
 

 

 



 

 

 

 

 



1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

1.1 Осы Ереже Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің 

Әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты департаменті мен Білім беру  

процесін  ұйымдастыру департаменті «Үздік куратор-эдвайзер» байқауын 

ұйымдастыру және өткізу тәртібін реттейді (ары қарай – Байқау). 

1.2 Байқауға әр факультеттен және жоғары колледжден үздік деп 

танылған  бір топ куратор-эдвайзері қатысады. 

1.3 Байқау академиялық кезеңге байланысты жылына 2 рет өткізіледі. 

1.4 Қатысушы куратор-эдвайзердің өтініштерін қабылдау. 

 

2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 

Осы Ережеде төмендегі нормативті құжаттарға сілтеме жасалды: 

2.1 «Қазақстан Респуликасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы»   

 заңы; 

          2.2 «Білім туралы» заңы; 

2.3 «Мәдениет туралы» заңы; 

2.4 АӨУ-нің  жарғысы; 

2.5 Академиялық студенттік топ куратор-эдвайзер ережесі; 

2.6 Университеттің ішкі тәртіп ережелері. 

 

3. БАЙҚАУДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ: 

 

3.1 Қазіргі қоғамдағы тәрбиенің рөлін арттыру, жалпы білім беру 

жүйесіндегі және университтегі тәрбие үдерісін жетілдіру. 

3.2 Тәрбие жұмысының тиімділігін арттыру үшін топ куратор-

эдвайзерлерінің  жұмыстарын дамыту, жетілдіру. 

3.3 Топ куратор-эдвайзердің позитивті имиджін нығайту, озық іс-

тәжірибесін насихаттау және жаңа тұрпатты маман дайындаудағы куратор-

эдвайзер  мәртебесін көтеру. 

3.4 Ізгі, толерантты ахуал туғыза білетін кәсіби деңгейі жоғары, 

шығармашыл және талантты топ куратор-эдвайзерін анықтау. 

 

4. ҚАТЫСУШЫЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

4.1 Байқауға куратор-эдвайзер «Академиялық студенттік топ кураторы-

эдвайзерінің ережесіндегі» міндеттер мен талаптарды толық  орындаған 

жағдайда қатысуға құқылы. 

4.2 Байқауға  қатысу үшін студенттер арасында өткізілген  сауалнама 

қорытындысы ескеріледі. 

 

5. БАЙҚАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ 

 

5.1 Байқауды ұйымдастырушылар Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік университетінің Әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты  



 



№1-қосымша  
«Үздік куратор-эдвайзер» байқауына қатысушыларының  

ӨТІНІМІ 

1. Жалпы мәлімет 

Үміткердің аты- жөні, тегі  

Жұмыс орны: факультет, кафедра, 

лауазымы 

 

2. Ашық куратор сағаты  

Тақырыбы  

Тобы  

E-mail  

Байланыс телефоны  

 

Комиссия төрағасы: _______________ (аты-жөні)  

                                                                        (қолы) 

Комиссия мүшелері: _______________ (аты-жөні)  

                                                                        (қолы) 

Күні және жылы 

№2-қосымша  
 

Байқаудың бағалау парағы 

 

Қатысушылар әрбір бөлім бойынша 0-10 аралығындағы балдық жүйемен 

бағаланады. 

 

Кураторлық жұмыстар 
Ашық куратор сағаты 

 

Аты-жөні Ұйымдастырылуы Креативтілігі Әдіс-тәсілі Топтың 

белсенділігі 

     

     

 

Эдвайзерлік жұмыстар 
 

Аты-жөні Таңдауға ұсынылатын 

пәндердің  атаулары 

Элективті  пәндер туралы 

анализ жасауы 

   

   

   

 

Комиссия төрағасы: _______________ (аты-жөні)  

                                                                        (қолы) 

Комиссия мүшелері: _______________ (аты-жөні)  

                                                                        (қолы)                                                                         Күні және жылы 


