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ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ РЕСІМДЕУ 

БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР 

Осы ұсыныстар ҚР МЖМБС 5.04.019–2012 " Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары білім. Бакалавриат. 

Негізгі ережелер " және ҚР МЖМБС 5.04.033-2012 "Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру. Магистратура. Докторантура. Негізгі ережелер", Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 

бұйрығымен бекітілген" Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру Ережесі", Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығымен бекітілген" Жоғары оқу 

орындарында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және 

қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі "Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген" Кредиттік 

оқыту технологиясы бойынша 

 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру-кәсіптік 

бағдарламаларын іске асыру мамандықтың оқу-әдістемелік кешені және пәннің 

оқу-әдістемелік кешені негізінде жүзеге асырылады. Пәндердің оқу-әдістемелік 

кешендері:  

1. Пәннің типтік оқу бағдарламасы),  

2. Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы 29.08.2018 ж. ф-та декан), 

3. Силлабус (утв. 29.08.2018 ж. ф-та декан), 

4. Дәріс кешені (дәріс тезистері, иллюстративті және үлестірмелі 

материалдар, ұсынылатын әдебиеттер тізімі),  

5. Семинарлық (практикалық) сабақтардың, зертханалық сабақтардың 

жоспарлары (ұсынылатын әдебиеттер тізімі),  

6. Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар, 

7. Типтік есептер, Есептеу-графикалық, зертханалық жұмыстарды 

орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар мен нұсқаулар,  

8. Кафедра мәжілісінде бекітілген білім алушылардың оқу жетістіктерін 

бақылау және бағалау бойынша материалдар (РК1,РК2, дана материал, 

студенттердің өзін-өзі дайындауға арналған сұрақтар),  

9. Оқу сабақтарын бағдарламалық және мультимедиялық сүйемелдеу, 

10. Мамандандырылған аудиториялар, кабинеттер, зертханалар тізбесі 

     Пәннің оқу-әдістемелік кешені дәстүрлі түрде оқу-шығармашылық үрдісті 

ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыз етудің негізі және үздіксіз білім берудің 

барлық буындары мен тармақтарын ресурстық қамтамасыз ету және ақпараттық 

кеңістікті нығайту мен дамытудың факторы болып табылады. ПОӘК келесі 

міндеттерді шешуге бағытталған:  

- нақты мамандықтың білім беру бағдарламасындағы оқу пәнін анықтау және 

орны;  

- білім беру бағдарламасының пәнаралық логикалық байланыстарын жүзеге 

асыру;  

- оқу сабақтарының тақырыптары мен түрлері бойынша оқу уақытын бөлу;  

 - аудиториялық және аудиториядан тыс уақытта білім алушылардың өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру;  



- оқушылардың танымдық және шығармашылық қызметін жандандыру;  

- оқу және зерттеу үрдістерінің өзара байланысын қамтамасыз ету. 

ПОӘК-ны қалыптастыру үшін пәнді жүргізуші лекторлар мен оқытушылар 

жауап береді. 

1. Пәннің типтік оқу бағдарламасы. Үлгілік оқу бағдарламасы (ҮОЖ) – білім 

беру саласындағы уәкілетті орган бекітетін және ұсынылатын әдебиеттің 

мазмұнын, көлемін, көлемін айқындайтын және мамандықтың үлгілік оқу 

жоспарының міндетті компоненті пәнінің оқу құжаты. ОЖЖ базалық жоғары оқу 

орындарымен әзірленеді, онда ҚР Білім және ғылым министрінің бұйрығымен 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарының тиісті 

мамандықтары бойынша оқу-әдістемелік секциялар құрылған. Типтік оқу 

бағдарламасы жұмыс оқу бағдарламасын (ОЖЖ) жасауға негіз болып табылады. 

2. Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы. Жұмыс оқу бағдарламасы жұмыс оқу 

жоспарының барлық пәндері бойынша әзірленеді. Бұл міндетті компонент пәндері 

үшін типтік оқу бағдарламасы немесе таңдау компоненті пәндері үшін университет 

бекіткен пәннің оқу бағдарламасы негізінде әзірленген оқу құжаты. Пәннің жұмыс 

оқу бағдарламасы келесі міндеттерді шешуге бағытталған: білім алушылардың 

қажетті құзыреттіліктерді игерудегі пәннің оқу бағдарламасының орны мен рөлін 

нақты анықтау: білім, білік және практикалық дағдылар кешені;  пәнаралық 

логикалық байланыстарды жүйелі жүзеге асыру, оқылатын материалдың мазмұнын 

келісу және мамандықтың басқа пәндерімен қайталануын жою; оқу түріне 

байланысты курс бөлімдері мен оқу сабақтарының түрлері бойынша оқу уақытын 

ұтымды бөлу, сондай - ақ техникалық құралдарды, оқу-зертханалық жабдықтарды, 

мамандандырылған аспаптар мен қондырғыларды, көрнекі құралдарды және т. б. 

пайдалана отырып сабақтарды өткізу әдістемесін жетілдіру; пәннің мазмұнында 

ғылымның, техниканың, экономиканың және т. б. қазіргі жетістіктерін көрсету.; 

оқушылардың өзіндік жұмысын жоспарлау мен ұйымдастыруды олардың уақыт 

бюджетін ұтымды пайдалануды ескере отырып жақсарту.   

ОЖЖ-ны әзірлеуді оқытудың барлық түрлері үшін бірыңғай лектор жүзеге 

асырады. Бағдарлама кафедраның әдістемелік комиссиясының отырысында 

талқыланады, факультеттің әдістемелік кеңесімен мақұлданады және 

университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен бекітіледі. РУП 3 жылға әзірленеді. 

Бағдарламаның жаңа редакциясы пәннің типтік оқу бағдарламасын ауыстыру 

немесе ҚР БҒМ нормативтік құжаттарын өзгерту кезінде әзірленеді. Жыл сайын, 

оқу процесінің басында ОЖЖ пәндер түзетіледі. Ол жұмыс бағдарламасы 

бекітілгеннен кейін пайда болған өндірістің, ғылымның, техника мен мәдениеттің 

соңғы жетістіктерін, заңнамадағы және пәннің типтік оқу бағдарламасындағы және 

т.б өзгерістерді ескеруі тиіс. Өзгерістер мен толықтырулар көп жиналған кезде 

бағдарламаның жаңа редакциясы әзірленеді. Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы 

келесі құрылымдық элементтерден тұрады: титул парағы; жалпы мәліметтер; 

алғысөз; пәннің мазмұны; ұсынылатын әдебиеттер тізімі. 

Жалпы мәліметтер оқу жұмыс бағдарламасының титулдық парағында 

көрсетіледі. Алғы сөзде курстың өзектілігі, пәнді оқытудың мақсаты мен 

міндеттері, Пәннің пререквизиттері мен постреквизиттері сипатталады.  Білім 

алушылардың тұрақты және тікелей қызығушылығын арттыру үшін пәнді 

оқытудың уақтылығы мен қажеттілігін көрсету қажет. Әсіресе, бұл курс болашақ 

мамандар ретінде қалыптасуда маңызды рөл атқаратынын атап өту керек.  



Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері. Пәнді оқытудың мақсаты мен 

міндеттерін тұжырымдау кезінде пәннің кәсіби, дүниетанымдық және әдіснамалық 

бағытын ашу қажет. Пәнді оқытудың мақсаты оқытылатын пәннің сипаттамасы 

арқылы беріледі, бұл өте маңызды, бұл мақсатты нақты және қысқаша тұжырымдау 

қажет – білім алушылар қол жеткізген басты нәтиже. Мақсаттардан болашақ 

маманның біліктілігімен анықталатын міндеттер туындайды және олар арқылы 

білім алушылардың біліктілік сипаттамасымен белгіленген талаптарға сүйене 

отырып, қандай нақты дағдылары, іскерліктері мен құзыреттіліктеріне ие 

болатынын, дамушы нарық жағдайында олардың қандай экономикалық және 

әлеуметтік функцияларды өз бетінше орындай алатындай нақты болуы тиіс. 

Пәннің пререквизиттері мен постреквизиттері.  Әрбір курс өзі емес, 

басқалармен тығыз байланысты екені түсінікті, бұл білім алушылардың болашақ 

мамандарын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сондықтан, курстарды оқытудағы 

бірізділікті, сабақтастықты көрсететін өзара байланысты анықтау үшін осы пәнді 

және оларды меңгеру үшін осы пән.    Пәннің мазмұны. Бұл бөлімде пәнді 

оқытудың тақырыптық жоспарын, академиялық сағаттардағы әрбір тақырыптың 

көлемін, олардың оқу сабақтарының түрлері бойынша бөлінуін, сондай-ақ 

практикалық және зертханалық сабақтардың, семинарлардың нақты тізбесін, білім 

алушылардың өзіндік жұмысының тақырыбын, бақылау нысандарын көрсететін 

кесте келтіріледі.  

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі. Білім алушыларға ұсынылатын негізгі және 

қосымша әдебиеттер тізімі келтіріледі (оқулықтар, оқу құралдары, әдістемелік 

нұсқаулар, лекциялар конспектілері, кейстер, портфолио, ПОӘК, анықтамалар 

және т.б.).   

3. Пән бойынша оқу бағдарламасы (Syllabus) білім алушыға нақты оқылатын 

пән және дәріскер туралы ақпарат беретін және оқылатын пәннің сипаттамасын, 

оларды оқытудың тақырыптары мен ұзақтығын, өзіндік жұмыс тапсырмаларын, 

кеңес беру уақытын, білім алушылардың білімін тексеру кестесін, оқытушының 

талаптарын, білім алушылардың білімін бағалау критерийлерін және негізгі және 

қосымша әдебиеттер тізімін қамтитын оқу бағдарламасы. Ол пәннің жұмыс оқу 

бағдарламасы негізінде әзірленеді. Пән және лектор туралы ақпаратты қамтиды.  

Титулдық парақта көрсетілген курс туралы ақпарат: пән және мамандық 

атауы, курс, академиялық кезең, пәннің ҚР және ЕСТЅ кредитінде және 

академиялық сағаттарда (сабақ түрлері бойынша, СӨЖ және СӨЖ) еңбек 

сыйымдылығы, қорытынды бақылау түрі. 

Лектор туралы мәліметтер: аты - жөні, ғылыми дәрежесі және ғылыми атағы, 

негізгі жұмыс орны, кафедраның атауы, ғылыми-педагогикалық өтілі, Ғылыми 

қызмет саласы, білім беру ұйымының мекен-жайы, Байланыс телефоны, факс, 

электрондық мекен-жайы.    Оқу пәнінің сипаттамасы. Оқу пәнінің сипаттамасында 

мыналарды көрсету қажет: мамандықтың білім беру бағдарламасындағы пәннің 

орны мен рөлі, Пәннің мақсаты мен міндеттері, олар анық және қысқа 

тұжырымдалған және пәнді оқығаннан кейін білім алушылар алатын негізгі 

теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды көрсетуі тиіс, сондай-ақ 

Курстың қысқаша мазмұнын келтіруі тиіс. Курс бағдарламасына сәйкес оқу үшін 

ұсынылған дәрістер тақырыптарының тізімі, сондай-ақ оларды зерттеу ұзақтығы 

келтіріледі. Кредиттік оқыту технологиясы кезінде білім алушылардың белгілі бір 

тақырыптар тізбесі бойынша (оның ішінде өз бетінше оқуға бөлінген) атқаратын, 

оқу - әдістемелік әдебиетпен және тест, бақылау жұмыстары, коллоквиумдар, 



рефераттар, шығармалар, есептер және т.б. түрінде бақыланатын ұсынымдармен 

қамтамасыз етілген өзіндік жұмыстарының көлемі артады. СӨЖ студенттің 

аудиториядан тыс жұмыс түрі болып табылады, ол оқытушымен байланыста, жеке 

кесте бойынша орындалады, ол оқу сабақтарының жалпы кестесіне кірмейді.  СӨЖ 

барысында оқу бағдарламасының неғұрлым күрделі сұрақтары, үй тапсырмаларын, 

курстық жобаларды (жұмыстарды) орындау, семестрлік жұмыстарды, есептерді 

және СӨЖ тапсырмаларының басқа да түрлерін бақылау бойынша 

консультациялар жүргізіледі. Кредиттік оқыту технологиясындағы оқытушының 

міндеттерінің бірі студенттердің өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі білім алу 

қабілетін дамыту болып табылады. Оқытушының бірінші функциясы – белгілеу 

(тақырып бойынша кіріспе, мақсат, міндеттер қою, практикалық пайдалылығын, 

мәнділігін және материал мазмұнының негізгі бөлімдерінің өзара байланысын 

сипаттау, оқу-әдістемелік құралдармен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар және 

т.б.). Бұл білім алушылардың одан әрі өзіндік жұмысы үшін жеткілікті болуы тиіс. 

Оқытушының екінші қызметі – кеңестік-түзету. Ол білім алушылардың дербес 

жұмысында оқу іс-қимылдарын іске асыруда, жеке консультациялар өткізуде және 

тиісті түзету іс-қимылдарын жүзеге асыруда консультативтік көмек көрсетуден 

тұрады. Оқытушының үшінші функциясы – бақылау-бағалау. Ол білім 

алушылардың білімін, іскерлігін және дағдыларын әртүрлі формада (жазбаша 

немесе ауызша емтихан, тестілеу және т.б.) бағалауды жүргізуді, олардың негізгі 

қиындықтарын анықтау бойынша диалог ұйымдастыруды, сарапшы немесе 

бақылаушы позициясындағы жұмыстың эталондық тәсілдерін болжайды.  

Оқытушының басшылығымен білім алушының өзіндік жұмысының типтік бірлі-

жарым циклі келесі төрт негізгі функцияны қамтиды.  

Біріншісі-білім алушылардың оқу пәні бойынша белгіленген сабақтар 

кезеңінде алған оқытушының ақпаратын белсенді қабылдауын іске асыруды 

көздейді. Бұл кезеңде білім алушылардан жұмыс әдістерін білу, өз қиындықтарын 

бекіту, өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі тәртіп талап етіледі. Білім алушылардың 

үшінші функциясы өзінің қиын жағдайларын талдау мен жүйелендіруден, олардың 

оқу материалдарын түсінудегі және меңгерудегі қиындықтардың себептерін 

анықтаудан, басқа да оқу іс-қимылдарын орындаудан тұрады. Білім алушылар 

шешілмейтін қиындықтарды оқытушыға арналған сұрақтар жүйесіне ауыстырады 

(оларды ранжирлейді, реттейді, ресімдейді), осы сұрақтарға жауаптардың жеке 

нұсқаларын құрастырады. Білім алушылардың төртінші қызметі оқытушыға тиісті 

түсіндірмелерге, кеңестерге, кеңестерге жүгінуден тұрады. Бұл бөлімде сабақ 

түрлерін есепке ала отырып, әрбір өзіндік жұмыс түрі бойынша тапсырмалар 

тізбесі, сондай-ақ ұсынылатын әдебиеттер тізімі, тапсырманы тапсыру нысаны 

және тапсыру мерзімі келтіріледі. Студенттер дайындық деңгейі бойынша, сондай-

ақ оқу материалын меңгеру қабілеті бойынша әртүрлі болуына байланысты, оларға 

кеңес беру қажет: кейбіреулері бірдеңені түсінбеді, басқалары үй тапсырмасын 

орындауға қиналады, үшіншілері сабақта берілгеннен және оқулықтарда 

оқығаннан гөрі көбірек білгісі келеді. Барлық осы және басқа да сұрақтарға білім 

алушылар оқытушының жетекшілігімен өз бетінше жұмыс жасау сабағынан кеңес 

ала алады. Бұл бөлімде оқытушымен байланыста аудиториядан тыс сабақтарды 

өткізу күні, уақыты және орны көрсетіледіОқытушының маңызды міндеттерінің 

бірі әрбір білім алушының оқу жетістіктеріне үнемі мониторинг жүргізу және 

олардың барлығы курсты ойдағыдай игеріп, ол бойынша қорытынды емтихан 

тапсыру үшін оларды түзету болып табылады. Білім алушылардың үлгерімін 



ағымдағы бақылау пәннің әрбір тақырыбы бойынша жүргізіледі және 

аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтарда білімін тексеруді қамтиды. 

Аралық бақылау әр оқу пәні бойынша академиялық кезеңдердің 8-ші және 15-ші 

аптасында өткізіледі. Аралық бақылау оқу процесінің графигімен, сондай-ақ 

академиялық күнтізбемен анықталады және Теориялық оқыту аяқталғаннан кейін 

ұзақтығы 3 апта бойы өткізіледі. Әрбір оқытушы білім алушыларға талаптар 

жүйесін: сабақтардағы тәртіп ережелерін, оқытушымен және басқа да білім 

алушылармен өзара қарым-қатынасты ұсынады. Осы талаптарды орындау Оқу 

процесінің жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді. Ұсынылған тізбе барынша үлкен, 

бірақ барлық мүмкін ережелерді толық аяқтамағанымен және оқытушыға келесі 

тармақтардың қайсысын Syllabus-ке қосу: сабаққа кешікпеу; сабақ уақытында 

сөйлеспеу, күйіс резинкасын шайнамау, газеттерді оқу; ұялы телефонды өшіру; 

сабақтарға іскерлік киімде келу; сабақты жіберіп алмау, ауырған жағдайда 

анықтама беру; жіберілген сабақтарды оқытушы белгілеген уақытта өтеу; 

тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендейді; оқу процесіне 

белсенді қатысу.;  үй тапсырмаларын уақытында және мұқият орындау; 

курстастарына және оқытушыларына шыдамды, ашық, ашық және тілектес болу; 

барлық сабақтарда кері байланысты конструктивті қолдау; білім алушылардың 

білімін бағалау критериилері.  Бақылаудың барлық түрлері бойынша (ағымдық 

және аралық бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау) білім 

алушылардың білімі, білігі, дағдылары мен құзыреттілігі Балды-рейтингтік әріптік 

жүйенің бағаларымен анықталады. 

Пән бойынша ұсынылатын әдебиет негізгі және қосымша болып бөлінеді. 

Негізгі әдебиеттер Негізгі оқулықтар мен оқу құралдары, әдістемелік әзірлемелер, 

соның ішінде кафедра шығарған. Қосымша әдебиеттер өз бетінше жұмыс істейтін 

негіз болуы керек. Баяндамалар, рефераттар, эссе, ғылыми мақалаларды шолулар, 

әр түрлі жобалар мен өзіндік жұмыстың басқа да тапсырмаларын білім алушылар 

негізінен қосымша әдебиет негізінде орындайды. Олар базалық оқулықтар мен оқу 

құралдарын, кафедра шығарған әдістемелік әзірлемелерді, сондай-ақ 

анықтамалықтарды, нормативтік және заңнамалық актілерді, мерзімді 

басылымдарды, интернет-дереккөздерді, виртуалды зертханалық жұмыстар мен 

видеолекциялардың тізбесін, электрондық оқулықтарды, кейстер мен т. б. қамтуы 

мүмкін.  

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесін лектор 

академиялық кезең басталар алдында жасайды.  

4. Дәріс кешені (дәріс тезистері, иллюстративті және үлестірмелі материалдар, 

ұсынылатын әдебиеттер тізімі).  Пәннің дәрістік кешені дәстүрлі (қағаз тасығышта) 

және электронды формадағы дәрістердің тезистерімен (қысқаша тұжырымдалған 

негізгі ережелер) қамтамасыз етілуі тиіс. Дәріс конспектілері типтік және жұмыс 

оқу бағдарламаларына, сондай - ақ дәрістердің күнтізбелік-тақырыптық жоспарына 

сәйкес дайындалуы тиіс. Курс материалын оқу үшін қажетті мазмұны дәрісте толық 

қаралмауы тиіс. Байланыс дәріс сағаттары оңтайлы нұсқада ең күрделі, түйінді, 

проблемалық мәселелерге арналады. Оларды неғұрлым терең өңдеу, сондай-ақ 

игеру үшін күрделі емес материалдар білім алушының оқытушымен дербес 

жұмысына шығарылады. Ең жеңіл сұрақтар үй зерттеу үшін қалдырылуы мүмкін. 

Электронды тасымалдағыштардағы дәрістер конспектілері университет 

кітапханасының электрондық залына тапсырылуы тиіс. Дәрістер конспектіне 

келесі құрылымдық элементтер кіреді: дәріс тақырыбы; мазмұны; Кіріспе; дәрістер 



курсының әр тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары (тест тапсырмалары); 

Қорытынды; Әдебиеттер тізімі.  Жеке дәріс мәтіні тақырып және негізгі бөлімді 

қамтиды. Тақырып бөлімі дәріс тақырыбы мен жоспарын қамтиды. Дәріс 

тақырыбы жоғарыда айтылғандай, пәннің типтік және жұмыс оқу бағдарламасына 

және дәрістік сабақтың күнтізбелік-тақырыптық жоспарына сәйкес болуы тиіс. 

Негізгі бөлім жеке дәрістің мәтінін қамтиды. Дәріс мәтіні дидактикалық және 

әдістемелік өңделген және автормен жүйелендірілген, дәріс жоспарында 

тұжырымдалған сұрақтардың мазмұнын жүйелі түрде ашатын материал болып 

табылады. Дәріс мәтіні дәріс тақырыбын толық және дәлелді қарауды қамтамасыз 

етуі тиіс. Дәріс жоспары дәріс барысында қаралатын сұрақтар тізімі болып 

табылады. Жоспар қарапайым (сұрақтар тізбесі) немесе толық (сұрақтар мен жауап 

алудың егжей-тегжейлі тізбесі) болуы мүмкін. Бақылау сұрақтары әр дәрістің 

соңында беріледі (4-6 сұрақ). Әдебиеттер тізімі Негізгі, дәрістер курсын дайындау 

кезінде қолданылған және автормен ұсынылған әдеби көздер мен Интернет-

ресурстарды тереңдетіп оқыту үшін ұсынылған. Әдебиеттер тізімі барлық дәрістер 

курсы үшін жалпы тізім түрінде және әрбір дәріс үшін бөлек берілуі мүмкін. Жеке 

дәріске арналған әдебиеттер тізімі жоспарнан кейін немесе дәрістің негізгі 

мәтінінен кейін орналасуы мүмкін. Бұл бөлімде дәрістік сабақтарда қолданылатын 

иллюстрациялық және үлестірмелі материалдар тізімі келтіріледі. 

5. Семинарлық (практикалық) сабақтардың жоспары. Жоспарлар (күнтізбелік-

тақырыптық) пәннің жұмыс оқу бағдарламасының өзгеретін бөлігі болып 

табылады және оқытушы академиялық кезеңнің басында оқу сабақтарының әрбір 

түріне (дәріс, семинар (практикалық) және зертханалық) жасайды. Күнтізбелік-

тақырыптық жоспарлар осы семестрге арналған жұмыс оқу бағдарламасын жүзеге 

асыру болып табылады және дәріс курсының жұмыс оқу бағдарламасының 

тақырыптары мен бөлімдерін, сондай-ақ практикалық (семинарлық) және 

зертханалық сабақтарды қамтуы тиіс. Күнтізбелік-тақырыптық жоспарда: сабақ 

өткізу күні, модульдің нөмірі, атауы және Сабақтың тақырыбы, сабақ өткізу түрі, 

сабақта қолданылатын техникалық Оқыту құралдары (ТСО) және мультимедиялық 

құралдар, сондай-ақ бақылау түрлері көрсетіледі.  

6. Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар. Пәнді оқу бойынша 

әдістемелік нұсқаулар студенттің Берілген пәнді оқу үдерісін оңтайлы 

ұйымдастыруға мүмкіндік беретін ұсынымдар мен түсіндірулер кешені болып 

табылады. Ұсынымдарды әзірлеу кезінде курстың бір бөлігін студент өз бетінше 

оқи алады. Әдістемелік ұсынымдардың мазмұны, әдетте, мыналарды қамтиды: 

пәнді оқытудың мақсаттары мен міндеттері; Пәннің құрылымы және курсты 

құрайтын жеке Модульдер;  әр түрлі сабақ түрлеріне (дәріс, семинар, практикалық 

және т. б.) дайындық бойынша ұсыныстар; пәнді оқуға бөлінген уақытты 

жоспарлау және ұйымдастыру бойынша кеңестер; оқу-әдістемелік кешен 

материалдарын пайдалану бойынша ұсыныстар; әдебиеттермен жұмыс істеу 

бойынша ұсыныстар;курстың тест жүйесімен жұмыс істеу, үй тапсырмаларын 

орындау және т. б. бойынша түсініктемелер; әр түрлі бақылау формаларын жүргізу 

кезінде студенттерге қойылатын талаптар (мысалы, ауызша сұрау ұйымдастыру, 

тест тапсырмаларын орындау және т. б.);; 

Пәнді оқу кезінде пререквизиттер мен постреквизиттерді ескере отырып, 

жүйелік тәсілді қолдану ұсынылады.  

7. Типтік есептер, Есептеу-графикалық, зертханалық жұмыстарды орындау 

бойынша әдістемелік нұсқаулар мен нұсқаулар. Әдістемелік нұсқаулар келесі 



бөлімдерден тұрады: титул парағы; есептің мақсаты мен міндеттері; Есеп қою; 

шешу әдісі; тапсырмалар Тізімі және бастапқы мәліметтер; шешу тәртібі; 

ұсынылатын әдебиеттер тізімі. Есепті қою қарастырылып отырған есептің нақты 

тұжырымы мен қабылданған есептік схеманы қамтиды. Есепті шешу әдісінің 

қысқаша сипаттамасы келтіріледі. Белгілі әдістер толық баяндалмайды, әдеби 

дереккөздерге тиісті сілтемелерді келтіреді. Міндеттерді баяндау әдістемесін 

баяндауға мынадай талаптар қойылады: құрудың айқындығы; материалды 

баяндаудың логикалық дәйектілігі; нәтижелерді баяндаудың нақтылығы; 

тұжырымдамалардың қысқаша және дәлдігі; бастапқы деректер оның мақсатына 

сәйкес қарастырылатын әдісті қолдану үшін қажетті және жеткілікті болуы тиіс. 

Есепті шешу тәртібі есепті орындау реттілігі туралы нұсқаулардан тұрады. 

Практикалық (семинарлық) сабақтарға әдістемелік нұсқаулар келесі құрылымдық 

элементтерді қамтиды: титул парағы; кіріспе; мазмұны;  пәннің жұмыс оқу 

бағдарламасына (модульдік) және күнтізбелік-тақырыптық жоспарына сәйкес 

практикалық (семинарлық) сабақтардың тақырыптары; жеке тақырыптардан 

тұратын практикалық (семинарлық) сабақтардың жоспарлары: А) Сабақтың 

мақсаттары мен міндеттері; б) алған біліктері, дағдылары мен құзыреттері; в) 

тақырыпты меңгеру үшін қажетті теориялық сұрақтар; г) сабақта сөйлеуді 

дайындау үшін сұрақтарды қамтитын тапсырма; д) аудиторияда және 

аудиториядан тыс өз бетінше орындау үшін тапсырмалардың тізбесі мен түрлері; 

Е) тақырыпты меңгеру бойынша Өзін-өзі бақылауға арналған. Зертханалық 

жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқауларда: кіріспе; Сабақтың 

мақсаты мен міндеттері; сабақтарға дайындық бойынша білім алушыларға 

ұсынымдар; жұмыс оқу бағдарламасы мен күнтізбелік-тақырыптық жоспарға 

сәйкес зертханалық жұмыстардың тақырыптары; жұмыстың мәнін түсіндіретін, 

оны орындау үшін жеткілікті қысқаша теориялық мәліметтер; Жабдықтар, 

аспаптар мен техникалық құралдар; жұмысты орындау тәртібі және алынған 

нәтижелерді өңдеу, қорытындылар; есептерді ресімдеу тәртібі және оларды қорғау 

көрсетіледі.;  бақылау сұрақтары (жұмысты орындау нәтижесінде алынған білім 

мен іскерлікті өзін-өзі бақылау үшін); тапсырмалар (нақты тапсырмалар беріледі); 

қауіпсіздік техникасы ережелері; ұсынылатын әдебиеттер тізімі.  8.Студенттердің 

оқу жетістіктерін бақылау және бағалау бойынша материалдар (жазбаша бақылау 

тапсырмалары, тест тапсырмалары, өзін-өзі дайындауға арналған сұрақтар тізімі, 

емтихан билеттері және т.б.) студенттердің оқу жетістіктерін тексеру университет 

өз бетінше анықтайтын бақылау және аттестацияның әр түрлі формаларымен 

жүзеге асырылады.    Ағымдағы бақылау: академиялық кезең ішінде аудиториялық 

және аудиториядан тыс сабақтарда оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша білім 

алушылардың білімін жүйелі бақылау; аралық бақылау: әр оқу пәнінің бөлімін 

(модулін) аяқтағаннан кейін білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау 

(академиялық кезеңнің 8-ші және 15-ші апталары); бақылау іс-шараларына 

дайындалу кезінде пәнді оқу процесінде білім алушылардың өзіндік бақылауы;  

білім алушыларды аралық аттестаттау (қорытынды бақылау): білім алушылардың 

мазмұнын меңгеру сапасын бағалау мақсатында емтихан сессиясы кезеңінде 

өткізілетін рәсім пәнді оқу аяқталғаннан кейін белгілі бір уақыттан кейін білім 

алушылардың қалдықты білімі мен іскерлігін бақылау. Әрбір Бақылау түрі және 

білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау үшін оқытушылар әр түрлі 

тапсырмалар түрлерін әзірлейді: жазбаша бақылау тапсырмалары; тест 

тапсырмалары; кіріс/ағымдағы бақылау, өзін-өзі бақылау және қалдық білімді 



бақылау үшін сұрақтар тізімі. Білім алушыларды аралық аттестаттау үшін 

оқытушылар сұрақтар тізімін немесе тест тапсырмаларын әзірлейді. ПОӘК пән 

бойынша бақылау сұрақтарының тізімін, кафедра мәжілісінде бекітілген емтихан 

билеттерін, лектор мен кафедра меңгерушісінің қолы қойылған, электронды 

нұсқасымен тест тапсырмаларын қамтуы тиіс. Емтихан билеттеріндегі (тестілік 

тапсырмалардағы) типтік оқу бағдарламасы мен пәннің жұмыс оқу бағдарламасына 

сұрақтардың сапасы мен сәйкестігі үшін әзірлеуші-оқытушы, кафедра меңгерушісі 

және факультеттің әдістемелік кеңесінің төрағасы жауапты болады. Сырттай оқу 

бөлімінің студенттеріне арналған бақылау жұмыстарына арналған тапсырмалар 

тізімі жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес жетекші оқытушы құрастырады, ол 

кафедра отырысында қаралады және кафедра меңгерушісі бекітеді.  

9. Оқу сабақтарының бағдарламалық және мультимедиялық сүйемелдеуі 

(пәннің мазмұнына байланысты) оқытушылар әзірлеген электрондық оқулықтар 

мен басылымдар, виртуалды зертханалық жұмыстар, бейнефильмдер, слайдтар, 

компьютерлік бағдарламалар, болашақ мамандардың логикалық кәсіби ойлауын 

дамытуды қамтамасыз етеді. 

10. Мамандандырылған аудиториялар, кабинеттер мен зертханалар тізбесі. 

Осы тізбеде көрсетіледі, мақсаты және атауы мамандандырылған 

аудиториялардың, кабинеттердің және зертханалардың жүргізілетін сабақтар осы 

мамандық. Тізбеге ондағы жабдықтардың, аспаптардың тізбесі қоса беріледі. 

Арнайы аудиториялар, кабинеттер және зертханалар тізбесін кафедра меңгерушісі 

бекітеді.  

Оқу процесінің мазмұнына, оқу-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз 

етілуіне, сондай-ақ маманның дайындық деңгейіне қойылатын тиісті деңгейдегі 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптары ПОӘК әзірлеу 

үшін негіз болып табылады. ПОӘК-ға енгізілетін оқу-әдістемелік және Оқу 

материалдары ғылымның қазіргі даму деңгейін бейнелеуі, оқу материалының 

қисынды дәйектілікпен баяндалуын, білім алушыларға оқу материалын терең 

меңгеруге және оны практикада пайдалану бойынша дағдыларды алуға мүмкіндік 

беретін оқу процесін қарқындатудың қазіргі заманғы әдістері мен техникалық 

құралдарын пайдалануды көздеуі тиіс. 

Кафедра ПОӘК сапалы дайындалуына, тиісті пәннің оқу - әдістемелік және 

техникалық қамтамасыз етілуіне, соның ішінде оқу үдерісін оқу және оқу-

әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етуге жауапты болып табылады. ПОӘК 

қағаз және электронды тасымалдағыштарда орындалады және кафедрада 

сақталады. ПОӘК әдістемелік комиссияда және кафедра отырысында 

талқыланады. Кафедраның әдістемелік комиссиясының және кафедра отырысының 

хаттамаларының көшірмелері ОӘК - мен бірге факультеттің әдістемелік 

комиссиясының қарауына, содан кейін бекіту үшін университеттің оқу-әдістемелік 

кеңесіне жіберіледі. ПОӘК электрондық нұсқасы университеттің электрондық 

кітапханасына беріледі. 


