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1. Жалпы ереже 

 

1. Осы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – нұсқаулық) жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына, (бұдан әрі – 

ЖЖОКБҰ) әдістемелік көмек көрсету мақсатында әзірленді, білім беру 

бағдарламаларды әзірлеу тәртібін айқындайды.  

2. Осы нұсқаулықтың нормативтік-құқықтық базасы:  

- Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы; 

- Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарттары (Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары 

білім министрінің 2022 жылғы 20 шiлдедегi №2 бұйрығы) (бұдан әрі – 

МЖБС); 

- Денсаулық сақтау саласындағы білім беру деңгейлері бойынша 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттар (Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 4 шiлдедегi № ҚР ДСМ-63 

бұйрығы); 

- Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдарында оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидалары (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы); 

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары 

қызметінің үлгілік қағидалары (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы); 

Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптары және оларға 

сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесі (Қазақстан Республикасының Білім 

және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығы); 

- Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдарында іске асыратын білім беру бағдарламаларының тізілімін жүргізу 

қағидалары, сондай-ақ білім беру бағдарламаларының тізіліміне енгізу мен 

одан алып тастау негіздері (Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары 

білім министрінің 2022 жылғы 12 қазандағы № 106 бұйрығы); 

- Сынақ бірліктерін көшіру мен жинақтаудың Еуропалық жүйесін 

пайдалану бойынша нұсқаулық (ECTS); 

- Еуропалық жоғары білім кеңістігінде (ESG) жоғары білім сапасын 

қамтамасыз ету үшін стандарттар мен нұсқаулықтар. 

3. Осы Нұсқаулықта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 

1) білім беру бағдарламасы (бұдан әрі – БББ) – оқытудың мақсатын, нәтижелері 

мен мазмұнын, білім беру процесін ұйымдастыруды және оларды іске асыру 

тәсілдері мен әдістерін, оқыту нәтижелерін бағалау өлшемшарттарын қамтитын 

білім берудің негізгі сипаттамаларының біртұтас кешені; 

2) білім беру бағдарламаларының тізілімі (бұдан әрі – БББ Тізілімі) –

жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының 

әзірлеген білім беру бағдарламаларының тізбесін қамтитын білім беру 

саласындағы уәкілетті органның «Жоғары білім беруді басқарудың бірыңғай 

жүйесі» ақпараттық жүйесі; 



 

 

3) құзыреттілік – оқу процесінде алған білімді, шеберлік пен дағдыны 

кәсіби қызметте практикалық тұрғыда пайдалана білу қабілеті; 

4) оқыту нәтижелері – білім алушылардың білім беру бағдарламасын 

меңгеру бойынша алған, көрсететін білімінің, машықтарының, дағдыларының 

бағалаумен расталған көлемі және қалыптасқан құндылықтар мен қарым-

қатынастар; 

4. ЖЖОКБҰ МЖБС және кәсіптік стандарттар (бар болса) талаптарына 

сәйкес жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын дербес әзірлейді. 

5. ЖЖОКБҰ-да білім беру бағдарламаларын әзірлеу және бекіту үшін 

тиісті рәсімдер болуы керек. Бағдарламалар белгіленген мақсаттарға сәйкес 

келетіндей етіп жасалуы қажет. Бағдарламаны игеру нәтижесінде алынған 

біліктілік нақты анықталып, нақтылануы керек және жоғары білім берудегі 

ұлттық біліктілік құрылымының белгілі бір деңгейіне, демек, Еуропалық 

жоғары білім беру кеңістігіндегі біліктілік Құрылымына да сәйкес келуі қажет.  

6. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын (бұдан әрі – ЖЖОКБ БББ) әзірлеу 4 (төрт) кезеңнен тұрады: 

• БББ әзірлеуге дайындық; 

• БББ жобалау; 

• БББ құрылымдық элементтерін нақтылау; 

• БББ жобасының сапасын бағалау. 

 

2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламасын әзірлеуге дайындық 

 

7. Дайындық бағыттарының тізбесін айқындау үшін ЖЖОКБҰ: 

1) нарықтың ағымдағы және болашақ қажеттіліктерін анықтайды: 

а) қазір және болашақта қандай мамандар (оның ішінде жаңа 

мамандықтар мен құзыреттердің Атласына сәйкес) қажет; 

б) түлектердің жұмысқа орналасу болашағы қандай (тапшылық, 

профицит, жаңа мамандардың/дағдылардың/құзыреттердің пайда болуы және 

т.б.). 

2)  кадрларды даярлаудың әлеуетті нарығына талдау және бағалау 

жүргізеді: 

а) өңірде/ жақын өңірлерде, шетелдік ЖЖОКБҰ-да кадрлар дайындау 

нарығында бәсекелестіктің болуы; 

б) бәсекелестік ортаны талдау. 

3) БББ іске асыру үшін ЖЖОКБҰ мүмкіндіктеріне талдау жүргізеді: 

а) қажетті кадрлық ресурстардың болуы; 

б) қажетті материалдық-техникалық, ақпараттық және қаржылық 

ресурстардың болуы. 

Алынған нәтижелер негізінде ЖЖОКБҰ дайындық бағыттарының 

тізбесін айқындайды. 

8. ЖЖОКБҰ-да білім беру бағдарламаларын әзірлеумен ЖЖОКБҰ 

басшысының бұйрығымен құрылатын академиялық комитеттер айналысады, 

олардың құрамына академиялық персоналдың, жұмыс берушілердің, білім 



 

 

алушылардың өкілдері кіреді. 

 

3. Білім беру бағдарламасын жобалау 

 

9. Білім беру бағдарламасын жобалау кезеңінде: 

• түлектің кәсіби қызмет саласын зерттеу; 

• БББ сәйкес келетін қызмет саласына тән құзыреттерді және оларды 

игеру деңгейін айқындау; 

• бағдарламаны оқыту нәтижелерін қалыптастыру; 

• БББ құрылымын және пәндер тізбесін анықтау; 

• құзыреттердің, оқыту нәтижелерінің және бағалау критерийлерінің 

өзара байланысын айқындау; 

• оқыту мен оқытудың әдістерін, технологияларын, білім алушылардың 

оқу нәтижелеріне қол жеткізуін бағалау құралдарын айқындау; 

• ресурстарға қажеттілікті анықтау қажет. 

10. БББ жобалау шеңберінде кәсіби қызмет саласына зерттеу жүргізіледі, 

оның барысында құзыреттердің бастапқы тізбесін қалыптастыру үшін 

құжаттар (кәсіптік стандарттарды қолдану тәжірибесі; МЖБС; лауазымдарға 

қойылатын біліктілік талаптары, жетекші шетелдік ЖЖОКБҰ БББ және т.б.) 

талданады. 

11. Осы кәсіптік саладағы әрбір даярлау бағыты үшін құзыреттердің алдын 

ала тізбесі мынадай түрде қалыптастырылады: 

1) жалпы құзыреттер анықталады (мінез-құлық дағдылары мен жеке 

қасиеттері); 

2) кәсіби құзыреттер анықталады (осы бағытқа тән теориялық білім және 

практикалық дағдылар мен икемділіктер). 

12. Зерттеу барысында қажет болған кезде еңбек нарығын, кәсіптік 

стандарттарды талдау негізінде жасалған құзыреттердің алдын ала тізбесін 

нақтылау және басымдық беру мақсатында жұмыс берушілерге сауалнама 

жүргізіледі. Бұл үшін: 

• бастапқы құзыреттерді пайдалана отырып, жұмыс берушінің 

сауалнамасы әзірленеді; 

• сауалнама жүргізу әдістері іріктеледі: 

- сандық (стандартталған сауалнамаларды қолдану); 

- сапалы (сұхбат және фокус-топтар); 

• сауалнамаға қатысушыларды – БББ түлектері жұмыс істейтін 

зерттелетін кәсіби саланың өкілдерін іріктеу жүргізіледі. 

13. Сауалнама жүргізу үшін сауалнамаға қатысушыларға құзыреттердің 

алдын ала тізбесі ұсынылады, сауалнамаға қатысушылар жұмыс орнындағы 

қандай да бір құзыреттің маңыздылық дәрежесін және ЖЖОКБҰ аяқтағаннан 

кейін маманның оны иелену деңгейін айқындайды. 

14. Кәсіби қызмет саласын талдау нәтижелерін осы Нұсқаулыққа 1-

қосымшаға сәйкес көрсетуге болады. 

15. БББ жобалау кезеңінде оқыту деңгейімен, кәсіптік стандарттардың 

талаптарымен және (немесе) жұмыс берушілердің талаптарымен/ 



 

 

болжалдарымен, сондай-ақ ЖЖОКБҰ даму стратегиясымен тоғыстырылған 

құзыреттерге байланысты бағдарламаның оқыту нәтижелері 

қалыптастырылады. 

16. ОН бағдарламаға бөлінетін академиялық кредиттерде тиісті пәндердің 

еңбек сыйымдылығы көлемін айқындау үшін негіз болады. БББ жалпы еңбек 

сыйымдылығы МЖБС көрсетілген тиісті деңгейден кем болмауы тиіс. БББ-да 

пәндер мен оқыту нәтижелері арасындағы байланыс анықталуы керек. 

17. Білім беру бағдарламаларында оқыту нәтижелері көрсетіледі, оларды 

сипаттау кезінде Еуропалық трансферт (аудару) және кредиттердің 

жинақталуы (ECTS) жүйесіне сәйкес ЖЖОКБҰ мынадай шарттарды ұстанады: 

1) оқыту нәтижелері бағдарламаның мән-мәтінін, деңгейін, көлемін және 

мазмұнын көрсетеді; 

2) оқыту нәтижелері өзара байланысты болып табылады; 

3) оқыту нәтижелері түсінікті болып табылады; 

4) оқыту нәтижелері бағдарламаның оқу жүктемесі шеңберінде 

қолжетімді болып табылады; 

5) оқыту нәтижелері тиісті оқу қызметіне, бағалау әдістері мен 

өлшемдеріне байланысты болып табылады. 

18. Оқыту нәтижелерін жобалау кезінде БББ түлектерді келесі 

құзыреттіліктермен қамтамасыз етуі керек екенін ескеру қажет: 

• мінез-құлық дағдылары мен жеке қасиеттер (softskills); 

• кәсіби дағдылар (hardskills); 

• цифрлық дағдылар (digital skills).  

19. Оқыту нәтижелері студенттердің кәсіби қызмет пен жеке даму аясында 

не істейтінін, кәсіби функцияларды құзіреттіліктерді қолдану арқылы, алған 

білімі мен дағдыларын қолдана отырып, жүзеге асыратындығын білдіретін 

белсенді етістіктен басталады. Блум таксономиясынан белсенді етістіктер 

әдетте тұжырымдау үшін қолданылады. Қолданылуы мүмкін етістіктердің үлгі 

тізбесі осы Нұсқаулықтың 2-қосымшасында келтірілген. 

20. Оқыту нәтижелері: 

• еңбек функцияларына бағдарланған; 

• еңбек нарығының перспективалық қажеттіліктеріне бағдарланған 

болуы керек. 

21. Оқыту нәтижелері өлшенерлік болуы керек. 

22. Бағдарламаны жобалау оқу пәндері үшін пре және пост реквезиттерді 

көрсету арқылы бағдарламаның құрылымын және оқыту нәтижелерін 

қалыптастыруға бағытталған пәндерді оқу тәртібін айқындауды көздейді.  

23. Бұдан әрі құзыреттілікке қол жеткізуді бағалау әдістері мен құралдары 

жобаланады. 

24. Оқыту нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау әдістері мен құралдарын 

жобалау кезінде: 

• нақты өлшемшарттарға негізделген өлшенетін бағалау әдістері 

қолданылуы қажет; 

• бағалау әдістері бағаланатын оқыту нәтижелерімен келісілуі тиіс; 

• алынған бағалар білім алушылардың құзыреттерді меңгеру деңгейін 



 

 

көрсетуі тиіс. 

25. БББ іске асыру үшін ресурстарға қажеттілік білім беру қызметіне 

қойылатын біліктілік талаптарымен айқындалады. 

 

4. Білім беру бағдарламасының құрылымдық элементтерін нақтылау 

 

26. Бұл кезеңде БББ атауы мен мақсаты тұжырымдалады, БББ мазмұны 

жобаланады және оқыту стратегиясы анықталады. 

27. Бағдарламаның атауы бағдарламаның мазмұнын көрсетуі керек, қысқа, 

нақты, тартымды және ақпараттық болуы, сонымен қатар сыныптауышқа 

сәйкес даярлау бағытына сәйкес келуі тиіс. 

28. БББ мақсаты қысқаша, нақты болып тұжырымдалуы және білім 

алушылар алуы тиіс оқыту нәтижелерін синергетикалық түрде біріктіруі керек. 

БББ мақсаты өзектілік, нақтылық, қол жетімділік критерийлеріне сәйкес келуі 

қажет. 

29. Бұдан әрі БББ мазмұны бағдарламаның модульдерін/ оқу пәндерін 

айқындау арқылы жобаланады. БББ кәсіби функциялар мән-мәтінінде 

әзірленеді және мазмұны БББ ұсынған шеңберінде мақсаты мен оқыту 

нәтижелеріне қол жеткізуге мүмкіндік беретін оқу пәндерінің тізбесінен 

тұрады. 

30. Пәннің қысқаша сипаттамасында пәннің мазмұнын БББ бойынша 

оқыту нәтижелеріне қол жеткізу индикаторы ретінде ашу қажет. Пәннің 

сипаттамасында қандай да бір анықтамалар, дәрістерден, оқулықтардан 

үзінділер және т.б. болмауы тиіс. Пәндердің қайталануына немесе мазмұны 

сәйкес келетін әртүрлі пәндердің болуына жол берілмейді. 

31. Кәсіби стандарт негізінде әзірленген БББ-да негізгі еңбек функциялары 

құзыреттілікке және оқыту нәтижелеріне негізделеді. 

32. Құзыреттері мен оқыту нәтижелері мәнмәтініндегі модульдер мен 

пәндердің тізбесін айқындағаннан кейін кредиттердегі модульдер мен 

пәндердің еңбек сыйымдылығы айқындалады. Осы негізде пре- және 

постреквизиттерді ескере отырып, білім беру бағдарламасының оқу 

жоспарының жобасы қалыптастырылады. Бұл ретте даярлау бағыты мен 

деңгейіне (оның ішінде циклдар мен компоненттер) байланысты кредиттер 

саны бөлігінде МЖБС талаптарын сақтау қажет. 

33. БББ құрылымдық элементтерін әзірлеу кезінде модульдің/пәннің 

оқыту нәтижелерін тұжырымдауға назар аудару қажет. 

34. Оқыту нәтижелері барлық білім беру бағдарламасы деңгейінде де және 

жеке модульдер немесе оқу пәні деңгейінде де тұжырымдалады. 

35. Модульдің/пәннің оқыту нәтижелері – бұл білім алушы модульді/пәнді 

сәтті аяқтағаннан кейін жасай алуы тиіс нәрселер. 

36. Бағдарламаның/ модульдердің/ пәндердің оқыту нәтижелерін 

тұжырымдап, олардың еңбек сыйымдылығын айқындағаннан кейін оқыту 

стратегиялары айқындалады. 

37. ЖЖОКБҰ оқыту стратегиясы оқытудың инновациялық әдістері мен 

ақпараттық технологияларды пайдалануға бағдарлануы тиіс. 

38. Студентке бағдарланған оқыту кезінде білім алушы оқыту/білім беру 



 

 

ортасында болуы және оқыту процесі мен шешім қабылдаудың белсенді 

қатысушысы болуы қажет. 

39. Оқу пәнін әзірлеу кезінде тиісті оқыту нәтижелеріне қол жеткізу және 

оларды әділ бағалау үшін оқыту нәтижелерін меңгеруді бағалау және 

оқытудың қандай әдістері ең қолайлы екенін анықтау қажет. 

40. Пәндер мен қалыптастырылатын оқыту нәтижелердің өзара 

байланысын 3-қосымшада көрсету ұсынылады. 

41. Бағалау әдістері бағдарламада мәлімделген оқыту нәтижелерінің 

өлшенерлігін қамтамасыз етуі тиіс. 

42. Пәндерді оқытудың салыстырмалы тәртібі пре және пост реквизиттер 

жүйесі арқылы анықталады. 

 

5. ЖЖОКБ БББ жобасының сапасын бағалау 

 

43. БББ әзірлеу сапасы келесі параметрлер арқылы бағаланады: 

• осы БББ еңбек нарығында талап етілуі (ұлттық, өңірлік немесе 

жергілікті деңгейлерде); 

• БББ іске асыру бойынша ЖЖОКБҰ әлеуетін көрсетуі; 

• кәсіби стандарттарға сәйкес келетін БББ-да нақты сипатталған оқыту 

нәтижелерінің болуы; 

• оқыту нәтижелеріне толық қол жеткізу үшін қажетті академиялық 

кредиттер көлемінің айқындалуы; 

• білім алушылардың БББ-да көзделген оқыту нәтижелерін меңгеруін 

бағалау әдістерінің баламалығы; 

• оқу процесі барысында білім алушылардың қызмет түрлерінің 

әзірленген оқыту нәтижелеріне сәйкестігі; 

• стейкхолдерлермен сындарлы өзара іс-қимылды қамтамасыз етілуі; 

• оқыту нәтиелерін меңгеруін бағалау, оқыту және оқыту үдерісінің 

ашықтығы; 

• бағдарлама басшылығының мониторинг нәтижелеріне негізделген БББ 

тұрақты жетілдіруді қамтамасыз етуі. 

Ескертпе: ЖЖОКБҰ өз көзқарасы және БББ әзірлеу сапасын бағалау 

әдістемесі болуы мүмкін. 

 

6. Қорытынды ережелер 

 

44. ЖЖОКБҰ жұмыс берушілермен келісілгеннен және алқалы орган БББ 

бекіткеннен кейін БББ тізіліміне онлайн өтінім береді. 

45. ЖЖОКБҰ БББ мазмұнына, оның ішінде басқа ЖЖОКБҰ БББ-мен 

плагиат болмауына жауапты болады. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЖЖОКБ БББ әзірлеу жөніндегі нұсқаулыққа 

Қосымша 1 

 

 

Кәсіби қызмет саласын талдау нәтижелері 

 
Мамандық: _______________ Міндетті еңбектік 

функциялар: 

1. 

2. 

3. 

А еңбек функциясы: Кәсіби міндет А: Дағдылары: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Білімі: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

В еңбек функциясы: Кәсіби міндет В: Дағдылары: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Білімі: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Жеке құзыреттіліктерге 

қойылатын талаптар: 

- 

- 

- 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ЖЖОКБ ББ әзірлеу жөніндегі нұсқаулыққа 

Қосымша 2 

 

Оқыту нәтижелерін тұжырымдау кезінде қолдануға болатын 

етістіктердің үлгілік тізімі 

 
Білімді ашу үшін қолданылатын етістіктер: 

Анықтау, сипаттау, санау, табу, байланыстыру, бекіту, жазу, өлшеу, салыстыру, 

қайта қарау, шығару, анықтау, көрсету, атау. 

Түсінуді ашу үшін қолданылатын етістіктер: 

Қорытындылау, сипаттау, салыстыру, жіктеу, қарсыластыру, түрлендіру, 

талқылау, ажырату, анықтау, бағалау, түсіндіру, тұжырымдау, мысалдар келтіру, 

түсіндіру, аудару, білдіру, иллюстрациялау, талқылау, болжау, ұсыну, таңдау. 

Пайдалану қабілетін ашу үшін қолданылатын етістіктер: 

Қолдану, бағалау, өзгерту, таңдау, көрсету, ашу, есептеу, қалай суреттеу, 

болжау, дайындау, өндіру, байланыстыру, көрсету, шешу, зерттеу, тексеру, есептеу, 

құру, өзгерту, жіктеу, эксперимент жсау, шешім қабылдау керектігін түсіндіру. 

Талдау қабілетін ашу үшін қолданылатын етістіктер:  

Талдау, бөлу, жіктеу, реттеу, салыстыру, қорытындылау, қарсыластыру, сынау, 

диагностикалау, түсіндіру, біріктіру, саралау, ажырату, зерттеу, негіздеу, қорытынды 

жасау. 

Синтездеу қабілетін ашу үшін қолданылатын етістіктер: 

Есептеу, бекіту, біріктіру, құрастыру, қорытындылау, құру, алу, әзірлеу, 

тұжырымдау, жалпылау, орнату, түрлендіру, біріктіру, ретін өзгерту, ұйымдастыру, 

жоспарлау, ұсыну, ойлап табу, қайта құру, есеп беру, қайта қарау, таңдау, жалпылау, 

синтездеу, оқыту, айту. 

Бағалау дағдыларын ашу үшін қолданылатын етістіктер: 

Бағалау, құндылықты анықтау, шешім қабылдау, анықтау, саралау, ұсыну, 

таңдау, ажырату, таңдау, салыстыру, қорытындылау, сынау, қорғау, бағалау, растау, 

рейтинг жасау, жалпылау. 

Мәселелерді шешу дағдыларын ашу үшін қолданылатын етістіктер: 

Шешім қабылдау, таңдау, анықтау, ұсыну, жоспарлау, растау, бағалау, 

тұжырымдау, іс-қимыл тәртібін сипаттау, әзірлеу, нұсқаларды ұсыну. 

Қарым-қатынас дағдыларын ашу үшін қолданылатын етістіктер: 

 Қарым-қатынас жасау, білдіру, түсіндіру, жауап беру, пікірталас, қорғау, шолу 

жасау, емтихан тапсыру, айту, үйрету, ұсыну, қорытынды жасау. 
 

 

  



 

 

ЖЖОКБ ББ әзірлеу жөніндегі нұсқаулыққа  

Қосымша 3 

 

Білім беру бағдарламасы мен оқу пәндері бойынша қалыптасқан оқыту нәтижелеріне қол жеткізудің өзара байланысы 

 

 

№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша 

сипаттамасы 

Кредит 

саны 

Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері (кодтар) 

ОН1 ОН2 ОН3 ОН4 ОН5 ОН6 ОН7 ..... …….. 

Жалпы білім беретін пәндер циклі 

міндетті компонент / жоғары оқу орны компоненті / таңдау компоненті 

      ѵ   ѵ    

        ѵ     

Негізгі пәндер циклі / Бейіндеуші пәндер циклі 

жоғары оқу орны компоненті / таңдау компоненті 

       ѵ      

     ѵ        

          ѵ   

        ѵ     

      ѵ    ѵ   

    ѵ         



 

 

 


