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АЛҒЫСӨЗ 
 

1 "Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті" 

КЕАҚ Академиялық мәселелер жөніндегі департаментінің оқу-әдістемелік 

бөлімінде ӘЗІРЛЕНДІ: 

 

Оқу-әдістемелік бөлімінің бастығы  А.Жұмағалиева 

«____» __________ 2022 ж.   

   

2 КЕЛІСІЛДІ 

 

Басқарма мүшесі – академиялық 

мәселелер жөніндегі проректор 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Жәутіков 

«____» __________ 2022 ж.   
   

Корпоративтік даму департаментінің 

директоры 

 

М.Еңсебаева 

«____» __________ 2022 ж.   

   

Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры  А.Баукенов 

«____» __________ 2022 ж.   
   

Қаржы және есеп департаментінің 

директоры-бас бухгалтер 

 

Г. Тоқжігітова 

«____» __________ 2022 ж.   
   

Қашықтан білім беру және кәсіби дамыту 

институтының директоры 

 

А.Симонов 

«____» __________ 2022 ж.   
   

А.Ө.Байқоңыров атындағы Тау-кен- 

металлургия институтының директоры 

 

Қ.Рысбеков 

«____» __________ 2022 ж.   
   

Қ.Тұрысов атындағы Геология және мұнай-

газ ісі институтының директоры 

 

А.Сыздықов 

«____» __________ 2022 ж.   
   

Автоматика және ақпараттық 

технологиялар институтының директоры 

 

Р.Ускенбаева 

«____» __________ 2022 ж.   
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«____» __________ 2022 ж.   
   

Сәулет және құрылыс институтының 

директоры 

 

Б.Құспанғалиев 

«____» __________ 2022 ж.   

   

Жобаларды басқару институтының 

директоры 

 Б.Амралинова 

«____» __________ 2022 ж.   

   

Тіркеу кеңсесінің басшысы  Н.Қызылбаев 

«____» __________ 2022 ж.   

   

Заңгерлік қамтамасыз ету және мемлекеттік 

сатып алу басқармасы бастығының м. а. 

 

 

 

Т.Абукенов 

«____» __________ 2022 ж.   

   

Құжаттамалық қамтамасыз ету және 

мемлекеттік тілді дамыту бөлімі 

бастығының м. а. 

  

 

Ж. Орақбаева 

«____» __________ 2022 ж.   

   

3 ОӘК шешімімен МАҚҰЛДАНДЫ,  2022 жылғы "___" ______ №___ хаттама 

   

4 Басқарма шешімімен БЕКІТІЛДІ, 2022 жылғы"___" ________№ ___ хаттама 

 

 

5 Бірінші рет ЕНГІЗІЛДІ 
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1 Жалпы ережелер 

 

1.1 "Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу 

университеті" КЕАҚ қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) туралы ереже 

(бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңын іске 

асыру мақсатында және Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидаларына (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы) сәйкес әзірленді. 

1.2 Осы Ереже "Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу 

университеті" КЕАҚ (бұдан әрі - Университет) қосымша білім беру 

бағдарламасы (Minor) бойынша негізгі ұғымдарды, форматты, ұйымдастыру 

тәртібін және шарттарды айқындайды. 

1.3 Қосымша білім беру бағдарламасының (Minor) мақсаттары: 

- түлектің еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігі; 

– екі – негізгі (Major) және қосымша (Minor) білім беру 

бағдарламасының  шегінде сабақтас саланың еңбек нарығында жұмыс істеу 

немесе қалыптасу мүмкіндігі. 

1.4 Қосымша білім беру бағдарламасының (Minor) міндеттері: 

- білім беру сапасын және кәсіби дағдыларды меңгеру тиімділігін 

арттыру; 

- түлектерге бәсекеге қабілетті еңбек нарығында жұмысқа орналасудың 

максималды мүмкіндіктерін қамтамасыз ету үшін жағдай жасау; 

- білім алушылардың даярлық бағытын еркін таңдау мүмкіндігімен 

кредиттік білім беру технологияларын іске асыру;  

- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы қазақстандық 

дипломдардың Еуропа өңірінде және одан әрі айырбасталуы; 

- ішкі және халықаралық еңбек нарығында білім алушылардың бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ету; 

- Университеттің білім беру нарығындағы беделін нығайту. 

1.5 MAJOR – негізгі білім беру бағдарламасы (мажор) – негізгі 

құзыреттерді қалыптастыру мақсатында білім алушы анықтаған білім беру 

бағдарламасы. 

MINOR – қосымша білім беру бағдарламасы - бұл қосымша 

құзыреттерді қалыптастыру мақсатында оқу үшін білім алушы анықтаған 

пәндердің немесе модульдердің немесе оқу жұмысының басқа түрлерінің 

жиынтығы. 

1.6 Жеке оқу жоспары (бұдан әрі – ЖОЖ) - білім беру бағдарламасы мен 

элективті пәндер каталогы негізінде эдвайзердің көмегімен студенттің әрбір 

оқу жылына өзі дербес қалыптастыратын оқу жоспары; 

ЖОО компоненті (бұдан әрі - ЖК) - білім беру бағдарламасын меңгеру 

үшін ЖОО дербес айқындайтын оқу пәндерінің және академиялық 

кредиттердің тиісті ең төменгі көлемдерінің тізбесі; 
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Таңдау компоненті (бұдан әрі - ТК) - жоғары оқу орны ұсынатын, 

пререквизиттері мен постреквизиттерін ескере отырып, кез келген 

академиялық кезеңде студенттердің өздері таңдайтын оқу пәндерінің және 

академиялық кредиттердің тиісті ең аз көлемінің тізбесі. 

1.7 Осы Ережені іске асыру ережелері мен процедуралары негізгі және 

қосымша білім беру бағдарламалары бойынша күндізгі бөлімнің бакалавриат 

бағдарламалары бойынша университет білім алушыларына, сондай-ақ 

эдвайзерлерге, кафедра меңгерушілеріне әзірленеді және қолданылады. 

1.8 Осы ереже шеңберінде қызметті үйлестіруді жүзеге асырады: 

- Университетте - Басқарма мүшесі-академиялық мәселелер жөніндегі 

проректор; 

- университеттің құрылымдық бөлімшелерінде - бөлім басшылары 

(департамент, институт директорлары, кафедра меңгерушілері, бөлім 

бастықтары, Тіркеу кеңсесі). 

1.9 Осы Ереже Университетте қолданылатын Қазақстан 

Республикасының Білім беру жүйесі қызметінің құқықтық шарттарының, 

халықаралық келісімдердің және нормативтік базаның өзгеруіне қарай 

нақтылануы, толықтырылуы және өзгертілуі мүмкін. 

 

2 Нормативтік сілтемелер 

 

− Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III "Білім 

туралы" Заңы; 

– Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 

31 қазандағы №604 "Білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" бұйрығы; 

− Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 

12 қазандағы №563 бұйрығымен бекітілген "Оқытудың кредиттік 

технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидалары". 

 

3 Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) туралы ережені іске 

асыру тетігі  

 

3.1 Университет білім алушылары, егер бұл ҚР Еңбек кодексіне, 

Қазақстан Республикасының заңдарына, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 

нормативтік құжаттарына, Университет Жарғысына қайшы келмесе, осы 

Ережеге сәйкес осы бағдарламаға қатысуға құқылы. 

3.2 Осы Ережені іске асыру үшін білім алушылар қосымша білім беру 

бағдарламасы (Minor) шеңберінде эдвайзер мен Тіркеу кеңсесінің көмегімен 

негізгі білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді тіркеу және ЖОЖ 

қалыптастыру кезінде қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) пәндерінің 

каталогынан пәндерді таңдау жолымен тіркеледі. 
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Қосымша білім беру бағдарламасының (Minor) пәндер каталогы 

университет деңгейінде қалыптастырылады және білім беру порталында 

орналастырылады. Білім алушылар Міпог пәндерінің сипаттамасымен мұқият 

танысып, оған тіркелуі қажет.  

Қажет болған жағдайда, білім алушы кеңес алу үшін эдвайзерге және 

қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) бойынша жетекшілік ететін 

кафедра меңгерушісіне жүгіне алады.  

3.3 Білім алушылар Университеттің кез келген кафедрасы ұсынған кез 

келген Minor қосымша білім беру бағдарламасын таңдауға құқылы. Кәсіби 

құзыреттілікті күшейту, түйінді құзыреттіліктерге терең бойлау мақсатында 

білім алушы, сондай-ақ өзінің Minor білім беру бағдарламасын таңдай алады.  

Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) бойынша таңдалатын пәндер 

көлемін ЖОО дербес белгілейді. Бұл ретте Мinor пәндерін білім алушылар ЖК 

және ТК шеңберінде зерделейді. ЖК мен ТК ЖОО өз бетінше айқындайды 

және еңбек нарығының қажеттіліктерін, жұмыс берушілердің болжалдарын 

және білім алушының жеке мүдделерін ескереді. 

3.4 Қосымша білім беру бағдарламасын (Minor) аяқтау үшін білім алушы 

Университеттің оқу шеңберінде (2-ден 4-ке дейін оқу курсы) қосымша білім 

беру бағдарламасы (Minor) бойынша кемінде 20 және 30-дан аспайтын 

академиялық кредитті меңгеруге міндетті. Әр пәннің еңбек сыйымдылығы -               

5 академиялық кредит, оның ішінде байланыс 3 кредит. Курсты аяқтағаннан 

кейін Білім алушы дәстүрлі форматта емтихан тапсыруы керек. 

Оқудың толық курсын аяқтағаннан кейін бітірушіге белгіленген нысанға 

сәйкес қосымша білім беру бағдарламасын (Міпог) меңгергені туралы 

сертификат беріледі. 

3.5 Білім алушы қосымша оқу ақысы есебінен қосымша дағдылар мен 

білімді меңгеру үшін оқу бағдарламасының қолданылу кезеңінде оқытудың 

қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) бойынша қосымша кредиттерге 

(үстеме кредиттерге) тіркелуге құқылы. 

3.6 Төлем мөлшері кредиттердің санына, тіркелген пәндерге және төлем 

кезінде университеттің ішкі құжатында белгіленген бір кредиттің құнына 

қарай айқындалады. Білім беру қызметтерінің шарттары мен шығындарын, 

еңбекке ақы төлеу шығындарын және инфляция индексін ұлғайтуды елеулі 

түрде өзгертетін нормативтік актілер шығарылған жағдайда, оқу құны 

жылына бір реттен асырмай өзгертілуі мүмкін.  

Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша оқуға ақы төлеу тек 

байланыс кредиттері үшін ғана жүргізіледі. 

Топта білім алушылардың қажетті саны қалыптасқан жағдайда (10 және 

одан да көп адам) білім алушылар жеке топта оқитын болады. Егер оннан кем 

білім алушы болса, онда қажетті даярлық бағытының қолданыстағы топтары 

бойынша бөлінеді. 

3.8 Университет білім алушылары 1 (бір) ай бұрын университетке  
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жазбаша хабарлама (өтініш) жазу арқылы өз қалауы бойынша Шартты бұзуға 

құқылы. Шарт бұзылған жағдайда білім алушыға қосымша білім беру 

бағдарламасы бойынша сертификат берілмейді. 

 

4 Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) бойынша сертификат 

беру  

 

4.1 Білім алушылар осы Ереженің талаптарын меңгерген жағдайда, 

оқудың толық курсын аяқтағаннан кейін бітірушіге Университет ректорының 

қолы қойылған, белгіленген нысанға сәйкес қосымша білім беру 

бағдарламасын (Minor) меңгергені туралы сертификат беріледі. 

4.2 Егер білім алушы каталогта ұсынылған Minor барлық пәндерін 

меңгермеген жағдайда сертификат берілмейді 

4.3 Белгіленген нысандағы бланкіде сертификат беруді (1-қосымша) 

Тіркеу кеңсесі жүзеге асырады. 

4.4 Түпнұсқаны жоғалтқан (бүлдірген) жағдайда, осы сертификатты 

(телнұсқасын) қайта беру белгіленген төлем нормаларына сәйкес ақылы 

негізде жүзеге асырылады. 
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1-қосымша  
Қосымша білім беру бағдарламасы туралы сертификаттың  

ҮЛГІЛІК НЫСАНЫ (MINOR) 
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2-қосымша 

 

 
 

Институт __________________________________ 

Кафедра   __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Minor) 

____________________________________________________ 
білім беру бағдарламасының атауы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2022  
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_____________________ қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) 
       (білім беру бағдарламасының атауы)                                                                                                               

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-дың Ғылыми кеңесі отырысында 

бекітілді. 

 

20___ жылғы "____" ______ № _ хаттама 

 

 

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-дың Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында 

қаралып, бекітуге ұсынылды.  

 

20___ жылғы "____" ______ № __ хаттама  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) 
     (білім беру бағдарламасының атауы)  

академиялық комитетте әзірленді:  

 
Т.А.Ә. Ғылыми дәрежесі / 

ғылыми атағы 

Лауазымы Жұмыс орны Қолы 

Академиялық комитет төрағасы: 

     

Профессор-оқытушылар құрамы: 

     

Жұмыс берушілер: 

     

     

Білім алушылар 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мазмұны 
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1. Қосымша білім беру бағдарламасының (Minor) сипаттамасы   

2. Қосымша білім беру бағдарламасының (Minor) мақсаты мен 

міндеттері  

 

3. Оқу нәтижелері  

4. Пәндер каталогы  
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 1. Қосымша білім беру бағдарламасының сипаттамасы (Minor) 

 

     2. Қосымша білім беру бағдарламасының мақсаты мен міндеттері 

(Minor) 

Қосымша білім беру бағдарламасының мақсаты (Minor): 

Қосымша білім беру бағдарламасының міндеттері (Minor): 

 

3. Оқу нәтижелері 

 

4. Пәндер каталогы 

 

Пәннің атауы және коды: 

Кредиттер саны: 

Компонент: 

Курстың мақсаты мен міндеттері: 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 

Курсты аяқтау бойынша білім, білік, дағды:  
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ӨЗГЕРІСТЕРДІ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ 
 

Өзгерістің 

реттік 

нөмірі 

Құжаттың 

бөлімі, 

тармағы 

Өзгерістің 

түрі 

(ауыстыру, 

жою, қосу) 

Хабарламаның 

нөмірі мен 

күні 

Өзгеріс енгізілді 

 

Күні  Тегі және 

аты-жөні, 

қолы, 

лауазымы 

      

 

 


