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1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 

 

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

(бұдан әрі - университет) білім беру бағдарламасының құрастырылуына, мазмұнына, 

рәсiмделуіне және оның әзірленуі мен бекітілуіне қойылатын талаптарды анықтайды. 

1.2 Бұл ереже университетте білім беру бағдарламасының құрастырылуына, мазмұнына, 

рәсiмделуіне және оның әзірленуі мен бекітілуіне қойылатын талаптарды жүзеге асыруда негізгі 

құжат болып табылады.  

1.3 Университеттің осы ережесіндегі білім беру бағдарламасының құрастырылуына, 

мазмұнына, рәсiмделуіне және оның әзірленуі мен бекітілуіне қойылатын талаптар білім беру 

бағдарламаларын дайындауға қатысатын құрылымдарда міндетті түрде енгізілуі және 

орындалуы тиіс. 

1.4 УЕ ХҚТУ-030-2019 ережесі университеттің СМЖ құжаттарының құрамына кіреді. 

 

2 НОРМАТИВТIК СIЛТЕМЕЛЕР 

 

2.1 Осы білім беру бағдарламасын әзірлеу ережесінде келесi нормативтік құжаттарға 

сiлтеме жасалған: 

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

(04.07.2018 №171-VІ жылғы ӛзгерістері мен толықтыруларымен)  

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 30 қазанындағы 

№595 бұйрығымен бекітілген «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы; 

-  Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы;  

- Еуропалық Парламент пен Кеңесінде 2008 жылы 22 сәуірде қабылданған «Еуропалық 

біліктілік шеңбері»;  

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 28 қыркүйектегі 

№444 және Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі міндетін 

атқарушының 2013 жылғы 24 қыркүйектегі № 373-ӛ-м бірлескен бұйрығымен бекітілген 

«Ұлттық біліктілік шеңбері». 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі 

№338 бұйрығымен бекітілген «Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 

лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары»;  

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 

бұйрығымен бекітілген «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы» (Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрінің 12.10.2018 № 563 бұйрығымен ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген). 

- Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының 

сыныптауышы 13.10.2018ж. ҚР БжҒМ № 569 бұйрығымен бекітілген; 

-  Университет Жарғысы; 

- Регламенттер; 

- ҚП ХҚТУ-4.2.3-2009 Құжаттаманы басқару; 

- ҚП ХҚТУ-4.2.4-2009 Жазбаларды басқару; 

 

3 АТАУЛАР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР  
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3.1 Университеттің осы ережесінде тӛмендегі атаулар, анықтамалар және қысқартулар 

қолданылады: 

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; 

Білім беру бағдарламасы – оқытудың мақсатын, нәтижелері мен мазмұнын, білім беру 

процесін ұйымдастыруды және оларды іске асыру тәсілдері мен әдістерін, оқыту нәтижелерін 

бағалау ӛлшемшарттарын қамтитын білім берудің негізгі сипаттамаларының біртұтас кешені; 

Ереже   – Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің білім 

беру бағдарламасын әзірлеу ережесі; 

 

МЖБС - Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты; 

Департамент - Академиялық мәселелер жӛніндегі департамент; 

СЖРСО   - Стратегиялық жоспарлау, рейтинг және сапа орталығы; 

БББӘО  - Білім беру бағдарламалары және әдістемелік орталық; 

ЖБКББО         - Жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығы; 

ЖКББ  - Жоғары кәсіптік білім беру; 

ББ                    - Білім беру бағдарламасы; 

ОӘК  - оқу-әдістемелік кешен; 

ЖҚ                   - жалпы мәдени құзыреттер; 
КҚ                 - кәсіби құзыреттер; 
ЖН                  - жұмыс нұсқауы;  
СМЖ               - сапа менеджмент жүйесі; 

МЕ                    - мемлекеттік емтихан; 

НОЖ                - негізгі оқу жоспары. 

 

 

4 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР  

 

4.1  Ереже нақты білім беру саласы және даярлау бағыты бойынша жоғары және жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасын әзірлеуде мазмұны мен жалпы ұйымдастыру-

әдістемелік талаптарын анықтаушы негізгі құжат болып табылады. 

4.2 ББ құрастыру, мазмұндау және рәсiмдеу талаптары 2-бапта кӛрсетілген нормативті 

құжаттардың талаптарына сәйкес болуы қажет. 

4.3 Университ еліміздің кәсіптік стандарттарына негізделген және Дублин 

дескрипторлары мен еуропалық және ұлттық біліктілік шеңберлеріне үйлестірілген ББ-сын ӛз 

бетінше әзірлейді. 

4.4 Осы Ереже ББ мақсаттарын, күтілетін оқыту нәтижелерін, білім беру үдерісі 

мазмұнын және жүзеге асыру әдістері мен технологияларын,  білім сапасын бағалау 

жолдарын  регламенттейді. 

 

 

 

5 ББ ҚҦРЫЛЫМЫ 

 

Құзыреттерге негізделген білім беру бағдарламасының құрылымы: 

5.1 Білім беру бағдарламасының титул беті 

5.2 Жұмыс тобы құрамы мен жұмыс берушілермен, сарапшылармен келісу парағы 
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5.3 Білім беру бағдарламасының паспорты 

5.4 Құзіреттілік/бейін картасы  

5.5 Жалпы білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің қалыптасатын          

құзіреттіліктермен арақатынасының матрицасы 

5.6 Модуль бойынша құзіреттердің үйлестіруі 

5.7 Пәндер бойынша құзіреттіліктердің үйлестіруі 

 

5.8 Пәндердің сипаттамалары 

5.9 Білім беру үдерісін ұйымдастыру 

5.10 Білім беру бағдарламасының технологиялық картасы 

5.11 Оқыту нәтижелерін бағалау критерилері. 

5.12 Оқыту нәтижелерін бағалаудың жалпы ережелері№ 

5.11 Жоғары білім беру бағдарламасы бойынша негізгі оқу жоспары 

 

6  ББ ӘЗІРЛЕУ ТӘРТІБІ 

 
6.1  Факультет деканы факультетте жүзеге асырылатын ББ әзірлеу және құрастыру үшін 

жұмысшы тобы жӛніндегі ӛкім шығарады. 

6.1.1  Жұмыс тобына жалпы басшылықты факультет деканы жүзеге асырады. 

6.1.2  Жұмыс тобы құрамына мамандықты шығаратын кафедра меңгерушісі, білікті 

оқытушылар, факультеттің академиялық комитет мүшелері, жұмыс берушілер, білімгерлер 

енеді. 

6.1.3 Жұмыс тобы дайындық бағыты бойынша олардың ӛзгешеліктерін, университет 

ерекшеліктерін, еңбек нарығының сұранысын, университет миссиясын ескерумен 

бағдарламаның басты мақсатын, ББ басты мақсатын анықтауы қажет.  

6.1.4 Білім беру бағдарламалары кезең-кезеңімен әзірленеді: 

1 кезең – кәсіптік стандарттарды ескере отырып, бітірушінің құзыреттілігін жұмыс 

берушілермен кафедраларда бірлесіп талқылау. 

2 кезең – академиялық комитеттермен білім беру бағдарламасының мазмұнын, білім беру 

саласындағы нормативтік құжаттар мен жұмыс берушілердің ұсыныстарын ескере отырып 

элективті пәндер каталогын әзірлеу. 

3 кезең – барлық мүдделі тараптармен (жұмыс берушілер, білім алушылар, түлектер, 

жұмыс тобы (құрастырушылар мен сарапшылар) білім беру бағдарламасының жобасын әзірлеу. 

6.1.5 Жұмыс тобы ББ жобасын әзірлеуді БББӘО және ЖБКББО қызметкерлерімен бірге 

жүзеге асырады және олардың тұрақты бақылауында болады. 

 

7  ББ  МАЗМҦНЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

7.1 Білім беру бағдарламасының титул бетінде кӛрсетілуі қажет: 

7.1.1. Бағдарлама деңгейі: 

-  университетте жүзеге асырылатын бакалавриат, магистратура, докторантура  бағдарлама 

деңгейлерінен таңдалады.  

7.1.2. ББ коды мен атауы: 

–   ҚР БжҒМ Реестріне енгізілген ББ коды мен атауы кӛрсетіледі. 

7.1.3. Білім беру саласының, даярлау бағытының, ББ тобының коды мен атауы: 

- университетте даярланатын білім беру бағдарламасының даярлау бағытының, ББ 

тобының коды мен атауы ҚР БҒМ бекіткен жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

мамандықтарының жіктеуішіне байланысты жазылады. 
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7.1.4.ББ түрі: 

- ББ түрі қолданыстағы, жаңа (университетте алғаш рет), инновацииялық (нарық 

сұранысына байланысты жалпы алғаш рет ) болуы мүмкін. 

7.1.5. Біліктілік деңгейі: 

- ҰБШ, СБШ бойынша ББ деңгейі кӛрсетіледі.  

7.1.6. Оқытудың типтік мерзімі: 

–  оқытудың типтік мерзімі дайындық бағыты бойынша МЖБС және университеттегі білім 

беру бағдарламасы бойынша лицензияға сәйкес жылмен кӛрсетіледі. 

7.2 Жұмыс тобы құрамы мен жұмыс берушілермен, сарапшылармен келісу парағы: 

–  білім беру бағдарламасын әзірлеген жұмыс тобы мүшелері: құрастырушы, сарапшы, 

жұмыс берушілер, білім алушылардың аты, жӛндері жазылып, қолдары қойылады, қажет 

жағдайда мӛрмен расталып, факультет деканымен келісіледі. 

7.3 Білім беру бағдарламасының паспортында кӛрсетілуі қажет: 

7.3.1 Қолдану саласы; 

7.3.2 Білім беру бағдарламасының академиялық кредит кӛлемі; 

7.3.3 Нормативтік-құқықтық қамтылуы; 

7.3.4 білім беру бағдарламасы аясында дайындау бейінінің картасы:  

   – ББ мақсаты; 

 – ББ тұжырымдамасы. 

7.3.5.Түлектің біліктілік сипаттамасында кӛрсетілу қажет: 

– берілетін дәреже; 

– маманның лауазымдарының тізімі; 

– кәсіби қызмет саласы; 

– кәсіби қызмет объектісі; 

– кәсіби қызмет функциялары мен түрлері. 

7.4 Құзіреттілік/бейін картасында: 

- білім беру бағдарламасындағы жалпы құзіреттерді (ЖҚ), кәсіби құзіреттерді (КҚ), 

арнайы құзіреттерді (АҚ) және оларды құраушы оқыту нәтижелері (ОН) кӛрсетіледі. ББ 

меңгеру үдерісінде бітірушілерде қалыптастырылатын құзыреттер мен оқыту нәтижелері 

МЖБС, Ұлттық біліктілік шеңбері, «Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасының 

кәсіптікстандарттар талаптарына сәйкес және жұмыс берушілердің ұсынысы негізінде 

анықталадып, Дублин дескрипторларымен және Еуропалық біліктілік шеңберімен 

үйлестіріледі; 

- жоғары кәсіби білім беруде қалыптастырылатын құзыреттер: кәсіби міндеттерді 

шешумен тікелей байланысты емес, бірақ кәсіби іс-әрекеттің сәттілігін қамтамасыз ететін – 

жалпы мәдени (жалпы, әмбебап) және оқытудың білім саласының ерекшелігімен тығыз 

байланысты пәндік-мамандандырылған құзыреттер кӛрсетіледі; 

- жалпы мәдени құзыреттер топтамасы дайындық бағыты бойынша барлық мамандықтар 

үшін жалпы болып табылады немесе болуы мүмкін. Жалпы мәдени құзыреттердің құрамында 

инструментальды, жеке тұлғалық, жүйелілік құраушылар болады; 

- кәсіби құзыреттер мамандықтың іс-әрекет бағытымен байланысты анықталады. 

7.5 Жалпы білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің қалыптасатын          

құзіреттіліктермен арақатынасының матрицасы: 

- ББ толық меңгергенде қалыптастырылатын құзіреттер мен оларды құраушы оқыту 

нәтижелерінің арақатынасы матрица түрінде беріледі. 

7.6 Модульдер және пәндер бойынша құзіреттердің үйлестірілуі: 

- ББ жобалауда талап етілетін құзыреттерге және оларды қалыптастыратын ББ құраушы 

модульдерге және пәндерге сәйкестік матрицалары әзірленеді;  
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- қалыптастырылатын құзыреттердің басым кӛпшілігі жекелеген пәндер бойынша жүзеге 

асырылмайды, сол себепті, модульдарда, бірнеше пәндер мазмұнында, іске асатыны назарға 

алынады. 

- құзыреттер әртүрлі пәндерді зерделеу кезінде, сондай-ақ практикалық және ӛзіндік 

жұмыстың әртүрлі формаларында қалыптастырылады;  

- оқыту үдерісінде қалыптастырылу жоспарланатын құзыреттер мазмұнын оқу пәндері 

құрамы мен олардың бағдарламасы мазмұны анықтайды. Сондықтан да, университетте 

бағдарланған жұмыстарға, қалыптасқан еңбек нарығына байланысты бітірушінің біліктілік-

құзыреттілік сұлбасын толықтыру мен нақтылау әрбір ББ қарастырылады. 

7.8 Құзіреттілік бағытпен оқытудағы соңғы нәтижелер: 

-  модульдер бойынша әр пәнге қысқаша сипаттама беріліп, кредит саны және оқыту 

нәтижелері кӛрсетіледі.  

7.9 Білім беру үдерісін ұйымдастыруда кӛрсетілу қажет: 

7.9.1. Түсушілерге қойылатын талаптар: 

– Бакалавриат білім беру бағдарламалары үшін талапкердің жалпы орта (толық) білімі 

немесе орта кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты болуы қажет. Ұлттық бірыңғай 

тест нәтижелерінен кӛрсеткіші белгіленген мӛлшерден жоғары болуы және оны растайтын 

құжаты болуы тиіс. 

– Магистратураға түсетін университеттің түлектері білім беру бағдарламаларының 

топтары үшін кешенді тест тапсырады, олар шет тілінен тестін, білім беру бағдарламаларының 

кәсіби тестін, оқуға дайындықты анықтауға арналған тесттен тұрады. Магистратураға ағылшын 

тілінде білім алушылар білім беру бағдарламаларының топтары үшін кешенді ағылшын тілінде 

тест тапсырады және қазақ немесе орыс тілдерінде оқуға дайындықты анықтайтын (таңдау 

бойынша) тестілеуден ӛтеді. Магистратураға қабылдау жоғары білім берудің білім 

бағдарламаларын меңгерген тұлғалардың оқуға түсу емтихандарының нәтижелері бойынша 

конкурстық негізде жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын магистратураға қабылдау ақылы 

негізде жүзеге асырылады. 

– Резидентураға түсетін университеттің түлектері білім беру бағдарламаларының топтары 

үшін кешенді тест тапсырады, олар шет тілінен тестін, білім беру бағдарламаларының кәсіби 

тестін, оқуға дайындықты анықтауға арналған тесттен тұрады. Резидентураға ағылшын тілінде 

білім алушылар білім беру бағдарламаларының топтары үшін кешенді ағылшын тілінде тест 

тапсырады және қазақ немесе орыс тілдерінде оқуға дайындықты анықтайтын (таңдау 

бойынша) тестілеуден ӛтеді. Резидентураға қабылдау жоғары білім берудің білім 

бағдарламаларын меңгерген тұлғалардың оқуға түсу емтихандарының нәтижелері бойынша 

конкурстық негізде жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын резидентураға қабылдау ақылы 

негізде жүзеге асырылады. 

– Докторантураға «магистр» дәрежесін  алған және кемінде 1 (бір) жыл жұмыс тәжірибесі 

бар адамдар қабылданады. Докторанураға үміткерлер шет тілін білетіндігін дәлелдейтін жалпы 

еуропалық құзыреттіліктеріне (стандарттарына) сәйкес келетін халықаралық сертификаттарды 

ұсынады. Докторантураға оқуға түсу емтиханының қорытындысы бойынша конкурстық негізде 

жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын докторантураға қабылдау ақылы негізде жүзеге 

асырылады. 

7.9.2. Бітірушілерге қойылатын және білімгерді даярлау деңгейіне қойылатын талаптар 

сонымен қатар  түлектердің кәсіби бейіні білім беру бағдарламасының ҰБШ деңгейлеріне 

сәйкес  Дублин дескрипторларымен және кәсіби стандарттар арқылы анықталған құзыреттер 

мен оқыту нәтижелері негізінде анықталады. 

7.9.3 Дәрежені беру талаптары МЖБС негізінде жазылады. 
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          7.9.4 Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері  технологиялық 

картасыда кӛрсетіледі: 

- білім беру технологиясы жоспарланған оқыту нәтижелерін, оқыту формаларын, білім 

алушы мен оқытушының ӛзара ықпал ету тәртібін, оқыту әдістері мен құралдарын, 

оқыту үдерісінің ағымдағы жағдайын және білім алушының меңгеру дәрежесін 

диагностикалауды қамтиды. 

- дайындық бағытындағы жалпымәдени және пәндік саладағы оқытудың сұранысқа ие 

оқыту технологиялары кӛрсетіледі. Оқыту әдістері ретінде оқыту мақсатына 

қолжеткізуге бағытталған оқытушы мен білім алушылардың бірлескен іс-әрекет 

тәсілдері кӛрсетіледі. 

Оқыту нәтижелерін бағалау: 

7.9.5 Оқыту нәтижелерін бағалау критерилері халық аралық жүйеге сәйкес жасалынады. 

7.10 Жоғары білім беру бағдарламасы бойынша негізгі оқу жоспарында кӛрсетіледі:  

– модуль аты; 

–пән коды; 

– пәннің аты; 

– компонент түрі; 

– кредит кӛлемі; 

– сабақ түрі бойынша бӛлінуі; 

– бақылау түрі; 

– семестр; 

– оқитын кафедра. 

 

8  ББ БЕКІТУ ЖӘНЕ ЖАҢАРТУ ТӘРТІБІ  

 

8.1  Кафедрада әзірленген ББ жобасы факультеттің академиялық комитетінде 

талқыланады,  ББ паспорты ҚР БжҒМ Реестріне ұсынылады. 

8.2 ҚР БжҒМ Реестрі сарапшыларынан оң бағаға қол жеткізіп, тіркелген білім беру 

бағдарламалары толық рәсімделіп, университеттің Академиялық комитетінде талқыланып, 

университет президентімен бекітіледі. 

8.3  Бекітілген ББ түпнұсқасы ББӘО сақталады, сканерленген электрондық нұсқасы 

барлық құрылымдық бӛлімдерге қол жетімді Nordoc сайтына салынады.  

8.4 Қолданыстағы ББ  оқу жылында жүргізілген мониторинг нәтижелеріне, еңбек 

нарығындағы қажеттіліктерге, ғылым мен білім саласындағы ӛзгерістерге, жұмыс берушілердің, 

бітірушілердің және білімгерлердің талап тілегіне және ҚР БҒМ дайындаған нормативті 

құжаттарға байланысты әрбір оқу жылының соңында кафедрадағы жұмыс тобымен қайта 

қаралып, ӛңделеді.  

8.5 Ӛзгерістер енгізілген ББ кафедра тарапынан БжҒМ Реестріне тіркеуге ұсынылады. 

Жаңартылған ББ қайта рәсімделіп,  бекітіледі. 
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ҤЛГІ 

Ф-ОБ-001/187 
ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҤРІК УНИВЕРСИТЕТІ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХОЖА АХМЕДА ЯСАВИ  

KHOJA AHMET YASSAWI INTERNATIONAL KAZAKH-TURKISH UNIVERSITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

EDUCATIONAL PROGRAM 

 
Бағдарлама деңгейі /Уровень 

программы/Program level 

 

Білім беру саласының коды мен атауы/ 

 

Код и классификация области образования/ 

Code and classification of the field of education 

 

Даярлау бағытының коды мен атауы/  

Код и классификация направлений подготовки/ 

Code and name of the direction of training 

 

 

ББ тобының коды мен атауы/ Код и название 

группы ОП/ Group code and name of EP 

 

 

ББ  коды мен атауы/ Код и название  ОП/ Gode 

and name of EP 

 

 

ББ түрі/ Тип ОП/ EP type 

 

ББ ерекшелігі/ Особенности ОП/ EP features  

Біліктілік деңгейі/ Уровень квалификации / Skill 

level 

 

 

Оқытудың типтік мерзімі/ Типичный срок 

обучения/ Generic period of study 

 

Оқыту тілі/ Язык  обучения/ Language of education  

 

 

20__ жылғы қабылдау/ Прием 20__ года/ Matriculated in 20__ year 
 

 

«БЕКІТЕМІН/ УТВЕРЖДАЮ/ APPROVED» 

Университет президенті/ Президент университета/ 

Rector of the University 

          __________________ Б.Абдрасилов / B.Abdrasilov 

          Академиялық комитет шешімі негізінде / 

          На основании решения Академического Комитета/ 

          Based on the decision of the Academic Committe   

          №__хаттама/ протокол/ рrotocol  

          «______» _________  20___ж./г./y. 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-030-2019 

 Сапа менеджментінің жҥйесі Университет ережесі 

Мамандыктар бойынша білім беру бағдарламасын әзірлеу ережесі  23 беттің 12 - беті 

 

 

ӘЗІРЛЕГЕН / РАЗРАБОТАНА / DESIGNED 
Білім беру бағдарламаларын дайындау және сараптау бойынша жұмыс тобы 

Рабочая группа по разработке и экспертизе образовательных программ   

Working group for the development and evaluation of education programs  

 

Қҧрастырушылар: /Разработчики:/Developers: 

 

Сарапшы: /эксперт: /expert: 

 

Жҧмыс берушілер: /Работодатели: / Employers: 

 
Білім алушы/ Обучающийся/ Student: 

 

Білім беру бағдарламасы_______________ кафедрасының мәжілісінде талқыланды./Образовательная программа по 

направлению» ____________обсуждена на заседании кафедры ___________ Educational program on direction 

_____________________ 

Хаттама/Протокол/Protocol No. № ___ “____” _____ 20__ж./г./y 
 

_________________ факультетінің академиялық комитет кеңесінде талқыланды/ 

Обсуждено на совете академического комитета факультета ____________________  

Discussed at the council of the academic committee of the faculty of ___________________ 

Хаттама/Протокол/Protocol No. № ___ “____” _____ 20___ж./г./y 
 

 

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО / AGREED  

Факультет деканы / Декан факультета / Dean of  Faculty 

 

 

 

__________________________ 

  

 

 

Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы/  

Passport of the educational program 

 

Қолдану саласы/ Область применения/ Application area 

 

 

Білім беру бағдарламаның академиялық кредит кӛлемі / Объем 

академических кредитов образовательной программы/ The number of 

academic credits of the educational program 

 

Нормативтік қҧқықтық қамтылуы/ Нормативно-правовое обеспечение/ 

Legal and regulatory support 

 

Білім беру бағдарламасы аясында дайындау бейінінің картасы/ Карта профиля подготовки в 

рамках образовательной программы/ Training profile map for the educational program 

ББ мақсаты / ЦельОП/ 

EP objective 

 

 

 

Білім беру бағдарламасының тҧжырымдамасы/ Концепция 

образовательной программы/ The concept of the educational program 

 

 

Тҥлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационные характеристики выпускника/ Graduate qualification 

Берілетін дәреже/ Присуждаемая степень/ Academic degree 

 

 

Маманның лауазымдарының тізімі/ Список должностей специалиста/ List of 

specialist positions 

 

 

 

Кәсіби қызмет саласы/ Сфера профессиональной деятельности/ Sphere of 

professional activity 
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Кәсіби қызмет объектісі/ Объект профессиональной деятельности/ The 

object of professional activity 

 

Кәсіби қызмет функциялары мен тҥрлері/ Функции и виды 

профессиональной деятельности/ Functions and types of professional activities 

 

 

1. Қҧзыреттілік/бейін картасы/Карта/Профиль компетенций/ Map/Profile of Competences 

Жалпы қҧзыреттер(ЖҚ)/ 

Общие компетенции (ОК) / 

Generic competences (GC) 

Оқыту нәтижелері (УК 

мӛлшері)/ 

Результаты обучения (единицы 

УК) / 

Result of training (GPC units) 

 

 

  

 
 

 

Кәсіби қҧзыреттер/ Профессиональные компетенции (ПК) /  

Professional Competences (PC) 

Оқыту нәтижелері (ОПК 

мӛлшері)/ Результаты обучения 

(единицы ОПК) / 

Result of training (GPC units) 

  

 

 

Арнайы қҧзыреттер/ Специальные компетенции (СК) / SpecialCompetences(SC) 

Оқыту нәтижелері (ПК 

мӛлшері)/ Результаты обучения 

(единицы ПК) /  

Result of Training (PC units) 
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Жалпы білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің қалыптасатын 

қҧзыреттіліктермен арақатынасының матрицасы/ 

Матрица соотношения компетенций и формируемых результатов обучения по 

программе общего образования/ 

Matrix of compliance of learning results on the educational program in general with formed competences 

 

 

 

 

Жалпы қҧзыреттер(ЖҚ)/ Общие компетенции (ОК) /  

          Generic competences (GC) 

О
Н

/Р
О

/L
O

1
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 2
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 3
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 4
 

 

 
+ +   

 

 
  +  

 

 
   + 

 

 

 

 

 

Кәсіби қҧзыреттер(КҚ)/ Профессиональные компетенции 

(ПК) / Professional Competences (PC) 

О
Н

/Р
О

/L
O

1
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 2
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 3
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 4
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 5
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 6
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 7
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 8
 

О
Н

/Р
О

/L
O

9
 

О
Н

/Р
О

/L
O

1
0
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 1
1
 

О
Н

/Р
О

/L
O

1
2
 

 

 
+ + +          

 

 
   +         

Арнайы қҧзыреттер(АҚ)/ Специальные компетенции (СК) / 

SpecialCompetences (SC) 
            

 

 
    + + + +     

 

 
        + +   

 

 
          +  

 

 
           + 
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________ МОДУЛЬДЕРІ БОЙЫНША ҚҦЗІРЕТТЕРДІҢ ҤЙЛЕСТІРІЛУІ: 

КООРДИНАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ МОДУЛЕЙ ________: 

COORDINATION OF _________ COMPETENCE BY MODULES: 

 

№ Модуль аты/ Название модуля/ 

Module name 

Қҧзіреттер 

___1. ____2.  ____3. 

1.1  

 

   

1.2  

 

   

1.3  

 

 

   

 

 

№ Модуль аты/ Название модуля/ Module name Қҧзіреттер 
___1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 6 

1/2        

        

        

        

        

        

2.2  
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_______ ПӘНДЕРІ БОЙЫНША ҚҦЗІРЕТТІЛІКТЕРДІҢ ҤЙЛЕСТІРІЛУ 

КООРДИНАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ________:  

COORDINATION OF ________ COMPETENCE ON DISCIPLINES: 

 

Модуль/  Module Пәндер/ Дисциплины / Disciplines __1 __2 __3 

ОН

1 

ОН

2 

ОН

3 

ОН

4 

 

 

Модуль/  Module Пәндер/ Дисциплины / 

Disciplines 

__1 __

2 

__3 __4 __

5 

_-6 

ОН 

1 

ОН 

2 

ОН 

3 

ОН

4 

ОН

5 

ОН

6 

ОН

7 

ОН

8 

ОН

9 

ОН

10 

ОН

11 

ОН 

12 

 

 
Пәннің сипаттамасы  

Описание дисциплины 

Discipline description 

 
№ Пән атауы/ Название 

дисциплины/ Name of the 

discipline 

Пәннің қысқаша сипаттамасы(30-50 сӛз)/  

Краткое описание дисциплины(30-50 слов)/ 

Brief description of the discipline (30-50 words) 

Кредит 

саны/ 

Количес

тво 

кредито

в/ 

Number 

of credits 

Оқыту нәтижелері 

 

Білім беру ҥдерісін ҧйымдастыру / Организация образовательного процесса / Organization of 

Educational Process 

 

Тҥсушілерге қойылатын талаптар / Требования к поступающим/ 

Requirements for applicants 

 

________даярлау деңгейіне қойылатын талаптар 

Требования к уровню подготовки студентов 

Requirements for the level of training of students 

 

 Дәрежені беру талаптары мен ережелері: 

Требованияи правила присвоениюстепени: Qualification 

requirements and regulations: 

 

Тҥлектердің кәсіби бейіні: 

Профессиональный профиль выпускников: 

Occupational profile/s of graduates: 

 

Бітіруші моделі 

Модель выпусника 

Graduate model 

 

Білім бағдарламасын жҥзеге асыру тәсілдері мен әдістері: 

Способы и методы реализации образовательной программы: 

Methods and techniques for program delivery:  

 

 

Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері:   

Критерии оценки результатов обучения: 

Assessment criteria of learning outcomes: 
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Кесте-1 

 

 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТАСЫ 
 

Қҧзы-

реттер 

Оқыту 

формалары 

Оқытушы әрекеті 

(әдісі) 

Білім алушы 

әрекеті (әдісі) 

Бақылау 

формалары 

Меңгеру 

нәтижесі 

_1 

_2  

_3 

_1  

_2  

_3  

_4  

_5 

_6 

 

 

1. Лекция. 

2. Семинар. 

3. Курстық 

жұмыс 

бойынша 

семинар. 

4. Практикалық 

курс бойынша 

семинар. 

5. Практикалық 

жұмыстар. 

7. Оқытушы 

басшылығымен 

жұмыс. 

8. Ӛзіндік 

жұмыс. 

9. Ӛндірістік 

практика. 

10. Тәжірибелік 

зерттеулер. 

11. Жоба 

бойынша 

жұмыстар. 

1. Кеңес беру. 

2. Зерттеушілік 

семинарлар. 

3. Практикалық 

сабақтар. 

4. Мәселені 

шешуді іздеу 

бойынша сессия. 

5. Мастер класс. 

6. Стажировка. 

7. Ӛндірістік 

жұмыстар. 

8. Топтық жоба 

жұмыстары. 

9. Зерттеулерге 

қатысу. 

10. Интербелсенді 

қашықтан оқыту. 

1. IT әдісі; 

кітапханадан, 

Интернет 

желісіндегі 

материалдарды 

іздеу. 

2. Әдебиеттерді 

шолу. 

3. Зерделеген 

әдебиеттер бойынша 

резюме (аннотация) 

жазу. 

4. Casestudy; 

тапсырмаларды 

құрастыру және 

шешу. 

5. Зерттеулер 

жүргізу. 

6. Кәсіби 

дағдыларға жаттығу. 

7. Қажетті 

зерттеулер жүргізу 

және эссе, есеп, т.б. 

жазу. 

1. Тест 

(психологиялық 

тест). 

2. Емтихан. 

3. Презентация. 

4. Есеп беру 

(лабораториялы

қ, тәжірибелік 

және басқа да 

зерттеулер 

туралы). 

5. Талдау 

(мәтінді және 

басқа да 

мәліметтерді). 

6. Эссе. 

7.Материалдард

ы шолу. 

8. Курстық 

жұмыстар. 

9. Практика 

тапсырмалар. 

10. Зерттеу 

жұмыстарын 

сыни талдау. 

11. Ӛндірістік іс 

тәжірибе. 

12. Дипломдық 

жұмыс қорғау. 

Білім: 
- білу; 

- түсіну; 

- қолдану; 

- талдау; 

- бағалау; 

- жинақтау. 

Психомоторлы 

дағдылар 

(іскерліктер): 
-имитация; 

- манипуляция; 

- дәлдік; 

- артикуляция; 

- натурали-

зация. 

Қҧндылық 

қҧраушылар: 
- қабылдау; 

- жауап беру; 

- құндылық-

тарды үлестіру; 

- ұйымдастыру; 

- құндылық- 

тарды 

интер-

нализациялау 
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Таблица-1 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Ком

пете

нции 

Формы 

обучения 

Действия 

препадовател

я  (метод) 

Действия 

обучающегося (методы) 

Формы контроля Результат 

освоения 

_1 

_2  

_3 

_1  

_2  

_3  

_4  

_5 

_6 

 

 

1. Лекция. 

2. Семинар. 

3.Семинар по 

практическом

у курсу. 

4.Практическ

ие работы. 

5.Лабораторн

ые работы. 

6.Индивидуа

льный урок. 

7.Работа под 

руководством 

преподавател

я. 

8.Самостояте

льная работа 

9.Производст

венная 

практика. 

10.Экспериме

нтальные 

исследования 

11.Работы по 

проекту. 

1.Общие 

положения 

Консультирова

ние. 

2. 

Практические 

занятия. 

3.Индивидуаль

ный проект 

4.Производстве

нные работы. 

5.Групповые 

проектные 

работы. 

6.Учебный 

театр 

7. Мастер-

класс 

8.Развивающее 

обучение 

9.организация 

10.Экспрессив

ный метод. 

1.Общие положения 

Метод IT; поиск 

материалов в 

библиотеке, сети 

Интернет. 

2.Обзор литературы. 

3.Написание резюме 

(аннотации) по 

изученной литературе. 

4.Casestudy; составление 

и решение задач. 

5.Проведение 

исследований. 

6.Упражнение на 

технические или 

лабораторные навыки. 

7.Упражнение на 

профессиональные 

навыки. 

8.Работа в коллективе 

(коучинг); выполнение 

совместных действий 

(спектакль по проекту, 

решению задач). 

10.Подготовка и 

проведение устной 

презентации. 

1. Тест 

(психологический 

тест). 

2. Экзамен. 

3. Презентация. 

4. Отчет (о 

лабораторных, 

практических и 

других 

исследованиях). 

5. Анализ (текст и 

другие сведения). 

6. Эссе. 

7. Обзор 

материалов. 

8. Практические 

задания. 

9. Критический 

анализ 

исследовательских 

работ. 

10. 

Диссертационные 

исследования. 

11. Защита 

результатов работы. 

12. 

Исполнительское 

мастерство. 

Образование: 

- знать; 

- понимание; 

- применение; 

- анализ; 

- оценка; 

- свод. 

Психомоторлы 

дағдылар 

(іскерліктер): 

- имитация; 

- маниопуляция; 

- точность; 

- артикуляция; 

- 

натурализация.Ц

енностные 

составляющие: 

- прием; 

- отвечать; 

- распределение 

ценности; 

- организация; 

- интернализация 

ценностей. 
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Table-1 

TECHNOLOGICAL MAP  

Of Educational Program  

 
Compe

-tences 

Forms of 

study 

The action 

 (method) of 

the teacher 

Actions (method) of the 

student 

Forms of control The result of the 

development 

_1 

_2  

_3 

_1  

_2  

_3  

_4  

_5 

_6 

 

 

1. Lecture. 

2. Seminar. 

3 Seminar on 

a practical 

course . 

4 Practical 

work. 

5. Laboratory 

work. 

6. Work with 

the teacher. 

7. 

Independent 

work. 

8. Manu-

facturing 

practice 

9. Experi-

mental  

research 

10. Work on 

the project . 

1.Consulta-

tions. 

2. Research 

seminars. 

3. Practical 

classes. 

4. Session to 

find a solution 

the problem. 

5. Internship 

6. Production 

work. 

8. Group design 

work. 

9. Participa-tion 

in research. 

10. Stimula-tion 

11. Interactive 

distance 

learning.. 

1. IT method; search for 

materials in the library, on 

the Internet. 

2. Review of literature. 

3. Write a summary 

(annotation) on the studied 

literature. 

4. Creation and solution of 

Case study tasks. 

5. Research. 

6. Exercise for technical or 

laboratory skills. 

7. Exercises for 

professional skills. 

8. Conducting necessary 

research and writing 

essays, reports, etc. 

9. Teamwork (coaching); 

performance of joint works 

(report, project, problem 

solving). 

10. Preparation and 

conduct of an oral 

presentation. 

11. Critical assessment of 

the knowledge and works 

of other students and the 

use of critical opinions and 

suggestions of other 

students. 

12. Exchange views and 

information with other 

students. 

13. Education critical 

attitude to their work. 

1. Test 

(psychological test). 

2. Exam. 

3. Presen-tation. 

4. Report (on 

laboratory, practical 

and other studies). 

5. Analysis (text and 

other information). 

6. Essay. 

7. Review of 

materials. 

8. Design work. 

9. Practical tasks. 

10. Critical analysis 

of research. 

11. Disser-tation 

research. 

12. Protec-tion of 

work results.. 

Education: 

- knowledge; 

- understanding; 

- application; 

- analysis; 

- assessment; 

- assembly. 

 

Psychomotor skills 

(skills): 

- imitation; 

- manipulation; 

- accuracy; 

- articulation; 

- naturalization. 

 

Components of value: 

- reception; 

- answer; 

- distribution of values; 

- organization; 

- internalization of 

values 

 

Кесте-2 

Таблица-2 

Table-2 

 
Әр пәнде игерілген қҧзыреттерге сай оқытудың соңғы нәтижелері кӛрсетілген ҥш доменге сәйкес қалыптасады:  

Формируются в соответствии с тремя доменами с указанием конечных результатов обучения в соответствии с 

компетенциями, изучаемыми на каждом предмете: 

The latest learning outcomes in accordance with the competencies mastered in each subject are formed according to the 

three domains indicated below: 
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           Құру 

 Создать 

 Creation 

        Баға беру Оценка 

Evaluation 

  

      Анализ Анализ 

Analysis 

    

    Қолдану 

Применение 

Apply 

      

  Түсіну 

Понимание 

Understand 

        

Есте сақтау 

Запомнить 

Remember 

          

1. БІЛІМДЕР: Когнитивті домен таксономиясына (Bloom) сәйкес  

1. ЗНАНИЯ: В соответствии с когнитивной доменной таксономией (Bloom) 

1. KNOWLEDGE : According to the cognitive domain taxonomy (Bloom) 

        Натурализация Натурализация 

Naturalization 

      Артикуляция 

Артикуляция 

Articulation 

  

   Дәлдік Точность 

Accuracy 

    

  Манипуляция 

Манипуляция 

Manipulation 

      

Имитация 

ИмитацияImitation 

        

2. ДАҒДЫЛАР: Психомоторлы домен таксономиясына сәйкес (Simpsons) 

2. НАВЫКИ: Согласно таксономии психомоторного домена (Simpsons) 

2 SKILLS : According to the psychomotor domain taxonomy (Simpsons) 

        Құндылықтарды 

интернализациялау Интернализация  

ценностей Internalization of values 

      Ұйымдастыру 

Организация 

Organization 

  

    Құндылықтарды  

үлестіру 

Распределение 

ценностей 

Distribution of values 

    

  Жауап беру Ответ 

Answer 

      

Қабылдау Прием 

Reception 

        

3. ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС/МІНЕЗ-ҚҦЛЫҚ: Аффективті домен таксономиясына сәйкес (Kratwohl) 

3. ОТНОШЕНИЯ/ПОВЕДЕНИЕ: Согласно аффективного домена таксономии (Kratwohl) 

3. COMMUNICATION / BEHAVIOR: According to the taxonomy of the affective domain (Kratwohl) 
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Кесте-3 

Таблица-3 

Table-3 
 

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жҥйесі, білім алушыларды дәстҥрлі бағалау 

шкаласына және ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в 

традиционную шкалу оценок и ECTS  

Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their transfer into the traditional 

grading scale and ECTS 

 
 Әріптік жүйе бойынша 

баға/Оценка по буквенной 

системе/  Evaluation by 

letter grading system 

Баллдардың сандық 

эквиваленті/ 

Цифровой эквивалент / 

Equivalent in numbers 

Баллдар (%-түрінде) 

Баллы (%-ное содержание) 

Points ( in %) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға/Оценка по традиционной 

системе/ Assessment by traditional 

system 

А 4,0 95-100 Ӛте жақсы/Отлично/ 

Excellent А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы/Хорошо/ Good 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 
Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно/ 

Unsatisfactory 
F 0 0-24 
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3.1. Оқыту  нәтижелерін бағалау критерийлері 

 
Деңгейлер Критерийлер 

 90-100 (А; А-) 70-89 (В+; В; В-;С+) 50-69 (С;С-; D+; D-) FX(25-49) F (0-24) 

Білу білім алушы 
меңгерілген оқу 

материалдарын есте 

сақтағанын және оны 
қайта айтып беретінін 

кӛрсетеді. 

 білім алушы 
меңгерілген оқу 

материалдарын есте 

сақтағанын толықтай 
кӛрсете алмайды. 

білім алушы 
меңгерілген оқу 

материалдарын 

шектеулі есте 
сақтағанын кӛрсетеді. 

білім алушы 
меңгерілген оқу 

материалдарын ӛте аз 

мӛлшерде есте 
сақтағанын кӛрсетеді. 

білім алушы меңгерілген 
оқу материалдарын 

мүлде есте сақтамағанын 

кӛрсетеді. 

Тҥсіну білім алушы оқу 
материалдарын толық 

түсінгендігін кӛрсетеді.  

білім алушы оқу 
материалдарын аз 

мӛлшерде түсінгендігін 

кӛрсетеді.  

білім алушы оқу 
материалдарын 

шектеулі/жартылай 

түсінгендігі туралы 
мағлұмат береді. 

білім алушы оқу 
материалдарын 

толықтай 

түсінбегендігі туралы 
мағлұмат береді. 

білім алушы оқу 
материалдарын мүлде 

түсінбегендігі туралы 

мағлұмат береді. 

Қолдану оқу материалын 

түсінумен оны жаңа 

жағдаяттарда 
пайдалануды толық 

кӛрсетеді. 

оқу материалын 

түсінумен жаңа 

жағдаяттарда оны 
толық пайдалана 

алмайтынын кӛрсетеді. 

оқу материалын 

шектеулі/шала 

түсінумен жаңа 
жағдаяттарда оны 

толық пайдалана 

алмайтынын кӛрсетеді. 

оқу материалын 

шектеулі түсінумен 

оны жаңа жағдаяттарда 
толықтай пайдалана 

алмайтынын кӛрсетеді. 

оқу материалын оны 

жаңа жағдаяттарда 

мүлдем пайдалана 
алмайтынын кӛрсетеді. 

Талдау оқу материалын/ 

тапсырманы талдауды 

толық кӛрсете алады 
(негізгі идеяларды, 

астарлы мағынаны 

ажыратады, жүйе 
құраушыны талдайды, 

т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы аз ғана 

қателіктермен талдай 
алатынын кӛрсетеді 

(негізгі идеяларды, 

астарлы мағынаны 
ажыратады, жүйе 

құраушыны талдайды, 

т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы шектеулі/ 

жартылай талдай 
алатынын кӛрсетеді 

(негізгі идеяларды, 

астарлы мағынаны 
ажыратады, жүйе 

құраушыны талдайды, 

т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы толықтай 

талдай алмайтынын 
кӛрсетеді (негізгі 

идеяларды, астарлы 

мағынаны ажыратады, 
жүйе құраушыны 

талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы мүлдем 

талдай алмайтынын 
кӛрсетеді. 

Бағалау оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге 

қатысты, ӛзінің жеке 

критерийлері т.б. 

жағынан толықтай  
бағалауды кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге 

қатысты, ӛзінің жеке 

критерийлері т.б. 

жағынан аз ғана 
қателіктермен бағалай 

алатынын кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге 

қатысты, ӛзінің жеке 

критерийлері т.б. 

жағынан 
шектеулі/жартылай 

бағалай алатынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге 

қатысты, ӛзінің жеке 

критерийлері т.б. 

жағынан толықтай 
бағалай алмайтынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

ӛзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан мүлдем 

бағалай алмайтынын 
кӛрсетеді. 

Қҧрастыру  оқу материалын/ 
тапсырманы 

орындауда шешу 

жоспарын (жаңа 
мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) 

құрастыруды толық 
кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 
тапсырманы 

орындауда шешу 

жоспарын (жаңа 
мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) аз ғана 

қателіктермен 
құрастыра алатынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 
тапсырманы 

орындауда шешу 

жоспарын (жаңа 
мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) 

шектеулі/жартылай 
құрастыратынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 
тапсырманы 

орындауда шешу 

жоспарын (жаңа 
мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) 

толықтай құрастыра 
алмайтынын кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 
тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын мүлдем 

құрастыра алмайтынын 
кӛрсетеді. 



 

 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-030-2019 

 
Сапа менеджментінің жҥйесі Университет ережесі 

Мамандыктар бойынша білім беру бағдарламасын әзірлеу ережесі 23 беттің 22- беті 
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Ӛзгерістерді тіркеу парағы 
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Ф-СМБ-004 

ТАНЫСУ ПАРАҒЫ 

   

№ Аты-жӛні Қызметі Мерзімі 

 

Қолы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


