
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Мамандық   6М010800- "Дене шынықтыру және спорт"  
 

Специальность  6М010800-"Физическая культура и спорт" 
  

Specialty Specialty 6М010800- "Physical culture and sport" 
  

 

 

Бағдарлама деңгейі Магистратура/ Уровень программы Магистратура / Programme level  Master s Programme 
 

Берілетін біліктілік Педагогика ғылымдарының магистрі  

Присваиваемая квалификация Магистр педагогических наук  

Qualification awarded: Master of Pedagogical Science 

 

Біліктілік деңгейі 7 деңгей  НРК РК / 7 деңгей ЕРК  

Уровень квалификации 7 уровень НРК РК / 7 уровень ЕРК  

Qualification level: 7 level НРК РК / 7 level ЕРК 

 

Берілетін дәреже: Аталған білім беру бағдарламасын бітіруші түлекке 6М010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша 

педагогикалық ғылымдар магистрі академиялық дәрежесі беріледі. 

Присуждаемая степень: Выпускнику данной образовательной программы присуждается академическая степень магистра педагогических 

наук  по специальности 6М010800 - "Физическая культура и спорт". 

Awarded degree: Educating competent specialists in the field 6М010800- of physical culture and sports , the development of the intellectual qualities 

of the students      
 

Стандартный срок обучения: 2 года 

Оқытудың стандартты мерзімі: 2 жыл 

Standard period of study: 2 years 

 

 

Қайта қарастыру жиілігі : 3 жыл / 4 жыл / 5 жыл 

Периодичность пересмотра: 3 года / 4 года / 5 лет 

Review frequency: 3 years / 4 years / 5 years  



Білім беру бағдарламасының мақсаты дене шынықтыру және спорттың өзекті бағыттарында жүйелі теоретикалық білімді және 

тәжірибелік дағдыларды меңгерен, өзін-өзі дамытуға және ғылыми-зерттеу, аналитикалық және педагогикалық қызметтерді 

жүзеге асыра білетін дене шынықтыру және спорт бойынша педагогика ғылымдарының магистрін даярлау профильдік стандартқа 

сәйкес жасалып негізделген.  

 

Цели образовательной программы Целью образовательной программы является подготовка магистров педагогических наук по 

физической культуре и спорту, обладающих углубленными, системными теоретическими знаниями и практическими навыками по  

актуальным направлениям физической культуры и спорта,  способных к саморазвитию и реализации в научно-исследовательской, 

аналитической и педагогической деятельности 

Profile of the education programme The aim of the educational program is to prepare Master of Education for Physical training and Sport, having 

recessed, system theoretical knowledge and practical skills in relevant areas of physical culture and sport, capable of self-development and 

implementation of research, analytical and educational activities 

 

 

Білім берудің негізгі нәтижелері  

«Дене шынықтыру және спорт» білім беру бағдарламасының түлектері ғылыми зерттеудің мақсаты мен міндетін дұрыс тұжырымдауға 

қабілетті, ғылыми ізденістің концепциясына, қойылған міндеттің шешіміне аналитикалық тұрғыда қарайтын, өзінің дәлелді бекітілген жаңа 

ғылыми  шешімдерін ұсына алатын, жоғары мектеп оқытушыларының және спорт түрлері бойынша жаттықтырушылардың ғылыми-

педагогикалық қызметін жүзеге асыра алады.  

Ключевые результаты обучения  

Выпускники образовательной программы по направлению «Физическая культура и спорт» способен правильно сформулировать цели и 

задачи научного исследования, концепцию научного поиска, аналитически подходить к решению поставленных задач, представлять 

собственные новые научные результаты в виде строго обоснованных утверждений, осуществлять научно-педагогическую деятельность 

преподавателя высшей школы и тренера по виду спорта . 

Key learning outcomes  

Graduates of educational in the direction of the program "Physical culture and sport" is able to correctly formulate the goals and objectives of the 

research, the concept of scientific research, analytical approach to solving problems, to submit their own new scientific results in the form of strictly 

warranted assertions implement scientific-pedagogical activity of the teacher of high school and coach sport. 

 

 

 

 

 

 

 



Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education programme 

1 Білім беру бағдарламасының негізгі модульдері / Основные модули образовательной программы / The core modules of the education 

programme 

Код/код/ 

Code 

Модульдің атауы /Название 

модуля / 

The name of the module 

Оқыту нәтижелері Результаты обучения Learning Outcomes 

Жалпы  модульдер /Общие  модули /General  modules   

EDUC51001 Магистрлік дайындық әдістемесі   

Методология магистерской 

подготовки  

Methodology The Masters Training 

жаңа мәселелер мен 

жағдайларды шешуге 

шығармашылық көзқараспен 

қарау және креативті ойлай 

алу, ғылыми-зерттеу 

қабілетінің болуы, кәсіби 

салада ғылыми жобалар мен 

зерттеулерді жүзеге асыра 

білу. Ағылшын тілінде 

академиялық жазудың 

нормалары мен дағдыларын 

меңгеру,  зерттеу 

тақырыптары бойынша 

ғылыми шолулар, 

түйіндемелер, рефераттар мен 

библиографиялар дайындау, 

ғылыми мақалаларды талдау 

және ғылыми тақырып 

бойынша түрлі көлемдегі және 

жанрдағы академиялық 

мәтіндер жазу. 

 

 

 

 

 

 

уметь креативно мыслить и 

творчески подходить к 

решению новых проблем и 

ситуаций, иметь навыки 

научно-исследовательской 

деятельности, выполнения 

научных проектов и 

исследований в 

профессиональной области.  

Знать нормы и владеть 

навыками академического 

письма в английском языке, 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по 

тематике проводимых 

исследований, анализа 

научных статьей, написания 

академических текстов 

различного объема и жанров по 

научной тематике. 

to be able to think creatively 

and creatively approach to 

solving new problems and 

situations, to have skills of 

research activities, 

implementation of research 

projects and studies in the 

professional field. To be 

aware of norms and skills of 

the academic writing in 

English, preparation of 

scientific reviews, 

summaries, drawing up 

papers and bibliographies on 

scope of the conducted 

research, analysis of 

scientific articles, writing of 

the academic texts of various 

volume and genres on the 

scientific subject. 



Мамандық модульдері /Модули специальности / Modules in major   

PhCS62002 Дене шынықтыру және спорттағы 

кәсіби білім берудің 

технологиясын  оқыту. 

Технологии обучения в 

профессиональном образовании 

физической культуры и спорта. 

Technology education in 

professional education of physical 

culture and sports. 

Дене шынықтыру теориясы 

мен әдістемесі туралы 

сараптама жүргізу және 

интегративтік ақпаратты 

ұсыну; дене шынықтыру және 

спорт саласында профильдік 

стандарт теориялық-

әдістемелік ойлауды жүзеге 

асыру үшін ғылыми 

мәселелерді және практикалық 

тапсырмаларды 

шығармашылықпен шешу; 

спорт жоспарлау және спорт-

демалыс ұйымдары жедел 

және стратегиялық болжауды 

жүзеге асыру. 

Знать анализ и представлять 

интегративную информацию 

по вопросам теории и 

методики физической 

культуры и спорта; 

способность творчески решать 

современные научные 

проблемы и практические 

задачи в сфере физической 

культуры и спорта на 

основании теоретико - 

методологического мышления; 

осуществлять оперативное и 

стратегическое 

прогнозирование в 

планировании деятельности 

спортивных, физкультурно-

оздоровительных 

организациях. 

Know the analysis and 

present the integrative 

information on the theory 

and methodology of physical 

culture and sports; 

the ability to creatively solve 

problems of modern 

scientific and practical 

problems in the field of 

physical culture and sports 

on the basis of theoretical - 

methodological thinking; 

implement operational and 

strategic planning, 

forecasting in sports 

activities, sport and 

recreation organizations. 

PhCS62003 Дене шынықтыру және спорт 

ғылымындағы медициналық – 

биологиялық технологиялар 

Медико-биологические 

технологии в  науке физическая 

культура и спорт 

Medical and biological technologies 

in sport science 

 

Дене сапасын қамтамасыз ету 

үшін биомедициналық 

өлшеуді тәжірибе негізінде 

қолдану мүмкіндігі; спорттағы 

допингке қарсы бақылау 

тәжірибесін жоғарғы деңгейде 

білу. 

Түрлі біліктілігі бар 

спортшыларды дайындауға 

мақсатты  бағдарламалар мен 

жоспарларды әзірлеу 

мүмкіндігі; спортшыларды 

дайындау кезінде стандартты 

Знать и  применять на практике  

медико-биологические 

измерения для обеспечения 

качества тренеровочного 

процесса, физиологические 

методы контроля;способность 

разрабатывать целевые 

тренировочные программы и 

планы в подготовке 

спортсменов различной 

квалификации; 

способность решать 

нестандартные проблемы в 

Know and apply the 

biomedical measurements 

for quality assurance 

trenerovochnogo process, 

physiological monitoring 

methods; 

To have theoretical 

knowledge in anti-doping in 

sport. 

The ability to develop 

targeted trenerovochnye 

programs and plans in 

preparation of sportsmen of 



емес мәселелерді шеше білу;  

өз зерттеулерінің нәтижелерін 

интерпретациялау және 

олардың практикалық 

өзектілігін анықтау қабілеті, 

спорт саласы бойынша 

гендерлік қарым-қатынасты 

ескеру . 

процессе подготовки 

спортсменов; 

способность интерпретировать 

результаты собственных 

научных исследований и 

выявлять их практическую 

значимость, учитывать 

гендерные отношения в спорте  

 

different qualification; 

the ability to solve non-

standard problems in the 

preparation of athletes; 

the ability to interpret the 

results of our own research 

and identify their practical 

importance to take into 

account gender relations in 

sport, educational and 

psychological trends in 

Paralympic sports 

PhCS62004 Дене шынықтыру және спорттағы  

математика- статистикалық 

зерттеулер,                   

менеджмент және маркетинг 

Математитическо- 

статистистикие исследования, 

менеджмент и маркетинг    

в физической культуре и спорте. 

Matematichesko- statististicheskie 

research, management and 

marketing 

in physical culture and sports. 

Ғылыми – зерттеу  жұмысы 

барысында алынған 

статистикалық нәтижелерді 

және зерттелген деректерді, 

ақпарат көлемін өңдеу мен 

игеру технологиясы     

аяқталған әзірлемелер 

(мақалалар, тезистер, 

баяндамалар және ғылыми-

зерттеу) түрінде сараптама 

жүргізу мүмкіндігі; ДШ және 

С областарында  

пайдаланылатын меншікті 

технологиялық 

инновацияларды білу; ДШ 

және С областарында  жүзеге 

асатын жоспарларды, 

бағдарламаларды және 

әдістерді статистикалық 

есептеу әзірлеу мүмкіндігі. 

Практика барысында ұлттық 

және халықаралық  басқару 

Способность нализировать 

полученные статистические 

езультаты технологии освоения 

и переработки  объемов 

информации  в ходе научно - 

исследовательской работы в 

виде законченных разработок 

(статьи, тезисы, отчет и НИР); 

владеть современными 

инновационными 

технологиями, терактивные 

методы используемые в 

области ФК и С;  способность 

разрабатывать планы, 

программы и методики 

проведения исследований и 

обработки полученных данных 

в области ФК и С. 

Контролировать, проводить 

мониторинг деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации и использовать 

Ability to analyze the 

statistical results from the 

development of technology 

and information processing 

volumes in the scientific - 

research work in the form of 

completed developments 

(articles, theses, reports and 

research); own modern 

innovative technologies, 

interactive methods used in 

physical culture and sports; 

ability to develop plans, 

programs and methods of 

research and data processing 

in the field and physical 

culture and sports 

Supervise, monitor the 

activities of sports and sports 

organizations and use this 

information for the 

development of the 



тәжірибесін енгізіп, спорт 

және спорт ұйымдарының 

басқару қызметінің тиімділігін 

бағалау мүмкіндігі ; спорт 

ұйымдарын дамыту үшін 

бақылау, мониторинг жүргізу 

және алынған мәліметтерді 

пайдалану мүмкіндігі; дене 

шынықтыру және спорт 

ұйымдарының жүйесіне 

басқарудың түрлі бөліктерінде 

ғылыми білім беру және 

ғылыми-зерттеу жұмысына 

терең  және кәсіби оқыту 

негізінде  менеджерлер мен 

зерттеушілер дайындау алу 

мүмкіндігі. 

Жаттығу үрдісін 

бағдарламалау, спорттың 

паралимпиадалық түрлерін 

педагогогикалық және 

психологиялық бағыттау, 

нормативті – құқықтық 

құжаттарды білу, 

спорттағы допингтік 

бақылауды теориялық меңгеру 

полученную информацию для 

развития организации; 

уметь  организовывать 

углубленную 

фундаментальную и 

профессиональную подготовку 

специалистов к научно-

педагогической и 

исследовательской 

деятельности в качестве 

менеджеров и научных 

сотрудников в различных 

звеньях системы управления 

физкультурными и 

спортивными организациями  в 

условиях рынка и 

ипсихолого-педагогические 

направления в паралимпийских 

видах спорта, знать 

нормативно-правовые 

документы, владеть 

теоретическим знанием в 

антидопинговом контроле в 

спорте 

organization; 

be able to organize an in-

depth fundamental and 

professional training to the 

scientific, educational and 

research activities as 

managers and researchers in 

the various links of the 

control system of physical 

culture and sports 

organizations in market 

conditions. 

To be able to work with 

information in global 

computer networks; 

 the ability to use in 

professional work and 

operate modern electronic 

equipment and 

information and 

communication technologies 

in accordance with the 

the objectives of the 

educational master's 

program; 

 formulate and solve applied 

problems in the training 

process 

using 

modern information and 

communication technologies 

 

 

 



2 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары / Учебный план образовательной программы / Curriculum of the education program 
Модуль коды/ Код 

модуля/ Module code 

 

Пәннің атауы / Название 

дисциплины /Title discipline 

 

Пәннің 

циклі  

/Цикл 

дисциплин

ы  

/ Cycle of  

discipline  

көлемі/ Объем/ 

memory 

 

Аудиториялық оқу 

жұмысының түрлері / 

Виды аудиторной 

учебной работы / 

Types of study 

Қорытынды 

бақылау 

формасы / 

Форма 

итогового 

контроля /  

Type of final 

control 

Язык 

обучения/ 

Оқыту тілі / 

Language of 

instruction * 
Кредиты 

РК/ ҚР 

кредит 

саны/ 

Quantity 

of RK 

credits 

ECTS 

Д
әр

іс
 /

Л
ек

ц
и

я
 /

L
ec

tu
re
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1 семестр /1 семестр /semester 1 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

EDUC51001 Педагогика                                                                                    

Педагогика                                                                              

Pedagogics 

БП 

БД 

BD 

2 3 1 1  

емтихан                

экзамен               

exam 

казахский 

русский 

EDUC51001 Шет тілі (кәсіби)                                  

Иностранный язык 

(профессиональный)            

Foreign language 

(professional 

БП 

БД 

BD 

2 3  2  

емтихан                

экзамен               

exam 

английский 

PhCS62002 Научно-педагогические 

основы физической 

культуры и спорта 

КП 

ПД 

PD 

2 3    

емтихан                

экзамен               

exam 

казахский 

русский 

PhCS62002 Элективті пәндер/ Элективные 

дисциплины/Elective courses** 

КП 

ПД 

PD 

10 17      



PhCS62004 Магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы                                                  

Научно-исследовательская 

работа магистранта                                             

Scientific-research work of 

graduate students (master) 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

1 4    

есеп 

отчет 

report 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 
16 26 

     

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
17 30 

     

2 семестр /2 семестр /semester 2 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

EDUC51001 

Психология                                                                                  

Психология                                                                                          

Psychology 

БП 

БД 

BD 

2 3 1 1  

емтихан            

экзамен           

 exam 

казахский 

русский 

EDUC51001 

Ғылымтарихы мен 

философиясы 

История и философия 

науки                                                  

History and philosophy of 

science 

БП 

БД 

BD 

2 3 1 1  

емтихан            

экзамен            

exam 

казахский 

русский 

PhCS62003  Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses** 

КП 

ПД 

PD 

10 16      

PhCS62004 Магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы                                                  

Научно-исследовательская 

работа магистранта                                             

Scientific-research work of 

graduate students (master) 

ОҚТ 

ДВО 

AE 
2 8    

есеп 

отчет 

report 

 



Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 
14 22 

     

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
16 30 

     

3 семестр /3 семестр /semester 3 

 PhCS62004 Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses** 

БП 

БД 

BD 

12 19      

PhCS62004 Педагогикалық практика                  

Педагогическая практика                      

Pedagogical internships 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

3 3    

есеп 

отчет 

report 

 

PhCS62004 Магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы                                                  

Научно-исследовательская 

работа магистранта                                             

Scientific-research work of 

graduate students (master) 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

2 8    

есеп 

отчет 

report 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 
12 19 

     

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
17 30 

     

4 семестр /4 семестр /semester 4 

PhCS62004 

Зерттеу практикасы                          

Исследовательская 

практика                     

Researsh internship 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

3 12    

есеп 

отчет 

report 

 

PhCS62004 Магистранттың ғылыми 

зерттеу жұмысы                                                  

ОҚТ 

ДВО 
2 8    

есеп 

отчет 

 



Научно-исследовательская 

работа магистранта                                                                 

Scientific-research work of 

graduate students (master) 

AE report 

 

Кешенді емтихан                                        

Комплексный экзамен                                                                  

Complex examination 

 1 3     

 

 Магистрлік диссертация 

қорғау                

Оформление и защита 

магистерской диссертации                                                                                              

Defense of Master's degree 

thesis 

 3 7     

 

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total on semeste 
9 30 

     

Теориялық білім беру бойынша барлығы /Всего теоретического 

обучения /Total of theoretical training 42 67 
     

Модульдік білім беру бағдарламасы бойынша барлығы /Итого по 

модульной образовательной программе/Total on modular education 

program 

59 120 

     

 

 

 

 

 

 

 



Организация образовательного процесса  

1. Оқуға қабылдауға қойылатын арнайы талаптар- келесі пәндер бойынша қабылдау емтихандары тапсырылады: бір шет тілі бойынша -

ағылшын тілі және  мамандық бойынша - дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі  

Особые вступительные требования: Сдача экзаменов – иностранный язык (английский язык), по специальному предмету -теория и 

методика физической культуры и спорта 

Specific entry requirements: Exams - foreign language (English), special subject-theory and methodology of physical culture and sports 

 

2.  Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар Пререквизиттер: дене шынықтыру және спортты оқыту әдістемесі  

Особые условия для признания предшествующего обучения: Пререквизиты: теория и методика физической культуры и спорта 

Special conditions for the recognition of prior learning: Prerequisites: Theory and Methods of Physical culture and Sport 

 

3.  Дәрежені беру талаптары мен ережелері: ғылыми-педагогикалық бағытта БП көлемі   17 кредиттен кем болмауы тиіс, оның ішіндем 

міндетті компонент 3 кредиттен кем болмауы, кәсіби пәндер (КП)   циклінің көлемі типтік оқу бағдарламасында 52%   оның ішінде9% 

міндетті компоненттер пәндері,   91% - таңдау пәндері, КП циклы бойынша , ғылыми-педагогикалық бағыттардағы 25 кредиттен кем 

болмауы тиіс, оның ішінде 2 кредит міндетті компонент.  Магистратураның оқу бағдарламасын толық игерген және магистерлік 

диссертацияны немесе магистерлік жобаны жариялы түрде қорғаған , 2 жылдан кем емес оқыған тұлғаларға «магистр» дәрежесі беріледі .  

 

Требования к присвоению степени: Требования и правила присвоению степени: в магистратуре научно-педагогического направления 

объем цикла БД составляет не менее 17 кредитов, из них не менее 3 кредитов на обязательный компонент, объем цикла профилирующих 

дисциплин (ПД) составляет 52% от общего объема дисциплин типового учебного плана, из них 9% отводится на дисциплины обязательного 

компонента и 91% - на дисциплины компонента по выбору, научно-педагогического направления объем цикла ПД составляет не менее 25 

кредитов, из них не менее 2 кредитов на обязательный компонент. Лицам, освоившим образовательные программы магистратуры и публично 

защитившим магистерскую диссертацию или магистерский проект, присуждается степень «магистр» по соответствующей специальности с 

нормативным сроком обучения не менее 2 года. 

Профессиональная учебная программа  высшего образования "Физическая культура и спорт", направленная на  подготовку специалистов с 

присуждением академической  степени  «магистр» по    специальности 6М010800- "Физическая культура и спорт"с нормативным сроком 

обучения не менее 2-х лет. 



 

 Requirements to the appropriation of degree : Requirements and Guidelines Assigned degrees: a master's degree of scientific and pedagogical 

direction the volume of the database loop is at least 17 credits, of which at least 3 credits in the mandatory component, the volume of the cycle majors 

(PD) is 52% of the total subjects a model curriculum of which 9% is given to the discipline of obligatory component and 91% - in the discipline 

component of choice, scientific and pedagogical direction the volume of PD cycle is not less than 25 credits, of which at least 2 credits for a 

compulsory component. Individuals who have mastered educational master programs and publicly defended a master's thesis or Master's project, 

awarded the degree of "master" in the relevant specialty with normative study for at least 2 years. 

Professional higher education programs "Physical culture and sport", aimed at training with awarding the academic degree of "Master" in the specialty 

6M010800- "Physical Culture and Sports" with normative study for at least 2 years.                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

4. Түлектердің кәсіби бейіні: Дене шынықтыру  және спорт мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі дене шынықтыру  

және спорт саласында мемлекеттік және жеке мекемелерде қызмет жасай алады. 

 Профессиональный профиль выпускников: Обладатели диплома магистра  педагогических наук по специальности физическая культура 

и спорт  будут способны осуществлять педагогическую, научно-исследовательскую и тренерскую деятельности в государственных и 

частных организациях, связанные с физической культуры и спортом: 

 Professional profile of graduates: Holders of M.Ed. specializing in physical culture and sports will be able to carry out various activities in public 

and private organizations related to physical culture and sports: 

 

 5.  Білім бағдарламасын жүзеге асырудың тәсілдері мен әдістері: Тиісті баға оқудың нақты нәтижесі деңгейге сай екенін көрсеткен 

жағдайда кредиттер меңгеріледі: сабақтарға қатысу, тапсырмаларды орындау, P1, P2 аралық бақылаулар және қорытынды бақылауларды 

тапсыру.  

Способы и методы реализации образовательной программы: Кредиты присуждаются, когда надлежащая оценка показывает, 

определенные результатов обучения были достигнуты на соответствующем уровне: посещение занятий, выполнение заданий, сдача 

рубежных P1, P2 и итоговых контролей. 

Ways and methods of implementation of the educational program: Credits are awarded when a proper assessment indicates specific learning 

outcomes have been achieved at an appropriate level: attending classes, completing quests, renting eign P1, P2 and final control. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Оқу қорытындысын  бағалау критериі 

Критерии оценки результатов обучения 

Criteria for evaluation of learning outcomes 

 

 

Бағаны қою және оны бөлу жүйесі: 

Система выставления оценок и их распределение: 

System of exposure of estimations and their distribution : 

 

Оценка по РК Оценка по ECTS 

Оценка по 

буквенной 

системе  

Цифровой 

эквивалент 

баллов  

%-ное 

содержание  

Оценка по 

традиционной 

системе 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Definition 

А 4,0 95-100 
Отлично А 

Excellent 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо В Very good 

В 3,0 80-84 
Хорошо 

С 

Good 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

Удовлетворительно D 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 Удовлетворительно E Sufficient 

F 0 0-49 Неудовлетворительно FX, F Fail 

Модуль тұрғысында оқу қорытындысын бағалау критериі/ пәндер силлабуста түсіндіріледі 

Критерии оценки результатов обучения в разрезе модулей / дисциплин описываются в силлабусах 

 



 


