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1 Жалпы ережелер 

 

1.1 ПОӘК-і пәнді қамтитын әдістемелік құжаттардың ішіндегі ең 

негізгісі болып табылады. 

1.2 Пәннің оқу-әдістемелік кешені (ПОӘК) дәстүрлі оқу-шығармашылық 

үрдісті қамтамасыз ететін әдістемелік-ұйымдастырудың негізі болып 

табылады. 

1.3 ПОӘК жинақтау жауапкершілігі пәнді жүргізетін оқытушылар мен 

лекторларға жүктеледі.  

1.4 ПОӘК мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жасалады. 

1.5 ПОӘК пәнді оқытудан бастап бір жыл көлемінде міндетті 

құрылымдық элементтерімен жинақталуы керек.  

1.6 ПОӘК сақтауды кафедра меңгерушісі жауапкершілігіне алады.  

 

2 Нормативтік сілтемелер  

 

Осы Ереже келесі нормативті құжаттарға сілтеме жасалды:  

2.1 Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

беру стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы; 

2.2 «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы; 

2.3 Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 

(өзг. 12 қазан 2018 жыл №563); 

2.4 «Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру 

және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы N 583 Бұйрығы 

(өзг. 28 қыркүйек 2018 жыл №507). 

 

 
3 Белгілеулер мен қысқартулар 

 

ЖББ - Жалпы білім беру бағдарламалары; 

МЖМБС - Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты;  

ПОӘК - Пәннің оқу-әдістемелік кешені; 

БОӨЖ – Білім алушының оқытушымен өзіндік жұмысы;  

ҚБжҚБ - Құжаттарды бақылау және қамтамасыз ету бөлімі;  

ҚБЖ - Құрылымдық бөлімшелер жетекшісі;  

ШҚМУ ҚТ - Университеттің құжаттандыру тәртібі;  

СБӨ - Сапа бойынша басқару өкілі; 

АжСМБ - Аккредитациялау және сапа менеджменті бөлімі. 

 

https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125692_kaz_20181203.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125692_kaz_20181203.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125692_kaz_20181203.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/prav_po_kredit_tehn_nom_152_kz.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/prav_po_kredit_tehn_nom_152_kz.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/v070005036_.18-01-2016.kaz.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/v070005036_.18-01-2016.kaz.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/v070005036_.18-01-2016.kaz.pdf
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4 ПОӘК мақсаттары 

 

4.1 Ғылым, техника және өндіріс жетістіктерін ескере отырып, пән 

мазмұнын жүйелеу.  

4.2 Аудиториялық жұмыс үшін материалдың мазмұнына толық қанды 

көңіл бөле отырып, білімалушылардың өздік жұмыстарының сапалы 

маңыздылығын барынша жоғары қамтамасыз ету. 

4.3 Білім алушылардың мүддесін ескеру, олардың білім алу қажеттілігін 

қамтамасыз ету. 

4.4 Оқытудың әртүрлі әдістерін қолдану мен жетілдіруде, сонымен қатар 

оқу-әдістемелік қамтамасыз етудің сапасын жақсартуда оқытушылар 

арасында бәсекелестік туғызу.  

4.5 Үздіксіз білім берудің барлық буындары мен салаларын ресурстық 

қамтамасыз ету және ақпараттық кеңістікті дамыту.  

4.6 Кәсіби маңызды салалардағы тәжірибелік жұмысқа қабілеттілікті 

қалыптастыру: тұжырымдамалық, аналитикалық және логикалық ойлау 

дағдылары. 

 

5 ПОӘК міндеттері 

 

5.1 Нақты білім беру бағдарламаларындағы оқу пәнінің орны мен ролін 

анықтау.  

5.2 Білім беру бағдарламаларының пәнаралық логикалық байланысын 

жүзеге асыру.  

5.3 Оқыту мерзімін оқыту сабақтарының тақырыбы мен түрлеріне 

байланысты бөлу.  

5.4 Білімалушылардың өздік жұмысын аудиториялық және аудиториядан 

тыс уақыттарда ұйымдастыру.  

5.5 Білімалушылардың танымдық және шығармашылық іс-әрекетін 

белсендіру.  

5.6 Оқу және ізденушілік үрдістің өзара байланысын қамтамасыз ету.  

 

6 ПОӘК құрылымы 

 

Оқу-әдістемелік кешеннің титул парағы (қосымша-1) және келесі міндетті 

құрылымдық элементтері болуы тиіс: 

6.1 Пән бойынша типтік / Е ШҚМУ 048-19 пәннің оқу бағдарламасын 

құрастыру жөніндегі Ережеге сәйкес құрастырылған оқу бағдарламалары; 

6.2 Білімалушы (магистрант) үшін пәннің бағдарламасы (Syllabus); 

6.3 Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау және бағалау бойынша 

материалдар (жазбаша бақылау тапсырмалары, тест тапсырмалары, өзін-өзі 

дайындауға арналған сұрақтар тізімі, емтихан билеттері және т. б.); 
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6.4 Пәннің мазмұнына байланысты оқу сабақтарын бағдарламалық және 

мультимедиялық сүйемелдеу (видеолекциялар, слайдтар, юниттер, электрондық оқу 

құралдары және т. б.); 

 

7 ПОӘК құру тәртібі  

7.1 Пәннің ОӘК кафедра меңгерушісінің тапсырмасы бойынша жоғарыда  

көрсетілген құжаттардың негізінде оқытушы жасайды (немесе оқытушылар тобы).  

7.2 Егер пән МЖМБС талабымен бірдей оқу жоспарларының бірден бірнеше 

БББ-ның жоспарына енгізілсе, онда осы білім беру бағдарламалары (бағыттар) 

бойынша пәннің үйлестірілген бір ОӘК жасалады.  

7.3 Оқытудың күндізгі мен экстернаттың бірыңғай білім беру бағдарламалары 

(бағыты) үшін бірлестірілген пәннің оқу әдістемелік кешені жасалады.  

7.4 Пәннің ОӘК бекіту және келісудің типтік тәртібі: 

- кафедра отырысында қарастырылады; 

- білім беру бағдарламалары (бағыты) бойынша бітіртуші кафедра (лар)мен 

келісіледі;  

- факультет кеңесі төрағасымен бекітіледі.  

7.5 Пәндер ОӘК жоғарыда көрсетілген тәртіпте ағымдағы жылдың 30 

маусымына дейін жаңа оқу жылына келісіледі және бекітіледі. 

7.6 Бекітілген өзгерістер мен толықтырулар жаңа оқу жылының 1 

қыркүйегінен бастап енгізіледі. 

Ескерту: Жасау, келісу, бекіту және өзгертулер барысы, сонымен бірге көшірмені алу және 

тіркеу, өзгеріс енгізуді бақылау, алып тастау мен сақтау, алып тасталған пәннің ОӘК-і 

университеттің әрекет етуші құжат алмастыру ережесімен анықталады.  

 

8 Білімалушыға арналған  пәннің оқу бағдарламасы (Syllabus) 

 

8.1 Syllabus - пән бағдарламасы оқылатын пән туралы ақпаратты, оның 

қысқаша мазмұнын, мақсаты мен міндеттерін, құзыреттері мен тиісті білім 

беру деңгейіндегі Дублиндік дескрипторлар негізінде оқытудың қол жетімді 

нәтижелерін қамтитын (бірінші деңгей – бакалавриат, екінші деңгей – 

магистратура, үшінші деңгей – докторантура). (Қосымша 3,4). Бұл ретте 

оқытудың бес басты нәтижесі бөлінеді: 

Білім және түсіну;  

білім мен түсініктерді қолдану; 

пікір қалыптастыру;  

коммуникативтік қабілеттер;  

оқыту дағдылары немесе оқуға қабілеттілік,  

мазмұны, практикалық (семинарлық) және зертханалық сабақтардың 

мазмұны, СӨЖ және СӨЖ тапсырмалары, әдістемелік ұсынымдар, кеңес 

беру уақыты, баға қою саясаты мен критерилері (5-қосымша), оқытушының 

талаптары, емтихан сұрақтары (1 кредитке 15 сұрақ есебінен) және білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бақылау мен бағалауға арналған 

материалдар (жазбаша бақылау тапсырмалары, тест тапсырмалары, өзіндік 

дайындыққа арналған сұрақтар тізбесі)., емтихан билеттері және т. б.) және 
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әдебиеттер тізімі - Негізгі, қосымша, анықтамалық, интернет көздері (2-

қосымша). 

8.2 Элективті пәндерге арналған Syllabus оқу бағдарламасы негізінде 

жасалады және жұмыс берушімен келісіледі. Силлабустарды құрастыру 

кезінде пререквизиттер мен постреквизиттерді есепке ала отырып жүйелі 

тәсілді қолдану қажет. 

8.3 Syllabus-тың нақты берілген құрылымы болады:  

8.3.1 Жалпы ақпарат: 

- ЖОО атауы; 

- кафедра атауы; 

- білім беру бағдарламасының коды және атауы; 

- пәннің коды және атауы; 

- кредиттер саны; 

- семестр; 

- пәнді өткізу уақыты мен орны;, 

- кезінде кеңестер; 

- оқытушы (оқытушылар) туралы мәліметтер); 

- байланыс ақпараты; 

8.3.2 Бағдарлама: 

- Пәннің сипаттамасы: 

- Пәннің мақсаты; 

- арнайы тапсырмалар; 

- құзыреттер; 

- оқу нәтижелері; 

- Пререквизиттер; 

- Постреквизиттер; 

- күнтізбелік-тақырыптық жоспар;  

- дәріс сабақтарының мазмұны; 

- практикалық (семинарлық) сабақтардың мазмұны; 

- зертханалық сабақтардың мазмұны; 

- СӨЖ және СӨЖ тапсырмалары; 

- баға қою саясаты мен критерийлері; 

- оқытушының талаптары; 

- емтихан сұрақтары; 

- әдебиеттер тізімі (негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі, нормативті-

құқықтық база, периодтық басылымдар, интернет көздері).  

8.4 Әрбір пән бойынша оның ерекшеліктеріне сәйкес білім 

алушылардың міндетті жұмыс түрлерінің тізбесі белгіленеді: дәрістік, 

практикалық (семинарлық, зертханалық) сабақтарға қатысу; семинардағы 

теориялық сұрақтарға жауаптар; практикалық тапсырмаларды шешу және 

практикалық сабақтарда тапсырмаларды орындау; зертханалық жұмыстарды 

орындау; бақылау жұмыстарын орындау; рефераттар жазу; жеке тақырыптар 

бойынша коллоквиумдарға қатысу; тақырып (тақырыптар тобы) бойынша 

тестілеу; оқытушының өзі анықтайтын басқа да жұмыс түрлері.  
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Әрбір пән оқу материалын меңгеру дәрежесін бағалау және рейтингтік 

баға алу үшін бақылаудың белгілі бір түрімен аяқталуы тиіс.  

Білім алушының жауабы әзірленген критерийлерге сәйкес баллдық-

әріптік жүйе бойынша 100 баллдық шкала бойынша бағаланады. Бағалау 

критерийлерін оқытушы әрбір нақты пән бойынша оның ерекшелігін ескере 

отырып, білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау критерийлерінің 

үлгісі негізінде әзірлейді (5-қосымша).  

Бақылаудың әртүрлі түрлері барысында қолданылатын жазбаша 

шығармашылық тапсырмалар міндетті түрде "Антиплагиат" жүйесі арқылы 

"Антиплагиат"жүйесін пайдалану туралы Ережеге сәйкес тексерілуі тиіс. 

 

 

9 Өзгерістер 

 

9.1 Ережеге өзгерістер мен қосымшалар СБӨ рұқсатымен енгізіледі және 

оның қолы қойылып, өзгеріс туралы хабарлама түрінде құжатталады. Өзгеріс 

туралы хабарлау парағы белгіленген үлгіге сәйкес хатталады және осы ереже 

бар барлық құрылымдық бөлімшелерге беріледі. Түпнұсқаға және есепке 

алынған жұмыс даналарына өзгерістер мен қосымшалар ҚР ШҚМУ 001-13 

талаптарына сәйкес енгізіледі. Сақтауға берілген ережеге өзгерістер енгізу 

туралы хабарламаны әзірлеуші бөлімше шығарады. Ережеге өзгерістерді 

ҚБЖ өзгерістерді және қосымшаларды тіркеу парағына белгілей отырып 

енгізеді; 

9.2 Түпнұсқаға және есепке алынған жұмыс даналарына өзгерістер мен 

қосымшаларды енгізу үшін АжСМБ және ҚБЖ жауапты.  

9.3 Ережені тексерулердің мерзімділігін есепке алу парағына міндетті 

түрде белгілей отырып, ҚБЖ үш жылда кем дегенде бір рет қайта қарайды. 

9.4 Ережеге өзгерістер мен қосымшаларды енгізу үшін мыналар негіз 

бола алады: 

-  заң күші бар нормативтік-құқықтық актілерге жаңадан енгізілген 

өзгерістер мен қосымшалар; 

- ректордың бұйрықтары; 

- құрылымдық бөлімшелер арасында міндеттерді қайта бөлу; 

- құрылымдық бөлімшелерді қайта құру; 

- СБӨ рұқсатымен енгізілген өзгерістердің себебі көрсетілген ҚБЖ 

қызметтік жазбасы; 

9.5 Ұйымның немесе құрылымдық бөлімшенің атауы өзгертілген кезде 

ереже ауыстырылуы керек.  

9.6 Ауыстырылған ереже күшін жоғалтқан жағдайда университеттегі 

барлық даналар алынып, жаңасымен ауыстырылуы тиіс.  

9.7 Ескірген ережені алу және ауыстыруға ҚБЖ және АжСМБ жауапты.  

9.8 Ескірген ережеге «Жойылды» деген белгі, жою негіздемесі, күні 

және «Жойылды» деген белгіні қойған тұлғаның қолы қойылып, мұрағатқа 

жіберіледі. Мұрағаттық құжаттар жұмысқа пайдаланылмайды.  
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10 Келісу, сақтау және тарату 

10.1 Ережені Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінің 

талаптарына сәйкес келісуді ҚБЖ жүзеге асырады. 

10.2 Ережені ҚБЖ әзірлейді. 

Ережемен мыналар келіседі: 

- СБӨ; 

- Оқу және оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор; 

- Академиялық саясат және оқу үрдісін басқару департаментінің 

директоры; 

- АжСМБ бастығы; 

- құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінің бастығы; 

- заңгер-кеңесшімен. 

10.3 Ережені  ректор бекітеді және жойылғанға дейін әрекет етеді. 

10.4 Ереженің түпнұсқасы құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау 

бөлімінде сақталады және оның сақталуы үшін құжаттамалық қамтамасыз 

ету және бақылау бөлімінің бастығы жауапты болады. 

10.5 Ереженің есепке алынған жұмыс даналарын құжаттамалық 

қамтамасыз ету және бақылау бөлімі таратады. 

10.7 Ереженің есепке алынған жұмыс данасының бөлімшеде сақталуы 

үшін ҚБЖ жауапты. 
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1 Қосымша  

Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің (ПОӘК)құрылымы / Структура 

учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД) 

 

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН 

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ  

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. АМАНЖОЛОВА 

 

Кафедра ______________________________________кафедрасы 
                                                                                    (кафедра атауы) 

 

______________________________автордың А.Т.Ә. / Ф.И.О. автора 

 

 
 БЕКІТІЛДІ/УТВЕРЖДЕНО 

Факультеттің кеңесі төрағасы/ Председатель 

совета факультета ______________________ 

________________________ А.Т.Ә. / Ф.И.О. 

         (қолы/подпись) 

Хаттама / Протокол  

№___   «__» _______________20__ ж/г 

 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН / УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС 

 

По дисциплине __________________________ пәні бойынша 
                                      (пәннің атауы) 

 

Кадрларды дайындау бағытының атауы және коды: 

Код и наименование направления подготовки кадров:  
 

Коды және аталуы    _______________________________________ 

       Код и наименование                (БББ атауы мен коды/ код и наименование ОП) 

 

 

 

 

 

Өскемен, 20______ж. / г. 
 

ШҚМУ Е Ү 002-20-01- Оқу-әдістемелік кешен / 

Ф П ВКГУ 002-20-01- Учебно-методический комплекс 



«Шығыс-Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК 

ШҚМУ Е 020-20 «Пәннің оқу әдістемелік кешені туралы ереже». Үшінші басылым.        32 беттің 11 

беті  

 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру ұйымдары үшін жалпы білім беру пәндері циклінің үлгілік 

оқу бағдарламаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 31.10.2018 жылғы № 603 

бұйрығы) негізінде жасалған / Учебно-методический комплекс 

дисциплины разработан на основании типовых учебных программ цикла 

общеобразовательных дисциплин для организаций высшего и (или) 

послевузовского образования (приказ МОН РК от 31.10.2018 г. № 603) (жалпы 

білім беру пәндері үшін /для общеобразовательной дисциплины); 

 

Оқу-әдістемелік кешен университет Академиялық кеңесі отырысында 

бекітілген оқу бағдарламасы негізінде жасалған / Учебно-методический 

комплекс разработан на основании учебной программы, утверждённой на 

заседании Академического совета университета 

Хаттама / Протокол  №___  «___» __________20___ ж./г.  (базалық және 

профильдік пәндер үшін / для базовых и профилирующих дисциплин) 
 

ОӘК құрастырушы(лар) / Разработчик(и) УМКД 

 

Оқытушы / Преподаватель ____________   А.Т.Ә. / Ф.И.О. 
                                                          Қолы             (қызметі, ғылыми атағы, 

дәрежесі) 
 

Пікір жазғандар / Рецензенты     

 

Оқытушы / Преподаватель ____________   А.Т.Ә. / Ф.И.О. 
                                                              Қолы         (қызметі, ғылыми атағы, 

дәрежесі) 
 

Оқытушы / Преподаватель ____________   А.Т.Ә. / Ф.И.О. 
                                                              Қолы         (қызметі, ғылыми атағы, 

дәрежесі) 
 

ПОӘК кафедра отырысында қаралды және мақұлданды / УМКД 

рассмотрен на заседании кафедры и одобрен 

 

Хаттама / Протокол  №___  «___» __________20___ ж./г.   

 

Кафедра меңгерушісі / Заведующий кафедрой_____________ А.Т.Ә. / Ф.И.О. 

https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_rus_20181116.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_rus_20181116.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_rus_20181116.pdf
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2 Қосымша  

Пән бағдарламасының (SYLLABUS) құрылымы / Структура программы 

дисциплины (SYLLABUS) 

 

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

УНИВЕРСИТЕТІ  

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ С. АМАНЖОЛОВА 

 

 
КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО 

Название организации партнера-

работодателя 

Руководитель организации 

___________ А.Т.Ә. / Ф.И.О. 

 

БЕКІТІЛДІ / УТВЕРЖДЕНО 

Факультеттің кеңесі төрағасы/ Председатель 

совета факультета  

______________________ А.Т.Ә. / Ф.И.О. 

                (қолы) 

Хаттама / Протокол  

№___   «__» _______________20__ ж/г 

 

 

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS) 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (SYLLABUS) 

 

________________________________________________________________ 
Оқу пәнінің атауы / Наименование учебной дисциплины 

 

_______________________________________________ ______________ 
(БББ атауы және коды/код и название ОП) 

 
Оқу түрі / Форма обучения /  ________________________ 
                                                                                        (күндізгі / очная, ОБ/СО) 

 
Курс/Курс  ___________________________ 

Семестр/Семестр ______________________ 

Кредиттер саны/Количество кредитов_____ 

Дәрістер/Лекции_______________________ 

Практикалық (семинар) сабақтар/ 

Практические (семинар) занятия _________ 

Зертханалық сабақтар/ 

Лабораторные занятия ________________ 

БОӨЖ / СРОП ________________________ 

БӨЖ / СРС__________________________  

Емтихан / Экзамен __________ семестр 

 

 

Өскемен, 20____ ж/г. 
 

 

ШҚМУ Е Ү 002-20-03 Пән бағдарламасы (Syllabus) 

Ф П ВКГУ 002-20-03 Программа дисциплины (Syllabus) 
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Құрастырушы / Составитель: ________ А.Т.Ә. / Ф.И.О. 
(Оқытушының А.Т.Ә., ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, қызметі /  

ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

Пән бағдарламасы (Syllabus) / Программа дисциплины (Syllabus) 

 

Пәннің бағдарламасы Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру ұйымдары үшін жалпы білім беру пәндері циклінің үлгілік оқу 

бағдарламаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 31.10.2018 жылғы № 603 

бұйрығы) негізінде жасалған / Программа дисциплины разработана на 

основании типовых учебных программ цикла общеобразовательных 

дисциплин для организаций высшего и (или) послевузовского образования 

(Приказ МОН РК от 31.10.2018 г. № 603) (жалпы білім беру пәндері үшін /для  

общеобразовательной дисциплины); 

 

Пәннің бағдарламасы (Syllabus) университет Академиялық кеңес 

отырысында бекітілген оқу бағдарламасы негізінде жасалған / Программа 

дисциплины (Syllabus) разработана на основании учебной программы, 

утверждённой на заседании Академического совета университета 

Хаттама / Протокол  №___  «___» __________20___ ж./г.  (базалық және 

профильдік пәндер үшін / для базовых и профилирующих дисциплин) 
 

 

Кафедра отырысында ұсынылған / Рекомендована на заседании кафедры   

Хаттама / Протокол  №___  «___» __________20___ ж./г.   

 

Кафедра меңгерушісі / Заведующий кафедрой_____________ А.Т.Ә. / Ф.И.О. 

 

 

https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_rus_20181116.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_rus_20181116.pdf
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1.Пән туралы ақпарат / Информация о дисциплине 
 

Пәннің атауы/ 

Наименование 

дисциплины 

Пәннің коды / Код 

дисциплины 

Кредит саны / 

Количество 

кредитов 

Курс / Курс   

Семестр / семестр  

    

БББ коды / Код ОП БББ атауы / 

Название ОП 

Кафедра Факультет  

    

Пәнді өткізу уақыты және орны / Время и место проведения дисциплины 

оқу кестесі бойынша, / по расписанию 

Кеңес беру уақыты – оқу кестесі бойынша  

/ Время консультации - по расписанию 

Рейтинг кестесі: 7 және 15 апта  

/ График рейтинга: 7 и 15 недели 

Оқытушының А.Т.Ә., ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы, қызметі /  

ФИО преподавателя, ученая степень, 

ученое звание, должность 

Байланыс ақпараты (телефон, e-mail) / 

Контактные данные (телефон, e-mail) 

 

 

2. Пәннің қысқаша мазмұны: / Краткое описание дисциплины:  

 

Мақсаты / Цель  

 

Міндеттері: / Задачи: 

 

Құзыреттіліктер / Компетенции  

 

Оқыту нәтижелері / Результаты обучения 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты 
 

 

№ 

Пәндердің атауы, олардың бөлімдері (тақырыптары) / Название 

дисциплины, разделы (темы) 

1  

2  

3  

4   

 

Постреквизиттер тізімі 

 
 

№ 

Пәндердің атауы, олардың бөлімдері (тақырыптары) / Название 

дисциплины, разделы (темы) 

1  

2  

3  

4  
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5. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар / Календарно-тематический план 

 
№ Пән 

тақырыптарының 

атауы / 

Наименование тем 

дисциплины 

А
п

т
а
 н

ед
ел

и
 

Сабақ түрі бойынша 

аудиториялық сағат 

саны / Количество 

аудиторных часов по 

видам занятий 

Сабақ түрі бой 

ынша аудитория 

лық емес сағат 

саны / Количество 

внеаудиторных 

часов по видам 

занятий 

Б
а
р

л
ы

ғ
ы

 (
с.

) 
/ 

В
с
ег

о
 (

ч
.)

 

Дәріс (с.) 

/ Лекция 

(ч.) 

Практ/сем

/ зертх/ 

студ (с.) / 

Практ/сем

/лаб/студ 

(ч.) 

БОӨЖ 

(с) / 

СРОП 

(ч) 

БӨЖ (с) 

/ СРО 

(ч) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

 Барлығы / Всего        

 

6. Дәріс сабақтарының мазмұны / Содержание лекционных занятий 

Тақырып 1. / Тема 1.  
Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 2. / Тема 2.  
Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Әдебиеттер / Литература:  

 

7. Практикалық (семинарлық) сабақтар / Содержание практических 

(семинарских) занятий 

Тақырып 1. / Тема 1.  

Тапсырмалар / Задания: 

1.  

2.  
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Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар (қысқаша) / 

Методические рекомендации по выполнению задания (кратко):  

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 2. / Тема 2.  

Тапсырмалар / Задания: 

1.  

2.  

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар (қысқаша) / 

Методические рекомендации по выполнению задания (кратко):  

Әдебиеттер / Литература:  

 

8. Зертханалық сабақтар мазмұны / Содержание лабораторных занятий 

Тақырып 1.  

Тақырып 2. 

Зертханалық жұмыстарды  орындауға әдістемелік нұсқаулар 

(қысқаша) / Методические рекомендации по выполнению лабораторных 

работ (кратко):  

Әдебиеттер / Литература:  

 

9. БОӨЖ мен БӨЖ бойынша тапсырма / Задания СРОП и СРО 

 

№ 

Тақырып 

атауы / 

Наименование 

тем 

БОӨЖ мен БӨЖ 

тапсырмаларының 

мазмұны / 

Содержание заданий 

для СРОП и СРО 

Бақылау 

түрі / 

Форма 

контроля 

Тапсыру 

мерзімі / 

Срок сдачи 

1 тақырып     

2  тақырып     

3 тақырып     

4 тақырып     

5 тақырып     

6 тақырып     

7 тақырып     

8 тақырып     

9 тақырып     

10 тақырып     

11 тақырып     

12 тақырып     

13 тақырып     

14 тақырып     

15 тақырып     

 

Барлық сұрақтар бойынша кеңес беру - кестеге сәйкес / Консультация 

по всем вопросам - по графику. 
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10. Ұпай қою саясаты мен критерийлері / Политика и критерий 

выставления оценок 
(оқыту тілінде таңдап алу / выбрать на языке обучения) 

Кредиттік технология жағдайында оқу процесін ұйымдастыру 

элементтерінің бірі білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың 

балдық-рейтингтік жүйесін қолдану болып табылады. Ұпай қою саясаты 

объективтілік, ашықтық, икемділік және жоғары саралаушылық 

принциптеріне негізделеді.  

Пәнді оқыту барлық өтілген материалды қамтитын, әртүрлі формада 

(жазбаша немесе ауызша емтихан, тестілеу) емтихан қабылдаумен аяқталады. 

Емтихан тапсыруға рұқсат алудың негізгі шарты – бағдарлама бойынша 

барлық тапсырмаларды орындау. 

Әр тапсырма 0-100 баллмен бағаланады.  

 
№ Жұмыс түрі Бір тапсырмаға 

қойылатын 

баға (max балл)  

Тапсырма 

саны 

Жиынтық баға 

Рейтинг 1 

1 Жеке тапсырмалар 100 1 100 

2 Зертханалық жұмысты орындау 

және қорғау 

100 5 500 

… Бақылау жұмыстары және 

коллоквиумдар 

100 2 200 

Барлығы       800/8 = 100 

Рейтинг 2 

1 Жеке тапсырмалар 100 1 100 

2 Зертханалық жұмысты орындау 

және қорғау 

100 5 500 

… Бақылау жұмыстары және 

коллоквиумдар 

100 2 200 

Барлығы       800/8 = 100 

 

Емтиханға жіберу рейтингісінің бағасы академиялық кезең бойынша 

алынған барлық ағымдық және аралық бақылаулар бағасы қосындысының 

орташа арифметикалық мәні болып табылады:   

ЖР = (АБ1 + АБ2 + АБ3 +…. +АБn + АрБ1 + АрБ2) / (n+2), 

мұндағы ЖБ –емтиханға жіберу рейтингісі; АБ – ағымдық бақылау; АрБ – 

аралық бақылау; n – ағымдық бақылаулар саны; 2 – аралық бақылаулар саны. 

Пән бойынша қорытынды бақылауға пән бағдарламасының барлық 

талаптарын орындаған (барлық практикалық (семинарлық, зертханалық) 

жұмыстарды және БОӨЖ, БӨЖ бойынша тапсырмаларды орындаған және 

тапсырған), емтиханға жіберу рейтингісін (50 баллдан кем емес) жинаған 

білім алушы жіберіледі. Пән бойынша емтиханға жіберу рейтингісі оң баға 

болмаса (50 баллдан кем емес) білім алушы емтиханға жіберілмейді. 

Пән бойынша қорытынды баға автоматты түрде төмендегі формула 

бойынша есептеледі: 

Қ = (Р1+Р2)/2*0,6+емтихан бағасы*0,4, 
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мұндағы Р1 – бірінші аралық бақылау бағасы; Р2 – екінші аралық бақылау 

бағасы. 

Пән бойынша қорытынды баға білім алушы тек емтиханға жіберу 

рейтингісі бойынша да, қорытынды бақылау бойынша да оң баға (50 

баллдан кем емес) алған жағдайда есептеледі. Қандай да бір дәлелді немесе 

дәлелсіз себептермен қорытынды бақылауға келмеген жағдайда «Емтихан 

бағасы» бағанасына «0» (нөл) қойылады. Пән бойынша аралық аттестация 

нәтижелері білім алушыға сол күні хабарланады. 

 

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың төрт баллдық жүйе 

бойынша сандық эквивалентке сәйкес әріптік жүйесі 
 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалар 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

Баллдар (%-тік 

құрамы) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалар 

А 4,0 95-100 Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FХ 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз 

F 0 0-24 

 

11. Оқытушы талабы / Требования преподавателя (оқыту тілінде таңдап алу 

/ выбрать на языке обучения) 

 

Білімалушылардың оқу жетістіктерін бағалау саясаты академиялық 

адалдық, талаптардың бірлігі, объективтілік пен адалдық, ашықтық және 

ашықтық принциптеріне негізделген. 

Бірінші сабақта мұғалім білімалушыларға пәннің бағдарламасы 

(силлабусы), пәннің жоспарланған оқыту нәтижелері және оларды бағалау 

тәртібі туралы таныстырады. 

Академиялық әділетсіздік байқалған жағдайда ЖОО білім алушылары 

тарапынан: 

- аудиториядағы және аудиториядан тыс сабақтар кезінде: бірінші 

жол берілген тәртіп бұзғаннан кейін құрылған комиссия білім алушылармен 

әңгімелесу өткізеді; актіде шығарылған ескерту және қабылданатын шара 

(бағаланатын жұмыс үшін бағаны төмендету; білім алушының жазбаша 

жұмысын жою, бақылау іс-шарасын қайта өткізуге ұсыныс және т.б.) 

тіркеледі. Академиялық адалдық фактілеріне қайта жол берілген жағдайда 

оқу жылы ішінде қайта комиссия құрылады, акт жасалады және одан әрі 
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шешімдер қабылдау үшін тәртіптік-сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңеске 

(бұдан әрі – ТСЖҚК) беріледі; 

- аралық немесе қорытынды аттестаттау кезінде: Академиялық 

әділетсіздік көрсеткен білім алушы сол академиялық кезеңде емтиханды 

қайта тапсыру құқығынсыз аудиториядан шығарылады. Бұл ретте емтихан 

ведомосына «Академиялық әділетсіздік танытқаны үшін емтиханнан 

алынды» деген жазба жазылады, оның түрі көрсетіледі. Емтиханды қайта 

тапсыру жазғы семестрде немесе келесі академиялық семестрде ақылы 

негізде жүзеге асырылады. Бұл ретте білім алушы осы оқу пәніне қайта 

жазылады, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, жұмыс оқу 

бағдарламасына сәйкес оқу жұмысының барлық түрлерін орындайды және 

емтихан тапсырады. Емтиханнан қайта шығарылған жағдайда (ЖОО-да 

оқудың барлық кезеңі ішінде) білім алушы ШҚМУ-ға қайта қабылдану 

құқығынсыз оқудан шығарылады. 

Білім алушының барлық аудиториялық сабақтарға кешікпей, сабаққа 

қатысуы міндетті. Сабақтан қалған жағдайда деканатта тағайындалған 

тәртіппен өтелінеді.  

Берілген курстың білім алушылар контингентіне кірмейтін бөгде 

адамдардың дәріске қатысуына тыйым салынады.  

Жұмысты көрсетілген мерзімде тапсыру қажет. Барлық тапсырмаларды 

тапсырудың соңғы мерзімі емтихан сессиясына 5 күн қалғанға дейін 

беріледі.  

Әрбір оқу сабағы бойынша тақырыпты қайталау мен өтілген 

материалды өтеу міндетті. Оқу материалының меңгерілу дәрежесі жазбаша 

жұмыстармен немесе тестпен тексеріледі білім алушыларды тестілеу 

ескертусіз жүргізілуі мүмкін.  

Білім алушының оқытушымен өзіндік жұмысын (БОӨЖ) орындау 

кезінде келесі негізгі функциялар ескеріледі:  

- бірінші – оқу пәні бойынша бағыттау-бағдарлау сабақтары кезінде 

оқытушы берген ақпаратты білімалушылардың белсенді қабылдауын іске 

асыруды көздейді; 

- екінші - оқытушының ұсынымы негізінде білімалушылардың өздігінен 

оқу-әдістемелік құралдарды, әдебиеттерді оқуын, үй тапсырмаларын, 

бақылау, курстық жұмыстарды және т.б. орындауын көздейді. 

Бұл кезеңде білімалушылар жұмыс істеудің әдіс-тәсілдерін білу, 

қиындықтарды анықтау, өзін-өзі ұйымдастыру және өзіндік тәртіп талап 

етіледі;  

- үшінші функция – өздерінде қиындық тудырған жағдайларды талдау 

мен жүйелеу, оқу материалын түсіну мен меңгерудегі қиындықтар себебін 

анықтау, басқа оқу әрекетін орындау. Білім алушы шешімі табылмаған 

қиыншылықтарды оқытушыларға арналған сұрақтар жүйесіне айналдырады 

(оларды саралайды, реттейді, ресімдейді), бұл сұрақтарға өз жауаптарының 

нұсқаларын дайындайды; 

- төртінші функция түсініктеме, ақыл-кеңес, консультация алу үшін 

оқытушымен сұхбаттасуын білдіреді.  
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11. Емтихан сұрақтары / Экзаменационные вопросы 

 

12. Әдебиеттер тізімі / Список литературы 
(әлеуметтік-гуманитарлық бейіндегі пәндер бойынша - соңғы бес жылда; 

жаратылыстану, техникалық, ауыл шаруашылығы пәндері бойынша соңғы он жылда 

басылған баспа басылымдары / по дисциплинам социально-гуманитарного профиля - 

изданные за последние пять лет; по естественным, техническим, сельскохозяйственным 

дисциплинам –за последние десять лет.) 

 

Негізгі әдебиеттер: / Основная: (обязательно указать 100 учебников, 

переведенные на казахский язык зарубежные учебники 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Қосымша әдебиеттер: / Дополнительная: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Анықтамалық әдебиеттер: / Справочные литературы: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Интернет-көздері / Интернет источники 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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_____________________________________________ пәні бойынша 

20_____/_______ оқу жылына арналған 

пән бағдарламасына толықтырулар мен өзгерістер енгізу  

Дополнения и изменения в программе дисциплины (Syllabus) по 

дисциплине__________________________________________________ 

на 20 ____ /____ учебный год 

 

Пән бағдарламасына төмендегідей өзгерістер енгізіледі: / В программу 

дисциплины вносятся следующие изменения: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

 

Пән бағдарламасы (Syllabus) қайтадан қаралды, енгізілген өзгерістер 

_____________________кафедра отырысында бекітілді / Программа 

дисциплины (Syllabus) пересмотрена, внесенные изменения утверждены на 

заседании кафедры ____________________________________ 

 

Протокол / Хаттама № ________ «_______»_________________20     ж./ г. 

 

Оқытушы / Преподаватель ____________   А.Т.Ә. / Ф.И.О. 
                                                              қолы 

 

Кафедра меңгерушісі / Заведующей кафедрой  ___________   А.Т.Ә. / Ф.И.О. 
                                                                                                        қолы 

 

Енгізілген өзгертулер келісілді: / Внесенные изменения согласованы: 

 

 

Факультеттің Кеңесі төрағасы /  

Председатель Совета факультета     _________________ А.Т.Ә. / Ф.И.О. 
                                                   қолы  

 

Протокол / Хаттама № _____ «_______»______________20     ж./ г. 
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ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЕУРОПАЛЫҚ БІЛІКТІЛІК ШЕҢБЕРІ 

(«ДУБЛИН ДЕСКРИПТОРЛАРЫ») 

 
Оқыту 

нәтижелері 

Оқытудың бірінші 

циклы (бакалавриат)) 

Оқытудың екінші 

циклі (магистратура) 

Оқытудың үшінші 

циклі (PhD 

докторантура) 

1. Білім және 

түсіну 

жалпы орта білім 

негізінде қалыптасқан 

зерттеу саласындағы 

білім мен түсініктерді 

көрсету және, әдетте, 

алдыңғы қатарлы 

оқулықтармен қолдау 

көрсетілетін деңгейге 

сәйкес болу және оқу 

саласындағы ең озық 

білімдермен 

байланысты белгілі бір 

аспектілерді қамтиды 

әдетте зерттеу 

контекст шеңберінде 

идеяларды әзірлеу 

және/немесе қолдану 

кезінде түпнұсқалық 

көрсетуге негіз немесе 

мүмкіндік құрайтын 

бакалавр деңгейімен 

байланыстырылған 

және/немесе терең 

білім мен түсінікке 

негізделген және 

шеңберден шығатын 

білімдер мен 

түсініктерді көрсету 

белгілі бір салада 

зерттеу дағдылары мен 

әдістерін меңгеру және 

зерттеу саласындағы 

жүйелік түсініктерді 

көрсету 

2. Білім мен 

түсіну 

қабілетін 

практикада 

қолдану 

өзінің білімі мен 

түсінігін еңбек 

қызметіне немесе 

мамандыққа кәсіби 

көзқарас туралы 

куәландыратын 

тәсілмен қолдану 

қабілеті және әдетте 

дәлелдерді 

қалыптастыру және 

негіздеу және зерттеу 

саласы шеңберінде 

мәселелерді шешу 

арқылы көрсетілетін 

құзыреттерге ие болу 

өз білімі мен түсінігін 

қолдану қабілеті және 

кең (пәнаралық) 

контекст шеңберінде 

жаңа және бейтаныс 

контексттерде 

мәселелерді шешу 

қабілеті, 

оларды зерттеу 

саласына байланысты 

зерттеудің маңызды 

процесін ғылыми 

тұтастықпен құру, 

әзірлеу және бейімдеу 

қабілеті; кейбір 

аспектілері ұлттық 

немесе халықаралық 

референттік 

жарияланымдарда 

көрсетілген Елеулі 

еңбекті әзірлеу 

жолымен бар білімнің 

шеңберін кеңейтетін 

бірегей зерттеу арқылы 

үлес қосу 

3. Пікір 

шығару, 

идеяларды 

бағалау және 

қорытындылар

ды 

тұжырымдау 

қабілеті 

маңызды әлеуметтік, 

ғылыми немесе 

этикалық мәселелерді 

есепке алуды 

болжайтын пікірлерді 

шығару үшін маңызды 

деректерді (әдетте 

зерттеу саласы 

шеңберінде) жинау 

және түсіндіруді 

жүзеге асыру қабілеті 

білімді интеграциялау 

және күрделі 

мәселелерді шешу 

және олардың білімі 

мен пайымдауларын 

пайдаланумен 

байланысты әлеуметтік 

және этикалық 

жауапкершілікті есепке 

алуды болжайтын 

толық емес немесе 

шектеулі ақпарат 

негізінде пікірлерді 

жаңа және күрделі 

идеяларды сыни 

талдауға, бағалауға 

және синтездеуге 

қабілетті 
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тұжырымдау 

қабілетібілімді 

интеграциялау және 

күрделі мәселелерді 

шешу және олардың 

білімі мен 

пайымдауларын 

пайдаланумен 

байланысты әлеуметтік 

және этикалық 

жауапкершілікті есепке 

алуды болжайтын 

толық емес немесе 

шектеулі ақпарат 

негізінде пікірлерді 

тұжырымдау қабілеті 

4. Қарым-

қатынас 

саласындағы 

іскерліктер 

мамандарға, сондай-ақ 

маман емес 

мамандарға ақпарат, 

идеялар, мәселелер мен 

шешімдерді хабарлай 

білу 

мамандар мен маман 

емес мамандарға нақты 

және қарама-қайшы 

келмейтін өз 

тұжырымдарын және 

оларды тұжырымдау 

үшін пайдаланылған 

білімді және негіздеуді 

хабарлай білу 

өз саласының 

тақырыбы бойынша 

мәртебесі бойынша 

тең, кең ғылыми 

қоғамдастықпен және 

қоғаммен қарым-

қатынас жасай білу 

5. Оқыту 

саласындағы 

іскерліктер 

жоғары дербестік 

дәрежесі бар оқуды 

жалғастыру үшін қажет 

Оқу саласында 

біліктердің болуы 

оқуды өз бетінше және 

автономды түрде 

жалғастыруға 

мүмкіндік беретін 

оқыту саласында 

іскерлікке ие болу 

білімге негізделген 

қоғамды қалыптастыру 

мүддесінде 

академиялық және 

кәсіби контекстер 

шеңберінде 

технологиялық, 

әлеуметтік немесе 

мәдени дамуға 

жәрдемдесу қабілеті 
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БЛУМНЫҢ БІЛІМ БЕРУ МАҚСАТТАРЫНЫҢ ТАКСОНОМИЯСЫ 

 
Білік Анықтамасы  Түйін сөздер 

Білім Ақпаратты есте 

сақтау 

Анықтау, сипаттау, анықтау, белгілеу, атау, атап 

көрсету, көрсету, жаңғырту, еске алу, таңдау, белгілеу, 

ұсыну, шығару, ұйымдастыру, айту, жазу, тану, өлшеу, 

қайталау, салыстыру, сәйкес келу / жақындау 

Түсіну Мағынаны түсіну, 

басты ойды 

қайталау 

Интерпретациялау, аудару, бағалау, түсіндіру, қамту, 

қорғау, ажырату, кеңейту, жалпылау, иллюстрациялау, 

мысалдар келтіру, қайта ашу, болжау, жазу, қорытынды 

шығару / түйіндеу, диспутациялау / талқылау, ұсыну, 

құрастыру, таныстыру, растау, көрсету, табу, таңдау, 

түсіндіру, атау, тұжырымдау, жасасу, қарсы қою, аудару, 

жіктеу, білдіру, салыстыру 

Қолдану Жаңа жағдайда 

ақпаратты немесе 

тұжырымдаманы 

пайдалану 

Қолдану, шешу, құру, көрсету, санау, өзгерту, ашу, 

басқару, түрін өзгерту, операция жасау, болжау, 

дайындау, өндіру, айту, көрсету, пайдалану, мысалдар 

келтіру, түсіндіру, құрастыру, таңдау, қалай табу, 

бағалау, тәжірибе жасау, иллюстрациялау, тексеру, 

растау 

Талдау Жақсы түсіну 

үшін ақпаратты 

немесе 

тұжырымдаманы 

бөлікке бөлу 

Білу, өзара ажырату, бағалау, талдау, ажырату, 

қорытынды шығару, бөлу, байланыс орнату, таңдау, 

ажырату, бөлу / бөлу, салыстыру, қарама-қарсы қою, 

растау, шешу, арнау, қорытынды жасау, сын қою, сұрақ 

қою, диагностикалау, санаттау/ жіктеу, көрсету, 

түсіндіру 

Синтез Жаңа нәрсе жасау 

үшін идеяларды 

қосу 

Ұсыну, құрылымдау, тұтас құрау / біріктіру, 

тұжырымдау, үйрету, дамыту, біріктіру, жинау, құру, 

жасау, ойлап табу, жобалау, түсіндіру, өндіру, түрін 

өзгерту, ұйымдастыру, жоспарлау, қайта құру, қайта 

қою, айту, қайта қарау, жазу, қосу, хабарлау, өзгерту / 

қайта жасау, дәлелдеу, тәртіпке келтіру, таңдау, Басқару, 

жалпылау, шығару, жасау, салу, шақыру, синтездеу, 

салыстыру, ұсыну, ұсыну, талдау үлкейту / кеңейту 

Бағалау Құндылыққа 

қатысты пікір 

жасау 

Бағалау, бағалау, салыстыру, қарсы қою, қалай сипаттау, 

сынау, ажырату, түсіндіру, қорғау, санау / есептеу, 

анықтау, таңдау, баға беру, сұрақ қою 
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Бағалау критерийлерінің үлгісі 

 
Әріптік жүйе 

бойынша баға 

Баллдар (%-тік шамасы) 

90-100 70-89 50-69 0-49 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша 

бағалау 

Өте жақсы Жақсы Қанағаттанарлық  Қанағаттанарлықсыз  

Бақылау 

сұрақтары 

бойынша 

әңгімелесу 

жүйелі теориялық білімді 

көрсетеді, терминологияны 

иеленеді, құбылыстар мен 

процестердің мәнін қисынды 

және дәйекті түрде түсіндіреді, 

дәлелді қорытындылар мен 

қорытындыларды жасайды, 

мысалдар келтіреді, 

монологиялық сөйлеуді еркін 

меңгеруін және нақтылайтын 

сұрақтарға тез жауап беру 

қабілетін көрсетеді 

теориялық білімді көрсетеді, 

терминологияны біледі, 

құбылыстар мен процестердің 

мәнін қисынды және дәйекті 

түрде түсіндіреді, дәлелденген 

тұжырымдар мен 

қорытындыларды жасайды, 

мысалдар келтіреді, 

монологиялық сөйлеуді еркін 

меңгеруін көрсетеді, бірақ бұл 

ретте өздігінен немесе 

оқытушының елеусіз түзетуі 

кезінде елеусіз қателер 

жасайды 

терең емес теориялық білімді 

көрсетеді, құбылыстар мен 

үдерістерді талдаудың әлсіз 

қалыптасқан дағдыларын 

көрсетеді, дәлелді қорытынды 

жасай білу және мысалдар 

келтіре білу біліктілігінің 

жеткіліксіздігі, монологиямен, 

терминологиямен, 

қисындылықпен және 

баяндаудың дәйектілігімен 

еркін меңгерілмегенін 

көрсетеді, оқытушы түзеткен 

кезде ғана түзете алатын 

қателерді жасайды 

пәннің теориялық негіздерін 

білмеу, құбылыстар мен 

процестерді талдаудың 

қалыптаспаған дағдысын 

көрсетеді, дәлелді қорытынды 

жасай және мысалдар келтіре 

алмайды, монологиялық сөйлеуді 

әлсіз меңгергенін көрсетеді, 

терминологияны меңгермейді, 

мазмұнда логикалық және 

бірізділіктің болмауын көрсетеді, 

оқытушының түзетуі кезінде 

түзете алмайтын қателерді 

жасайды, сабаққа жауап беруден 

бас тартады. 

Бастапқы білім 

деңгейін 

тексеруге 

арналған тест 

түріндегі 

тапсырмалар 

90-100% дұрыс жауаптар 70-89% дұрыс жауаптар 50-69% дұрыс жауаптар 0-49% дұрыс жауаптар 

Зертханалық 

жұмыстар 

бойынша 

есептіліктің 

орындалуын 

бақылау және 

білім алушы тәжірибе мен 

өлшеулерді жүргізудің қажетті 

кезектілігін сақтай отырып, 

жұмысты толық көлемде 

орындайды; қажетті 

жабдықтарды өз бетінше және 

"5" бағасына қойылатын 

талаптарды орындады, бірақ 2-3 

кемшілікке жол берілді. 

Қорғау кезінде сұрақтарға 

жауап беру кезінде жауап 5 

бағаға қойылатын негізгі 

жұмыс толық орындалған жоқ, 

бірақ оның орындалған 

бөлігінің көлемі дұрыс нәтиже 

мен қорытынды алуға 

мүмкіндік береді; немесе егер 

тәжірибе мен өлшеу барысында 

жұмыс толық орындалмады немесе 

жұмыстың орындалған бөлігінің 

көлемі дұрыс қорытынды жасауға 

мүмкіндік бермейді; немесе егер 

тәжірибе, өлшеу, есептеу, бақылау 

дұрыс жүргізілмеген болса; 
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тексеру  

(зертханалық 

жұмыс бағасы 

жұмысты 

орындау 

бағасынан және 

қорғау 

бағасынан 

құралады)) 

ұтымды мониторлайды; барлық 

тәжірибелерді дұрыс нәтижелер 

мен қорытындыларды алуды 

қамтамасыз ететін жағдайлар 

мен режимдерде жүргізеді; 

қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің талаптарын 

сақтайды; барлық жазбаларды, 

кестелерді, суреттерді, 

сызбаларды, кестелерді, 

есептеулерді дұрыс және 

ұқыпты орындайды. 

Қорғау кезінде сұрақтарға 

жауап беру кезінде мәселенің 

мәнін дұрыс түсінеді, негізгі 

ұғымдардың нақты анықтамасы 

мен түсінігін береді; 

жауаптарды жаңа мысалдармен 

сүйемелдейді, жаңа жағдайда 

білімді қолдана алады; 

зерделенетін және бұрын 

зерделенген материал, сондай-

ақ басқа пәндерді оқу кезінде 

меңгерген материалмен 

байланыс орната алады. 

талаптарды қанағаттандырады, 

бірақ жаңа жағдайда білімді 

қолданбай, бұрын оқыған 

материалмен және басқа 

пәндерді оқу кезінде игерілген 

материалмен байланысты 

пайдаланбай берілді; бір қатеге 

немесе екі кем емес кемшілікке 

жол берді және оларды өз 

бетінше немесе оқытушының 

шағын көмегімен түзете алады.. 

қателіктер жіберілген болса. 

Қорғау кезінде сұрақтарға 

жауап беру кезінде мәселенің 

мәнін дұрыс түсінеді, бірақ 

жауапта бағдарламалық 

материалды одан әрі меңгеруге 

кедергі келтірмейтін курс 

сұрақтарын меңгеруде 

жекелеген олқылықтар бар; бір 

қатеден артық емес және екі 

кемшілікке жол берді. 

Қорғау кезінде сұрақтарға жауап 

беру кезінде Бағдарламаның 

талаптарына сәйкес негізгі білім 

мен іскерлікті қамтымаған және 3 

бағалау үшін қажеттіден көп 

қателер мен кемшіліктерге жол 

берген немесе қойылған 

сұрақтарға бірде-бір жауап бере 

алмайды. 

Қорытынды 

білім деңгейін 

тексеру үшін 

ситуациялық 

(оқу) міндеттерді 

шешу 

90-100% дұрыс шешілген 

есептер 

70-89% дұрыс шешілген 

есептер 

50-69% дұрыс шешілген 

есептер 

0-49% дұрыс шешілген есептер 

Практикалық 

(семинарлық) 

сабақтарда 

жұмыс 

практикалық жұмысты іс-

әрекеттің қажетті реттілігін 

сақтай отырып, толық көлемде 

орындады; жауапта барлық 

жазбаларды, кестелерді, 

"5" бағасына қойылатын 

талаптарды орындады, бірақ 2-3 

кемшілікке жол берілді. 

Білім алушының сұрақтарға 

жауабы 5-бағаға қойылатын 

жұмысты толық емес, бірақ 

практикалық жұмыс көлемінің 

50% кем емес орындады, бұл 

дұрыс нәтижелер мен 

қорытынды алуға мүмкіндік 

жұмысты толық емес немесе 

жұмыстың орындалған бөлігінің 

көлемі дұрыс қорытынды жасауға 

мүмкіндік бермейді; 

Сұрақтарға жауап беру кезінде 
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суреттерді, сызбаларды, 

кестелерді, есептеулерді дұрыс 

және ұқыпты орындайды; 

қателерді талдауды дұрыс 

орындайды. 

Сұрақтарға жауап беру кезінде 

мәселенің мәнін дұрыс түсінеді, 

негізгі ұғымдардың нақты 

анықтамасы мен түсінігін 

береді; жауаптарды жаңа 

мысалдармен сүйемелдейді, 

жаңа жағдайда білімді қолдана 

алады; оқылатын және бұрын 

зерделенген материал, сондай-

ақ басқа пәндерді оқу кезінде 

меңгерген материалмен 

байланыс орната алады. 

негізгі талаптарды 

қанағаттандырады, бірақ басқа 

пәндерді оқу кезінде 

меңгерілген бұрын оқыған 

материалмен және материалмен 

байланысты пайдаланбай жаңа 

жағдайда білімді қолданбай 

берілген; бір қате жіберілген 

немесе екі кемшіліктен артық 

емес, білім алушы оларды 

өздігінен немесе оқытушының 

шағын көмегімен түзете алады.. 

береді; жұмысты жүргізу 

барысында қателіктер 

жіберілген. 

Сұрақтарға жауап беру кезінде 

білім алушы мәселенің мәнін 

дұрыс түсінеді, бірақ жауапта 

бағдарламалық материалды 

одан әрі меңгеруге кедергі 

келтірмейтін курс сұрақтарын 

меңгеруде жекелеген 

олқылықтар бар; бір қатеден 

артық емес және екі кемшілікке 

жол берілген. 

Бағдарламаның талаптарына 

сәйкес негізгі білім мен іскерлікті 

игермеуді көрсетеді; 3 бағалау 

үшін қажеттіден көп қателер мен 

кемшіліктер жіберілген немесе 

қойылған сұрақтардың 

ешқайсысына жауап бере алмайды. 

Коллоквиумдард

ың әртүрлі 

түрлері (ауызша, 

жазбаша, аралас, 

экспресс және т. 

б.)) 

білім алушы жүйелі теориялық 

білімдерін көрсетеді, 

терминологияны біледі, 

құбылыстар мен процестердің 

мәнін қисынды және дәйекті 

түрде түсіндіреді, дәлелді 

тұжырымдар мен 

қорытындыларды жасайды, 

мысалдар келтіреді, 

монологиялық сөйлеуді еркін 

меңгеруін және нақтылайтын 

сұрақтарға тез жауап беру 

қабілетін көрсетеді 

білім алушы берік теориялық 

білімдерін көрсетеді, 

терминологияны біледі, 

құбылыстар мен процестердің 

мәнін қисынды және дәйекті 

түрде түсіндіреді, дәлелденген 

тұжырымдар мен 

қорытындыларды жасайды, 

мысалдар келтіреді, 

монологиялық сөйлеуді еркін 

меңгеруін көрсетеді, бірақ бұл 

ретте өздігінен немесе 

оқытушының елеусіз түзетуі 

кезінде жылдам түзететін 

Елеулі емес қателер жасайды 

білім алушы терең емес 

теориялық білімді көрсетеді, 

құбылыстар мен үдерістерді 

талдаудың әлсіз қалыптасқан 

дағдыларын көрсетеді, дәлелді 

қорытынды жасай және 

мысалдар келтіре білудің 

жеткіліксіздігі, монологиялық 

сөйлеуді, терминологияны, 

логикалық және мазмұндаудың 

дәйектілігін еркін меңгеруін 

көрсетеді, оқытушы түзеткен 

кезде ғана түзете алатын 

қателерді жасайды 

білім алушы пәннің теориялық 

негіздерін білмеу, құбылыстар мен 

үдерістерді талдаудың 

қалыптаспаған дағдысын 

көрсетеді, дәлелді қорытынды 

жасай және мысалдар келтіре 

алмайды, монологиялық сөйлеуді 

әлсіз меңгергенін көрсетеді, 

терминологияны меңгере алмайды, 

қисынды және мазмұндаудың 

дәйектілігінің жоқтығын көрсетеді, 

оқытушының түзетуі кезінде 

түзете алмайтын қателерді 

жасайды, жауап беруден бас 

тартады. 

Аралық білім 

деңгейін тексеру 

үшін бақылау 

жұмысы 

қатесіз және кемшіліксіз 

орындалған жұмыс үшін 

қойылады, тапсырмалардың 

кемінде 90% орындалуы тиіс. 

жұмыс үшін кемінде бір қате 

және бір кемшілік, үш кемшілік 

болған жағдайда қойылады. 

Тапсырмалардың 70-тен 89% - 

Егер білім алушы барлық 

жұмыстың кемінде 50% дұрыс 

орындаған болса немесе бір 

қатеден және екі кемшіліктен 

егер қателер мен кемшіліктер саны 

3 бағалау нормасынан асып кетсе 

немесе барлық жұмыстың 50% кем 

дұрыс орындалса қойылады 
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ға дейін орындалуы тиіс артық емес, бір қатеден және бір 

қатеден артық емес, үш қатеден 

артық емес, бір қатеден артық емес 

және үш кемшіліктен артық емес 

болса, төрт-бес кемшіліктер болған 

жағдайда қойылады. 

Тақырыптық 

рефератты 

қорғау) 

Назар 

аударыңыз! 

Антиплагиатқа 

тексеру міндетті! 

рефератты жазуға және 

қорғауға қойылатын барлық 

талаптар орындалды: мәселе 

белгіленген және оның 

өзектілігі негізделген, 

қарастырылып отырған 

мәселеге әртүрлі көзқарасқа 

қысқаша талдау жасалды және 

өз позициясы қисынды 

баяндалған, тұжырымдар 

тұжырымдалған, тақырыбы 

толық ашылған, көлемі 

сақталған, сыртқы рәсімдеуге 

қойылатын талаптар сақталған, 

қосымша сұрақтарға дұрыс 

жауаптар берілген. 

Тақырыптың мазмұны толық 

ашылды және жұмыс таңдалған 

тақырыпқа сәйкес келеді, әр 

бөлім бойынша негізделген 

қорытындылар бар; жұмыс 

дұрыс ресімделген, 

стилистикалық емес қателер 

бар; жұмыс өз бетінше 

орындалды, барлық таңдалған 

әдебиеттер талданып, жұмыста 

қолданылды 

рефератқа және оны қорғауға 

қойылатын негізгі талаптар 

орындалған, бірақ кемшіліктер 

жіберілген. Атап айтқанда, 

материалды баяндауда 

дәлсіздіктер бар; пікірде 

логикалық бірізділік жоқ; 

реферат көлемі сақталмады; 

ресімдеуде қателіктер бар; 

қорғау кезінде қосымша 

сұрақтарға толық емес 

жауаптар берілген. Жұмыстың 

мазмұны негізінен тақырыпқа 

сәйкес келеді немесе оның 

көлемі жоғары, қорытындылар 

негізінен бөлімнің мазмұнына 

сәйкес келеді; жұмыс негізінен 

дұрыс ресімделген, кейбір 

мәнерлі емес стилистикалық 

және грам-матикалық қателер 

бар; жұмыс негізінен өз 

бетінше орындалды, әдебиет 

қолданылды 

рефераттауға қойылатын 

талаптардан елеулі ауытқулар бар. 

Атап айтқанда: тақырып ішінара 

ғана жарық берілген; реферат 

мазмұнында немесе қосымша 

сұрақтарға жауап беру кезінде 

нақты қателіктер жіберілген; 

қорғау кезінде қорытынды жоқ. 

Жұмыстың мазмұны тақырыпқа 

ішінара сәйкес келеді; 

қорытындылар жұмыстың барлық 

бөлімдері бойынша жасалмаған 

немесе бөлімнің мазмұнына 

ішінара сәйкес келеді немесе 

келтірілген деректер бойынша 

тұжырымдар жоқ;  

жұмыс негізінен дұрыс 

ресімделген, Елеулі стилистикалық 

және грамматикалық қателер бар, 

жұмысты ресімдеуде ұқыпсыздық 

жіберілген: жолдар 

қалдырылмаған, беттердің 

нөмірленуі жоқ, мәтін бойынша 

түзетулер жіберілген, титул парағы 

дұрыс ресімделмеген; жұмысты 

орындау үшін әріптестер 

тарапынан тұрақты көмек 

көрсетілді, әдебиет ішінара 

пайдаланылды 

реферат тақырыбы ашылмаған, 

мәселенің маңызды түсінілмеуі, 

жұмыстың мазмұны мәлімделген 

тақырыпқа сәйкес келмейді; 

қорытындылар жоқ немесе 

бөлімнің мазмұнына сәйкес 

келмейді. жұмыстың мәтіні 

ұқыпсыз, айқын емес, дөрекі 

стилистикалық және 

грамматикалық қателер бар. бір 

немесе бірнеше көздерден алынған 

мәтін фрагменттерінің санақ 

жүргізілгені байқалады, әдебиет 

пайдаланылмады 

Аралық 

бақылауға 

арналған тест 

түріндегі 

100-90% дұрыс жауаптар 89-70% дұрыс жауаптар 69-50% дұрыс жауаптар 49-0% дұрыс жауаптар 
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тапсырмалар 

Эссе 

Назар 

аударыңыз! 

Антиплагиатқа 

тексеру міндетті! 

жұмыс барлық талаптарға 

жауап береді, сондай-ақ 

ғылыми жаңалығымен 

ерекшеленеді. Эссе тақырыбы 

толық ашылған, авторлық 

ұстаным анық көрсетілген, 

логикалық және негізделген 

қорытындылар бар. Эссе 

ұсынылған негізгі және 

қосымша әдебиеттер негізінде 

жазылған. Жұмысты безендіру 

жоғары деңгейде орындалды. 

"Өте жақсы"бағаға қойылатын 

талаптар. Сонымен қатар, білім 

алушыларға оқу пәні 

бағдарламасында ұсынылған 

әдебиеттер пайдаланылмайды.  

Жалпы эссе тақырыбы ашылды; 

тұжырымдар тұжырымдалған, 

бірақ жеткілікті түрде 

негізделмеген; қажетті негізгі 

және қосымша әдебиеттер 

қолданылған; авторлық 

ұстаным жеткіліксіз анық 

көрінген. Сауатты безендіру.  

Тақырып бірнеше негізгі және 

қосымша көздерді пайдалану 

негізінде ашылады; өз 

позициясы нашар көрсетілген, 

қорытындылар бар, бірақ олар 

негізделмеген; материал сәйкес 

дәлелсіз мазмұндалған. 

Ресімдеу бойынша кемшіліктер 

бар. 

Эссе тақырыбы ашылмаған; 

материал өзіндік бағалаусыз және 

тұжырымдарсыз жазылған; 

силлабуста көрсетілген 

әдебиеттерге сілтеме жоқ. 

Жұмысты рәсімдеу бойынша 

кемшіліктер бар. 

Іскерлік ойын 

және тренинг 

Барлық қойылған сұрақтарға 

толық және негізделген 

жауаптар берілді, практикалық 

міндеттер дұрыс және ұтымды 

(ұтымды әдістемелерді 

пайдалана отырып) шешілді; 

жауаптарда басты, барлық 

теориялық ережелер 

басшылық құжаттардың 

талаптарымен шебер 

байланыстырылды; жауаптар 

нақты және қысқа болды, ал 

ойлар қисынды ретпен 

баяндалды; фактілерді, 

оқиғаларды, құбылыстарды, 

олардың өзара байланысы мен 

дамуындағы процестерді өз 

бетінше талдай білу көрсетілді. 

Қойылған сұрақтарға толық, 

жеткілікті түрде негізделген 

жауаптар берілді, практикалық 

тапсырмалар дұрыс шешілді; 

жауап беру кезінде бастысы 

әрдайым бөлінбеді, жекелеген 

ережелер басшылық 

құжаттардың талаптарына 

сәйкес келмеді, практикалық 

тапсырмаларды шешу кезінде 

есептеудің ұтымды әдістері 

әрдайым пайдаланылмады; 

жауаптар негізінен қысқа, 

әрқашан айқын емес болды. 

Берілген, негізінен, барлық 

қойылған сұрақтарға дұрыс 

жауаптар берілген, бірақ тиісті 

тереңдіктерсіз және 

негіздеусіз, практикалық 

міндеттерді шешу кезінде 

білім алушы бұрынғы 

тәжірибесін қолданды және 

есептерді орындаудың немесе 

міндеттерді шешудің жаңа 

әдістерін қолданбаған, 

сұрақтарға жауап беру кезінде 

ең бастысы бөлінбеген; 

жауаптар көп сөз, анық емес 

және қисынды жүйелерсіз; 

жекелеген қосымша сұрақтарға 

оң жауаптар берілген жоқ. 

Практикалық тапсырмаларды 

орындау кезінде, өз рөлін 

орындау кезінде қиындайды, 

жұмыс оқытушыға немесе басқа 

да білім алушыларға тіреумен 

жүргізіледі. 
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Өзгерту 

нөмірі  

Өкімші құжатты (іс 

жүргізу) енгізу 

немесе өзгерту 

туралы нөмірі мен 

күні  

Өзгертулер 

енгізу күні  
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