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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, студенттердің өзіндік 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 Химиялық өндіріс саласында немесе басқа да кәсіби маңызды 

салалардағы тәжірибелік жұмысқа қабілеттілікті  

- жеке және экологиялық қауіпсіздік ережелер білімі  

- мәселелерді табу және шешу қабілеттілігі 

- тұжырымдамалық, аналитикалық және логикалық ойлау дағдылары. 

 

5 ПОӘК міндеттері 

 

5.1 Нақты мамандықтың 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 Студенттердің өзіндік жұмысын аудиториялық және аудиториядан 

тыс уақыттарда ұйымдастыру.  

5.5 Студенттердің 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 / пәннің оқу бағдарламаларын құрастыру Ережесі 

бойынша құрастырылған оқу бағдарламалары;  

6.3 Студент (магистрант) үшін пәннің оқу бағдарламасы Силлабус (Syllabus) 

(қосымша-2); 

 

7 ПОӘК құру тәртібі  
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7.1 Пәннің ОӘК кафедра меңгерушісінің тапсырмасы бойынша жоғарыда  

көрсетілген құжаттардың негізінде оқытушы жасайды (немесе оқытушылар тобы).  

7.2 Егер пән МЖМБС мен оқу жоспарларының талабымен бірдей бірден 

бірнеше ЖББ-ның жоспарына енгізілсе, онда осы мамандықтар (бағыттар) 

бойынша пәннің үйлестірілген бір ОӘК жасалады.  

7.3 Оқытудың күндізгі, сырттай оқу бөлімдері мен экстернаттың бірыңғай 

мамандықтары (бағыты) үшін бірлестірілген пәннің оқу әдістемелік кешені 

жасалады.  

7.4 Пәннің ОӘК бекіту және келісудің үлгілік тәртібі:  

- кафедра отырысында қарастырылады; 

- мамандық (бағыты) бойынша бітіртуші кафедра(лар)мен келісіледі;  

- факультет кеңесі төрағасымен бекітіледі.  

7.5 Пәннің бекітілген ОӘК-ң әрекет ету мерзімі МЖМБС бағыты 

(мамандық) бойынша әрекет ету мерзімімен анықталады және қажетінше 

толықтырылады.  

7.6 Мүмкін болатын өзгерістер мен толықтырулар жоғарыда көрсетілген 

тәртіппен ағымдағы жылдың 30 маусымына дейін келісіледі және бекітіледі.  

7.7 Бекітілген өзгерістер мен толықтырулар жаңа оқу жылының 1 

қыркүйегінен бастап іске кіріседі.  

Ескерту 1. 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 Студентке арналған  пәннің оқу бағдарламасы Силлабус (Syllabus) 

 

8.1 Силлабус – оқылатын пән туралы ақпаратты, оның қысқаша мазмұнын, 

мақсаты мен міндеттерін, құзыреттері мен тиісті білім беру деңгейіндегі Дублиндік 

дескрипторлар негізінде оқытудың қол жетімді нәтижелерін қамтитын пәннің 

бағдарламасы (бірінші деңгей – бакалавриат, екінші деңгей – магистратура, үшінші 

деңгей-докторантура). 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, оқытушының талаптары, емтихан сұрақтары (1 

кредитке 15 сұрақ есебінен) және бақылау материалдары (кафедрадағы жеке 

папкада) және әдебиеттер тізімі - Негізгі, қосымша, анықтамалық, интернет көздері 

(2 қосымша).  

8.2 Силлабус оқу бағдарламасының негізінде құрылады және жұмыс 

берушімен келісіледі. Силлабусты құру кезінде пререквизит және 

постреквизитті ескере отырып, жүйелі қадам жасау қажет  
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8.3 Syllabus-тың нақты берілген құрылымы:  

8.3.1 Басқы бет: 

- ЖОО атауы; 

- кафедра атауы; 

- білім беру бағдарламасының коды және атауы; 

- пәннің коды және атауы; 

- кредиттер саны; 

- семестр; 

- пәнді өткізу уақыты мен орны;, 

- кеңестер беру уақыты; 

- оқытушы (оқытушылар) туралы мәліметтер; 

- байланыс ақпараты; 

8.3.2 Бағдарлама мазмұны: 

- Пән  туралы ақпарат; 

- Пәннің сипаттамасы: 

- Пәннің мақсаты; 

- құзыреттіліктер; 

- оқу нәтижелері; 

- арнайы міндеттер; 

- 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 

 

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 кем дегенде үш жылда бір рет қайта қарайды. 
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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; 

- Ұйымның немесе құрылымдық бөлімшенің атауы өзгертілген кезде 

ереже ауыстырылуы керек.  

9.5 Ауыстырылған ереже күшін жоғалтқан жағдайда университеттегі 

барлық даналар алынып, жаңасымен ауыстырылуы тиіс.  

9.6 Ескірген ережені алу және ауыстыруға ҚБЖ және АжСМБ жауапты.  

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

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

жіберіледі. Мұрағаттық құжаттар жұмысқа пайдаланылмайды.  

 

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; 

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 Құрылымдық бөлімшенің барлық жұмысшыларының ереженің 

мазмұнымен жеке танысуы үшін ҚБЖ, кадрлар бөлімінің бастығы және 

құқықтық қолдау жауапты. 

10.6 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 құрылымы (ПОӘК) 

 

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 010-18-01- Оқу-әдістемелік кешен / 

Ф П ВКГУ 010-18-01- Учебно-методический комплекс 
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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 дисциплины 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 құрастырушылар / Разработчик 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. 

 

__________________________________________________________________  
(факультет атауы) 

факультетінің Әдістемелік Кеңесімен келісілді / Одобрена Методическим 

Советом факультета ____________________________________________ 
(название факультета) 

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

 

 

https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_kaz_20181116.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_kaz_20181116.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_kaz_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  

 

Структура программы дисциплины (SYLLABUS)/ Пән 

бағдарламасының құрылымы (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 010-18-03 Пән бағдарламасы (Syllabus) 

Ф П ВКГУ 010-18-03 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 / 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 университет Әдістемелік кеңес отырысында 

бекітілген оқу бағдарламасы негізінде жасалған / Программа дисциплины 

разработана на основании учебной программы, утверждённой на заседании 

Методического 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. 

 

 

__________________________________________________________________

_  
(факультет атауы) 

факультетінің Әдістемелік кеңесімен құпталды / Одобрена Методическим 

советом факультета _________________________________________________ 
(название факультета) 

 

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

 

 

ФӘК төрағасы / Председатель МСФ ________________ А.Т.Ә. / Ф.И.О. 

https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_kaz_20181116.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_kaz_20181116.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_kaz_20181116.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_kaz_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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1.Пән туралы ақпарат / Информация о дисциплине 
 

Пәннің атауы/ 

Наименование 

дисциплины 

Пәннің коды / Код 

дисциплины 

Кредит саны / 

Количество 

кредитов 

Курс/Курс   

Семестр/семестр  

БББ атауы / Название 

ОП 

БББ коды / Код 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  

 

5. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар / Календарно-тематический план 
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№ 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.) 

Пр/сем./ 

зертх-қ./ 

студ (с.) / 

Пр/сем./л

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

 
№ Тақырып 

атауы / 

Наименование 

тем 

БӨЖ мен БОӨЖ 

тапсырмаларының 

мазмұны / 

Содержание заданий 

для СРО и СРОП 

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. 

 

10. Ұпай қою саясаты / Политика выставления оценок  
(оқыту тілінде таңдап алу / выбрать на языке обучения) 
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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 ауысша 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 1 100 

… Бақылау жұмыстары және 

коллоквиумдар 

100 1 100 

Барлығы 300/3 = 100 

Рейтинг 2 

1 Жеке тапсырмалар 100 1 100 

2 Зертханалық жұмысты орындау 

және қорғау 

100 1 100 

… Бақылау жұмыстары және 

коллоквиумдар 

100 1 100 

Барлығы 300/3 = 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, 

мұндағы Р1 – бірінші аралық бақылау бағасы; Р2 – екінші аралық бақылау 

бағасы. 

Пән бойынша қорытынды баға білім алушы тек емтиханға жіберу 
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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 білімлаушыларға пәннің жұмыс оқу жоспары 

(силлабусы), академиялық пәннің жоспарланған оқу 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 

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 
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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 болып табылады. 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 студенттердің белсенді қабылдауын іске асыруды 

көздейді; 

- екінші - оқытушының ұсынымы негізінде студенттердің 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;  

- Білім алушының үшінші функциясы – 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; 

- Білім алушының төртінші функциясы түсініктеме, ақыл-кеңес, 

консультация алу үшін оқытушымен сұхбаттасуын білдіреді.  

 

Политика оценивания учебных достижений обучающихся основывается 

на принципах академической честности, единства требований, объективности 

и справедливости, открытости и прозрачности. 
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На первом учебном занятии преподаватель знакомит обучающихся с 

содержанием рабочей учебной программы (силлабусом) дисциплины, 

планируемыми результатами обучения по учебной дисциплине и 

процедурами их оценивания. 

В случае проявления академической нечестности со стороны 

обучающихся вуза: 

- во время аудиторных и внеаудиторных занятий: после первого 

допущенного нарушения созданной комиссией проводится беседа с 

обучающимся; в акте фиксируются вынесенное предупреждение и 

принимаемая мера (снижение оценки за оцениваемую работу; аннулирование 

письменной работы обучающегося, рекомендация к повторному проведению 

контрольного мероприятия и пр.). В случае повторного допущения фактов 

академической нечестности в течение учебного года вновь создается 

комиссия, составляется акт и передается в Дисциплинарно-

антикоррупционный совет (далее – ДАС) для принятия дальнейших 

решений; 

- во время промежуточной или итоговой аттестации: обучающийся, 

проявивший академическую нечестность, удаляется из аудитории без права 

пересдачи экзамена в тот же академический период. При этом в 

экзаменационную ведомость вносится запись «Удален с экзамена за 

проявление академической нечестности» с указанием ее вида. Повторная 

сдача экзамена осуществляется в Летнем семестре или в следующем 

академическом семестре на платной основе. При этом обучающийся вновь 

записывается на данную учебную дисциплину, посещает все виды учебных 

занятий, выполняет все виды учебной работы согласно рабочей учебной 

программе и сдает экзамен. В случае повторного удаления с экзамена (в 

течение всего периода обучения в вузе) обучающийся отчисляется без права 

дальнейшего восстановления в ВКГУ. 

Посещение обучающимися всех аудиторных занятий без опозданий 

является обязательным. В случае пропуска занятия отрабатываются в 

порядке, установленном деканатом.  

Присутствие на лекциях посторонних лиц, не являющихся 

контингентом студентов данного курса, запрещается. 

Работы следует сдавать в указанные сроки. Крайний срок сдачи всех 

заданий – за 5 дней до начала экзаменационной сессии.  

Повторение темы и отработка пройденных материалов по каждому 

учебному занятию обязательны. Степень освоения учебных материалов 

проверяется тестами или письменными работами. Тестирование студентов 

может проводиться без предупреждения. 

При выполнении самостоятельной работы обучающегося под 

руководством преподавателя (СРОП) учитывать следующие основные 

функции:  

- первая – предполагает реализацию активного восприятия 

обучающимися информации преподавателя, полученной в период 

установочных занятий по учебной дисциплине; 
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- вторая функция предполагает, что обучающиеся самостоятельно, на 

основании рекомендаций преподавателя, изучают учебно-методические 

пособия, литературные источники, выполняют домашние задания, 

контрольные и курсовые работы и т.д. На этом этапе от студентов требуется 

знание методов работы, фиксация своих затруднений, самоорганизация и 

самодисциплина;  

- третья функция обучающихся состоит в анализе и систематизации 

своих затруднительных ситуаций, выявлении причин затруднений в 

понимании и усвоении ими учебного материала, выполнении других учебных 

действий. Обучающиеся переводят неразрешимые затруднения в систему 

вопросов для преподавателя (ранжируют их, упорядочивают, оформляют), 

строят собственные версии ответов на эти вопросы; 

- четвертая функция обучающихся состоит в обращении к 

преподавателю за соответствующими разъяснениями, советами, 

консультациями.  

 

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.-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 қайтадан қаралды, енгізілген өзгерістер 

_____________________кафедра отырысында бекітілді / Программа 

дисциплины 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: 

 

Факультет әдістемелік кеңесі төрағасы / 

Председатель методического совета факультета  ____________ А.Т.Ә. / Ф.И.О. 
                                                                                                             қолы 

 

Протокол / Хаттама № _____ «_______»______________20     ж./ г. 

 

 

Факультеттің Кеңесі төрағасы /  

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

 

Протокол / Хаттама № _____ «_______»______________20     ж./ г. 
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Қосымша 3 

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 

зерттеу контекст 

шеңберінде жиі 

идеяларды әзірлеу 

және/немесе қолдану 

кезінде түпнұсқалық 

көріну үшін негіз немесе 

мүмкіндік құрайтын 

бакалавр деңгейімен 

байланыстырушы 

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 куәлендіретін 

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 

қорытындыларды 

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 толық емес 

немесе шектеулі ақпарат 

негізінде пікірлерді 

қалыптастыру, олардың 

білімі мен 

пайымдауларын 

пайдаланумен 

байланысты әлеуметтік 

және этикалық 

жауапкершілікті есепке 

алуды болжау қабілеті 

жаңа және күрделі идеяларды 

сыни талдауға, бағалауға және 

синтездеуге қабілетті 

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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Қосымша 4 

 

БЛУМНЫҢ БІЛІМ БЕРУ МАҚСАТТАРЫНЫҢ ТАКСОНОМИЯСЫ  

 
Навык 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 

талдау 

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 

біріктіру 

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, салыстыра бағалау, салыстыру, қарсы қою, қалай 

сипаттау, сынау, ажырату, түсіндіру, қорғау, санау / 

есептеу, анықтау, таңдау, баға беру, сұрақ қою 
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ТАНЫСУ ПАРАҒЫ 

 
№ А.Т.Ә Қызметі Күні Қолы  
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ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРДЫ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ 

 

Өзгерту 

нөмірі  

Өкімші құжатты (іс 

жүргізу) енгізу 

немесе өзгерту 

туралы нөмірі мен 

күні  

Өзгертулер 

енгізу күні  

Өзгерту 

енгізетін 

қызмет иесінің 

А.Т.Ә., 

лауазымы  

Қолы 
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