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1.  ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 
1.1. Оқу жұмыс бағдарламасы (Syllabus) осы пәннің оқу мақсатын, міндеттерін, 

мазмұнын анықтайтын құжат.  
1.2. Оқу жұмыс бағдарламасы (Syllabus) оқу жоспарының барлық пәндері бойынша 

жасалынады және ағымдағы оқу жылында факультет декандары, департамент басшылары  
бекітеді (Қосымша А). сонымен бірге, міндетті компонент пәндері бойынша, ағымдағы оқу 
жылына арналған типтік оқу жоспарлары негізінде жасалынынады (Б қосымшасы), және 
университеттің компоненттері мен таңдау компоненттерінің пәндеріне оқытушыны өзіжасап 
жүзеге асырады. 

1.3. (Syllabus) білім алушыларға пәнді оқытуда жетекшілік етудің негізгі көзі болып 
табылады. Бұл білім алушыларға оқу процесіндегіқысқаша курстың мазмұнымен, оның 
өзектілігімен және  қажеттілігімен, курс саясатымен,  алатын дағдылары мен іскерліктерімен 
толық таныстыруы қажет.  

1.4. Оқу жұмысының бағдарламасында оқу тақырыптарының жүйелілік білім беру 
бағдарламасы пәндері арасында қажетті байланысты қамтамасыз ету, жеке тақырыптарды 
оқуда қайталануды болдырмау, сонымен қатар ғылымның, өндірістің, техниканың және 
мәдениеттің соңғы жетістіктерін ескере отырып, оқудың үздіксіздігі мен сабақтастығын 
жүзеге асыру қажет. Қазіргі уақытта курстың нақты оқытылуын көрсету үшін бағдарлама 
үнемі жаңартылып отырылуы тиіс. 

 
2. СИЛЛАБУСТЫ ДАЙЫНДАУДА ҚОЙЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ТАЛАПТАР: 
 
2.1 Syllabus құрылымына келесі компоненттер кіреді: 

• титул парағы 
•  курстың негізгі ақпараты және академиялық сағаттарды бөлу; 
• оқытушы аты-жөні(тьютор, тьютор көмекшісі), байланыс ақпараты; 
•  пәннің пререквизиттері (Prerequisite) және постреквизиттері (Postrequisite); 
• қысқаша мазмұны; 
• пәннің мақсаты; 
• пәннің міндеттері; 
•  оқыту нәтижелері; 
• оқыту әдістері мен технологиялары; 
• пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары; 
•  курстың саясаты, академиялық мінез-құлық және этика; 
•  жобалау жұмыстарының тақырыптары; 
• үлгі сұрақтар мен аралық және қорытынды бақылаудың тапсырмалары; 
• білім алушылардың оқу жетістіктерін есепке алу жүйесін бағалау; 

2.2. Оқу жұмыс бағдарламасының (Syllabus) титулпарағында: Министрліктің, оқу 
орнының толық атауы және факультет немесе Департамент кеңесінің төрағасының қолы 
қойылған факультет немесе Департамент атауы, білім беру саласы, дайындық бағыты, білім 
беру бағдарламасының атауы, модуль, пәннің атауыжәне бекітілген нысан бойынша 
ағымдағы оқу жылына арналған факультет декандары немесе департамент басшылары 
бекітеді (А қосымшасы). Бұл ретте оларды міндетті компонент пәндері бойынша дайындау 
бекітілген нысан бойынша ағымдағы оқу жылына арналған типтік оқу бағдарламалары 
негізінде жүзеге асырылады. (Б қосымшасы)  Титул парағының артқы жағында келесі 
мәліметтер келтіріледі: дайындаушының аты-жөні, ғылыми дәрежесі, лауазымы, кафедра 
немесе Департамент отырысында қарау, тиісті құрылымдық бөлімшелердің бекітуімен 
ұсынымы. 

2.3. Курс туралы ақпаратта академиялық сағаттар пән атауына, семестрге,  әр оқу 



жылына және академиялық кредиттер үлестері академиялық сағаттарға бөлінген (дәрістің, 
семинарлық/практикалық сабақтардың барлық сағаттарына) 

2.4. Оқытушы туралы ақпарат (тьютор, тьютор көмекшісі): аты-жөні, лауазымы, 
дәрежесі және атағы, е-mail, байланыс телефоны, жұмыс орны және жұмыс уақыты (office 
hours) 

2.5.Пререквизиттер мен постреквизиттердің сипаттамасы - осы пәнді оқығанға дейінгі 
және оқығаннан кейінгі сәйкесінше  меңгеруге қажет пәндер.Мұнда басқа пәндермен 
байланыс орнату, курстарды оқуда жүйелілік пен сабақтастықты көрсету қажет. 

2.6. Курс мазмұнында(Course description) пән атауы, цикл нұсқауы мен пәннің 
құрамдас бөлігі, курстың қысқаша сипаттамасы келтірілген. 

2.7. Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері зерттелетін пәннің сипаттамасы және 
оның осы саладағы мамандарды даярлаудағы орны арқылы беріледі.Пәннің мақсатына 
жетуге арналған тапсырмалар берілген.Әр түрлі тапсырмалар берілген: «теориялық 
сұрақтарды оқып үйрену ...», «жүйелі түсінуді қалыптастыру ...», «студенттер арасында 
түсініктер мен идеялар жүйесін қалыптастыру », «технологияпроцессінің  әдістерінмеңгеру», 
«қолдану дағдыларын дамыту» тұжырымдалған.т.б. 

2.8. Пәнді оқыту нәтижелері болашақ маманның біліктілігімен анықталады және білім 
алушының білімі, білігі мен дағдыларына қойылатын талаптар ретінде 
тұжырымдалады.Оқыту нәтижелері тиісті білім деңгейінің Дублин дескрипторлары негізінде 
анықталады және құзіреттіліктер арқылы көрсетіледі.Бұл реттеоқытудың негізгі бес нәтижесі 
бар: 

- Білім және түсіну; 
- білім мен түсінікті қабылдау; 
- пікірлерді  қалыптастыру; 
-байланыс қабілеттері; 
- оқу дағдылары немесе оқу қабілеті. 
2.9. Міндетті компонент пәндері бойынша оқу процесінде қолданылатын оқыту 

әдістері мен технологиялары типтік оқу бағдарламалары негізінде  жоғары оқу орнының 
компоненті мен таңдау компоненті пәндері бойынша оқытушы өз бетінше таңдайды. 

2.10. Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары. 
Тақырыптық жоспарда пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру үшін қажетті 

ақпарат: тақырыптар, сабақтардың әр түрінің сағат көлемі (дәріс, семинар/практикалық, 
зертханалық/студиялық, БОӨЖ, БӨЖ) болуы тиіс. (Г қосымша ). 

Пәннің мазмұнын модульдік немесе дәстүрлі түрде жеке тақырыптарға бөлуге 
болады. 

Оқу материалының қысқаша мазмұны (оқу сабақтарының барлық түрлері), өзекті 
мәселелерді, негізгі ережелерді, дағдылар мен пәннің тұжырымдамалары, оларды 
практикадан кейіннен нақты іс жүзінде қызметтеқолдану міндетті.  

Дәрістің мазмұны тақырыптардың тұжырымдамасын , қысқаша мазмұнын немесе 
негізгі сұрақтарды (оқытушының таңдауы бойынша) қамтуы тиіс. 

Семинарлар мен практикалық сабақтар мазмұнында әр түрлі типтегі тақырыптың 
атауы, семинарда қарастырылған негізгі сұрақтармен нақты мәселелер немесе  орындалған 
практикалық тапсырмалар саны мен деңгейі көрсетіледі. 

 Егер сабақтың мазмұны қажетті түсіндірмелері толығымен айқын болса , қамтитын  
тақырыптың нақтылауы  құрастырушы авторлардың таңдауы бойынша тек осындай 
тұжырымдамамен ғана келтірілген. 

БӨЖ тапсырмалары аудиториялық сабақтарда қарастырылмайтын және студенттердің  
өз бетінше оқып-үйренуіне ұсынылатынжекесұрақтар, сонымен қатар  тапсырманы орындау 
үшін білім алушыға бағдарламаның соңында әдебиеттер жалпы тізімінесілтеме жасау керек. 

Бұл жағдайда білім алушылардың уақыт бюджетін ескеру отырып,БӨЖ 
тапсырмаларын орындауға бөлінген уақыт, аудиториялық сабақтардың барлық түрлерін 
дайындау уақытымен бірге БӨЖ пәні бойынша жалпы жоспарланған сағат саны  



бағдарламаның титулдық бетінде көрсетіледі. 
 
Оқу ресурстары (Негізгі әдебиет, қосымша әдебиеттер, білім беру ресурстары) 
Міндетті компонент пәндері бойынша ұсынылатын негізгі және қосымша әдебиеттер 

тізімі типтік оқу жоспарларына сәйкес болуы, сонымен қатар білім алушылар үшін қол 
жетімді соңғы (жыл сайын жаңартылып отыратын) әдебиет көздерінің тізімі болуы 
керек.Негізгі әдебиеттерде пәннің барлық мәселелерін қамти алатындай дереккөздердің 
шағын тізімі болуы қажет. 

Бұл жағдайда дереккөздерін пайдалана отырып,қабылдау қабілеті бойынша 
біржақтылықты болдырмау үшін принципті сұрақтарды мүмкіндігінше қоя білу керек. 

Негізгі әдебиеттер тізімін жоғары оқу орнының абонементі мен оқу залында 
жеткілікті мөлшерде болатын дерек көздерден табуғаболатынын ескеру қажет.Қосымша 
әдебиеттер міндетті түрде кең көлемде  таралған болуы керек, бірақ ақылға қонымды 
шектеулермен шектелуі тиіс. Егер бағдарламада жүздеген дерек көздері келтірілген болса,  
олардың авторларын қайдан іздестіруді білмегеннен кейін білім алушыларпайдалынатын 
әдебиеттер тізімін әр тақырып бойынша  оған қойылатын талаптарға сәйкес ресімдеу тиіс. 

2.11. Курс саясаты, академиялық мінез-құлық және этика: 
Әрбір оқытушы білім алушыларға талаптар жүйесін, білім алушының сабақтардағы 

жүріс-тұрыс ережесін, оқытушылармен, басқа білім алушыларменөзара қарым-қатынасты 
ұсынады. Әдетте, бұл талаптар жиынтығы «Курс саясаты, академиялық мінез-құлық және 
этика» болып табылады, оны орындау оқу процесінің жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді 
және білім алушыүшін міндеттіболып табылады.Ұсынылатын тізімі ауқымды болғандықтан, 
бірақ барлық мүмкін ережелер толық тамамдалмағандықтан, Syllabus бағдарламасына қайсы 
тармақтарды қосу туралы шешімді оқытушыөзі қабылдайды. 

• Сабақтабілім алушылар қауіпсіздік ережелерін сақтау, сабаққа кешікпеу, ұялы 
телефондарын өшіруі керек. 

•  Сабаққа іскерлік киіммен келу. 
• Басқа білім алушыларға кедергі жасамау үшін,  сабақ барысында сөйлеуге жол 

бермеу. 
•  Дәлелді себептерсіз сабақты жібермеу, дәлелді себептермен болмаған жағдайда 

оқытушы мен деканатқа анықтама беру қажет. 
•  Академиялық адалдық ережелерін қатаң сақтаңыз: плагиатты қолдануға болмайды, 

есептен шығару көшіруге алаяқтыққа орын жоқ. БӨЖ,БОӨЖаралық бақылау мен 
емтиханды тапсырған кезде көшіруге және басқа көмекке жүгінуге, басқа 
адамдардың есептерінің көшірмелерін алуға тыйым салынады. 

• Курс оқытудың белсенді әдістерін қолдана отырып, ьілім алушы сабаққа дайындалуы 
үшінБӨЖтапсырмаларын орындаудаБілім алушылар дәрістер мен практикалық 
сабақтарға дайын болуы керек.Сабаққа дайындық барысы тест немесе ауызша 
сұрақтар қою арқылы  тексеріледі. 

• Білім алушы бақылаудың барлық түрлерін қанағаттанарлықсыз баға алған кезде бір 
рет қайта тапсыра алады, бұл ретте1-тармақта көрсетілген тапсырмаларды орындау 
кезіндегіережені бұзушылықтарға жол бергенбілім алушыөте жақсы бағаға үміткер 
бола алмайды. 

• Дайын тапсырмаларды оқытушыға белгілеген мерзімде тапсыру қажет. 
2.12.Жобалық жұмыс (курстық жұмыс) оқу іс-әрекетінің маңызды түрлерінің бірі 

бойынша ғылыми зерттеу жұмысы болып табылады.Ол университет білім алушыларының өз 
бетінше таңдаған немесе жетекшісі ұсынған тақырыптары білім беру бағдарламасының 
немесе пән бағдарламасы бойынша ұсынылады. 

Жобалау жұмыстарының тақырыптары өзекті, ғылымның, білімнің, техниканың, 
мәдениеттің қазіргі жағдайы мен даму перспективаларына сәйкес болуы тиіс, өзінің мазмұны 
бойынша мынадай талаптардың біріне сай болуы тиіс: 

- ғалымдар жүргізген зерттеу нәтижелерін, жобалық шешімдерді жалпылау; 



- зерттелетін объект бойынша ғылыми негізделген теориялық тұжырымдар болуы; 
- нақты міндетті шешуді қамтамасыз ететін ғылыми негізделген нәтижелерді 

мазмұндау. 
Ол өндірістің, білім, ғылым мен мәдениеттің нақты міндеттері мен мәселелерін 

ескеруі тиіс. 
Жоба жұмысының тақырыбы, ғылыми жетекшісі кафедра  отырысында немесе 

департамент отырысында бекітіледі. 
Бекітілген тақырып  таңдаубілім алушыныңөз құқығына беріледіБілім алушы өз  

таңдаған тақырыбын ұсына алады. Бұл жағдайдакафедраға немесе  департамент ұсынылған 
тақырыпты дайындаудыңорындылығынатолық негізделген немесетапсырыс тақырыбын 
орындауға бөгде ұйымның хат ұсынысыменорындалады. 

Жобалық жұмыстары басталғанға дейін оқу бітіртуші кафедралар білім алушыларға 
оқу бағдарламасының ерекшеліктерін ескере отырып, жобалық талаптарды белгілейтін 
әдістемелік нұсқаулықтар жасап, ұсынуы керек. 
Жобалық жұмыстары мамандық бойынша әдебиеттерді терең зерттеу негізінде жүзеге 
асырылады (оқулықтар, оқу құралдары, монографиялар, мерзімді басылымдар, дәрістер 
курстары, журналдар, соның ішінде шет тілдерінде, нормативтік әдебиеттер және т.б.) 

2.13 Аралық және қорытынды бақылаудың сұрақтары немесе тапсырмалары 
Білім алушының белгілі бір пән бойынша үлгерімін бақылау ағымдық, аралық және 

қорытынды бақылау түрінде жүзеге асырылады. Аралық бақылауды  жоспарлау мыналарды 
қамтиды: 

• ағымдық бақылау санын анықтау; 
• өткізу мерзімін анықтау; 
• балл санын анықтау; 
• тапсырмаларды анықтау; 
• өткізу түрін анықтау; 

Аралық бақылаудың уақыты және әр пән бойынша олардың саны жұмыс оқу 
жоспарымен анықталады. 

Аралық бақылаудың өткізу нысанын оқытушы  өзі  анықтайды. 
Ағымдық және аралық бақылаудың ең жоғарғы балл пән бойынша рейтингтік балдың 60 
пайызынан аспауы тиіс.Қорытынды бақылау емтихан өткізуді қарастырады.Ең жоғары балл - 
40 пайыз. 

Қорытынды бақылау түрі оқу жұмыс жоспарында анықталған. Емтиханға дайындалу 
үшін бақылау сұрақтарының тізіміне барлық оқыған материалды қамтуы тиіс. Емтихан 
билеттерінің саны әрқайсысында 25-тен кем болмауы тиіс. Емтихан сұрақтарының 
тұжырымдамасы қысқаша, нақты, түсінікті болуы тиіс. Емтихан билеттері силлабусқа 
енгізілмейді. 

Егер емтихан тест түрінде жоспарланса, емтихан берілетін пән бойынша тест 
тапсырмаларының банкін жасау қажет. Пән бойынша тест тапсырмаларының банк көлемі 
кредиттердің мазмұны мен санына байланысты (1 кредит 120 сұраққа тең). 

2.14. Білім алушылардың оқу жетістіктерін есепке алудағы бағалау жүйесі. 
Тапсырмалардың барлық түрлерін бағалау 100 балдық жүйе бойынша жүзеге 

асырылады. Ағымдағы бақылау пән бойынша ағымдық және аралық бақылауды өткізу 
кестесіне сәйкес жүргізіледі (2-9бөлімі.) және дәрістерге, семинарлық/практикалық 
сабақтарға қатысуды, зертханалық/студиялық жұмыстарды қорғауды және СОӨЖ мен СӨЖ 
бойынша жеке тапсырмаларды қорғауды қамтиды. Аралық бақылау семестрдің 7 және 15 
аптасында тестілеу түрінде жүргізіледі. 

 
 
 
 
 



Сабақтардағы бағалау критерийлері. 
 

Баллдар  Сабақтарда баға қою критерийлері 
А  95-

100  
Тақырып, оқылатын мәселе бойынша терең және толық білімді көрсету; 
қарастырылатын ұғымдардың, құбылыстардың және заңдылықтардың мәнін 
толық түсіну.Оқыған материал негізінде толық және дұрыс жауап бере білу; басты 
ережелерді бөліп, нақты мысалдармен, фактілермен жауап беру; өз бетінше 
талдауға,тұжырым жасауға. Пәнаралық (бұрын алған білім негізінде) және 
сабақтастықтықбайланысты орната білу. 

А-  90-
94  

Сұрақтың құрылымда көрсетілген мәселе нақты тұжырымдалған. Жауаптың 
мазмұны бағдарлама талаптарына сәйкес толықтай көрсетілген. Жауаптың 
мазмұны жүйелі түрде жазылған. Ешқандай нақты қателіктер кездеспейді. 
Қорытынды дәлелді және  ауқымды материалдарға сүйенеді. Бірақ сұрақ ұсынған 
тақырыптан тек 1-2 аз ғана ауытқулар кездеседі; 1-2 елеусіз нақты қателер, 
сонымен қатар сәйкестік критерийлерінде көрсетілген талаптарды бұзатын басқа 
түрдегі аз қателіктер бар. 

В+  85-
89  

Тақырып бойынша негізгі бағдарламалық материалды білу. Толық және дұрыс 
жауап; зерттелетін материалдың көшірмесін жасаудағы ұсақ қателіктер мен 
кемшіліктер, ұғымдарды анықтау, ғылыми терминдерді қолданудағы немесе 
қорытындылар мен жалпылаудағы сәкессіздіктер; материал белгілі бір логикалық 
ретпен ұсынылуы; Бірақ сонымен қатар бір ғана қате жіберіледі немесе екіден кем 
болмауы, ал білім алушы өз бетінше  немесе оқытушының аз ғана көмегімен 
түзете алады; негізінен оқу материалымен өзі меңгере алады ;  жауапты нақты 
мысалдармен  растайды. 

В  80-
84  

Оқылған материалды өз бетінше талдаудағы негізгі мүмкіндік ережелері;фактілер 
мен мысалдар негізінде жалпылау, қорытынды жасау, пәнаралық байланыстар 
орнату. Алынған білімді тәжірибеде, ғылыми терминдерді қолдана білу қажет. 
Бірақ анықтамалық әдебиетпен, оқулықпен, бастапқы оқулық көздермен жұмыс 
істеу дағдысы жеткілікті дамымаған ( бағдарлау қабілетті болғанмен, бірақ баяу 
жұмыс істейді). Баяндау барысында аз ғана қателер жіберуге болады. 

В-  75-
79  

Кейбір маңызды фактілер еленбейді, бірақ тұжырымдар дұрыс;фактілер әрдайым 
салыстырылмайды және олардың бір бөлігі мәселеге қатысы жоқ;негізгі мәселе 
белгілі, бірақ әрқашан терең түсінікті бола бермейді;барлық сұрақтар сәтті бола 
бермейді;барлық қайшылықтар бірдей бола бермейді. 

С+  70-
74  

Жауап тақырыптан елеулі ауытқуларға жол берілген. Мәселеде қарастырылған 
проблеманы талдау фрагментті, толық сипатқа ие емес 

С  65-
69  

Білім алушы жеке жағдайда ғана зерттелетін жағдайдың жалпы мәселелермен 
байланысын көрсетті;ұсынылған сұраққа жауап беру үшін маңызы бар негізгі 
ұғымдарды білу және оларды жауап беру процесінде қолдана білу. 

С-  60-
64  

Себеп-салдарлық қатынастардың ішінара бұзылуы;кішігірім логикалық 
сәйкессіздіктер, бірқатар маңызды фактілердегі қателіктер және барлық дерлік 
мәліметтердеегжей-тегжейлері келтірілген, бірақ талданбаған;фактілер әрдайым 
пікірлерден ажыратылмайды, бірақ білім алушы олардың арасындағы 
айырмашылықты түсінеді. 

D+  55-
59  

Маңызды фактілердің көпшілігіне қорытынды жасалмайды;фактілер 
қарастырылып отырған мәселеге сәйкес келмейді, оларды салыстыруға 
болмайды;түйінді мәселені шеше алмауы (тіпті қателесуі);Жалпы нақты 
қателіктер көп кездеседі.Білім алушының жауабында талданатын мәселенің 
негізгі іргетасы  және  мәселелермен  байланысы туралы түсінік қалыптаспаған; 



D-  50-
54  

Қойылған сұрақтар шегінде бағдарламалық материалдың маңызды және негізгі 
бөлігін түсінбеу және білмеу, оларды нақты мәселелерді шешуге қолдана алмау. 
Жауап беру кезінде өрескел қателіктер жіберіледі, оны білім алушы тіпті жетекші 
сұрақтардың көмегімен де түзете алмайды. 

Fx 25-
49 

Толық емес жауап беріледі, анықтамада айтарлықтай қателіктері бар сұрақ 
тақырыбы бойынша сәйкес емес білім көрсетіледі.Фрагменттілік баяндаудың 
сәйкес келмеуі мүмкін.Білім алушы бұл ұғымның, теорияның, құбылыстың пәннің 
басқа объектілерімен байланысын түсінбейді.баяндамаларда тұжырымдама, 
нақтылау дәлелдері жоқ.  Сөйлеу барысында сауатсыздықтар кездеседі;Оқытушы 
қосымша және нақтылайтын сұрақтарды білім алушыға беріп түзетулер енгізіп 
отырады. 

F  0-
24  

Материалдың негізгі мазмұны ашылмаған немесе меңгерілмеген; қорытындылар 
мен тұжырымдардың болмауы; Білім алушының жауабындағы өрескел 
қателіктердің болуы. Жауап беру барысында тақырып пен бағдарламадан 
айтарлықтай ауытқушылықтар; Жауап беруден бас тарту жағы; 

 
Пән бойынша бағалауды қалыптастыру тәртібі 
Пән бойынша білім алушылардың оқу жетістіктері емтиханға жіберу рейтингісінің 

бағасынан және емтихан бағасынан құралатын қорытынды бағамен анықталады. 
Рейтинг ағымдық бақылаудың орташа бағасынан және аралық бақылаудың бағасынан 

құралады. Ағымдағы бақылауды СӨЖ дәрістік (семинарлық) сабақтарын жүргізетін тьютор 
жүзеге асырады. Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы Р1 немесе Р2 жүргізу кезінде білім 
алушының алған барлық ағымдағы бағалардың орташа арифметикалық мәні ретінде 
есептеледі. 

Аралық бақылау 7А (Р1)немесе 15а (Р2) рейтингтік аптада коллоквиум, бақылау 
жұмысы, тестілеу және т.б. түрінде жүзеге асырылады. 

 
Қорытынды бағаны есептеу"Платонус" ААЖ баптауларында көрсетілген 

параметрлерге байланысты. 
0-ден 100-ге дейінгі баллдар менҰБ белгісі  бойынша есепке алынатын ағымдағы 

орташа бағаны есептеу формуласы: 

Ср = Тк1+Тк2+Тк2+Ткn 
n 

Ср – пән бойынша ағымдағы орташа бағалаудың пайыздық мазмұны; 
Тк –  сабақ түрлері бойынша ағымдағы бағалаудың пайыздық мазмұны; 
n –  пәннің барлық сабақ түрлері бойынша бағалардың жалпы саны. 
 

Қорытынды бақылауға жіберу рейтингісін есептеу формуласы (емтихан)): 
Р = (Ср*0,4+(Р1+Р2)/2*0,2)*100/60 

 
Р – қорытынды бақылауға жіберу рейтингісінің пайыздық мазмұны (емтихан)); 
Р1 и Р2 – аралық бақылау бағасының пайыздық мазмұны; 
Ср - пән бойынша ағымдағы орташа бағаның пайыздық мазмұны. 
 
Қорытынды бақылауды есептеу формуласы: 

Оқорт=  Р*0,6 + Э*0,4 
Оқорт - қорытынды бақылаудың пайыздық мазмұны; 
Р – қорытынды бақылауға жіберу рейтингісінің пайыздық мазмұны (емтихан)); 
Э – пән бойынша емтихан бағасының пайыздық мазмұны 
  
 
 



Пән бойынша қорытынды баға білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың 
балдық-рейтингтік әріптік жүйесінің келесі санаттарын пайдалана отырып, дәстүрлі бағалар 
шкаласына және ECTS-ке ауыстыра отырып есептеледі. 
 

 

Әріп жүйесі бойынша 
баға 

Сандық 
эквивалент 

Баллдары (%-қ 
көрсеткіш) 

Дәстүрлі жүйе 
бойынша баға 

 
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 
FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз F 0 0-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



А Қосымшасы 
 

Білім және ғылым министрлігі Қазақстан Республикасы 
Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті 
Факультет/Департамент 

Кафедра (орталық) 
 

Бекітілген 
Факультет кеңесі 
"__" ___ 20__ ж. 
Хаттама № __ 
Факультет кеңесінің төрағасы 
 
______________ аты-жөні 

 
 
 

Білім беру саласы : 6B01 Педагогикалық ғылымдар 
Жоғарғы білім беру  – бакалавриат даярлау бағыты: 

6ВXXX дайындық бағытының атауы 
Білім беру бағдарламасы: 

«6ВXXXXXатауы» 
 

Модуль: 
«» 
 
 

ОҚУЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS) 
пәні бойынша 

«» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Қостанай, 2019 



 
 

ӘЗІРЛЕУШІЛЕР   
Аты – жөні  лауазымы, дәрежесі және атағы 
Аты – жөні лауазымы, дәрежесі және атағы 
Аты – жөні лауазымы, дәрежесі және атағы 
   
   
ҚАРАЛДЫ   
Оқу жұмыс бағдарламасы (Syllabus) кафедра отырысында қарастырылды  
2019 жылғы 17 қаңтардағы № 5 хаттама  
   
   
МАҚҰЛДАНДЫ  ЖӘНЕ ҰСЫНЫЛДЫ   
Оқу жұмыс бағдарламасы  (Syllabus) факультеттің әдістемелік бюросымен 
мақұлданған және ұсынылған 
2019 жылғы 18 қаңтардағы № 5 хаттама 
  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оқу жұмыс бағдарламасы  (Syllabus) Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 
стандарты (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 
қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген), «6ВХХХХ атауы» білім беру бағдарламасы 
(Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ Ғылыми кеңесінің  
2018 жылғы 28 мамырдағы № 12 хаттама шешімімен бекітілген)сәйкес әзірлен 



Б Қосымшасы 
Білім және ғылым министрлігі Қазақстан Республикасы 

Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы 
Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті 

Факультет/Департамент 
Кафедра (орталық) 

 
 
 

Бекітілген 
Факультет кеңесі 
"__" ___ 20__ ж. 
Хаттама № __ 
Факультет кеңесінің төрағасы 
______________  
аты-жөні 
 
 
 

Жалпы білім беретін ұйымдарға арналған пәндер циклы 
жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім (бакалавриат) 

 
Модуль: 

«» 
 
 

           ОҚУ  ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS) 
жалпы білім беру пәні бойынша 

«» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Қостанай, 2019 



 
 
ӘЗІРЛЕУШІЛЕР 

 
 
 
 
 
 

 

Аты-жөні. лауазымы, дәрежесі және атағы 
 Аты-жөні. лауазымы, дәрежесі және атағы 
 Аты-жөні. лауазымы, дәрежесі және атағы 
   
   
ҚАРАЛДЫ   
Оқу жұмыс бағдарламасы  (Syllabus) кафедраотырысында қарастырылды  
2019 жылғы 17 қаңтардағы № 5 хаттама  
   
   
МАҚҰЛДАНДЫЖӘНЕ ҰСЫНЫЛДЫ   
Оқужұмыс бағдарламасы(Syllabus) факультеттің әдістемелік бюросымен 
мақұлданған және ұсынылған  
2019 жылғы 18 қаңтардағы № 5 хаттама  
   
   
   
   
 
 
Оқу жұмыс бағдарламасы (Syllabus) жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандартына сәйкес әзірленді (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген), 
Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін 
«XXX» жалпы білім беретін пәннің типтік оқу жоспары (Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 603 бұйрығымен 
бекітілген). 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Қосымша В 
 
 

Пән атауы 
Семестр: [#],Оқу жылы:[####] 
Академиялық кредиттер (академиялық сағаттар): [#] (#) 

Барлығы Дәріс 
Семинар / 
практикалық 
сабақтар 

Зертханалық 
сабақтар / 
студиялық сабақтар 

БОӨЖ БӨЖ 

      
Тьютор (Тьютор (дәріс, аралық бақылау, кеңес) 
Аты-жөні, 
лауазымы, 
дәрежесі және 
атағы 

 

E-mail  
Байланыс 
телефоны 

Жұмыс: 
Ұялы тел: 

Кеңсенің 
орналасуы және 
жұмыс сағаттары 
(officehours) 

 

Тьютордың ассистенті (практикалық сабақтар, БОӨЖ, БӨЖ) 
Аты-жөні, 
лауазымы, 
дәрежесі және 
атағы 

 

E-mail  
Байланыс 
телефоны 

Жұмыс тел: 
Ұялы тел: 

Кеңсенің 
орналасуы және 
жұмыс сағаттары 
 
(officehours) 

 

Пререквизиттер 
(Prerequisite):  
Постреквизиттер 
(Postrequisite):  
Қысқаша мазмұны 
(Course 
description) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 Қосымшасы Г 
4. Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары 

№ Дәріс(тақы
рыбы, 
жоспары) 

Практикал
ық 
сабақтар 
(тақырыбы, 
жоспары) 

Зертханалық 
сабақтар / 
студиялық 
сабақтар(тақырыбы
, жоспары) 

БОӨЖ(тапсырма) 
БӨЖ 
(тапсыр
ма) 

Сағат саны 

 1 апта: Дидактикалық 
1 Тақырыбы 1. 

Дидактика 
теориясы 
Жоспары: 
1. 
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2 апта: 
       

3 апта: 
       

 4 апта: 
       

  5 апта: 
       

  6 апта: 
       

  7 апта: 
       

 8 апта: 
       
                                                                           9 апта: 
       

 10 апта: 
       

11 апта: 
       

12 апта: 
       

13 апта: 
       

14 апта: 
       

15 апта: 
       
Оқу ресурстары 
Негізгі әдебиет: 
1. 
Қосымша әдебиеттер: 
1. 
Білім беру ресурстары: 
1 
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