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1 Қолдану аясы 

 

1.1. «Элективті пәндер каталогын әзірлеу туралы» нақты нұсқау (бұдан 
әрі - Нұсқау) С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің (бұдан әрі - ШҚМУ) элективті пәндер каталогын рәсімдеу 
тәртібін белгілейді. 

1.2. Элективті пәндер каталогын өңдеумен айналысатын университеттің 
қызметкерлеріне міндеттелген нұсқауы. 

1.3. Осы нұсқау ШҚМУ-нің ішкі нормативтік құжаты болып табылады. 
1.4. Нұсқау инспекциялардың және/немесе оның негізінде әзірленген 

нормативтік құжаттардың өзгеруі негізінде өзгертіледі. 
 

2 Нормативті сілтемелер 

 

2.1 Осы нұсқау келесі нормативтік құжаттардың талаптарын ескере 
отырып әзірленді: 

2.1.1 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2018 
жылғы 31 қазандағы № 604 «Білім берудің барлық деңгейлері бойынша 
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» 
бұйрығы; 

2.1.2 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 
жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы «Жоғары және (немесе) жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын 
білім беру ұйымдарының қызметі туралы үлгі ережесі»; 

2.1.3 «Білім берудің кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 
ұйымдастыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы (2018 жылғы 12 
қазандағы № 563 өзгертілді); 

 

3 Белгіленулер мен қысқартулар 

 

ЭПК – элективті пәндер каталогы; 

ШҚМУ – С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті; 

МЖБС - мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты; 

        МжБСМ - мониторинг және болжау,  сапа менеджменті бөлімі; 
ПОҚ - профессор-оқытушы құрамы; 

        СМЖ – Сапа менеджменті жетекшісі; 
ҚБЖ – құрылымдық бөлімшенің жетекшісі. 
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       4 Жалпы нұсқау  

 

4.1 Кредиттік оқыту технологиясы ережелеріне сәйкес Университет 
элективті пәндер каталогын (бұдан әрі - ЭПК) әзірлейді. 

4.2 ЭПК - таңдау компонентінің барлық пәндерінің жүйелі, түсіндірілген 

тізімі және зерттеудің мақсаты, мазмұны (негізгі бөлімдері) мен күтілетін оқу 
нәтижелерін көрсететін қысқа сипаттаманы қамтиды. 

4.3 ЭПК білім алушылардың жеке оқу жолын дербес, икемді және жан-

жақты анықтауға мүмкіндік беру үшін әзірленді, оларға балама элективті 
пәндерді таңдауға мүмкіндік береді. 

4.4. ЭПК әрбір мамандық бойынша бөлек өңделеді. 
4.5 ЭПК мыналардан тұрады: 
4.5.1 бөлімді қамтитын университеттің әр оқу бағдарламасы бойынша 

элективті пәндер тізімі (1 қосымша): сериялық нөмір, пәннің коды (2 
қосымша), пәннің атауы, кредиттер саны; 

4.5.2 Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері) және күтілетін 
нәтижелер (3 қосымша); 

4.5.3 Әрбір оқу пәнінің алғы шарттары мен постреквизиттері. 
4.6 ЭПК-да пәндерді кодтау ҚР БҒМ 5.05.001-2005 «Жоғарғы және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу пәндерінің кодтау жүйесі» 
сәйкес жүзеге асырылады. 

 

5 ЭПК әзірлеу және енгізу тәртібі  
 

5.1 ЭПК пәндері жыл сайын жұмыс берушілердің талаптарын 
қанағаттандыру үшін жаңартылады (толықтырылады). 

5.2. Бастапқы кезеңде кафедра оқытушыларынан тұратын сараптамалық 
топ осы нұсқаудың 4.4-тармағына сәйкес үш тілде (ресми, орыс, ағылшын) 
жалдау бойынша элективті пәндердің алдын-ала тізімін және олардың 
сипаттамасын құрайды. 

5.3 Екінші кезеңде С.Аманжолов атындағы ШҚМУ оқу-әдістемелік 
жұмыстарының циклограммасына сәйкес пәндердің ұсынылған тізімі және 
олардың сипаттамасы Ғылыми кеңестің комитет отырысында талқыланады, 
бұл ЭПК-ті жаңарту бойынша ұсыныстар әзірлеуге әкеледі. Ұсынымдар әрбір 
білім беру бағдарламасы бойынша Ғылыми кеңестің отырысының 
хаттамасында көрсетіледі. 

5.4 Үшінші кезеңде ЭПК хаттамада көрсетілген ұсыныстарды ескере 
отырып жаңартылып, жұмыс берушілермен Ғылыми кеңестің комитеттерінің 
құрамына кіретін білім беру бағдарламаларының кәсіби бойынша келісіледі. 
Бекіту ЭПК-ің титулдық бетінде, үйлестіруші тұлғаның лауазымын және 
оның қолтаңбасын, ұйымның (кәсіпорынның) атауын, мақұлдау күнін 
көрсете отырып көрсетіледі. ЭПК келісетін ұйымның (кәсіпорынның) мөрі 
міндетті түрде беріледі. 
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5.5 Білім беруді жекелендіруге және білім алушыларды элективті 
пәндерді балама таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етуге бағытталған білім 
берудің кредиттік технологиясының негізгі қағидаттарын жүзеге асыру үшін 
ЭПК әр пәнінде кемінде 2 балама пәндер болуы керек. 

5.6 ЭПК мазмұны үшін жауапкершілік кафедра меңгерушісі болып 
табылады. 

5.7 Қорытынды кезеңде ЭПК факультеттердің әдістемелік кеңестерінде, 
содан кейін университеттің әдістемелік кеңесінде талқыланады және ақпан 
айында университеттің Ғылыми кеңесі шешімімен бекітіледі. 

5.8 Университеттің Ғылыми кеңесі мақұлдағаннан кейін ЭПК 1 данада 
білім беру процесін ұйымдастыру және бақылау бөлімі / жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру бөліміне жіберіледі. 

5.9 Білім беру процесін ұйымдастыру және бақылау бөлімі / Жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру бөлімі ЭПК бакалавриат, магистратура және 
докторантураның жинақтарын қалыптастырады, оларды ресми сайтқа және 
ШҚМУ ақпараттық-білім порталына сонымен қатар ШҚМУ баспа үйіндегі 
орналастырады. 

 

6 Өзгертулер 

 

6.1 Нұсқамаға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар ХҚКО-ның 
рұқсатымен ғана жүзеге асырылады және оны өзгерту туралы хабарлама 
түрінде ресімделеді және қол қойылады. Өзгерістер туралы хабарламаның 
парағы белгіленген нысанда жасалады және осы нұсқама орналасқан барлық 
құрылымдық бөлімшелерге беріледі. Түпнұсқалық және тіркелген жұмыс 
көшірмелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар ШҚМУ-тің 001-12-нің 
ДП талаптарына сәйкес жүргізіледі. Депозиттелген ережелердегі өзгерістер 
туралы хабарламаны беруді тек әзірлеуші бөлімшесі шығарады. Нұсқаулыққа 
түзетулер КХР-мен өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу тізімінде міндетті 
белгіпен жасалады; 

6.2 Түпнұсқалық және тіркелген жұмыс көшірмелеріне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу үшін ОМҚМП және РСЖ жауапты болады; 

6.3 Ереже КПР-да кем дегенде үш жылда бір рет тексеру парағында 
жазбаны міндетті түрде енгізу арқылы қайта қаралады. 

6.4 Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін негіз бола алады: 
- заң күшіне енетін нормативтік құқықтық актілерге жаңадан енгізілген 

өзгерістер мен толықтырулар; 
- ректордың бұйрығы; 
- құрылымдық бөлімшелер арасындағы жауапкершілікті қайта бөлу; 
- құрылымдық бөлімшелерді қайта құру; 
- ҚІЖК-нің рұқсатымен өзгерістер енгізудің себептерін растайтын РСС-

нің есебі; 
6.5 Бірліктің атауын өзгерткен кезде Ережені ауыстыру керек; 
6.6 Егер университетте жарғының жарамсыз көшірмесі ауыстырылған 
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жағдайда, ол жарамсыз деп танылады және жаңадан ауыстырылады; 
6.7 Мерзімі ұзартылған резервті ауыстыру мен алып тастауға жауапты 

КПР мен ККМ көтереді; 
6.8 Жоғалған регламент «күшін жойған» деп белгіленеді, күшін жоюдың 

негізі, күні, қолы қойылған тұлғаның қолы қойылған және «мұрағатқа» 
қойылады. Мұрағаттық құжаттар жұмыс үшін пайдаланылмайды. 

 

7 Келісу, сақтау, тарату 

 

7.1 Ережелерді Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің талаптарына сәйкес үйлестіруді КПР жүзеге асырады; 

7.2. РФП-ны қамтамасыз ету. 
Позиция келесі келісілді: 
- PPH; 

- Академиялық саясат және білім беру бағдарламаларын басқару 
департаментінің директоры; 

- ОМҚМП бастығы; 
- құжаттама және бақылау бөлімінің бастығы; 
- Кадрлар және құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің бастығы; 
- заң кеңесшісі. 
7.3 Осы Ережені ректор мақұлдады және оның күшін жоюға дейін 

жарамды. 
7.4 Нұсқаулықтың түпнұсқасы құжаттама және бақылау бөлімінде 

сақталады, сақтауға жауапты құжаттама және бақылау бөлімінің бастығы 
болып табылады. 

7.5 Нұсқаулықтың тіркелген жұмыс көшірмелерін таратуды құжаттама 
және бақылау бөлімі жүзеге асырады. 

7.6 Нұсқаулықтың есептік жұмыс көшірмесін бөлімшеге сақтауға 
жауапкершілікті ESP төлейді. 

      

 

 

 

 

 

 

 



РГП ПХВ «С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

П ШҚМУ 001-19 «Элективтік пәндер каталогының өңделуі туралы». Бірінші баспасы.                                               

Стр 8 из 18 

 

 

Қосымша 1 

 

ЭПК пәндер тізімін рәсімдеу үлгісі  
 

6В01503 – Математика 

6В01503 – Математика 

6В01503 – Mathematics 

 

№ 

П
ән

де
р 

ко
ды

 

К
од

 д
ис

ци
пл

ин
 

C
o
d

e 
o

f 
d

is
ci

p
li

n
es
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Жалпы білім беру пәндері  
Общеобразовательные дисциплины 

General educational         - кредит/кредитов/credit 

«Математиканы оқытудың қазіргі заманғы технологиялары», 
«Дифференциалдық теңдеулер» траекториялары бойынша жалпы білім 

беру пәндері 
Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: 

««Современные технологии обучения математике»,  
«Дифференциальные уравнения» 

General educational disciplines for educational trajectories:«Modern 

technologies in teaching mathematics», «Differential Equations» 

1.  

SA-1101 

PS-1101  

PSS-1101 

Саясаттану-Әлеуметтану 

Политология-Социология 

Political science-Sociology 
5 

Mad -1101 

Кul -1101  

Cul -1101 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturology 

2.  

KN -1102  

OP -1102 

BL -1102 

Құқық негіздері 
Основы права 

Bases of law 
5 

OTKN -1102  

OBZh -1102 

LSB -1102 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Life Safety Basics 
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 Негізгі пәндер 

Базовые дисциплины 

Basic disciplines              – кредит/кредитов/credit 
«Математиканы оқытудың қазіргі заманғы технологиялары», 

«Дифференциалдық теңдеулер» траекториялары бойынша базалық пәндері 
Базовые дисциплины по образовательным траекториям:  «Современные 

технологии обучения математике», «Дифференциальные уравнения» 

Basic disciplines for educational trajectories:«Modern technologies in teaching 

mathematics», «Differential Equations» 

3. 

AG -1203  

AG -1203 

AG -1203 

Аналитикалық геометрия  
Аналитическая геометрия 

Analytical geometry 
5 

ZhT -1203 

TM -1203 

ST -1203 

Жиындар теориясы 

Теория множеств 

Set Theory 

4. 

MAO -3204 

MAO -3204 

MAO -3204 

Математикалық анализ-1 

Математический анализ-1 

Mathematical analysis-1 

5 

MМ -3204 

MМ -3204 

MМ -3204 

Минор модулі 
Модуль Минор 

Minor Module 

AF - 3204 

SF - 3204 

SF - 3204 

Арнайы функциялар 

Специальные функции 

Special features 

Кәсіптендіру пәндері 
Профилирующие дисциплины 

Profile courses               - кредит/ кредитов/ credit 
«Математиканы оқытудың қазіргі заманғы технологиялары», 

«Дифференциалдық теңдеулер» траекториялары бойынша кәсіптік пәндері 
Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям:  

«Современные технологии обучения математике», «Дифференциальные 
уравнения» 

Main disciplines for educational trajectories: «Modern technologies in teaching 

mathematics», «Differential Equations» 

 

5. 

KDT -2305 

ОDU -2305 

 

ОDE -2305 

Қарапайым дифференциалдық теңдеулер 

Обыкновенные дифференциальные 
уравнения 

Ordinary Differential Equations 5 

Bag -2305 

 Prog -2305  

Prog -2305 

Бағдарламалау 

Программирование 

Programming 
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6. 

MOKTT -2306 

  

STTOM -2306 

 

MTTTM -2306 

Математиканы оқытудағы қазіргі теориялар 
мен технологиялар 

Современные теории и технологии в 
обучении математике 

Modern theories and technologies in teaching 

mathematics 

5 

ShE -2306  

KZ -2306 

BVP -2306 

Шеттік есептер 

Краевые задачи 

Boundary value problems 
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Қосымша 2 

 

ЭПК пәндер кодын тағайындау үлгісі  
 

1. Курс кодтары әріптік-сандар алфавитімен белгіленеді. Хаттың бөлігі 
латын алфавитінің әріптерімен, сандық бөлігі араб цифрларымен ұсынылған. 

2. Код базасы екі немесе одан көп алфавиттік таңбалар мен төрт сандық 
таңбадан тұрады. 

3. Егер пәннің атауы бір сөз болса, онда кодтың әліпбилік бөлігі латын 
алфавитін пайдаланып сөздің алғашқы үш әрпінен (қазақша, орысша, 
ағылшынша), бірінші әріппен, қалғаны төменгі жағдайда жазылады. 

Мысалы: 

Математика – Мat 
Экология – Eko 

Физика – Fiz 
4. Егер пәннің тақырыбы екі немесе одан да көп сөзден тұрса, кодтың 

әліпбилік бөлігі (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде), латын әліпбиін 
пайдаланып, мағынасына қарай әр сөздің бас әріптерін пайдаланады. 

 

 

Орыс альфавитінің 
әріптері 

Қазақ альфавитінің 
әріптері 

Латын альфавитінің 
әріптері 
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Буквы русского 
алфавита 

Буквы казахского 
алфавита 

Буквы латинского 
алфавита 

Ф  F 

Х һ H 

Ц  C 

Ч  Ch 

Ш  Sh 

Щ  Shch 

Ы  Y 

Э  E 

Ю  Yu 

Я  Ya 

 

Мысалы: 

Қазақстан тарихы – IK 

Диалектика және білім теориясы - DTP 

Қоғам: әлеуметтік құрылымдар мен қатынастар – OSSO 

5. Кодының бірінші таңбасы оқу курсын көрсетеді. 
Екінші сан осы оқу пәні тиесілі циклды көрсетеді. Сонымен қатар жалпы 

білім беру пәндерінің циклы цифрлық белгісі 1, базалық пәндер циклы - 2 

белгісімен, негізгі пәндер циклы - 3 белгісімен көрсетіледі. 
Үшінші және төртінші сандық таңбалар пәннің реттік нөмірін және 

оның баламаларын 01-ден бастап көрсетеді. Нөмірлеу ашық болуы керек. 
 

 



РГП ПХВ «С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

П ШҚМУ 001-19 «Элективтік пәндер каталогының өңделуі туралы». Бірінші баспасы.                                               

Стр 13 из 18 

 

 

Қосымша 3  

 

Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасының үлгісі 
 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 
Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, 
нарықтық экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім 
алушыларда кәсіпкерлік қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас 
түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік 
негіздерімен таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму 
тенденциялары мен рөлін ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық 
негіздерін және кәсіпкерлікті инструментальды қолдауды зерделеуге, 
кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, экономикалық білімді және 
экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі салаларында 
қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 
"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім 

алушы: 
1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен 

басқарудың теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 
2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін 

қабылдау; 
3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын 

пайдалану; 
4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 
5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі 

әдістерін пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 
6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 
7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 
 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, 
прикладных аспектов функционирования рыночной экономики, 
формирование у обучающихся целостного представления о системе и логике 
предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление 
обучающихся с основами экономики и предпринимательства, раскрытие 
тенденций развития и роли предпринимательской деятельности в 
современном мире, на изучение организационных и финансовых основ 
бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 
государственное регулирование предпринимательской деятельности,  



РГП ПХВ «С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

П ШҚМУ 001-19 «Элективтік пәндер каталогының өңделуі туралы». Бірінші баспасы.                                               

Стр 14 из 18 

 

 

использование экономических знаний и методов экономических наук в 
различных сферах жизнедеятельности, способность принимать оптимальные 
организационно-управленческие решения в сфере предпринимательской 
деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Основы экономики и 
предпринимательства» обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования 
экономики, организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления 
предпринимательской деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 
5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 
6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 
7) генерировать предпринимательские идеи. 
 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of 

economic science, applied aspects of the functioning of the market economy, the 

formation of students a holistic view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the 

basics of Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of 

entrepreneurship in the modern world, the study of organizational and financial 

foundations of business and instrumental support for entrepreneurship, state 

regulation of entrepreneurial activity, the use of economic knowledge and methods 

of economic Sciences in various spheres of life, the ability to make optimal 

organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and 

entrepreneurship" the student will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the 

organization of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша 

орта мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 
Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, 

географии, «Человек. Общество. Право». 
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Кnowledge in the framework of the secondary school program in 
mathematics, history, geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 
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ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ТІРКЕУ ПАРАҒЫ 

 

Өзгерту 
нөмірі 

Өзгерту енгізу 
туралы өкімші құжат 

нөмірі мен күні  

Өзгерту 
енгізу күні  

Өзгерту енгізген 
адамның 
атыжөні, 
қызметі 

Қолы 
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КЕЗЕКТІ ТЕКСЕРУДІ ЕСЕПКЕ АЛУ ПАРАҒЫ 

 

Терсерген 
күні Тексеру нәтижесі Тексеруді орындаған тұлғаның 

аты-қызметі Қолы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


