жекелеген санаттағы азаматтарына, сондай-ақ, қорғаншылық (қамқоршылықтағы) 

пен патронаттағы тұлғаларына тегін тамақтандыруды ұсыну" туралы мемлекеттік 

қызмет көрсету стандарты. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011220#z13
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011220#z53
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011220#z89
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012417#z11
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012417#z44
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Қорытынды 
 

Құрметті студенттер! Құрметті ата- аналар! 

 

ҚҚЭУ ЭБҚ колледжінде кәсіптік оқыту және жеке даму үшін барлық 

жағдайлар жасалған.  

Колледж ұжымы біздің оқу орнында өзіңізді жайлы сезінгніңізді және 

сенімді болғаныңызды қалайды. 

Колледждің психологы Копобаева Дина Саркытқызының жұмыс кестесіне 

назар аударыңыз (№322 каб): 

Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма –  9.00 дан 17.00 ке дейін. 

Сенбі – 9.00 дан 12.00ге дейін. 

ҚҚЭУ ЭБҚ колледжінің қызметі туралы ақпарат орналастырылған сайт 

http://college.keu.kz/ru 

Колледждің сенім телефоны: 44-16-41 

 

Қоңыраулар кестесі 

 

1-ауысым 2-ауысым 

 

1-пар 8:00-9:30 

 

1-пар 13:30-15:00 

2-пар 9:40-11:10 

 

2-пар 15:10-16:40 

3-пар 11:30-13:00 3-пар 17:00-18:30 

 

 

Сынып сағаттары кестесі 

 

1 – курс 

дүйсенбі 

 

13:00 - 13:30 2 – курс 

сейсенбі 

13:00-13:30 

 

3 – курс 

дүйсенбі 

 

13:00 - 13:30 4 – курс 

дүйсенбі 

 

13:00 - 13:30 

 

Қосымша сабақтар тізімі 

1. Өзін- өзі тану 

2. Менің денсаулығым 

3. IT- ақпараттық технология 

4. Кәсіпкерлік қызмет негіздері 

5. Цифрлық технологиялар 

 

 

 

http://college.keu.kz/ru
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Апталарды «Алымы» және «Бөлімі» бойынша бөлу кестесі 

 

Алымы Бөлімі 

 
02.09 – 07.09.2019 

 

09.09 – 14.09.2019 

16.09 – 21.09.2019 

 

23.09 – 28.09.2019 

30.09 – 05.10.2019 

 

07.10-12.10.2019 

14.10 – 19.10.2019 

 

21.10-26.10.2019 

28.10 – 02.11.2019 

 

04.11-09.11.2019 

11.11 – 16.11.2019 

 

18.11-23.11.2019 

25.11 – 30.11.2019 

 

02.12-07.12.2019 

09.12 – 14.12.2019 

 

16.12-21.12.2019 

23.12 – 28.12.2019 

 

30.12-04.01.2020 

06.01 – 11.01.2020 

 

13.01-18.01.2020 

20.01 – 25.01.2020 

 

27.01-01.02.2020 

03.02-08.02.2020 

 

10.02-15.02.2020 

17.02-22.02.2020 

 

24.02-29.02.2020 

02.03-07.03.2020 

 

09.03-14.03.2020 

16.03-21.03.2020 

 

23.03-28.03.2020 

30.03-04.04.2020 

 

06.04-11.04.2020 

13.04-18.04.2020 

 

20.04-25.04.2020 

27.04-02.05.2020 

 

04.05-09.05.2020 

11.05-16.05.2020 

 

18.05-23.05.2020 

25.05-30.05.2020 

 

01.06-06.06.2020 

08.06-13.06.2020 

 

15.06-20.06.2020 

22.06-27.06.2020 

 

29.06-30.06.2020 
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ОҚУДА ТАБЫС ТІЛЕЙМІЗ! 


