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1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 

 

1.1 Бұл ереже Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде 

(бұдан әрі - университет) білім беру бағдарламаларын қалыптастыруда мамандықтар 

бағдарламасы бойынша оқу жоспарларын әзірлеуде оқу жоспарын құрастырылуына, 

мазмұнына, рәсiмделуіне және оның бекітілуіне қойылатын талаптарды анықтайды. 

1.2 Бұл ереже университетте мамандықтар бағдарламасы бойынша оқу 

жоспарларының құрастырылуына, мазмұнына, рәсімделуіне және оның әзірленуі мен 

бекітілуіне қойылатын талаптарды жүзеге асыруда негізгі құжат болып табылады. 

1.3 Университеттің осы ережесі, мамандық дайындайтын кафедраларда мамандықтың 

оқу-әдістемелік кешеніне міндетті түрде енгізіліп, орындалады.  

1.4 УЕ ХҚТУ-016-2019 Университет ережесі университеттің СМЖ құжаттарының 

құрамына кіреді. 

 

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 

 2.1 Осы ережені даярлау барысында келесі нормативтік құқықтық құжаттар 

пайдаланылды және сілтеме жасалды: 

 - Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 «Білім туралы» Заңы 

(04.07.2018 жылғы өзгерістері мен толықтырулар); 

- Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен 

бекітілген Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарты;  

- Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 12 қазандағы № 563 (№ 152 2011ж. 20 

сәуір) бұйрығымен бекітілген Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидалары;  

- «Жоғары оқу орнынан кейінгі және жоғары білім беру оқу пәндерін кодтау 

жүйесі» ҚР МЖМБС  5.05.001 - 2005;  

- Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 13 қазандағы №569 бұйрығымен 

бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау 

бағыттарының сыныптауышы;  

- Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен Тиісті 

үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (2013 жылғы 17 мамырдағы 

№499); 

-  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 31.10.2018 №603 

бұйрығымен бекітілген «Жоғары білім беру ұйымдары үшін жалпы білім беру пәндері 

циклінің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту»; 

-  «Элективті пәндер каталогын әзірлеу ережесі» УЕ-ХҚТУ-017-2018. 

 

    

3 АТАУЛАР  МЕН  ҚЫСҚАРТУЛАР  

 

3.1 Осы ережеде келесі терминдер мен қысқартулар пайдаланылады: 

Университет – Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті;  

Құзыреттер – бұл белгілі саладағы нәтижелі іс-әрекет үшін білімді, білікті және жеке 

тұлғалық сапаларды қолдана білу қабілеті; 

Даярлау бағыты – білім алушының қажетті оқу білім бағдарламаларын игеру 

дәрежесі, білімгерлерге қорытынды аттестация нәтижесі бойынша тағайындалады. 
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Тандау компоненті – ЖОО сынатын, пререквизиттері мен постреквизиттерін ескере 

отырып, кез келген академиялық кезенде білімгерлердің өздері таңдайтын оқу пәндерінің 

және академиялық кредиттердің тиісті ең аз көлемінің тізбесі. 

Оқу жұмыс жоспары (ОЖЖ) – білім беру бағдарламасы және білімгерлердің жеке оқу 

жоспарлары негізінде ЖОО дербес әзірлейтін оқу қжаты. 

Ереже – бакалавриат, магистратура, докторантура оқу бағдарламасы бойынша негізгі 

оқу жоспарларын әзірлеу ережесі; 

 БББ     –  Білім беру бағдарламалары;  

СМЖ   – сапа менеджментінің жүйесі; 

ЖОО    –  жоғары оқу орны; 

НОЖ    –  негізгі оқу жоспары; 

ОЖЖ    –  оқу жұмыс жоспары; 

ОБӨЖ   –  оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін білім алушының өзіндік 

жұмысы; 

БӨЖ      –  білім алушының өзіндік жұмыстары; 

ОБМӨЖ - оқытушының басқаруымен магистранттың өзіндік жұмысы; 

МӨЖ – магистранттың өзіндік жұмысы; 

ОБДӨЖ- оқытушының басқаруымен докторанттың өзіндік жұмысы; 

ДӨЖ – докторанттың өзіндік жұмысы; 

ECTS     –  еуропалық жүйе бойынша кредиттерді қайта санау; 

СРСО –  стратегиялық жоспарлау, рейтинг және сапа орталығы;  

ББӘО    –  Білім беру бағдарламалары және әдістемелік орталығы; 

ЖБКББО – Жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығы. 

 

4  ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР  
 

4.1 Бакалавриат, магистратура және докторантура бағдарламалары бойынша оқу 

жоспарларын әзірлеу ережесі, міндетті компонент пәндерінің тізбесі мен кредиттердің ең аз 

көлемін және тәжірибенің, қорытынды аттестаттаудың барлық түрлерін көрсете отырып, 

пәндер модулі бойынша білім беру бағдарламасының құрылымы мен көлемін 

регламенттейтін, білім беру мазмұнына, білім алушылардың таңдайтын білім беру 

траекториясына, олардың құрылымына қойылатын талаптар мен бақылау түріне  білім 

алушының даярлық деңгейін бағалауға белгілейтін құжат.  

Бакалавриат,  магистратура, докторантура бағдарламалары бойынша оқу жоспары - 

мамандықтың негізгі оқу жоспары (бұдан әрі - НОЖ):  білім берудің кәсіптік білім беру 

бағдарламасының оқу пәндерінің тізбесі мен көлемін, оларды оқытудың тәртібі мен бақылау 

нысандарын реттейтін құжаттың бірі. 

Бакалавриат, магистратура, докторантура бағдарламасы бойынша НОЖ-да міндетті 

компоненттегі әрбір оқу пәнінің еңбек сыйымдылығы  кредиттермен анықталады, ал таңдау 

бойынша білім алушы үшін жеке білім траекториясын қалыптастыру Базалық (БП) және 

Бейіндеуші пәндер (КП) циклындағы ЖОО компоненті (ЖК) мен таңдау компоненті (ТК) 

шеңберінде қарастырылады. Олар үшін негізгі білім беру бағдарламасы (Major) және 

қосымша білім беру бағдарламасы бойынша пәндер мен анықталып, академиялық 

кредиттердің жалпы санымен көрсетіледі. 

Бакалавриат бағдарламасы бойынша оқу жоспарларының дайындығын ұдайы 

жетілдіру оқытуда педагогикалық тиімділікті арттыру мақсатында жүзеге асырылады.  

4.1.2 Бакалаврда білім алушы төрт жыл нормативті оқу мерзімінде міндетті түрде 

барлық оқу - әрекетінің барлық түрлері қоса алғандағы кемінде 240 кредитті меңгереді. 

Академиялық кредит (EСTS) бір оқу жылындағы оқу жұмысының жиынтық еңбек 

сыйымдылығы кемінде -60 кредит (бір семестрде кемінде 30 кредитті жинайды) болып 
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табылады. Тиісті мамандық бойынша біліктілікті бере отырып, мамандарды бейіндік 

бойынша даярлауға бағытталған жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасы құрылады; 

Магистратурада білім алушы екі жыл нормативті оқу мерзімінде міндетті түрде 

барлық оқу - әрекетінің барлық түрлері қоса алғандағы кемінде 120 кредитті меңгереді. 

Академиялық кредит (EСTS) бір оқу жылындағы оқу жұмысының жиынтық еңбек 

сыйымдылығы кемінде - 60 кредит (бір семестрде кемінде 30 кредитті жинайды) болып 

табылады. Тиісті мамандық бойынша біліктілікті беру үшін отырып, мамандарды бейіндік 

бойынша  даярлауға бағытталған жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасы құрылады; 

докторантура  білім алушы үш жыл нормативті оқу мерзімінде міндетті түрде барлық 

оқу - әрекетінің барлық түрлері қоса алғандағы кемінде 180 кредитті меңгереді. 

Академиялық кредит (EСTS) бір оқу жылындағы оқу жұмысының жиынтық еңбек 

сыйымдылығы кемінде - 60 кредит (бір семестрде кемінде 30 кредитті жинайды) болып 

табылады. Тиісті мамандық бойынша біліктілікті беру үшін отырып, мамандарды бейіндік 

бойынша  даярлауға бағытталған жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасы құрылады; 

4.1.3 Білім алушылардың жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі даярлықтың тиісті 

деңгейінің білім беру бағдарламаларын аяқтаған соң меңгеретін білім, іскерлік, дағды және 

құзыретінің деңгейлері мен көлемінің сипаттамасы, кредиттердің жалпы санына (сынақ 

бірліктеріне) негізделеді; 

4.2 Әзірлеу саласы. 

4.2.1 Мамандықтың жоғары білім беру бағдарламасының құрылымдық элементі 

ретінде НОЖ әрбiр модульге (пәнге) сәйкес әзірленеді. Модульдерді әзірлеу кезінде 

модульдердің (пәндердiң) арасындағы логикалық байланысының ескерілуі және оқу 

материалының қайталанбауы қамтамасыз етілуі қажет. 

4.2.2 Модульді қалыптастыру үшін алдын ала атқарылатын жұмыстар: 

- бар оқу пәндері сарапталады; 

- пәндерді кешенді зерделеу үшін өзара мазмұны жақын, байланысты пәндері 

модульдерге біріктіріледі; 

- модуль көлемі 10-13 академиялық кредиттерін құрайды және екі немесе одан да көп 

оқу пәндерінен тұратындықтан, модульдегі пәндер 4, 5 академиялық кредиттерін 

қарастырады; 

- білім алушылардың білімін кешенді бақылау іс-шараларын семестр барысында 

атқару; 

- модульдің (пәннің) ұзақтығы бір семестрде бітіуі қажет немесе тілдік пәндерге 

қатысты болса екі семестр (бір курс) шеңберінде аяқталады; 

- модульді (пәнді немесе пәндерді) зерделеуде семестр (немесе семестрлер) көрсетіледі. 

Мұнда мүмкіндігінше бір модульдің болуы ұсынылады. 

4.2.3 Кредиттік оқу технологиясы, оның ішінде модульдік технология білім алушылар 

мен оқытушылардың, мамандардың академиялық алмасуына қажетті шарттарды жүзеге 

асырады. 

Кредиттік технологияның іс-әрекеті өнімді нәтижеге жетуі үшін модульдік 

технологияны тиымды пайдалану көзделеді. 

4.2.4 Білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру үшін негізгі оқу жоспарында (НОЖ) 

жалпы білім беру және қосымша құзыреттіліктер қалыптастыруға бағытталған өзіндік оқыту 

модульдерінен (кіші модульдер, бөлімдер, тақырыптар) тұратын пәнаралық модульдер 

қамтылады. Мақсаттары бір болған жағдайда бірнеше пәндер бір модульге бірігуі мүмкін.  

Білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру үшін негізгі оқу жоспарында (НОЖ) жалпы 

білім беру және қосымша құзыреттіліктер қалыптастыруға бағытталған өзіндік оқыту 

модульдерінен тұратын пәнаралық модульдер қамтылады. Мақсаттары бір болған жағдайда 

бірнеше пәндер бір модульге бірігуі мүмкін. 
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4.2.5 Модульдік білім беру бағдарламасы оқыту пәндерінің өзгермейтін базалық бөлігі 

(міндетті оқыту үшін модульдер) немесе вариативті, яғни еңбек нарығына қарай жұмыс 

берушілердің, білім алушылардың қажеттілігін есепке алатын ауыспалы (өзгермелі) 

модульдерден топтастырылады. 

4.2.6 Білім беру бағдарламаларының құрылымы білім беру мазмұнын анықтайтын оқу 

жұмыс түрлерінен қалыптастырылады, олардың арақатынасын, өлшемін және есебін 

көрсетеді.  

4.2.7 Магистратура және докторантура мамандықтарыының жоғары білім беру 

бағдарламасының құрылымдық элементі ретінде НОЖ әрбiр модульге (пәнге) сәйкес 

әзірленеді. Модульдерді әзірлеу кезінде модульдердің (пәндердiң) арасындағы логикалық 

байланысының ескерілуі және оқу материалының қайталанбауы қамтамасыз етілуі қажет. 

Модуль екі немесе одан да көп оқу пәндерінен тұратындықтан, модульдегі пәндер 4, 5 

академиялық кредиттерін қарастырады. Модульдің (пәннің) ұзақтығы бір семестрде бітіуі 

қажет. 

 

5 ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН МАЗМҰНЫ (дайындау, бекіту және сақталу тәртібі) 

 

5.1 Құзыреттерге негізделген білім беру бағдарламасын құраушы компонент негізгі 

оқу жоспарын әзірлеу ережесі мамандық бойынша анықталған құзыреттерді (Европалық 

жоғары білім беру тәжірибилеріне, жмыс берушілердің сыныстарына, бітірушілердің тілегіне 

сәйкес) назарға алып отырып білім беру мазмұнын қамтамасыз ету мақсатында әзірленген.  

Болашақ маманның жалпы мәдени және кәсіби құзыреттерін қалыптастыруға 

бағытталған Бакалавриат бағдарламасы бойынша оқу жоспары білім беру бағдарламаларына, 

элективті пәндер каталогына, «Жалпы ережелерге (Бұйрықтар)», академиялық комитет 

кеңесі, университет Сенаты, Республикалық оқу-әдістемелік кеңес шешімдері мен 

қаулыларына сәйкес дайындалады.  

Сонымен қатар, ЖОО іске асырылатын білім беру бағдарламаларының 

ерекшеліктеріне қарай тандау компоненті ретінде оқытудың қосымша түріне  білім 

алушылар қосымша білім беру бағдарламасы бойынша (Minor) игеруге қажетті кредиттер 

көлемін арттыра алады. Мысалы, НОЖа білім тобындағы мамандықтар үшін тандау 

компоненті ретінде  7 (жеті) пән (Түркия Республикасында мектепке орналасу үшін) міндетті 

түрде білу қажеттілігіне байланысты  Оқытудың қосымша түріне модуль – ТР мектеп 

бағдарламасы ретінде қарастырады (3-қосымиша). (01.04.2013ж. №4 Сенат мәжілісінің 

қауылысы)  

5.2 Бакалавриат бағдарламасына сәйкес НОЖ бойынша 4 жыл оқу мерзімінде еңбек 

сыйымдылығы оқытылатын оқу әректінің барлық түрлерін қамтиды (бағдарламалары) оқу 

пәндерінің тізбесімен анықталады, және білім алушы кемінде - 240 академиялық кредитті 

(жылына 60 кредиттен, 8 семестрге жоспарлағанда) меңгереді. 

«Медицина» бағыты бойынша жекелеген мамандықтардың ерекшеліктерін ескере 

отырып НОЖ - 300 академиялық кредиттің (бір семестрде 30 академиялық кредит) 

мөлшерінде әзірленеді. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрлігінің медициналық және фармацептикалық мамандықтар бойынша мемлекеттік 

жалпыға бірдей міндетті стандарттар мен үлгілік стандарттары негізінде кәсіптік оқу 

бағдарламаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес дайындалады.  

Бакалавриат бағдарламасы бойынша оқу жоспарлары мына бөлімдерден тұрады:  

1. теориялық оқу (кәсіби тәжірибе);  

2. қорытынды аттестаттау. 

5.3 Бакалавриатта жоғары білімнің білім беруі  толық 4 жыл оқу мерзімі бойынша -  

240 академиялық кредитті кезеңдері мен жұмыстың оқу түрлеріне бөліну  нормасы – 
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теориялық оқуға жалпы - 207 кредит, кәсіби тәжірибелерге - 21 кредит, қорытынды 

аттестацияға – 12 кредит қарастырылады (1 кесте). 

5.4 Бакалавриат бағдарламасы бойынша НОЖ әзірлеуде мамандықты даярлау 

бағытына сәйкес мамандықтың ерекшелігіне қарай теориялық оқудың 240 академиялық 

кредитті – мемлекеттік міндетті модуль - 35 академиялық кредит, Әлеуметтік-саясаттану 

білім модулі – 8 академиялық кредит, Дене шынықтыру модулі – 8 академиялық кредит, 

ЖОО (ЖК) компонент модулі – 5 академиялық  кредит (таңдау) және кәсіби модульдер 

блогына жалпы - 172 академиялық кредит бөлінген, оның: 112 академиялық кредиті - 

Базалық пәндер циклына (56-56 академиялық кредитпен), 60 академиялық кредиті - 

Бейіндеуші пәндер циклына (жоғары оқу компонентіне (ЖК) және (немесе) таңдау 

компонентіне (ТК) топтастырылып үлестіріледі  (2 кесте). 

5.4.1 Жоғары оқу орны компоненті және таңдау компонентіне бөлінген кредиттеріне 

қарай әр мамандықтың  базалық пәндер циклына бір бөлек  және бейіндеуші пәндер циклына 

бір бөлек пәндер базасына жинақтау банкі жасалып топтастырылуы қажет. 

Мамандыққа жаңа пән енгізілетін жағдайда пән коды алдыңғы код ретімен жалғасады 

(ҚР МЖМБС 5.05.001-2005).  

Таңдау компонентінде мамандандырудың бірнеше білім траекториясы қарастырлуы 

қажет. Оған қойылатын пәндер -  «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының кәсіби стандарттарына (сайттан қарау), өңірдің даму ерекшелігі мен еңбек 

нарығының сұранысына, жұмыс берушілердің ұсыныстарына, жоғары оқу орындарымен 

серіптестік (партнер) жасалған ұсыныстарына,  нақты ғылыми мектептің қалыптасуына, 

сондай-ақ білім алушының жеке қызығушылығына қарай жасалады (4-қосымша).  

5.5 Оқу үдерісін кредиттік оқыту технологиясы бойынша ұйымдастыру үшін әр оқу 

пәнінің көлемі кредиттің бүтін санын құрауы тиіс. Бұл ретте пән кемінде 5 академиялық 

кредит көлемімен бағаланады. Ерекше жағдайда пәнді 3, 4 академиялық кредитпен бағалауға 

жол беріледі. 

5.6 Бір модуль ішінде өтілетін пәндерді таңдағанда, олардың мазмұндары бір-бірімен 

тығыз байланысты болып келетін пәндерді іріктеу (Білім алушы  объективтік бір 

құбылыстың өзін әр ғылымның пәндік жүйесіне сәйкес дербес объектілер есебінде аңғарып, 

түсініп, талдап үйрену үшін) қажет. 

Бір модульде өзара іштей байланысты пәндерді қатар өту арқылы білім алушы 

дүниетанымын түрлі ғылымдар арқылы концентрациялауға, (шоғырландыруға) 

интенсификациялауға болады.  

Әр модуль ішінде және олардың арасында оқу жұмыс түрлерінің әдістемелік трғыдан 

дұрыс үйлесуін қамтамасыз ететін, модульдік курс пен білім беру бағдарламалары 

құрылымының икемділігін,  білім алушылардың білімін бақылаудың тиімділігі мен бақылау 

іс-шараларының семестр барысында дұрыс бөлінуін, білім алушылардың шығармашылық 

қызметі үшін құрылатын алғы шарттарды дамыта оқытудың әдістемелік принциптерін іске 

асыру мүмкіндіктері қарастырылуы тиіс.   

Модульдердің бірігуі білім алушылардың белгілі санаттарының оқуы (және өздігінен 

оқуы) үшін және арнайы дидактикалық, кәсіби мақсаттарда іске асуы үшін талап етілетін 

нақты оқу материалын таңдау, құрастыру еркіндігі мен икемділігінің қажетті деңгейін 

қамтамасыз етеді. 

5.7  Мамандықтарға жауапты кафедралар анықтаған құзыреттерге негізделген білім 

беру бағдарламаларының құраушы бөліктері модульдерге, (пәндерге) сәйкес матрица 

дайындалады және олар бакалавриат бағдарламасы бойынша оқу жоспарларын әзірлеуде  

басшылыққа алынады (1 - қосымша).  

Модульдердің (пәндердің) тізімі мамандыққа жауапты бітіруші кафедрада өздері 

дербес анықтайды және олар факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде талқынылады.  Әрбір 
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модуль қайталанбайтын бір атаумен беріледі. Осы анықталған модульдерді (пәндерді) 

мамандықтың білім алушысы оқып үйренуі міндетті болып есептеледі.  

Білім беру бағдарламасының әрбір модулі оқытудың анықталған нәтижелеріне, яғни 

құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталады. Бұл ретте модульдер пәндердің мазмұндық 

бірлігі негізінде «көлденең» немесе «тік» сызба бойынша құрастырылуы мүмкін. «Көлденең» 

модульде барлық құрамдас пәндер параллель оқытылуы мүмкін және олар білім беру 

нәтижелерін қалыптастыруда тең дәрежеде, біршама тәуелсіз ықпал етуі ықтимал. «Тік» 

модуль іргелі және жалпы кәсіби деңгейден арнайы тар қолданбалы деңгейге дейін белгілі 

бір білім беру нәтижесіне қол жеткізуге бағытталған бірінен кейін бірі (ретімен) оқытылатын 

пәндерді қамтиды.  

5.8 Бакалавриат бағдарламасы бойынша ОЖЖ-да мемлекеттік міндетті модульдегі 

(ЖБП) Қазақ (Орыс) тілі, Шетел тілі пәндері үлгілік оқу бағдарламасына (№603 42-165 бет) 

сәйкес  деңгеймен беріледі. Ал Түрік (Қазақ) тілі пәнінің деңгейлері  берілген қосымшаға 

қарай қойылады (2 - қосымша).  

5.9 Педагогикалық мамандықтар үшін әзірлеуде (Білім бағыты) оқу жоспарында 

семестрлерге компоненттерді бөлгенде кәсіби (педагогикалық) тәжірибенің пререквизиті 

болып табылатын «Педагогика» және «Психология»  пәндерінің оқытылуын жоспарлауды  

қарастыру керек. Мысалы: кәсіби (педагогикалық)  тәжірибе 4 семестрде болса, онда 

«Педагогика» және «Психология» пәндері 2 немесе 3 семестрде оқытылуы қажет. 

5.10 Оқу жоспарындағы компоненттерді семестрлерге бөлуде қойылатын талаптар:  

- оқу жоспарын модульдік негізде жобалап құрастыру;  

- модульдердің жүйелік-логикалық сабақтастығы білім бағдарламасы шеңберінде  

болу;  

- білім алушының оқу жұмысы көлемін жоспарлаған кезде бір академиялық кредит 

оның барлық түрлері үшін  30 академиялық сағатқа тен, ал оқу жұмысының 

барлық түрлері үшін бір академиялық сағат 50 минутты құрайды.  

-  пәндердің оқу жұмыс түрлерінің көлемін сағат және кредит бойынша кестеге 

сәйкес есептеу қарастырылады (3-кесте).  

5.11 Кәсіби тәжірибе жұмыстары бойынша БП цикліндегі оқу пәндерін оқыту және 

кәсіби тәжірибенің өту көлемі БББ-нің жалпы көлемінің 47% немесе кемінде 112 

академиялық кредитті құрайтындықтан – әр курстың көктемгі семестрінде жүргізіледі. Ал 

дуальды оқытуды ұйымдастыратын мамандықтарға мысалыға, Электр энергетикасы 

мамандығы дуальды оқыту жүйесімен жүргізу үшін келісім шарт негізінде жұмыс 

берушілердің Акционерлік қоғамында «Кентау трансформатор заводында» білім 

алушылардың кәсіби тәжірибесінің үздіксіз өтілуін қарастырады.   

Тәжірибелерді жоспарлауда әр мамандықтың өз ерекшеліктеріне қарай 1 (бір) жылдық 

ОЖЖна ашып атын көрсету қажет мысалыға, оқу тәжірибесі (мұрағаттық немесе 

фольклорлық д.с.). 

5.12 НОЖды мамандық шығарушы кафедраның меңгерушісі мен жетекші оқытушысы 

дайындайды және кафедра мәжілісінде талқылайды (4 - қосымша). Кафедра меңгерушісінің 

қолы қойылған НОЖ факультеттің академиялық комитет кеңесінде қаралады. Факультеттің 

академиялық комитет кеңесінде қаралған соң факультет деканы қол қойып рәсімдеуімен  

академиялық мәселелер жөніндегі департаментіне сынылады.  

-  Академиялық мәселелер жөніндегі департаментіне ұсынылған негізгі оқу жоспары 

қойылған талаптарға сай екендігі тексеріледі, департамент мамандары тарапынан 

сәйкессіздік анықталса, жоспарды жасағандармен бірге отырып ескертулерді жою іске 

асырылады. Дұрыс болған жағдайда  университеттің Академиялық комитет кеңесіне 

ұсынылады. 
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     5.13 Бакалавриат бағдарламасы бойынша білім алушылардың бір жылдық оқу жұмыс 

жоспары (бұдан әрі - ОЖЖ) - мамандықтың негізгі оқу жоспары (НОЖ), элективті (пәндер) 

каталогы және білім алушының жеке (дербес) оқу жоспары негізінде әзірленетін оқу құжаты.  

5.14 ОЖЖ оқытушының оқу жұмысының еңбек сыйымдылығын есептеу үшін негіз 

болып табылады. 

           5.15 Бір жылдық ОЖЖ дайындау жоғары курстар үшін келесі оқу жылына пән 

презентациялары өткеннен кейін, білім алушының жеке (дербес) оқу жоспарына сәйкес сәуір 

айының 3 (үшінші) онкүндігінде, ал жаңадан қабылданатын 1 (бірінші) курстар үшін НОЖ 

(наурыз айында) жасалып бекітілген соң дайындалады.  

       - Жоспарлардың негізгісі қазақ және орыс тілдерінде, ал ОЖЖ-да пәндер қазақ, 

орыс, ағылшын және түрік тілдерінде көрсетіледі (5- қосымша). 

   5.16 Мамандық шығаратын кафедра меңгерушісі 5-қосымшаға сәйкес ОЖЖ 

дайындайды. Дайын болған ОЖЖ-на факультет деканы мен кафедра меңгерушісі қолдарын 

қойып ББӘО-на қарасты әдістемелік секторға (НОЖ-ға сәйкестігіне көз жеткізу үшін қағаз 

және электронды түрінде) өткізеді. Әдістемелік сектордың қызметкерлерімен ОЖЖ-ларды 

тексереді, қаралған жұмыс дұрыс болған жағдайда ББӘО мен Академиялық мәселелер 

жөнінідегі департамент директорының қолдарын қойдырып, университеттің Академиялық 

комитет кеңесіне  ұсынады. 

5.17 Бакалавриат бағдарламасы бойынша оқу жоспарларына (НОЖ, ОЖЖ) мамандық 

шығарушы кафедра меңгерушісі жауапты. Жоспарларға кафедра меңгерушісі, факультет 

деканы, ББӘО басшысы, академиялық мәселелер жөніндегі департамент директорының 

қолдары қойылып, одан кейін университеттің академиялық комитет кеңесінің отырысына 

ұсынылады. Академиялық комитет кеңесі тарапынан негізгі оқу жоспары мақұлданғаннан 

кейін университет Сенатына бекітуге ұсынылады. Бекітілген соң негізгі  жоспарлар 

Университет президентіне қол қойылуға жіберіледі. Университет президентінің қолы 

елтаңбалық мөрмен бекітіледі.   

5.18 Бекітілген нұсқасы ББӘО орталығында сақталады, сканерленіп университеттің 

ayu.edu.kz сайтындағы ББӘО-қа қарасты nordoc порталына қажетті бөлімдерге пайдалану 

үшін салынады.  

5.19 Бекітілген оқу жоспарларындағы пәндерді әдістемелік сектор қызметкерлері 

PLATONUS бағдарламасына  ендіреді. 

5.20 Бакалавриат бағдарламасы бойынша оқу жоспарлары (НОЖ, ОЖЖ) 

номенклатураға сәйкес сақталу мерзімі оқу жылының бітуіне қарай түп нұсқалары 

университет мұрағатына, комиссия құрылып, акт арқылы өткізіледі. 

5.2.1 Құзыреттерге негізделген білім беру бағдарламасын құраушы компонент негізгі 

оқу жоспарын әзірлеу ережесі мамандық бойынша анықталған құзыреттерді (Европалық 

жоғары білім беру тәжірибилеріне, жұмыс берушілердің сыныстарына, бітірушілердің 

тілегіне сәйкес) назарға алып отырып білім беру мазмұнын қамтамасыз ету мақсатында 

әзірленген.  

5.2.2 Магистратура бағдарламасы бойынша НОЖ әзірлеуде мамандықты даярлау 

бағыты бойынша мамандықтың ерекшелігіне қарай Теориялық оқудың 120 академиялық 

базалық пәндердің ішіндегі мемлекеттік міндетті модуль - 20 академиялық кредит , таңдау 

компоненті 15 академиялық кредит. 41% Бейіндеуші пәндер циклінда жоғары оқу орны 

компоненті 15 академиялық кредит, таңдау компоненті 22 академиялық кредит, зерттеу 

практикасы 12 академиялық кредит. Ғылыми зерттеу жұмыстары 24 академиялық кредит. 

Қорытынды аттестация 12 академиялық кредит. Оқу мерзімі 2-жыл. Әр семестрге 30 

академиялық кредиттен келеді. Базалық  пәндер циклінің жоғары оқу орны компоненті 

«Ғылым тарихы мен философиясы», « Шет тілі (кәсіби)», «Жоғары мектеп педагогикасы», 

«Басқару психологиясы» пәндерін қамтиды.(4.1-қосымша) 

http://iktu.kz/nordoc
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 Докторантура бағдарламасы бойынша НОЖ әзірлеуде мамандықты даярлау бағыты 

бойынша мамандықтың ерекшелігіне қарай Теориялық оқудың 180 академиялық кредиті –

базалық пәндердің ішіндегі - 53 академиялық кредит, жоғары оқу орны компоненті 10 

академиялық кредит, таңдау компоненті 10 академиялық кредит, педагогикалық практика 5 

академиялық кредит. Бейіндеуші пәндер циклінда жоғары оқу орны компоненті 13 

академиялық кредит, таңдау компоненті 5 академиялық кредит, зерттеу практикасы 10 

академиялық кредит. Ғылыми зерттеу жұмыстары 115 академиялық кредит. Қорытынды 

аттестация 12 академиялық кредит. Оқу мерзімі 3-жыл. Әр семестрге 30 академиялық 

кредиттен келеді. (4.2-қосымша) 

5.2.3 Оқу үдерісін кредиттік оқыту технологиясы бойынша ұйымдастыру кезінде әр 

оқу пәнінің көлемі кредиттің бүтін санын құрау тиіс. Бұл ретте пән кемінде 5 академиялық 

кредит көлемімен бағаланады. Ерекше жағдайда пәнді 3, 4 академиялық  кредитпен 

бағалауға жол беріледі. 

5.2.4 Бір модуль ішінде өтілетін пәндерді таңдағанда, олардың мазмұндары бір-бірімен 

тығыз байланысты болып келетін пәндерді іріктеу (Білім алушы  объективтік бір 

құбылыстың өзін әр ғылымның пәндік жүйесіне сәйкес дербес объектілер есебінде аңғарып, 

түсініп, талдап үйрену үшін) қажет. 

Таңдау компоненті – жоғары оқу орны ұсынылатын, пререквизиттері мен 

постреквизиттерін ескере отырып, кез-келген академиялық кезеңде білім алушының өздері 

таңдайтын оқу пәндерінің  және академиялық кредиттердің тиісті ең төменгі көлемінің 

тізбесі.  

Әр модуль ішінде және олардың арасында оқу жұмыс түрлерінің әдістемелік 

тұрғыдан дұрыс үйлесуін қамтамасыз ететін, модульдік курс пен білім беру бағдарламалары 

құрылымының икемділігін,  білім алушылардың білімін бақылаудың тиімділігі мен бақылау 

іс-шараларының семестр барысында дұрыс бөлінуін, білім алушылардың шығармашылық 

қызметі үшін құрылатын алғы шарттарды дамыта оқытудың әдістемелік принциптерін іске 

асыру мүмкіндіктері қарастырылуы тиіс.   

5.2.5  Мамандықтарға жауапты кафедралар анықтаған құзыреттерге негізделген білім 

беру бағдарламаларының құраушы бөліктері модульдерге, (пәндерге) сәйкес матрица 

дайындалады және магистратура және докторантура бағдарламасы бойынша оқу 

жоспарларын әзірлеуде  басшылыққа алынады  

Білім беру бағдарламасының әрбір модулі оқытудың анықталған нәтижелеріне, яғни 

құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталады. Бұл ретте модульдер пәндердің мазмұндық 

бірлігі негізінде «көлденең» немесе «тік» сызба бойынша құрастырылуы мүмкін. «Көлденең» 

модульде барлық құрамдас пәндер параллель оқытылуы мүмкін және олар білім беру 

нәтижелерін қалыптастыруда тең дәрежеде, біршама тәуелсіз ықпал етуі ықтимал. «Тік» 

модуль іргелі және жалпы кәсіби деңгейден арнайы тар қолданбалы деңгейге дейін белгілі 

бір білім беру нәтижесіне қол жеткізуге бағытталған бірінен кейін бірі (ретімен) оқытылатын 

пәндерді қамтиды.  

   5.2.6 Оқу жоспарындағы компоненттерді семестрлерге бөлуде қойылатын талаптар:  

- оқу жоспарын модульдік негізде жобалап құрастыру;  

- модульдердің жүйелік-логикалық сабақтастығы білім бағдарламасы шеңберінде  

болу;  

- білім алушының оқу жұмысы көлемін жоспарлаған кезде бір академиялық кредит 

оның барлық түрлері үшін 30 академиялық сағатқа тең, ал оқу жұмысының барлық 

түрлері үшін бір академиялық сағат 50 минутты құрайды.  

-  пәндердің оқу жұмыс түрлерінің көлемін сағат және кредит бойынша кестеге 

сәйкес есептеу қарастырылады.  

5.2.7 НОЖ-ды мамандық шығарушы кафедраның меңгерушісі мен жетекші 

оқытушысы дайындайды және кафедра мәжілісінде талқылайды . Кафедра меңгерушісінің 
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қолы қойылған НОЖ факультеттің академиялық комитет кеңесінде қаралады. Факультеттің 

академиялық комитет кеңесінде қаралған соң факультет деканы қол қойып рәсімдеуімен  

жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығына ұсынылады.  

-  Жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығына ұсынылған негізгі оқу жоспары 

қойылған талаптарға сай екендігі тексеріледі, орталық мамандары тарапынан сәйкессіздік 

анықталса, жоспарды жасағандармен бірге отырып ескертулерді жою іске асырылады. Дұрыс 

болған жағдайда  университеттің Академиялық комитет кеңесіне ұсынылады. 

     5.2.8 Магистратура және докторантура бағдарламасы бойынша білім алушылардың 

бір жылдық оқу жұмыс жоспары (бұдан әрі - ОЖЖ) - мамандықтың негізгі оқу жоспары 

(НОЖ), элективті (пәндер) каталогы және білім алушының жеке (дербес) оқу жоспары 

негізінде әзірленетін оқу құжаты.  

5.2.9 ОЖЖ оқытушының оқу жұмысының еңбек сыйымдылығын есептеу үшін негіз 

болып табылады. 

           5.2.10 Бір жылдық ОЖЖ дайындау жоғары курстар үшін келесі оқу жылына пән 

презентациялары өткеннен кейін, білім алушының жеке (дербес) оқу жоспарына сәйкес сәуір 

айының 3 (үшінші) онкүндігінде, ал жаңадан қабылданатын 1 (бірінші) курстар үшін НОЖ 

(наурыз айында) жасалып бекітілген соң дайындалады.  

   5.2.11 Мамандық шығаратын кафедра меңгерушісі 5.1,5.2-қосымшаға сәйкес ОЖЖ 

дайындайды. Дайын болған ОЖЖ-на факультет деканы мен кафедра меңгерушісі қолдарын 

қойып ЖБКБОО-на (НОЖ-ға сәйкестігіне көз жеткізу үшін қағаз және электронды түрінде) 

өткізеді. ЖБКББО-ы қызметкерлерімен ОЖЖ-ларды тексереді, қаралған жұмыс дұрыс 

болған жағдайда университеттің Академиялық комитет кеңесіне  ұсынады. 

5.2.12 Магистратура және докторантура бағдарламасы бойынша оқу жоспарларына 

(НОЖ, ОЖЖ) мамандық шығарушы кафедра меңгерушісі жауапты. Жоспарларға кафедра 

меңгерушісі, факультет деканы, ЖБККБО басшысы қолы қойылып, одан кейін 

университеттің академиялық комитет кеңесінің отырысына ұсынылады. Академиялық 

комитет кеңесі тарапынан негізгі оқу жоспары мақұлданғаннан кейін университет Сенатына 

бекітуге ұсынылады. Бекітілген соң негізгі  жоспарлар Университет президентіне қол 

қойылуға жіберіледі. Университет президентінің қолы елтаңбалық мөрмен бекітіледі.   

5.2.13 Бекітілген нұсқасы ЖБКББ орталығында сақталады, сканерленіп 

университеттің ayu.edu.kz сайтындағы ЖБКББО-қа қарасты nordoc порталына қажетті 

бөлімдерге пайдалану үшін салынады.  

5.2.14 Оқу жоспарларын ЖБКББО қызметкерлері PLATONUS бағдарламасына  

ендіреді. 

5.2.15 Магистратура, докторантура бағдарламасы бойынша оќу жоспарлары (НОЖ, 

ОЖЖ) номенклатура бойынша сақталу мерзімі оқу жылының бітуіне қарай түп нұсқалары 

университет мұрағатына, комиссия құрылып, акт арқылы өткізіледі. 

 

    6  ӨЗГЕРІСТЕР   ЕНГІЗУ  ТӘРТІБІ 
 

6.1 Бакалавриат, магистратура және докторантура бағдарламалары бойынша оқу 

жоспарлары жойылғанша немесе  жаңасымен алмастырылғанша күшін сақтайды. 

6.2 Бакалавриат, магистратура және докторантура бағдарламалары бойынша оқу 

жоспарларына өзгерістер Сенат, академиялық комитет кеңес шешімдерімен енгізіледі. 

Бакалавриат, магистратура және докторантура бағдарламалары бойынша оқу жоспарларына 

өзгертулер енгізу тәртібі, негізгі оқу жоспарын дайындау,  келісілу тәртібімен бірдей.  

6.3 Жалпы міндетті білім беру стандартына, құзыреттерге негізделген білім беру 

бағдарламасына сәйкес негізгі оқу жоспарына өзгерістер енгізу ағымдағы оқу жылының 

қаңтар айында кафедра отырысында талқыланып, ақпан айынан кешіктірілмей кафедра  

http://iktu.kz/nordoc
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1 КЕСТЕ 

Бакалавриатта академиялық кредиттерді кезеңдермен жұмыстың оқу 

түрлеріне бөлінуі 

 
№ Қызмет түрлері / сместрлер 1 2 3 4 5 6 7.1 

тримест

р 

7.2 

квартал 

8 Жалпы 

1 Теориялық оқулар / 

академиялық кредиттер 

саны 

30 29 30 27 30 25 20 16   207 

  Апта саны 15 15 15 15 15 15 10 8   108 

2 Кәсіби тәжірибелер / 

кредиттер саны 
  1   3   5     12 21 

  Апта саны 0 1 0 3 0 5   0 12 21 

3 Қорытынды аттестаттау / 

кредиттер саны 
                12 12 

  Апта саны                 7 7 

4 Аралық аттестаттау (апта 

саны) 

3 3 3 3 3 3   3   21 

5 Каникулдар (апта саны) 2 13 2 11 2 9   1 2 42 

  ЖАЛПЫ КРЕДИТТЕР 30 30 30 30 30 30 20 16 24 240 

  Жалпы апталар 20 32 20 32 20 32 10 12 21 199 

  БІР ОҚУ ЖЫЛЫНА 

ЖАЛПЫ АПТА САНЫ  (52 

апта х 4 жыл = 208 - 9 

(шілде-тамыз) = 199 апта 

52 52 52 43 199 

 
                   Оқу мерзімі 4 жыл, жылына  - 60 кредиттен. 7 семестрге қарастырғанда,  

2 КЕСТЕ 

ҮЛГІ 

Направление подготовки: «6B000 (01) ..................»                Даярлау бағыты: «6B000 (01)......................» 
 

 1-курс  2-курс 

I семестр Акад. 

креди

т 

II семестр Акад. 

креди

т 

III семестр Акад. 

Кред

ит 

IV семестр Акад. 

креди

т 

Жалпы білім 

беретін пәндер 

(ЖБП) циклі 

              

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы/ 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

5 Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде)/ 

Қазақстанның 

қазіргі заман тарихы 

5 ЖБП – ТК 5 БП - ЖК 5 

Мәңгілік Ел 

...... 

.......... 

Шетел тілі 5 Шетел тілі 5 Философия 5 БП - ЖК 5 

Қазақ (Орыс) тілі 5 Қазақ (Орыс) тілі 5 Әлеуметтік-

саясаттану білім 

модулі 

8 БП - ТК 4 

БП – ЖК (Түрік 
(Қазақ) тілі) 

5 БП – ЖК (Түрік 
(Қазақ) тілі) 

5 БП - ТК 5 БП - ТК 4 

БП – ЖК 4 БП – ЖК (Түркі 

дүниесі) 

 БП - ТК 5 БП - ТК 5 
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БП – ЖК 4 Ясауитану 3   БП - ТК 3 

  Ата-түрік 

принциптері 

3     

  Түркі мемлекеттер 

тарихы 

    

Дене шынықтыру 2 Дене шынықтыру 2 Дене шынықтыру 2 Дене 

шынықтыру 

2 

    Оқу тәжірибе 2     Кәсіби 

тәжірибе 

2 

Жалпы кредиті 30   30   30   30 

60 60 

        3-курс 4-курс 

V семестр Акад. 

креди

т 

VI семестр Акад. 

креди

т 

VII семестр Акад. 

креди

т 

VІІІ семестр Акад. 

креди

т 7.1+7.2 

Базалық пәндер 

(БП) циклі 

      Кәсіптендіру 

пәндер (КП) циклі 

      

БП - ЖК 5 БП - ЖК 5 КП - ЖК 5 Өндірістік 

тәжірибе  

8 

БП - ЖК 5 БП - ЖК 5 КП - ЖК 5 Дипломалды 
тәжірибе 

4 

БП - TК 5 БП - ЖК 4 КП - ТК 4 Қорытынды 
аттестация   

12 

БП - ТК 5 КП - ТК 4 КП - ТК 4     

БП - ТК 5 КП - ТК 4 КП - ТК 3     

БП - ТК 5 КП - ТК 4 КП - ТК 5     

        КП - ТК 5     

        КП - ТК 5     

    Кәсіби тәжірибе 4         

Жалпы кредиті 30   30   36   24 

60   60 

 

3 КЕСТЕ 
 

ПӘНДЕР БОЙЫНША ОҚУ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІН ҮЛЕСТІРУ 
 

Пән көлемін оқу жұмысының түрлеріне бөлу 

Кесте 1 

 

№ 

 

Жұмыс түрі 

Пән көлемі кредит бойынша 

5кр. - 150сағат  4кр. - 120сағат  3кр. - 90сағат  2кр - 60сағат  

сағат кредит сағат кредит сағат кредит сағат кредит 

1 Дәріс  15 0,5 15 0,5 15 0,5 8 0,25 

2 Практикалық/ 

зертханалық 
30 1 23 0,75 15 0,5 15 0,5 

3 БОӨЖ 45 1,5 37 1,25 30 1 15 0,5 

4 БӨЖ 45 1,5 30 1 15 0,5 15 0,5 

5 Білімді 

бағалау 
15 0,5 15 0,5 15 0,5 7 0,25 

  Барлығы 150 5 120 4 90 3 60 2 

 

 

 

Кесте 2 
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№ 

 

Жұмыс түрі 

Пән көлемі кредит бойынша 

5кр. - 150сағат  4кр. - 120сағат  3кр. - 90сағат  2кр - 60сағат  

сағат кредит сағат кредит сағат кредит сағат кредит 

1 Дәріс 15 0,5 15 0,5 15 0,5 8 0,25 

2 Практикалық 15 0,5 15 0,5 15* 0,5 15* 0,5 

3 Лаборатория 15 0,5 8 0,25     

4 БОӨЖ 45 1,5 37 1,25 30 1 15 0,5 

5 БӨЖ 45 1,5 30 1 15 0,5 15 0,5 

6 Білімді 

бағалау 

15 0,5 15 0,5 15 0,5 7 0,25 

 Барлығы 150 5 120 4 90 3 60 2 

 

Ескерту: * - Пән ерекшелігіне байланысты практикалық немесе лабораториялық сабақтың 

біреуі таңдалады. 

 

Кесте 3 

 

№ 

 

Жұмыс түрі 

Пән көлемі кредит бойынша 

5кр. - 150сағат  4кр. - 120сағат  3кр. - 90сағат  2кр - 60сағат  

сағат кредит сағат кредит сағат кредит сағат кредит 

1 Практикалық/ 

Лаборатория 
45 1,5 38 1,25 

30 1 
23 0,75 

2 БОӨЖ 45 1,5 37 1,25 30 1 15 0,5 

3 БӨЖ 45 1,5 30 1 15 0,5 15 0,5 

4 Білімді 

бағалау 
15 0,5 15 0,5 

15 0,5 
7 0,25 

 Барлығы  150 5 120 4 90 3 60 2 

 

Ерекшілігі бар  мамандықтар үшін (медицина, өнер факультеті) 

Кесте 4 

 

№ 

 

Жұмыс түрі 

Пән көлемі кредит бойынша 

6кр – 180 сағат 7кр– 210 сағат  8 кр–240  сағат 9кр–270 сағат 

сағат кредит сағат кредит сағат кредит сағат кредит 

1 Дәріс 15 0,5 15 0,5 15 0,5 15 0,5 

2 Практ. 45 1 53 1,75 60 2 75 2,5 

3 БОӨЖ 60 2 60 2 75 2,5 75 2,5 

4 БӨЖ 45 1,5 60 1 68 2,25 75 2,5 

5 

Білімді 

бағалау 
15 0,5 

22 0,75 22 0,75 30 1 

  Барлығы  180 6 210 7 240 8 270 9 

 

Кесте 5 

 

№ 

 

Жұмыс түрі 

Пән көлемі кредит бойынша 

6кр – 180 сағат 7кр– 210 сағат  8 кр–240  сағат 9кр–270 сағат 

сағат кредит сағат кредит сағат кредит сағат кредит 

1 Практ. 60 1,5 68 2,25 75 2,5 90 3 

2 БОӨЖ 60 2 60 2 75 2,5 75 2,5 

3 БӨЖ 45 1,5 60 1 68 2,25 75 2,5 

4 Білімді 15 0,5 22 0,75 22 0,75 30 1 
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бағалау 

  Барлығы 180 6 210 7,00 240 8,00 270 9,00 

 

Кесте 6 

 

№ 

 

Жұмыс түрі 

Пән көлемі кредит бойынша 

10кр-300 сағат  11кр-330 сағат  12кр-360 сағат  14кр-420 сағат  

сағат кредит сағат кредит сағат кредит сағат кредит 

1 Практ. 90 3 105 3,5 120 4 135 4,5 

2 БОӨЖ 90 3 105 3,5 120 4 135 4,5 

3 БӨЖ 90 3 90 3 90 3 113 3,75 

4 

Білімді 

бағалау 

30 1 30 1 30 1 37 1,25 

  Барлығы 300 10 330 11 360 12 420 14 

 

Кесте 7 

 

№ 

 

Жұмыс түрі 

Пән көлемі кредит бойынша 

17кр-510 сағат   19кр-570 сағат  21кр-630 сағат  28кр-840 сағат  

сағат кредит сағат кредит сағат кредит сағат кредит 

1 Практ. 165 5,5 180 6 195 6,5 270 9 

2 БОӨЖ 150 5 165 5,5 195 6,6 270 9 

3 БӨЖ 150 5 165 5,5 180 6 225 7,5 

4 

Білімді 

бағалау 

45 1,5 60 2 60 2 75 2,5 

  Барлығы 510 17 570 19 630 21 840 28 

 

Кесте 8 

 

№ 

 

Жұмыс түрі 

Пән көлемі кредит бойынша 

35кр-1050сағат   47кр-1410сағат  68кр-2040сағат  86кр-2580сағат  

сағат кредит сағат кредит сағат кредит сағат кредит 

1 Практ. 315 10,5 430 14,5 615 20,5 780 26 

2 БОӨЖ 315 10,5 420 14 615 20,5 780 26 

3 БӨЖ 315 10,5 420 14 600 20 765 25,5 

4 

Білімді 

бағалау 

105 3,5 135 4,5 210 7 255 8,5 

  Барлығы 1050 35 1410 47 2040 68 2580 86 
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1 - қосымша 
 

Білім бағытындағы мамандықтарға қатысты педагогикалық міндетті модульдер 
Модульдердің аты Пән коды Пәннің (модульдің) аты Академиялық 

кредиті 

Білім бағыты 

Базалық пәндер циклы 

Модуль  –  Мектеп педагогикасы  

Ped 2202 Педагогика 5 

OFD 1201 Оқушылардың физиологиялық дамуы 3 

Модуль  –  Басқару, йымдастыру, бағалау  

IBB 3208 Инклюзивті білім беру 3 

BOT 2205 Бағалаудың өлшемдік технологиялары  3 

BBM 2204 Білім берудегі менеджмент 3 

Модуль – Этнопедагогика және тәрбие  

Etn 3215 Этнопедагогика 3 

TZhTA 2209 Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі  3 

  Барлығы: 23 

 

2 - қосымша 
 

*Білім алушылардың Түрік (Қазақ) тілді меңгеруіне байланысты  деңгейлерін анықтау кестесі 

Модульдердің аты Пән коды 

 

Пәннің (модульдің) аты  мен қызмет 

ету түрлері 

 

Академи

ялық 

кредиті 

Сағаты  

1.1 Мемлекеттік 

міндетті модуль 

Т(К)Т 1201 

Т(К)Т(А1) 1201 

Т(К)Т(А2) 1201 

Т(К)Т(В1) 1201 

Т(К)Т(В2) 1201 

Түрік (Қазақ) тілі  10 300 

Түрік (Қазақ) тілі (А1 деңгейі) 5 150 

Түрік (Қазақ) тілі (А2 деңгейі) 5 150 

Түрік (Қазақ) тілі (В1 деңгейі) 5 150 

Түрік (Қазақ) тілі (В2 деңгейі) 5 150 

 

3 – қосымша 

Минор/ Minor бағдарламасы 

4. Оқытудың 

қосымша түрлері/ 

Дополнительные 

виды обучения  

Модуль 

Minor/Минор 

  (210 сағат/7 

кредит) 

 

 

4.1 Модуль – ТР мектеп бағдарламасы 210 7 Оқу 

түрі 

Семес

тр 

BBPJB 

1401  

Білім беруде педагогикалық жоспарлау және 

бағалау 

30 1 ТК ІІ 

TKBS 

1402 

Тұлға қалыптастыру бейімі және сатылары 30 1 ТК ІІ 

OTMJ 

2403 

Оқыту (білім беру) технологиялары және 

материал жинау (зерттеуді ұйымдастыру 

жолдары)  

30 1 ТК ІV 

OB 3404 Өлшеу және бағалау  30 1 ТК VІ 

SBA 

3405 

Сынып басқару әдістері 30 1 ТК VІ 

OJOBB 

4406 

Оқыту (білім беру) жүйесі және орта білімді 

басқару 

30 1 ТК VІІ 

PKJ 4407 Психологиялық кеңес және жетекшілік 30 1 ТК VІІ 
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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави 

 

 «БЕКІТЕМІН/УТВЕРЖДАЮ» 

 Сенат мәжілісінде қаралды /  
Расcмотрен на заседании Сената 

Хаттама/Протокол  № ___«____» _____ 20     ж./г. 

Университет президенті/Президент университета  

_________________________   Б.С.Абдрасилов 

 

Жоғары білім беру бағдарламасы бойынша/по программе вышего образования 

НЕГІЗГІ ОҚУ ЖОСПАРЫ/ОСНОВНОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
  

 

Направление подготовки : «6B000  ..............................»  
                                                  ( ............  )  

Срок обучения: 4 года 

Присуждаемая степень: бакалавр образования 

по образовательной программе  «6B0000   ......................» 

Сроки приема:  20     -20       учебный год 

Даярлау бағыты: «6B000     ..............................»  
                                                   ( ............  )  

Оқу мерзімі: 4 жыл 

Берілетін дәреже: «6B000   ......................» білім 

бағдарламасы бойынша білім бакалавры 

Қабылдау мерзімі: 20     -20     оқу жылы 

 
Модульдердің аты/ 

Названия модулей 

(академиялық кредиті)/ 

(Академические кредиты) 

Пән коды/ 

Коды 

дисциплин 

 

Пәннің (модульдің) аты  мен қызмет ету түрлері/  

Название дисциплины (модулей) и функции 

 

Академ. 

сағат / 

Академ. 

часы  

Академ. 

кредит 

Компо

нент  

Семестр 

   1680 56   

1.1  Мемлекеттік міндетті 

модуль/ Государственный 

обязательный модуль  

          (1530 сағат) 

(1050 сағат/51 акад.кр.)) 

В.114/  

KKZT 1101 

SIK 1101 

 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы/ 

Современная история Казахстана 

150 5 МК І/ІІ 

В.004/  

Fil 2102 

Fil 2102 

 

Философия   

Философия 

150 5 МК ІІІ/ ІV 

Sht 1103 Шетел тілі 300 10 МК І,ІІ 
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IYa1103 Иностранный язык 

K(O)T1104 

K(R)Ya1104 

Қазақ (орыс) тілі 

Қазахский (русский) язык 

300 10 МК І,ІІ 

В.113/  

AKT 1105 

IKT 1105 

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)/  

Информационно-коммуникационные технологии (на англ.яз.) 

150 5 МК І/ІІ 

1.2 Әлеуметтік-саяси білімдер 

модулі/Модуль социально-

политических знаний 

 (240 сағат/8 акад.кр.) ) 

Ale 1106 

Soc 1106 

Әлеуметтану  

Социология 

60 2 МК ІІІ/ ІV 

Saya 1107 

Pol 1107 

Саясаттану 

Политология 

60 2 МК ІІІ/ ІV 

Mad 1108 

Kul 1108 

Мәдениеттану 

Культурология 

60 2 МК ІІІ/ ІV 

Psi 1109 
Psi 1109 

Психология 
Психология 

60 2 МК ІІІ/ ІV 

1.3 Дене шынықтыру модулі/ 

Модуль физической 

культуры (240 сағат/8 

акад.кр.) ) 

В.029 

DSh 1(2)110 

FK 1(2)110 

 

Дене шынықтыру 

Физическая культура 

 

240 

 

8 
МК 

 

І-ІV 

1/2  ЖОО компонент модулі/ 

Вузовский компонент -

Модуль  

(150 сағат/5 акад.кр.)  

 

 

 

1..... пән 

В.109/  

ME 2116 

ME 2116 

 

Мәңгілік Ел 

Мәнгілік Ел 

150 5 ЖК ІІІ/ ІV 

В.135*/ 

SJKMN 2119 

OAK 2119 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

150 5 ЖК ІІІ/ ІV 

В.138/          

КТ 2122 

TL 2122 

 

Көшбасшылық теориясы 

Теория лидерства 

150 5 ЖК ІІІ/ ІV 

2. Кәсіби модульдер блогы  

(барлығы 3360 сағат)  

 

Базалық кәсіптендіру 

циклының модулі / Модуль 

цикла базовых дисциплин 

(1680 сағат/56 акад.кр.)   

 

 

 

2.1 Базалық кәсіптендіру модулі / Базовый профессиональный модуль     

ЖОО компоненті / ВУЗ компонент 

3360 112   

  1680 6-56 ЖК  

 Модуль – Түрік тілі / Модуль - Турецкий язык 300 10   

В.005/  
T(K)T 1106 

 
Түрік (қазақ) тілі – (Деңгей 1)* 

150 5 ЖК І 

T(K)TYa 1106 Турецкий (Казахский) язык – (Уровень 1)* 

T(K)T 1107 Түрік (қазақ) тілі – (Деңгей 2)* 150 5 ЖК ІІ 

T(K)TYa 1107 Турецкий (Казахский) язык – (Уровень 2)* 

 Модуль  – Түркі дүние / Тюркский мир 240 8  І 
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 Модуль – Мектеп педагогикасы / Модуль – Школьная педагогикасы 210 7 ЖК  

Ped 2202 

Ped 2202 

Педогогика 

Педагогика 

150 5 ЖК І/ІІ 

  90 3 ЖК І/ІІ 

  Модуль –  10  ЖК  

 ...........     

 ОҚУ ТӘЖІРИБЕ 60 2 ЖК ІІ 

Базалық кәсіптендіру модулі/ 

Модуль цикла базовых 

дисциплин 

 

(1680 сағат/56 акад.кр.)) 

 

2.2 Базалық кәсіптендіру модулі/ Базовый профилирующий модуль        

Тандау компоненті/ Компонент по выбору 

1680 56 ТК  

 Модуль  –   ......................     

2.2.01     ТК  

   ТК  

2.2.02     ТК  

   ТК  

.......       

      

 КӘСІБЕ ТӘЖІРИБЕ 60 2 ЖК ІV 

       

 Модуль  – ......................     

2.2.03     ТК  

   ТК  

     ТК  

........     ТК  

Мамандандырудың білім траекториясы №1  «..........               » /  Образовательная траектория по специализации №1  «..........               » 

      

      

 Барлығы:     

Мамандандырудың білім траекториясы №2  «..........               » /  Образовательная траектория по специализации №2  «..........               » 

      

      

 Барлығы:     

      

 КӘСІБЕ ТӘЖІРИБЕ 120 4 ЖК VI 

 Барлығы: 1680 56   

3. Кәсібн пәндер циклының 

модулі/1800 сағат 

3.1 Кәсіптендіру модулі  ЖОО компоненті немесе Тандау компоненті / 

Профилирующий модуль ВУЗ компонент или компонент по выбору 

1800 60 ТК  
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Модуль цикла 

профилирующих дисциплин  

(1800 часов /60 акад.кр.) 

 Модуль  –......................   ТК  

3.1.01       

     

  Модуль  –......................   ЖК  

3.2.02       

     

       

 Барлығы:     

Мамандандырудың білім траекториясы №1  «..........               » /  Образовательная траектория по специализации №1  «..........               » 

      

      

 ӨНДІРІСТІК ТӘЖІРИБЕ 240 8 ЖК VІІІ 

 ДИПЛОМАЛДЫ ТӘЖІРИБЕ 120 4 ЖК VІІІ 

 Барлығы:     

Барлығы: 1800 60   

5. Қорытынды аттестаттау 

модулі/ Модуль Итоговая 

аттестация  

(360 часов /12 акад.кр.) 

В.057 Диплом жмысын (жобасын) жазу 

және қорғау немесе кешенді 

мемлекеттік емтихан тапсыру 

Написание и защита дипломной работы 

(проекта) или подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

360 

 

12 

 

 VІІІ 

  Барлығы: 360 12   

  Барлығы: 7200 240   

Жалпы барлығы:     
 

4. Оқытудың қосымша 

түрлері/ Дополнительные 

виды обучения  

Модуль Minor/Минор 

  (210 сағат/7 кредит) 

 

 

4.1 Модуль – ТР мектеп бағдарламасы 210 7   

BBPJB 1401  Білім беруде педагогикалық жоспарлау және бағалау 30 1 ТК ІІ 

TKBS 1402 Тұлға қалыптастыру бейімі және сатылары 30 1 ТК ІІ 

OTMJ 2403 Оқыту (білім беру) технологиялары және материал жинау (зерттеуді 

ұйымдастыру жолдары)  

30 1 ТК ІV 

OB 3404 Өлшеу және бағалау  30 1 ТК VІ 

SBA 3405 Сынып басқару әдістері 30 1 ТК VІ 

OJOBB 4406 Оқыту (білім беру) жүйесі және орта білімді басқару 30 1 ТК VІІ 

PKJ 4407 Психологиялық кеңес және жетекшілік 30 1 ТК VІІ 
 

 

Ескерту:  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің  2018 жылғы 12 қазан № 563 бұйрығы және 2018 жылғы 31 қазан № 604 бұйрығы негізінде 

енгізілген. 

Примечание: Разработан в соответствии с приказами министерства образования и науки Республики Казахстан  № 604 от 31 октября 2018г. и 563 от 12.10.2018 год. 
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*Ескерту:  Білім бағытындағы мамандықтар үшін 5 (бес) міндетті модуль 3-кестеге сәйкес қосылады. (1 - қосымша) 
*Ескерту: Тәжірибелер мамандығының ерекшелігіне қарай қарастырылады 

 

Университеттің академиялық комитет кеңесінде қаралып мақұлданған 

Рассмотрено и одобрено на заседании академического комитета университета 

Хаттама/Протокол №_____  «          »                                          2019 ж. 

Факультеттің  академиялық комитет кеңесінде қаралған 

Рассмотрено на академическом комитете заседании факультета 

Хаттама/Протокол №         , «        »                             2019  ж. 

            

 

 

Оқу-әдістемелік ісі жөніндегі вице президент/ 

Проректор по учебно-методической работе    

 

_________________ 

  

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры/ 

Директор департамента по академическим вопросам 

 

________________ 
  

Білім беру бағдарламалары және әдістемелік орталық басшысы/   

Начальник методического центра и образоватльных программ 

 

________________ 
  

........................ факультет деканы/ 

Декан факультета ............................... 

 

________________ 
  

......................... кафедра  меңгерушісі/ 

Заведующий кафедрой ....................... 

 

________________  
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4.1 – қосымша 
ҮЛГІ 

 
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави 

Khoja Ahmet Yassawi International Kazakh-Turkish University 

 

«БЕКІТЕМІН/ ONAY/ УТВЕРЖДАЮ/APPROVED» 

Университет президенті / Üniversite Rektörü  

Президент университета / Rector of the University  

 _____________Б.Абдрасилов/ B.Abdrasilov 

Сенат шешімі негізінде / Senato kararı 

На основании решения Сената /  

Based on the decision of the Senate  

№ __  хаттама/ рrotokol/протокол/рrotocol  

«____» ________  2019ж./у. /г./y 

 

 
 

Даярлау бағыты: «7М015 Жаратылыстану пәндері  бойынша 

мұғалімдер даярлау» (Физика) 

Branş: «7М015 Fen Bilimleri Öğretmenliği» (Fizik) Направление 

подготовки: «Подготовка преподавателей по предметам естествознания 

7М015» (Физика) 

Field of Education: “7М015 Training of the teachers of Natural Sciences” 

(Physics) 

Берілетін дәреже: «7М015 Жаратылыстану пәндері  бойынша 

мұғалімдер даярлау» білім беру бағдарламасы бойынша педагогика 

ғылымдарының магистрі 

Akademik derece: «7М015 Fen Bilimleri Öğretmenliği» Bilim Uzmanı 

Присваиваемая степень: магистр педагогических наук  по 

образовательной программе «Подготовка преподавателей по предметам 

естествознания 7М015» 

Awarded degree: Master  in Pedagogy of the    Training of the teachers of 

Natural Sciences 

 

Жоғары білім беру бағдарламасы бойынша НЕГІЗГІ ОҚУ ЖОСПАРЫ / Yüksek Eğitim Alanı TEMEL EĞİTİM PLANI 

По программе вышего образования ОСНОВНОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН / High education program  BASIC EDUCATION PLAN  

Оқу мерзімі: 2 жыл / Eğitim süresi: 2 yıl  

Срок обучения: 2 года / Duration: 2 years 

 

Қабылдау мерзімі: 2019-2020 оқу жылы / Kabul Tarihi: 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 

Сроки приема:  2019-2020  учебный год / Terms of admission: 2019-2020 academic year 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
Модульдердің аты / 

Modül adı /  

Наименовние модуля/  

Module 

 

Пән коды/ 

Ders kodu/ 

Код 

предмета/ 

Code 

 

Пәннің (модульдің) аты мен қызмет ету түрлері/ 

 Ders (modül) adı ve faaliyet türleri /  

Наименование предмета (модуля) и видов деятельности /  

Subject (module) name and activity type  

 

 

Академиялық 

кредит/ 

Akademik 

kredit/  

Академически

й кредит/ 

Academic credit 

Академиялық 

cағат/  

Akademik saat/  

Академичес 

кий час/  

Academic hours 

Компонент/ 

Ders / 

Компонент/ 

Component 

Семест

р/ 

Dönem/ 

Семест

р/ Sem 

 

Бақылау 

формасы/ 

Форма 

контроля/ 

Control form/ 

Dönem 

Базалық  пәндер (БП) - 35 академиялық кредит/ Temel Dersler (TD) - 35 akademik kredit/ 

Базовые предметы (БП) - 35 академических кредитов/ Basic subjects  (BS) – 35 academic credits 

1050 35    

  1)Жоғары оқу орны компоненті (ЖК) 20 академиялық кредит/ Yüksek öğretim 

kurumu dersi/modülü (YB) -20 akademik kredit/ 

Компонент высшего учебного заведения (КВ) – 20 академических кредитов/ 

600 20    
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University component (UC) -20 academic credits  

1)Жоғары оқу орны 

компоненті (ЖК) 20 

академиялық кредит/ 

Yüksek öğretim kurumu 

dersi/modülü (YB) -20 

akademik kredit/ Компонент 

высшего учебного 

заведения (КВ) – 20 

академических кредитов/ 

University component (UC) -

20 academic credits  

GTF 5201 

BTF 5201 

IFN 5201 

HPS 5201 

Ғылымның тарихы және философиясы  

Bilim Tarihi ve Felsefesi 

История и философия науки 

History and philosophy of the science 

120 4 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

I Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

ShT 5202 

YD 5202 

IYa 5202 

FL 5202 

Шетел тілі (кәсіби) 

Yabancı Dil (mesleki) 

Иностранный язык (профессиональный) 

Foreign Language  (professional) 

120 4 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

I Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

BP 5203 

PY 5203 

PU 5203 

MP 5203 

Басқару психология  

Psikoloji Yönetimi 

Психология управления 

Management psychology 

120 4 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

I Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

ZhMP 

5204 

YÖP 5204 

PVSh 

5204 

HSP 5204 

Жоғары мектептің педагогикасы  

 

Yüksek Öğrenim Pedagojisi 

Педагогика высшей школы 

 

High school pedagogy   

120 4 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

II Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

PP 6205 

PS 6205 

PP 6205 

PP 6205 

Педагогикалық практика (үздіксіз)  

Pedagojik Staj (sürekli) 

Педагогическая практика (непрерывная) 

Pedagogical practice  (lifelong) 

120 4 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

ІII Есеп/ 

Rapor/ 

Отчет/ 

Report 

  2)Таңдау компоненті (ТК) 15 академиялық кредит/ Seçmeli Ders (SD) -15 akademik 

kredit/ Элективный компонент (ЭК) –15 академических кредитов/ Selection 

Component (SC) 15 academic credits 

450 15    

Жеке білім 

траекториясының 

модульдері (ЖБТ)/ Kişisel 

Eğitim Yörünge Modülleri 

(KEY)/Модули 

индивидуальной 

образовательной 

траектории (ИОТ)/  

Individual Education 

Trajectory Modules (IET) 

 Жеке білім траекториясының модульдері (ЖБТ)/ Kişisel Eğitim Yörünge Modülleri 

(KEY)/Модули индивидуальной образовательной траектории (ИОТ)/  

Individual Education Trajectory Modules (IET) 

     

 ЖБТ1/KEY1/ИОТ1/IET1 ЖБТ2/KEY2/ИОТ2/IET2      

..5206  ..5206  150 5 ТК/SM/ 

ЭК/ EM 

I Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

…5207  …5207  150 5 ТК/SM/ 

ЭК/ EM 

I Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

…5208  …5208  150 5 ТК/SM/ 

ЭК/ EM 

I Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

   Бейіндеуші пәндер циклі (БП) –49 академиялық кредит/ Uzmanlık Dersleri (ED) -49 

akademik kredit/Цикл профилирующих предметов (ПП) – 49 академических 

кредитов/ Cycle of cognitive disciplines (CD)-49 academic credits  

1470 49    

  1)Жоғары оқу орны компоненті (ЖК) –15 академиялық кредит/ Yüksek öğretim 450 15    
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kurumu dersi/modülü (YB) -15 akademik kredit/ Компонент высшего учебного 

заведения (КВ) –15 академических кредитов/ University component (UC) -15 

academic credits 

1)Жоғары оқу орны 

компоненті (ЖК) –15 

академиялық кредит/ 

Yüksek öğretim kurumu 

dersi/modülü  (YB) -15 

akademik kredit/ Компонент 

высшего учебного 

заведения (КВ) –15 

академических кредитов/ 

University component (UC) -

15 academic credits 

ZA 5301 

AY 5301 

MI 5301 

RM 5301 

Зерттеудің әдістері  

Araştırma Yöntemleri 

Методы исследования 

Research methods   

150 5 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

 II Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

ZKA5302 

UAY 5302 

PMI 5302 

AMR 5302 

Зерттеулердің қолданбалы әдістері 

 Uygulamalı araştırma yöntemleri 

Прикладные методы исследования 

Applied methods of research 

150 5 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

 II Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

TKN 5303 

TTE 5303 

OKT 5303 

BTC 5303 

Технологияларды коммерцияландыру негіздері  

Teknoloji transferinin Esasları 

Основы коммерциализации технологий 

Basics of technology commercialization 

150 5 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

 II Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

  2)Таңдау компоненті (ТК)–22 академиялық кредит/ Seçmeli Ders (SD) -22 akademik 

kredit /Элективный компонент (ЭК)–22 академических кредита/Selection 

Component (SC) -22 academic credits 

660 22    

2)Таңдау компоненті (ТК)–

22 академиялық кредит 5 

пән таңдалады/ Seçmeli Ders 

(SD) -22 akademik kredit 5 

ders seçmelidir/ 

Элективный компонент 

(ЭК)–22 академических 

кредита, выбирается 5 

предметов/  

Selective component (SC) -22 

academic credits 5 subjects 

are selected 

 

..5304  150 5 ТК/SM/ 

ЭК/ EM 

II Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

…5304  

…6305  150 5 ТК/SM/ 

ЭК/ EM 

III Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

..6305  

..6306  150 5 ТК/SM/ 

ЭК/ EM 

III Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

…6306  

..6307  120 4 ТК/SM/ 

ЭК/ EM 

III Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

..6307  

…6308  90 3 ТК/SM/ 

ЭК/ EM 

III Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

..6308  

  3)Зерттеу практикасы –12 академиялық кредит/ Araştırma Stajı - 12 akademik 

kredit /Исследовательская практика –12 академических кредитов/ Research practice 

- 12 academic credits 

360 12    

3)Зерттеу практикасы –12 

академиялық кредит/ 

Araştırma Stajı - 12 

akademik kredit / 

Исследовательская 

практика –12 

ZZ 6309 

AS 6309 

 IP 6309 

RP 6309 

 

Зерттеу практикасы   

Araştırma Stajı 

Исследовательская практика   

Research practice 

 

360 12 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

ІV Есеп/ 

Rapor/ 

Отчет/ 

Report 
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академических кредитов/ 

Research practice - 12 

academic credits 

  Ғылыми –зерттеу жұмысы –24 академиялық кредит/ Bilimsel araştırma çalışmaları - 

24 akademik kredit/ 

Научно-исследовательская работа –24 академических кредита/  

Research work - 24 academic credits 

720 24    

Ғылыми –зерттеу жұмысы 

–24 академиялық кредит/ 

Bilimsel araştırma çalışmaları 

- 24 akademik kredit 

/Научно-исследовательская 

работа –24 академических 

кредита/  

Research work - 24 academic 

credits 

MDOKMGZZ

h 5401  

YLTYLÖAÇ 

5401 

NIRMVVMD 

5401 

MRWCMT 

5401 

Магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы (үздіксіз) І 

Yüksek Lisans Tezi ve Yüksek Lisans Öğrencisinin Araştırma Çalışmaları I (sürekli) 

Научно-исследовательская работа магистранта, включающая выполнение магистерской 

диссертации (непрерывная) І 

 

Master's research work covering the master’s thesis (lifelong) І 

90 3 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

І Есеп/ 

Rapor/ 

Отчет/ 

Report 

 

MDOKMGZZ

h 5402 

YLTYLÖAÇ5

402 

NIRMVVMD 

5402 

MRWCMT 

5402 

Магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы (үздіксіз) ІІ  

Yüksek Lisans Tezi ve Yüksek Lisans Öğrencisinin Araştırma Çalışmaları ІІ (sürekli) 

Научно-исследовательская работа магистранта, включающая выполнение магистерской 

диссертации (непрерывная) ІІ 

Master's research work covering the master’s thesis (lifelong)  ІІ 

 

180 6 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

 Есеп/ 

Rapor/ 

Отчет/ 

Report 

 

MDOKMGZZ

h 6403 

YLTYLÖAÇ 

6403 

NIRMVVMD 

6403 

MRWCMT 

6403 

Магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы (үздіксіз) ІІІ 

Yüksek Lisans Tezi ve Yüksek Lisans Öğrencisinin Araştırma Çalışmaları ІІІ (sürekli) 

Научно-исследовательская работа магистранта, включающая выполнение магистерской 

диссертации (непрерывная) ІІІ 

Master's research work covering the master’s thesis (lifelong) ІІІ 

 

270 9 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

ІІІ Есеп/ 

Rapor/ 

Отчет/ 

Report 

 

MDOKMGZZ

h 6404 

YLTYLÖAÇ 

6404 

NIRMVVMD 

6404 

MRWCMT 

6404 

Магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы ІV  

Yüksek Lisans Tezi ve Yüksek Lisans Öğrencisinin Araştırma Çalışmaları ІV  

Научно-исследовательская работа магистранта, включающая выполнение магистерской 

диссертации ІV 

Master's research work covering the master’s thesis ІV 

 

120 4 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

ІV Есеп/ 

Rapor/ 

Отчет/ 

Report 

 

T 

S 

S 

I 

Тағылымдама 

Staj 

Стажировка 

Internship 

60 2 МК/ZM/ 

ОК/ SM  

ІV Есеп/ 

Rapor/ 

Отчет/ 

Report 

  Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ)/ Ek Eğitim Türleri/ 

Дополнительные виды обучения (ДВО)/ Additional types of learning 

     

   Қорытынды аттестация (ҚА) –12 академиялық кредит / Final Sınav/12 akademik 

kredit/ Итоговая аттестация (ИА) –12 академических кредитов/ Final Attestation 

360 12    
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(FA) -12 academic credits 

Қорытынды аттестация 

(ҚА) –12 академиялық 

кредит / Final sınav 12 

akademik kredit/ Итоговая 

аттестация (ИА) –12 

академических кредитов/ 

Final Attestation (FA) -12 

academic credits  

MDRK 6501 

YLTHS 6501 

OZMD 6501 

PDMW 

6501 

 

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау (МДРҚ)  

 

Yüksek Lisans Tezini Hazırlama ve Savunma (YLTS) 

 

Оформление и защита магистерской диссертации (ОЗМД)  

 

Preparation and defense of the Master work 

 

 

360 12 МК/ZM/ 

ОК/ SM  

ІV МДРҚ 

YLTS 

ОЗМД 

PDMW 

 

  Барлығы/ Toplam /Всего/Total 3600 120    
Ескерту:  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің  2018 жылғы 12 қазан № 563 бұйрығы және 2018 жылғы 31 қазан № 604 бұйрығы негізінде енгізілген. 

Not: Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın 12 Ekim 2018 tarih ve 563 nolu kararı; 31 Ekim 2018 tarih ve 604 nolu kararı gereğince hazırlanmıştır. 
Примечание: Разработан в соответствии с приказами министерства образования и науки Республики Казахстан  № 604 от 31 октября 2018г. и 563 от 12.10.2018 год. 

Note: Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan of October 12, 2018 No. 563 and of October 31, 2018 No. 604.  

Ескерту: *Магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (үздіксіз) ІІ -2 семестрінде болатын 6 академиялық кредиттің 3 академиялық   кредиті үздіксіз 15 апта бойы өтіледі және 3 академиялық кредиті теориялық уақыттан соң 2 

аптада өтеді. 
 **Магистранттың 2 курстағы ІV семестрдегі 60 академиялық сағат тағылымдамасы 10 күн болады. 

Примечание:*Научно-исследовательская работа магистранта, включающая выполнение магистерской диссертации (непрерывная) ІІ проводится в течении 15 недель по 3 академическим  кредитам из 6 академических кредита 2 семестра и 3 академических кредита реализуются в 

течении 2 недель после теоретического периода.  

 **60 академических часов стажировки на ІV семестре 2 курса проводятся в течении 10 дней. 
Note: * 3 academic credits of 6 academic credits, which are included in the 2nd semester of the 2nd semester of the Master's thesis, consisting of the master's thesis (continuous), continuously for 15 weeks, and 3 academic credits will be held within 2 weeks after the termination. 

 ** The undergraduate has 60 academic hours in the IV semester of the 2nd   year, with a duration of 10 days. 

Not: * Yüksek lisans tezinin 2. yarıyılının 2. yarıyılında yer alan, yüksek lisans tezinden oluşan (sürekli), 15 hafta boyunca sürekli olarak 6 akademik krediliktir.  3 akademik kredi  teori dersleri işlendikten sonra  2 hafta içinde araştırma çalışmalarını sürdürecektir.  

** Lisans, 2. yılın IV. Yarıyılındaki 60 akademik ders saati olan stajının süresi  10 gündür. 
Университеттің академиялық комитет кеңесінде қаралып мақұлданған/Üniversitenin Akademik Kurulunda incelenmiş ve onaylanmıştır 

Рассмотрено и одобрено на заседании академического комитета университета/Reviewed and approved at a meeting of the Academic Committee of the University 

Хаттама/ Protokol/Протокол/ Protocol  №_____  «_____»  __________________ 2019 ж./у./г./y  

Факультеттің  академиялық комитет кеңесінде қаралған/Fakültenin Akademik Kurulunda görüşülmüştür/Рассмотрено на академическом комитете заседании факультета/ 
Reviewed at the academic committee faculty meeting 

Хаттама/ Protokol /Протокол/ Protocol  №_____  «_____»  __________________ 2019 ж./у./г./y 

 

 
Академиялық инновация және жоғары білімнен кейінгі білім беру ісі жөніндегі                                                                                                 Ш. Есимова/ Sh.Yessimova 

вице-президенті/Akademik İnovasyon ve Lisansüstü Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı/ 

Вице-президент по академическим инновациям и высшему послевузовскому  

образованию/ Vice President for Academic Innovation and Postgraduate Education 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығының  басшысы/ Lisansüstü Eğitim Merkezi                                                                                    Г.Балкибаева/ G.Balkibayeva 

Başkanı /Начальник центр послевузовского образования /  Head of the Center for    Postgraduate Education 

Факультет деканы / Fakülte Dekanı/Декан факультета/ Dean of the Faculty  

 Кафедра меңгерушісі/ Bölüm Başkanı/Заведующий кафедрой/Head of the Department    

 

Жұмыс берушілер/ Iş verenler/ Работодатели/ Employers 1.  ………………………………………………… 

       2.  ………………………………………………… 

       3.  …………………………………………………. 

       4.  ……………………………………………… 
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«БЕКІТЕМІН/ ONAY/ УТВЕРЖДАЮ/APPROVED» 

Университет президенті / Üniversite Rektörü  

Президент университета / Rector of the University  

 _____________Б.Абдрасилов/ B.Abdrasilov 

Сенат шешімі негізінде / Senato kararı 

На основании решения Сената /  

Based on the decision of the Senate  

№ __  хаттама/ рrotokol/протокол/рrotocol  

«____» ________  2019ж./у. /г./y 

 

 
 

Даярлау бағыты: «8D015 Жаратылыстану пәндері  бойынша 

мұғалімдер даярлау» (Физика) 

Branş: «8D015 Fen Bilimleri Öğretmenliği» (Fizik) 

Направление подготовки: «Подготовка преподавателей по предметам 

естествознания 8D015» (Физика) 

Field of Education: “8D015 Training teachers of Natural Sciences” (Physics) 

Берілетін дәреже: «8D015 Жаратылыстану пәндері бойынша 

мұғалімдер даярлау» білім беру бағдарламасы бойынша философия 

докторы (PhD) 

Akademik derece: «8D015 Fen Bilimleri Öğretmenliği»  (PhD)                                     

Присваиваемая степень: доктор философии (PhD)  по образовательной 

программе «Подготовка преподавателей по предметам естествознания 

8D015» 

Awarded degree: PhD in Pedagogy of the 8D015  Training of the teachers of 

Natural Sciences 

 

Жоғары білім беру бағдарламасы бойынша НЕГІЗГІ ОҚУ ЖОСПАРЫ / Yüksek Eğitim Alanı TEMEL EĞİTİM PLANI 

По программе вышего образования ОСНОВНОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН / High education program  BASIC EDUCATION PLAN  

Оқу мерзімі: 3 жыл / Eğitim süresi: 3 yıl  

Срок обучения: 3 года / Duration: 3 years 

Қабылдау мерзімі: 2019-2020 оқу жылы / Kabul Tarihi: 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 

Сроки приема:  2019-2020  учебный год / Terms of admission: 2019-2020 academic year 

 

Модульдердің аты / 

Modül adı /  

Наименовние модуля/  

Module 

 

Пән коды/ 

Ders kodu/ 

Код 

предмета/ 

Code 

 

Пәннің (модульдің) аты мен қызмет ету түрлері/  

Ders (modül) adı ve faaliyet türleri /  

Наименование предмета (модуля) и видов деятельности /  

Subject (module) name and activity type  

 

 

Академия 

лық кредит/ 

Akademik 

kredit/  

Академический 

кредит/ 

Academic credit 

Академия 

лық cағат/  

Akademik saat/  

Академичес 

кий час/  

Academic hours 

Компо 

нент/ Ders / 

Компо 

нент/ 

Component 

Семестр

/ Dönem/ 

Семестр

/ Sem 

 

Бақылау 

формасы/ 

Форма 

контроля/ 

Control form/ 

Dönem 

1.Білім беру компоненті 

- 53 академиялық кредит/ 

Eğitim Dersi/Modülü - 53 

akademik kredit/ 

Образовательный компонент 

- 53 академических кредита/ 

Education component   

- 53 academic credit 

 1.Білім беру компоненті - 53 академиялық кредит/ 

 Eğitim Dersi/Modülü 53 akademik kredit/ 

Образовательный компонент- 53 академических кредита/ 

Education component  - 53 academic credit 

1530 53    

  Базалық пәндер (БП)/ Temel Dersler (TD)/ 

Базовые предметы (БП)/Basic subjects  (BS) 

     

  1)Жоғары оқу орны компоненті (ЖК) 10 академиялық кредит/ Yüksek öğretim 

kurumu dersleri/modülü  (YB) -10 akademik kredit/ Компонент высшего учебного 

300 10    
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заведения (КВ) – 10 академических кредитов/ University component (UC) 10 

academic components/  

1)Жоғары оқу орны компоненті 

(ЖК)/Yüksek öğretim kurumu 

dersi/modülü (YB)/ 

 Компонент высшего учебного 

заведения (КВ)/ 

University component (UC) 

ZD 7201 

AT 7201 

DI 7201 

DR 7201 

Зерттеудің дизайны 

Araştırma Tasarımı 

Дизайн исследования 

Design of research   

150 5 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

I Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

ZSA 7202 

KAY7202 

KMI 7202 

NRM7202 

Зерттеулердің сандық әдістері  

Sayısal Araştırma Yöntemleri 

Количественные методы исследования 

Numerical Research Methods 

150 5 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

I Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

  2)Таңдау компоненті (ТК) 10 академиялық кредит/Seçmeli Ders (SD) -10 akademik 

kredit/ Элективный компонент (ЭК) –10 академических кредитов/ Selection 

Component (SC) 10 academic credits 

300 10    

2)Таңдау компоненті (ТК)  2 

пән таңдалады/ Seçmeli Ders 

(SD) 2 ders seçmelidir/  

 Элективный компонент (ЭК) –

выбирается 2 предметов/ 

Selective component (SC) - 2 

subjects are selected 

…..7203  150 5 ТК/SM/ 

ЭК/ EM 

I Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

….7203  

….7204  150 5 ТК/SM/ 

ЭК/ EM 

I Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

…..7204  

  3)Педагогикалық практика 5 академиялық кредит/ Pedagojik Staj 5 akademik 

kredit/ Педагогическая практика - 5 академических кредитов/ Pedagogical practice 

5 academic credits  

150 5    

3)Педагогикалық практика/ 

Pedagojik Staj 

Педагогическая практика/ 

Pedagogical practice  

PP 8205 

PS 8205 

PP 8205 

PP 8205 

 

Педагогикалық практика (үздіксіз)  

Pedagojik Staj (sürekli) 

Педагогическая практика (непрерывная) 

Pedagogical practice (lifelong) 

 

150 5 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

IIІ Есеп/ 

Rapor/ 

Отчет/ 

Report 

 

  Бейіндеуші пәндер циклі (БП) / Uzmanlık Dersleri (BD)/ 

Цикл профилирующих предметов (ПП)/ 

Cycle of cognitive disciplines (CD) 

     

  1)Жоғары оқу орны компоненті (ЖК) 13 академиялық кредит/ Yüksek öğretim 

kurumu dersi/modülü (YB) -13 akademik kredit/ Компонент высшего учебного 

заведения (КВ) –13 академических кредитов/ University Component (UC) 13 

academic credits 

390 13    

1)Жоғары оқу орны компоненті 

(ЖК)/ Yüksek öğretim kurumu 

dersi/modülü  (YB)/ 

Компонент высшего учебного 

заведения (КВ)/ 

University Component (UC) 

ZSA 7301 

NAY 7301 

KMI 7301 

QRM 7301 

Зерттеулердің сапалық әдістері 

Nitel araştırma yöntemleri 

Качественные методы исследования 

Qualitative research methods 

150 5 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

II Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

ZKA 7302 

UAY 7302 

PMI 7302 

AMR7302 

Зерттеулердің қолданбалы әдістері  

Uygulamalı araştırma yöntemleri 

Прикладные методы исследования 

Applied methods of research 

150 5 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

II Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

GNKPA 

7303 

Ғылыми нәтижелерді коммерцияландырудың практикалық аспектілері  

Bilimsel araştırmaları sonuçları ticarileştirmenin pratik yönleri 

90 3 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

II Емтихан/  

Sinav/ 
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BASTPY 

7303 

PAKNR 

7303 

PACSR 

7303 

 

Практические аспекты коммерциализации научных результатов 

 

Practical aspects of commercialization of scientific results 

 

Экзамен/ 

Exam/ 

  2)Таңдау компоненті (ТК) 5 академиялық кредит/ Seçmeli Ders (SD) -5 akademik 

kredit/ Элективный компонент (ЭК)–5 академических кредитов/ Selective 

component (SC) 5 academic credits 

150 5    

2)Таңдау компоненті (ТК)/ 

Seçmeli Ders (SD)/ Элективный 

компонент (ЭК)/Selective  

component (SC) 

7304  

 

150 5 ТК/SM/ 

ЭК/ EM 

II Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 
7304  

  3)Зерттеу практика 10 академиялық кредит/ Araştırma Stajı 10 akademik 

kredit/Исследовательская практика –10 академических кредитов/Research practice 

- 10 academic credits 

300 10    

3)Зерттеу практика/ Araştırma 

Stajı 

 Исследовательская практика/ 

Research practice 

ZZ 8305 

AS 8305 

IP 8305 

RP 8305 

 

Зерттеу практика   

Araştırma Stajı 

Исследовательская практика   

Research practice    

 

300 10 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

V Есеп/ 

Rapor/ 

Отчет/ 

Report 

 

  Ғылыми-зерттеу жұмысы- 115 академиялық кредит/ Bilimsel araştırma çalışmaları - 

115 akademik kredit/ 

Научно-исследовательская работа –115 академических кредитов/ 

Research work - 115 academic credits  

3450 115    

Ғылыми-зерттеу жұмысы- 115 

академиялық кредит/ Bilimsel 

araştırma çalışmaları - 115 

akademik kredit/ 

Научно-исследовательская 

работа –115 академических 

кредитов/ 

Research work - 115 academic 

credits 

DDOKDGZ

Zh 7401 

DTKII 

BAÇ 7401 

NIRDVVDD 

7401 

SRWPSIED

D 7401 

Докторлық диссертацияның орындалуын қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы (ДҒЗЖ) I (үздіксіз) 

 

Doktora Tez Konusu İle İlgili Bilimsel Araştırma Çalışmaları  І (sürekli) 

 

Научно-исследовательская работа докторанта, включая выполнение докторской 

диссертации І (непрерывная) 

Scientific-Research Work of PhD Student, Including Execution of Doctoral Dissertation І 

(lifelong) 

300 10 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

I Есеп/ 

Rapor/ 

Отчет/ 

Report 

 

DDOKDGZ

Zh 7402 

DTKII 

BAÇ 7402 

NIRDVVDD 

7402 

 

SRWPSIED

D 7402 

Докторлық диссертацияның орындалуын қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы (ДҒЗЖ) IІ (үздіксіз) 

 

Doktora Tez Konusu İle İlgili Bilimsel Araştırma Çalışmaları  IІ (sürekli) 

 

Научно-исследовательская работа докторанта, включая выполнение докторской 

диссертации IІ (непрерывная) 

Scientific-Research Work of PhD Student, Including Execution of Doctoral Dissertation IІ 

(lifelong) 

360 12 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

IІ Есеп/ 

Rapor/ 

Отчет/ 

Report 

 

DDOKDGZ

Zh 8403 

DTKII 

BAÇ 8403 

Докторлық диссертацияның орындалуын қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы (ДҒЗЖ) IІI (үздіксіз) 

 

Doktora Tez Konusu İle İlgili Bilimsel Araştırma Çalışmaları  IІI (sürekli) 

660 22 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

IІІ Есеп/ 

Rapor/ 

Отчет/ 

Report 
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NIRDVVDD 

8403 

SRWPSIED

D 8403 

 

Научно-исследовательская работа докторанта, включая выполнение докторской 

диссертации IІI (непрерывная) 

Scientific-Research Work of PhD Student, Including Execution of Doctoral Dissertation IІI 

(lifelong) 

 

ZKZh I S 

8404  

SI 8404 

SPID I 8404 

SDRA I 

8404 

«Зерттеу қызметін  жобалау І» семинары 

 

Seminar I 

Семинар «Проектирование исследовательской деятельности І» 

 

Seminar "Design of Research Activity I" 

 

90 3 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

IІІ Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

DDOKDGZ

Zh 8405 

DTKII 

BAÇ 8405 

NIRDVVDD 

8405 

SRWPSIED

D 8405 

Докторлық диссертацияның орындалуын қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы (ДҒЗЖ) IV (үздіксіз) 

 

Doktora Tez Konusu İle İlgili Bilimsel Araştırma Çalışmaları  IV (sürekli) 

 

Научно-исследовательская работа докторанта, включая выполнение докторской 

диссертации IV (непрерывная) 

Scientific-Research Work of PhD Student, Including Execution of Doctoral Dissertation IV 

(lifelong) 

810 27 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

ІV Есеп/ 

Rapor/ 

Отчет/ 

Report 

 

ZKZh IІ S 

8406 

SII 8406 

SPID IІ 

8406 

SDRA II 

 8406 

«Зерттеу қызметін  жобалау ІІ» семинары 

 

Seminar II 

 

Семинар «Проектирование исследовательской деятельности ІІ» 

 

Seminar "Design of Research Activity II" 

90 3 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

ІV Емтихан/  

Sinav/ 

Экзамен/ 

Exam/ 

ShT 

YS 

ZS 

FI 

Шетелдік тағылымдама 

Yurtdışı staj 

Зарубежная стажировка 

Foreign Internship 

60 2  V Есеп/ 

Rapor/ 

Отчет/ 

Report 

DDOKDGZ

Zh 

9407 

DTKII 

BAÇ 9407 

NIRDVVDD 

9407 

SRWPSIED

D 9407 

Докторлық диссертацияның орындалуын қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы (ДҒЗЖ) V  

 

Doktora Tez Konusu İle İlgili Bilimsel Araştırma Çalışmaları  V 

 

Научно-исследовательская работа докторанта, включая выполнение докторской 

диссертации V  

Scientific-Research Work of PhD Student, Including Execution of Doctoral Dissertation V  

540 

 

18 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

V Есеп/ 

Rapor/ 

Отчет/ 

Report 

 

DDOKDGZ

Zh 

9408 

DTKII 

BAÇ 9408 

NIRDVVDD 

Докторлық диссертацияның орындалуын қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы (ДҒЗЖ) VI  

 

Doktora Tez Konusu İle İlgili Bilimsel Araştırma Çalışmaları  VI  

  

Научно-исследовательская работа докторанта, включая выполнение докторской 

540 18 МК/ZM/ 

ОК/ SM 

VI Есеп/ 

Rapor/ 

Отчет/ 

Report 
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9408 

SRWPSIED

D 9408 

диссертации VI  

Scientific-Research Work of PhD Student, Including Execution of Doctoral Dissertation VI  

  Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ)/ Ek Eğitim Türleri/ Дополнительные виды 

обучения (ДВО)/ Additional types of learning 

     

  Қорытынды аттестация (ҚА) –12 академиялық кредит/ Final Sınav 12 akademik 

kredit/ Итоговая аттестация (ИА) –12 академических кредитов/ Final Attestation 

(FA) -12 academic credits 

360 12    

Қорытынды аттестация (ҚА) –

12 академиялық кредит/ Final 

Sınav 12 akademik kredit/ 

Итоговая аттестация (ИА) –12 

академических кредитов/  

Final Attestation (FA) -12 

academic credits 

DDZhK 

9501 

DTYS 

9501 

NZDD 

9501 

PDDD 

9501 

Докторлық диссертацияны жазу және қорғау 

 

Doktora tezine yazıma ve savunma 

 

Написание и защита докторской диссертации (НЗДД) 

 

Preparation and defense of the Doctoral dissertation 

 

 

360 12 МК/ZM/ 

ОК/ SM  

VI ДДҚ/ 

ЗДД/ 

  Барлығы/ Toplam /Всего/Total 5400 180    
Ескерту:  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің  2018 жылғы 12 қазан № 563 бұйрығы және 2018 жылғы 31 қазан № 604 бұйрығы негізінде енгізілген. 

Not: Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın 12 Ekim 2018 tarih ve 563 nolu kararı; 31 Ekim 2018 tarih ve 604 nolu kararı gereğince hazırlanmıştır. 

Примечание: Разработан в соответствии с приказами министерства образования и науки Республики Казахстан  № 604 от 31 октября 2018г. и 563 от 12.10.2018 год. 

Note: Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan of October 12, 2018 No. 563 and of October 31, 2018 No. 604.  
Ескерту:  5-семестрде болатын 2 академиялық кредит, шетелдік іс-сапар. 

Примечание: 2 академических кредита на 5 семестре – зарубежная командировка. 

Note: 2 academic credits in the 5th semester, foreign trips. 

Not: 5. yarıyılda 2 akademik kredi yurtdışında araştırma yapmak 
Университеттің академиялық комитет кеңесінде қаралып мақұлданған/Üniversitenin Akademik Kurulunda incelenmiş ve onaylanmıştır 

Рассмотрено и одобрено на заседании академического комитета университета/Reviewed and approved at a meeting of the Academic Committee of the University 

Хаттама/ Protokol/Протокол/ Protocol  №_____  «_____»  __________________ 2019 ж./у./г./y  

Факультеттің  академиялық комитет кеңесінде қаралған/Fakültenin Akademik Kurulunda görüşülmüştür/Рассмотрено на академическом комитете заседании факультета/ 
Reviewed at the academic committee faculty meeting 

Хаттама/ Protokol /Протокол/ Protocol  №_____  «_____»  __________________ 2019 ж./у./г./y  

Академиялық инновация және жоғары білімнен кейінгі білім беру ісі жөніндегі                                                                                                 Ш. Есимова/ Sh.Yessimova 

вице-президенті/Akademik İnovasyon ve Lisansüstü Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı/ 

Вице-президент по академическим инновациям и высшему послевузовскому  

образованию/ Vice President for Academic Innovation and Postgraduate Education 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығының  басшысы/ Lisansüstü Eğitim Merkezi                                                                                    Г.Балкибаева/ G.Balkibayeva 

Başkanı /Начальник центр послевузовского образования /  Head of the Center for    Postgraduate Education 

Факультет деканы / Fakülte Dekanı/Декан факультета/ Dean of the Faculty  

 Кафедра меңгерушісі/ Bölüm Başkanı/Заведующий кафедрой/Head of the Department    

 
Жұмыс берушілер/ Iş verenler/ Работодатели/ Employers                   1.  ………………………………………………… 

       2.  ………………………………………………… 

       3.  …………………………………………………. 

       4.  ………………………………………………… 



Қожа Ахмет Ясауи  атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-016 -2019 

1-ші нұсқа 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет 

ережесі 
Білім беру бағдарламалары бойынша оқу жоспарларын  әзірлеу ережесі 39 беттің 33 –ші беті 
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5 - қосымша 

Үлгі  
Қожа Ахмет Ясауи  атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави 

 

         «БЕКІТЕМІН/УТВЕРЖДАЮ» 

Сенат мәжілісінде қаралды /  

Расcмотрен на заседании Сената 

Хаттама/Протокол  № ___«____» _____ 20     ж./г. 

Университет президенті/Президент университета  

_________________________   Б.Абдрасилов  

 

Негізгі оқу жоспары бойынша / по основной учебной программе 

Оқу жұмыс жоспары/ Рабочий учебный план 

      20__ жылы қабылданғандар үшін/ Для тех, кто был принят 20__ году 

 

20___- 20___ оқу жылына ____ курс  

 

6В000 (01) - ________________ мамандығы/ 

6В000 (01) - ________________ специальность 

Оқу түрі: күндізгі/ Форма обучения: дневное 

Оқу мерзімі: ____ жыл/ Срок обучения: ____год 

    Берілетін дәреже: ______________ бакалавры/ 

Присуждаемая степень: бакалавр______________ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі        

Мемлекеттік міндетті модуль / Государственный 

обязательный модуль 

       

KKZT 1101 Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 

150 5 + +  МЕ 5  

SIK 1101 Современная история Казахстана     ГЭ 

CHK1101 Contemporary History of 

Kazakhstan 

    SE 

KZhT1101 Kazakistan Çağdaş Tarihi     GD 

K(O)T 1104 Қазақ (Орыс) тілі 300 10  +  Емтихан 5 5 

K(R)Ya1104 Қазахский (Русский) язык     Экзамен 

K(R)L1104 Kazakh (Russian) Language     Examination 

K(R)D 1104 Kazak (Rus) Dili     Sinav 

Sht 1103 Шетел тілі 300 10  +  Емтихан 5 5 

IYa1103 Иностранный язык     Экзамен 

FL 1103 Foreign Language     Examination 

YD 1103 Yabancı Dili     Sinav 

Дене шынықтыру модулі/  

Модуль физической культуры 

        

DSh1(2)110 Дене шынықтыру 120 4  +  Емтихан 2 2 

FK1(2)110 Физическая культура     Экзамен 

PC1(2)110 Physical  Culture     Examination 

BE1(2)110 Beden Eğitimi       Sinav 

Базалық кәсіптендіру циклының модулі /  

Модуль цикла базовых дисциплин 

        

T(K)T 1106 Түрік (Қазақ) тілі 300 10  +  Емтихан 5 5 

T(K)Ya1106 Турецкий (Казахский) язык     Экзамен 

T(K)l 1106 Turkish (Kazakh) language     Examination 

T(K)D 1106 Türk (Kazak) Dili     Sinav 

....... ........         

Тәжірибе/ Практика         

OTI 12…. Оқу тәжірибесі І  

 ( 1 апта) 

30 1    Емтихан  1 

UPI 12…. Учебная практика І (1  недели)    Sinav 

PTI 12…. Practical TrainingI (1 weeks)    Емтихан 

ESI 12…. Eğitim Stajı І (1 Hafta)    Sinav 

 Барлығы: 1800 60    ..... 30 30 



Қожа Ахмет Ясауи  атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-016 -2019 

1-ші нұсқа 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет 

ережесі 
Білім беру бағдарламалары бойынша оқу жоспарларын  әзірлеу ережесі 39 беттің 34 –ші беті 
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Итого: 

 

 

Факультеттің академиялық комитет кеңесінің мәжілісінде талқыланып ұсынылды/ 

 Рассмотрено и одобрено на заседании академического комитета факультета   

Хаттама/Протокол №         , «        »                             2019  ж./г. 

 

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры/                 

Директор департамента по академическим вопросам                       қолы 

 

аты-жөні 

Білім беру бағдарламалары және әдістемелік орталық басшысы/ 

Начальник методического центра и образоватльных программ     қолы                 

 

 

аты-жөні 

«____________» факультетінің деканы/ Декан факультета               қолы   
 

аты-жөні 

 

 

«____________» кафедрасының меңгерушісі / 

 Заведующий кафедрой                                                                      қолы   

 

 

       аты-жөні 

 

 
Қожа Ахмет Ясауи  атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави 

         «БЕКІТЕМІН/УТВЕРЖДАЮ» 

Сенат мәжілісінде қаралды /  

Расcмотрен на заседании Сената 

Хаттама/Протокол  № ___«____» _____ 20     ж./г. 

Университет президенті/Президент университета  

_________________________   Б.С.Абдрасилов  

 

Негізгі оқу жоспары бойынша / по основной учебной программе 

Оқу жұмыс жоспары/ Рабочий учебный план 

      20__ жылы қабылданғандар үшін/ Для тех, кто был принят 20__ году 

 

20___- 20___ оқу жылына ____ курс  

 

7M000 (01) - ________________ мамандығы/ 

7M0000 (01) - ________________ специальность 

Оқу түрі: күндізгі/ Форма обучения: дневное 

Оқу мерзімі: ____ жыл/ Срок обучения: ____год 

    Берілетін магистр дәреже: ______________ ғылымдарының 

магистрі 

Присуждаемая степень:  

магистр ______________ 
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1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

     Базалық  пәндер (БП) / Базовых дисциплин (БД)               

1)Жоғары оқу орны компоненті (ЖК) / Вузовский компонент (ВК)        

GTF 5201 Ғылымның тарихы және 

философиясы   

120 4     Емтихан 4  

IFN 5201 История и философиянауки     Экзамен  

HPS 5201 History and Philosophy of  

Science 

    Examination  

BTF 5201 Bilim tarihi ve felsefesi     Sinav  

ShT 5202 Шетел тілі (кәсіби)  120 4     Емтихан 4  

IYa 5202 Иностранный язык 

(профессиональный) 

    Экзамен  

FLP 5202 Foreign Language (Professional)     Examination  

YDM 5202 Yabancı dil (mesleki)     Sinav  

BP 5203 Басқару психология   120 4     Емтихан 4  

PU 5203 Психология управления     Экзамен  

PM 5203 Psychology management     Examination  

PY 5203 Psikoloji yönetimi     Sinav  

ZhMP 5204 Жоғары мектептің 

педагогикасы  

120 4     Емтихан  4 

PVSh 5204 Педагогика высшей школы     Экзамен  

THSP 5204 The Higher School of Pedagogics     Examination  

YÖP 5204 Yüksek öğrenim pedagojisi     Sinav  



Қожа Ахмет Ясауи  атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-016 -2019 

1-ші нұсқа 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет 

ережесі 
Білім беру бағдарламалары бойынша оқу жоспарларын  әзірлеу ережесі 39 беттің 35 –ші беті 
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Таңдау компоненті (ТК) / Компонент по выбору (КВ)      

Жеке білім траекториясының модульдері (ЖБТ) / Модули индивидуальной обучения 

траектории (ИОТ) 

     

 ЖБТ 1 / ИОТ 1 

ЖБТ 2 / ИОТ 2 

         

..5206  150 5     Емтихан 5  

..5206      Экзамен  

..5206      Examination  

..5206      Sinav  

…5207  150 5     Емтихан 5  

…5207      Экзамен  

…5207      Examination  

…5207      Sinav  

…5208  150 5     Емтихан 5  

…5208      Экзамен  

…5208      Examination  

…5208      Sinav  

Бейіндеуші пәндер циклі (БП) / Цикл профилирующий дисциплин (ПД)       

1)Жоғары оқу орны компоненті (ЖК) / Вузовский компонент (ВК)       

ZA 5301  Зерттеудің әдістері  150 5     Емтихан  5 

MI 5301 Методы исследования     Экзамен  

RM 5301 Research Methods     Examination  

AY 5301 Araştırma yöntemleri     Sinav  

ZKA 5302 Зерттеулердің қолданбалы 

әдістері  

150 5     Емтихан  5 

PMI 5302 Прикладные методы 

исследования 
    Экзамен  

ARM 5302 Applied Research Methods     Examination  

UAY 5302 Uygulamalı araştırma yöntemleri     Sinav  

TKN 5303 Технологияларды 

коммерцияландыру негіздері  

150 5     Емтихан  5 

OKT 5303 Основы коммерциализации 

технологий 

    Экзамен  

TCB 5303 Technology commercialization 

basics 

    Examination  

 TTT 5303 Teknoloji Transferinin temelleri     Sinav  

2)Таңдау компоненті (ТК) / Компонент по выбору (КВ)       

5304  150 5     Емтихан  5 

5304      Экзамен  

5304      Examination  

5304      Sinav  

Ғылыми –зерттеу жұмысы / Научно-исследовательская работа       

MDOKGZZh 

5401 

Магистрлік диссертацияны 

орындауды қамтитын 

магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы (үздіксіз) І  

90 3     Есеп  3  

NIRMVVMD 

5401 

Научно-исследовательская 

работа магистранта, включая 

выполнение магистерской 

диссертации (непрерывный) I 

    Отчет  

SRWMWPMT 

5401 

Scientific-Research  Work of 

Master (with Performance of 

Master’s Thesis)  I 

      

YLTYLÖAÇ 5401 Yüksek Lisans Tezi ve Yüksek 

Lisans Öğrencisinin Araştırma 

Çalışmaları I 

    Raporu  

MDOKGZZh 

5402 

Магистрлік диссертацияны 

орындауды қамтитын 

магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы (үздіксіз) ІІ  

180 6     Есеп   6 

NIRMVVMD 

5402 

Научно-исследовательская 

работа магистранта, включая 

выполнение магистерской 

диссертации (непрерывный) ІІ 

    Отчет  

SRWMWPMT 

5402 

Scientific-Research  Work of 

Master (with Performance of 

Master’s Thesis)  II 

      

YLTYLÖAÇ 5402 Yüksek Lisans Tezi ve Yüksek 

Lisans Öğrencisinin Araştırma 

Çalışmaları II 

    Raporu  

 Барлығы:          



Қожа Ахмет Ясауи  атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-016 -2019 

1-ші нұсқа 

 Сапа менеджментінің жүйесі Университет 

ережесі 
Білім беру бағдарламалары бойынша оқу жоспарларын  әзірлеу ережесі 39 беттің 36 –ші беті 

 

 36 

                      Итого: 

 
Университеттің академиялық комитет кеңесінде қаралып мақұлданған 

Рассмотрено и одобрено на заседании академического комитета университета  

Хаттама/Протокол №_____  «          »                          2019 ж. 
Факультеттің  академиялық комитет кеңесінде қаралған 

Рассмотрено на академическом комитете заседании факультета 

Хаттама/Протокол №         , «        »                             2019  ж. 

  Жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығының  басшысы  

  Начальник центр послевузовского образования  

                   

 

........................ факультет деканы/ 

Декан факультета ...............................                                                                                                                    

                

                          

     

......................... кафедра  меңгерушісі/ 

Заведующий кафедрой ....................... 

 

 

 

Қожа Ахмет Ясауи  атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави 

 

         «БЕКІТЕМІН/УТВЕРЖДАЮ» 

Сенат мәжілісінде қаралды /  

Расcмотрен на заседании Сената 

Хаттама/Протокол  № ___«____» _____ 20     ж./г. 

Университет президенті/Президент университета  

_________________________   Б.С.Абдрасилов  

 

Негізгі оқу жоспары бойынша / по основной учебной программе 

Оқу жұмыс жоспары / Рабочий учебный план 

      20__ жылы қабылданғандар үшін/ Для тех, кто был принят 20__ году 

 

20___- 20___ оқу жылына ____ курс  

 

8D000 (01) - ________________ мамандығы/ 

8D0000 (01) - ________________ специальность 

Оқу түрі: күндізгі/ Форма обучения: дневное 

Оқу мерзімі: ____ жыл/ Срок обучения: ____год 

 

              Берілетін дәреже: ______________ философия докторы 

(PhD)/ 

Присуждаемая степень:  

философия докторы (PhD)______________ 
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1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

Базалық пәндер (БП)/ Базовых дисциплин (БД)       

1)Жоғары оқу орны компоненті (ЖК) / Вузовский компонент (ВК)       

ZD 7201  Зерттеудің дизайны  150 5     Емтихан 5  

DI 7201 Дизайн исследования     Экзамен  

RD 7201 Research Design     Examination  

AT 7201 Araştırma temelleri     Sinav  

ZSA 7202 Зерттеулердің сандық әдістері  150 5     Емтихан 5  

KMI 7202 Количественные методы 

исследования 
    Экзамен  

QRM 7202 Quantitative Research Methods      Examination  

KAY 7202 Kantitatif araştırma yönetimi     Sinav  

2)Таңдау компоненті (ТК) / Компонент по выбору (КВ)       

…..7203  150 5     Емтихан 5  

….7203      Экзамен  

…..7203      Examination  

….7203      Sinav  

….7204  150 5     Емтихан 5  

…..7204      Экзамен  

….7204      Examination  

…..7204      Sinav  

Бейіндеуші пәндер циклі (БП) / Цикл профилирующий дисциплин (ПД)       

1)Жоғары оқу орны компоненті (ЖК) / Вузовский компонент (ВК)       

ZSA 7301 Зерттеулердің сапалық әдістері 150 5     Емтихан  5 

KMI 7301 Качественные методы     Экзамен  
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исследования 

QRM 7301 Qualitative Research Methods     Examination  

NAY 7301 Nitel araştırma yöntemleri     Sinav  

ZKA 7302 Зерттеулердің қолданбалы 

әдістері  

150 5     Емтихан  5 

PMI 7302 Прикладные методы 

исследования 
    Экзамен  

ARM 7302 Applied Research Methods     Examination  

UAY 7302 Uygulamalı araştırma yöntemleri     Sinav  

GNKPA 7303 Ғылыми нәтижелерді 

коммерцияландырудың 

практикалық аспектілері  

90 3     Емтихан  3 

PAKNR 7303 Практические аспекты 

коммерциализации научных 

результатов 

    Экзамен  

PASRC 7303 Practical aspects for scientific 

results commercialization 

    Examination  

BSTPY 7303 Bilimsel sonuçların 

ticarileşmesinin pratik yönleri 
    Sinav  

2) Таңдау компоненті (ТК) / Компонент по выбору (КВ)       

7304  150 5     Емтихан  5 

7304      Экзамен  

7304      Examination  

7304      Sinav  

Ғылыми-зерттеу жұмысы /  Научно-исследовательская работа        

DDOKDGZZh 

7401 

Докторлық диссертацияның 

орындалуын қамтитын 

докторанттың ғылыми – 

зерттеу жұмысы (ДҒЗЖ) I  

300 10     Есеп 10  

NIRDVVDD 7401 Научно-исследовательская 

работа докторанта, включая 

выполнение докторской 

диссертации (НИРД) I 

    Отчет  

SRWPSIEDD 

7401 

Scientific-Research Work of PhD 

Student, Including Execution of 

Doctoral Dissertation І 

      

DTKIIBAÇ 7401 Doktora Tez Konusu İle İlgili 

Bilimsel Araştırma Çalışmaları  І 

    Raporu  

DDOKDGZZh 

7402 

Докторлық диссертацияның 

қамтитын докторанттың 

ғылыми – зерттеу жұмысы 

(ДҒЗЖ) IІ  

360 12     Есеп  12 

NIRDVVDD 7402 Научно-исследовательская 

работа докторанта, включая 

выполнение докторской 

диссертации (НИРД) IІ 

    Отчет  

SRWPSIEDD 

7402 

Scientific-Research Work of PhD 

Student, Including Execution of 

Doctoral Dissertation ІI 

      

DTKIIBAÇ 7402 Doktora Tez Konusu İle İlgili 

Bilimsel Araştırma Çalışmaları  ІI 

    Raporu  

 Барлығы: 

                      Итого: 

       30 30 
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  Начальник центр послевузовского образования  

                   

 

........................ факультет деканы/ 

Декан факультета ...............................                                                                                                                    
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