
 

 

 



 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       1.1. Основой разработки программы обучения по дисциплине (Syllabus) является 

рабочая учебная программа. 

 1.2. Syllabus является основным источником руководства обучающихся при 

изучении дисциплины. В нем необходимо кратко, но емко ознакомить с содержанием 

курса, его актуальностью и необходимостью, политикой курса, с теми знаниями, 

навыками и умениями, которые обучающиеся приобретут в процессе обучения.  

       1.3. Syllabus составляется каждый учебный год, но по решению кафедры может 

быть оставлен без изменения на срок не более 3-х лет. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ СИЛЛАБУСА 

2.1 . В структуру Syllabus должны быть включены следующие компоненты: 

 Наименование и шифр образовательной программы, учебный курс/семестр, номер 

(код) курса и количество кредитов, форма и формат обучения 

 Следует прописать полное название дисциплины  

 Ф.И.О. преподавателя (полностью), контактные данные 

 Пререквизиты и постреквизиты дисциплины 

 Краткое описание курса (введение, цель изучения дисциплины) 

 Компетенции дисциплины 

 Результаты обучения дисциплины 

 Выписка из учебного плана 

 Календарно-тематический план: перечень тем с их кратким содержанием, 

количество часов, сроки исполнения, формат проведения дисциплины и технические 

требования 

 Содержание дисциплины: лекции, семинарские/практические/ лабораторные 

занятия, самостоятельная работа обучающегося с преподавателем (СРОП), 

самостоятельная работа обучающегося (СРО) 

 Задания и вопросы рубежного и промежуточного контроля 

 Список источников и электронных ресурсов 

 Оценивание: виды текущего контроля, количество баллов, сроки 

 Политика курса, академического поведения и этики. 

2.2. Номер (код) курса и количество кредитов содержится в рабочем учебном плане. 

 

2.3. Описание пререквизитов и постреквизитов - дисциплин обязательных для 

освоения, соответственно до и после изучения данной дисциплины. Здесь необходимо 

провести связь с другими дисциплинами. Показать последовательность и 

преемственность в изучении курсов. Крайне важно подчеркнуть, что будет знать и 

уметь обучающийся по окончании изучения курса. 

 

2.4. Краткое описание курса (введение, цель изучения дисциплины) 

 Введение содержит описание целей и задач изучаемой дисциплины. Цель 

преподавания дисциплины дается через характеристику изучаемого предмета и его 

места в подготовке специалистов данного профиля. Цель должна быть конкретной, 

достижимой и измеримой. Задачи изучения дисциплины определяются 

квалификацией будущего специалиста и формулируются как требования к знаниям, 

умениям и навыкам, которыми должен обладать обучающийся. 

  Если знания характеризуют теоретическую подготовку обучающегося, то 

умения и навыки отражают его способность совершать практические действия с 

материальными или материализованными объектами. Они приобретаются на 

основании знаний и опыта. Навыки рассматриваются как умения, ставшие привычкой 

в результате их многократного повторения. 



 

 

2.5 Компетенции дисциплины 

 

 Следует представить описание системы компетенций в соответствии с целью и 

содержанием дисциплины, компетенции должны быть конкретными, понятными и 

лаконичными. 

2.6 Результаты обучения дисциплины 

Формулировка результатов обучения должна четко соотносится с результатами обучения в 

ОП. При формулировке результатов обучения учитывать рекомендации, данные в 

Приложении А, пункт 4. 

2.7 Выписка из учебного плана    

В данном разделе информация представляется в виде таблицы, Приложение А, пункт 5. 

2.8 Календарно-тематический план: 

  

В тематическом плане должна быть заложена информация, необходимая для 

организации учебного процесса по дисциплине: тематика, объем часов каждого вида 

занятий (лекционных, практических, лабораторных), СРОП, СРО. Содержание 

дисциплины может быть подвергнуто модульному структурированию или 

традиционному разделению на отдельные темы. 

  

2.9. Содержание дисциплины: 

 

 Раскрывается краткое содержание учебного материала (всех видов учебных 

занятий), с выделением стержневых проблем, базовых положений, навыков и понятий 

дисциплины, обязательных для прочного усвоения и последующего практического 

использования в деятельности. 

 Содержание лекции должно включать формулировку темы, основные 

вопросы/план темы, тезисы лекции (краткое содержание, не менее 200-300 слов), 

вопросы для закрепления, рекомендуемая литература. 

 Содержание семинарских/практических/лабораторных занятий включает 

название темы, основные вопросы темы, рассматриваемых на занятиях, 

прописываются конкретные методические указания для обучающегося: как выполнять 

задания, методика проведения занятия, что нужно подготовить/сделать обучающимся 

для эффективного и качественного обучения, даются ссылки на литературу. 

  Задания для СРОП/СРО должны включать в себя отдельные вопросы, 

требующие дополнительной проработки и выносимые на изучение под руководством 

преподавателя и самостоятельное изучение обучающимися, а также список 

литературы, которую необходимо проработать для выполнения задания или ссылки на 

общий список литературы. 

 При этом необходимо учитывать бюджет времени обучающегося. Время, 

отводимое на выполнение заданий СРО вместе со временем на подготовку всех видов 

аудиторных занятий должно в совокупности составлять то количество часов, которое 

планируется по дисциплине на СРО в целом и указывается на титульном листе 

программы. График изучения материалов для подготовки к занятиям должен включать 

список заданий обучающимся. Данный раздел Syllabus должен быть наиболее полным 

и представлять из себя детализированное руководство по подготовке к занятиям.  

Перечень заданий включает: 

 задания СРОП; 

 задания СРО; 



 

 рекомендуемая литература; 

 сроки сдачи. 

 Задания, выносимые на СРОП должны соответствовать количеству 

запланированных часов (15). По всем заданиям обучающийся должен получить оценку. 

В общей сложности (40% от 100%). 

2.10. Задания и вопросы рубежного и промежуточного контроля 

 Контроль успеваемости обучающегося по той или иной дисциплине 

осуществляется в форме текущего контроля, который осуществляется на лекциях, 

семинарах (практических, лабораторных занятиях) и занятиях СРОП, итоги текущего 

контроля подводятся в первый период аттестации на 7 неделе и в период второй 

аттестации на 15 неделе.  

 

При  разработке силлабуса по дисциплине следует обратить внимание на 

следующее: 

 

 оценка за все виды контроля исходит из 100%; 

 посещение лекционных занятий оценивается в 100% (что равняется коэффициенту 

(0,1) всего 10% от 100% 

 каждое участие (не присутствия) на семинарском или лабораторном занятии 

оценивается от 50 до 100% с учетом критериев оценки  

 (коэффициент участия в семинарском занятии равен 0,5) всего 50% от общих 

100% 

 участие в занятиях СРОП оценивается от 50 до 100% с учетом критериев 

оценки (см. Положение формах контроля и критериях оценивания в всего 40% 

от общих 100%. 

 Следующей формой контроля является промежуточный контроль, который 

осуществляется на экзамене, формами промежуточного контроля могут быть устные 

экзамены, комбинированные экзамены, экзамены в форме компьютерного 

тестирования, письменные и творческие экзамены 

 Максимальный бал за текущий контроль в совокупности равен 100% или 60 

баллам от итогового рейтингового балла по дисциплине. Промежуточный контроль 

предусматривает проведение экзамена и предполагает получение обучающимся также 

100% или 40 баллов от общего рейтингового балла. 

 В Силлабус включается перечень контрольных вопросов для подготовки к 

экзамену. Вопросы должны охватывать весь изученный материал. Количество 

экзаменационных билетов должно быть не менее 25 по три вопроса в каждом. 

Формулировка экзаменационных вопросов должна быть краткой, конкретной, 

понятной. Сами экзаменационные билеты в Силлабус не включаются. 

Если экзамен планируется в тестовой форме, необходима разработка банка тестовых 

заданий по экзаменуемой дисциплине. Объем банка тестовых заданий по дисциплине 

в зависимости от количества кредитов и специфики содержания может достигать 180-

300 вопросов. 

 

Рекомендуется учитывать при подготовке вопросов итогового контроля следующее: 

 

Количество кредитов Количество вопросов итогового контроля 

2 (60) не менее 90 

3 (90) не менее 120 

4 (120) не менее 150 

5 (150) не менее 180 



 

6 (180) не менее 210 

7 (210) не менее 240 

8 (240) не менее 270 

 

Относительно формулировок самих вопросов и ответов необходимо выдерживать 

следующие требования: 

 четкая и ясная формулировка вопросов; 

 отсутствие слишком длинных заданий и ответов; 

 вопросы должны быть только в закрытой форме; 

 каждый вопрос должен иметь четыре варианта ответа, один из которых 

правильный или возможно сочетание нескольких правильных ответов в одном 

из вариантов ответа. 

Тестовые задания должны быть разработаны по всему содержанию учебных занятий. 

Рейтинговая система оценки знаний обучающихся может быть представлена в 

виде таблиц (на усмотрение преподавателя). 

№ Вид итогового контроля Виды контроля Баллы 

1 экзамен Итоговый контроль 40 

  Текущий контроль 60 

 

Таблица 2. Распределение рейтинговых баллов по видам контроля 

нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вид Тк Тк Тк Тк Тк Тк Ат ТК Тк Тк Тк Тк Тк Тк А т 

контроля 1 2 3 4 5 6   7 ! 8 9 10 11 12 13 2 

балл 50- 

100% 

50- 

100 

% 

50- 

100 

% 

50- 

100 

% 

50- 

100 

% 

50- 

100 

% 

Сре  50- 50- 50- 50- 50- 50- Сред 

дний  100 100 100 100 100 100 ний  

 

 

30 

балл 

ов 

 %% 

% 

% % % % % %  

 

30 

балл ов 

  

2.11. Список источников и электронных ресурсов 

 Список рекомендуемой литературы состоит из двух частей - основной и 

дополнительной литературы с одноименными подзаголовками. Оба списка должны 

содержать перечень новейших (обновляемых ежегодно) литературных источников, 

доступных для обучающихся. Необходимо сравнить список рекомендуемой 

литературы с картой обеспеченности библиотеки вуза. В перечне основной 

литературы должны учитываться только те источники, которые в достаточном 

количестве есть на абонементе и читальном зале библиотеки вуза. 

 Основная литература должна содержать минимальный перечень источников, в 

которых освещены все вопросы материала дисциплины. При этом необходимо 

включать источники, рассматривающие принципиальные вопросы по возможности с 

разных позиций для исключения односторонности его восприятия. 

  Дополнительная литература может быть более обширной, чем обязательная, но 

также должна быть ограничена разумными пределами. Недопустимо, когда в 

программе приводятся сотни источников, если при этом авторы программы не знают, 

где обучающиеся смогут их найти. 



 

 Список литературы должен быть оформлен в соответствии с предъявляемыми к 

нему требованиями. 

  

2.12. Политика курса, академического поведения и этики: 

Каждый преподаватель предъявляет к обучающимся систему требований, 

правил поведения обучающегося на занятиях, взаимоотношений с преподавателями, с 

другими обучающимися.  

Обычно этот свод требований представляет собой «политику курса, 

академического поведения и этики» выполнение которой обеспечивает высокую 

эффективность учебного процесса и обязательна для обучающихся.  

 Рекомендуемый перечень достаточно большой, хотя и не исчерпывает все 

возможные правила, и преподавателю решать какой из этих пунктов включить в 

Syllabus. 

 Не опаздывать на занятия. 

 Не разговаривать на занятиях, не жевать резинку, не читать газеты. 

 Отключить сотовый телефон. 

 На занятия приходить в деловой одежде. 

 Не пропускать занятия, в случае болезни предоставить справку. 

 Пропущенные занятия отработать в отведенное преподавателем время. 

 В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

 Активно участвовать в учебном процессе. 

 Своевременно выполнять домашние задания. 

 Быть терпимым, открытым, откровенным и доброжелательным к сокурсникам и 

преподавателям. 

 Конструктивно поддерживать обратную связь на занятиях. 

 Быть пунктуальным и обязательным. 

 Не курить в учебных корпусах. 

 При онлайн обучении всем подключать видеотрансляцию. 

 На занятиях отключать микрофоны, включать только, если отвечаешь на вопросы или 

представляешь задание. 

Требования к оформлению текста в Силлабусе.: 

 размер шрифта – 12; 

 размер шрифта в таблице – 10; 

 шрифт – Times New Roman; 

 межстрочный интервал – одинарный; 

 выравнивание по ширине;  

 поля – верхнее 1см; нижнее 1см; правое 1см, левое 2см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение А. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КАЗАХСКО-РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра (Направление подготовки)  
_________________________________________________ 

 

 

 

Утверждено: 

                                                                                       Ректор_________Сеилханова Р.Б. 

                                                                                         Протокол №___ « __»______20____г. 

 

 

SYLLABUS  

(Бакалавриат-полное название дисциплины) 

 

Наименование и шифр образовательной 

программы 

 

Учебный год/семестр  

Курс     

Срок обучения  

Всего кредитов  

Всего академических часов  

Форма контроля    

Форма обучения очная 

Формат обучения Очная или очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий (указать нужное)  

Язык обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актобе, 20___ 

 



 

Программа дисциплины (полное название дисциплины) для обучающихся  

(SYLLABUS) разработана на основе  учебной программы 

 

 

Составители: 

1. Преподаватель дисциплины:                         ______________________ 

                                                                                                                                       (ФИО, должность) 

 

2. Работодатели:                                               ______________________ 

                                                                                                                                            (ФИО) 

 

 

 

Рассмотрена на заседании кафедры 

Протокол №_____   ,  «_____»  ______________________ 20___г. 

 

 

Одобрена на заседании учебно-методического совета 

Протокол  №_____ ,  «______» ______________________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ: 

Преподаватель дисциплины: 

ФИО (полностью) должность электронный адрес  

(e-mail) 

ID номер 

конференции 

    

 

CВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: 

- дополнительная информация о преподавателе-предметнике доступна на 

официальном сайте вуза krmu.kz; 

- чтобы использовать приложение Zoom для видеоконференцсвязи, идентификатор 

конференции указывается преподавателем-предметником. 

 

1.2. ПРЕРЕКВИЗИТЫ ДИСЦИПЛИНЫ: (указывается перечень дисциплин, содержащих 

знания, умения и навыки, необходимых для освоения изучаемой дисциплины). 

 

1.3. ПОСТРЕКВИЗИТЫ ДИСЦИПЛИНЫ: (указывается перечень дисциплин, для 

изучения которых требуются знания, умения и навыки по завершению изучаемой 

дисциплины). 

 

 

1.4. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(в кратком описании дисциплины указывается краткое содержание предмета или 

информация об основных проблемах в объеме не менее 60 слов). 

 

2. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

(цель дисциплины должна быть обозначена конкретно, понятно и состоять из 1-3 

предложения).  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ  ДИСЦИПЛИНЫ:  

(компетенции должны быть конкретными, понятными и лаконичными в  алфавитном 

порядке (A, B, C, D, F) в соответствии с целью и содержанием дисциплины).  

 

 



 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

(по уровню бакалавриата)  

Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов, 

рекомендуется сформулировать 5 главных результатов обучения (В соответствии с 

ОП дисциплины).  

Написание результатов обучения должно соответствовать следующим рекомендациям: 

 Для формулирования результата обучения используется, как правило, только один 

глагол действия, за которым следует фраза, описывающая контекст результата 

обучения.  

 Необходимо избегать сложных предложений (их можно заменить несколькими 

простыми предложениями), а также использования неясных и неопределенных терминов 

(«быть знакомыми, проинформированными, быть в курсе» и др.). Формулировка 

результатов обучения обязательно должна быть понятна обучающимся. 

 Формулировка результатов обучения должна четко соотноситься с результатами 

обучения по ОП.  

 Результаты обучения следует описывать таким образом, чтобы их можно было 

реально измерить и оценить. Преподаватель должен иметь разработанную систему 

измерения и оценки.  

 Учебный процесс достижения результатов, как и их формулировка должны находиться 

в конкретном соответствии с затрачиваемым на их формирование учебным временем.  

Каждая дисциплина должна выбрать определенные результаты (по Дублинским 

дескрипторам), полностью отражающие те компетенции, которыми овладеет 

обучающийся по завершению изучения дисциплины. Это может быть 3 результата или 

все пять (зависит от специфики дисциплины и курса обучения). 

 

Уровни 

таксономии 

Блума  

Знание и 

понимание 

Применение  Анализ Синтез Оценивание 

Результаты 

обучения (РО)  

(РО должны 

быть указаны в 

соответствии 

с дисциплиной в 

МОП) 

конкретные 

действия, 

например 

знание и 

понимание 

терминов, 

основных 

фактов и т.д. 

применение 

освоенных 

материалов в 

конкретных 

практических 

ситуациях и 

обстоятельствах 

классификация   

составных 

компонентов 

учебных 

материалов 

сочетание 

элементов, 

конструирование 

по новому – 

написание эссе, 

аналитических 

докладов, 

рефератов, 

составление планов 

Оценивание 

значения 

материалов, 

соответствия 

итогов по 

курсу  

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

- уровни таксономии Блума должны описывать конкретные действия обучающегося 

по данной дисциплине;   

- в описании уровней должны пристутсвовать понятия, раскрывающие содержание 

дисциплины;  



 

- в таблице описание уровней представлены в качестве примера. 

 

 

 

5. ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

Курс Семестр Кол-во 

кредитов 

Часы  Лекция   Практические/ 

семинар 

Лабораторные  

 

СРОП 

 

СРО 

 

Форма 

контроля  

    Кол-во 

часов 

кол-во часов кол-во часов кол-во 

часов 

кол-

во 

часов 

(формы 

итогового 

контроля - 

тест, 

письменно 

и т.д.) 

 

 

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

6.1. План лекций, практических (лабораторных) занятий 

№ Название тем Вид занятия Количество 

часов 

Срок 

исполнения по 

неделям 

1.   Лекция  Например, 

Первая неделя 

(даты 

указываются) 

 Практические/семинарские/лабораторные занятия   

2.   Лекция   

 Практические/семинарские/лабораторные занятия   

3.   Лекция   

 Практические/семинарские/лабораторные занятия   

4.   Лекция   

 Практические/семинарские/лабораторные занятия   

5.   Лекция   

 Практические/семинарские/лабораторные занятия   

  ИТОГО:      Л/П  

ПРИМЕЧАНИЕ! Сроки недели определяется в соответствии с расписанием занятий на 

основании академического календаря.  

6.2. Таблица СРОП, СРО:  

№ Задание СРСП/СРС Вид задания Количество 

часов 

Сроки выполнения (день недели и время 

в соответствии с расписанием) 

дата задания срок сдачи задания 

1.       

2.       

3.       



 

ПРИМЕЧАНИЕ! СРОП проводится в соответствии с графикам, утвержденного вне 

расписания занятий, выполнение заданий СРО определяется в соответствии  с 

индивидуальным графиком преподавателя. При несвоевременной сдаче рубежного 

контроля, обучающейся не допускается к экзаменационной сессии. 

7. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Методы (например, интерактивные дискуссии, тренинги, информационно-

образовательные ресурсы и т.д.) используемые на учебных заниятиях (лекции, семинары, 

лабораторные занятия). 

Технических требований к информационно-коммуникационным технологиям или 

программному обеспечению (Microsoft Office или аналог) для организации и 

сопровождения учебного процесса, такие как виртуальные лаборатории, ZOOM, YouTube 

и т. д. Наличие ноутбука или компьютера:  Core i3( или аналог), ОЗУ 4 Гб , web-камеры, 

скорость доступа в Интернет 4 мб/с 

8. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

8.1 Лекции  

1. Тема: 

Основные вопросы/план темы: 

Тезисы лекции* 

Вопросы для закрепления** 

Литература:  

* в тезисах лекции сформулируются вопросы, раскрывающие полностью содержание 

дисциплины в объеме 200-300 слов. В соответствиии с темой можно внести 

дополнительные таблицы, формулы и др. материалы.   

** к каждой лекции предлагаются вопросы, включающие 3-5 вопросов в виде блиц-опроса. 

Примечание! Все запланированные лекции по курсу должны быть представлены в таблице 

6.1. 

8.2. Практические/семинарские занятия 

1. Тема: 

Основные вопросы темы: 

Методические указания (условия реализации конкретных знаний, навыков и компетенций 

в практической деятельности обучающихся по теме семинара / практического занятия) 

Литература:  

Примечание! Все запланированные семинары/практические занятия по курсу должны 

быть представлены в таблице 6.1. 

 

8.3 Лабораторные занятия  

1. Тема: 

Основные вопросы темы: 

Методические указания (порядок выполнения лабораторных работ и методика 

проведения занятий) 

Литература:  

Примечание! Все запланированные лабораторные занятия по курсу должны быть 

представлены в таблице 6.1. 

 

8.4 Самостоятельная работа обучающегося с преподавателем (СРОП) 

Перечень заданий: 

Литература: 

Примечание! Все запланированные СРОП по курсу должны быть представлены в таблице 

6.2. 



 

 

8.5  Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 

Перечень заданий: 

Литература: 

Примечание! Все запланированные СРО по курсу должны быть представлены в таблице 

6.2. 

9. ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ РУБЕЖНОГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  

 Количество экзаменационных билетов должно быть не менее 25 по три вопроса 

в каждом. Формулировка экзаменационных вопросов должна быть краткой, 

конкретной, понятной. Сами экзаменационные билеты и тестовые ответы в Силлабус 

не включаются. 

 Если экзамен планируется в тестовой форме, необходима разработка банка 

тестовых заданий по экзаменуемой дисциплине.  

Рекомендуется учитывать при подготовке вопросов итогового контроля следующее: 

 

Количество кредитов Количество вопросов итогового контроля 

2 (60) не менее 90 

3 (90) не менее 120 

4 (120) не менее 150 

5 (150) не менее 180 

6 (180) не менее 210 

7 (210) не менее 240 

8 (240) не менее 270 

 

10. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

Следует сравнить список рекомендуемой литературы с картой обеспеченности 

библиотеки вуза. В перечне основной литературы должны учитываться только те 

источники, которые в достаточном количестве есть на абонементе и читальном зале 

библиотеки вуза. 

 

Основная литература/ материалы 

1. 

2. 

3. 

Дополнительная литература/ материалы 

1. 

2. 

3. 

Электронные ресурсы: 

............ 

Примечание! Название электронных ресурсов по теме должно быть четко указано и 

иметь ссылку. 

 

Согласовано: 

Заведующая библиотекой  ________________     _______________________________ 
                                                               (подпись)                                       (ФИО) 

 

 

 



 

 

 

11. ОЦЕНИВАНИЕ       

Учебные достижения обучающихся оценивается по 100 бальной (%) шкале.  

 

№ Виды текущего контроля Количество баллов- 80  

(15 недель ) 

Примечание 

1 По лекционным занятиям 0-15 баллов  

(15 недель- max.15 

баллов) 

1 балл – за 1 неделю 

в режиме 

online   
в режиме 

оffline   

online -лекции проводятся 

в соответствии с 

расписанием 

и Syllabus дисциплины, 

оцениваются 

соответственно; 

в оffline режиме 

успеваемость 

обучающихся оценивается 

по выполненным заданиям 

на лекциях, отправленных 

на портал «Platonus» или 

корпоративную 

электронную почту 

преподавателя 

Посещение видеолекции 0-6 - 

Активность в видеолекциях 

(вопросы, блиц-вопросы, 

обсуждение) 

0-9 - 

Создание  конспекта лекций 

на основе видеолекций на 

YouTube канале и загрузка их 

на платформу «Platonus» 

- 0-6 

Выполнение письменной 

работы по вопросам лекции 

(тесты, эссе, словари, 

глоссарии, таблицы и т. д.) 

- 0-9 

2 

 

 

 

 

 

 

 

По практическим 

 и/или лабораторным 

занятиям 

0-30 баллов  

(15 недель - max.30 

баллов) 
2 балла – за 1 неделю 

Посещение видеоуроков 

согласно расписанию 

0-9 

 

Задания включают темы в 

Syllabus  и занятия 

проходят онлайн по 

расписанию  
Активное участие в 

практических / семинарских / 

лабораторных занятиях 

0-21 

3 

 
Самостоятельная работа 

обучающихся под 

руководством 

преподавателя (СРОП) 

0-15 баллов  

(15 недель - max.15 

баллов 

1 балл – за 1 неделю 

Выполнение задании СРСП по 

расписанию и загрузка их на 

платформу «Platonus» 

0-5 

   

Выполняется при обратной 

связи с преподавателем по 

расписанию, обратная 

связь осуществляется 

через платформу 

«Platonus»  или 

корпоративную 

электронную почту 

преподавателя 

Защита и презентация задания 

СРОП, загрузить презентации 

на платформу «Platonus» 

     

0-10 

  

4 Самостоятельная работа 

обучающихся (СРО)  

0-20 баллов  
1,33 балла - за 1 неделю 



 

(15 недель - max.20 

баллов) 

 Выполнение задании СРО по 

графику и загрузка их на 

платформу «Platonus».   

0-10 
Проверка заданий и 

обратная связь 

осуществляется через 

платформу «Platonus» или 

корпоративную 

электронную почту 

преподавателя 

Умение работать 

самостоятельно и творчески 

(написание конспектов, 

рефератов, составление 

библиографий, планов, 

логических идей, аргументов, 

выводов и т. д.) 

0-10 

5 Рубежный контроль  20  8-я неделя 

6 Промежуточный контроль 

 (экзамен) 
100 Согласно расписанию 

экзаменов на платформе 

«Moodle» 

 

Даты проведения рубежных контролей и сроки экзаменационной сессии: (в 

соответствии с академическим календарем) 

Сведения о консультациях: консультации проводятся по графику (кафедра 

устанавливает). 

 

Традиционная шкала оценок оценивания учебных достижений обучающихся 

и бально-рейтинговая буквенная система, переведенная на ECTS (иситиэс)  

 Оценка по 

буквенной системе 

Цифровой 

эквивалент баллов 

%-ное 

содержание 

Оценка по 

традиционной системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

 В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 

Удовлетворительно 
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 
Неудовлетворительно 

F 0 0-24 

  



 

В  случае  получения  на  итоговом  контроле  (экзамене)  оценки «неудовлетворительно», 

соответствующей знаку «FX», обучающийся имеет возможность пересдать  итоговый  

контроль  без  повторного  прохождения  программы  учебной дисциплины/модуля.  Если  

обучающийся  повторно  получает  по  итоговому  контролю оценку 

«неудовлетворительно», соответствующую знаку «FX», то он имеет право второй 

пересдачи  итогового  контроля  без  повторного  прохождения  программы  учебной 

дисциплины/модуля.  Если  обучающийся  в  третий  раз  получает  по  итоговому  контролю 

оценку «неудовлетворительно» (в данном случае независимо – это оценка «FX» или «F»), 

то он отчисляется из вуза за академическую неуспеваемость. 

 

12. ПОЛИТИКА КУРСА 

Политика курса состоит из административных требований и принципов академической 

честности:  

 полное освоение знаний по дисциплине; 

 освоение компетенций по ОП;  

 уважительное и вежливое отношение к преподавателям, сотрудникам и обучающимся; 

 не менять задания самостоятельно (произвольно)  и соблюдать требования, указанные 

в Силлабусе;  

 посещение занятии в онлайн режиме на электронных платформах («ZOOM», 

«MOODLE» и др.) и оффлайн-режиме в соответствии с расписанием; 

 эффективное использование контента по теме, например, регулярное прослушивание 

видеолекций по темам на канале YouTube, задания, блиц-вопросы и т. д.; 

 овладение навыками работы с информационными (техническими) средствами, 

необходимыми для дисциплины и соблюдения технических требований; 

 выполнение заданий СРО в срок, указанный в личном расписании преподавателя и 

обратной связи с преподавателем-предметником; 

 выполнение контрольных заданий (рубежный, промежуточный контроль) в 

установленные сроки (кроме уважительных причин); 

 ответственное отношение к имуществу вуза, кафедры; 

 соблюдение внутренних правил университета; 

 активное участие в работе кафедры, университета; 

 выполнять требования преподавателя, прописанные в Силлабусе; 

 не использовать сотовые телефоны, шпаргалки во время выполнений текущего, 

рубежного, итогового видов контроля; 

 при выполнении учебной, научно-исследовательской работы использовать различные 

данные с указанием авторов (с получением справки о прохождении проверки 

письнных работ в системе Антиплагиат), в конце привести список использованных 

источников; 

 использовать достоверные и надежные источники информации;   

 не предоставлять свою работу для списывания другим обучающимся; 

 не использовать личные, родственные или служебные связи для передачи взятки 

преподавателям и администрации; 

 в случае нарушения академической честности, обучающийся несет ответственность в 

соответствии с академическим кодексом. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Силлабус ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 оставлен без изменения для использования в ________________________ 

___________________________________________________учебном году.  

Протокол заседания кафедры______________________________________ 

___________________________________№__________от_______________ 

Заведующий кафедрой:______________________________(подпись, ФИО) 

Составитель: ______________________________________(подпись ФИО)  

Директор ДМРиККП_______________________________(подпись ФИО) 

 

 

 

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ 

______________________________________________________ 

________________________________________________________Силлабус 

_______________________________________________________ оқу жылы 

________________________________ қолдану үшін өзгеріссіз қалдырылды.  

______________________________________________________ кафедрасы  

 

отырысының хаттамасы    № _______  «_____»  ___________ 20___ж. 

 

 

Кафеда меңгерушісі ______________________________(АЖ, қолы) 

Құрастырушы: ___________________________________(АЖ, қолы)  

 

ӘЖжОСБД директоры _____________________________(АЖ, қолы) 

 

 

Примечание: на каждую дисциплину заполняется отдельно Лист согласования и 

прикрепляется к Силлабусу (размер 1/2 А4). 

 



 

 

 

 

 
 

  

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

Жұмыс нұсқаулығы ҚОХУ ректорының ресми рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық 

немесе ішінара қайта шығарылмайды, көбейтілмейді немесе таратылмайды. 

 

 

 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

1.1. Пән бойынша оқу бағдарламасын (Syllabus) әзірлеудің негізі жұмыс оқу бағдарламасы 

болып табылады. 

1.2. Syllabus - пәнді оқу кезінде білім алушылардың басшылыққа алатын негізгі дерек көзі.   

Онда курстың мазмұны мен өзектілігін және  қажеттілігін, курс саясатын, білім алушының 

оқу үдерісінде алатын білімдерін, дағдыларын, шеберліктерін қысқаша таныстыруы қажет. 

1.3. Syllabus әр оқу жылында жасалады, бірақ кафедраның шешімі бойынша 3 жылдан 

аспайтын мерзімге өзгеріссіз қалдырылуы мүмкін. 

 

2. СИЛЛАБУСТЫ ӘЗІРЛЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ТАЛАПТАР 

2.1 . Syllabus құрылымына келесі компоненттер кіруі керек: 

 Білім беру бағдарламасының атауы мен шифры, оқу курсы / семестр, курс нөмірі 

(коды) және кредиттер саны, оқыту нысаны мен форматы 

 Пәннің толық атауын жазу керек 

 Оқытушының ТАӘ (толық), байланыс деректері 

 Пәннің пререквизиттері мен постреквизиттері 

 Курстың қысқаша сипаттамасы (кіріспе, пәнді оқыту мақсаты) 

 Пәннің құзыреттілігі 

 Пәнді оқыту нәтижелері 

 Оқу жоспарынан үзінді көшірме 

 Күнтізбелік-тақырыптық жоспар: тақырыптардың тізбесі қысқаша мазмұнымен, сағат 

саны, орындалу мерзімі, пәнді өткізу форматы  және техникалық талаптар 

 Пәннің мазмұны: дәрістер, семинар / практикалық / зертханалық сабақтар, білім 

алушылардың  оқытушымен өзіндік жұмысы (БОӨЖ), білім алушылардың өзіндік 

жұмысы ( БӨЖ) 

 Межелік және аралық бақылаудың тапсырмалары мен сұрақтары 

 Әдебиет көздері және электрондық ресурстардың тізімі 

 Бағалау: ағымдағы бақылау түрлері, балл саны, мерзімі 

 Курс, академиялық мінез-құлық пен этика саясаты 

 

2.2 Курстың нөмірі (коды) және кредиттер саны жұмыс оқу жоспарында қамтылған. 

 

2.3 Пререквизиттер мен постреквизиттердің сипаттамасы - осы пәнді зерделеуге дейін 

және одан кейін тиісінше меңгеру үшін қажет міндетті пәндер. Мұнда басқа пәндермен 

байланыс орнату қажет. Курстарды оқытудағы бірізділік пен сабақтастықты көрсету. Білім 

алушының курсты аяқтағаннан кейін не білетінін және нені менгеретінін атап өту аса 

маңызды. 

 

2.4. Курстың қысқаша сипаттамасы (кіріспе, пәнді оқыту мақсаты) 

 Кіріспеде оқытылатын пәннің мақсаттары мен міндеттерінің сипаттамасы қамтылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты оқытылатын пәннің сипаттамасы мен оның осы бейіндегі 

мамандарды даярлауда алатын орны арқылы беріледі. Мақсат нақты, қол жетімді және 

өлшенетін болуы керек. Пәнді оқытудың міндеттері болашақ маманның біліктілігімен 

анықталады және білім алушының білімі мен шеберлігіне, дағдыларына қойылатын 

талаптар ретінде тұжырымдалады.  



 

 Егер білім білім алушының теориялық дайындығын сипаттайтын болса, біліктілігі мен 

дағдылары оның материалдық немесе материалдандырылған нысандармен практикалық іс-

әрекетті  жүзеге асыра алу қабілетін  көрсетеді. Олар білім және тәжірибе негізінде жүзеге 

асырылады. Дағдылар оларды бірнеше рет қайталау нәтижесінде әдетке айналған дағдылар 

ретінде қарастырылады. 

2.5 Пәннің құзыреттілігі 

Құзыреттіліктер жүйесінің сипаттамасын пәннің мақсаты мен мазмұнына сәйкес ұсыну 

қажет, құзыреттіліктер нақты, түсінікті және ықшам болуы керек. 

 

2.6 Пәнді оқыту нәтижелері 

Оқу нәтижелерінің тұжырымдалуы ББ-дағы оқу нәтижелерімен нақты сәйкес болуы керек. 

Оқыту нәтижелерін тұжырымдау кезінде А Қосымшасының 4-тармағында берілген 

ұсынымдарды ескеру қажет. 

 

2.7 Оқу жоспарынан үзінді көшірме 

Бұл бөлімде ақпарат кесте түрінде ұсынылады, А Қосымшасы, 5-тармақ. 

2.8 Күнтізбелік-тақырыптық жоспар: 

Тақырыптық жоспарда пән бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру үшін қажетті ақпарат 

болуы тиіс: тақырып, сабақтың әр түрінің сағат көлемі (дәрістік, практикалық, 

зертханалық), БОӨЖ, БӨЖ. Пәннің мазмұны модульдік құрылымдалуы немесе дәстүрлі 

түрде жеке тақырыптарға бөлінуі мүмкін. 

 

2.9 Пәннің мазмұны: 

 

 Пәнді берік меңгеру және кейінгі қызметте іс жүзінде пайдалану үшін міндетті 

болатын өзекті проблемалары, негізгі ережелері, дағдылары мен түсініктері нақты 

көрсетіле отырып, оқу материалының (оқу сабақтарының барлық түрлерінің) қысқаша 

мазмұны ашылады.  

 Дәріс мазмұны дәрістің тақырыбын, мақсаттарын, глоссарий/түйінді сөздерді, 

негізгі сұрақтарды/тақырып жоспарын, дәріс тезистерін (қысқаша мазмұны, кемінде  200-

300 сөз), бекітуге арналған сұрақтарды, ұсынылатын әдебиетті қамтуы тиіс. 

 

 Семинарлық/практикалық/зертханалық сабақтардың мазмұны тақырыптың атауын, 

сабақта қарастырылатын тақырыптың негізгі сұрақтарын қамтиды, білім алушы үшін нақты 

әдістемелік нұсқаулар жазылады: тапсырмаларды қалай орындау керек, сабақты өткізу 

әдістемесі, тиімді, сапалы білім алу үшін білім алушыға не дайындау/жасау керек, 

әдебиетке сілтемелер беріледі. 

 БОӨЖ/БӨЖ тапсырмалар қосымша пысықтауды талап ететін және оқытушының 

басшылығымен оқуға және білім алушылардың өз бетінше зерделеуіне берілетін жекелеген 

мәселелерді, сондай-ақ тапсырманы орындау үшін жұмыстану қажет әдебиеттер тізімін 

немесе жалпы әдебиеттер тізіміне сілтемелерді қамтуы тиіс. 

 Бұл ретте білім алушының уақыт бюджетін ескеру қажет. БӨЖ тапсырмаларын 

орындауға бөлінетін уақыт аудиторлық сабақтардың барлық түрлерін дайындауға кететін 

уақытпен бірге қосқанда БӨЖ -дағы пән бойынша жоспарланатын тұтас сағат санын 

құрауы керек және бағдарламаның титулдық бетінде көрсетілуге тиіс. Сабаққа дайындалу 

үшін материалдарды зерделеу кестесі білім алушыларға берілетін тапсырмалар тізімін, 

білім алушылардың өзіндік жұмыс түрлерінің тізбесі мен мазмұнын, оларды ұйымдастыру 

жөніндегі ұсынымдарды қамтуы тиіс. Syllabus-тің бұл бөлімі анағұрлым толық болуы тиіс 



 

және сабаққа дайындық бойынша егжей-тегжейлі нұсқаулық берілуі керек. Тапсырмалар 

тізімі мыналарды қамтиды: 

 БОӨЖ тапсырмалары; 

 БӨЖ тапсырмалары; 

 ұсынылатын әдебиеттер; 

 тапсыру мерзімі. 

БОӨЖ-ге берілетін тапсырмалар жоспарланған сағаттар санына сәйкес келуі тиіс (15). 

Білім алушы барлық тапсырмалар бойынша баға алуы керек. Жалпы алғанда (100% - дан 

40%) 

 

2.10 Межелік және аралық бақылаудың тапсырмалары мен сұрақтары 

  

 Білім алушылардың қандай да бір пән бойынша үлгерімі бақылау дәрістерде, 

семинарларда (практикалық, зертханалық сабақтарда) және БОӨЖ сабақтарында ағымдағы 

бақылау нысанында жүзеге асырылады, ағымдағы бақылау қорытындылары 

аттестаттаудың бірінші кезеңінде 7 аптада және екінші аттестаттау кезеңінде 15 аптада 

шығарылады. 

 

Пән бойынша силлабусты әзірлеу кезінде келесілерге назар аудару керек: 

 бақылаудың барлық түрлерін бағалау 100%-дан келеді; 

 дәрістерге қатысу 100%-бен бағаланады (0,1 коэффициентіне тең 100% - дан тек 10% ). 

 семинарлық немесе зертханалық сабаққа әрбір қатысу (тек сабақта отыру емес) бағалау 

критерийлерін ескере отырып, 50-ден 100% - ға дейін бағаланады 

 (семинарлық сабаққа қатысу коэффициенті 0,5-ке тең) жалпы 100% - дан тек 50%. 

 БОӨЖ сабақтарына қатысу бағалау критерийлерін ескере отырып, 50-ден 100% - ға 

дейін бағаланады (Қараңыз: Бақылау нысандары мен бағалау критерийлері бойынша 

жалпы 100% - дан тек 40% - ын). 

 Бақылаудың келесі нысаны емтиханда жүзеге асырылатын аралық бақылау болып 

табылады, аралық бақылау нысандары ауызша емтихандар, аралас емтихандар, 

компьютерлік тестілеу түріндегі емтихандар, жазбаша және шығармашылық емтихандар 

болуы мүмкін.   

 Ағымдағы бақылау үшін ең жоғары балл жиынтығы пән бойынша қорытынды 

рейтингтік балдан 100%-ға немесе 60 балға тең. Аралық бақылау емтихан өткізуді 

қарастырады және білім алушылардың жалпы рейтинг балынан 100% немесе 40 балл алуын 

көздейді.  

 Силлабусқа емтиханға дайындалу үшін бақылау сұрақтарының тізбесі енгізіледі. 

Сұрақтар барлық оқылған материалдарды қамтуы керек. Емтихан билеттерінің саны 

әрқайсысында үш сұрақтан кем дегенде 25 болуы тиіс. Емтихан сұрақтарының 

тұжырымдамалуы қысқа, нақты, түсінікті болуы қерек. Емтихан билеттерінің өзі 

силлабусқа енгізілмейді.  

 Егер емтихан тест түрінде жоспарланса, емтихан пәні бойынша тест 

тапсырмаларының банкін әзірлеу қажет. Пән бойынша тест тапсырмаларының банк көлемі 

кредиттер санына және мазмұнның ерекшелігіне байланысты 180-300 сұраққа дейін жетуі 

мүмкін. 

 

Қорытынды бақылау сұрақтарын дайындау кезінде мыналарды ескеру ұсынылады: 

Кредиттер саны Қорытынды бақылау сұрақтарының саны 

2 (60) 90-нан кем емес  

3 (90) 120-дан кем емес 

4 (120) 150-ден кем емес 

5 (150) 180-нен кем емес 

6 (180) 210-нан кем емес 



 

7 (210) 240-тан кем емес 

8 (240) 270-тен кем емес 

 

Бақылау сұрақтары мен жауаптарының тұжырымдалуына қатысты келесі талаптарды 

сақтау қажет: 

 сұрақтар нақты, анық тұжырымдалуы  керек; 

 тым ұзақ тапсырмалар мен жауаптардың болмауы; 

 сұрақтар тек жабық түрде болуы керек; 

 әр сұрақта төрт жауап нұсқасы болуы керек, олардың біреуі дұрыс тиіс немесе 

жауаптың бір нұсқасында бірнеше дұрыс жауаптары болуы  да мүмкін. 

 

Тест тапсырмалары оқу сабақтарының барлық мазмұны бойынша әзірленуі тиіс. 

 

Білім алушылардың білімін бағалаудың рейтингтік жүйесі кесте түрінде ұсынылуы 

керек (оқытушының қалауы бойынша). 

 

№  Қорытынды бақылау түрі Бақылау түрлері Балдар 

1 емтихан Қорытынды бақылау 40 

  Ағымдағы бақылау 60 

 

Кесте 2. Рейтингтік балдарды бақылау түрлері бойынша бөлу 

Апта  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Бақылау  Ағымдық 

бақылау 

Ағым

дық 

бақыл

ау 

Ағым

дық 

бақыл

ау 

Ағымд

ық 

бақыла

у 

Ағым

дық 

бақыл

ау 

Ағы

мды

қ 

бақ

ыла

у 

Корыт

ынды 

Ағы

мды

қ 

бақ

ыла

у 

Ағымд

ық 

бақыла

у 

Ағым

дық 

бақыл

ау 

Ағымд

ық 

бақыла

у 

Ағым

дық 

бақы

лау 

Ағым

дық 

бақы

лау 

Ағы

мдық 

бақы

лау 

Коры

тынд

ы 

т 

түрі 1 2 3 4 5 6  7 ! 8 9 10 11 12 13 2 

Балл 50- 

100% 

50- 

100 

% 

50- 

100 

% 

50- 

100 

% 

50- 

100 

% 

50- 

100 

% 

Орта

ша 

 50- 50- 50- 50- 50- 50- Орта

ша 

  100 100 100 100 100 100   

% 

 

30 

балл 

 %% 

% 

% % % % % %  
 

30 

балл 

  

 2.11. Әдебиет көздері мен электронды ресурстардың тізімі 

 

 Ұсынылған әдебиеттер тізімі екі бөліктен – тақырыпшалары бірдей негізгі және 

қосымша әдебиеттерден тұрады. Екі тізімде де білім алушыларға  қол жетімді ең жаңа 

(жыл сайын жаңартылатын) әдебиет көздерінің тізімі болуы керек.  Ұсынылған әдебиеттер 

тізімін университет кітапханасының қамтамасыз етілу картасымен салыстыру қажет. 

 Негізгі әдебиеттер тізімінде абонементте және ЖОО кітапханасының оқу залында 

жеткілікті мөлшерде бар әдебиет көздері ғана ескерілуі тиіс.   

 Қосымша әдебиеттер міндетті әдебиетке қарағанда кеңірек болуы мүмкін, бірақ 

сонымен бірге ақылға қонымды шектеулер шегінде болуы керек. Бұл жағдайда оны 

қабылдаудың біржақтылығын болдырмау үшін түбегейлі мәселелерді әр түрлі тұрғыдан 

қарастыратын әдебиет көздерін қосу қажет.  

 Бағдарлама авторлары бағдарламада жүздеген дереккөздер келтіріліп,  бұл 

әдебиеттерді білім алушылардың  қайдан таба алатындығы  көрсетпеуіне жол бермеу 



 

керек.  Әдебиеттер тізімі оған қойылатын талаптарға сәйкес ресімделуі тиіс. 

 

2.12 Курс, академиялық мінез-құлық және этика саясаты: 

 

 Әр оқытушы білім алушыларға талаптар жүйесін, білім алушылардың  сабақтағы 

мінез-құлық ережелерін, оқытушылармен және басқа білім алушылармен қарым-қатынас 

жүйесін ұсынады. 

 Әдетте бұл талаптар жиынтығы "Курс, академиялық мінез-құлық және этика 

саясатын" құрайды, оны орындау оқу үдерісінің жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді және 

білім алушылар үшін міндетті болып табылады. 

 Ұсынылатын тізім едәуір үлкен, алайда ол мүмкін болатын барлық ережелерді 

қамтымайды және осы тармақтардың қайсысын Syllabus-қа қосуды оқытушының өзі 

шешеді. 

 Сабаққа кешікпеу. 

 Сабақта сөйлеспеу, шуламау, сағыз шайнамау, газет оқымау. 

 Ұялы телефонды өшіріп қою. 

 Сабаққа іскерлік киіммен келу. 

 Сабақты жіберіп алмау, ауырған жағдайда анықтама әкелу. 

 Өткізіп алған сабақтарды оқытушының белгілеген уақытында өтеу. 

 Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендейді. 

 Оқу үдерісіне белсенді қатысу. 

 Үй тапсырмаларын уақытында орындау. 

 Курстастар мен оқытушыларға төзімді, ашық, ақжарқын және мейірімді болу. 

 Сабақтарда кері байланысты сындарлы түрде қолдау. 

 Ұқыпты және жауапкершіл болу. 

 Оқу ғимараттарында темекі шекпеу. 

 Онлайн оқыту кезінде барлығы бейнетрансляцияны қосу. 

 Сабақтарда дауыс зорайтқышты (микрофондарды) сөндіріп қою, егер сұрақтарға жауап 

бергенде немесе тапсырманы ұсынғанда ғана қосу. 

 

Силлабуста мәтінді ресімдеуге қойылатын талаптар: 

 қаріп өлшемі-12; 

 кестедегі қаріп өлшемі-10; 

 қаріп-Times New Roman; 

 жоларалық интервал - бірлік; 

 ені бойынша туралау; 

 шеттері – жоғарғы 1см; төменгі 1см; оң жағы 1см, сол жағы 2см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қосымша А 

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

             ҚАЗАҚ-ОРЫС ХАЛЫҚАРАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Кафедра (Дайындау бағыты) 

___________________________   

 

                                                    «БЕКІТІЛДІ»                                                 
                                                                                           Ректор_______Сеилханова Р.Б. 

                                                                        Хаттама № ____________ 

                                                                        «     »_________ 20______ ж. 
 

 

 

 

SYLLABUS 

(Бакалавриат – пәннің толық атауы) 

 

Білім беру бағдарламасының атауы мен 

шифрі 
 

Оқу жылы / семестр  

Курс    

Оқыту мерзімі    

Барлық кредит  

Барлық академиялық сағат   

  

Оқыту түрі күндізгі 

Оқыту форматы қашықтықтан білім беру технологияларын 

қолдана отырып күндізгі   

Оқыту тілі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақтөбе, 2021 ж. 

 



 

 

 

 

Білім алушыға  арналған (пән атауы) пән бағдарламасы (SYLLABUS) оқу бағдарламасы  

негізінде әзірленді. 

 

 

 

 

Құрастырушылар:  

1. Пән оқытушысы:                ______________________ 

                                                                                             (аты-жөні, қызметі) 

 

2. Жұмыс берушілер:            ___________________ 

                                                                  (аты-жөні, қызметі) 

 

 

Кафедра отырысында қарастырылды 

 

№____хаттама,  «_____»  ______________________ 20___ж. 

 

 

 Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде мақұлданды 

 

 №____хаттама,  «_____»  ______________________ 20___ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1.ПӘН ТУРАЛЫ  ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР: 

Пән оқытушысы: 

Аты-жөні (толық) қызметі электронды 

поштасы (e-mail) 

конференцияның ID 

номері 

    

 

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР: 
- пән оқытушысы туралы қосымша мәліметтер университеттің  krmu.kz/ru ресми 

сайтында қол жетімді;   

- пән оқытушысы бейнеконференцияға арналған Zoom қосымшасын қолдану үшін 

конференция идентификаторын көрсетеді.  

 

1.2 ПӘННІҢ ПРЕРЕКВИЗИТТЕРІ: (оқытылатын пәнді меңгеру үшін қажетті білімді, 

шеберлікті және дағдыларды қамтитын пәндер тізбесі көрсетіледі). 

 

1.3 ПӘННІҢ ПОСТРЕКВИЗИТТЕРІ: (осы пәнді оқыту аяқталған соң  алынған білімді, 

шеберлікті, дағдыларды зерделеу кезінде қажет ететін пәндер тізбесі көрсетіледі). 

 

1.4. ПӘННІҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(пән туралы қысқаша сипаттамада пәннің қысқаша мазмұны немесе негізгі мәселелері 

туралы 60 сөзден кем емес мәлімет көрсетіледі) 

2.  ПӘНДІ ОҚЫТУ МАҚСАТЫ: 

( пәннің мақсаты нақты, түсінікті және 1-3  сөйлеммен құрылуы тиіс)   

 

3. ПӘН БОЙЫНША ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР:  

(құзыреттіліктер әріптік рет бойынша (А,В,С,D, F) пәннің мақсаты мен мазмұнына сәйкес 

нақты, түсінікті, жинақы болуы  керек)  

 

4. ПӘНДІ ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ:  

(бакалавриат деңгейі бойынша)  

Оқыту нәтижелері Дублиндік дескрипторлар негізінде айқындалады, оқытудың басты 5 

нәтижесін (пән ББ сәйкес) тұжырымдау ұсынылады. 

Оқу нәтижелерін жазу келесі нұсқауларға сәйкес келуі керек: 

* Оқу нәтижесін тұжырымдау үшін, әдетте, тек бір ғана қимыл етістігі қолданылады, содан 

кейін оқу нәтижесінің мәтінін сипаттайтын сөйлем қолданылады. 

* Күрделі сөйлемдерден аулақ болу керек (оларды бірнеше қарапайым сөйлемдермен 

ауыстыруға болады), сондай-ақ түсініксіз және белгісіз терминдерді қолданбау ("таныс 

болу, хабардар болу, құлақдар болу" және т.б.). Оқу нәтижелерінің тұжырымдалуы білім 

алушыларға  түсінікті болуы тиіс. 

* Оқыту нәтижелерінің тұжырымдалуы ББ бойынша оқыту нәтижелерімен нақты сәйкес 

келуі тиіс. 

* Оқу нәтижелерін нақты өлшеуге және бағалауға болатындай етіп сипаттау керек. 

Оқытушыда әзірленген өлшеу мен бағалау жүйесі болуы керек. 

* Нәтижеге қол жеткізудің оқу үдерісі, сондай-ақ олардың тұжырымдалуы оларды 

қалыптастыруға жұмсалған оқу уақытына сәйкес болуы керек. 

Әрбір пән білім алушы пәнді оқыту аяқталғаннан кейін меңгерген құзыреттіліктерді толық 

бейнелейтін белгілі бір нәтижелерді (Дублин дескрипторлары бойынша) таңдауы тиіс. Бұл 



 

3 нәтиже болуы мүмкін немесе барлық бес нәтижені де қамтуы ықтимал (пәннің 

ерекшелігіне және оқыту курсына байланысты). 
Блум 

таксоно-

миясының  

деңгейлері 

Білу және 

түсіну 

Қолдану Талдау Синтез Бағалау 

Оқыту 

нәтижеле

рі (ОН)  

(МББ-ғы 

пәнге сәйкес 

ОН 

көрсетілуі 

керек) 

нақты  іс-

әрекеттер 

көрсету 

керек, 

мысалы  

терминдерді, 

негізгі 

фактілерді 

және т.б 

білуі және 

түсінуі 

игерілген 

материалды 

нақты 

практикалық 

жағдайлар мен 

жағдаяттарда 

қолдана білуі 

оқу 

материалдар-  

ының 

құрамдас 

бөліктерін 

жіктеу 

элементтерді қосу, 

жаңаша құрастыру- 

эссе, аналитикалық 

баяндамалар, 

мәнжазбалар жазу, 

жоспар құру 

курс бойынша 

материалдың 

маңызын, 

қорытындылар 

сәйкестігін бағалау  

ЕСКЕРТУ! 
- Блум таксомониясының деңгейлері білім алушының осы пән бойынша нақты іс-

әрекеттерін сипаттауы керек;   

- деңгейлер сипаттамасында пәннің мазмұнын ашатын ұғымдар қатысуы тиіс;   

- кестеде деңгейлер сипаттамасы үлгі ретінде ұсынылды.  

 

5. ОҚУ ЖОСПАРЫНАН ҮЗІНДІ КӨШІРМЕ 

 
Курс Семестр Кредит 

саны 

Cағат 

саны 

Дәріс  Практикалық/ 

семинар 

Зертханалық 

 

БОӨЖ 

 

БӨЖ 

 

Бақылау 

формасы  

    сағат 

саны 

сағат саны сағат саны сағат 

саны 

сағат 

саны 

(қорытынды 

бақылау 

формалары - 

тест, жазбаша 

және т.б.) 

 

6. КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР 

6.1.  Дәріс, практикалық (зертханалық) сабақтардын жоспары 
№ Тақырыптар атауы Сабақ түрі Сағат 

саны 

Апта бойынша 

орындалу мерзімі 

1  Дәріс  мысалы, Бірінші апта 

(күні көрсетіледі) 

 Практикалық/семинарлық 

(зертханалық) сабақтар 

  

2  Дәріс   

 Практикалық/семинарлық 

(зертханалық) сабақтар 

  

3  Дәріс   

 Практикалық/семинарлық 

(зертханалық) сабақтар 

  

4  Дәріс   

 Практикалық/семинарлық 

(зертханалық) сабақтар 

  

5  Дәріс   

 Практикалық/семинарлық 

(зертханалық) сабақтар 
  

     

  БАРЛЫҒЫ:                                                    

 
Д/П  



 

 ЕСКЕРТУ! Апта мерзімдері академиялық күнтізбе негізінде құрылған сабақ 

кестесіне сәйкес анықталады. 

 

6.2. БОӨЖ, БӨЖ кестесі:  

 

№ БОӨЖ / БӨЖ 

тапсырмасы  

Тапсырма 

түрі 

Сағат саны Орындалу мерзімі (кестеге сәйкес апта күні 

мен уақыты) 

Тапсырманың 

берілген күні 

Тапсырманы тапсыру 

мерзімі 

      
ЕСКЕРТУ! БОӨЖ сабақ кестесінен тыс бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау оқытушының жеке кестесіне сәйкес анықталады. Аралық 

бақылауды уақытылы тапсырмаған жағдайда білім алушы  емтихан сессиясына 

жіберілмейді. 

 

7. ПӘНДІ ӨТКІЗУ ФОРМАТЫ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР: 

Оқу сабақтарында (дәрістер, семинарлар, зертханалық сабақтар) қолданылатын әдіс-

тәсілдер (мысалы, интерактивті пікірталас, тренингтер, ақпараттық-білім беру ресурстары 

және т.б.). 

Оқу үдерісін ұйымдастыру мен сүйемелдеуге арналған (мысалы, виртуалды зертханалар, 

ZOOM, YouTube және т.б. ) ақпараттық-телекоммуникациялық технологияларға немесе  

бағдарламалық қамтамасыз етуге (Microsoft Office немесе аналогі) қойылатын техникалық 

талаптар. Ноутбук немесе компьютердің болуы: Core i3 (немесе аналогі), ОЗУ 4 Гб, web-

камералар, Интернетке қосылу жылдамдығы 4 мб/с. 

 

8. КУРСТЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

8.1 Дәрістер  

Тақырыбы: 

Тақырыптың негізгі сұрақтары/ жоспары: 

Дәріс тезисі* 

Бекіту сұрақтары**  

Әдебиет:  

* дәріс тезисінде пән мазмұнын толық ашатын мәселелер 200-300  сөз көлемінде 

тұжырымдалады. Тақырыпқа сәйкес қосымша кестелер, формула т.б. материалдарды 

енгізуге болады.  

**  әр дәріске блиц-сауал түрінде 3-5 сұрақты қамтитын бекіту сұрақтары ұсынылады. 

Ескерту! Курс бойынша жоспарланған барлық дәрістер 6.1. кестесінде берілуі тиіс. 

 

8.2. Практикалық /семинарлық сабақтар 

Тақырыбы: 

Тақырыптың негізгі сұрақтары: 

Әдістемелік нұсқау (семинар/ практикалық сабақтың тақырыбы бойынша білім алушының 

практикалық қызметінде нақты білім, дағдылар мен құзыреттіліктерді жүзеге асыру 

шарттары көрсетіледі). 

Әдебиет:  

Ескерту! Курс бойынша жоспарланған барлық семинарлар/практикалық сабақтар 9.2 

кестесінде берілуі тиіс. 

 

8.3 Зертханалық сабақтар 

Тақырыбы: 

Тақырыптың негізгі сұрақтары: 



 

Әдістемелік нұсқау (зертханалық жұмыстарды өткізу әдістемесі мен өткізу тәртібі 

көрсетіледі) 

Әдебиет: 

Ескерту! Курс бойынша жоспарланған барлық зертханалық сабақтар 6.1 кестесінде 

берілуі тиіс. 
 

8.4 Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін білім алушының  өзіндік жұмысы 

(БОӨЖ) 

Тапсырма тізімі. 

Әдебиет: 

Ескерту! Курс бойынша жоспарланған барлық БОӨЖ 6.2 кестесінде берілуі тиіс. 
 
8.5  Білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ) 

Тапсырма тізімі. 

Әдебиет: 

Ескерту! Курс бойынша жоспарланған барлық БӨЖ 6.2 кестесінде берілуі тиіс. 

 
9. МЕЖЕЛІК ЖӘНЕ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ МЕН СҰРАҚТАРЫ  

 

Емтихан билеттерінің саны әрқайсысында үш сұрақтан, кем дегенде 25 болуы керек. 

Емтихан сұрақтарының тұжырымдамасы қысқа, нақты, түсінікті болуы керек. 

Емтихан билеттері силлабусқа енгізілмейді. 

Егер емтихан тест түрінде өтеді деп жоспарланса, емтихан пәні бойынша тест 

тапсырмаларының банкін әзірлеу қажет. 

 

Қорытынды бақылау сұрақтарын дайындау кезінде мыналарды ескеру ұсынылады: 

 

Кредиттер саны Қорытынды бақылау сұрақтарының саны 

2 (60) 90-нан кем емес  

3 (90) 120-дан кем емес 

4 (120) 150-ден кем емес 

5 (150) 180-нен кем емес 

6 (180) 210-нан кем емес 

7 (210) 240-тан кем емес 

8 (240) 270-тен кем емес 

 

 

10. КУРС БОЙЫНША ДЕРЕКТЕР МЕН РЕСУРСТАР 

 

Ұсынылған әдебиеттер тізімін университет кітапханасының қамтамасыз ету картасымен 

салыстыру қажет. Негізгі әдебиеттер тізімінде абонементте және ЖОО кітапханасының оқу 

залында жеткілікті мөлшерде бар дереккөздер ғана ескерілуі тиіс. 

Негізгі әдебиеттер/ материалдар 

1. 

2. 

3. 

Қосымша әдебиеттер/ материалдар 

1. 

2. 

3.  



 

Электронды ресурстар: 

............ 
 Ескерту! Пән бойынша электронды ресурстар атауы нақты көрсетілуі тиіс және оларға 

сілтемелер беріледі. 
 

Келісілді: 

 

Кітапхана меңгерушісі _______________      ______________________________ 
                                                           (қолы)                                   (аты-жөні) 

 

 

 

11. БАҒАЛАУ  

Білім алушылардың оқу жетістіктері 100 балдық (%) шкала бойынша бағаланады 

 

№ Ағымдық бақылау түрлері Балл саны- 80 (15 апта) Ескерту 

1 Дәріс сабақтары бойынша 0-15 балл  

(15 апта - max.15 балл) 
1 балл – 1 апта үшін 

online   

режимі 

оffline 

режимі 
оnline  режиміндегі 

дәрістер сабақ кестесіне 

және пән Syllabus-ына 

сай өткізіледі, 

сәйкесінше бағаланады;  

 

оffline режимінде білім 

алушылардың  оқу 

жетістіктері «Platonus» 

порталына жіберілген 

дәріс сабақтары 

бойынша орындаған 

тапсырмалары арқылы 

бағаланады 

Бейнедәріске қатысуы 0-6 - 

Бейнедәрістегі белсенділігі 

(сұрақ, блиц-сауалдар, 

талқылау)  

0-9 - 

YouTube каналында 

жазылған бейнедәрістер 

негізінде  жазбаша дәріс 

конспектісін құруы және 

«Platonus» платформасына 

жүктеуі   

- 0-6 

Дәріс сұрақтары бойынша 

жазба жұмыстарын (тест 

тапсырмалары, эссе, сөздік, 

глоссарий, кесте және т.б.) 

орындауы 

- 0-9 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикалық және/немесе 

зертханалық сабақтар 

бойынша 

0-30 балл  

(15 апта - max.30 балл) 

2 балл – 1 апта үшін 

Тапсырмалар Syllabus-

та көрсетілген 

тақырыптарды қамтиды 

және сабақтар online 

режимінде сабақ 

кестесіне сәйкес 

жүргізіледі 

Сабақ кестесіне сәйкес 

бейнесабақтарға қатысуы 

0-9 

 

Практикалық /семинарлық/, 

зертханалық сабақтарға 

белсенді қатысуы 

0-21 

 

3 

 
Оқытушының 

жетекшілігімен 

жүргізілетін білім 

алушылардың  өзіндік 

жұмыстары (БОӨЖ) 

0-15 балл  

(15 апта - max.15 балл) 

1 балл - 1 апта үшін 

БОӨЖ тапсырмаларын 

кестеге сай орындауы және 
0-5 

   

Сабақ кестесі бойынша 

оқытушымен кері 



 

«Platonus» платформасына  

жүктеуі 

байланыста 

орындалады, кері 

байланыс «Platonus» 

платформасы  арқылы 

немесе оқытушының 

корпоративтік 

электронды поштасы 

арқылы жүзеге 

асырылады  

БОӨЖ тапсырмаларын 

қорғау және таныстыру/ 

презентация жүктеу  
0-10 

  

4 Білім алушылардың өзіндік 

жұмыстары (БӨЖ) 

0-20 балл  

(15 апта - max.20 балл) 
1,33 балл - 1 апта үшін 

 БӨЖ тапсырмаларын кестеге 

сай орындауы және 

«Platonus» платформасы    

жүктеуі 

0-10 

Білім алушылардың  

өзіндік жұмыстары 

бойынша 

тапсырмаларды 

тексеру, кері байланыс 

«Platonus» 

платформасы  арқылы 

немесе оқытушының 

корпоративтік 

электронды поштасы 

арқылы жүзеге 

асырылады 

Өз бетінше және 

шығармашылықпен жұмыс 

жасау қабілеті (конспект, 

мәнжазба жазу, жоспар, 

әдебиет тізімін құру,    

логикалық идеялар, дәлелдер, 

қорытынды және жасай алу 

т.б.)     

0-10 

5 Межелік бақылау 20  8 –ші апта 

6 Аралық бақылау (емтихан) 100 Емтихан кестесіне 

сәйкес «Moodle» 

платформасында  

 

Межелік бақылауды өткізу күні және емтихан сессиясының мерзімдері: 

(академиялық күнтізбеге сәйкес) 

 

Ескерту! Білім алушылардың оқу жетістіктерін ағымдық бақылау университеттің 

«Platonus» платформасында сабақ кестесіне сәйкес тұрақты жүзеге асырылады. 

 

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар шәкіле 

және ECTS (иситиэс) аударылған балдық-рейтингтік әріптік жүйесі 

 
Әріптік жүйе бойынша 

бағалар 

Балдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-дық құрамы Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалар 

                   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 

 



 

Қорытынды бақылауда (емтиханда) "FX" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" 

баға алған жағдайда, білім алушы оқу пәнінің/модуль бағдарламасының қайта өтуінсіз 

қорытынды бақылауды қайта тапсыруға мүмкіндігі бар. Егер білім алушы қорытынды 

бақылау бойынша "FX" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" бағаны қайтадан 

алса, онда ол оқу пәнінің/модуль бағдарламасының қайта өтуінсіз қорытынды бақылауды 

екінші рет қайта тапсыруға құқылы. Егер білім алушы қорытынды бақылау бойынша 

үшінші рет "қанағаттанарлықсыз" деген баға алса (бұл жағдайда – "FX" немесе "F" бағасын 

алуына қарамастан), онда ол академиялық үлгермегендігі үшін ЖОО-дан шығарылады. 

 

12. КУРС САЯСАТЫ 

Курс саясаты әкімшілік талаптар мен академиялық адалдық қағидаларынан тұрады.  

 пән бойынша білімді толық көлемде игеру; 

 ББ бойынша құзыреттіліктерді меңгеру;  

 оқытушыларға, қызметкерлерге және білім алушыларға құрметпен және 

сыпайылықпен қарау; 

 силлабуста көрсетілген тапсырмаларды «өз бетінше» өзгертпеу және көрсетілген 

талаптарды сақтау;   

 бекітілген кестеге сәйкес онлайн режиміндегі сабаққа электрондық платформаларда 

(«ZOOM» «MOODLE» және т.б.) және оффлайн режимінде қатысу;  

 пән бойынша контент түрлерін тақырып бойынша тиімді қолдану, мысалы 

тақырыптар бойынша жазылған бейнедәрістерді YouTube каналынан тұрақты 

тыңдау, тапсырмалар, блиц-сауалдар және т.б.; 

 пәнді өткізу үшін қажетті ақпараттық (техникалық) құралдармен жұмыс жасау 

дағдысын меңгеру және техникалық талаптарды сақтау;  

 БӨЖ тапсырмаларын оқытушының жеке кестесінде көрсетілген мерзімде орындау 

және пән оқытушысымен кері байланыста болу; 

 бақылау тапсырмаларын (межелік, аралық бақылау) бекітілген мерзімде орындау ( 

дәлелді себептерден басқа жағдайда); 

 университет, кафедра мүлкіне жауапкершілікпен қарау; 

 университеттің ішкі тәртіп ережелерін сақтау; 

 кафедра, факультет, университет жұмыстарына белсенді қатысу.  

 Силлабуста көрсетілген оқытушының талаптарын орындау; 

 ағымдық, аралық, қорытынды бақылау тапсырмаларын орындау кезінде шпаргалка, 

ұялы телефондарды қолданбау; 

 оқу, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау кезінде автордың атын көрсете түрлі 

деректерді пайдалану (Жазбаша жұмыстардың антиплагиат жүйесінен тексеруден 

өткендігі туралы анықтама алу), пайдаланылған деректер тізімін жұмыс соңында 

көрсету; 

 ақпаратты шынайы және сенімді көздерден алу;   

 өзінің орындаған жұмысын басқа білім алушыға көшіріп алу үшін ұсынбау; 

 оқытушыға және әкімшілікке пара ұсыну үшін жеке, туыстық және қызметтік 

қарым-қатынастарды пайдаланбау; 

 академиялық адалдықты бұзған жағдайда білім алушы академиялық кодекске сәйкес 

жауапқа тартылады. 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Силлабус ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 оставлен без изменения для использования в ________________________ 

___________________________________________________учебном году.  

Протокол заседания кафедры______________________________________ 

___________________________________№__________от_______________ 

Заведующий кафедрой:______________________________(подпись, ФИО) 

Составитель: ______________________________________(подпись ФИО)  

Директор ДМРиККП_______________________________(подпись ФИО) 

 

 

 

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ 

______________________________________________________ 

________________________________________________________Силлабус 

_______________________________________________________ оқу жылы 

________________________________ қолдану үшін өзгеріссіз қалдырылды.  

______________________________________________________ кафедрасы  

 

отырысының хаттамасы    № _______  «_____»  ___________ 20___ж. 

 

 

Кафеда меңгерушісі ______________________________(АЖ, қолы) 

Құрастырушы: ___________________________________(АЖ, қолы)  

 

ӘЖжОСБД директоры _____________________________(АЖ, қолы) 

 

 

Примечание: на каждую дисциплину заполняется отдельно Лист согласования и 

прикрепляется к Силлабусу (размер 1/2 А4). 

 

 

 

 

 



 

Қосымша Б 
(міндетті) 

Ф. 1 - 01 

Келісу парағы 

 

Қызметі Т.А.Ә. Күні Қолы 
Ректор      
Академиялық  мәселелер 

бойынша проректор м.а.  
   

Кафедра меңгерушілері:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 
   

    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қосымша В 
(міндетті) 

Ф.1-02 

Танысу парағы 

 

Қызметі Т.А.Ә. Күні Қолы 
Ректор      
Академиялық  мәселелер бойынша 

проректор м.а.  
   

Кафедра меңгерушілері:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 
   

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 


