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1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 

 

1.1 Бҧл ереже Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университетінің (бҧдан 

әрі - университет) білім беру бағдарламасы (мамандық) және пәннің оқу-әдістемелік кешенінің 

қҧрылымына, рәсімделуіне және оның әзірленуі мен бекітілуіне қойылатын талаптарды 

анықтайды.  

1.2 Бҧл ереже университетте білім беру бағдарламасы (мамандық) және оқу пәнінің оқу-

әдістемелік кешенінің қҧрастырылуына,  мазмҧнына, рәсімделуіне және оның әзірленуіне 

қойылатын талаптарды жҥзеге асыруда негізгі қҧжат болып табылады.  

1.3  Университеттің осы ережесі қҧзыреттерге негізделген білім беру бағдарламаларын 

дайындайтын қҧрылымдарда міндетті тҥрде енгізілуі және орындалуы тиіс. 

1.4 УЕ-ХҚТУ-036-2019 ережесі университеттің СМЖ қҧжаттарының қҧрамына кіреді. 

 

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР  

 

2.1 Осы ережені әзірлеу мен бекітуде келесi нормативтік қҧжаттарға сiлтеме жасалған: 

– Қазақстан Республикасы 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» №319 Заңы (04.07.2018 

жылғы №171-VІ ӛзгерістері мен толықтырулар); 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 30 қазанындағы 

№595 бҧйрығымен бекітілген «Тиісті ҥлгідегі білім беру ҧйымдары қызметінің ҥлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» бҧйрығы; 

-  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 

«Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту 

туралы» бҧйрығы;  

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №603 

«Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ҧйымдары ҥшін жалпы білім беру 

пәндері циклінің ҥлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бҧйрығы; 

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

бҧйрығымен бекітілген «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 

ҧйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы» (Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрінің 12.10.2018 № 563 бҧйрығымен ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген); 

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

сыныптауышы 13.10.2018ж. ҚР БжҒМ № 569 бҧйрығымен бекітілген; 

- ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 27.07.2015ж. №488 «Оқу-әдістемелік және ғылыми-

әдістемелік жҧмысты ҧйымдастыру және жҥзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бҧйрығы; 

- УЕ-ХҚТУ-030-2019 Мамандықтар бойынша білім беру бағдарламасын әзірлеу ережесі; 

- УЕ-ХҚТУ-016-2019 Білім беру бағдарламалары бойынша оқу жоспарларын әзірлеу ережесі; 

- УЕ-ХҚТУ-017-2018 Элективті пәндер каталогін әзірлеу ережесі; 

- УЕ-ХҚТУ-025-2019 Кәсіптік практиканы ҧйымдастыру мен ӛткізу және практика базалары 

ретінде ҧйымдарды айқындау ережесі; 

- УЕ-ХҚТУ-027-2018 Университет білім алушыларының ҥлгеріміне ағымдық бақылау, 

аралық және жоғары білім беру бағдарламаларында қорытынды аттестаттау ӛткізудің ережесі; 

- УЕ-ХҚТУ-015-2018  Дипломдық жҧмысты (жобаны) жазу мен рәсімдеу ережесі; 

- УЕ-ХҚТУ-014-2019 Курстық жҧмысты(жобаны) әзірлеу ережесі; 
 

3 АТАУЛАР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР 

3.1 Университеттің осы ережесінде тӛмендегі терминдер мен қысқартулар қолданылады: 
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- Университет  – Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университеті; 

- ҚР БҒМ  – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі; 

- ЖБМЖМС     – Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты; 

- Сыныптауыш – Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау  

                              бағыттарының сыныптауышы; 

- СМЖ   – сапа менеджментінің жҥйесі; 

- БББ(М)ОӘК  – білім беру бағдарламасының(мамандықтың)  оқу-әдістемелік кешені; 

- ПОӘК  – пәннің оқу-әдістемелік кешені; 

- ПҤБ   – пәннің ҥлгілік (оқу)бағдарламасы (жоғары курстар ҥшін); 

- ҤОБ  – ЖБП  циклы бойынша ҥлгілік оқу бағдарлама; 

- ОЖЖ  – оқу жҧмыс жоспары; 

- НОЖ   – негізгі оқу жоспары; 

- ПОБ   – пәннің оқу бағдарламасы; 

- ОПҚ   – оқытушы-профессор қҧрамы; 

- ЖН   – жҧмыстық нҧсқаулар; 

- БӚЖ   – білім алушының ӛзіндік жҧмысы; 

- ОБӚЖ  – оқытушының жетекшілігімен жҥргізілетін білім алушының ӛзіндік жҧмысы; 

- Департамент – Академиялық мәселелер жӛніндегі департамент; 

- ББӘО  – Білім беру бағдарламалары және әдістемелік орталығы; 

- СЖРСО – Стратегиялық жоспарлау, рейтинг және сапа орталығының. 
 

4 ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖӘНЕ ӚКІЛЕТТІЛІК 
 

4.1 Осы ереже университеттің Академиялық комитет мәжілісінде талқыланып, бекітіледі. 

4.2 Бекітілген ережені ОПҚ назарына жеткізу жауапкершілігі «Танысу парағына» қол қойыла 

отырып, факультет декандары мен кафедра меңгерушілеріне жҥктеледі.  

4.3 Осы ереже талаптарын орындау мен әзірленетін қҧжаттардың сапасына кафедра 

меңгерушілері мен ОПҚ жауапты болып табылады. 
 

5 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
 

5.1 Бҧл ереже ҚР БҒМ және Ҥкіметінің жоғары кәсіби білім беруге қатысты бекітілген 

нормативтік қҧжаттарына, университеттің оқу-әдістемелік қҧжаттары талаптарына сәйкес 

әзірленген.  

5.2 Бҧл ереже қолданыстағы УС-ХҚТУ-022-2014 Мамандықтар мен пәндердің оқу-

әдістемелік кешендерінің қҧрылымы, мазмҧны, дайындау  және бекіту тәртіп стандарты,            

УЕ-ХҚТУ-028-2014 Пәннің жҧмыс бағдарламасын әзірлеу  ережесі, ЖН-СМЖ-013-2014 Лекция, 

практикалық (семинар), лабораториялық сабақтарды ҧйымдастыру мен ӛткізу ережесі,                    

УЕ-ХҚТУ-031-2014 Білім алушылардың ӛзіндік жҧмыстарын ҧйымдастыру ережесі,                        

УЕ-ХҚТУ-029-2019 Силлабусты әзірлеу ережелері біріктіріліп, ӛзгерістер мен толықтырулар 

енгізілді. 

5.3 Ереже нақты білім беру бағдарламасы (мамандық) бойынша жоғарғы кәсіби білімнің 

негізгі білім беру бағдарламасын жҥзеге асыру бойынша жалпы ережелерді белгілейтін негізгі 

қҧжат болып табылады.  

         5.4 БББ(М)ОӘК және ПОӘК жасауға тиісті қҧжаттар университеттің келесі қҧрылымдарында 

сақталады: 

- білім беру бағдарламасы (мамандық)  бойынша ЖБМЖМС, ҤОЖ, ОЖЖ, НОЖ-дың 

нҧсқалары университеттің ББӘ орталығында және кафедраларда (кӛшірмелері); 
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- ПҤБ (жоғары курстар ҥшін), ҤОБ (2019ж.), ПОБ, силлабустар, оқу жҧмыстарын 

ҧйымдастыру бойынша (лекция, практикалық (семинар), лабораториялық сабақтар) әдістемелік 

нҧсқаулары; курстық жҧмыстарға (жобаларға) әдістемелік нҧсқаулар; БӚЖ (ОБӚЖ) ҧйымдастыру 

бойынша әдістемелік нҧсқаулар; кешенді және ағымдық емтихандардың бақылау сҧрақтары, 

тесттік тапсырмалар;  кітапханалық қор туралы мәліметтер – кафедралардың іс-қҧжаттарының 

тиісті папкілерінде;  

- дипломдық жҧмыстың (жобалаудың) әдістемелік нҧсқаулары бітіртуші кафедралардың іс-

қҧжаттарының тиісті папкісінде. 

Аталған қҧжаттарды сақтау мерзімдері университеттің іс-қҧжаттар номенклатурасы мен 

университет Академиялық комитет  шешімдеріне сәйкес анықталады. 
 

6 БББ(М) ОӘК және ПОӘК қҧжаттарының мазмҧны мен  әзірлеу және бекіту тәртібіне 

қойылатын талаптар. 

 
 

6.1 БББ(М) ОӘК қҧрылымы 

білім беру бағдарламасының (мамандықтың) ОӘК келесі қҧжаттарды қамтуы тиіс: 

- білім беру бағдарламасы(мамандық), оның бағыты бойынша сыныптауыш негізінде; 

- негізгі оқу жоспары (НОЖ); 

- модульдер (пәндер) каталогі немесе элективті пәндер каталогы; 

- білім беру бағдарламасы (мамандық)  пәндерінің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы; 

- дипломдық жҧмысты (жобаны) әзірлеу мен рәсімдеуге әдістемелік нҧсқаулар; 

- білім алушылардың кешенді емтихан тапсыру бойынша оқу бағдарламалары; 

- мамандандырылған дәрісханалар мен зертханалардың тізбесі. 

6.2. ПОӘК қҧрылымы 

Пәндердің ОӘК келесі қҧжаттарды қамтуы тиіс: 

- пәннің оқу бағдарламасы/ ПҤБ (егер пән міндетті болса /жоғары курстар ҥшін), ҤОБ 

(2019ж.); 

- білім алушы ҥшін пән бойынша оқу жҧмыс бағдарламасы (Syllabus); 

- пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі картасы; 

- лекция жинағы (иллюстративтік және таратылым материалдар; қолданылған әдебиеттердің 

тізімі); 

- практикалық (семинар), зертханалық сабақтар бойынша әдістемелік нҧсқаулар; 

- БӚЖ, ОБӚЖ нәтижелерін тіркеу журналдары, кестесі, әдістемелік нҧсқаулары/ курстық 

жобалар (жҧмыстар) бойынша әдістемелік нҧсқаулар; 

- білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау және бағалау бойынша материалдары 

(жазбаша бақылау тапсырмалары, тестілеу тапсырмалары, ӛзіндік даярлығы ҥшін сҧрақтар тізбесі, 

емтихандық билеттер және т.б.). 

6.3 БББ(М)ОӘК қҧжаттарының мазмҧны мен оны әзірлеу және бекіту тәртібіне қойылатын 

талаптар. 

6.3.1 Білім беру бағдарламасы (мамандық) бағыты бойынша ЖБМЖМС ҚР БҒМ тарапынан 

бекітіледі және БББ(М)ОӘК қҧжаттары ҥшін негіз болып табылады. 

6.3.2 Білім беру бағдарламалары қҧзыреттерге негізделген және оларды оқыту нәтижелеріне 

бағдарлау мен конструкциялау мақсатында мамандықты бітіртуші кафедралар дайындайдап, 

кафедра мәжілісінде, факультеттің академиялық комитетінде талқыланады, университет 

Академиялық комитетінде бекітіледі. Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және рәсімдеу                

УЕ-ХҚТУ-030-2019 ережеге сәйкес жҥзеге асырылады. 
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6.3.3 Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) НОЖ-ын -  ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 

қазандағы №604 «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын бекіту туралы» бҧйрығы, ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы №603 «Жоғары және 

(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ҧйымдары ҥшін жалпы білім беру пәндері 

циклінің ҥлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бҧйрықтары негізінде мамандықты 

бітіртуші кафедралар әзірлейді. НОЖ әзірлеу және рәсімдеу УЕ-ХҚТУ-016-2019 ережеге сәйкес 

жҥзеге асырылады.  

6.3.4 Мамандықтар бойынша модульдер (пәндер) каталогын немесе Элективті пәндер 

каталогын, білім беру бағдарламасын (мамандықты) бітіртуші кафедралар әзірлейді. Модульдер 

(пәндер) каталогын әзірлеу және рәсімдеу УЕ-ХҚТУ-013-2014–ке,  Элективті пәндер каталогын 

УЕ-ХҚТУ-017-2018-ге сәйкес жҥзеге асырылады.  

6.3.5 Білім беру бағдарламасы (мамандықтың) оқу жоспарларына сәйкес пәндерді оқытатын 

кафедралар (ОПҚ) пәндердің оқу және ғылыми әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасын          

(Ф-ӘД-001/044) және цифрлық тасымалдағыштардағы оқу және ғылыми әдебиеттермен 

қамтамасыз етілу картасын (Ф-ӘД-001/077) әзірлейді. Пәндердің қамтамасыз етілу карталарын 

кафедра меңгерушісі толтырады (Қосымша 1). 

6.3.6 Білім беру бағдарламасы (мамандықтың) оқу жоспарына сәйкес кәсіби және арнайы 

курстарды оқыту ҥшін кафедраларға қарасты мамандандырылған дәрісханалар мен 

зертханалардың тізбесі анықталады (Ф-ӘД-001/042) және олар жӛніндегі мәліметтер арнайы 

формада толтырылады (Қосымша 2).  

6.3.7 Білім беру бағдарламасы (мамандық) бойынша кәсіби іс-тәжірибенің тҥрлеріне 

байланысты бағдарламалар мен оны ҧйымдастыру және ӛткізудің әдістемелік нҧсқауларын 

кафедралар дайындайды. Кәсіби іс-тәжірибенің қҧжаттарын әзірлеу және рәсімдеу                       

УЕ-ХҚТУ-025-2019–ке сәйкес жҥзеге асырылады. 

6.3.8 Білім беру бағдарламасы (мамандық) бойынша диплом жҧмысы (жоба) орындалуы 

бойынша әдістемелік нҧсқауларды бітіртуші кафедра әзірлейді. Диплом жҧмысын (жобаны) 

жазуға қатысты қҧжаттар әзірлеу және рәсімдеу УЕ-ХҚТУ-015-2018 ережеге сәйкес жҥзеге 

асырылады. 

6.3.9 Білім беру бағдарламаларын толық орындаған білім алушыларды қорытынды 

аттестаттау бойынша әдістемелік нҧсқауларын оқу ҥдерісін ҧйымдастыру бӛлімі әзірлейді. Білім 

алушыларды қорытынды аттестаттау бойынша әдістемелік нҧсқауларды әзірлеу және рәсімдеу 

УЕ-ХҚТУ-027-2018–ке сәйкес жҥзеге асырылады. 

6.4 ПОӘК қҧжаттарының мазмҧны мен оны әзірлеу және бекіту тәртібіне қойылатын 

талаптар. 

6.4.1  Университетте дайындалатын бағдарламалардың (мамандықтардың) негізгі оқу 

жоспарына, білім беру бағдарламаларына енгізілетін міндетті емес оқу пәні ҥшін (пән міндетті 

компонент болмаған жағдайда) пәннің оқу бағдарламасын оқытатын кафедра әзірлейді. Оқу 

бағдарламасын рәсімдеу Ф-ӘД-001/036-ға сәйкес жҥзеге асырылады (Қосымша 3). 

Пәннің оқу бағдарламасы  – ЖОО-да оқу пәнін оқытуды жҥзеге асыруда басшылыққа алатын 

негізгі қҧжат. Оқу бағдарламасы пәнді оқытудың тиімді әдістемесін қҧру мен ҧдайы жетілдіру 

мақсатымен жасалады. 

6.4.2 Пәннің оқу бағдарламаларын әзірлеу кезінде ескеріледі: 

- ЖБМЖМС; 

- бағдарламалардың (мамандықтардың) негізгі оқу жоспарлары, білім беру бағдарламалары; 

- жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі ҥшін пәннің оқу бағдарламалары әзірленбейді; 

- оқу курсы бойынша модульдердегі пәндердің қысқаша сипаттамасы; оқытудың алдыңғы 

және кейінгі кезеңдерінде зерделенетін пәндер бағдарламаларының мазмҧны; 

- ҚР БҒМ ОӘБ ҧсынған оқулықтар мен оқу қҧралдарының мазмҧны; 
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- ҧйымдардың – бітірушілердің, әлеуметтік жҧмыс берушілердің талаптары; 

- маман даярлаушы кафедралардың талаптары; 

- университеттің материалдық және ақпараттық мҥмкіндіктері; 

- тиісті пәндік саласындағы жаңаланған жетістіктер. 

6.4.3 Әзірлеу саласы: 

Пәннің оқу бағдарламалары бағдарламалардың (мамандықтардың) негізгі оқу жоспарының 

әрбiр оқу пәнi бойынша әзірленеді және пәндерінiң арасындағы логикалық байланысты ескеру, 

оқу материалының қайталанбауын қамтамасыз ету керек. 

6.4.4  Пәннің оқу бағдарламасының негiзгi компоненттерді: 

- БББ-нан туындайтын оқыту нәтижелерін: білім, іскерлік және жеке тҧлғалық сапаларды 

меңгертудегі оқу пәнiнiң рӛлi мен орнын анықтауды; 

- кәсiпорындардың, ҧйымдардың маманға қажеттілігін және ерекшелік шарттарын ескерумен 

оқу-тәрбие ҥдерісінің кәсіби бағыттылығын кҥшейтуді; 

- ішкі пәнаралық логикалық байланыстарды бiртiндеп iске асыруды, оқитын басқа пәндердiң 

қайталанбауын қамтамасыз етуді, басқа пәндердің мазмҧнымен ҥйлестіруді; 

- оқыту формаларына, сонымен бiрге мамандықтарға байланысты оқытылатын осы пән 

модульдері, бӛлімдері мен оқу сабақтары тҥрі бойынша оқу уақытын тиімді ҥлестіруді; 

- техникалық қҧралдарды, оқу-лабораториялық жабдықтарды, кӛрнекi және басқа 

қҧралдарды, ЭЕМ қолданумен сабақ берудiң әдiстемесін жетiлдiрудi; 

- білім алушылардың дербес және жеке жҧмыстарын, олардың уақыт бюджетi есебімен 

жоспарлау мен ҧйымдастыруды жақсартуды; 

- білім алушылардың танымдық іс-әрекеттерін белсендi етуді, олардың шығармашылық 

қабiлеттiлiктерiн дамытуды, оқу және зерттеушiлік ҥдерістерінің ӛзара байланысын кҥшейтудi; 

- оқытудың және білім алушылардың білім мен іскерліктерін бақылаудың белсенді әдістерін 

пайдалануды, қҧзыреттерге негізделген білім берудің нәтижелерін бақылау ҥшін тиімді бақылау 

тҥрлерін таңдауды; 

- оқуда/зерделеуде білімді меңгеруге тірек болатын пәндер мен олардың бӛлімдерінің тізімін 

қамтуы және жҥзеге асыруы қажет. 

Оқытудың тҥрлерi ҥшiн оқу бағдарламасы: 

Оқу бағдарламасы жҥзеге асырылатын оқыту формаларының тҥрлері (кҥндізгі, қашықтықтан 

және тағы басқа) ҥшiн бӛлек жасалады. 

6.4.5  Пәннің оқу бағдарламасының қҧрылымы мен мазмҧны: 

Пәннің оқу бағдарламасы ПОӘК қҧраушы компоненті және дербес оқу-әдістемелік қҧжат 

болып табылады.  

Пәннiң оқу бағдарламасының қҧрылымы келесi бӛлiмдерден тҧруы қажет: 

  1. Пікір 

2. Тҥсініктеме 

а) Пән туралы қысқаша сипаттама: 

б) Пәннің  мақсаты:  

в) Пәннің  оқыту міндеттері:  

г) Кҥтілетін нәтижелер: 

д) Пререквизиттер:  

 е) Постреквизитер:  

 ж) Қысқартылған сӛздер: 

3. Пәннің мазмҧны 

4. Практикалық сабақтардың тақырыптары 

5. Білім алушының ӛзіндік жҧмысы (БӚЖ) 

6. Оқытушының жетекшілігімен жҥргізілетін білім алушының ӛзіндік жҧмысы (ОБӚЖ) 



Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-036-2019 

 
Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  

оқу-әдістемелік кешенінің қҧрылымы, мазмҧны, дайындау ережесі 
 

55 беттің 8 –ші беті 

 

7. Оқулықтар мен web сайттар тізімі 

     Негізгі: 

     Қосымша: 
     WEB сайттар:. 
Білім беру бағдарламалары қҧрылымындағы пәннің орны: 

Пән туралы қысқаша сипаттамада – пәннің білім беру бағдарламасындағы басқа оқу 

пәндерімен, модульдермен, кәсіби іс-тәжірибелермен логикалық және мазмҧндық-әдістемелік 

ӛзара байланыстарын ескере отырып сипаттама беріледі. Пәннің қысқаша мазмҧны келтіріледі. 

Пәннің мақсаты мен міндеттері: 

Бҧл бӛлімде бағытқа (мамандыққа) қатысты пәндердiң мақсаты мен міндеттері нақтыланады. 

Кҥтілетін нәтижелер: 

Қҧзыреттер және пәнді меңгеру нәтижелеріне қойылатын талаптар. Бітірушінің осы пәнді 

зерделеудегі қҧзыреттері кӛрсетіледі. БББ мазмҧнындағы матрицаға сәйкес қҧзыреттер коды мен 

атауы жазылады. Әрбір модульде қҧзыреттер бойынша білім алушылар меңгеретін оқыту 

нәтижелері: домендер (конгнетивтік, психомоторлық, аффективтік) бойынша кӛрсетіледі. 

Пәнді зерделеу ҥшін пререквизиттер, постреквизитер кӛрсетіледі. 

Пәннiң мазмҧны (технологиялық картасы): 

Барлық оқу жҧмыс тҥрлерінің мазмҧны қҧзыреттерге негізделген білім беру талаптарын 

қамтамасыз етуi керек. Бҧл бӛлiм мазмҧндары пән бойынша барлық сабақтардың тҥрлерін ашады.  

Модулдер бiрнеше бӛлiмдерден, тақырыптардан тҧруы мҥмкін.  

Әрбір модуль бойынша практикалық (семинар) және лабораториялық сабақтар тақырыптары  

кӛрсетіледi. Бӛлiм қҧрылымында модулдер бойынша нӛмiр және олардың тiзiмдерi беріледі. 

Оқу бағдарламада модулдер мен тақырыптар бойынша білім алушының ӛзiндiк жҧмысына 

бӛлінген тақырыптар кӛрсетіледi. 

БӚЖ лекция материалына қатысты тапсырмаларды, оның iшiнде әдебиет бойынша зерделеу 

немесе басқа да ақпарат кӛздерінен қосымша ақпараттарды алуды және берілген жеке 

тапсырмаларды, курстық жобалар мен жҧмыстарды орындауды, лабораториялық сабақтарды және 

жҧмыстарды ресiмдеуге дайындықты қамтиды. 

Пәннің оқу-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз етілуі. 

Пәнді зерделеуге қатысты ҧсынылатын әдебиеттер тізімі (негiзгi және қосымша әдебиеттер) 

мен WEB сайттар кӛрсетіледі. 

6.4.6 Оқу бағдарламаны әзірлеу және бекiту тәртібi 

Әзірлеу тәртібі: 

Пәннiң оқу бағдарламасы жетекші оқытушылармен әзірленеді және ол оқытуды қамтамасыз 

ететін кафедра мәжiлiсінде талқыланады. 

Оқу бағдарламаларының келiсуi: 

Әзірленген бағдарламалар маман даярлаушы кафедралармен және осы пәнге пререквизит 

болатын пәнді оқытатын кафедралармен келісілуі қажет. Келiсуге арналған кафедралардың тiзiмiн 

мамандық шығаратын кафедраның меңгерушiсі, факультет деканы қҧрастырады және бекiтедi. 

Оқу бағдарламасын бекiту: 

Оқу бағдарламасы пән оқытылатын факультеттің әдістемелік комиссиясы қарастырғаннан 

кейін факультет деканымен бекітіледі. 

Оқу бағдарламаларын қайта қарау тәртібі. 

Оқу бағдарламасы қҧзыреттерге негізделген білім беру бағдарламасын жетілдіру 

жағдайында және (немесе) мамандықтың негізгі оқу жоспарын қайта ӛңдеу (ӛзгерту) кезінде қайта 

қарастырылады. 
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Оқу бағдарлама жыл сайын пәнді оқытатын кафедраның мәжiлiсiнде қаралады, керек болса, 

оған ӛзгерiстер мен қосымшалар енгiзiледi. Ӛзгеріс болмаған жағдайда оқу бағдарламасы 3 (ҥш) 

оқу жылына жарамды. 

Оқу бағдарлама даналарының саны: 

Пәннiң оқу бағдарламасының бiрiншi данасы кафедрадағы пәннiң оқу-әдiстемелiк кешенiнде 

сақталады. Екiншi данасы - лектордың лекция материалдарында болады. 

6.5 Пәндерді зерделеу ҥшін білім алушыларға оқу жҧмыс бағдарламасын (Syllabus) пәнді 

оқытатын оқытушы әзірлейді. Пән силлабусы ПОӘК қҧраушы компоненті және дербес оқу-

әдістемелік қҧжат болып табылады (Қосымша 4).  

6.5.1 Пәннiң оқу жҧмыс бағдарламасының (Syllabus) қҧрылымы келесi бӛлiмдерден тҧруы 

қажет: 

1) Пәннің коды мен аты; 

2) Пән оқытушысы туралы мәлімет; 

3) Пәннің сипаттамасы; 

4) Білім беру бағдарламасындағы оқытудың соңғы нәтижелеріне сәйкес оқу курсы 

қҧзыреттердің дамуы; 

5) Пәннің мақсаты; 

6) Пәннің міндеттері; 

7) Оқыту нәтижелері; 

8) Пререквизит; 

9) Постреквизит; 

10) Пәнді оқыту жоспары; 

11) Білімді бақылау кестесі. 

12) Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері 

13) Суммативті бағалау әдісінің дизайны 

14) Әдебиеттер (негізгі, қосымша, WEB сайттар тізімі). 

 

6.5.2 Силлабусты факультеттің академиялық комитетінде оқу-әдістемелік жҧмыстарға 

жауапты қҧрылым комиссиясы қарастырғаннан кейін факультет деканымен бекітіледі. 

6.5.3 Қҧзыреттер (қҧзыреттіліктер) және пәнді меңгеру нәтижелеріне қойылатын талаптар 

орнына оқу курсы дамытатын қҧзыреттіліктер жазылады және олар: 

1) Қҧзыреттер білім беру бағдарламасында кӛрсетілген қҧзыреттерге сәйкес болуы керек; 

2) Білім алу деңгейлері кӛрсетіледі, яғни Б1 дегеніміз: Б – бакалавриат білім беру деңгейі,   1 

- қҧзыретті білдіреді, ОН(1) – бакалавриаттағы қҧзыреттің Оқыту нәтижесін кӛрсетеді; 

3) Қҧзыреттердің салыстырмалы ҥлестірілімі оқу пәні бойынша анықталған қҧзыреттердің 

оқу жҧмыс жоспарында (силлабус) кӛрсетілген тақырыптарға сәйкес анықталады. Егер де, 

қҧзыреттердің тақырыптар бойынша қайталану жиілігі жоғары болса, онда ҥлес салмағы артады. 

Егер, қҧзыреттер оқу тақырыптары бойынша қалыптастырылу мҥмкіндігі тӛмен, яғни қайталану 

жиілігі аз болса, қҧзыреттердің пән бойынша ҥлесінің аздығын кӛрсетеді.  

4) Оқу жҧмыстарына, оның ішінде БӚЖ бен ОБӚЖ, білімді бағалау ҥлестірілетін уақыт 

(кредит, сағат) мӛлшері  беріледі. Мәселен, 5 кредитті уақыт мӛлшері 15 лекция, 30 практикалық 

сабақ, 45  ОБӚЖ-ге, 45 БӚЖ-ге, білімді бағалауға 15 сағат бӛлінеді. 

6.5.4 Пәнді оқытудың жоспары. Оқыту жоспары пән мазмҧнына сәйкес модульдер мен 

олардың қҧрайтын тақырыптардан, оларды меңгеру технология (лекция, практика, ОБӚЖ, БӚЖ, 

білімді бағалау) элементтерінен және оларға бӛлінген уақыт мӛлшерінен тҧрады. 

Пәнді меңгерудегі оқыту нәтижелері бакалавриат ҥшін сандық мәнмен беріледі (1, 2, 3, 4). 

Бҧл шартты таңбалаулар оқыту нәтижелерінің оқу жҧмыстары (лекция, семинар, лабораториялық 

жҧмыстар, т.б.) бойынша меңгеру деңгейімен қатамасыз етілуін жобалауда қолданылады. 
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6.5.5 Пәнді оқыту әдістерінде оқу жҧмыстары бойынша білімді меңгеру деңгейіне сәйкес 

алынатын оқыту/оқу әдістерінің тізбегінен тҧрады. 

6.5.6 Білімді бақылау кестесі.  

Бҧл бӛлімде білім алушылардың орындайтын оқу және ӛзіндік жҧмыстарының тҥрлері және 

соларға сәйкес ПОҚ тарапынан болжамды тексерілу мерзімі кӛрсетіледі. Сондай-ақ, пәнді 

зерделеу барысындағы ағымдық, аралық қорытынды бақылау тҥрлері кӛрсетіледі. Бағалау 

формалары шартты тҥрде беріледі: «т» - тесттер, «ас» - ауызша сҧрау және «ж» - жауаптарды 

жазбаша алу, талдау; «п» - практикалық жҧмыс, «кт» - кҥнделікті тексеру, «э» - эссе, «гр» - 

графикалық жҧмыстар, «л» - лабораториялық жҧмыстар, «с» - кейс-стади, «пф» - портфолио, «пр» 

– презентация, «іәб» - іс-әрекеттерді бағалау, «пт» - психологиялық тесттер, т.б. Мҧнда ПОҚ 

бақылау әдісін ӛзі шартты тҥрде белгілейді және оны жазып кӛрсетеді. 

6.5.7 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері. 

Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, дағдылары, қабілеттері және қҧзыретіліктері) 

халықаралық жҥйеге сәйкес келетін 100 баллдық шкала бойынша әріптік жҥйемен 

(қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан «D» -ге дейін, «қанағаттанарлықсыз» - «FХ», 

«F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық эквивалентке сәйкес жҥргізіледі. 

6.5.8 Суммативті бағалау әдісінің дизайны. Оқытудың соңғы нәтижелері және тақырыптық 

блоктар бойынша бағалау әдістерінің ҥйлестірілуімен жобаланады. 

Білімді ағымдық, аралық қорытынды бағалау университеттің ережесіне сәйкес жҥзеге асады. 

Ал, бағалау әдістері білімді бақылау кестесіндегі бақылау әдістері тҥрлерімен сәйкес келуі тиіс. 

6.5.9  Әдебиеттер. Оқулықтар мен WEB сайттар тізімін қҧрайды. 

Бҧл бӛлімде пәнді зерделеуге қатысты және білім алушылар ӛзбетінше білімін жетілдіру 

ҥшін негізгі, қосымша оқу-әдістемелік, ғылыми әдебиеттер мен wев сайттар тізімі беріледі. Тізім 

пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасымен (Ф-ӘД-001/043) және университет кітапхана 

қорымен сәйкестендіріледі. 

6.6 Оқу жоспарына сәйкес әрбір пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасын пәнді 

оқытатын оқытушы әзірлейді. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасын әзірлеу және 

рәсімдеу Ф-ӘД-001/043–ға сәйкес жҥзеге асырылады (Қосымша 5). 

         6.7 Пәндер бойынша лекция жинағын (иллюстративтік және таратылым материалдар; 

қолданылған әдебиеттердің тізімі) пәнді оқытатын лектор дайындайды. Лекция жинағын әзірлеу 

және рәсімдеу Ф-ӘД-001/046 сәйкес жҥзеге асырылады (Қосымша 6). 

6.7.1 Лекция материалдарын дайындауға және оқуға қойылатын талаптар 

1) Лекция мазмҧны Болон ҥдерісіне негізделген білім беру нәтижелерін қалыптастыруға 

бағытталуы тиіс. 

2) Лекция қҧзыреттерді қҧраушы - білімдік қҧраушыларды (білу, тҥсіну, қолдану, талдау, 

жинақтау, бағалау) білім алушыларда пән бойынша қалыптастыруды, сондай-ақ  іс-әрекеттік 

(орындай алу), қҧндылық (сарапшылық) қҧраушылардың бағдарлы даярлығын қамтамасыз етуі 

тиіс. 

6.7.2 Лекция материалдарын дайындау және жҥргізу барысында тӛмендегідей ережелерді 

басшылыққа алу қажет: 

- лекция баяндалатын/мазмҧндалатын пән бойынша негізгі ҧғымдарды беруі және оны 

қандай бағытта терең зерделеуді кӛрсетуі қажет; 

-  лекция аталған курстың негізгі сҧрақтарын, негізгі принциптерін белгілі ғылыми реттілікте 

қамтуы қажет, бҧл оны артық, ҧсақ мәселелерден ажыратады; 

- лектор ғылымның теориялық қағидаларын практикамен байланыстыруы, теория мен 

практиканың ажырамас, ғылымның ӛмірмен байланысын әдістемелік дҧрыс кӛрсетуі қажет; 

- лектор білім алушыларда ғылыми ойлауды қалыптастыруды қабілетті етумен, ӛзімен 

тыңдаушыларды/білім алушыларды ілестіруі қажет; 
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-  бір лекция мазмҧны 3 (ҥш) беттен кем болмауы қажет. 

6.7.3 Әрбір курс бойынша лекция жоспары немесе конспектісі әзірленуі қажет және ол жыл 

сайын кафедраның мәжілісінде талқылануы тиіс. Сонымен қатар, пәннің оқу бағдарламасында 

кӛрсетілген, сондай-ақ практикалық және лабораториялық сабақтардағы сҧрақтарды қамтуы 

қажет. Лектордың жанды дауысы мен сӛйлеуінің жоғары мәдениеті білім алушының лекцияға 

қызығушылығын тудыруы мҥмкін, ал лекция жинағы лекторға тек анықтамалық материал 

қызметін атқаруы тиіс. 

6.7.4 Лектор кіріспе және қорытынды лекцияны әзірлеуі қажет. Кіріспе лекцияда білім 

алушылардан ойлау ынтасын талап ететін, тіптен жаңа білімдер хабарланады. Қорытынды 

лекцияда аталған пән бойынша сабақтарда алынған, барлық ғылыми және әдіснамалық 

дайындықтың негізіндегі тҥйінді мәселелерді қамтумен курсты ғылыми талдап қорыту берілуі 

қажет. 

6.7.5 Лекцияның негізгі сипаттамалары: 

- ғылымилығы, қатаң дәлелділігі: аталған (оқытылатын) ғылым саласының проблемалық 

және пікір талас тудыратын сҧрақтарын қамтуы; 

- мазмҧнының әдістемелік дҧрыс тҧрғызылуы және тақырыптың ҧтымды мазмҧндалуы 

(мазмҧндалатын сҧрақтарға лектордың білім деңгейінің сәйкестігі, кҥрделі дәлелдемелерді 

сәйкесінше ӛз сӛзімен айтуы, кҥрделі ҥдерістерді жазу кезінде олардың математикалық моделін 

пайдалануы, ілгеріде мазмҧндалған материалдарды қатыстыруы, едәуір басты және қиын 

меңгерілетін сәттерді бӛліп алуы, қорытынды шығару кезінде шектеу мен жіберілетін қателіктерді 

негіздеуі, сӛйлемдегі ойды ӛз сӛзімен айтуында бір мағыналы болуы); 

- лекция материалдарының мамандық саласымен байланысы, бейіндік ғылымды дамытуды 

терең тҥсіну ҥшін лекцияда қарастырылатын қағидалардың дҥниетанымдық және әдіснамалық 

мәнін негіздеуі; 

- лекция ӛзіндік жҧмыста тереңдетуге қызығушылықты тудыруы қажет, тек оқу ғана емес, 

сонымен қатар, монографиялық және журналдарды оқуға білім алушыларды бағыттауы қажет; 

- мазмҧнның мәселені қамтуы (лекция мазмҧны негізгі мәселені айқындауды қамтуы), 

лекция жоспарына сәйкестікте оны ашудың логикасын негіздеуі, жоспардың жекелеген 

тармақтары нақты проблемалық жағдаяттарды қамтуы, оларды шешу мен дәлелдеу тәсілдерін 

анықтауы. 

Проблемалық әдістің тҥсіндіру әдісімен оңтайлы ҥйлесуі, білім алушылардың 

жҧмылдырушылығын және олардың шығармашылық ойлауын белсенді етеді. 

Лекция мәтіні/тезисі білім алушылардың дайындығын қамтамасыз ету ҥшін алдын ала 

беріледі. 

6.7.6  Лекция оқуға қойылатын негізгі талаптар:  

- берілген ақпардың жоғары ғылыми деңгейде болуы, оның дҥниетанымдық маңызы; 

- әдістемелік жағынан ӛңделген, кӛлемді нығыз жҥйеленген жаңа ғылыми ақпар; 

- айтылған пікірлердің дәлелді болуы; 

- келтірілген мысалдар мен фактілердің, қҧжаттардың қажетті мӛлшерде болуы; 

- айтылған ойдың тҥсініктілігі, тыңдаушылардың ойлау қабілетін арттыруы, қарастырылған 

мәселе бойынша ӛз бетінше жҧмыс істеуге арналған сҧрақтар қою; 

- қойылған мәселені шешуге айтылған әртҥрлі кӛзқарастарды сараптау; 

- негізгі ойды бӛліп алу, қорытындыларды тҧжырымдау; 

- білім алушылармен педагогтік байланыс жасап, дидактикалық материалдар мен техникалық 

қҧралдарды пайдалана білу. 

- негізгі ойды бӛліп алу, қорытындыларды тҧжырымдау; 

- негізгі материалдар текст-конспект, блок-сызба, кесте, графиктерді пайдалану; 

- оқытудың замануи техникалық қҧралдарын толық мәнді пайдалану. 
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6.7.7  Университетте оқу жҧмысын ҧйымдастыруда лекцияның тӛмендегідей тҥрлері: 

- кіріспе лекция;  

- ақпаратты лекция; 

- шолу лекция; 

- проблемалық лекция; 

- визуальдық лекция; 

- бинарлық лекция; 

- алдын ала қателерімен жоспарланған лекция; 

- конференция лекция; 

- кеңес лекция; 

- “Миға шабуыл” лекциясы, т.с.с. тҥрлері орын алуы мҥмкін.  

6.7.8  Лекцияның сапалық сипаттамасын жетілдіруге білікті оқытушылардың ашық және ҥлгі 

кӛрсететін лекциялары, сондай-ақ әдістемелік семинарлар қызмет етеді. 

6.7.9 Лекцияның сапасын бақылауды кафедра ішілік бақылау жҥйесі бойынша кафедра 

меңгерушісі, факультеттің оқу-әдістемелік жетекшісі мен мҥшелері, факультет пен университеттің 

оқу жҧмыстарын ҧйымдастыруды тексеру комиссия қҧрамы жҥзеге асырады. 

6.7.10 Лекция бойынша әдiстемелiк нҧсқаулықтардың қҧрылымдық элементтері 

Әдiстемелiк нҧсқаулықтар келесi қҧрылымдық элементтерден тҧрады: 

- сыртқы парағы; 

- лекцияның мақсаты мен міндеттері; 

- лекция мазмҧны; 

- оқытудың техникалық қҧралдары; 

- лекция оқудың тәртібі, оқыту әдістері мен тҥрлері; 

- әртҥрлі кҥрделілік деңгейдегі тапсырмалар (сҧрақтар) және оларды бағалаудағы 

ҧпайдардың ҥлестірілуі; 

- БӚЖ және ОБӚЖ тапсырмалары, олардың тҥрлері мен орындалуына қойылатын 

ҧпайдардың ҥлестері; 

- пайдаланылатын әдебиеттер тізімі. 

         6.8 Пәндер бойынша практикалық (семинар) және зертханалық сабақтардың жоспарын пәнді 

оқытатын оқытушы лектормен бірге әзірлейді. Практикалық (семинар), зертханалық сабақтардың 

жоспарына сәйкес оқу жҧмысын ҧйымдастыру мен ӛткізуге қатысты нҧсқауды әзірлеу және 

рәсімдеу Ф-ӘД-001/046-ға сәйкес жҥзеге асырылады (Қосымша 7). 

Практикалық және семинар сабақтары пәннің қҧзыреттерге негізделген білім беру 

бағдарламасына сәйкес оқыту нәтижелеріне қол жеткізу ҥшін ҧйымдастырылады, пән бойынша 

қҧзыреттердің анықталған: білімдік, іс-әрекеттік және қҧндылық сала қҧраушыларын білім 

алушыларда қалыптастыруы тиіс. 

6.8.1 Практикалық сабақтарды ӛткiзу формалары: 

- алгоритмдерді ӛңдеу және iске асыру; 

- ЭЕМ-нiң бағдарламаларының мәтiндерiн жазу; 

- технологияны, схемаларды, кескiндi нысандарды әзірлеу; 

- тҥйiндерді, тетiктерді, жҥйелердi есептеу; 

- тақырыптық тапсырмаларды, есептердi шешу; 

- жаттығуларды, практикалық жҧмыстарды орындау; 

- бейнелеу, еңбек объектілерін дайындау; 

- кӛркем образ ҥлгілерін сомдау; 

- оқылатын оқу пәндерiнiң (шетел тiлi, кескiндеме және тағы басқалар) ерекшеліктеріне 

сәйкес басқа да педагогикалық іс-әрекет тҥрлерi болуы мҥмкін. 

6.8.2 Семинар сабақтарын ӛткiзудiң формалары: 
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- оқу пәнiнiң ең маңызды тақырыптары бойынша білім алушылардың хабарламалары мен 

баяндамаларын талқылау;  

- сабақ жоспарына сәйкес оқу пәнiнiң нақты сҧрақтарын талқылау; 

- білім алушылар ҧсынған тапсырмаларды және сҧрақтарды талқылау; 

- оқу пәнiнiң теориялық қағидалары мен тҧжырымдамаларын талдау; 

- конструктивтiк пiкiрталастар; 

- семинар – «дӛңгелек стол»; 

- семинар – «ақылдасу»; 

- семинар – «топсеруен»; 

- «аз топтардың» әдiсi; 

- «баспасӛз мәслихаты» әдiсі; 

- «тҥпдеректердi тҥсiндiру» әдiсі; 

- семинар - iскерлiк ойын; 

- оқылатын оқу пәндерiнiң ерекшеліктеріне сәйкес басқа да педагогикалық іс-әрекет тҥрлерi 

болуы мҥмкін. 

6.8.3 Білім алушылардың орындауы бойынша лабораториялық сабақтардың тапсырмалары: 

- оқытылатын теориялық курстарға сәйкес, таныстырылатын; 

- формалды әдістер негiзiнде жаңа ақпаратты алу ҥшін талданатын; 

- тәжірибелік жҧмыстарды ӛткізу нәтижесінде жаңа ақпаратты алумен байланысты 

шығармашылық, т.б. болып бӛлінедi. 

  Лабораториялық сабақтарды ӛткiзудiң формалары: 

- әр тҥрлi тәжiрибелердi жҥргізу; 

- алгоритмдерді әзірлеуі мен iске асыру; 

- ЭЕМ бағдарламалары мәтіндерін жазу;  

- қҧбылыстарды, жҥйелерді, схемаларды, ҥдерістерді зерделеу мақсатымен талдау; 

- қондырғыларды және техникалық қҧралдарды пайдаланумен ҥдерістердi зерттеу, ҧтымды 

шешiмдердi iздестiру т.б. педагогикалық іс-әрекеттер болуы мҥмкін. 

6.8.4 Практикалық және семинар сабақтары оқу пәнiнiң оқу бағдарламаларына сәйкес 

жоспарланады. 

6.8.5 Практикалық және семинар сабақтары білім алушылардың академиялық тобының 

қҧрамымен ҧйымдастырылады, жҥргiзiледi. 

6.8.6 Практикалық және семинар сабақтары кафедра меңгерушi бекiткен әдiстемелiк 

нҧсқаулармен қамтамасыз етілуi керек. Сабақтарды ӛткiзуде әдiстемелiк нҧсқаулардың 

электрондық нҧсқалары да қолданылады. 

6.8.7 Семинар сабақтарына қойылатын ҧйымдастыру-әдістемелік талаптар: 

- семинар сабақтарын курстың сәйкес тақырыбы бойынша лекция оқылғаннан кейін ӛткізу; 

- семинар сабақтары жоспарларының курс бағдарламасына сәйкестілігі; 

- зерделенген тақырыптың тҥйінді проблемаларын қамтитын айқын сҧрақтарды 

қалыптастыруы; 

- семинарда қарастырылатын сҧрақтардың шектеулі (2-3) болуы; 

- сабақ жоспарына рефераттар мен баяндамаларды қамтуы; 

- тақырып бойынша әдістемелік нҧсқаудың болуы; 

- сабақта демонстрациялайтын материалдардың (схема, плакат, диаграмма, техникалық 

қҧралдардың және т.б.) болуы. 

6.8.8 Семинар сабақтардың сапалық сипаттамалары: 

- оқытушының ғылыми-теориялық деңгейіне; 

- нақты сабаққа оқытушының даярлығына; 

- сабаққа білім алушының даярлығына; 
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- тҥйінді сҧрақтарды терең қарастыруға; 

- семинарда қарастырылатын сҧрақтарды талқылауда білім алушылардың белсенді болуына, 

пікір-талас элементтерін талқылауды енгізуге; 

- талқыланған сҧрақтар бойынша оқытушының терең қорытынды шығаруы мен 

толықтыруына, т.б. байланысты. 

6.8.9 Практикалық сабақтардың сипаттамалары: 

- сабақ тақырыбы бойынша лекция конспектілерінің болуы мен сабаққа білім алушылардың 

дайындығына; 

- ӛзіндік тапсырманы шешуде білім алушылардың іс-әрекетін оқытушының белсенді етуіне 

байланысты. 

6.8.10 Практикалық және семинар сабақтары қажеттi оқу және ақпараттық-анықтамалық 

әдебиеттермен қамтамасыз етілуi тиіс. 

6.8.11 Практикалық, семинар сабақтарды ӛткiзу бойынша әдiстемелiк нҧсқаулықтардың 

қҧрылымы мен мазмҧны 

Әдiстемелiк нҧсқаулықтар келесi қҧрылымдық элементтерден тҧрады: 

- сыртқы парағы; 

- сабақтың мақсаты мен міндеттері; 

- сабақтың мазмҧны; 

- техникалық (оның ішінде оқытудың да) және инструментальдық қҧралдар; 

- сабақтарды ӛткiзу тәртібі; 

- әртҥрлі кҥрделілік деңгейдегі тапсырмалар (сҧрақтар) және оларды бағалаудағы 

ҧпайдардың ҥлестірілуі; 

- БӚЖ және ОБӚЖ тапсырмалары, олардың тҥрлері мен орындалуына қойылатын 

ҧпайдардың ҥлестері; 

- қауiпсiздiк техникасы мен еңбектi қорғау (қажет болғанда) ережесi; 

- пайдаланылатын әдебиеттер тізімі. 

6.8.12 Қҧрылымдық элементтердiң мазмҧны 

Сыртқы (титуль) парағы 

- сыртқы парағы қосымша сәйкес толтырылады. 

Сабақтардың мақсаты мен міндеттерi 

- сабақтардың мақсаты мен міндеттерi оқу пәнi бойынша қҧзыреттерге негізделген білім беру 

бағдарламасының талаптарына сәйкес қҧрастырылады. 

Сабақтардың мазмҧндары 

- оқу бағдарламасына сәйкес семинар (практикалық) сабақтардың тақырыбы; 

- оқытылатын тақырыптың маңызын ашатын қысқаша теориялық мәлiметтер; 

- сабақтарға дайындалуы бойынша білім алушыларға арналған әдiстемелiк нҧсқаулар. 

Техникалық және инструментальдық қҧралдар 

- Бҧл бӛлiмде техникалық (интерактивті тақта, проектор, ЭЕМ, аппаратура, видео-, дыбыс 

аппаратурасы, басқару аспаптары) және сабақтарды ӛткiзу кезінде қолданылатын 

инструментальды (программалау тiлi, трансляторлар, оқыту-бақылау бағдарламалары, 

операциялық жҥйелер) қҧралдар тізбесі кӛрсетілуi қажет. 

Сабақтарды ӛткiзу тәртібі 

- сабақтың тақырыбы қалыптастырылады; 

- сабақ тақырыбының басқа оқу пәндерімен және сабақтармен байланысы тҥсiндiріледi;  

- білім алушылардың сабаққа дайындығы тексеріледi; 

- тақырыпқа (оқу бағдарламасына) сәйкес және болжамды оқыту нәтижелерін, қҧзыреттерді 

қалыптастыруға сәйкес сабақ ӛткізіледі; 

- сабақтың қорытындылары тҧжырымдалады. 
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Ҧпаймен кӛрсетілген және шектік аралықтардың айқын келтiрілуiмен әртҥрлі кҥрделiлiк деңгейдегі 

тапсырмалар (сҧрақтар). Әрбiр тапсырмалар меңгерілетін оқыту нәтижелері мен қалыптастырылатын қҧзыреттерге 

сәйкес тапсырмалар қҧрастырылады.  

БӚЖ, ОБӚЖ тҥрінде ҧсынылатын ӛзбетінше жҧмыс тапсырмалары 

Ӛзiндiк жҧмысты орындауға арналған тапсырма нҧсқаулары келтiріледi. 

Қауiпсiздiк техникасы және еңбектi қорғау ережелері. 

- Бӛлімде сабақтарды ӛткiзу ҥдерісiнде техникалық қҧралдарды қолдануда техника қауiпсiздiгi 

мен еңбектi қорғау туралы мәлiметтер келтіріледi. 

Әдебиеттер 

- Әдебиеттер тiзiмiнде сабақтарға және сабақтарды ӛткiзуге дайындалуда қолданылатын оқу 

ақпараттық кӛздер мен басқа да материалдар кӛрсетiледi. Кӛрсетiлетіні: авторы, кiтаптың аты, 

шығарылымның баспаханасы, жылы, бет саны. 

6.8.13 Лабораториялық сабақтардың әдістемелік нҧсқаулықты қамтамасыз етілуіне қойылатын 

талаптар 

Лабораториялық жҧмыстар қағаз нҧсқада орындалған, әдістемелік нҧсқаумен қамтамасыз етілген 

және кафедра меңгерушiсiмен бекітілген болуы қажет. Сабақты ӛткізу кезінде әдістемелік нҧсқау қағаз 

нҧсқада, сонымен қатар электрондық нҧсқада пайдаланылуы мҥмкін. 

Әдiстемелiк нҧсқау тӛмендегідей қҧрылымдық элементтерден тҧрады: 

- сыртқы парақ; 

- жҧмыстың мақсаты мен мiндеттері; 

- жҧмыстың мазмҧны;  

- қондырғылар, техникалық және инструментальдық қҧралдар;  

- жҧмысты орындау тәртібі (реттілігі); 

- аталған жҧмыс бойынша қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау (қажеттілікке байланысты) 

ережесі; 

- тапсырмалар; 

- БӚЖ және ОБӚЖ тапсырмалары, олардың тҥрлері мен орындалуына қойылатын ҧпайдардың 

ҥлестері; 

- әдебиеттер тiзiмi. 

6.8.14 Қҧрылымдық элементтердiң мазмҧны 

- сыртқы парағы қосымша сәйкес рәсімделеді. 

Жҧмыстың мақсаты мен міндеттері 

- оқу бағдарламасына сәйкес лабораториялық сабақтардың тақырыбы; 

- оқытылатын тақырыптың маңызын ашатын қысқаша теориялық мәлiметтер; 

- сабақтарға дайындалуы бойынша білім алушыларға арналған әдiстемелiк нҧсқаулар. 

Жҧмыстың мазмҧны 

- оқу пәнінің оқу бағдарламасына сәйкес лабораториялық сабақтардың тақырыптары; жҧмыстың 

мәнін айқындаушы, оны орындауға жеткiлiктi, қысқаша теориялық мәлiметтер, сабаққа дайындалу 

бойынша білім алушыға әдістемелік нҧсқау ҧсынылады. 

Жабдықтар, техникалық және инструментальдық қҧралдар. 

- жабдықтардың (станоктар, стендтер, қондырғылар), техникалық (интерактивті тақта, проектор, 

ЭЕМ, аппаратура, басқару приборлары) және инструментальдық қҧралдар (модельді жабдықтар, 

штамптар, кесетiн қҧралдар) барлық тҥрлерінің тізімі бойынша; сабақтарды ӛткізу кезінде 

пайдаланылатын программалау тiлдерi; трансляторлар; басқару жҥйесi; ҥйретушi тексеретiн 

бағдарламалар болуы қажет. 

Жҧмысты орындаудың тәртібі. 

- сабақты ӛтудің жалпы ережелері мен ӛткiзілу тiзбегін баяндау қажет, сабақтың тақырыбы 

қалыптастырылады, сабаққа білім алушылардың дайындығы тексеріледi, орындау нәтижелерін талдау 

және қорытынды шығаруға нҧсқаулар келтіріледі. 

Жҧмысты орындау бойынша қауiпсiздiк техникасы мен еңбектi қорғау ережелері. 
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- бҧл бӛлімде сабақты ӛткізу ҥдерісінде техникалық қҧралдарды пайдалану кезінде сақталуы 

қажет қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау жӛніндегі мағлҧматтар келтіріледі. 

Ҧпаймен кӛрсетілген және шектік аралықтардың айқын келтiрілуiмен әртҥрлі кҥрделiлiк 

деңгейдегі тапсырмалар (сҧрақтар). Әрбiр тапсырмалар меңгерілетін оқыту нәтижелері мен 

қалыптастырылатын қҧзыреттерге сәйкес тапсырмалар қҧрастырылады.  

БӚЖ, ОБӚЖ тҥрінде ҧсынылатын ӛзбетінше жҧмыс тапсырмалары 

- ӛзiндiк жҧмысты орындауға арналған тапсырма нҧсқаулары келтiріледi. 

Әдебиеттер 

- Әдебиеттер тiзiмiнде сабақтарға және сабақтарды ӛткiзуге дайындалуда қолданылатын оқу 

ақпараттық кӛздер мен басқа да материалдар кӛрсетiледi. Кӛрсетiлетіні: авторы, кiтаптың аты, 

шығарылымның баспаханасы, жылы, бет саны. 

Лабораториялық сабақты ӛткiзу тәртібi 

- лабораториялық сабақ оқу бағдарламасына сәйкес жоспарланады және жҥргiзiледi. 

- лабораториялық сабақ 15 білім алушыдан аспайтын академиялық топтың қҧрамымен 

ҧйымдастырылады. 

Лабораториялық сабақ ҥш бӛліктен тҧрады: 

- кіріспе (мҧнда, сабақтың тақырыбы қҧрастырылады; оқу пәнiнiң және сабақтардың басқа 

тақырыптармен байланысы тҥсiндiріледi; техника қауiпсiздiгi бойынша нҧсқау жҥргiзiледi); 

- негiзгi (бҧл бӛлімде, тәжiрибе жҧмыстары жҥргiзiледi; зерттеудiң нәтижелерiн ӛңдеу 

орындалады; тәжiрибе мәлiметтерi талданады; қорытындылар қҧрастырылады); 

- қорытынды (мҧнда, жҧмысты қорғау, білім алушылардың орындаған жҧмыс нәтижелерін 

жҥзеге асырудағы білімді бақылау кестесіне сәйкес болуы қарастырылады). 

6.9 Пәндер бойынша дәрісханалық оқу жҧмыстарын (лекция, практикалық (семинар), 

зертханалық сабақтар) ҧйымдастыру бойынша әдістемелік нҧсқауларды пәндердің 

ерекшеліктеріне байланысты кафедра меңгерушісі, жетекші ПОҚ әзірлейді. 

        6.10 Білім беру бағдарламасы(мамандық)  пәндері бойынша БӚЖ, ОБӚЖ бойынша 

материалдарды кафедра оқытушылары қҧрастырады. БӚЖ, ОБӚЖ ҧйымдастыру бойынша 

нҧсқаулықтарды кафедра әзірлейді (Қосымша 8). 

Кредиттік оқыту технологиясының міндеті – білім алушылардың ӛзін-ӛзі ҧйымдастыру және 

ӛзіндік білім алу қабілеттерін дамыту. 

БӚЖ білім алушы білімінің тереңдігі, дағдылары мен біліктілігіне, білім меңгеруіне ықпал 

ететін оқу ҥдерісінің ең негізгі элементтерінің бірі болып саналады. БӚЖ орындау арқылы білім 

алушы оқу ҥдерісінің белсенді мҥшесі бола отырып, ӛз ойын еркін сондай-ақ нақты дәлелдермен 

жеткізе алатын дағдыларды ҥйренеді және меңгереді. 

БӚЖ аудиториядан тыс жеке немесе топ болып орындау арқылы білім алуға, білімді 

меңгеруге және машықтануға бағытталған оқу жҧмыстары.  

6.10.1 Кредиттік оқу жҥйесінде БӚЖ ҧйымдастыру кезінде мына мәселелерге назар аудару 

қажет: 

- тақырыптарға сәйкес БӚЖ тапсырмалары дәл және анық болуына; 

- лекция және семинар сабақтарының БӚЖ орындауына ықпал ететіндей болуына; 

- БӚЖ тапсырмаларының кӛлеміне және оны қабылдау формасына; 

- БӚЖ тапсырмаларын орындауға ықпал ететін әдістемелік қҧралдардың болуына; 

- БӚЖ орындауды және қабылдауды әр тҥрде ӛткізуге.  

6.10.2 БӚЖ ҧйымдастыру және қабылдау технологиясы мынадай кезеңдерден тҧрады:  

- БӚЖ жоспарлау, 

- әдістемелік жағын қамтамасыз ету,  

- БӚЖ бақылау мен бағалау, талдау және одан ары дамыту. 
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6.10.2 БӚЖ екі бӛліктен: оқытушы басшылығымен білім алушының орындайтын ӛзіндік 

жҧмысынан (ОБӚЖ) және білім алушының ӛзіндік жҧмысынан (БӚЖ) тҧрады. 

6.10.3 ОБӚЖ бӛлек кестемен ҧйымдастырылады. 

Жоспарланған БӚЖ тақырыптары мен қабылдау тҥрі, уақыты, кӛлемі т.б. мәліметтер 

пәндердің оқу бағдарламасында, силлабуста және кафедраның оқу-әдістемелік қҧжаттарында 

кӛрсетіледі. Әр пән ҥшін БӚЖ ӛткізу формасы мен тҥрін таңдауға оқылатын пәннің мақсаттары 

мен міндеттерін, пәннің қалыптастыратын қҧзыреттер мен оқыту нәтижелерін, білім алушылардың 

даярлығын және БӚЖ-ге бӛлінген сағат санын ескеру қажет. 

6.10.4 Оқытушылардың білім алушылармен ӛзіндік жҧмысы негізгі ҥш функцияны қамтиды: 

- Бірінші, нҧсқамалық/бағыттаушы-бағдарлаушылық (мақсат қою, тапсырма беру, 

материалдарды мазмҧндаудың негізгі бӛлімдерінің ӛзара қатынасын анықтау, оқу - әдістемелік 

қҧралдармен жҧмыс істеуге нҧсқау беру және т.б.). Осы берілген нҧсқамалық кеңестер білім 

алушылардың алдағы уақытта ӛзіндік жҧмысты (БӚЖ) орындауына жеткілікті болуы қажет. 

-  Оқытушының екінші функциясы – консультативтік кӛмек және жеке консультация беру 

арқылы білім алушының ӛзіндік жҧмысына тҥзету енгізу. Бҧл – білім алушының ӛзіндік 

жҧмысында оқу әрекетін жҥзеге асыруда консультативтік кӛмек беру, жеке консультация жҥргізу 

және тиісті тҥзету жҧмыстарын жҥзеге асыру. Білім беру ҥдерісінде бҧл функцияны тьюторлар 

атқарады. 

-  Оқытушының ҥшінші функциясы – бақылаушы, бағалаушы функциясы. Білім алушының 

білімін, пәнді меңгеру деңгейін әр тҥрлі әдістерді (тест, ауызша, жазбаша бақылау жҧмыстары, 

коллоквиум т.б.) қолданып анықтау. Оларға кездесетін негізгі қиындықтарды анықтау бойынша 

диалог ҧйымдастыру, оқытушының сарапшы немесе бақылаушы ретінде «дҧрыс» әрекеттерді, 

ӛзара әрекеттестікті, эталондық тәсілдерді кӛрсетуін қарастырады. 

6.10.5 Білім алушылардың оқытушымен ӛзіндік жҧмысы негізгі 4 – функцияны қамтиды: 

- біріншісі, білім алушылар оқу пәні бойынша сабақ барысында оқытушыдан қабылдаған 

ақпаратты белсенді тҥрде жҥзеге асыруы керек;  

- екіншісі, білім алушылар оқытушының кеңесін негізге ала отырып, ӛз беттерімен оқу-

әдістемелік қҧралдарды, әдебиетерді оқып, ҥй тапсырмаларын, бақылау және курстық 

жҧмыстарды орындайды. Бҧл кезеңде білім алушылар жҧмыс атқару әдістерін біле отырып, 

ӛздеріне қатаң талап қоя білуі керек; 

- ҥшіншісі, білім алушылар кҥрделі ситуацияларды талдай отырып, бір жҥйеге келтіріп, 

бҧлардың себептерін тҥсініп, оқу материалын меңгере отырып, басқа да оқу әрекеттерін орындауы 

керек. Білім алушылар шешілмейтін мәселелерді, проблемалық жағдайларды оқытушыға сҧрақтар 

ретінде қояды және бҧл сҧрақтарға ӛздеріде жауаптарын дайындайды; 

- тӛртіншісі, білім алушылар оқытушыдан тҥсініктеме, кеңес, консультация алу ҥшін келеді. 

6.10.6  БӚЖ-дің жалпы кӛлеміндегі ОБӚЖ-дің ҥлесі университет ережелерімен анықталады. 

Білім алушылардың ӛзіндік жҧмысы реферат, баяндама, шығармашылық жҧмыс, бақылау 

жҧмысы, ғылыми мақала тҥрінде дайындалуы мҥмкін. Білім алушылардың ӛзіндік жҧмысының 

нәтижелері коллоквиум, конференция, іскерлік ойын, жеке сҧхбаттасу тҥрінде ӛтуі мҥмкін. Білім 

алушының дәрісханалық ӛзіндік жҧмысқа қатынасуы, тапсырмаларды орындауы арнайы журналға 

тіркеледі және ПОҚ тарапынан белгіленеді. 

6.10.7  БӚЖ тапсырмалары: 

- реферат, 

- кейс, 

- кроссворд,  

- бақылау,  

- есептеу және сызба жҧмыстары тҥрінде орындалады немесе: 

- тренинг, 



Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-036-2019 

 
Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  

оқу-әдістемелік кешенінің қҧрылымы, мазмҧны, дайындау ережесі 
 

55 беттің 18 –ші беті 

 

- дискуссия, 

- іскерлік, дидактикалық ойындар,  

- презентация әзірлеу, 

- кейс қҧрастыру, 

- топ бойынша немесе жеке жобалар жасау тҥрінде ҧйымдастырылады 

Білім алушылар ҥшін ӛзіндік жҧмыстардың тақырыптары тӛмендегідей де болуы мҥмкін: 

- оқу мәтіндерімен жҧмыс (конспектілеу, схема, кестелер қҧрастыру); 

- ғылыми мақалаларға аннотация және пікір жазу; 

- Интернет кӛздерімен жҧмыс жасау; 

- шығармашылық тапсырмаларды дайындау (коллаж, синквейн, ойын бағдарламаларының 

сценарийі, рӛлдік ойындар жобасы); 

- пән бойынша глоссарий қҧрастыру; 

- эссе, мақала және белгілі сала мәселелері бойынша хабарламалар мен ғылыми жҧмыстар 

жазу; 

- жобаларды әзірлеу; 

- ӛзіндік білім алу бойынша баспа материалдарының аннотацияланған тізбесін қҧрастыру, 

т.б. 

6.10.8  БӚЖ әдістемелік нҧсқауының қҧрылымы: 

- тақырыптар тізімі;  

- тапсырманы орындау ҥшін кеңестер;  

- тапсыру реті, мерзімі;  

- бағалау тәртібі; 

- қажетті әдебиетттер тізімі мен интернет сайты. 

6.10.9 Оқытушының басшылығымен орындайтын білім алушының ӛзіндік жҧмысы (ОБӚЖ) 

аудиторияда ӛткізілетін оқу жҧмысының ерекше тҥрі. ОБӚЖ мазмҧны мен мақсаты пәннің оқу 

бағдарламасымен, курстың концепциясымен, кітапхана қорының және оқу орнының техникалық 

мҥмкіндігімен анықталады. ОБӚЖ оқытушы мен білім алушының бірге орындайтын жҧмысы 

болғандықтан оны ӛткізу формасы БӚЖ-ден ӛзгеше болады. 

6.10.10 Білім алушылардың ӛз бетімен орындайтын жҧмыстарын ҧйымдастыру 

технологиясының элементтері: ӛз бетімен орындайтын жҧмыстарды жоспарлау; әдістемелік 

қамтамасыз ету; орындалуын бақылау және жоспарлау; талдау және жетілдіру. 

6.10.11 ОБӚЖ жеке график бойынша оқытушымен байланыста орындалатын білім 

алушының аудиториядан тыс жҧмысы болғандықтан, ол жалпы оқу сабақтарының кестесіне 

енбейді. 

6.10.12  БӚЖ  ҧйымдастырудағы жауаптылық пен міндеттер 

Ӛз бетімен орындалатын жҧмысты жоспарлаудағы оқу ҥдерісін ҧйымдастыру бӛлімінің 

атқаратын рӛлі: 

- оқу ҥдерісі кестесін қҧрастыру; 

- БӚЖ-дің  апта бойынша сағат кӛлемін анықтау; 

- аудитория қоры мен сабақ кестесін жоспарлау; 

- оқу ҥдерісі кестесі мен білім алушы  ҥлгерімін қадағалау. 

Деканат қамтамасыз етеді: 

- аудитория қорын есепке алумен ОБӚЖ кестесін қҧрастыруды және бекітуді; 

- білім алушылардың тапсырманы орындау кестесіне және білім алушылардың ҥлгеріміне 

бақылау жҥргізуді.  

БӚЖ-ді  жоспарлаудағы кафедраның рӛлі: 

- БББ бойынша лекциялар, семинар, лабораториялық жҧмыс және БӚЖ арақатынастарын 

мӛлшерлеу; 
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- лекциялар, семинар, тәжірибелік және лабораториялық сабақтар, БӚЖ-дің кӛлемі мен 

мазмҧнын толық анықтау; 

- әр тақырып бойынша білім алушының  білімін тексеру ережелерін әзірлеу. 

БӚЖ-ді  жоспарлау оқытушылардан тӛмендегілерді талап етеді: 

- бақылау нысандарын ӛңдеу (ағымдағы, шептік); 

- нақты тҥрі мен нысанына қарай  БӚЖ уақытын белгілеуі; 

- БӚЖ бойынша кеңес беру уақытын белгілеу; 

- БӚЖ-дің жалпы талаптарын белгілеу; 

- арнайы әдебиеттерді анықтау; 

- тапсырмалардың ӛзара ауыстырушылығын анықтау; 

- қатысу дәрежесін және тапсырманы талдау критерийін анықтау; 

- БӚЖ тапсырмаларын беру (әр семестрдің басында). 

6.10.13 Әрбір кафедра БӚЖ-дің мақсаттары мен міндеттерін, нысаны мен әдістерін, кӛлемі 

мен тақырыптарын белгілейді. БӚЖ-дің жоспарланған тҥрлері, бағалаудың нысаны мен 

мерзімдері әр пән бойынша оқу бағдарламасында, силлабуста анықталады, бағалау критерийлері 

кӛрсетіледі және білім алушылардың назарына ҧсынылады. 

6.10.14 ОБӚЖ  семинар, практика, лаборатория сабақтарымен алмастыруға болмайды. Білім 

алушының бір семестрдегі әр пән бойынша орындайтын БӚЖ тапсырмаларының саны 4-5 болуы 

тиіс. Олар негізінен оқытудың нәтижелеріне сәйкес таңдалуы қажет. 

6.10.15 Білім алушылардың БӚЖ тапсырмалары пән мазмҧнын қҧрайтын модульге 

байланысты алынады (кӛп жағдайда саны 4-5 бірлік). 

6.11 Білім беру бағдарламасы(мамандықтың)  оқу жоспарына сәйкес курстық жобалар 

(жҧмыстар) бойынша әдістемелік нҧсқауларды пән ерекшеліктеріне байланысты кафедра 

меңгерушісі және жетекші ПОҚ дайындайды. Курстық жобаларды (жҧмыстарды) орындау 

бойынша әдістемелік нҧсқауларды әзірлеу және рәсімдеу УЕ-ХҚТУ-014-2019-ке сәйкес жҥзеге 

асырылады. 

          6.12 Әрбір пән бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау және бағалау 

бойынша материалдарды (жазбаша бақылау тапсырмалары, тесттік тапсырмалар, ӛзіндік даярлығы 

ҥшін сҧрақтар тізбесі, емтихан билеттері және т.б.) оқытушы әзірлейді. Емтихан билеттерінің 

сҧрақтары қалыптастырылатын оқыту нәтижелерін айқындауға бағытталады (Қосымша 9). 

          6.13 Пәннің сандық контентін қҧрастыруға қойылатын талаптар: 

          6.13.1 Университеттің LMS , базасына енгізілетін пәннің сандық контентінің мазмҧны: 

1.Курс аннотациясы – пән туралы жалпы мәлімет береді.  

2.Курс авторы туралы мәлімет – сол пәннен дәріс беретін оқытушы жайлы қысқаша мәліметтен 

турады. Олар: Пән оқытушысының аты-жӛні, жҧмыс орны, ғылыми дәрежесі, және телефон 

номері және электронды почтасы.  

3.Интербелсенді силлабус -апталық оқу материалдарына сілтемелерден тҧрады. Сол сілтемелер 

арқылы оқу материалдарына тез қол жетізуге мҥмкіндік береді.  

4.Тақырыптары бойынша лекциялардың ауқымды жинағы –кемі 4 бет қҧрайтын әр лекция 

мазмҧнында: тақырыбы,  жоспары,  мақсаты, оқыту нәтижелері,   мәтіні, қолданылатын оқыту 

әдістері мен технологиялары, қажетті  техникалық қҧралдар кӛрсетілуі тиіс. Тақырыпқа 

байланысты деңгейлік тапсырмалар, СӚЖ және ОБСӚЖ тапсырмалары, пайдаланылатын 

әдебиеттер (Негізгі,Қосымша,WEB сайттар) қоса беріледі. 

5.Тақырыптары бойынша практикалық, лабораториялық, студиялық, жеке сабақтардың 

ауқымды жинағы –  әр сабақтың мазмҧнында: тақырыбы, сабақ жоспары, , сабақтың оқыту 

нәтижелері, сабақтың мәтіні, қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары, қажетті  

техникалық қҧралдар кӛрсетілуі тиіс. Сабақтарды тақырыбы байланысты деңгейлік тапсырмалар, 

СӚЖ  тапсырмалары, пайдаланылатын әдебиеттер (Негізгі,Қосымша,WEB сайттар) қоса беріледі. 
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6.Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары -  10 және одан жоғары немесе тақырыптар 

бойынша ӛзін-ӛзі тексеруге арналған сҧрақтар мен есептер 

7. Жобалар, кейстер - тапсырмалар тҥрінде дайындалыды. 

8.Шығармашылық бағыттағы тапсырмалар - (эссе жазу, презентация, слайдшоу (суретті альбом) 

жасау, реферат, баяндама тақырыптары, бейнежазба тҥсіру т.б.) 

9.Қосымша материалдар (скринкаст) - Youtube-тан тақырыпқа сәйкес дайын 

бейнематериалдарды  қою (бейнесабақтар, фильмдер, анимациялық фильмдер, тҥрлі ойын, тест 

(kahoot), сҧхбат, бейнебаян, әндер  т.б.), PDF  және DJVU форматындағы оқулықтар т.б.) , газет-

журналдардан мақалалар, бейнежазбалар, интернет-ресурстарға сілтемелер  

10.Виртуалды зертханалық кешен немесе лабораториялық сабақты жүргізуге арналған 

әдістемелік нұсқау (видеоролик материалымен бірге) 

11.Оқытушының  бейне дәрістері. Бейне дәрістің қысқаша аннотациясы беріледі, онда курстың 

негізгі мазмұны 1-2 сөйлемде (400 таңбаға дейін) көрсетілу қажет. Бейне дәрістің мазмұны 

логикалық тұрғыда құрылымдалған және бөлімдерге, бөлімшелерге бөлінеді (бейне ұзақтығы 5-15 

минуттан семантикалық блоктарға (бейнероликтер) бөлінген болу қажет) . Бейне дәріс 

материалды зерттеудегі негізгі мәселелерге назар аударады, сабақ тақырыбының мазмұнын 

ашады, негізгі қорытындыларды жинақтайды. Бейне дәрістерге дидактикалық материалдар 

(презентация, практикалық / семинар / зертханалық сабақтардың тапсырмалары, өзіндік 

жұмысқа арналған материалдар) қоса беріледі. 

 

 
 

7 ПРОЦЕС ҚҦЖАТТАРЫ 
 

7.1 БББ(М)ОӘК мен ПОӘК бойынша әдістемелік нҧсқауларды дайындаудағы процестердің 

жазбалары мен бланкілер тізімі университеттің формулярында кӛрсетіледі. Бланк және жазбалар 

формалары, формуляр Реестрлері университет кафедраларының іс-қҧжат номенклатураларында 

кӛрсетілуі керек. 
 

8  ӚЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 
 

8.1 Университеттің осы ережесі талаптарының енгізілуіне жауапты Академиялық 

мәселеллер жӛніндегі департамент директоры болып табылады. 

8.2 Университеттің осы ережесі талаптарының орындалуын оқу-әдістемелік ісі 

жӛніндегі вице-президент қадағалайды. 

8.3 СМЖ қҧжатына енгізілген ӛзгерістер «ӛзгерістерді тіркеу қағазында» тіркеледі    

(қосымша Б).  

9  КЕЛІСУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ТАРАТУ 

 

7.1 Осы ережені талқылау және келісу Академиялық комитет отырысында жҥзеге 

асырылады және хаттамамен рәсімделіп, бекітіледі. 
 

 

 

 

 



Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-036-2019 

 
Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  

оқу-әдістемелік кешенінің қҧрылымы, мазмҧны, дайындау ережесі 
 

55 беттің 21 –ші беті 

 

 



Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-036-2019 

 
Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  

оқу-әдістемелік кешенінің қҧрылымы, мазмҧны, дайындау ережесі 
 

55 беттің 22 –ші беті 

 

 
 

Қосымша 1 

 
Ф-ӘД-001/044 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университеті 

_________________ факультеті 

_________________ кафедрасы 

 

Білім беру бағдарламасы пәндерінің оқу және ғылыми әдебиеттермен  

қамтамасыз етілу картасы 

 

20__-20__ оқу жылы 

 

Дайындық бағыты: ____________________________________ 

Білім беру бағдарламаларының тобы: ____________________ 

Білім беру бағдарламасы: _______________________________ 

 

Р/с 

№ 
Оқу пәні, кәсіп бойынша, 

даярланатын мамандық 

біліктілігі бойынша, кадрларды 

даярлау бағыты бойынша оқу 

пәні, қызмет тҥрі, тәрбиелеу және 

оқыту бағдарламасының бӛлімі 

Пәнді оқитын 

білім 

алушылардың 

саны (болжамды 

жинақталуы) 

Оқу әдебиеті (атауы, 

басылып шыққан жылы, 

авторлары) 

Оқу-әдістемелік, ғылыми 

әдебиеттер (атауы, басылып 

шыққан жылы, авторлары)* 

Саны 

кемінде 1 

дана 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 Барлығы:  

 

 
Кафедра меңгерушісі         _____________   ______________ 
                  (қолы)                (аты, жӛні) 

                                                
Факультет деканы              ___________    _______________ 
                  (қолы)                (аты, жӛні) 

                                                                                      
Ақпараттық-ресурстық 

орталығының басшысы     _____________   _____________ 
                   (қолы)                (аты, жӛні) 

                                  

 

 

 

 



Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-036-2019 

 
Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  

оқу-әдістемелік кешенінің қҧрылымы, мазмҧны, дайындау ережесі 
 

55 беттің 23 –ші беті 

 

 

 
Ф-ӘД-001/077 

 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университеті 

_________________ факультеті 

_________________ кафедрасы 

 

 

Білім беру бағдарламасы пәндерінің цифрлық тасымалдағыштардағы оқу және ғылыми 

әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы 

 

20__-20__ оқу жылы 

 

Дайындық бағыты: ___________________________________ 

Білім беру бағдарламаларының тобы: ___________________ 

Білім беру бағдарламасы: _____________________________ 

 

Р/с 

№ 

Кәсіп бойынша, кадрларды даярлау бағыты бойынша, 

даярланатын мамандық біліктілігі бойынша оқу пәні 
Атауы, жасалған жылы Авторлары 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

4    

5    

Барлығы: 

 

 
Кафедра меңгерушісі         _____________   ______________ 
                  (қолы)                (аты, жӛні) 

                                                
Факультет деканы              ___________    _______________ 
                  (қолы)                (аты, жӛні) 

                                                                                      
Ақпараттық-ресурстық 

орталығының басшысы     _____________   _____________ 
                   (қолы)                (аты, жӛні) 

                                  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-036-2019 

 
Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  

оқу-әдістемелік кешенінің қҧрылымы, мазмҧны, дайындау ережесі 
 

55 беттің 24 –ші беті 

 
 

Қосымша 2 

 

 
Ф-ӘД-001/042 

 

Білім беру бағдарламаларын оқытуда мамандандырылған дәрісханалармен  және 

зертханалармен қамтамасыз ету туралы мәліметтер 
_____________________________________ 

 (БББ/мамандық коды, атауы) 

 

20___-20___ оқу жылы 
 

№ Оқу жоспарына сәйкес пәндер 

атауы 

Мамандандырылған 

дәрісханалардың, зертханалардың 

және т.б. атауы (саны/м
2
) 

Пайдалану және 

қожалық формасы 

(меншігі,  жалға алуы 

және т.б.) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 
Факультет деканы  _____________    _______________ 
               (қолы)                (аты, жӛні) 

 

Кафедра меңгерушісі _____________    _______________ 
               (қолы)                (аты, жӛні) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-036-2019 

 
Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  

оқу-әдістемелік кешенінің қҧрылымы, мазмҧны, дайындау ережесі 
 

55 беттің 25 –ші беті 

 

Қосымша 3 

 
Ф-ӘД-001/036 

 

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҤРІК УНИВЕРСИТЕТІ 

 

_____________________ ФАКУЛЬТЕТІ 

 

____________________  КАФЕДРАСЫ 

 

 

 

 

 

 
               «Бекітемін» 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы  

Халықаралық қазақ-тҥрік университеті 

_____________ факультетінің деканы 

______________  ______________ 

«____» ____________  20____ж. 

 

 

 

____________________________________________ 
(пән коды, атауы) 

 

 

 

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

6B000000- _________________   білім беру бағдарламасына (мамандығына) арналған 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тҥркістан-20____ 

 



Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-036-2019 

 
Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  

оқу-әдістемелік кешенінің қҧрылымы, мазмҧны, дайындау ережесі 
 

55 беттің 26 –ші беті 

 
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университеті, _____________ факультеті, 

__________ кафедрасы 6B000000-____________ білім беру бағдарламасына (мамандығы) арнайы курс 

«_________________» (кӛлемі ___ кредит ( ___ сағат), авторы ___________ , техн.ғ.к., доцент) пәнінің оқу 

бағдарламасына 

 

 

ПІКІР 

     

 

 

 

 

 

Пікір беруші: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-036-2019 

 
Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  

оқу-әдістемелік кешенінің қҧрылымы, мазмҧны, дайындау ережесі 
 

55 беттің 27 –ші беті 

 
Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 

31 қазандағы  №604 бҧйрығымен бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарты  негізінде дайындалған. 

 

 

 

 

Оқу бағдарламасын қҧрастырған:                         

 

 

 

Пікір жазғандар:    

 

  1. 

 

 

   2.  

 

 

 

 

Оқу бағдарламасы кафедраның  № __   «___» _______  20___ж.  мәжілісінде  талқыланды. 

 

Кафедра  меңгерушісі:                             

  

 

Оқу бағдарламасы __________________ факультетінің № ___ «____» _____20___ж. 

 

Факультеттің академиялық комитет кеңесінде  қаралып, мақҧлданды. 

 

 

Факультеттің академиялық комитет кеңес тӛрайымы/ тӛрағасы:                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-036-2019 

 
Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  

оқу-әдістемелік кешенінің қҧрылымы, мазмҧны, дайындау ережесі 
 

55 беттің 28 –ші беті 

 
1. ТҤСІНІКТЕМЕ 

 

 

              Пән туралы қысқаша сипаттама: 

 

 

Пәннің  мақсаты:  

 

Пәннің  оқыту міндеттері:  

 

            Кҥтілетін нәтижелер: 

 

 

Пререквизиттер:  

 

             Постреквизитер:  

 

 

           

2. ПӘННІҢ МАЗМҦНЫ 

 

3. ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ 

 

4. БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ӚЗІНДІК ЖҦМЫСЫ (БӚЖ) 

 

5. ОҚЫТУШЫНЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН ЖҤРГІЗІЛЕТІН БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ӚЗІНДІК 

ЖҦМЫСЫ (ОБӚЖ) 

 

 

6. ОҚУЛЫҚТАР МЕН WEB САЙТТАР ТІЗІМІ 

 

Негізгі : 

 

 

Қосымша: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Қысқартылған сӛздер:  

 

 

 



Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-036-2019 

 
Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  

оқу-әдістемелік кешенінің қҧрылымы, мазмҧны, дайындау ережесі 
 

55 беттің 29 –ші беті 

 

Қосымша 4 
Ф-ӘД-001/026 

 

ҚОЖА  АХМЕТ ЯСАУИ  АТЫНДАҒЫ  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҤРІК  УНИВЕРСИТЕТІ 

 

                                          ______________________________  ФАКУЛЬТЕТІ 

 

______________________________  КАФЕДРАСЫ 

 
 

 

               «Бекітемін» 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы  

Халықаралық қазақ-тҥрік университеті 

_____________ факультетінің деканы 

______________  ______________ 
          аты-жӛні,               қолы 

«____» ____________  20____ж. 

 

 

 

______________________ пәнінің 
(пәннің коды мен аты) 

СИЛЛАБУСЫ 

 

Білім беру бағдарламасы: 6B01716–Қазақ тілі мен әдебиеті  

Оқу формасы:  кҥндізгі  

Курс: 1,  семестр: І 

Академиялық кредит/сағат: 5/ 150  

Оқу тілі:    

 

Силлабус  кафедраның    .  . 20    ж.  (№   хаттама)  мәжілісінде  талқыланды. 

Факультеттің академиялық комитет кеңес тӛрағасы ________       

Кафедра меңгерушісі           _________        

Пән координаторы               _________         

 
Пән оқытушысы туралы мәлімет:             
              

           

Тел ном.:   , Электронды поштасы:      

 

Пәннің сипаттамасы:             
              

           

Білім беру бағдарламасындағы оқытудың соңғы нәтижелеріне сәйкес оқу курсы келесі қҧзыреттердің дамуына 

бағытталған 

 

 

 
 

 

 

 

 

Білім алу 

деңгейі 

Қҧзыреттер Салыстырмалы 

ҥлестірілімі 

Б1. Оқу-танымдық  0,4 

Б2. Жеке тҧлғалық  0,2 

Б3. Коммуникативтік  0,2 

Б4. Кәсіби және арнайы  0,2 



Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-036-2019 

 
Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  

оқу-әдістемелік кешенінің қҧрылымы, мазмҧны, дайындау ережесі 
 

55 беттің 30 –ші беті 

 
 

Пәннің мақсаты:             

           . 

Пәннің міндеттері: 

-          ; 

-          ; 

-          ; 
Оқыту нәтижелері: 

ОН(1)...........................................................................................................;  

ОН(5)...........................................................................................................;  

ОН(8)........................................................................................................... ; 

ОН(11).......................................................................................................... 

 

Пререквизит:          

Постреквизит:           

 
 Пәнді оқыту жоспары 

 

№ Тақырып  аттары 

Д
әр

іс
 

П
р

а
к

т
и

к
а

л
ы

қ
 

О
Б

Ӛ
Ж

 

Б
Ӛ

Ж
 

Б
іл

ім
д

і 
б

а
ғ
а

л
а

у
 

Оқыту 

нәтижелері 

 Модуль 1.       

1       ОН 1, ОН 5 

2       ОН 1, ОН 5 

3       ОН 5 

4       ОН 8 

5       ОН 11 

 Модуль 2.        

6       ОН 1, ОН 5 

7       ОН 1, ОН 5 

8       ОН 5 

9       ОН 8 

10       ОН 11 

 Модуль 3.       

11       ОН 1, ОН 5 

12       ОН 1, ОН 5 

13       ОН 5 

14       ОН 8 

15       ОН 11 

Барлығы: 150  15 30 45 45 15  

 

Пәнді оқыту әдістері: баяндау, пікір алмасу, пікірталасу, проблемалық әдістер. 

 



Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-036-2019 

 
Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  

оқу-әдістемелік кешенінің қҧрылымы, мазмҧны, дайындау ережесі 
 

55 беттің 31 –ші беті 

 
Мҥмкіндігі шектеулі білімгерлер ҥшін қҧрылымдық бӛлімдермен бірлесіп, мамандандырылған бейімдеу 

пәндерін (модульдерін)енгізіудің оқыту әдістерін, формаларын, бақылау тҥрі мен уақыт мӛлшерін пән оқытушысы 

ӛзгерте алады. 
Білімді бақылау кестесі  

(Пән бойынша тапсырмаларды тапсыру және орындалу кестесінің ҥлгісі) 

 Оқу жҧмыс тҥрлері, бақылау 

қҧралдары 

Апталар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Кіріс бақылауы г               

2 Дәріс ас а а а а б с а а а а а а к г 

3 Практикалық сабақ (семинар) ж ас с т э э т іо э іо а э ж э т 

4 ОБӚЖ тапсырмалары       п         

5 БӚЖ тапсырмалары       п        ас 

6 Білімді бағалау               ж 

7 Портфолио дайындау               п 
 

Т-тест, ж-жазбаша, ас-ауызша сҧрау, э –эссе, а-ассоциограмма, с-сase-study, іо-іскерлік ойын, п- презентация, г- глоссарий, 

б-библиография,  к-картотека 
 

Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері 

 

Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, дағдылары, қабілеттері және қҧзыретіліктері) халықаралық жҥйеге сәйкес 

келетін 100 баллдық шкала бойынша әріптік жҥйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан «D» -ге дейін, 

«қанағаттанарлықсыз» - «FХ», «F») 5 баллдық шкалаға келетін сандық эквивалентке сәйкес жҥргізіледі 

 

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     

 

 

Тҥсіну     

 

 

Қолдану     

 

 

 

 

Суммативті бағалау әдісінің дизайны 

Оқытудың соңғы нәтижелері және тақырыптық блоктар бойынша бағалау әдістерінің ҥйлестірілуі 

 

Қҧзыреттілік Оқытудың соңғы нәтижесі 

 

1-аралық бақылау 2-аралық бақылау Қорытынды 

суммативті  

баға (емтихан) 

Б
1
.О

қ
у

-

та
н

ы
м

д
ы

қ
  
 

О
Н

(1
) 

Білім (когнитивті) домені: 

Қолданады 

Дағдылар (психомоторлы) домені: 

Дәлділік  
Қарым-қатынас (аффективті) домені: 

Құндылықтарды үлестіреді 

Тест 

Эссе 

глоссарий 

Тест  

Жазбаша, 

презентация 

 

Тест 

Б
2
. 

Ж
ек

е 

тҧ
л
ға

л
ы

қ
 О

Н
(5

) 
  

  
 

Білім (когнитивті) домені: 

Қолданады 

Дағдылар (психомоторлы) домені: 
Дәлділік 

Қарым-қатынас (аффективті) домені: 

Құндылықтарды үлестіреді 

ассоциограмма  

ауызша сҧрау 

 
 

 

 
 

Презентация 

іскерлік ойын 

Б
3

.К
о

м
м

у
н

и
к
а
ти

в
ті

к
 

О
Н

(8
) 

 

 

Білім (когнитивті) домені: 

Қолданады 

Дағдылар (психомоторлы) домені: 
Дәлділік  

Қарым-қатынас (аффективті) домені: 

Құндылықтарды үлестіреді 

сase-study  
Эссе 

ассоциограмма 

сase-study 
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Б
4
 К

әс
іб

и
 ж

ән
е 

ар
н

ай
ы

 

О
Н

(1
1

) 
 

 

Білім (когнитивті) домені: 
Қолданады 

Дағдылар (психомоторлы) домені: 

Дәлділік 
Қарым-қатынас (аффективті) домені: 

Құндылықтарды үлестіреді 

ассоциограмма  
презентация 

библиография 

 
 

 

Презентация 
Эссе 

іскерлік ойын 

картотека 
глоссарий 

 

 

Әдебиеттер: 

 

         Негізгі әдебиеттер:    

1.  

2.  

3. 

4. 

5.  

        Қосымша әдебиеттер: 

1.  

2.  

3. 

4. 

        WEB сайттар тізімі 

1.  

2.  

3. 
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Қосымша 5 

 

 
Ф-ӘД-001/043 

 

Мамандық/ Білім беру бағдарламасы:  ______________________ 
(коды, атауы) 

Модуль: _________________________  Пән:  __________________________________ 
                           (оқу жоспарындағы модуль аты)                                                  (коды мен аты) 

 

Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы 

(кітапханалық қормен бірге) 

20___-20____ оқу жылы 

                                                                                                                                                                                                                              

Білім алушы саны ____ 
№ Оқулық, оқу қҧралы, оқу-

әдістемелік нҧсқаулар 

Автор 

(лар)ы 

Оқулық 

тілі 

Басылған 

жылы 

 

Экземпляр саны Электрон- 

дық версиясы 
кафедрада кітапханада  

1        

2        

3        

 

 

 

Кафедра меңгерушісі                     _____________  ____________________________ 

                                                                    (қолы)                           (аты-жӛні) 

 

Пән оқытушысы                               _____________  ____________________________ 

                                                                   (қолы)                           (аты-жӛні) 
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Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  
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ҚОЖА  АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ - ТҤРІК УНИВЕРСИТЕТІ 

 

           _______________________________ ФАКУЛЬТЕТ 

 

_______________________________ КАФЕДРАСЫ 

 

  

 

 

 

 

 

5В000000 / 6В017 – _________  мамандығындағы/ білім беру 

бағдарламасындағы 

______________________________   пәні бойынша  

 

 лекция жинағы 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тҥркістан – 20_____ 

 

 

 
Лекция жинағы жоғары оқу орнындағы білім беру бағдарламаларының/мамандықтардың білім 

алушыларына арналған.  
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Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 
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Лекция жинағын дайындаған: 

 

 

 

Лекция жинағы кафедраның «__»__ 20__ ж. мәжілісінде талқыланды. (№___ хаттама)  

 

 

Кафедра меңгерушісі:  

 

 

 

 __________________ факультетінің № ___ «____» _____20___ж. 

 

Факультеттің академиялық комитет кеңесінде  қаралып, мақҧлданды. 

 

Факультеттің академиялық комитет кеңес тӛрайымы/ тӛрағасы:                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№1 Лекция тақырыбы:      

 

Лекцияның мақсаты мен міндеттері:   

 

Лекция мазмҧны:  
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Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  
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Оқытудың техникалық қҧралдары:  

 

 

Лекция оқудың тәртібі, оқыту әдістері мен тҥрлері:  

 

Әртҥрлі кҥрделілік деңгейдегі тапсырмалар (сҧрақтар) және оларды бағалаудағы ҧпайлардың 

ҥлестірілуі: 

 

Кҥрделі деңгей: 

 

Орта деңгей: 

 

Жеңіл деңгей: 

 

БӚЖ және ОБӚЖ тапсырмалары, олардың тҥрлері мен орындалуына қойылатын ҧпайлардың ҥлестері: 

 

Пайдаланылатын әдебиеттер тізімі: 

 

Негізгі :   

 

Қосымша: 
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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университеті 
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Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  
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Кафедра_________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 
(әзірлегендердің аты, жӛні) 

 

 
___________________________________________________ 

(БББ (мамандықтың) коды және атауы) 

______________________________________ пәні бойынша 
(оқу пәнінің коды мен аты) 

практикалық (семинар) сабақтарын ӛткізуге 

 

ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тҥркістан 20__ 

 
 

Практикалық (семинар) сабақтарын ӛткізуге арналған әдістемелік нҧсқау жоғары оқу орнындағы білім беру 

бағдарламаларының/мамандықтардың білім алушыларына арналған.  

 

 

Әдістемелік нҧсқауды дайындаған: 
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Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  
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Әдістемелік нҧсқау кафедраның «__»__ 20__ ж. мәжілісінде талқыланды. (№___ хаттама)  

 

 

Кафедра меңгерушісі:  

 

 

 

 __________________ факультетінің № ___ «____» _____20___ж. 

 

Факультеттің академиялық комитет кеңесінде  қаралып, мақҧлданды. 

 

Факультеттің академиялық комитет кеңес тӛрайымы/ тӛрағасы:                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикалық сабақтың тақырыбы №1 

 

 

Практикалық сабақтың мақсаты мен  міндеттері:  
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Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 
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Практикалық сабақтың мазмҧны:  

 

 

Оқытудың техникалық қҧралдары:  

 

 

Оқытудың әдістері  мен тҥрлері:  

 

 

Деңгейлік тапсырмалар: 

 

 

ОБӚЖ тапсырмалары: 

 

 

БӚЖ тапсырмалары:  

 

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф-ӘД-001/046 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университеті 

 

Кафедра_________________________________________________ 
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Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  

оқу-әдістемелік кешенінің қҧрылымы, мазмҧны, дайындау ережесі 
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__________________________________________________ 
(әзірлегендердің аты, жӛні) 

 

___________________________________________________ 
(БББ (мамандықтың) коды және атауы) 

_____________________________________ пәні бойынша 
(оқу пәнінің коды мен аты) 

лабораториялық сабақтарды ӛткізуге 

 

ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тҥркістан 20___ 
 

 

 

Лабораториялық сабақтарды ӛткізуге арналған әдістемелік нҧсқау жоғары оқу орнындағы білім беру 

бағдарламаларының/мамандықтардың білім алушыларына арналған.  

 

 

Әдістемелік нҧсқауды дайындаған: 
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Әдістемелік нҧсқау кафедраның «__»__ 20__ ж. мәжілісінде талқыланды. (№___ хаттама)  

 

 

Кафедра меңгерушісі:  

 

 

 

 __________________ факультетінің  № ___ «____» _____20___ж. 

 

Факультеттің академиялық комитет кеңесінде  қаралып, мақҧлданды. 

 

Факультеттің академиялық комитет кеңес тӛрайымы/ тӛрағасы:                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораториялық сабақтың тақырыбы №1 

 

 

Лабораториялық сабақтың мақсаты мен  міндеттері:  

 

 

Лабораториялық сабақтың мазмҧны:  
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Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  
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Оқытудың техникалық қҧралдары:  

 

 

Жҧмысты орындау тәртібі:  

 

Қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау ережесі: 

 

Деңгейлік тапсырмалар: 

 

 

ОБӚЖ тапсырмалары: 

 

 

БӚЖ тапсырмалары:  

 

 

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша 8 

 
Ф-ӘД-001/079 

 

 
ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҤРІК УНИВЕРСИТЕТІ 

 

___________________ФАКУЛЬТЕТІ 
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___________________ КАФЕДРАСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім алушының ӛзіндік жҧмысы (БӚЖ, ОБӚЖ) бойынша материалдар және оны ҧйымдастыру 

бойынша нҧсқаулықтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тҥркістан 20___ 

 

Ӛзіндік жҧмысқа қойылатын негізгі талаптар жоғары оқу орнындағы барлық білім беру 

бағдарламаларының/мамандықтардың білім алушыларына арналады. Бҧл нҧсқауда білім алушылардың 

ӛзіндік жҧмыстарына қойылатын талаптар берілген.  

 

 

Әдістемелік нҧсқауды дайындаған: 
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Нҧсқау кафедраның «__»__ 20__ ж. мәжілісінде талқыланды. (№___ хаттама)  

 

 

Кафедра меңгерушісі:  

 

 

 

 __________________ факультетінің № ___ «____» _____20___ж. 

 

Факультеттің академиялық комитет кеңесінде  қаралып, мақҧлданды. 

 

Факультеттің академиялық комитет кеңес тӛрайымы/ тӛрағасы:                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жалпы ережелер 

 

Кредиттік оқыту технологиясының міндеті – білім алушылардың ӛзін-ӛзі ҧйымдастыру және ӛзіндік білім алу қабілеттерін 

дамыту.  

1.1 БӚЖ білім алушы білімінің тереңдігі, дағдылары мен біліктілігіне, білім меңгеруіне ықпал ететін оқу ҥдерісінің ең негізгі 

элементтерінің бірі. БӚЖ орындау арқылы білім алушы оқу ҥдерісінің белсенді мҥшесі бола отырып, ӛз ойын еркін, нақты 

дәлелдермен жеткізе алатын дағдыларды ҥйренеді, меңгереді.  

1.1.1 БӚЖ аудиториядан тыс жеке немесе топ болып орындау арқылы білім алуға, білімді меңгеруге және машықтануға 

бағытталған оқу жҧмыстары.  

1.2 Кредиттік оқу жҥйесінде БӚЖ ҧйымдастыру кезінде мына мәселелерге назар аудару қажет:  
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- тақырыптарға сәйкес БӚЖ тапсырмалары дәл және анық болуына;  

- лекция және семинар сабақтарының БӚЖ орындауына ықпал ететіндей болуына;  

- БӚЖ тапсырмаларының кӛлеміне және оны қабылдау формасына;  

- БӚЖ тапсырмаларын орындауға ықпал ететін әдістемелік қҧралдардың болуына;  

- БӚЖ орындауды және қабылдауды әр тҥрде ӛткізуге.  

1.3 БӚЖ ҧйымдастыру және қабылдау технологиясы мынадай кезеңдерден тҧрады:  

- БӚЖ жоспарлау,  

- әдістемелік жағын қамтамасыз ету,  

- БӚЖ бақылау мен бағалау, талдау және одан ары дамыту.  

1.4 БӚЖ екі бӛліктен: оқытушы басшылығымен білім алушының орындайтын ӛзіндік жҧмысынан (ОБӚЖ) және білім алушының 

ӛзіндік жҧмысынан (БӚЖ) тҧрады.  

1.5 ОБӚЖ бӛлек кестемен ҧйымдастырылады.  

1.6 Жоспарланған БӚЖ тақырыптары мен қабылдау тҥрі, уақыты, кӛлемі т.б. мәліметтер пәндердің оқу бағдарламасында, 

силлабуста және кафедраның оқу-әдістемелік қҧжаттарында кӛрсетіледі. Әр пән ҥшін БӚЖ ӛткізу формасы мен тҥрін таңдауға 

оқылатын пәннің мақсаттары мен міндеттерін, пәннің қалыптастыратын қҧзыреттер мен оқыту нәтижелерін, білім алушылардың 

даярлығын және БӚЖ-ге бӛлінген сағат санын ескеру қажет.  

1.7 Оқытушылардың білім алушылармен ӛзіндік жҧмысы негізгі ҥш функцияны қамтиды:  

1.7.1 Бірінші, нҧсқамалық/бағыттаушы-бағдарлаушылық (мақсат қою, тапсырма беру, материалдарды мазмҧндаудың негізгі 

бӛлімдерінің ӛзара қатынасын анықтау, оқу - әдістемелік қҧралдармен жҧмыс істеуге нҧсқау беру және т.б.). Осы берілген 

нҧсқамалық кеңестер білім алушылардың алдағы уақытта ӛзіндік жҧмысты (БӚЖ) орындауына жеткілікті болуы қажет.  

1.7.2 Оқытушының екінші функциясы – консультативтік кӛмек және жеке консультация беру арқылы білім алушының ӛзіндік 

жҧмысына тҥзету енгізу. Бҧл – білім алушының ӛзіндік жҧмысында оқу әрекетін жҥзеге асыруда консультативтік кӛмек беру, жеке 

консультация жҥргізу және тиісті тҥзету жҧмыстарын жҥзеге асыру. Білім беру ҥдерісінде бҧл функцияны тьюторлар атқарады.  

1.7.3 Оқытушының ҥшінші функциясы – бақылаушы, бағалаушы функциясы. Білім алушының білімін, пәнді меңгеру деңгейін әр 

тҥрлі әдістерді (тест, ауызша, жазбаша бақылау жҧмыстары, коллоквиум т.б.) қолданып анықтау. Кейбір кездесетін негізгі 

қиындықтарды анықтау бойынша диалог ҧйымдастыру, оқытушының сарапшы немесе бақылаушы ретінде «дҧрыс» әрекеттерді, 

ӛзара әрекеттестікті, эталондық тәсілдерді кӛрсетуін қарастырады.  

1.8 Білім алушылардың оқытушымен ӛзіндік жҧмысы негізгі 4 функцияны қамтиды:  

- біріншісі, білім алушылар оқу пәні бойынша сабақ барысында оқытушыдан қабылдаған ақпаратты белсенді тҥрде жҥзеге асыруы 

керек;  

- екіншісі, білім алушылар оқытушының кеңесін негізге ала отырып, ӛз беттерімен оқу-әдістемелік қҧралдарды, әдебиеттерді оқып, 

ҥй тапсырмаларын, бақылау және курстық жҧмыстарды орындайды. Бҧл кезеңде білім алушылар жҧмыс атқару әдістерін біле 

отырып, ӛздеріне қатаң талап қоя білуі керек;  

- ҥшіншісі, білім алушылар кҥрделі ситуацияларды талдай отырып, бір жҥйеге келтіріп, бҧлардың себептерін тҥсініп, оқу 

материалын меңгере отырып, басқа да оқу әрекеттерін орындауы керек. Білім алушылар шешілмейтін мәселелерді, проблемалық 

жағдайларды оқытушыға сҧрақтар қояды, сҧрақтардың жауаптарын ӛздеріде дайындайды;  

- тӛртіншісі, білім алушылар оқытушыдан тҥсініктеме, кеңес, консультация алу ҥшін келеді.  

1.9 БӚЖ-дің жалпы кӛлеміндегі ОБӚЖ-дің ҥлесі университет ережелерімен анықталады.  

1.10 Білім алушылардың ӛзіндік жҧмысы реферат, баяндама, шығармашылық жҧмыс, бақылау жҧмысы, ғылыми мақала тҥрінде 

дайындалуы мҥмкін.  

1.11 Білім алушылардың ӛзіндік жҧмысының нәтижелері коллоквиум, конференция, іскерлік ойын, жеке сҧхбаттасу тҥрінде ӛтуі 

мҥмкін.  

1.12 Білім алушының дәрісханалық ӛзіндік жҧмысқа қатынасуы, тапсырмаларды орындауы арнайы журналға тіркеледі және ПОҚ 

тарапынан белгіленеді.  

1.13 БӚЖ тапсырмалары:  

- реферат,  

- кейс,  

- кроссворд,  

- бақылау,  

- есептеу және сызба жҧмыстары тҥрінде орындалады немесе:  

- тренинг,  

- дискуссия,  

- іскерлік, дидактикалық ойындар,  

- презентация әзірлеу,  

- кейс қҧрастыру,  

- топ бойынша немесе жеке жобалар жасау тҥрінде ҧйымдастырылады  

Білім алушылар ҥшін ӛзіндік жҧмыстардың тақырыптары тӛмендегідей де болуы мҥмкін:  

- оқу мәтіндерімен жҧмыс (конспектілеу, схема, кестелер қҧрастыру);  

- ғылыми мақалаларға аннотация және пікір жазу;  

- Интернет кӛздерімен жҧмыс жасау;  

- шығармашылық тапсырмаларды дайындау (коллаж, синквейн, ойын бағдарламаларының сценарийі, рӛлдік ойындар жобасы);  

- пән бойынша глоссарий қҧрастыру;  

- эссе, мақала және белгілі сала мәселелері бойынша хабарламалар мен ғылыми жҧмыстар жазу;  

- жобаларды әзірлеу;  
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- ӛзіндік білім алу бойынша баспа материалдарының аннотацияланған тізбесін қҧрастыру, т.б.  

1.14 БӚЖ қҧрылымы:  

- тақырыптар тізімі;  

- тапсырманы орындау ҥшін кеңестер;  

- тапсыру реті, мерзімі;  

- бағалау тәртібі;  

- қажетті әдебиетттер тізімі мен интернет сайты.  

1.15 Оқытушының басшылығымен орындайтын білім алушының ӛзіндік жҧмысы (ОБӚЖ) аудиторияда ӛткізілетін оқу жҧмысының 

ерекше тҥрі.  

1.16 ОБӚЖ мазмҧны мен мақсаты пәннің оқу бағдарламасымен, курстың концепциясымен, кітапхана қорының және оқу орнының 

техникалық мҥмкіндігімен анықталады.  

1.17 ОБӚЖ оқытушы мен білім алушының бірге орындайтын жҧмысы болғандықтан оны ӛткізу формасы БӚЖ-ден ӛзгеше болады. 

1.18 Білім алушылардың ӛз бетімен орындайтын жҧмыстарын ҧйымдастыру технологиясының элементтері: ӛз бетімен орындайтын 

жҧмыстарды жоспарлау; әдістемелік қамтамасыз ету; орындалуын бақылау және жоспарлау; талдау және жетілдіру.  

1.19 ОБӚЖ жеке график бойынша оқытушымен байланыста орындалатын білім алушының аудиториядан тыс жҧмысы 

болғандықтан, ол жалпы оқу сабақтарының кестесіне енбейді.  

1.20 Оқытушының басшылығымен орындалатын білім алушының ӛзіндік жҧмысы (ОБӚЖ) БӚЖ жалпы кӛлеміне енеді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЖ-ӘД-001/003   

 

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ҚАЗАҚ-ТҤРІК  

УНИВЕРСТИЕТІ 

 



Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-036-2019 

 
Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  

оқу-әдістемелік кешенінің қҧрылымы, мазмҧны, дайындау ережесі 
 

55 беттің 47 –ші беті 

 

 

 

 

 

 

БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ӚЗІНДІК ЖҦМЫСЫН  

 ( БӚЖ) ТІРКЕУ  МЕН БІЛІМІН БАҒАЛАУ 

Ж  У  Р  Н  А  Л  Ы 

 

20__ /20__ ОҚУ ЖЫЛЫ 
____________________________________________________ 

(факультет) 

____________________________________________________ 

(кафедра) 

____________________________________________________ 

(мамандығы, курс) 

____________________________________________________ 

(пән) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тҥркістан 20__ 

 

 
ЖУРНАЛДЫ ТОЛТЫРУ ТӘРТІБІ 

1. Журналдың бірінші бӛліміне оқытушы ӛткізген сабақ мерзімі мен оны ӛткізу тҥрі тіркеледі. 

2. Журналдың екінші бӛліміне білім алушының әр сабақ сайын жинаған балы, БӚЖ тапсырмаларын 

орындағаны, ғылыми ҥйірме, т.б. табыстары ҥшін марапаттау балдары тіркеледі. 

 Білім алушының сабақ кезіндегі әр тҥрлі белсенділігі балл арқылы бағаланады, оның университте 

қабылданған ережеге сәйкес жҥргізілуі тиіс. Білім алушының ережемен алдын-ала таныстыру қажет. 

 Журналдың Б1 бағанасына аудиториялық сабақ ӛткізілген кҥнге сәйкес Білім алушының 

белсенділігі ҥшін берілетін балы жазылады, Б2  бағанасына БӚЖ тапсырмаларын орындағаны ҥшін 
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берілетін балы енгізіледі, Б3 бағанасына білім алушының оқу мерзімі ішіндегі ғылыми, ҥйірме, т.б. 

жетістіктері ҥшін марапаттау балы жазылады, мҧндай балды семестр соңында жинақтап жазуға болады. 

 R1 және R2 бағаналарына семестр бойы ӛткізілген аралық бақылауда (АБ) алған балы кӛрсетіледі. 

Семестрдегі АБ санын кафедра анықтайды. 

 Пән ерекшелігіне байланысты, кафедра шешімімен жоғарыдағы аталған балдардың есебінен білім 

алушының еңбегін ескерудің жаңа кӛрсеткішін ендіру ҥшін журналда қосымша бос бағана беріледі. 

 7 және 14 апталарда ӛткізілетін аралық бақылау (АБ) R1 және R2 нәтижелерін және білім алушының  

осы мерзімге дейінгі жинаған Б1, Б2, Б3 балдарының жиынтығын тіркеу ҥшін журналда 1-7 апта және 8-

14 апта қорытындысы деген арнаулы бағана берілген.  

 Оқу процесі аяқталған соң барлық балдар жиынтығы шығарылып ең соңғы қорытынды балл 

бағанасы толтырылады. 

3.  ОБӚЖ  сабағы негізінен кеңес беру тҥрінде ӛткізілуі тиіс, сабақтың бҧл тҥрі бӛлек журналға 

тіркеледі және оған балл берілмейді. 

4. Оқытушылардың бірнеше пәннен дәріс беретіні ескеріліп, журналда әр пәнді бӛлек тіркеуге 

мҥмкіндік жасалынған. 

5. Журналдың ҥшінші бӛлімінде білім алушының БӚЖ тапсырмаларын тапсыруы тіркеледі. 

Білім алушының ӛзіндік жҧмысы (БӚЖ) тапсырмалары оқу аудиториясынан тыс жерлерде 

студенттің ӛз бетінше жеке орындайтын жҧмыстарының жиынтығынан қҧралады. БӚЖ 

тапсырмасының саны типтік жоспарда кӛрсетілген кредит-сағат саны арқылы анықталады, ал оны 

орындау тҥрі мен тапсыру мерзімдерін оқытушылар анықтайды. 

БӚЖ тапсырмаларын бағалау университте қабылданған білім алушының білімі мен біліктілігін 

бағалау ережесіне сәйкес БӚЖ тапсырмалары «орындалды» немесе «орындалмады» деген принцип 

бойынша тиісті рейтингтік балмен бағалануы тиіс. Журналдың бҧл бӛлігін толтыру ҥшін білім 

алушының аты, жӛні кӛрсетілген қатар мен кҥні кӛрсетілген бағана қиылысындағы торға 

тапсырылған БӚЖ тапсырмасының реттік нӛмірі кӛрсетіледі, ал оның балы 2 бӛліміне ендіріледі.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. БӚЛІМ. ӚТКІЗІЛГЕН САБАҚ МЕРЗІМІ МЕН ТАҚЫРЫБЫН ТІРКЕУ ПАРАҒЫ 

ПӘН АТЫ ______________ 

№ 

 

Сабақ 

ӛткізілген кҥн 

 

Сабақ тақырыбы 

Сабақ тҥрі (лек, прак, 

семин, лаб.) 
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2. БӚЛІМ. БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ҤЛГЕРІМІН ТІРКЕУ ПАРАҒЫ 

ПӘН АТЫ _______________________ 

№ 
Білім алушының 

аты, жӛні, тегі 

       1-7 апта қорытындысы 

Б

1 

Б

2 

 Б

1 

Б

2 

 Б

1 

Б

2 

 Б

1 

Б

2 

 Б

1 

Б

2 

 Б

1 

Б2  Б

1 

Б

2 

 Б

1 

Б

2 

Б

3 

 Р1 Σ

1 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 

3. БӚЛІМ. БӚЖ ТАПСЫРМАЛАРЫН ҚАБЫЛДАУ ПАРАҒЫ 

ПӘН АТЫ ______________________________ 

№ Білім алушының 

аты, жӛні, тегі 
БӚЖ қабылданған кҥндер БӚЖ тақырыптары 

               

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

Білім алушының  пәнді оқып ҥйренуде меңгерген теориялық білімі мен практикалық дағдыларын 

анықтау, рейтинг кӛрсеткішін есептеу алгоритмі: 

 

1. Білім алушының ҥлгерімі R оқу процесі кезінде жинаған балының қосындысы арқылы анықталсын. 

2. Семестрдегі аудиториялық сабақ саны – 15 немесе 30 (семестр ҧзақтығына байланысты ӛзгеруі 

мҥмкін). 

3. Білім алушының білімі әр сабақ сайын тексеріледі, яғни бағаланады (егер басқа шарт болмаса). 

1 сабақ кіріспе, 15 аптадағы сабақ қорытындылау болғандықтан бҧл сабақтарда білім алушының 

білімі бағаланбайды. 
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Білім алушының білімі мен біліктілігі 13 сабақта бағаланады (егер 1 семестр 15 аптаға созылса). 

4. Мах рейтинг Rмах =100 балл. Ол R1 =60, R1 =40 екі бӛліктен тҧрады. 

5. R1=60 балл оқу процесініңмына элементтерін бағалауға жҧмсалады: 

 Б1 = 24 балл – аудиториялық сабаққа тиісті, 

 Б2 = 14 балл – БӚЖ тапсырмалары ҥшін, 

 Б3 = 4 балл – ғылыми, ҥйірме т.б. жҧмыстардағы табыстары ҥшін марапаттау балы ретінде 

пайдаланылады, 

 Б4 = 18 балл  – балл аралық бақылау ҥшін бӛлінген балл. 

6. R2 =40 балды емтиханға қатысу нәтижесі бойынша жинайды. Білім алушының оның 50% жинауы 

тиіс, бҧл шамаға жетпеген білім алушының қорытынды рейтингі шығарылмайды, білім алушының 

емтиханды жазғы семестр кезінде қайта тапсырады. 

7. Білім алушының оқу ҥлгерімі осы екі кӛрсеткіштің қосындысы R=( Б1 + Б2 + Б3 + Б4 ) + R2 тҥрінде 

анықталады. 

8. Бҧл тек ҧсыныс, R1=60 балды университет, факультет Кеңесінің шешіміне сәйкес оқу процесінің 

ерекшеліктеріне байланысты басқаша да бӛлуге болады. 

9. Пән ерекшелігін ескеріп, рейтинг балын басқаша да бӛлуге болады, ол ҥшін факультеттің оқу-

әдістемелік Кеңесінің келісімін алу қажет.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЖ-ӘД-001/004   

 

 

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҤРІК 

УНИВЕРСИТЕТІ 
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ОҚЫТУШЫ БАСШЫЛЫҒЫМЕН ӚТКІЗІЛЕТІН БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ӚЗІНДІК 

ЖҦМЫСЫН  

(ОБӚЖ) ТІРКЕУ  

Ж  У  Р  Н  А  Л  Ы 

20___ – 20__  ОҚУ ЖЫЛЫ 

 

____________________________________________________ 

(факультет) 

____________________________________________________ 

(кафедра) 

____________________________________________________ 

(пән) 

____________________________________________________ 

(оқытушы, аты-жӛні, қызметі) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТҤРКІСТАН  20___ 
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Оқу процесін ҧйымдастырудың кредиттік жҥйесінде аудиториялық сабақпен қатар 

оқытушы басшылығымен аудиториядан тыс сабақтар ӛткізу қарастырылған. Мҧндай 

сабақтардың кӛлемі негізгі оқу жоспары негізінде анықталынады және оқу кестесіне 

ендіріліп, оқытушы жҥктемесіне қосылады. 

 Оқытушы басшылығымен орындалатын білім алушының ӛзіндік жҧмысы (ОБӚЖ) негізінен 

екі функция атқарады: кеңес беру және бақылау. Мҧндай сабақ тҥрін жоспарлауда осы 

факторлар ескерілуі тиіс. 

 ОБӚЖ кезінде:  

 білім алушының кҥнделікті сабақтарға дайындалу кезінде тҥсінбеген тақырыптарын оқытушымен 

бірге талдайды, 

 оқытушы білім алушының БӚЖ тапсырмаларын орындау кезінде туындаған проблемаларын 

орындау ҥшін қажетті әдістер, қҧрал-жабдықтар мен тиісті әдебиеттерді таңдауға кӛмектеседі, 

 білім алушының семестр бойы орындайтын бақылау, курстық жҧмыстарын, т.б. тапсырмаларды 

бӛлу, таратып беру жҥргізіледі.   

 

 ОБӚЖ кезінде білім алушының оқу бағдарламасына тиісті тақырыптарды дайындап оны 

оқытушыға тапсыруына мҥмкіндік алады.  
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ОБӚЖ САБАҚТАРЫН ТІРКЕУ ПАРАҒЫ 

 

№ 

 

Білім алушының  

аты-жӛні 

 

Топ  

 

Кҥні  

Басталуы 

мен аяқталу 

 уақыты 

 

Талқыланған тақырып 

немесе сҧрақтар 

Білім 

алушының  

қолы  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша 9 

 
Ф-ӘД-001/078 



Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-036-2019 

 
Сапа менеджмент жҥйесі Университет ережесі 

Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің  

оқу-әдістемелік кешенінің қҧрылымы, мазмҧны, дайындау ережесі 
 

55 беттің 54 –ші беті 

 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университеті 

________________ факультеті 

________________кафедрасы 

 
 

               «Бекітемін» 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы  

Халықаралық қазақ-тҥрік университеті 

_____________ факультетінің деканы 

______________  ______________ 
           аты-жӛні,                   қолы 

«____» ____________  20____ж. 

 

 

 

 

______________ мамандығы/ білім беру бағдарламасы   

________________ пәні бойынша емтихан сҧрақтары 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

 

Қҧрастырған пән оқытушысы:                                          

 

____________________кафедраның  № __   «___» _______  20___ж.  мәжілісінде  талқыланды. 

 

Кафедра  меңгерушісі:                           

 

  

Факультеттің академиялық комитет кеңесінде қаралып, мақҧлданды. 

№__ хаттамасы «___» _________ 20___ж. 

 

Факультеттің академиялық комитет кеңес тӛрайымы/ тӛрағасы:                                             

 

 

 

 
 

Ф-СМБ-004 

Танысу парағы 
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№ Аты-жӛні Қызметі Мерзімі Қолы 
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Ф-СМБ-002 

Ӛзгертулерді тіркеу парағы 
 

№ 
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