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Институт  Әл-Машани атындағы Базалық білім беру институты 

Кафедра Қазақ және орыс тілдері кафедрасы 

 

1 Оқытушы туралы ақпарат: 

Нұрмұхан Әсем Серікқызы гуманитарлық ғылымдар магистрі 

(Оқытушының тегі, аты-жөні, лауазымы) 

 

Оқу форматы - 100% онлайн 

                                      

 

Кіру: MicrosoftTeams 

кеңсе:________________ 

 (кабинет)    Офис-сағаты: Telegram, _____________ 

whatsup +7(702)485-5414   FB, VK, Telegram, Instagram  

  

e-mail: asem.nurmukhan@mail.ru 

 
 

Курсқа қойылатын талаптар: 

 Десктоп немесе лаптоп типті компьютердің болуы, басқа да гаджеттерді бір 

уақытта қолдану ұсынылады, бірақ міндетті емес. 

 Жылдамдығы кемінде 0,5 Мбит/сек. болатын интернет-арнаның болуы. 

 Microsoft 365 платформасында оқытушының өз суреті қойылған жеке 

аккаунты және корпоративтік поштасы болуы.  

 Сабақ кестесіне сәйкес сабаққа қатысу міндетті. 

 

2 Курстың сипаттамасы: 

2.1 Курс «Жалпы қазақ тілі» БбБ-ның студенттеріне арналған 

 

Курс шеңберінде студент  сөйлесім, жазылым, айтылым тәжірибесін қолдануды 

игереді.  

«Жалпы қазақ тілі »саласындағы негізгі білім дағдылары, сонымен қатар айтылым, 

тыңдалым, жазылым  әдістері ұсынылады. 

2.2 Курстың қорытынды кезеңі қорытынды бақылау жұмысы  болып табылады. 

Курсты аяқтағаннан кейін студент талдау, синтездеу және жобалау қабілеттерін 

көрсетуі қажет. 

2.3 Студент: 

- шағын мәтіндерді түсініп, оған жауап жаза алуы керек; 

- тыңдалған мәтіннен қажет ақпаратты таба білу керек; 

- шағын мәтіндерді оқып, түсіне алуы керек; 

- оқыған немесе естіген ақпараттың мазмұнын баяндап айта алуы керек; 

     - өз ойын қарапайым, шағын мәтін арқылы жаза білуі керек. 

 

 

 

2.4 Студент курсты аяқтағаннан кейін: 

- тыңдалған материалдары арқылы ойын жеткізе алады; 

- хабарды, ақпаратты талқылап, оған түсінік бере алады; 

- өзінің ойын, пікірін жүйелі жеткізе алады; 

- жазылым арқылы ойлау, есте сақтау қабілеттері артады; 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aedeed4be535741c7aeb1efe626ec2f8d%40thread.tacv2/conversations?groupId=4d045268-b978-44ce-bf76-2aec2423bb69&tenantId=49cc33db-453b-4ada-aaee-63c5dcd64f9c
https://t.me/RinaIskak
https://www.facebook.com/rinat.iskakov.359
https://vk.com/rinatiskakov
https://t.me/RinaIskak
https://www.instagram.com/rinatiskak/
mailto:asem.nurmukhan@mail.ru
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3 Күнтізбе тақырыптық жоспары: 

А
п

т
а

 
Дәріс тақырыбы 

Тәжірибелік жұмыс 

тақырыбы 

Әдебиетке 

сілтеме 
Тапсырма 

Тапсыру 

уақыты 

1 

Іске сәт! 

Танысу. Өз атын 

айту, біреудің 

атын сұрау, өзі 

туралы қысқаша 

айта алу. 

 

Гр. Жіктеу есімдігінің 

болымды және 

болымсыз түрі 

https://edu.satba

yev.university/#!

/107/umkd-

teacher 

 

«Бүгінгі күн талабы – 

білікті маман 

даярлау» презентация 

жасау. 

24.08-16.10 

2 

Сәлем! 

Үлкен және кіші 

адамдармен 

сәлемдесу, хал 

сұрасу, қоштасу 

Гр. Тәуелдік жалғау -

нікі, -дікі, 

-тікі жұрнақтары. 

Көптік жалғау. Табыс 

септік 

https://edu.satba

yev.university/#!

/107/umkd-

teacher 

 

Гр. Тәуелдік жалғау -

нікі, -дікі, 

-тікі жұрнақтары. 

Көптік жалғау. Табыс 

септік 

31.08-04.08 

3 

Отбасым–

байлығым.  Өз 

отбасы туралы 

айту. Отбасы 

туралы сұрау.  

 

Гр. Ілік септік. 

Ауыспалы осы шақтың 

жасалу жолдары және 

қолданылуы 

https://edu.satba

yev.university/#!

/107/umkd-

teacher 

 

«Отбасым – алтын 

қазынам» атты      

презентация жасау. 

 

 

7.09-11.09  

4 

Біздің үй.  Өз үйін 
не бөлмесін 
суреттеп айту. 

 

Гр. Көмектес септік.

 Барыс септік. 

Нақ осы шақтың 

жасалу жолдары мен 

қолданылуы 

https://edu.satba

yev.university/#!

/107/umkd-

teacher 

 

«Менің болашақ үйім» 

тақырыбы бойынша 

сипаттау мәтінін жазу. 

14.09-18.09 

5 

Менің досым 

керемет!  

Достарының 

түрін, мінезін 

суреттеу. Екі 

затты салыстыра 
алу. Кеңес беру. 

Таңдау жасау. 

 

Гр. Сын есім.

 Сын

 есімнің 

салыстырмалы 

шырайы. Жедел 

өткен шақтың 

жасалу жолдары 

және        қолданылуы. 

Шығыс септік. 

Сипаттау мәтіні 

https://edu.satba

yev.university/#!

/107/umkd-

teacher 

 

Жақын досыңызды 

суреттеп, сипаттау 

мәтінін жазу. 

21.09-25.09 

6 

Менің жұмыс 

күнім 

Өзінің жұмыс 

күні туралы айту.  

Гр. Етістіктің 

үш шағын 

қайталау. 

 

https://edu.satba

yev.university/#!

/107/umkd-

teacher 

 

«Тайм-менеджмент 

және оны қалай 

дұрыс құрастыру 

керек» (презентация 

дайындау 

28.09-02.10 

7 

Уақыт. 

Сағаттың қанша 

болғанын айту. 

Апта күндері, ай 

аттары, уақыт 

бірліктері. 

 

Зат есімнің септік 

жалғауларын қайталау 

https://edu.satba

yev.university/#!

/107/umkd-

teacher 

 

«Мен ұсынатын ТОП-

5 танымдық 

ақпараттық сайт» 
тақырыбында 

презентация жасау. 

05.10-09.10 

8 Бірінші аралық бақылау Мультинұсқалы тест 8 апта 

9 

Қазақстанның 

көрікті жерлері. 

 

Әңгімелеу мәтіні https://edu.satba

yev.university/#!

/107/umkd-

teacher 

 

«Қазақстандағы 

туризмнің 

артықшылығы мен 

кемшілігі» эссе жазу. 

19.10-23.10 

10 

Киелі орындар. 

 

Әңгімелеу мәтіні https://edu.satba

yev.university/#!

/107/umkd-

teacher 

 

«Менің ең алғашқы 

саяхатым» тақырыбына 

әңгімелеу мәтінін жазу 

26.10-30.10 
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А
п

т
а

 

Дәріс тақырыбы 
Тәжірибелік жұмыс 

тақырыбы 

Әдебиетке 

сілтеме 
Тапсырма 

Тапсыру 

уақыты 

11 

Қоғамдық орындар Хабарлау мәтіні https://edu.satba

yev.university/#!

/107/umkd-

teacher 

 

Мен қоғамдық 

орындарда қазақ тілін 

қалай пайдаланамын? 

(Ауызша жұмыс). 

02.11-06.11 

12 

Қоғамдық орындар 

(оқу орны, 

кітапхана, емхана) 

Пайымдау мәтіні https://edu.satba

yev.university/#!

/107/umkd-

teacher 

 

«Емханада болғанда» 

(сұхбат құру). 

09.11-13.11 

13 

Жаңалықтардан 

хабардар болайық 

Етістіктің шақтары https://edu.satba

yev.university/#!

/107/umkd-

teacher 

 

«UNIQUM» 

басылымынан соңғы 

жаңалық әкелу 

16.11-20.11 

14 

Жаңалықтардан 

хабардар болайық 

(ҚазҰТЗУ 

басылымы, білім, 

мәдени 

жаңалықтар) 

Өткен сабақтарды 

қайталау 

https://edu.satba

yev.university/#!

/107/umkd-

teacher 

 

Satbayev University-дің 

әлеуметтік желідегі 

мәдени жаңалықтары 

23.11-27.11 

15 Екінші қорытынды бақылау Мультинұсқалы тест 15 апта 

 
Емтихан Билеттер Сабақ 

кестесі 

бойынша 

 

4 Әдебиет: 

Негізгі әдебиет Қосымша әдебиет 

Ермекова К. «Танымгер» (1-деңгей). Алматы, 

«Мектеп», 2009. 

Мадиева Т. Бастауыш топқа арналған жаттығулар 

жинағы. Астана, 2013 

 

Ермекова К. Кадыр С. «Танымгер» (2-деңгей). 

Алматы, «Мектеп», 2011. 

 

Тілешов Е.Е. Бастапқы деңгейге арналған 

мәтіндер, Қарағанды, Бегазы-Білім, 2010. 

 

Күзекова З. «Қазақ тілі» (тілді оқып-үйренудің 

бастапқы кезеңіне арналған оқу құралы). 

Алматы, «Раритет», 2005. 

 

Куликовская Л.К. Мусаева Э.Н. «Грамматика 

казахского языка в таблицах и схемах». Алматы, 

2006. 

Бектурова А.Ш. Бектуров Ш.К. Казахский язык для 

всех. Алматы, «Атамұра», 2004. 

Күзекова З. «Қазақ тілі» (практикалық курс). 

Алматы, «Раритет», 2009. 

 
* Әдебиеттер кітапхананың электрондық ресурстарында қолжетімді 

~ Әдебиеттер оқытушының оқу порталында қолжетімді. 

5 Құзыреттілік шеңбері 
Оқыту 

дескрипторлары 

Құзыреттілік 

Ғылыми-

жаратылыстану 

және 

теориялық-

дүниетанымдық 

Әлеуметтік

-жеке және 

азаматтық 

Жалпы 

инженерлік, 

кәсіби 

Мәдениетаралық 

және 

коммуникативтік 

Арнайы 

мамандандырылған 

Білім және түсінік      

Білім мен түсінікті 

қолдану 
     

Пікір білдіру және 

әрекеттерді талдау 
     

https://edu.satbayev.university/#!/107/umkd-teacher
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Коммуникативтік 

және 

шығармашыл 

қабілеттер 

     

Өздігінен білім 

алу және цифрлық 

дағдылар 

     

 

6 Қажетті жұмыстарды тапсыру кестесі 
№ 

р/с 

Бақылау түрі Аптаның 

макс. 

баллы  

Апта 

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

балл 

қорытын

дысы 

1 Дәрістерді талқылаудағы 

белсенділік 

                 

2 Тапсырмаларды орындау 

(СОӨЖ) 
                 

4 Тәжірибелік 

тапсырмаларды орындау 

                 

6 1-ші аралық 

бақылау(Midterm) 
                 

8 Студенттің өзіндік 

жұмысы (СӨЖ) 
                 

9 2-ші қорытынды бақылау 

(Endterm) 
                 

 Қорытынды емтихан*                  

 Барлығы                 100 
 

* Қорытынды емтихан әр түрлі деңгейдегі төрт тапсырмадан, яғни 25 балдық үш қарапайым және 15 

балдық бір күрделі тапсырмадан тұрады. 

 

7  Бағалау рейтингі және критерийлер бойынша бағалаудың мүмкін 

болатын соңғы нұсқалары 
Әріптік 

бағалау 
GPA балдар Критерийлері 

A 4 95-100 

Оқытылатын курс көлемінен асатын білімнің ең жоғарғы 

стандарттарын көрсетеді 

A- 3,67 90-94 Білімнің ең жоғары стандарттарына сәйкес келеді 

B+ 3,33 85-89 Өте жақсы және білімнің жоғары стандарттарына сәйкес келеді 

B 3 80-84 Жақсы және білімнің жоғары стандарттарына сәйкес келеді 

B- 2,67 75-79 Жоғары стандарттарға жақын жеткілікті білім 

C+ 2,33 70-74 Жалпы стандарттарға сәйкес келетін жеткілікті білім   

C 2 65-69 

Жалпы білім стандарттарының көбіне сәйкес келеді және 

қанағаттандырарлық білім 

C- 1,67 60-64 

Қанағаттандырарлық, бірақ кейбір білім бойынша стандарттарға 

сәйкес келмейді 

D+ 1,33 55-59 

Минималды қанағаттандырады, бірақ кең ауқымды білім 

стандарттарына сәйкес келмейді 

D 1 50-54 

Стандарттарға сәйкес келуі күмәнді минималды 

қанағаттандырарлық өту балы  

FX 0,5 25-49 

Уақытша бағалау: қанағаттанарлықсыз төменгі көрсеткіш, 

емтиханды қайта тапсыруды қажет етеді 

F 0 0-49 

Пәнді игеруге тырыспады. Студент емтиханнан айла арқылы 

баға алмақ болған кезде де қойылады 

I 0 0 

Уақытша бағалау: Курстың көп бөлігін сәтті аяқтап, нақты 

жағдайларға байланысты қорытынды бақылау іс-шараларын 

тапсыра алмауы 

W 0 0 

Студенттің пәннен өз еркімен бас тартуы және оны 6-шы оқу 

аптасына дейін игермеуі 
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AW 0 0 

Студент академиялық тәртіп пен ережелерді жүйелі түрде 

бұзғаны үшін оқытушы оны пәннен алып тастауы 

 

 
8 Бағалау критерийлері 

Тесттен басқа әр жұмыс 4 критерий бойынша бағаланады: 

- ұқыптылық пен дәлдік (А)– 30% (жұмыс қаншалықты ұқыпты және дәл есептелген) 

-  шығармашылық және креативтілік (T) - 30% (жұмыс қалай және қандай үлгіде 

ұсынылған) 

- толықтығы мен жетілуі (Н) - 40% (жұмыс қаншалықты терең, қисынды және 

құрылымдық түрде шешілді)  

- ерекшелік (О)– арнайы 1.0;0.5 немесе 0 коэффициенті қолданылады. 

 
Критерилері Өте жақсы 

(0.9-1.0) 

Жақсы (0.7-

0.9) 

Қанағаттанарлық( 

0.4-0.7) 

Қанағаттанарлықсыз 

(0-0.4) 

Ұқыптылық пен 

дәлдік 

    

Шығармашылық 

және креативтік 

    

Толықтығы мен 

жетілуі 

    

Ерекшелігі    

 

Жалпы балл формула бойынша есептеледі: 

Баға = (А + Т + З) xО 

 

Тапсырма түрлері бойынша білімді максималды бағалау     
    
Тестілер мен белсенділік  

Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ)  

Тәжірибелік жұмыс және бонус  

Зертханалық жұмыс  

1-ші аралық бақылау (Midterm)  

Курстық жоба   

2-ші қорытынды бақылау (Endterm)  

Қорытынды емтихан 40 

Барлығы 100 

 

8 Жұмысты кеш тапсыру саясаты: 

Студент дәрістер мен практикалық сабақтарға дайындалып келуі керек.  Барлық жұмыс 

түрлерін (практикалық және өзіндік) толық орындау және уақытында қорғау талап етіледі. 

Студент сабақтан кешікпеуі және қалмауы қажет, жауапты және ұқыпты болуы керек. 

Уақытылы тапсырылмаған жұмыс үшін максималды балды 10% төмендету көзделген. Егер 

Сіз белгілі себептермен аралық бақылауды өткізіп жіберуге мәжбүр болсаңыз, онда Сіз бұл 

туралы оқытушыға алдын ала ескертіп, ертерек тапсыру мүмкіндігін алсаңыз болады. 

Емтиханды себепсіз жіберіп алу Сіздің оны қайта тапсыру құқығыңыздан айырады. Егер 

сіз емтиханды дәлелді себептермен жіберіп алсаңыз, қайта тапсыруға арнайы рұқсат 

беріліп, емтиханның күні, уақыты мен орны белгіленеді. 

9 Сабаққа қатысу саясаты: 

Студент сабақтан кешікпеуі және қалмауы, жауапты және ұқыпты болуы қажет. Студент 

дәрістер мен практикалық сабақтарға дайын болып келуі керек. Практикалық жұмыстың 

есептеулерін уақытында тапсыруы, жұмыстың барлық түрлерін (практикалық және өзіндік) 

толық орындау талап етіледі. 

10 Академиялық тәртіп және этика саясаты: 
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Осы курстың жоғарыда көрсетілген критерийлері мен ережелеріне қол қоя отырып, 

келісемін__________________________________________________________________________ 

 
 Студенттің тегі, аты-жөні e-mail  Қолы Мерзімі 

1 
Аркалыков Алибек Адильбе

кович  
 

 
 

2 Базарбаев Руслан Асхатович    
 

3 Жамуков Тахир Азаматұлы    
 

4 Зейналов Эдуард Заурович    
 

5 
Куанышбаев Абылай Галым

жанович  
 

 
 

6 
Кусаинова Адина Жумажано

вна  
 

 
 

7 
Қалданов Бақытжан Жанатбе

кұлы  
 

 
 

8 Осинина Ксения Сергеевна    
 

9 Сатхан Дамир Даулетұлы    
 

10 Седых Маргарита Сергеевна    
 

11 Тарасов Давид Евгеньевич  
 

 
 

12 Фомина Яна Александровна    
 

13 
Шегераев Абылкасен Сейфо

ллаевич  
 

 
 

 

 
Оқытушы      Нұрмұхан Ә.С. 


