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1. Қолданылу саласы 
 
1.1. Ашық сабақтарды жоспарлау және өткізу А.Мырзахметов атындағы 

Көкшетау университетінің профессорлық-оқытушылық құрамының  ашық 
сабақтар мен сабаққа өзара қатысу туралы ереже бойынша (бұдан әрі - Ереже) 
А.Мырзахметов атындағы КУ (бұдан әрі - Университет) кафедраларында өткізу 
және тіркеу тәртібін белгілейді. 

 
2. Нормативтік сілтемелер 

 
Бұл ереже келесі нормативтік құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына 

сәйкес рәсімдерді белгілейді: 
1. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Қазақстан 

Республикасының Заңы (өзгертілген және толықтырылған 09.04.2016 жылғы № 
501- 

2. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 
стандарты Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 
қаулысымен бекітілген (2015 жылғы 25 сәуірдегі № 327, 2016 жылғы 13 
мамырдағы № 292 толықтыруларымен). 

3. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен 
бекітілген (2015 жылғы 25 сәуірдегі № 327, 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 
толықтыруларымен).  

4. Оқу үлгеріміне, студенттердің аралық және қорытынды аттестациясына 
тұрақты бақылау жүргізудің типтік ережелері. Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы (2011 
жылғы 10 ақпандағы № 44, 2011 жылғы 5 желтоқсандағы № 506, 2012 жылғы 4 
сәуірдегі № 142, 2013 жылғы 28 маусымдағы № 241, 13 мамыр 2016 ж. № 318). 

 
3. Белгілер мен қысқартулар 

 
ТОҚ - техникалық оқыту құралдары; 
ПОҚ – профессорлық оқытушылар құрамы; СӨЖ - студенттің өзіндік 

жұмысы; 
ОЖСӨЖ - оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы; 
МЖМБС - Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты. 
 

4. Жалпы ережелер 
 
4.1. Оқу үрдісі мен профессор-оқытушылар құрамының оқыту шеберлігін 

жетілдіру, уақытылы әдістемелік көмек көрсету, озық педагогикалық тәжірибемен 
алмасу мақсатында 

кафедраның оқытушылар мен профессорлық-оқытушылар құрамының ашық 
сабақтар мен өзара қатысуы өткізіледі. 

 4.2. Ашық сабақтар және сабаққа өзара қатысу - бұл педагогикалық 

шеберлікті жоғарлату, сонымен қатар әдістемелік жұмысты ұйымдастыруда 

кафедра аралық және университетішілік бақылаудың бір түрі. 
4.3. Ашық сабақтар жаңа оқыту әдістерін тестілеуге бағытталған оқу 

жұмысының формалары мен формалары және әріптестер мен тәжірибелі 



оқытушылардың білікті ұсыныстарын алу үшін өткізіледі. Олар педагогикалық 
инновацияларды қолданудағы жинақталған оң тәжірибені, қазіргі ақпараттық 

технологиялар сабағында тиімді әдістерді және т.б. көрсетуге арналған.  

4.4. Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамымен тәжірибе алмасу 

және жоспарлау, ұйымдастыруда өзара көмек көрсету мақсатында сабақтарға 
өзара бару жүзеге асырылады. 

және сабақты өткізу әдістері. 

4.5. Ашық сабақтарды және сабақтарға өзара қатысуды ұйымдастыруды 
тікелей басшылықты бөлім бастығы жүзеге асырады. 

 

 

5. Ашық сабақтар мен өзара сабаққа қатысу жайлы жоспарлар 

 

5.1. Ашық сабақтар мен өзара сабаққа қатысу оқу процесінің сапасын 

жақсартуға бағытталған жұмыстардың нәтижесі болып табылады және оқу 
әдістемелік жұмыс бөлімінде оқытушының жеке жоспарына енеді.  

5.2. Кафедра меңгерушісі жыл сайын қыркүйек және қаңтар айларында 
профессор-оқытушылар құрамына бару кестесін жасайды, оны факультет 
деканы бекітеді. Ашық сабақтарды өткізу кестесі кафедрада орналастырылған.  

5.3. Ашық сабақтар мен өзара сапарларды тарату кезінде кафедра 
меңгерушісі олардың бакалавриат және магистратура бағдарламалары арасында 
біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. 

5.4. Бейімделу кезеңінде ашық сабақтар мен өзара сапарларды жоспарлау 
ұсынылмайды, яғни. қыркүйектен бастап және әр семестрдің бірінші аптасынан 
кейін демалыс. 

5.5. Оқу жылындағы бөлімге 1 оқушыға арналған бір-біріне арналған 
курстардың саны (сіздердің жүктемелеріңіз жеңіл болады). 

5.6. Әр мәғалимнің бір семестріне сабаққа келуіңнің жақсы екені 2 ecu. 
5.7. Ашық сабақтар ерлерді сапарлар қу жетті барлы қы формалала 

(дуристер, семинар, семинар, зерханалы қ жмыстар, SZh zhne тб қытушыны 
алауу бойьша) ktіzіlu. 

5.8. Ашық сабақтарды өткізудің міндетті шарты - әдістемелік 
әзірлемелердің болуы. Мұғалімге арналған әдістемелік ұсыныстар, жеке 
әдістеме түрінде немесе ашық сабақтың егжей-тегжейлі жоспары түрінде 
ұсынылуы мүмкін. 

5.9. Ашық сабаққа кафедра ұжымы мен барлық қатысушылар 
шақырылады. Шақырылушыларға сабақ басталардан бір апта бұрын 
хабарланады. Ол үшін кафедрада және деканатта сабақ уақыты мен орны 
туралы хабарландыру орналастырылған. Онда тақырыпты және оны ашудың 
негізгі  жолдарын көрсете отырып, аннотация болуы мүмкін. Сонымен қатар, 
алдағы ашық сабақтар туралы ақпарат және шақыру университеттің сайтында 
орналастырылған. 5.10. Өзара сапарлар кестесінің бөлігі ретінде сабаққа тек 
өзара қатысатын оқытушы қатысады. 

 
 
 
6. Өзара сапарлар аясында ашық сабақтар өткізу 
 
6.1. Ашық жаттығу бизнес жағдайында өткізіледі. 



6.2. Таныстыруға арналған ашық сабаққа қатысқан мұғалімдерге 
әдістемелік әзірлемелер, сонымен қатар орындалуға жоспарланған 
дидактикалық материалдардың көшірмелері ұсынылған. 

6.3. Барлық шақырылушылар педагогикалық әдептілікті сақтауға, сабақ 
барысына араласпауға және студенттердің қатысуымен мұғалімнің жұмысына 
өз көзқарасын білдірмеуі керек. 

6.4. Бақылау барысында шақырылған адамдар мынаны басшылыққа алуы 
керек: сабақты қалай жүргізетін мұғалім мақсатына жетеді; қандай 
методикалық әдістермен және оқу құралдары оқу бағдарламасының талаптарын 
орындайды; оның жұмысының нәтижелері қандай. 

6.5. Өзара сапарлар шеңберіндегі ашық сабақтар мен сабақтарға бару 
нәтижелерін бөлім меңгерушісі сабаққа қатысу журналында көрсетеді, ал 
сабаққа қатысқандар бөлімге «Педагогикалық құрамдағы сабаққа қатысуды 
талдау» (1-қосымша) нысанында көрсетіледі, ол папкаға салынады. 

6.6. Сабаққа қатысу сипаттамалары ұсынылған бағалау критерийлерін 
ескере отырып жасалады. 

6.7. Ашық сабақ кафедраның кемінде үш оқытушысы қатысқан жағдайда 
өткізілді деп саналады. 

6.8. Егер жоспарланған ашық сабақ өтпесе, мұғалімге қосымша уақыт 
беріледі, жоспардан тыс сабақ ұйымдастырылып өткізіледі. 

 
 
 

7. Ашық сабақтарды талқылау және талдау 
 
7.1. Өткізілген ашық сабақты талқылау аяқталғаннан кейін де, кафедраның 

келесі отырысында да өткізілуі мүмкін. Пікірталас мейірімді және мұқият 
болуы керек 

7.2. Талқылау мақсаты - таңдалған әдістердің, құралдардың және 
инновациялық технологиялардың сәйкестігін бағалау, жеке әдістердің 
әдістемелік компоненттерін анықтау технологиялар мен олардың міндеттер 
тұрғысынан тиімділігі, сабақ мақсатының дәрежесі. 

7.3. Талқылауды кафедра меңгерушісі немесе әдістемелік секция жетекшісі 
ұйымдастырады. 

7.4. Пікірсайысты келесі ретпен жүргізу ұсынылады: - сабақты өткізген 
мұғалім (қысқаша интроспекция); - бөлім бастығы; - шақырылған оқытушылар; 

- ОӘК факультеттерінің өкілдері, декандар; - сабақ жүргізген мұғалім. 
7.5. Бірінші сөз ашық сабақты өткізген мұғалімге беріледі. Ол оқу-жаттығу 

сессиясының мақсаттарын нақты ашып көрсетуі керек, әдістер мен құралдарды 
таңдауды, оларды қолдану сапасын негіздеуі керек, сессия туралы сыни 
тұжырымдар мен таңдалған материалдың мазмұнын баяндауы керек. 
Мұғалімнің дәрісі қатысқандарға оның педагогикалық дизайнын, қолданатын 
әдістері мен әдістерінің ерекшеліктерін, оның жұмысының негізін қалайтын 
жетекші идеяларды түсінуге көмектесуі керек. 

7.6. Спикерлер сабақты жан-жақты талдап, оны дидактикалық ұстанымдар 
тұрғысынан бағалауы, оқыту, тәрбиелеу және дамытуда қойылған мақсаттарға 
жетуге, тиімділігі мен өзіндік ерекшелігіне назар аударулары керек. 

7.7. Бөлім бастығы пікірталасты қорытындылайды, қатысқандар жіберіп 
алған нәрселерді атап өтеді, сабақта қолданылатын әдістер мен әдістерге баға 

береді, ашық сабақтың қойылған әдістемелік мақсатын ашудың тереңдігін атап 

өтеді және ұсынылған тәжірибені қолдану орынды деп тұжырымдайды. 

 



  

№ 

        Критерийлердің атаулары 
 

 
баллы 

Критерийдің анықтау деңгейі 
 

төмен орта жаксы жоғары  
2 3 4 5 

  
  

  
  

  
әд

іс
те

м
ел

ік
 

1 
Дәріс тақырыбының жұмыс оқу жоспарына 
сәйкестігі (силлабус). 

    

2 
Мақсат қою. Сұрақтар мен қосымша 
сұрақтарға материалдарды бөлу 
айқындылығы 
 

    

3 
Ұсынылған оқу материалдарының 
тақырыптық толықтығы, тұтастығы және 
дәйектілігі 
 

    

4 Уақытты толық пайдалану 
 

    

5 
Қорытынды бөлімнің болуы және өзіне 
қатысты ұсыныстар 
 

    

6 Оқытудың белсенді әдістерін, АКТ қолдану     

7 Оқытудың белсенді әдістерін, АКТ қолдану     

8 Бекітілген сәйкес ОӘК болуы 
 

    

9 Көптілді әдістерді қолдану 
 

    

1
0 

Тақтаны пайдалану     

Ғ
ы

л
ы

м
и

 
и

н
те

н
си

ф
и

к
ац

и
я
 

 

1 
Материалды ұсынудың ғылыми-теориялық 
деңгейі 
 

    

2 
Теория мен практиканың мамандықпен 
байланысы 
 

    

3 Кері байланыс     

4 

 Техникалық оқыту құралдарын 
  қолдану (дербес компьютер, мультимедиа, 
демонстрациялық жабдық, зертханалық 
жабдық) 
 

    

Д
әр

іс
к
ер

д
ің

 ш
еб

ер
л
іг

і 
 

1 Айқындық және қол жетімділік 
 

    

2  Оқытушының эрудициясы 
 

    

3 Мұғалімнің құмарлығы 
 

    

4 
Мұғалімнің педагогикалық мәдениеті мен 
әдептілігі 

    

5 
Оқушылардың зейінін, қызығушылығы мен 
белсенділігін арттыру үшін әдістерді 
қолдану 
 
 
 

    

6 
Қажет болған жағдайда реферат немесе 
рефератты қатыстыра отырып, дәрісті 
баяндау 

    

7 
 Қабылдау мүмкіндігінің және студенттердің 
рефератының ұсынылу қарқынының 
сәйкестігі 

    

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 с

ту
д

ен
та

 

1 Танымдық іс-әрекеттің болуы 
 

    

2  Сабаққа қызығушылық көрсету     

3 

Ұсынылған материалдағы жетекші 
идеяларды бөлектеу және сипаттау 
мүмкіндігі 

    

И
с
п

о
л
ь
з

о
в
а

н
и

е 
ау

д
и

то
р

и
и

  
(

р
ас

с
а
д

к
а)

 

1 Білім алушыларды аудиторияға 
орналастырудың ұтымдылығы 

     

 Бағандар бойынша саны     

 

 Орта баға      

 
 БАРЛЫҚ БАҒАЛАУ     



7.8. Ашық сабақты талдау кезінде барлық баяндамашылар сабақтың 
тәрбиелік рөлін, оның маңыздылығын бағалауы керек. Қызметтес пікір алмасу 

мен пікірталас қажет, бұл әріптестің жұмысын сыни тұрғыдан бағалауға деген 

ұмтылысты ғана емес, сонымен қатар оның тәжірибесінде ж7.9. 

Таныстырылымнан кейін тағы да ашық сабақты өткізген мұғалімге сөз беріледі. 
Ол қандай пікірлерді қабылдайтынын, келіспейтінін және неге өз көзқарасын 

дәлелдейтінін атап өтеді. 

7.9. Таныстырылымнан кейін тағы да ашық сабақты өткізген мұғалімге сөз 
беріледі. Ол қандай пікірлерді қабылдайтынын, келіспейтінін және неге өз 

көзқарасын дәлелдейтінін атап өтеді. 

7.10. Ашық сабақтарға барудың нәтижелері, сонымен қатар сабаққа өзара 

бару кафедраның келесі отырысында талқыланады, талқылау нәтижелері 
журналға жазылады. 

САБАҚТЫ 

БАҒАЛАУ 

Бағалаудың негізгі критерийлері 

5 Кредиттік технология бойынша білім беруді бағалаудың барлық 
критерийлеріне сәйкестігі (КТО) 

4  Әдістемелік нұсқаулықтар: 

  сұрақтарға материал бөлінбейді; 

  сабақтың қорытынды бөлімі жоқ; 

  оқытушының оқытушылық шеберлігі жеткіліксіз 
(оқытушылық өтілі 2 жылға дейін) 

 

3  Маңызды ескертулер: 

  Сабақ барысында тақтаны, интерактивті тақтаны, ESM 
қолданбаңыз, сабақ тақырыбы жоқ; 

  сабақта оқушылардың танымдық белсенділігінің жоқтығы; 

  компьютерлік және инновациялық технологияларды 

пайдаланбау; 

  пайдаланбау: сабақта оқытудың белсенді әдістері, үлестірмелі 
материалдар  мультимедиялық презентациялар, видео материалдар, 

электронды пошта. оқулықтар және т.б . 

 дәрістердің болмауы; 

 мұғалімнің педагогикалық мәдениеті жоқ; 

  оқушылардың белсенділігін арттыру әдістері қолданылмайды; 

  материалды ұсынудың анықтығы мен қол жетімділігінің 

жоқтығы; 

  Оқытушыныңбілімітөмен; 

•   дәрістердің болмауы; 

   мұғалімнің педагогикалық мәдениеті жоқ; • оқушылардың 

белсенділігін арттыру әдістері қолданылмайды; • материалды 
ұсынудың анықтығы мен қол жетімділігінің жоқтығы; • 

оқытушының білімі төмен; • мұғалімге деген құштарлықтың 

болмауы; • мұғалімдер журналында рейтингтердің төмен 



7.11. Кафедраның ең жақсы тәрбиелік іс-шараларының фотосуреттері мен 

бейнелері университеттің сайтында орналастырылған. 
 

 1 қосымша 
 
САБАҚ САПАСЫН БАҒАЛАУ критерийлері (20 __- 20__ оқу жылы 
 

 

САБАҚТЫ БАҒАЛАУ ӘДІСІ 

А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті  
 

Приложение 2 

 

 
 

 

 АБАЙ МЫРЗАХМЕТОВ АТЫНДАҒЫ КӨКШЕТАУ УНИВЕРСИТЕТІ 

жинақталуы; • студенттердің қатыспауы: жазбалар, оқу құралдары 

(қатысқандардың жалпы санының 10% -нан аспауы керек); 

  дәрістердің болмауы; 

  мұғалімнің педагогикалық мәдениеті жоқ; 

  оқушылардың белсенділігін арттыру әдістері қолданылмайды; 

  материалды ұсынудың анықтығы мен қол жетімділігінің 

жоқтығы; 

  оқытушының білімі төмен; 

  мұғалімге деген құштарлықтың болмауы; 

  мұғалімдер журналында рейтингтердің төмен жинақталуы; 

 Студенттерге келмейді: жазбалар, оқу-әдістемелік материалдар 
(қатысқандардың жалпы санының 10% -нан аспайды); 

  практикалық сабаққа қатысқан студенттердің жалпы санының 

80% -дан аз мұғалімнің журналында бағалардың төмен жинақталуы;  

  қажет болған жағдайда рефераттарды немесе рефераттарды 

қатыстыра отырып, дәрісті еркін көрсетудің стилі жоқ. 
  

2  Несиелік оқыту технологиясының сәйкес еместігі: 

  сәйкессіздік: сабақтың құрылымы, UP (CMD), оқу 

бағдарламасы; 

  оқытушылар журналы университет белгілеген түрінде 

сақталмайды немесе сақталмайды; 

  оқушылардың сабаққа қатысуымен салыстыру жүргізілмейді, 

мұғалімнің журналында жіберілген жоқ. 

  мұғалімнің пәнге дайын еместігі, дәрістер конспектілері, сабақ 
жоспары, оқу материалдары, қажет болған жағдайда ТСО; 

  еңбек тәртібін бұзу, мұғалімнің кінәсінен сабақтың үзілуі, 
кідіріс 



 
                                           САБАҚ КЕСТЕСІ 

 

 

 
Оқытушының аты-жөні     

______________________________________________ 

Пән 
__________________________________________________________________ 

Факультет ______________________ Курс ______________ 

Топ____________________ 

Студенттердің топтағы саны ______________ Қатысқан студенттер саны 
  

Мерзімі_______________ Уақыт ________________ Аудитория 

_________________________ 
Сабақтың түрі 

___________________________________________________________________ 

Сабақтың тақырыбы 

__________________________________________________________________ 
 

 

№ 

п

/п 

Сандық көрсеткіштердің атауы 
 

Балл 
( 10-бал. шкала) 

 

1 Аудиториямен байланыс   

2 Шешендік өнер   

3 Практикалық маңыздылық   

4 Оқушының белсенділігі   

5 Студенттердің сабаққа қатысуы (әр 10% 

үшін - 1 балл) 

  

6 Оқытушының тіл шеберлігі   

7 Педагогикалық мәдениет (мұғалімнің 

келбеті, сөйлеу сауаттылығы, әдептілік 

және т.б.) 

  

 Жалпы балдар саны   

 
 

№ 
п

/п 

    Сандық көрсеткіштердің атауы 

 

Бағалау, ескертулер 

мен ұсыныстар 

1 Құрылыстың өзіндік ерекшелігі және 

материалды ұсыну 

 

2 Сабақ жоспарының болуы (иә немесе жоқ)  

3 Мәселе туралы мәлімдеме  

4 Сабақтың мақсатына қол жеткізілді ме (иә 

немесе жоқ) 

 



5 Тақырыптың кестеге және жұмыс 

бағдарламасына сәйкестігі 

 

6 Ұйымдастыру мәселелері (аудиторияның 

дайындығы, журналдың қол жетімділігі 
және аяқталуы) 

 

7 Таратылымның болуы және формасы  

8 Техникалық оқу құралдарын қолдану (әуе, 
аудио-видео жабдықтар) 

 

9 Использование основной и дополнительной 

литературы 

 

 

 

КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ЛЕКТОРУ 
 

                        Оқытушыға  КӨРСЕТКІШТЕР ЖӘНЕ ҰСЫНЫСТАР 

                                  

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Сабаққа қатысқан: 

№                     Аты-жөні қолы 

1   

2   

3   

 

Сабақты жүргізетін мұғалімнің қолы 

 

_______________________________                                

                           Аты-жөні                                    (қолы) 

                                                                                    « ____ » _____________20жыл 


