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1.  ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 
 

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

(бұдан әрі - университет) Элективті пәндер каталогының құрастырылуына, мазмұнына, 

рәсiмделуіне және оның әзірленуі мен бекітілуіне қойылатын талаптарды анықтайды. 

1.2 Элективті пәндер каталогы таңдау компоненттеріне кіретін барлық пәндер мен 

оқулықтардың тіркемелерін аннотациялауды жүйеге келтіреді. 

1.3 Элективті пәндер каталогын қалыптастыру тәртібі кафедра меңгерушілеріне, 

оқытушылар және студенттерге тиесілі. 

1.3 Университеттің осы ережесіндегі элективті пәндер каталогының құрастырылуына, 

мазмұнына, рәсiмделуіне және оның әзірленуі мен бекітілуіне қойылатын талаптар мамандық 

дайындайтын кафедралардағы мамандықтың оқу-әдістемелік кешеніне  немесе пәндер бойынша 

оқу жұмыс бағдарламаларына (Силлабустарына) міндетті түрде қолданылуы тиіс. 

1.4 УЕ ХҚТУ-017-2018 Университет ережесі университеттің СМЖ құжаттарының 

құрамына кіреді. 

 

 

2.  НОРМАТИВТIК СIЛТЕМЕЛЕР 

 

2.1 Осы ережені әзірлеуде және бекітуде келесi нормативтік құқықтық құжаттар 

пайдаланылды және сiлтеме жасалды: 

– Қазақстан Республикасы 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» заңы; 

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

ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 

бұйрығы; 

– ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 «Білім берудің 

барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» 

бұйрығы.  

– «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың 

қағидаларын бекіту туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2011жылғы  20 сәуірдегі №152 

бұйрығы,   ҚР БҒМ 2018 жылғы 12 қазандағы №563 бұйрығымен өзгеріс енгізілген;  

– Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен 

бекітілген «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары» (№499, 2013ж. 

17 мамыр); 

 

3.  АТАУЛАР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР  

 

3.1 Осы ережеде  келесі терминдер мен анықтамалар қолданылады: 

Оқытудың кредиттік технологиясы – білім алушылардың пәндерді және (немесе) 

модульдерді зерделеу дәйектілігін академиялық кредиттер жинақтай отырып таңдауы және 

дербес жоспарлауы негізінде оқыту; 

Академиялық еркіндік – білім беру процесінің субъектілеріне таңдау компоненті 

пәндері, оқытудың қосымша түрлері бойынша білім мазмұнын дербес анықтау үшін және білім 

алушылардың, оқытушылардың шығармашылық дамуына және оқытудың инновациялық 

технологиялары мен әдістерін қолдануға жағдай жасау мақсатында білім беру қызметін 

ұйымдастыру үшін ұсынылатын білім беру процесі субъектілерінің өкілеттіктер жиынтығы; 

Академиялық кредит – білім алушының және (немесе) оқытушының оқу және (немесе) 

ғылыми жұмысының көлемін өлшеудің біріздендірілген бірлігі; 
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Құзыреттілік: оқу процесінде алған білімді, шеберлік пен дағдыны кәсіби қызметте 

тәжірибелік тұрғыда пайдалана білу қабілеті. 

Оқу пәніне жазу (Enrollment) – білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеу рәсімі; 

Жеке оқу жоспары – білім беру бағдарламасы және элективті пәндер каталогы негізінде 

эдвайзердің көмегімен білім алушының әр оқу жылына арнап өзі құрастыратын оқу жоспары;  

Жоғары оқу орны компоненті (бұдан әрі-ЖК) –білім беру бағдарламасын меңгеру үшін 

жоғары оқу орны дербес айқындайтын оқу пәндерінің және академиялық кредиттердің тиісті ең 

төменгі көлемінің тізбесі;  

Элективті пәндер – жоғары оқу орны компонентіне және белгіленген академиялық 

кредиттер шеңберінде таңдау компонентіне кіретін және білім беру ұйымы енгізетін, білім 

алушылардың жеке дайындығын көрсететін, нақты өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму 

ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескеретін оқу пәндері; 

Элективті пәндер каталогы (ЭПҚ) – оқу мазмұнын, көлемін және зерттеуден күтілетін 

нәтижелерді (білім алушылардың алатын білімі, іскерлігі, құндылық құраушылары мен 

құзыреттерін) көрсете отырып, пәннің қысқаша сипаттамасы берілетін таңдау пәндері бойынша 

пәндердің жүйеленген аннотацияланған тізбесі. ЭПҚ-да әр оқу пәнінің пререквизиттері мен 

постреквизиттері көрсетіледі. ЭПҚ білім алушыларға элективті оқу пәндерін баламалы түрде 

таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс; 

Эдвайзер (Advisor) – тиісті мамандық бойынша білім алушының академиялық тәлімгері 

функциясын атқаратын, оқу траекториясын таңдауына (жеке оқу жоспарының қалыптасуына) 

және оқу кезеңінде білім беру бағдарламаларын игеруіне ықпал ететін оқытушы; 

Модуль – дербес, білім беру бағдарламасының құрылымдық элементін оқыту нәтижелері 

тұрғысынан аяқталған, айқын қалыптасқан, білім алушылар меңгеретін білім, іскерліктер, 

дағдылар, құзыреттер және бағалаудың барабар критерийлері;  

Модульдік оқыту – білім беру бағдарламасының модульдік құрылымы, оқу жоспары 

және оқу пәндері негізінде оқу процесін ұйымдастыру тәсілі; 

Постреквизиттер (Postreguisite) – зерделеу үшін меңгерілген білімдер, іскерліктер, 

дағдылар және осы пәнді зерделеу аяқталған соң игерілетін құзыреттер қажет етілетін пәндер 

(модульдер) және оқу жұмысының басқа түрлері;  

Пререквизиттер (Prereguisite) (пререквизит) – пәндер және (немесе) модульдер және 

зерделенетін пәнді игеруге қажетті білімнен, іскерліктен, дағдылар мен құзыреттерден тұратын 

оқу жұмысының басқа түрлері; 

 

3.2 Университеттің осы ережесінде төмендегі қысқартулар қолданылады: 

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

Ереже   – Элективті пәндер каталогын әзірлеу ережесі; 

ҚНББ  – құзыреттерге негізделген білім беру бағдарламасы; 

МБББ      – мамандық бағыты бойынша білім беру бағдарламасы  

НОЖ  – негізгі оқу жоспары; 

МОӘК   – мамандықтың оқу-әдістемелік кешені; 

ОПҚ   – оқытушы-профессор құрамы. 

         ББӘО                –  Білім беру бағдарламалары және әдістемелік орталық;  

         ЭПК                  –   элективті пәндер каталогы. 

 

4.  ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

4.1 Пәннің және (немесе) модульдің сипаттамасы. 

Элективті пәндер каталогы– университеттегі МОӘК немесе пәндер бойынша оқу жұмыс 

бағдарламаларын (Силлабустарын) құраушы негізгі құжаттың бірі. 
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Элективті пәндер каталогы негізінде білім алушы эдвайзердің көмегімен жеке оқу 

жоспарын құрастыруда жүзеге асырылады. 

Элективті пәндер каталогы дайындықты жетілдіру мақсатында пәнді оқытудың 

педагогикалық тиімді әдістемесін құру мен ұдайы жетілдіру мақсатында жасалады. 

4.2 ЭПК сәйкестiлігi. 

Элективті пәндер каталогын әзірлеу кезінде ескеріледі: 

- мамандықтың НОЖ-ы; 

- МБББ енетін оқу курсының, пәндердің және (немесе) модульдердің  шамамен алынған 

бағдарламаларының мазмұны; оқытудың алдыңғы және кейінгі кезеңдерінде зерделенетін 

пәндер бағдарламаларының мазмұны. 

4.3 Әзірлеу саласы. 

Элективті пәндер каталогы мамандықтың НОЖ-дағы әрбiр оқу пәнiне сәйкес әзірленеді. 

ЭПК әзірлеу кезінде  пәндердiң арасындағы логикалық байланысты ескеру және оқу 

материалының қайталанбауын қамтамасыз ету керек. 

4.4 Мамандықтар үшін Элективті пәндер каталогы. 

Элективті пәндер каталогын әзірлеуді жүзеге асыруда маман дайындаушы кафедраға 

басқа кафедралардан  пәндерге және (немесе) модульдерге  қатысты материалдар ұсынылады. 

4.5 ЭПК қалыптастыру үшін алдын ала атқарылатын жұмыстар: 

- бар оқу пәндерін зерделеу; 

- пәндерді және (немесе) модульдерді  кешенді зерделеу үшін өзара мазмұны жақын, 

байланысты пәндерді модульдерге біріктіру; 

- пәннің көлемін анықтау (3,4,5 кредит шегінде); 

- әрбір пәнге код беру; 

- күтілетін оқыту нәтижелерін қалыптастыру; 

- оқыту нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін, қажетті оқыту әдістері мен 

формаларын анықтау; 

- қорытынды бақылау (емтихан өткізу) түрін анықтау. 

4.6 Элективті пәндер каталогының үлгісі қосымшада келтірілген. 

 

5 . ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН МАЗМҰНЫ 

 

5.1 Элективті пәндер каталогы МОӘК/пәндер бойынша оқу жұмыс 

бағдарламаларын(Силлабустарын) құраушы компонент және дербес оқу-әдістемелік құжат 

болып табылады.  

Элективті пәндер каталогының құрылымы төмендегідей компоненттерді қамтуы қажет: 

1) Пәннің және (немесе) модульдің коды және атауы;  

2) Пәнге және (немесе) модульге жауапты ОПҚ; 

3) Элективті пәндер түрі (жоғары оқу орны компоненті (бұдан әрі-ЖК) және(немесе) 

таңдау компоненті (бұдан әрі-ТК); 

4) Пәннің және (немесе) модульдің дәрежесі (BA/MA/PhD); 

5) аптадағы сағат саны; 

6) академиялық кредит/академиялық сағат саны; 

7) оқу түрі; 

8) семестр; 

9) Пәннің және (немесе) модульдің пререквизиттері; 

10) Пәннің және (немесе) модульдің мазмұны; 

12) құзыреттер және оқыту нәтижелері; 

13) қорытынды бақылау түрі; 
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14) кредиттерді алу шарттары пәннің және (немесе) модульдің  жүктеген барлық жұмыс 

түрлерін орындау, емтихандағы баға;  

15) Пәннің және (немесе) модульдің ұзақтығы; 

16) әдебиеттер; 

17) жаңартылған күні. 

 

5.2 Элективті пәндер коды және атауы. 

Мамандықтың НОЖ-ында анықталған пәннің және (немесе) модульдің  коды мен атауы 

жазылады. 

5.3 Пәнге және (немесе) модульге  жауапты ОПҚ. 

Пәнді және (немесе) модульді  оқытатын ОПҚ тізімі, ғылыми атағы мен дәрежесі толық 

жазылады. 

5.4 Элективті пәндер түрі (жоғары оқу орны компоненті (бұдан әрі-ЖК) және(немесе) 

таңдау компоненті (бұдан әрі-ТК); 

5.5 Пән және (немесе) модуль дәрежесі (BA/MA/PhD). 

Оқыту деңгейлерінің (бакалавриат, магистратура, докторантура) біреуі көрсетіледі. 

5.6 Академиялық кредит/академиялық сағат саны; 

ЖК, ТК-не бөлінген/үлестірілген академиялық кредит саны көрсетіледі. 

5.7 Аптадағы сағат саны. 

ЖК, ТК пәндерін оқытудағы аптадағы оқу жұмыстарына үлестірілген сағаттар мөлшері 

НОЖ-ға сәйкес жазылады. (лекция, тәжірибелік/сем/лаб, ОБӨЖ, БӨЖ, білімін бақылау) 

5.8 Оқу түрі. 

Білім алушылардың оқу түрі (күндізгі, сыртқы, қысқартылған, т.б.) анықталады. 

5.9 Семестр. 

Білім алушылардың НОЖ бойынша пәннің және (немесе) модульдің оқылатын семестрі 

көрсетіледі. 

5.10 Пән және (немесе) модуль пререквизиттері. 

Пәнді және (немесе) модульді игеру үшін оқу материалдары тірек болатын пәндер тізімі 

келтіріледі. 

5.11 Пәннің және (немесе) модульдің мазмұны. 

         Пәннің немесе пәндердің қысқаша мазмұны сипатталады. 

5.12 Құзыреттер және оқыту нәтижелері. 

Пәнді және (немесе) модульді игеруде қалыптастырылатын құзыреттер МБББ 

мазмұнындағы білімгерлердің меңгеретін құзыреттері, оқыту нәтижелері пәндерге және 

(немесе) модульдерге  сәйкес айқындалады. 

Анықталған құзыреттерді қалыптастырудағы құраушы оқыту нәтижелері: білім – білік – 

құндылық тізбегінде мазмұндалады. 

5.13 Қорытынды бақылау түрі. 

ЭПК-на енгізілген пәнді игерудегі оқу жетістіктері үшін аралық және қорытынды бақылау 

түрлері көрсетіледі. 

5.14 Кредиттерді алу шарттары (пән және (немесе) модуль  жүктеген барлық жұмыс 

түрлерін орындау, емтихандағы баға). 

НОЖ-нда көрсетілген пәнді немесе пәндерді игерудегі барлық оқу жұмыс түрлері және оң 

баға алу үшін талаптар көрсетіледі. 

5.15 Пәннің және (немесе) модульдің ұзақтығы (бір семестр немесе екі семестр бір курс 

шеңберінде). 

Пәнді және (немесе) модульді  игерудегі семестр немесе семестрлер көрсетіледі.  

5.16 Әдебиеттер. 

Пәнді және (немесе) модульді  игеруде негізгі 3-6 әдебиеттер көрсетіледі. 
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5.17 Жаңартылған күні. 

Пәннің және (немесе) модульдің түзілген және/немесе жаңартылған мерзімі жазылады. 

 

6.  ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ БЕКIТУ ТӘРТІБI 

         6.1 Кафедра әр білім беру бағдарламасы бойынша элективті пәндердің каталогын (бұдан 

әрі-ЭПК) әзірлейді. ЭПК- білім алушыларды жеке білім траекториясын құру үшін элективті оқу 

пәндерін баламалы таңдау мүмкіндігімен қамтамасыз етеді. 

         6.2 Элективті пәндер тізбесін факультетте белгіленген формада қалыптастырады (1-

тіркеме) 

         6.3 Ағымдағы оқу жылының сәуір айына дейін (наурыз айында) кафедралар факультетте 

құрылған жұмыс тобына (комитет) келесі оқу жылғы элективті пәндерге өзгерістер енгізу 

жөнінде сұранысын тапсырады. 

         6.4 Факультеттің академиялық комитет кеңесінде сұраныстар қаралып, келесі оқу жылына 

элективті пәндер тізбесі анықталып, университеттің академиялық комитетіне бекітуге 

ұсынылады. 

         6.5  Элективті пәндер мазмұны кафедрада профессор-оқытушылар тарапынан жасалынады 

және университеттің академиялық комитетіне бекітуге ұсынылады.(2-тіркеме) 

         6.6 Элективті пәндер каталогындағы пәндер тізбесін анықтауда: 1. Мамандықты 

дайындаудың қазіргі кездегі өзектілігі, кәсіби ерекшелігі, тәжірибемен байланысы, мамандық 

даярлаушы кафедралардың ғылыми-ізденушілік бағыттары; 2. Жұмыс беруші және басқа да 

мекемелердің мамандарды дайындауға байланысты берген ұсыныстары негізге алынады; 3. 

Жұмысқа орналасқан бітіруші түлектердің ұсыныстары негізге алынады; 4. Қазіргі таңдағы 

ғылыми-техникалық даму бағыттарына сәйкес ұсынылатын пәндерді қарастыру ескерілуі 

қажет. 

         6.7 Келесі оқу жылының жалпы элективті пәндер каталогын ағымдағы оқу жылының сәуір 

айында  қалыптастыру үшін, кафедралар әр білім беру бағдарламасы бойынша элективті 

пәндердің каталогын алдын-ала әзірлеуі тиіс және де каталог талапқа сай бекітіліп, мамыр 

айында тіркеуші-офиске ұсынылады. 

         6.8   Факультет деканаты білім алушыларды элективті пәндер каталогымен хабардар етіп, 

оларды хабарлама тақталарына орналастырады, университеттің сайтына береді.  

         6.9   Кафедра меңгерушілерінің басшылығымен эдвайзерлер білім алушылар үшін 

элективті пәндер презентациясын ағымдағы оқу жылының сәуір айының 1(бірінші) он 

күндігінде, жаңа оқу жылында қабылданған білімгерлерге тамыз айының соңғы аптасында 

өткізеді. 

         6.10 Элективті пәндер презентациясы факультетте бекітілген кестеге сәйкес, сабақ 

уақытынан тыс өткізілуі тиіс. 

         6.11 Элективті пәндерге тіркелу белгіленген мерзімде жүргізіледі.  
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Ф-ОБ-001/186 

 

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ атындағы ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

___________________________ ФАКУЛЬТЕТІ 
 

___________________________ КАФЕДРАСЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТИВТІ 

ПӘНДЕР 

К А Т А Л О Г Ы 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Түркістан 20____ 
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Элективті пәндер каталогі Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 

қазақ-түрік университетінің Сенат Мәжілісі (хаттама № ___, «    » _____ 20___ 

жыл) мен Академиялық комитет кеңесі шешімімен мақұлданған (хаттама № № 

___, «    » _____ 20___ жыл). 

 

Каталогқа ________________ кафедрасында ____ мамандығы бойынша 

негізгі оқу жоспарлары негізінде пәндердің қысқаша сипаттамасы енгізілді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баспадан шығаруға жауапты: 

Оқу-әдістеме ісі жөніндегі вице-президент,  

 

Құрастырушылар:  

(Академиялық маселелер жөніндегі департамент директоры, ББӘО бастығы, факультет 

деканы, мамандыққа жауапты кафедралар) 

 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 20___ 

 

 

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті 

УЕ-ХҚТУ-017-2018 

 

Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Элективті пәндер каталогын әзірлеу ережесі 17 беттің 11 –ші беті 

 

МАЗМҰНЫ 

 
1. 6В000000 –  4 

2. 6В000000 –   

3. 6В000000 –   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті 

УЕ-ХҚТУ-017-2018 

 

Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Элективті пәндер каталогын әзірлеу ережесі 17 беттің 12 –ші беті 

 

Тіркеме 1 

 

Жоғары білімнің білім беру бағдарламасы бойынша    20__/20__ оқу жылына   арналған 

элективті пәндер тізімі 

Даярлау бағыты: «6B000 (01)   ..............................»  мамандығы 
                                            (20___ жылы қабылданған білім алушыларға) 

 

№ Р/с Пән коды Пәннің (модульдің) атауы Академиялық 

сағат/ 

академ.кредит 

1 2 3 4 5 

1. ЖБП Жалпы білім беретін пәндер циклы    ТК- 5/150 

 1    

 2    
 3    

2. БП Базалық пәндер циклы    ЖК/ТК- 

56/1680 

   Модуль  –   
 1    
 2    
   Модуль  –   
     
     

3. КП  Бейіндеуші пәндер циклы ЖК/ТК- 

60/1800 
   Модуль  –  
     
     
   Модуль  –  
     
     
                                                                      Барлығы:  

4. Тәжірибе  
 1    
 2    
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Тіркеме 2 

 

Жоғары білімнің білім беру бағдарламасы бойынша    20__/20__ оқу жылына   арналған 

 

Даярлау бағыты: «6B000 (01)   ..............................»  мамандығы бойынша 
 

ПӘНДЕР  (МОДУЛЬДЕР)СИПАТТАМАСЫ  

 

Пән және (немесе) 

модульдің коды және 

атауы  

В.109  Мәнгілік ел 

Пән және (немесе) 

модульге  жауапты ОПҚ 

Оқытушылардың аты-жөні 

Элективті пән түрі  ЖБП-ТК 

Дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/акад.сағаты 5/150 

Аптадағы сағат саны 15+45+30+45+15 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3/4 

Пән және (немесе) 

модульдің пререквизиттері 

- 

Пән және (немесе) 

модульдің 

постреквизиттері 

- 

Пән және (немесе) 

модульдің мазмұны  

        «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы аясында ұлттық тәрбие беру 

үдерісінің мән-маңызы ашылады. Ұлыс пен ұлттың қалыптасуы 

контекстінде қазақ халқының өткен жолын жүйелі жете ұғынып, 

тарихи және әлеуметтік контексте қазақ тарихы мен мәдениетінің 

даму кезеңдерін, қазақ халқының қоғамдағы және адамзаттық 

өркениеттегі орны мен рөлін айқындайды.   
«Мәңгілік Ел» пәнінің іргелі мәселесі «Мәңгілік Ел» ұлттық 

идеясын ұлттық бағдарлама мәртебесіне дейін көтеріп, 

жаңартылатын әлемдегі ұғымдардың, қағидалардың және 

ұстанымдардың мән-мағынасын нақтылайды, әртүрлі 

көзқарастардың ауқымын қоғамдық сұранысқа орай үйлестіре 

отырып  қарастырады.  
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1 Білімін қолдану 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білімі: - «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының 

негізгі ұғым-түсініктерінің: ұлттық тарих,  

этнос, ұлт, діл, ұлттық діл, ұлттық идея, 

ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, ұлттық 

мәдениет, ұлтаралық қарым-қатынас 

мәдениеті,  зияткерлік әлеует, бәсекеге 

қабілеттілік және т.б. мәнін; 
Дағды: «Мен– қазақ халқының 

өкілімін» деңгейіндегі этникалық 

барабарлық;  
Құндылық құраушылары: 

- этникалық барабарлық деңгейінде 

жоғары дәрежелі ұлттық сана- сезімді 

қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-
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 дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ 

халқының ұлттық мәдениетінің маңызды 

компоненттерінің мәнін терең зерделеп, 

ұлттық мүддені, қазақ елінің ұлттық 

құндылықтары мен құндылықтар 

бағдарын саналы түрде түйсініп 

қабылдауға қабілетті. 
Б2.1 Өзін-өзі дамыту 
 

Білім: Қазақстан Республикасының 

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының 

маңызды үш құрамдас бөлігі (этнос 

қалыптастырушы, азаматтық және 

жалпыұлттық) аясындағы мәнін, 

Қазақстан Республикасы ұлттық 

идеясының мәнін; Тәуелсіз Қазақстан 

мемлекетінің мәртебесіне лайық рухани 

құндылықтар жүйесінің мәнін; ұлттық 

идеяны ұлттық ақиқатқа және халықтың 

тарихи тағдырына айналдыратын негізгі 

факторлардың мәнін. 
Дағды: - жаңа білімді игеруге, 

бастамашылдық негізде тың 

идеяларды ойлап табуға және Отан 

игілігі үшін оларды жүзеге асыруға 

дайын, зияткерлік дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты 

тұлғаға деген сұранысты терең 

түйсінуі керек. 
Құндылық құраушылары:  

этнопедагогикалық, этномәдени, 

көпмәдениетті құзіреттіліктерді, 

ұлтаралық келісім мен қарым-қатынас 

мәдениетін дамытуға қабілетті.  
Б2.4 Этика және 

құндылықтар 
 

 

Білімі:Қоғамдық нормаларға негізделетін 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды 

біледі; 
Дағды: Кәсіптік қызметінде азаматтық, 

төзімділік секілді ұстанымдар негізінде оң 

бағыттағы коммуникативті дағдыларды  

қолданады;  
Құндылық құраушылары: 
Идеологиялық ұғымдардың, 

қағидалардың және ұстанымдардың мән-

мағынасын нақтылайды. 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пән және (немесе) 

модульдің ұзақтығы 

1 семестр 

Әдебиеттер 1.Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

«Қазақстан жолы - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 

Жолдауы. – Астана, 2013 
2.Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесінде ұлттың 

интел- лектуалды әлеуетін дамыту тұжырымдамасы. - Алматы. 
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Абай атындағы ҚазҰПУ. «Ұлағат», 2013.-36 б. /Академик С.Ж. 

Пірәлиевтің басшылығымен/, 2005. 
3. Мәңгілік Ел: – Оқулық / М.Б. Касымбеков, С.Ж. Пралиев, К.К. 

Жампеисова және т.б. Абай атындағы ҚазҰПУ – Алматы: «Ұлағат» 

баспасы, 2015. – 336 б. 
 4.Аминов Т.М. Қазақстан  тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). 

Оқулық. Эверо, 2014 
5.Шаяхметов Н.У. Ел – бүгіншіл,  менікі – ертеңгі үшін, Оқу 

құралы, Эверо, 2016 
6.Турдалиев А.О. Независимый Казахстан, Учебное пособие, Эверо, 

2016 

Жаңартылған мерзімі   
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