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1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ 

Пәннің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу жөніндегі ережеде (бұдан әрі-

ереже) Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

университетінде (бұданәрі — ҚМПУ) пәннің оқу-әдістемелік кешенінің 

мазмұны мен қалыптасуына қойылатын негізгі талаптар келтіріледі. Бұл 

құжат университеттің нормативтік-анықтамалық құжаттамасының 

құрамына кіреді, орындау үшін міндетті болып табылады және ҚМПУ 

барлық құрылымдық бөлімшелер ішегінде әрекететеді. 

2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

Осы ереже мынадай нормативтік құжаттарға сәйкес әзірленді: 

- Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңы27.07.2007 ж. № З 19ж 

- Қазақстан Республикасының "Ғылым туралы" Заңы18.02.2011ж. № 407-IV; 

- Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің 

үлгілік қағидалары. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 30 

қазандағы № 595 қаулысымен бекітілген 

- Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Қазақстан 

РеспубликасыҮкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 қаулысы.; 

- Кредиттік технология бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі ҚР 

Білім және ғылым министрінің 20.04.2011ж. №152 бұйрығымен 

бекітілген.);  

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін жалпы білім 

беретін пәндер циклінің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы ҚР 

БҒМ бұйрығы З 1.10.2018 ж. №603; 

- "Педагог" кәсіби стандарты (Қазақстан республикасының "Атамекен" 

Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы Басқармасы Төрағасымен бекітілді 

№ 133 8 маусымның 2017 жылғы); 

Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру ережелері. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым 

министрінің 20.03.2015 жылғы №137 бұйрығымен бекітілген); (05.06.2019 ж. 

берілген өзгерістер мен толықтырулармен); 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің жарғысы; 

- Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

университетінің 2019 жылғы 24 қыркүйектегі академиялық саясаты 

(Ғылыми кеңестің №2 ХАТТАМАСЫ) 

- Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің 2015-2021 жылдарға 

арналған стратегиялық даму жоспары; 
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З. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені (ПОӘК) білім алушының білім беру 

бағдарламасының құрылымдық бірлігі болып табылады және нормативтік-

құқықтық база негізінде әзірленеді. 

• білім алушыларға материалды меңгеруде әдістемелік және практикалық 

көмек көрсету;  

• пән бойынша оқу үдерісін дайындау және өткізу кезінде оқытушыларға 

әдістемелік көмек көрсету 

• оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді одан әрі жетілдіру бойынша 

кафедра жұмысын бағалау және жоспарлау үшін негіз болып табылады. 

 

Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мақсаты-оқылатын пәннің моделін 

құру және ол мыналарды білдіреді: 

 оқу процесінің жүйелі сипаттамасы Берілетін оқу-әдістемелік құжаттардың 

жиынтығы; 

 кадрларды даярлауды басқарудың дидактикалық құралы. 

  

4. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІНІҢ МАЗМҰНЫ 

Пәннің оқу-әдістемелік материалдар кешені келесі құрылымға ие: 

•  Типтік оқу бағдарламасы (оқу жоспарының міндетті компоненті 

бойынша); 

• Білім алушыларға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы (Syllabus) 

• Дәріс кешені (дәріс тезистері); 

• Пәннің оқу-әдістемелік және техникалық қамтамасыз ету карталары; 

• Демонстрациялықжәнеқосымшаматериалдаржиынтығы; 

• Жазбаша жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. 

4.1 Типтік оқу бағдарламасы уәкілетті орган бекіткен мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарт негізінде оқу жоспарының міндетті компоненттері 

бойынша әзірленеді. Типтік оқу бағдарламасының көшірмесі ПОӘК 

материалдарына салынады. 

4.2 Білім алушыларға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы (Syllabus) 

пәнді оқу кезінде білім алушыларды басқарудың негізгі көзі болып табылады. 

Онда білім алушыларды курстың мазмұнымен, оның өзектілігі мен 
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қажеттілігімен, курс саясатымен, студенттердің білім беру процесінде 

алатындағдылары мен іскерліктері мен қысқаша, бірақ толық таныстыру 

қажет. 

   Syllabus құрылымына келесі компоненттер қосылуы тиіс: 

 титул парағы; 

 курс туралы негізгі ақпарат және академиялық сағаттарды бөлу 

 оқытушының аты-жөні (тьютор, тьютор ассистенті), байланыс 

ақпараты  

 пәндер бойынша Пререквизиттер (Prerequisite) және 

постреквизиттер (Postrequisite); 

 қысқаша мазмұны (Course description) 

 пәннің мақсаты 

 пәннің міндеттері 

 оқыту нәтижелері 

 оқытудыңәдістері мен технологиялары 

 пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары 

 академиялық мінез-құлық және әдеп саясаты: 

 жобалау жұмыстарының тақырыптары (жоба)  

 1 және 2 аралық және қорытынды бақылаудың дайындық 

материалдары  

 білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесі. 

4.3 Дәріс кешені (дәріс тезистері) 

Дәріс ақпараттық, интерактивті, рефлексивті-қызметтік әдістер мен 

тәсілдерді қолдану арқылы оқыту үрдісіндегі жетекші буын болып табылады. 

Қазіргі ақпараттық технологияларды енгізу жағдайында, әрбір білім алушы 

үшін электрондық және қағаз нұсқаларына қолжетімді болғанда, дәріс 

проблемалық зерттеу сипатында болуы тиіс. 

Дәріс оқытудың вербалды әдісіретінде аудио визуалды материалдар мен 

толықтырылады, бұл оқу үдерісін қарқындатуды қамтамасыз етеді. 

Оқытушыдан пәннің әрбіртақырыбы бойынша дәрістік сабақты әдістемелік 

өңдеу қажет. Олүшін оны өткізудің толық, егжей-тегжейлі жоспарын жасау 

қажет, онда мыналарды көздеу қажет:  

 мақсат; 

 дәріс жоспары; 

 көрсететін материалдарының түрлері; 

 дәріс түрі: 

 сабақ қорытындысы. 
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Дәрістік сабақтарды әзірлеу әдістемесі студенттердің келесі өзіндік 

жұмысының бағдарлы негіздерін қамтуы тиіс. 

ПОӘК-да дәрістік материал дәрісті әзірлеу бойынша жоғарыда айтылған 

тармақтарды ескере отырып, ашылатын тақырып бойынша тезистер көлемінде 

ұсынылады. 

Оқу үрдісінде студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру ерекше 

маңызға ие болады. Оқытушылар жетекшілік ететін пәндердің оқу-әдістемелік 

қамтамасыз етілуін үнемі қадағалап отыру қажет.Ол үшін пәннің оқу-

әдістемелік қамтамасыз етілу картасы жасалады, ол ЖОО-ның ақпараттық 

кітапхана орталығына беріледі. Егер белгілі бір әдебиетті сатыпалу қажеттілігі 

болса, ЖОО басшылығы тиісті шешім қабылдайды. 

Карта дәріс, семинар, практикалық немесе зертханалық сабақтарға 

дайындалады. 

Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз ету картасы келесі үлгі бойынша 

рәсімделген: 

 Библиографиялық сипаттама  басылымдар 

 Электронды қосымшалар 

 Ақпараттық – кітапхана орталығындағы баспа даналардың саны 

қолданылатын сабақтар 

 Электронды кітапханада КАБИС-тың орналасуы 

4.5 Демонстрациялық және қосымша материалдар жинағы 

слайдтардың, иллюстрациялардың электрондық нұсқаларын, бейне 

фильмдерді, ТСО кешенін және т.б. қамтиды. Үлестірме материалдар мен 

иллюстрациялар  (диаграммалар, графиктер, кестелер , карталар, сызбалар, 

фотосуреттер, сюжеттік суреттер және т.б.) қажет болған жағдайда қағаз 

нұсқасында қоса беріледі. 

4.6 Жазбаша жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. 

Әдістемелік ұсыныстар қамтиды нұсқау ерекшеліктері мен талаптарын 

орындау жөніндегі жазбаша жұмыс. 

5. ПОӘК КЕЛІСУ ЖӘНЕ БЕКІТУ. 

ӘЗІРЛЕУ ТӘРТІБІ 

ПОӘК осы пән бойынша бір оқытушы немесе жетекші оқытушылар 

ұжымымен әзірленеді. 

Пәннің жұмыс бағдарламасы (Syllabus) нақты пән бойынша бір нұсқада 

әзірленуі тиіс. 

ПОӘК құрамына кіретін оқу-әдістемелік материалдар түрі мен 

мақсатына байланысты талқылау мен бекітудің келесі сатыларынан өтуі тиіс: 

 пәннің жұмыс бағдарламасы (Syllabus) кафедрамен қаралып, бекітуге 
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ұсынылады, рецензияланады және факультеттің әдістемелік 

бюросымен мақұлданады (студенттер үшін қарастырылған), 

факультет кеңесімен қаралады және бекітіледі.  

 зертханалық, практикалық, семинарлық сабақтарға, СӨЖ және СӨЖ 

әдістемелік нұсқауларын әзірлеуші оқытушы кафедрасы қарайды 

және бекітеді. Қажет болған жағдайда, нұсқаулар пәннің мазмұны 

бойынша осы білім беру бағдарламасы (мамандықтың әдістемелік 

комиссиясы) жататын факультет/Департамент кеңесінің төрағасымен 

келісуден өтеді.); 

 пәннің оқу-әдістемелік кешені факультет/Департамент кеңесімен 

бекіту үшін кафедра шешімімен ұсынылады. Бекіту (немесе қайта 

бекіту), толықтырулар мен өзгерістер енгізу рәсімі жылына бір рет, 1 

шілдеден кешіктірілмей жүргізіледі. 

 

6. ЖАУАПКЕРШІЛІК 

ПОӘК бекітілген қағаз нұсқасының сақталуы үшін кафедра 

зертханашысы жауапты болатын кафедрада сақтайды. PDF форматындағы 

электрондық нұсқа білім беру бағдарламаларының офисіне беріледі, сондай-ақ 

оларды одан әрі пайдалану үшін кафедра оқытушыларына беріледі. "Жұмыс 

оқу бағдарламасы (Syllabus) "деген ОӘК — нің құрамдас бөлігін пайдаланады, 

ол кафедрада және ақпараттық-кітапханалық орталықтың электронды оқу 

залында (ибо) бар.  



 Ө. Султанғазин атындағы Қостанай 

мемлекеттік педагогикалық университет 
Күні: Алтыншыбасылым 

ӘК пәнініңоқу-

әдістемеліккешенінәзірлеужөніндегіереже 
п қмпи 

26 

8 ден 2 бет 

 

Қосымша А 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ШЖҚ 

РМК ға «ӨМІРЗАҚ СҰЛТАНҒАЗИН АТЫНДАҒЫ ҚОСТАНАЙ МЕМЛЕКЕТТІК 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚУНИВЕРСИТЕТІ» 

Факультет/Департамент  

Кафедра/орталық  

«Бекітемің» 

       Департамент/факульте 

       Кеңесімен 

       Хаттама  №        « 20 ж. 

          Совет төрағасымен  

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

пән бойынша

мамандығы/білім беру бағдарламасы 

 

Оқыту түрі: күндізгі, сырттай______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2019 



 Ө. Султанғазин атындағы Қостанай 

мемлекеттік педагогикалық университет 
Күні: Алтыншыбасылым 

ӘК пәнініңоқу-

әдістемеліккешенінәзірлеужөніндегіереже 
п қмпи 

26 

8 ден 2 бет 

 

Әзірленген

 

 

 

(Аты-жөні, тегі,лауазымы, ғылыми дәрежесі)  

Кафедра мәжілісінде қарастырылды және ұсынылды 

Хататма №  20 ж.  

каф.меңгерушісі Аты-жөні, тегі. 

 

Қайта бекіту туралы мәліметтер 

№  Оқужылы ПОӘКтағы 

өзгерістер туралы 

мәліметтер 

 

қайтабекітукүні 

кафедра 

отырысының 

хаттамасы № 

Каф. 

меңгерушісінің 

қолы 

     

     

     

     

     

 

 

 



 Ө. Султанғазин атындағы Қостанай 

мемлекеттік педагогикалық университет 
Күні: Алтыншыбасылым 

ӘК пәнініңоқу-

әдістемеліккешенінәзірлеужөніндегіереже 
п қмпи 

26 

8 ден 2 бет 

 

Қосымша Б 

Пәннің оқу-әдістемелік және техникалық қамтамасыз ету картасы 

п Библиографиялықси

паттама * 

басылымдар 

(автор, атауы, түрі, 

шыққанжеріжәнеж

ылы, бет саны) 

Электро

ндық 

қосымш

а 

Қолданыл

атын 

сабақтың 

түрі 

Ақпаратты

қ кітапхана 

орталығын

дағы баспа 

даналарын

ың саны 

КАБИС тың 

электрондыкітапханасында

орналасуы 

1 2 4 5 6 7 

2 
     

3      
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