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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1) Бұл ереже «С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» РМК, бұдан әрі «Университет»,  

тьюторлары жұмысының тәртібі мен ұйымдастырылуын реттейтін нормаларды қабылдау 

мен құжат түрінде бекіту мақсатында жасалды. Осы ережеге сәйкес «тьютор» 

университеттің білім кеңістігінде жеке студентке, сондай-ақ тұтас топқа жетекшілік 

ететін, студенттердің оқу бағдарламасын игеруін қадағалап, олардың жеке тұлға ретінде 

әрі кәсіби тұрғыда дамуына ықпал ететін оқытушы 

2) Тьютор жекелеген студенттің Университет қабырғасындағы білім алуын қадағалап, оның 

жан-жақтылы дамыған тұлға болып қалыптасуына ат салысады. Тьюторлық қызмет түрлі 

сфераларда қолданылғанымен, олардың барлығы мынадай негізгі принциптерге 

бағынады:ашықтық, үздіксіздік және жекелік (индивидуализация).  

3) Бұл ережеҚазақстан Республикасы Конституциясымен, ҚР «Білім туралы», ҚР «Ғылым 

туралы» заңдарымен, ҚР 2011-2020 жылдарға арналған білім беру саласын дамыту 

мемлекеттік бағдарламасымен, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын 

дамытудың 2011 - 2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттiк 

бағдарламасымен, Жоғары білім беру туралы дүниежүзілік конференцияның 

Декларациясымен, Болоньедегі еуропалық елдер білім министрлері Кеңесінің 

ұсыныстарымен анықталған ҚР білім саясатының принциптеріне негізделген.  

4) Бұл ереже Университеттің ішкі нормативтік құжаты дәрежесіне ие және міндетті түрде 

қолданылуы тиіс. 

2. ТЬЮТОРЛЫҚТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ 

1) Университетте тьюторлықты құрудың басты мақсаты Университеттің білім кеңістігіндегі 

әрбір білім алушыға жеке жетекшілік ету.  

2) Тьюторлық қызмет Университет оқытушысы кәсіби қызметінің маңызды кӛрсеткіші 

саналады және рейтингтен кӛрініс табады, әрі оқытушы жыл сайын аттестациядан ӛткенде 

және келесі жылға жеке еңбек шартына қол қойған кезде ескеріледі. 

3) Тьюторлық қызметі Ғылыми Кеңестің 31.08.2012 жылғы шешіміне сәйкес 

ұйымдастырылады және осы ереженің негізінде жүзеге асырылады.  

4) Тьюторлар ректордың бұйрығымен, тьютормен ӛткізген сұхбатынан кейін кафедра 

меңгерушісімен келісілген түрде, факультет деканының ұсынысымен қызметке 

тағайындалады және қызметінен босатылады.  

5) Тьюторлар қызметін үйлестіру және мониторинг жасауды сәйкес деканаттар Тьюторлар 

Кеңесімен бірлескен түрде жүзеге асырады, тьюторлар жұмысын студенттердің 

әлеуметтік-мәдени құзіретін дамыту Басқармасы және оқу-тәрбие жұмыстары жӛніндегі 

проректор бағалайды.. 

6) Тьютор жетекшілік ететін студенттердің жалпы саны 18-22-ден аспауы тиіс. 

 

3. ТЬЮТОРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ 

1) Тьютордың: 

 Оқытушылармен алдын-ала келісе отырып, топқа ӛткізілетін сабақтардың барлық 

түрлеріне (дәрістер, семинарлар, СОӚЖ, сынақ, емтихан және т.б.)қатысуға; 

 Факультет деканымен келіскен түрде оқу жоспарларын талқылайтын жиналыстарға 

қатысып, оқу жұмысы формалары мен әдістерін жетілдіруге қатысты ұсыныстар 

жасауға; 

 Оқу үдерісін жетілдіру жӛнінде ұсыныс білдіруге, Университеттің білім беру 
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қызметінің түрлі аспектілері бойынша бастама кӛтеруге; 

 Жетекшілік ететін студенттерге қатысты мәселелерді барлық деңгейлерде талқылау 

мен шешуге қатысуға; 

 Жетекшілік ететін студенттерінің оқуы мен тәртібіне қатысты университеттің 

құрылымдық бӛлімшелерінің ақпараттық материалдарын пайдалануға; 

 Жетекшілік ететін тобымен жүргізетін оқу-тәрбие жұмысының мақсаттары мен 

міндеттерін жүзеге асыруға қатысты жұмыс формалары, әдістері мен құралдарын 

факультеттер мен университеттің тәрбие жұмысы жоспарын, студенттердің 

мүддесі мен қалауларын ескере отырып ӛздігінен таңдауға; 

 Университет және факультеттердің әкімшілік және қоғамдық бӛлімшелері мен 

ұйымдарына оқу, ғылыми-зерттеу, тәрбие жұмыстары, студенттердің мәдени-

тұрмыстық жағдайларын жақсартуға байланысты ұсыныстар білдіруге; 

 Топтағы студенттердің ата-аналары және туыстарымен қарым-қатынас орнатуға; 

 Топтағы студенттердің жеке істері (шәкіртақытағайындау, түрлі әкімшілік және 

қоғамдық шара қолдану, Университеттен шығару) бойынша Университет 

әкімшілігі және қоғамдық ұйымдарының шешім шығаруы мен қабылдауына 

қатысуға; 

 Студенттік ӛзін-ӛзі басқару органдарының жұмысына қатысуға, олардың қызметін 

жақсартуға ұсыныс жасауға, топтағы студенттерді осы органдардың жұмысына 

қатысты жедел тапсырмаларды орындауға тартуға, ӛзін-ӛзі басқару органдары 

басшылығын сайлау кезінде басшылыққа үміткер студенттерді ұсынуға; 

 Ӛзінің атқарған жұмысы үшін осы ережеге сәйкес материалдық және моральдық 

сыйақы (ынталандыру) алуға құқығы бар.  

4. ТЬЮТОРЛАРДЫҢ МІНДЕТІ 

1) Студенттің оқу әрекетіндетьютор: 

 Мамандыққа дайындық бойынша оқу жоспарын игерудегі студенттерге жеке 

жетекшілік ету үдерісін ұйымдастыруы; 

 Жетекшілік ететін тобының сабақ кестесін және студенттердің жеке оқу жоспарын 

орындауын қадағалауы; 

 Оқу бӛлімінің әдіскерімен сабақ кестесін («терезелерді» болдырмау, аптаның 

күндері бойы жүктеменің біркелкі бӛлінуі, бір кафедрадан екіншісіне жетуге қажет 

уақыттың жеткілікті болуы мәселелерін) талқылауы (келісуі); 

 Студенттерге пәндерді таңдап жеке оқу траекториясын құруға кӛмектесуі; 

 Жеке жоспар бойынша оқитын студенттердің оқу әрекетіне жетекшілік етуі; 

 Кафедраларда толтырылып, АБЖ-інің мәліметтер базасына берілетін электрондық 

журнал мәліметтері бойынша жетекшілік ететін студенттердің сабаққа қатысуына 

апта сайын мониторинг жасауы; 

 Студенттің сабаққа келмеуінің себептерін анықтау және оған қатысты шара 

қолдануы; 

 Студенттің ата-анасын оның сабаққа келмегендігі жӛнінде дер кезінде құлағдар 

етуі; 

 Жетекшілік ететін студенттердің сабаққа қатысуы жӛнінде есепті апта сайын 

деканаттарға тапсыруы (дүйсенбі күні сағат 17.00-ден кешіктірмей); 

 Жетекшілік ететін студенттердің үлгерімі жӛнінде есепті апта сайын деканаттарға 

тапсыруы (әр айдың 2-сінен кешіктірмей); 

 Жетекшілік ететін топтар студенттерінің аралық рейтингін тіркеуші кеңсесімен 

бірге жүргізуі (семестр сайын 2 реттен, 7-ші, 13-ші, 21-ші, 28-ші апталарда); 
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 Аралық рейтинг нәтижелері бойынша есепті семестр сайын 2 рет, сонымен бірге 

қорытынды рейтингті жылына 2 рет жариялауы; 

 Студенттің ата-анасын аралық және қорытынды рейтингтердің нәтижесі туралы 

құлағдар етуі (семестріне 2 рет); 

 Студенттерге ӛзіндік жұмысын жоспарлау мен оқу графигін орындауда кӛмектесуі; 

 Студенттердің ғылыми жұмыспен (конференциялар, олимпиадалар, байқаулар, 

жобалар және т.б.) айналысуына кӛмектесуі; 

 Студенттердің оқу-әдістемелік әдебиетті дұрыс және тиімді қолдануына жәрдем 

беруі; 

 студенттердің оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдарды ҚазҰМУ-дың 

кітапханаларынан дер кезінде алуын және электрондық кітапхананы 

пайдалануын бақылауы; 

 пәнді оқу аяқталғаннан кейін студенттердің оқулықтарды ҚазҰМУ-дың 

кітапханасына дер кезінде қайтаруын бақылауы; 

 Студенттерді қазақ және шет тілдерін оқуға тартуы; 

 Студенттерді академиялық мобильділікке тартуы (сұхбаттар, нұсқаулар); 

 Студенттердің оқу ақысын тӛлеуін қадағалауы; 

 Топ старосталарының жұмысына кӛмектесу, оларды таңдау мен тағайындауға 

тікелей қатысуы; 

 Жетекшілік ететін студенттеріне қажетті ақпаратты іздеуді және барлық ақпарат 

кӛздерінен, ақпарат жинақтаушы құралдардан ақпарат алуды үйретуі; 

 Студенттерді Университетте ӛтетін ғылыми, мәдени, спорттық, шараларға тартуы, 

оқудан тыс уақытта түрлі үйірмелерге, қызығушылықтарына қарай клубтарға, 

спорттық секцияларға қатыстыруы, сонымен бірге театрлар, кино, музейлерге, 

кӛрмелерге және т.б. апаруы; 

 Студенттердің ғылыми тақырыбын және ғылыми жетекшіні таңдауына кӛмектесуі; 

 Студенттерді ғылыми баяндама және презентациялар әзірлеу ережелерімен 

таныстыруы; 

 Студенттерді Университет Жарғысымен, бiлiм беру қызметiн жүргiзу 

лицензиясымен, Университеттің ішкі оқу тәртібі Ережелерімен және оқу үрдісін 

ұйымдастыруда қабылдау тәртібін реттейтін ӛзге де нормативтік құқықтық 

актілермен таныстыруы; 

 Шетелдік студенттердің (оралмандардың) Қазақстан Республикасында жүріп-тұру 

ережелерін орындауын қадағалау; 

 Студенттердің бойына толеранттылық, адам құқықтары мен бостандығын 

қастерлеу қасиетін сіңіруі, мінез-құлық нормалары мен құндылықтарды, топ ішілік 

этикалық және моральдық нормаларды қалыптастыру, ұлттық, этникалық, діни 

және тілдік топтардың ӛзара түсіністігін, теңдігін қамтамасыз етуге ықпал етуі; 

 Студенттермен бірлесе құқықтық және саяси мәдениеті жоғары, рухани-

адамгершілік тұрғысынан дамуға мүдделі, ӛз ӛмірі мен айналасындағы адамдардың 

ӛміріне жауапкершілігін сезінетін, әлеуметтік қатынастардың белсенді субъектісін 

қалыптастыруға арналған патриоттық шаралар мен акцияларды ұйымдастыруы; 

 Студенттерге олардың оқуы, ӛмірі мен тұрмысына қатысты Университет 

ректорының, факультет деканының бұйрықтары мен жарлықтарын жеткізуі және 

түсіндіруі; 

 Әр студенттің материалдық және отбасылық жағдайынан хабардар болуы, сондай-

ақ оның рухани ізденістерін, жеке тұлғалық ерекшеліктерін, қызығушылықтарын 

білуі; 
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 Студенттердің ӛмірі және тұрмыс жағдайымен танысу мақсатында семестріне 

кемінде бір рет топтағы жатақханада немесе пәтерде тұартын жергілікті емес 

студенттерге баруы, олардың тұрғылықты жерін ауыстырғанынан хабардар болуы;  

 Жетекшілік ететін тобындағы жетім, мүгедек, жағдайы нашар студенттерге 

айрықша кӛңіл бӛліп, кӛмек кӛрсетуі; 

 «Д» есебінде тұратын студенттер жӛнінде, жалпы жетекшілік ететін студенттерінің 

денсаулық жағдайынан хабардар болуы; 

 Туберкулез, нашақорлық, шылым шегу, соз аурулары мен ЖТҚБ-ның алдын-алу 

жӛнінде сұхбаттар ӛткізуі, салауатты ӛмір салтын ұстануды, спортпен айналысуды 

насихаттауы тиіс. 

2) Оқудан тыс қызметі аясындағы тьютор міндеті: 

 Ӛзінің қызмет саласына қатысты нормативтік-құқықтық актілердің мазмұнын білу; 

 Студенттерге ӛз құқықтары мен міндеттерін мәлімдеу; студенттерді ҚазҰМУ 

студентінің Ар Кодексі, ҚазҰМУ ішкі тәртіп ережесі, «Қазақстан-2050» 

стратегиясы, жемқорлыққа қарсы саясаты туралы бағдарламасымен және білім, 

ғылым, жастар саясаты саласындағы нормативтік құжаттармен таныстырып, оның 

орындалуын қаматамасыз ету; 

 Студенттердің университет оқыту жүйесінің жаңа әдістері мен тәртіптеріне тез 

бейімделуіне кӛмек кӛрсету; 

 Студенттердің ӛздігімен білім алу, ӛзін-ӛзі тәрбиелеу, ӛзін-ӛзі бақылау 

дағдыларының дамуына себепкер болу; 

 Ақпарат және білім кеңістігінде бейімделуге жемдем ету; 

 Білім беру үдерісінің қатысушыларымен серіктес қарым-қатынас құруға кӛмектесу; 

 Топта сабақ беретін оқытушылармен байланыста болу; 

 Университет жұмыстары жайындағы ақпаратттарды игеру. 

3) Тьютор келесі құжаттамаларды жүргізуге міндетті: 

 Тьютор күнделігі; 

 Жұмыс жоспары; 

 Студенттердің ана-аналарымен байланыс журналы; 

 Есептер: ағымдағы ақпарат (ай сайын), тоқсандық және жылдық. 

4) Тьютор жұмысының негізгі қағидаттары: 

 бейімділік; 

 даралық; 

 жүйелік; 

 серіктестік; 

 икемділік; 

 ашықтық.  

 

5. БІЛІКТІЛІК ТАЛАПТАРЫ 

1) «Тьютор» қызметіне келесі біліктілікталаптарыұсынылады: 

 Жоғары кәсіби білім (педагогикалық) және жұмыс ӛтілі 3 (үш) жылдан кем болмауы 

тиіс. 

 Мемлекеттік (шет) тілдің  қызметте толық қолданылуын қамтамасыз етуде мемлекеттік 

тілді және ӛзге де кең тараған шет тілдерін кәсіби деңгейде білгені дұрыс, іскерлік 

келіссӛздер, құжаттармен жұмыс жүргізе білуі тиіс. 

 Педагогикалық, ғылыми және басқару қызметтерінде іс тәжірибесінің болғаны қажет. 
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2) Негізгі қызметтік талаптар: 

 Белсенділік, тіл тапқыштық, аңғарымпаздық, жоғары ұйымдастырушылық және талдау 

қабілеті; 

 Кәсіби дағдылар мен қызметін атқаруға қажетті білімінің болуы; 

 Қарым-қатынастағы ұстамдылық, сенімділік, сыпайылық; 

 Университеттің штаттық қызметкері болуы тиіс (1,0 ставкада). Егер бұл негізгі жұмысы 

болса, 0,75 ставкаға рұқсат етіледі.  

 

6. ТЬЮТОРЛАРДЫ ІРІКТЕУ 

1) Тьютор қызметіне үміткерлер жекелеп іріктеуден ӛтеді. 

2) Тьютор қызметіне үміткерлердің берген жеке ӛтініші қабылданған соң, екі кезеңнен тұратын 

іріктеуден ӛтеді: а)сауалнама; б)әңгімелесу  

3) Сауалнаманың басты мақсаты тьютор қызметіне үміткердің ғылыми-педагогикалық, 

әдістемелік қызметімен қатар, студенттермен жұмыс жасаудағы дағдысын анықтаудың 

формалды анкеталық мәліметтерін алу.   

4) Тьютор қызметіне үміткердің ӛтініші қабылданған соң, сұхбаттасу факультет 

деканаттарында ӛтеді. 

5) Сұхбаттың негізгі мақсаты – тьютор қызметіне үміткерлердің әлеуетті мүмкіндіктерін ашу. 

 

7. ТЬЮТОРЛАРДЫ МАТЕРИАЛДЫҚ ТҰРҒЫДАН ЫНТАЛАНДЫРУ  

1) Студенттермен сапалы жұмыс жүргізгені, оқу, ғылым, қоғамдық, тәрбие саласындағы жақсы 

кӛрсеткіштері үшін тьюторУниверситеттің Тарификациялық кеңесі шешімінің негізінде 

Университетте бекітілген ынталандыру формаларын (ынталандырушы тӛлемдер) алуға 

ұсынылуы мүмкін.  

2) Тьюторлардың еңбек ақысы іс жүзінде атқарған жұмысы бойынша кварталына кем дегенде 1 

(бір) рет, 30 000 (отыз мың) теңге мӛлшерінде тӛленеді.  

 

8. ТЬЮТОРЛАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

1) Тьютор ӛз міндеттерін орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады.  

2) Тьюторқұпия қызметтік ақпаратты сақтауға жауапты. 

 

9. УНИВЕРСИТЕТТІҢ ТЬЮТОРЛАР КЕҢЕСІ 

1) Университеттің тьюторлар Кеңесі факультеттің аға тьюторларының қызметін үйлестіреді 

және оларға әдістемелік, ұйымдастырушылық қолдау кӛрсетеді. 

2) Университеттің тьюторлар Кеңесінің құрамына факультеттің аға тьюторлары, студенттердің 

әлеуметтік-мәдени құзіретін дамыту Басқармасының қызметкерлері кіреді.  

3) Университеттің тьюторлар Кеңесінің тӛрағасы – оқу-тәрбие жұмысы жӛніндегі проректор. 

4) Кеңестің отырысы семестріне кем дегенде 2 рет болады. 

5) Тьюторлар Кеңесі мынадай қызметтер атқарады: 

a) Тьюторлар жұмысын үйлестіреді және қадағалайды. 

b) Кафедралар тьюторларының жұмыс тәжірибесін зерттеп, жалпылап, насихаттайды 

(таратады). 
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c) Тьюторларға арнап тәжірибе алмасу, тәрбие жұмысының жаңа формалары мен 

әдістерін пайдалану жӛнінде семинарлар ұйымдастырады.  

 

10. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1) Бұл ереже Университет ректоры бекіткен күннен бастап күшіне енеді және күші жойылғанға 

дейін әрекет етеді. 

2) Бұл ережеге ӛзгерістер мен толықтырулар Университет ректорының бұйрығы немесе 

жарлығымен енгізіледі және оның ажырамас бӛлігі болып саналады. 

Бұл ереженің мәтіні және оған енгізілген ӛзгерістер мен толықтырулар арасында қарама-

қайшылықтар туындаған жағдайда, енгізілген ӛзгерістер мен толықтырулардың аясында олардың 

ішіндегі мерзімі жағынан ең соңғы қабылданғандары басымдылыққа ие болады 

 

 
 

 

 

 

 

 


