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1 Қолдану саласы 

1.1 «Пәннің оқу бағдарламасын жасау туралы ереже» (ары қарай – 

Ереже) С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

(ары қарай – Университет) кафедраларының профессорлық-оқытушылық 

құрамы (ары қарай ПОҚ) әзірлеген пәннің оқу бағдарламарын жасау тәртібін, 

мақсат, міндеттерін анықтайды.  

1.2 Осы Ереже Университет кафедралары ПОҚ оқу-әдістемелік құжат 

түрлерін жасау үшін және оқу үрдісінің ұйымдастырылуын оқу-әдістемелік 

қамтамасыз етуде іштей тексерулер жүргізуге қолданылады.  
 

2 Нормативті сілтемелер 

Ереже келесі заңдастырылған актілер мен нормативті құжаттардың 

талаптарын ескере отырып жасалды: 

- Қазақстан Республикасы 2007 жыл 27 шілдедегі №319-111 «Білім 

туралы» заңы; 

- ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылдың 31 қазанындағы 

«Білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарттарды бекіту туралы» №604 бұйрығы; 

- Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылдың 30 қазанындағы 

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

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидалары туралы» №595  бұйрығы;  

- Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылдың 29 қарашасындағы 

«Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру ережесін бекіту 

туралы» №583 бұйрығы; 

- Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылдың 21 желтоқсандағы 

№644 «оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты жүзеге асыру 

ережесін бекіту туралы» бұйрығы. 
 

3 Белгілеулер мен қысқартулар   

МЖМБС – Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім 

берудің жалпыға міндетті білім беру стандарты; 

РОӘК – Республикалық оқу-әдістемелік кеңес (мамандық бойынша 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру); 

УАК - университеттің Академиялық кеңесі; 

АСжББББД Академиялық саясат және білім беру бағдарламаларды 

басқару департаменті; 

СМжБМБ-сапа, мониторинг және болжамдау менеджмент бөлімі; 

СМЖ – сапа менеджмент жүйесі;  

ПОҚ - профессор-оқытушылар құрамы; 

ФК – факультет кеңесі. 
 

4 Жалпы ереже 

4.1 Типтік оқу бағдарламасы – МЖМБС типтік оқу жоспарының нақты 

пәні бойынша мемлекеттік компонентті оқытудың нақты мазмұнын 
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анықтайтын құжат. Типтік оқу бағдарламасы МЖМБС талаптарына сәйкес 

жасалынып, білім беру аясындағы орталық орындаушы ұйыммен бекітіледі.  

Типтік бағдарлама болмаған жағдайда мамандық пәнінің оқу 

бағдарламасы жасалынады.  

4.2 Пәннің оқу бағдарламасы – жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

кәсіптік білім берудің МЖМБС-на сәйкес пәнді (міндетті компоненттің) 

оқытудың мақсатын, міндетін, мазмұны мен технологиясын анықтайтын 

құжат.  

4.3 Республикалық оқу әдістемелік кеңесінде (әрі қарай - РОӘК) білім 

беру бағдарламасының типтік оқу бағдарламасы болмаған жағдайда ПОҚ–

мен пән оқу бағдарламасы жасалынады. 

4.4 Оқу бағдарламасы - меңгеруге тиісті әрбір оқу пәнінің мазмұны, 

іскерлік пен дағдыларын анықтайтын бағдарлама. Оқу бағдарламасының 

әрекет ету мерзімі 3 жыл мерзімге шектеледі.  
 

5 Оқу бағдарламасын жасау тәртібі және әрекетке енгізу 

5.1 Оқу бағдарламасы келесі бөлімдерден тұрады: түсініктеме жазба, пән 

мазмұны және әдебиеттер тізімі (негізгі және қосымша бөлімдер). 

5.2 Оқу бағдарламасы мазмұнының негізін пәнді (мемлекеттік компонент) 

оқып білетін негізгі бөлімдері көрсетілген, мамандық бойынша білім беру 

бағдарламасының міндетті минимумын құрайды. Пәнді меңгеру үшін, білім 

саласына қатысты негізгі, көпшілік мақұлдаған және арнайы түсініктер енгізіп, 

бағдарлама мазмұны білім көлемі туралы нақты және анық ақпарат беруі тиіс.  

5.3 Оқылатын материал пәннің ең аз еңбек сыйымдылығына түзетілуі 

тиіс. Бағдарламада пәннің мазмұны туралы барлық ақпарат бөлімдер мен 

тақырыптар бойынша топтастырылады. Бағдарламада жалпы пәнді түсіну 

үшін қажетті сабақтардың барлық түрлері бойынша тақырыптар мен 

сұрақтардың ең аз тізбесі болуы тиіс. 

5.4 Пәннің оқу бағдарламасы кафедра отырысында, факультет кеңесінде 

қарастырылып талқыланады.  

5.6 Оқу бағдарламасы Университет Академиялық кеңесімен бекітіледі.  

 

6 Пән оқу бағдарламасының құрылымы 

6.1 Сыртқы бет (қосымша 1); 

6.2  Түсініктеме хат (қосымша 2); 

Осы пән қандай білім беру бағдарламаларына арналған, пәннің мақсаты, 

міндеттері, оқыту (құзыреттілік) нәтижелері, білім алушы тиісті білім беру 

деңгейіндегі Дублин дескрипторлары арқылы пәнді оқу нәтижесінде де4гей 

бойынша меңгеруі мүмкін (бірінші деңгей – бакалавриат, екінші деңгей – 

магистратура, үшінші деңгей – докторантура) құзыреттілік арқылы 

көрсетіледі. 

Оқу нәтижелері қол жетімді болуы және білім алушы оқу аяқталғаннан 

кейін көрсете білуі тиіс нысанда сипатталуы тиіс. Сонымен қатар, оқыту 

әдістері мен оларға қол жеткізуді бағалау әдістерін анықтау қажет. 

Нәтижелер объективті түрде өлшенетін болуы тиіс. Оқу нәтижелері барлық 
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бағдарлама деңгейінде де, модуль, жеке пән деңгейінде де қалыптасады. Бұл 

ретте Блум таксономиясын, қайта деректемелері мен постреквизиттерін 

пайдалану қажет (қосымша 4). 

6.3 Пәннің мазмұны (қосымша 3); 

6.3.1 Кіріспе (объектілер, оқылатын пәннің әдістері, оның басқа 

ғылымдардың арасындағы рөлі мен орны туралы мәліметтер, қысқаша 

тарихи очерк); 

6.3.2 Негізгі бөлім (барлық ақпарат тізімі аз көлемде болатындай 

бөлімдер мен тақырыптарға топтастырылады) Бөлім тақырыбы (әрбір 

тақырыптың қысқаша мазмұны, негізгі сұрақтар, берілген тақырып бойынша 

ашылатын түсініктер, методологиялық бағыт, және т.б.);  

6.3.3 Практикалық (зертханалық) сабақтар тақырыптарының 

үлгілік тізімі. Практикалық (зертханалық) сабақтарда қарастырылатын 

үлгілік (болжалды) тақырыптар көрсетіледі;  

6.3.4 Білім алушының (магистранттың) оқытушымен өзіндік 

жұмыс тақырыптарының үлгілік тізімі. БОӨЖ (МОӨЖ) қарастыру үшін 

үлгілік (болжалды) тақырыптар көрсетіледі 

6.3.5 Білім алушының (магистранттың) өзіндік жұмыс 

тақырыптарының үлгілік тізімі. БӨЖ (МӨЖ)-да қарастыру үшін үлгілік 

тақырыптар көрсетіледі;  

6.4  Әдебиеттер тізімі.  

Пән бойынша әдебиеттер негізгі, қосымша болып бөлінеді, сондай-ақ 

интернет-дерек көздері көрсетіледі. Әдебиет тізімінде гуманитарлық және 

әлеуметтік ғылымдар пәндері үшін соңғы 5 жыл ішінде, жаратылыстану-

техникалық ғылымдар пәндері үшін 10 жыл ішінде жарық көрген деректер 

болуы тиіс. 

 

7 Өзгерістер 

7.1 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 орналасқан 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. 

7.2 Түпнұсқаға және есепке алынған жұмыс даналарына өзгерістер мен 

қосымшаларды енгізу үшін СММжББ және ҚБЖ жауапты. 

7.3 Ережені тексерулердің мерзімділігін есепке алу парағына міндетте 

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

7.4 Ережеге өзгерістер мен қосымшаларды енгізу үшін мыналар негіз 

бола алады: 

- заң күші бар нормативтік-құқықтық актілерге жаңадан енгізілген 

өзгерістер мен қосымшалар; 
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- ректордың бұйрықтары; 

- құрылымдық бөлімшелер арасында міндеттерді қайта бөлу; 

- құрылымдық бөлімшелерді қайта құру; 

- СБӨ рұқсатымен енгізілген өзгерістердің себебі көрсетілген ҚБЖ 

қызметтік жазбасы. 

7.5 Ұйымның немесе құрылымдық бөлімшенің атауы өзгертілген кезде 

ереже ауыстырылуы керек. 

7.6 Ауыстырылған жағдайда ереженің күшін жоғалтқан университеттегі 

барлық даналар алынып, жаңасымен ауыстырылуы тиіс.  

7.7 Ескірген ережені алу және ауыстыру үшін ҚБЖ және СММжББ 

жауапты.  

7.8 Ескірген ережеде «Жойылды» деген белгі, жою негіздемесі, күні 

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

жіберіледі. Мұрағаттық құжаттар жұмысқа пайдаланылмайды.  

 

8 Келісу, сақтау және тарату 

8.1 Ережені Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінің 

талаптарына сәйкес келісуді ҚБЖ жүзеге асырады.  

8.2 Ережені ҚБЖ әзірлейді. 

Ережені мыналар келіседі: 

- СБӨ; 

- оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор; 

- АСжББББ департаментінің директоры;  

- құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінің бастығы; 

- кадрлар және құқықтық қолдау бөлімінің бастығы; 

- сапа менеджменті мониторинг және болжау бөлімінің бастығы; 

- заңгер кеңесші. 

8.3 Ережені ректор бекітеді және жойылғанға дейін әрекет етеді. 

8.4 Ереженің түпнұсқасы құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау 

бөлімінде сақталады және оның сақталуы үшін құжаттамалық қамтамасыз 

ету және бақылау бөлімінің бастығы жауапты болады.  

8.5 Құрылымдық бөлімшенің барлық жұмысшыларының ереженің 

мазмұнымен жеке танысуы үшін ҚБЖ, кадрлар бөлімінің бастығы және 

құқықтық қолдау жауапты. 

8.6 Ереженің есепке алыныған жұмыс даналарын құжаттамалық 

қамтамасыз ету және бақылау бөлімі таратады. 

8.7 Ереженің есепке алынған жұмыс данасының бөлімшеде сақталуы 

үшін ҚБЖ жауапты. 
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Қосымша 1 / Приложение 1 

(Оқу бағдарламасының сыртқы беті / Титульный лист учебной 

программы) 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ/ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

 

СӘРСЕН АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН 

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ /ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ С.АМАНЖОЛОВА 
 

 
 

 
БЕКІТІЛГЕН / УТВЕРЖДЕН 

Университеттің Академиялық Кеңесімен / 

Академическим Советом университета 

20____ ж.«___» _________  

Хаттама / Протокол №__ 

Академиялық Кеңестің төрағасы / Председатель 

Академического Совета 

________________ Т.А.Ә. / Ф.И.О. 

 

 

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ/УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

 

(пән атауы/наименование дисциплины) 

 

 

(БББ коды, атауы / код, наименование образовательной программы) 

 

 

(оқу кредиттерінің көлемі/объем учебных кредитов) 

 

 

 

Усть-Каменогорск, 20__ ж / г 

 
 

Ф П ВКГУ 048-19-01-Учебная программа / ШҚМУ Е Ү 048-19-01-Оқу бағдарламасы  (в 

колонтитул) 
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Оқу бағдарламасын құрастырған / Учебная программа составлена 

 
(құрастырушының ТАӘ, лауазымы, ғылыми дәрежесі және атағы / Ф.И.О., должность, ученая степень 

и звание составителя) 

 

 

 

Кафедра отырысында қаралған және талқыланған / Рассмотрена и обсуждена 

на заседании кафедры_______________________ 

 

«___»_____________20__ж.         Хаттама / Протокол №____ 

 

Кафедра меңгерушісі/ Зав. кафедрой _________________(ТАӘ/Ф.И.О.) 

 

 

 

Факультет Кеңесімен мақұлданған /Одобрена Советом факультета 

_________________________ 

 

«___»_____________20__ж.        Хаттама/ Протокол №____ 

 

Факультет Кеңесінің төрағасы /  

Председатель Совета факультета           ___________    (ТАӘ/Ф.И.О.) 
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(«Түсініктеме жазба» бөлімінің үлгісі) /  

Пример раздела «Пояснительная записка») 

 

Түсініктеме жазба / Пояснительная записка 

 

Пән ___________ (білім беру бағдарламасының коды және атауы) білім беру 

бағдарламасының білім алушыларына арналған. 

 

Дисциплина предназначена для обучающихся образовательной 

программы _______________.(код и наименование образовательной программы) 

 

 

Пәнді оқыту мақсаты: / Цель преподавания дисциплины: 

 

Пәннің міндеттері: / Задачи дисциплины: 

1.  

2.  

3.  

 

Пәнді оқып білудің нәтижелері: пәнді оқып білу нәтижесінде білім 

алушылары қабілетті:   

 

Результаты изучения дисциплины: в результате изучения дисциплины 

обучающиеся способны  

 

Пререквизиттер: / Пререквизиты:  
 

Постреквизиттер: / Постреквизиты: 
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(«Пән мазмұны»бөлімінің үлгісі / Пример раздела «Содержание дисциплины») 

 

Пән мазмұны / Содержание дисциплины 

 

Кіріспе / Введение 

 

(мысал ретінде / в качестве примера) 

  

Становление, развитие и структура инновационной педагогической 

деятельности (пример) 

Сущность понятий «новация», «инновация», «инновационный процесс», 

«инновационное образовательное учреждение». Возникновение понятий «инновация», 

«инноватика». Генезис понятия «инновация». Смешение и различение понятий 

«новшество» и «инновация».  Определение понятия «инновация» в Законе РК «О 

государственной поддержке инновационной деятельности». Различные подходы к 

понятию «инновационное образовательное учреждение».  
Классификация инноваций. Различные варианты классификации инноваций в 

научно-педагогической литературе: по области применения; по способу осуществления 

нововведений по широте и глубине новаторства;  по характеру происхождения (внешние, 

внутренние).   (пример) 

 

Практикалық сабақ тақырыптарының үлгі тізімі / Примерный перечень тем 

практических занятий 

1. Становлении, развитие и структура инновационной педагогической деятельности 

2. и т.д. 

3.  

 

Білім алушының (магистранттың) оқытушымен өзіндік жұмысының үлгі тізімі /  

Примерный перечень тем самостоятельной работы обучающихся (магистранта) с 

преподавателем 

 

1. Понятие инноваций и инновационных процессов. 

2.  и т.д.. 

3.  

 

Әдебиеттер тізімі / Список литературы 

Негізгі әдебиет / Основная литература 

1. 

2. 

3. 

4. 

Қосымша әдебиет / Дополнительная литература 

1. 

2. 

3. 

4. 

Интернет дерек көздері / Интернет-источники 

1. 

2. 

3. 
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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. Біліу және түсіну әдетте, деңгейге сәйкес 

алдыңғы қатарлы 

оқулықтарды қолдана 

отырып оқыту саласындағы 

ең озық білімдермен 

байланысты белгілі бір 

аспектілерді қамтитын 

жалпы орта білім негізінде 

қалыптасқан зерттеулер 

саласындағы білімдер мен 

түсініктерді көрсету 

әдетте бакалавр деңгейімен 

байланыстырылған зерттеу 

контекст шеңберінде 

идеяларды әзірлеу 

және/немесе қолдану кезінде 

түпнұсқалық көрсетуге негіз 

немесе мүмкіндік құрайтын 

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. Білу мен түсіну 

қабілетін іс-тәжірибеде 

қолдану 

өзінің білімі мен түсінігін 

еңбек қызметіне немесе 

мамандыққа кәсіби 

көзқарасын куәландыратын 

тәсілмен қолдану қабілеті 

және әдетте дәлелдерді 

қалыптастыру және 

негіздеу, зерттеу саласы 

шеңберінде мәселелерді 

шешу арқылы көрсетілетін 

құзыреттерге ие болу 

өз білімі мен түсінігін 

қолдану қабілеті және кең 

(пәнаралық) контекст 

шеңберінде жаңа және оларды 

зерттеу саласына байланысты 

бейтаныс контексттерде 

мәселелерді шешу қабілеті 

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 

олардың білімі мен 

пайымдауларын 

пайдаланумен байланысты 

әлеуметтік және этикалық 

жауапкершілікті есепке алуды 

болжайтын толық емес немесе 

шектеулі ақпарат негізінде 

пікірлерді тұжырымдау 

қабілеті 

жаңа және күрделі идеяларды 

сыни талдауға, бағалауға және 

синтездеуге қабілетті 

4. Қарым-қатынас 

саласындағы 

іскерліктер 

мамандарға, сондай-ақ басқа 

дайындау бағытында 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 тақырып 

бойынша мәртебесі жағынан 

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 

 

Дағды Анықтамасы Түйін сөздер 

Білу Ақпараттты 

түсіну 

Анықтау, сипаттау, белгілеу, атау, атап көрсету, 

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

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

қайталау, салыстыру, сәйкес келу / сәйкестендіру 

Түсіну Мағынаны 

түсіну, басты 

ойды қайталау 

Интерпретациялау, аудару, бағалау, түсіндіру, 

қамту, қорғау, ажырату, кеңейту, жалпылау, 

иллюстрациялау, мысалдар келтіру, мазмұндау, 

болжау, жазу, қорытынды шығару / түйіндеу, пікір 

таластыру / талқылау, ұсыну, құрастыру, 

таныстыру, растау, көрсету, табу, таңдау, түсіндіру, 

атау беру, тұжырымдау, біріктіру, қарсы қою, 

аудару, жіктеу, білдіру, салыстыру 

Қолдану Жаңа жағдайда 

ақпаратты 

немесе 

тұжырымдаман

ы пайдалану 

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

басқару, түрін өзгерту, операция жасау, болжау, 

дайындау, өндіру, айту, көрсету, қолдану, мысалдар 

келтіру, түсіндіру, құрастыру, 

таңдау, ретінде түсіндіру, табу, бағалау, тәжірибеде 

көру, иллюстрациялау, тексеру, растау 

Талдау Жақсы түсіну 

үшін ақпаратты 

немесе 

тұжырымдаман

ы бөлікке бөлу 

Білу, өзара ажырату, бағалау, талдау, ажырату, 

қорытынды шығару, бөлу, байланыс орнату, таңдау, 

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

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

қою, сұрақ қою, диагностикалау, санаттау/ жіктеу, 

көрсету, түсіндіру 

Синтездеу Жаңа нәрсе 

жасау үшін 

идеяларды қосу 

Ұсыну, көрсету, құрылымдау, тұтастық 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, арттыру / 

кеңейту 

Баға Құндылыққа 

қатысты пікір 

жасау 

Бағалай қарау/ бағалай талдау, бағалай салыстыру, 

қарсы қою, 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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МЕРЗІМДІ ТЕКСЕРУДІ ЕСЕПКЕ АЛУ ПАРАҒЫ 

 

Тексеру 

күні 
Тексеру нәтижесі 

Тексерушінің А.Т.Ә., 

лауазымы  
Қолы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


