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1. Жалпы ереже 

 1.1 кәсіби даму және мансап орталығы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 

университетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады. (Бұдан әрі – 

Университет). 

 1.2 университеттің кәсіби даму және vансап орталығын құру және тарату 

туралы шешім (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының "Білім туралы" 

Заңына сәйкес әзірленді.: 

 - Қазақстан Республикасының 27.07.2007 ж. №319-ІІІ "Білім туралы" 

Заңымен (04.07.2018 ж. № 171-VІ өзгерістер мен толықтырулармен);); 

 - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 

қаулысымен бекітілген»; 

 - "Маманды жұмысқа жіберу, өз бетінше жұмысқа орналасу құқығын беру, 

квота шегінде педагогтік, Медициналық және ветеринариялық мамандықтар 

бойынша оқуға түскен ауыл (село) жастары арасынан шыққан азаматтардың, 

сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде педагогтік және 

медициналық мамандықтар (бакалавриат, интернатура, резидентура) бойынша 

білім алған азаматтардың жұмысты өтеу жөніндегі міндеттен босату немесе 

міндеттерді тоқтату қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы №390 қаулысымен бекітілген,  Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 13 мамырдағы №289 

бұйрығы.); 

 - "Білім беру грантын беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы №58 қаулысымен);  

 - "Базалық жоғары оқу орындарында магистрлер мен PhD докторларын 

мақсатты даярлау тетігін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің м. а. 2012 жылғы 22 мамырдағы №235 бұйрығымен»; 

 - ҚР басқа да заңнамалық және нормативтік-құқықтық құжаттары және 

университеттің жергілікті құжаттары. 

2. Орталықтың мақсат, міндеттері 

 2.1 орталық қызметінің мақсаты жас мамандарды жұмысқа орналастыруға 

және қазіргі заманғы еңбек нарығына бейімделуге ықпал етудің тиімді жүйесін 

құру, болашақ түлектердің мансабын құрудың халықаралық стандарттарын 

енгізу мәселелерінде әдістемелік көмек көрсету және жұмыс берушілермен өзара 

іс-қимылды дамыту. 

 2.2 осы мақсаттарға жету үшін Орталық келесі міндеттерді орындайды: 

 2.2.1 университет түлектері үшін факультеттермен, кәсіпорындармен және 

әлеуетті жұмыс беруші ұйымдармен бірлесіп жұмыс жасайды; 

 2.2.2 қаланың және облыстың жергілікті атқарушы органдарымен өзара іс-

қимыл жасайды; 

 2.2.3 бітірушілердің мәліметтер базасын қалыптастырады, кадрлар 

қажеттілігіне талдау жүргізеді: 

 2.2.4 факультеттермен бірлесе отырып, жалпы университеттік мансаптық 

іс-шараларды: бос жұмыс орындар ярморкасын, мастер-класстарды, 

семинарларды, тренингтерді және т. б. ұйымдастыруды және өткізуді жүзеге 

асырады.; 



 2.2.5 студенттер мен түлектерге жұмысқа орналасу мәселелері бойынша, 

сондай-ақ еңбек нарығындағы өзекті жағдай туралы кеңес береді; 

 2.2.6 бітіртуші кафедралар арқылы олардың мансабын қадағалау үшін 

түлектермен байланысты орнатады, қолдайды және дамытады; 

 2.2.7 факультеттермен бірге жұмысқа орналасуға дайындықты жүзеге 

асырады және түлектерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдеседі. 

3. Қызметтің негізгі функциялары мен бағыттары  

 3.1 университет студенттері мен түлектерін жұмысқа орналастыру жүйесін 

дамыту, оны қаржылық және кадрлық қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар 

кешенін жүзеге асыру, тиісті әдістемелік және нормативтік құжаттарды 

дайындау. 

 3.2 студенттердің жұмысқа орналасуына және мансаптық дамуына ықпал 

ету мәселелері бойынша басқа ұйымдарда университет мүддесін білдіру . 

 3.3 түлектерді жұмысқа орналастыру жүйесін дамыту мәселелері бойынша 

университет бөлімшелерімен, жұмысқа орналастыру қызметтерімен және басқа 

білім беру мекемелерінің мансап орталықтарымен ынтымақтастық. 

 3.4 мансап күндерін, мастер-класстарды, компаниялардың 

тұсаукесерлерін, дөңгелек үстелдерді және университет студенттері мен 

түлектері үшін басқа да шараларды өткізу. 

 3.5 жұмысқа орналастырумен байланысты университеттің барлық 

құрылымдық бөлімшелерімен мәселелерді шешу. 

 3.6 студенттерді, университет түлектерін, жұмыс берушілерді сайт, 

әлеуметтік желілер және басқа да коммуникация және байланыс құралдары 

арқылы ақпараттық қолдауды жүзеге асыру.  

 3.7 университет әкімшілігіне, факультеттерге және басқа да мүдделі 

тұлғаларға еңбек нарығындағы қазіргі жай-күйі мен үрдістері туралы өзекті 

ақпаратты ұсыну. 

 3.8 орталыққа жұмыс іздеу кезінде көмек сұраған студенттерді қабылдау, 

түйіндемені құрастыру бойынша кеңес беру, толтырылған түйіндемені қабылдау 

және жіберу. 

 3.9 ағымдағы оқу жылы түлектерінің түйіндемелерінен жұмыс берушілер 

үшін анықтамалық дайындау. 

 3.10 түлектерді жұмысқа орналастыру және дайльдік мансапты құру 

бойынша ақпараттық, әдістемелік құралдарды әзірлеу. 

 3.11 түлектермен "кері байланысты" қамтамасыз ету және қолдау. 

 3.12 орталықтың қосымша қызметтерін дамыту. 

4. Орталықтың құрылымы және кадрлық құрамы 

4.1 орталық оқу және оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректордың 

бағынысындағы құрылымдық бөлімше болып табылады. 

4.2 орталықтың ұйымдық құрылымы: 

1. Басшы; 

2. Жетекші маман; 

3. Маман; 

4. Маман. 



4.3 орталық жетекшісі ректордың бұйрығымен тағайындалады. Басшы 

кәсіби даму және мансап орталығы қызметінің нәтижелері үшін алаңдатады. 

4.4 басшы орталықтың қызметін үйлестіреді,қызметкерлердің лауазымдық 

нұсқаулықтарында белгіленген функционалдық міндеттері шеңберінде олардың 

арасында міндеттерді бөледі. 

4.5 Орталық қызметкерлері орталық басшысының ұсынуы және оқу және 

оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректордың келісімі бойынша тиісті 

лауазымдарға тағайындалады. 

4.6 басшы өз құзыреті шегінде:  

4.6.1 Стратегиялық жоспарлау, орталықты жалпы басқару; 

4.6.2 орталық қызметінің қысқаша және ұзақ мерзімді жоспарларын талдау 

және жасайды; 

4.6.3 жұмыс беруші-компаниялармен байланысты жаңаларын орнату және 

қолдау; 

4.6.4 студенттерге арналған практика орындарын факультеттермен 

бірлесіп ұйымдастыру және үйлестіру; 

4.6.5 бітірушілерге арналған факультеттермен бірге жұмыс орындарын 

іздеу 

4.6.6 мансап дағдыларын дамыту бойынша Мастер-класстар, сынамалық 

сұхбаттар, тренингтер, дөңгелек үстелдер, консультациялар ұйымдастыру; 

4.6.7 профессорлық-оқытушылық құраммен, факультет декандарымен 

ынтымақтастық; 

4.6.8 тәжірибені ұйымдастыру мәселелері бойынша университеттің 

құрылымдық бөлімшелерімен ынтымақтастық; 

4.6.9 жыл сайынғы Бос орындар жәрмеңкесін ұйымдастыру және өткізу; 

4.6.10 студенттердің / бітірушілердің практика және жұмысқа орналасу 

мәселелері бойынша кеңестері; 

4.6.11 университет түлектерінің жұмысқа орналасуына шолу және 

мониторинг жүргізу; 

4.6.12 орталықтың қызметі туралы жарнамалық буклеттер, брошюралар 

жасау; 

4.6.13 ішкі департаменттер мен сыртқы ұйымдардың сұраныстары 

бойынша жұмысқа орналастыру туралы есептер жасау; 

4.7 Орталық қызметкерлері өз құзыреті шегінде: 

4.7.1 жұмыс беруші компаниялар мен факультеттермен бірлесіп жұмыс 

орындарын іздеу; 

4.7.2 факультеттермен бірге студенттер үшін практика орындарын 

ұйымдастыру және үйлестіру; 

4.7.3 компанияларға сәйкес практика үшін студенттерді бастапқы іріктеу; 

4.7.4 студенттік тәжірибе және жұмысқа орналасу мониторингі; 

4.7.5 тұрақты сайт қолдау / ақпаратты жаңарту; 

4.7.6 мастер-класстарды, сынамалық сұхбаттарды, тренингтерді, дөңгелек 

үстелдерді, мансаптық дағдыларды дамыту бойынша кеңес беруді ұйымдастыру; 

4.7.7 студенттердің/түлектердің практика және жұмысқа орналасу 

мәселелері бойынша күнделікті кеңестері; 



4.7.8 факультеттермен бірге жыл сайынғы Job/бос жұмыс орындар 

жәрмеңкесін ұйымдастыру және өткізу; 

4.7.9 еңбек нарығы/жұмысқа орналастыру туралы ақпарат жинау және 

ұсыну мәселелері бойынша құрылымдық бөлімшелермен, колледждермен 

ынтымақтастық; 

4.7.10 ішкі департаменттер мен сыртқы ұйымдардың запрсалары бойынша 

жұмысқа орналасу туралы есептер жасау; 

4.7.11 студенттер мен түлектерге түйіндеме жасауға көмектесу; 

4.7.12 әңгімелесуге дайындалуға көмек; 

4.7.13 орталықты дамыту бойынша жаңа ұсыныстарды әзірлеуге қатысу. 

5. Есеп және бақылау 

 5.1 Орталық барлық бекітілген есеп беру нысандарын, оның ішінде оның 

қызметіне байланысты ЖОО әкімшілігі мен орталықтың қызметі құзіретіне 

жататын мемлекеттік құрылымдарға ұсынады және жасайды. 

5.2 құрылымдық бөлімшенің қызметін бақылауды оқу-әдістемелік жұмыс 

жөніндегі проректор жүзеге асырады. 

6. Өзара әрекет 

6.1 кәсіби даму және мансап орталығы қажет болған жағдайда 

университеттің барлық бөлімдерімен, мемлекеттік билік органдарымен және 

ұйымдармен, өзіне жүктелген міндеттерге, функциялар мен өкілеттіктерге 

сүйене отырып, өзара іс-қимыл жасайды. 

6.2 орталық өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының ұйымдары 

мен мекемелерімен, халықаралық ұйымдармен ынтымақтастықты жүзеге 

асырады. 

7. Өзгерістер 

7.1 ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу ҚРҮ-нің рұқсаты бойынша 

жүзеге асырылады және өзгеріс туралы хабарлама түрінде оның қолы қойылып 

құжат түрінде ресімделеді. Өзгерту туралы хабарлама парағы белгіленген 

нысанға сәйкес ресімделеді және осы Ереже табылған барлық құрылымдық 

бөлімшелерге беріледі. Түпнұсқаға және есепке алынған жұмыс даналарына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу заң және нормативтік-құқықтық актілердің 

талаптарына сәйкес жүргізіледі. Сақтауға берілген ережеге өзгерістер туралы 

хабарлама шығаруды әзірлеуші бөлімше ғана жүргізеді. Ережеге өзгерістер мен 

толықтыруларды тіркеу парағына міндетті түрде белгі қоя отырып, РСП енгізеді. 

7.2 түпнұсқаға және есептік жұмыс даналарына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу үшін Орталықтың директоры мен мамандары жауапты 

болады. 

7.3 Ереже Тексеру мерзімділігін есепке алу парағына жазбаны міндетті 

түрде енгізе отырып, үш жылда бір реттен кем емес қайта қаралады. 

7.4 ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін негіз болып табылуы 

мүмкін: 

7.4.1 заң күші бар нормативтік құқықтық актілерге жаңадан енгізілген 

өзгерістер мен толықтырулар; 

7.4.2 ректордың бұйрықтары; 

 7.4.3 құрылымдық бөлімшелер арасында міндеттерді қайта бөлу; 



7.4.4 құрылымдық бөлімшелерді қайта ұйымдастыру; 

7.4.5 ҚРҮ рұқсатымен өзгерістер енгізу себептерін көрсете отырып, ӨҮК 

қызметтік жазбасы. 

7.5 бөлімшенің атауы өзгерген жағдайда ереже жерге орналастырылуы 

тиіс. 

7.6.университетте бар күші жойылған Ереженің барлық даналары 

ауыстырылған жағдайда алынып, жаңасымен алмастырылуы тиіс. 

7.7 ескірген жағдайды ауыстыру және алып қою үшін РСП мен ОМКМиП 

жауапты болады. 

7.8 күші жойылған ереже күшін жою үшін негіз, күні, "күші жойылды" 

деген жазу жасаған адамның қолы көрсетіліп, "күші жойылды" деген жазуы бар 

"күші жойылды" деген жазумен белгіленеді және мұрағатқа салады. Мұрағаттық 

құжаттар жұмыс үшін пайдаланылмайды. 

8. Келісу 

8.1 ережені Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық 

актілерінің талаптарына сәйкес келісуді РСП жүзеге асырады. 

8.2 ережені РСП әзірлейді. 

Ереже келісіледі: 

- ҚРҮ-ге; 

-оқу және оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор; 

- ББДҰ директоры 

- Құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінің бастығы; 

- Персоналды басқару және Заң қызметі бастығы; 

- заңгер. 

8.3 Ереженің түпнұсқасы Құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау 

бөлімінде сақталады, оның сақталуына Құжаттамалық қамтамасыз ету және 

бақылау бөлімінің бастығы жауапты болады. 

8.5 Ереженің есепке алынған жұмыс даналарын таратуды Құжаттамалық 

қамтамасыз ету және бақылау бөлімі жүзеге асырады. 

8.6 Ереженің есепке алынған жұмыс данасының бөлімшеде сақталуы үшін 

ӨБП жауапты болады. 

 

 


