
ЖОБА 

 

Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру ережелері 

 (ҚР БҒМ 20.04.2011 ж. № 152 бұйрығы) 

 

 

3 ТАРАУ. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарында оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру 

 

1. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

жүйесіндегі (бұдан әрі – ТжКОБ) ОКТ бойынша оқу процесі нәтижелерге 

бағдарланған кәсіптік білім беру және оқыту қағидаттарын ескере отырып 

жүзеге асырылады. 

 Нәтижеге бағытталған білім және білім беру оқыту нәтижелерін оқу 

орнына, оқыту түріне  және мерзіміне қарамастан бүкіл оқу кезеңінде 

бағалау, растау және мойындау арқылы жинақтауға және ауыстыруға 

мүмкіндік береді. 

 2. ТжКОБ жүйесіндегі ОКТ негізгі принциптері: 

1) біліктілік оқыту нәтижелерімен сипатталады; 

2) оқыту нәтижелері біліктіліктің мазмұны мен құрылымын көрсететін 

құзыреттерді қалыптастыру үшін топтастырылады; 

3) біліктіліктер мен оқыту нәтижелері кредиттермен өлшенеді; 

4) оқыту нәтижелері бағаланады, расталады және мойындалады. 

 

 

Параграф 1. Оқыту нәтижелеріне негізделген білім беру 

бағдарламалары 

 

3. Білім беру бағдарламаларын әзірлеу кезінде оқыту нәтижелері: 

 біліктілікке жатады; 

 білім алушының іс-әрекетіне қойылатын талаптарды сипаттайды; 

 білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау және өзін-өзі бағалау 

үшін нақты терминдермен тұжырымдалады; 

 оқыту түрлері мен әдістеріне тәуелді емес екенін ескеру қажет. 

4. Біліктілігіне байланысты оқыту нәтижелері кәсіби қызмет саласын 

ескере отырып, еңбек функцияларына сәйкес модульдерге топтастырылады. 

5. Модульдердің саны мен мазмұны біліктіліктің күрделілігіне 

байланысты. 

 

 

 



6. Білім алушының оқу жүктемесінің көлемі ТжКОБ кредиттерімен 

өлшенеді. TжКОБ кредиті біліктіліктегі оқыту нәтижелерінің жалпы 

салмағының және біліктілікке қатысты оқыту нәтижелерінің нақты 

салмағының сандық көрінісі ретінде түсініледі. 

7. Бір кредит 24 академиялық сағатқа тең. Оқыту жұмысының барлық 

түрлері бойынша бір академиялық сағат 45 минутқа тең. 

8. Білім беру бағдарламаларында әрбір модульдің еңбек 

сыйымдылығы кредитпен және сағатпен анықталады. ТжКОБ ұйымы 

міндетті оқытуға бөлінген кредиттердің/сағаттардың жалпы санын сақтай 

отырып, модульдер көлемін дербес айқындайды 

9.  «Жалпы білім беру пәндері» модулін есепке алмағандағы міндетті 

оқу кредиттерінің саны: 

 біліктілік деңгейі мен күрделілігіне байланысты жұмысшы 

біліктілігін беру үшін 60-120 кредит; 

 орта буын біліктілігін беру үшін 120-180 кредит берілді. 

Кредиттердің осы көлемі шеңберінде 2 жұмыс біліктілігіне дейін игеруге жол 

беріледі; 

  техникалық және кәсіптік білім беру базасында орта буын 

біліктілігін беру үшін 60-120 кредит (ұқсас біліктілік бойынша); 

 қолданбалы бакалавр біліктілігін беру үшін 180 кредитті құрайды. 

10. «Жалпы білім беру пәндері» модуліне берілетін кредиттер саны 

МЖМБС сәйкес айқындалады және 60 кредитті, «Хореография өнері» 

мамандығы бойынша 38 кредитті құрайды. 

11. Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар (ақыл-парасаты 

сақталмаған) тұлғаларға жұмысшы біліктілігін беруге арналған кредиттер 

саны 120 кредитті құрайды. 

12. Оқытудың әрбір нәтижесіне кредиттер саны мынадай 

критерийлер негізінде айқындалады: 

 оқу нәтижесінің еңбек нарығы үшін салыстырмалы маңыздылығы, 

келесі біліктілік деңгейіне көтерілу; 

 оқыту нәтижесінің күрделілігі және көлемі. 

13.  Оқу жылы 2 семестрден тұрады, оның ұзақтығын білім беру 

ұйымы өздігінен анықтайды. 

14. ТжКБ ұйымының қалауы бойынша біліктілікті игеру кезінде 

білім алушылардың педагогтің басшылығымен өз бетінше орындайтын 

жобалау жұмысы арқылы білім алушының жеке компоненті іске асырылады. 

Жобалау жұмысы кәсіптік модульдерді игеруге көзделген кредиттер 

шеңберінде іске асырылады. 

15. Жобаларды орындау белгілі бір материалдық-техникалық базаға 

негізделеді, оны пайдалану ТжКОБ ұйымының экономикалық 

мүмкіндіктеріне сәйкес келуі тиіс. 

 

 



Параграф 2. Оқыту нәтижелерін бағалау, растау және мойындау 

 

16.  Оқыту нәтижелерін бағалау белгілі бір критерийлер бойынша 

білім алушылардың оқу жетістіктерін тексеру процесіне жатады. 

17.  Оқыту нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау әр түрлі бақылау 

түрлерімен жүргізіледі: үлгерімді ағымдағы бақылау, аралық және 

қорытынды аттестаттау. 

18.  Білім алушылардың оқыту нәтижелеріне қол жеткізуі осы 

ереженің 2-қосымшасына сәйкес 4 - балдық шкала бойынша тиісті цифрлық 

баламамен халықаралық практикада қабылданған әріптік жүйеге сәйкес 

келетін 100 балдық шкала бойынша (оң бағалар, кемуіне қарай, «А»-дан «D» 

- ге дейін, «қанағаттанарлықсыз» - «F») баллмен бағаланады. 

19. Оқыту нәтижелерін бағалау және растау кредиттер берумен 

аяқталады. 

20. Берілген кредиттер басқа оқу бағдарламаларын игеру шеңберінде 

жинақталады және мойындалады. 

21. Білім беру ұйымы білім алушыларды оқыту нәтижелерін игеру 

есебін жүргізеді, ол кредиттердің тиісті санымен транскрипте көрсетіледі. 

22. Транскрипт білім алушының сұрауы бойынша оның кез келген оқу 

кезеңі үшін беріледі. 

23. Оқыту нәтижелерін ТжКОБ ұйымы олардың қайда және қалай 

алынғанына қарамастан мойындайды. 

24. Білім беру ұйымы қосымша кредиттер беру арқылы біліктілік 

шеңберінде сабақтан тыс уақытта игерілген оқыту нәтижелерін мойындайды. 


