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А. Мырзахметов атындағы КУ білім алушының жеке білім 

траекториясы туралы ереже. 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1. Осы ереже ҚР БҒМ "Білім туралы" 4.07.2018 ж. № 171-VI бұйрығына, 

ҚР БҒМ 12.10.2018 ж. № 563 "Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу 

процесін ұйымдастыру қағидалары" бұйрығына, Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген Жоғары оқу орнында 

жүзеге асырылатын бакалавриат және магистратура бағыттары бойынша 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес әзірленді. 

1.2. Осы ереже Білім алушыларды жеке білім беру бағдарламалары 

бойынша оқыту процесін регламенттейді. Жеке білім беру бағдарламалары 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің білім алушыларының 

жеке білім беру траекториясын қалыптастыруға жағдай жасауға мүмкіндік 

береді.  Университетте бакалаврды дайындаудың негізгі мақсаты-студенттердің 

жеке білім беру траекторияларын қалыптастыру есебінен қол жеткізілетін 

заманауи ұғымдардың негізінде өз бетінше шығармашылық ойлау және кең ой-

өрісінің дағдыларын қалыптастыру. 

 1.3. Жеке білім беру траекториясы-білім алушының жеке әлеуетін іске 

асырудың жеке жолы. 

Тұлғалық әлеует – танымдық, шығармашылық, коммуникативтік 

қабілеттердің жиынтығы. Білім алушылардың осы қабілеттерін анықтау, іске 

асыру және дамыту үрдісі олардың жеке траекториялары бойынша білім беру 

қозғалысы барысында жүзеге асырылады. Кез келген білім алушы өз оқуына 

қатысты кез келген міндетті шешудің өзінің нұсқасын таба, жасай немесе ұсына 

алады, бұл ретте ол келесі мүмкіндіктер ұсынылған жағдайда жеке траектория 

бойынша қозғала алады: оқытудың оңтайлы нысандары мен қарқынын таңдау; 

оқу-жаттығудың жеке ерекшеліктеріне неғұрлым сәйкес келетін әдістерін 

қолдану; алынған нәтижелерді рефлексивті түсіну, өз қызметін бағалау мен 

түзетуді жүзеге асыру.  

1.4 Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінде жеке білім 

беру бағдарламасын қалыптастыру туралы ереже жоғары білім берудің білім 

беру бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру тәртібін белгілейді және білім 

беру бағдарламаларын әзірлеу мен іске асыруға қатысатын қызметкерлерге, 

сондай-ақ осы бағдарламалар бойынша Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау 

университетінде оқитын студенттерге арналған. 

1.5 Ереже мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру стандарты негізінде және оны орындау үшін білім 

алушыларды таңдау бойынша пәндерді білім беру бағдарламасына енгізу 

міндеттілігі туралы және ЖОО-ның білім алушыларға жеке білім беру 

траекторияларын жасау мүмкіндігін қоса алғанда, өзінің оқу бағдарламасын 

қалыптастыруға қатысудың нақты мүмкіндігін қамтамасыз ету міндеті туралы 

әзірленген.  

1.6 ереже Білім алушыларды таңдау бойынша пәндерді білім беру 

бағдарламасына енгізу тәртібін, білім алушылардың дайындық бейінін таңдау 



тәртібін, сондай-ақ білім алушылардың өз оқу бағдарламасына қатысу құқығын 

іске асыру тәртібін анықтайды.  

1.7 ереже оқытудың қосымша түрлеріне қолданылмайды. 

1.8 білім алушылардың таңдауы бойынша пәндер (элективті пәндер) білім 

беру бағдарламасының вариативті бөлігінің құрамдас бөлігі болып табылады.  

1.9 таңдау бойынша пәндер тізімі баламасыз бола алмайды. Осы тізбенің 

әрбір жеке пәні білім алушының таңдауы үшін қолжетімді болуы тиіс.  

1.10 білім беру бағдарламасын тиімді және сапалы іске асыру үшін білім 

алушылардың таңдау үшін қол жетімді пәндер ішінен нақты пәндерді таңдау 

тек белгіленген рәсімге сәйкес және белгіленген мерзімде жүргізілуі тиіс.  

1.11.білім алушы таңдаған пәндер оның білім беру бағдарламасына 

енгізіледі және Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінде 

белгіленген жалпы тәртіпте меңгеруге міндетті болып табылады. 

1.12 Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің барлық 

білім алушылары осы Ереженің мазмұнымен оқу басталғаннан бастап 1 аптадан 

кешіктірмей танысуы тиіс. Осы Ереже білім алушылар үшін қолжетімді болуы 

тиіс (баспа түрінде – факультет деканаттарында, қабылдау комиссиясында, 

Офис-тіркеуші, кафедраларда). Білім алушылардың жеке білім беру 

траекториясын қалыптастыру бойынша өз құқықтарын жүзеге асыруына 

қатысты осы Ережедегі кез келген өзгерістер туралы барлық білім алушылар 

осы өзгерістер қабылданған сәттен бастап 1 аптадан кешіктірілмей хабардар 

етілуі тиіс.  

 

2. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 

 

Осы Ережеде мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:  

Эдвайзер (Advisor) - тиісті мамандық бойынша білім алушының 

академиялық тәлімгері қызметін атқаратын, оқу траекториясын таңдауға (жеке 

оқу жоспарын қалыптастыруға) және оқу кезеңінде білім беру бағдарламасын 

меңгеруге ықпал ететін оқытушы; 

Жеке оқу жоспары-типтік оқу жоспары және элективті пәндер каталогы 

негізінде эдвайзердің көмегімен білім алушының әр оқу жылына дербес 

қалыптасатын оқу жоспары; 

Элективті пәндер-белгіленген кредиттер шеңберінде таңдау бойынша 

компонентке кіретін және білім беру ұйымдары енгізетін, білім алушының жеке 

дайындығын көрсететін, әлеуметтік-экономикалық даму ерекшелігін және 

нақты өңірдің қажеттілігін ескеретін, жоғары оқу орнының ғылыми мектептері 

қалыптасқан оқу пәндері. 

Таңдау бойынша компоненттің барлық пәндерінің жүйеленген 

аннотацияланған тізбесі болып табылатын элективті пәндер каталогы, оның 

қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері) және күтілетін оқу нәтижелері (білім 

алушылар алатын білім, білік, дағды және құзыреттілігі) көрсетілген қысқаша 

сипаттамасы бар. Элективті пәндер каталогында әрбір оқу пәнінің 

пререквизиттері мен постреквизиттері көрсетіледі. Элективті пәндер каталогы 

білім алушыларға элективті оқу пәндерін баламалы таңдау мүмкіндігін 

қамтамасыз етеді; 



Пререквизиттер (Prerequisite) - оқылатын пәнді меңгеру үшін қажетті 

білім, білік және дағды бар пәндер; 

Постреквизиттер (Postrequisite) - осы пәнді оқу аяқталғаннан кейін 

игерілетін білім, білік және дағды талап етілетін пәндер; 

Дайындық бағыты-іргелі дайындық ортақтығы негізінде 

интеграцияланатын бакалаврлар, магистрлер, докторанттар үшін білім беру 

бағдарламаларының жиынтығы; 

Оқу циклы-ғылыми және (немесе) кәсіптік қызметтің тиісті саласында 

білімді, іскерлікті меңгеруді және құзыреттілікті қалыптастыруды қамтамасыз 

ететін негізгі білім беру бағдарламасының пәндер (Модульдер) жиынтығы; 

Құзыреттілік-белгілі бір салада табысты қызмет ету үшін білім, білік 

және жеке қасиеттерді қолдану қабілеті.  

Модуль-оқыту, тәрбиелеу мақсаттары мен нәтижелеріне қатысты белгілі 

бір логикалық аяқтауы бар білім беру бағдарламасының бөлігі немесе оқу 

пәнінің бөлігі; 

Білім алушының академиялық рейтингі (Rating) – аралық аттестаттау 

нәтижелері бойынша жасалатын білім алушының оқу бағдарламасын меңгеру 

деңгейінің сандық көрсеткіші; 

Білім алушылардың оқу жетістіктері-білім алушылардың оқу үрдісінде 

алатын және тұлғаның қол жеткізген даму деңгейін көрсететін білім, білік, 

дағды мен құзыреттілігі. 

 

3. Білім алушылардың таңдауы үшін қолжетімді пәндерді ОП-ға қосу 

 

3.1. Элективті пәндер тізбесі оқу жұмыс жоспарын әзірлеу кезінде білім 

беру бағдарламасының циклі бойынша жеке және оқудың бірінші жылынан 

бастап әрбір семестр үшін қалыптастырылады. 

3.2. Бір оқу жылы шеңберінде таңдау бойынша пән бағдарламасын іске 

асыру артықшылық болып табылады. Таңдау бойынша пәнді оқу ұзақтығы 2 

семестрден аспауы тиіс (Дизайн бағытын қоспағанда). Іске асырылуы бір оқу 

жылының шеңберінен шығатын элективті пәндер тиісті бөлімдер санына 

бөлінуі тиіс, олардың әрқайсысы бір оқу жылы немесе семестр шеңберінде іске 

асырылады.   

3.3. Таңдау бойынша пәндер тізімі екі немесе бірнеше баламалы пәндерді 

қамтиды; әр топтан білім алушы бір пәнді таңдау керек.  

3.4 элективті пәнді таңдау кезінде білім алушы міндетті түрде пәннің 

мақсатын, міндеттерін және мазмұнын қамтитын пәннің сипаттамасымен 

(Course Description) танысуы тиіс; пререквизиттер мен Постреквизиттер. 

Пәнді таңдау кезінде білім алушыға берілетін ақпаратта олардың білім 

алушының кейінгі білім беру траекториясына әсер етуіне нақты нұсқаулар 

болуы тиіс.  

 

4. Білім алушылардың пәндер таңдауын жүзеге асыру рәсімі 

 

4.1. Білім алушыларға 2-5 курс пәндерін таңдау Көктемгі семестрдің 

соңғы екі аптасы, 1 курс - Күзгі семестрдің бірінші аптасында жүргізіледі. 

Пәндерді таңдау бір оқу жылына жүзеге асырылады.  



4.2. Тиімді таңдауды жүзеге асыру үшін білім алушыға элективті пәндер 

каталогы уақтылы ұсынылуы , сонымен қатар нақты пәндерді таңдау бойынша 

кеңес алу мүмкіндігі болуы тиіс. 

4.3. Элективті пәндер каталогы электронды түрде жоғары оқу орнының 

сайтында орналастырылуы тиіс, сондай-ақ білім алушыларға тиісті пәндерді 

іске асыруға жауапты деканаттар мен кафедраларда баспа түрінде қолжетімді 

болуы тиіс (1 қосымша). 

Элективті пәндер каталогтары: 

 Осы пәннің толық атауы қысқартусыз; 

 Пәннің көлемі (кредитпен); 

 Пререквизиттер; 

 Постреквизиттер;  

 Мақсаты берілген пәнді зерделеудің; 

 Қысқаша мазмұны; 

 Құзыреттер. 

4.4. Факультет деканаты Көктемгі семестрдің соңғы екі апта ішінде 

барлық білім алушыларды келесі оқу жылында пәндерді таңдау қажеттілігі 

туралы, сонымен қатар элективті пәндерді таңдау рәсімі туралы хабардар етеді.  

Білім алушының пәндерді таңдауы Жеке оқу жоспарында оның жеке 

қолымен белгіленеді (2-қосымша). Білім алушылардың таңдауын жүзеге асыру 

кезеңінде жеке оқу жоспарларын дайындау және сақтау, сондай-ақ 

формалардың дұрыс толтырылуын бақылауды білім алушының дайындық 

бағыты бойынша білім беру бағдарламасы бойынша эдвайзер жүргізеді. Жеке 

оқу жоспары әр білім алушының жеке білім траекториясын жеке анықтайды. 

4.5. Элективті пәндерді таңдау бойынша білім алушылар өз 

эдвайзерінен кеңес алады. Қажет болған жағдайда білім алушылар тиісті 

элективті пәндерді іске асыруға жауапты кафедраға қосымша ақпарат пен кеңес 

алуға құқылы. 

4.6. Білім алушылардың элективті пәндерді таңдау үшін белгіленген 

мерзім өткеннен кейін пәндерді таңдаудың толтырылған түрлерін эдвайзер өз 

факультетінің деканатына тапсырады, онда таңдалған пәндер туралы ақпарат 

білім алушылардың жеке карточкаларына енгізіледі. Осы сәттен бастап 

таңдалған пәндер білім алушының жеке білім беру бағдарламасына енгізіледі 

және Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінде белгіленген 

жалпы тәртіпте меңгеру үшін міндетті болады. Жеке оқу жоспарын факультет 

деканы үш данада бекітеді: біреуі - деканатта сақталады және білім алушының 

кәсіптік оқу бағдарламасының орындалуын және игерілуін бақылауды жүзеге 

асыру үшін негіз болады, екіншісі - аралық аттестаттауды ұйымдастыру үшін 

тіркеуші кеңсесіне беріледі, үшіншісі - білім алушыға тапсырылады. 

4.7 білім алушының бастамасы бойынша пәндерді таңдаудағы кез келген 

өзгерістер ерекше жағдайларда, дәлелді себептер болған жағдайда және тиісті 

пәндерді жүзеге асыруға жауапты факультет басшылығы мен кафедра 

басшыларының келісімі бойынша жіберіледі. 

4.8 таңдау еркіндігін айтарлықтай кеңейтумен қатар студенттердің 

жасаған таңдауы үшін жауапкершілігі артады. Қол қойылған жеке оқу жоспары 

орындауға міндетті. Таңдалған пәндерге қатысудан бас тарту міндетті пәндер 

сияқты академиялық қарыз құрайды.  



5. Білім алушыларға дайындық бейінін таңдау рәсімі 

 

5.1. Бейіндік даярлықтың басталуы (егер мұндай білім беру 

бағдарламасында қарастырылған жағдайда) білім беру бағдарламасын іске 

асыру ерекшеліктеріне байланысты анықталады және осы білім беру 

бағдарламасын іске асыруға жауапты шығарушы кафедра белгілейді.  

5.2. Білім алушыларға дайындық бейінін таңдау (білім беру 

бағдарламасында көзделген екі немесе одан да көп балама бейіндер болған 

жағдайда) бейіндік дайындықтың басталу алдындағы семестр ішінде жүзеге 

асырылады. Факультет деканаты көрсетілген семестрдің бірінші аптасы ішінде 

барлық білім алушыларды дайындық бейінін таңдау қажеттілігі, сондай-ақ 

профиль таңдау рәсімі туралы хабардар етеді. 

5.3. Дайындық бейінін таңдау бойынша кеңестер мен қажетті ақпараттық 

материалдарды білім алушылар өз эдвайзерінен алады. 

5.4. Профиль таңдау үшін білім алушы белгіленген үлгіде өз 

факультетінің деканының атына өтініш береді. Өтініш білім алушының 

эдвайзерімен келісілгеннен кейін факультет деканатына беріледі. 

5.5. Білім алушы өтініште ол үшін қолайлы даярлық профилін, сондай-ақ 

білім алушы өзі таңдаған негізгі бейінді іске асыру мүмкін болмаған жағдайда 

қабылданатын балама бейінін көрсетеді. 

5.7. Дәлелді себептер болған жағдайда, ерекше жағдайларда білім беру 

бағдарламасын іске асыруға жауапты білім алушы мен шығарушы кафедра 

басшылығы арасындағы өзгерістерді өзара келісе отырып, осындай өзгерту 

мүмкіндігі болған жағдайда таңдалған бейінді өзгертуге жол беріледі. 

Таңдауды жүзеге асыру үшін белгіленген мерзім өткеннен кейін таңдап 

алынған даярлық бейінін өзгертуге университетте оқудың барлық кезеңінде бір 

реттен артық емес жол беріледі. 


