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Алматы 2019
СТУДЕНТКЕ ЖАДЫНАМА
Құрметті, Каспий қоғамдық университетінің студенті!

ПАМЯТКА СТУДЕНТУ
Уважаемый, студент Каспийского общественного университета!

STUDENT MEMO
Dear student of the Caspian public University!

Сіздердің алдарыңызда оқу пәндерінің каталогы
ұсынылған. Бұл – жүйелі түрде мазмұндалған элективті таңдау оқу
пәндерінің тізімі. Ол Сіз үшін өзіңіздің жеке оқу траекториясын өз
бетіңізбен, жедел, оралымды және жан-жақты құру мүмкіндігін
беру мақсатында құрастырылған. Бұл – Жеке оқу жоспарын
құрудағы Сіздің көмекшіңіз.
Кредиттік технологиямен оқу кезінде барлық оқу
пәндері 3 циклге бөлінеді: Жалпы білім беру пәндері (ЖБП),
Базалық пәндер (БП) және Кәсіптік пәндер (КП). Бұл циклдердің
әрқайсысының ішінде оқу пәндері 2 түрге бөлінеді: Міндетті
компонент және Таңдау бойынша компонент (элективтік, яғни
таңдалынатын оқу пәндері).
Міндетті компонент пәндері мамандық бойынша
Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартымен
тағайындалған және сол мамандықтың барлық студенттерінің
қатысуымен оқытылады. Элективті оқу пәндері Сіздерге КҚУ
кафедраларында меңгеру үшін ұсынылады. Элективті оқу
пәндерінің барлық тізімінен Сіз тек өзіңізге қызықты оқу пәндерін
ғана таңдай аласыз. Осылайша, Сіздің жеке оқу жоспарыңыз оқу
пәндерінің әрбір циклі бойынша 2 бөлімнен тұрады: Міндетті
компонент және Таңдау бойынша компонент (элективті оқу
пәндері).
Элективті оқу пәндері каталогының көмегімен
оларды Сіздің жеке оқу жоспарыңызға енгізу үшін қалай
таңдау жасауға болады?
Тізімдемеде Сіз оқу курсы мен семестрін табасыз.
Өзіңізге Типтік оқу жоспарында элективті оқу пәндеріне барлығы
қанша кредит, соның ішінде оқу пәндерінің циклдері бойынша
(кестенің сол жақ бөлігі) кредит бөлінгендігін анықтап алыңыз.
Алдымен элективті оқу пәнінің тізімімен танысыңыз. Элективті
оқу пәндері жұптасып біріктірілгеніне назар аударыңыз. Әр
жұптан тек бір ғана элективті оқу пәнін таңдауға болады. Оқу
пәнінің Пререквизиттері мен Постреквизиттеріне назарыңызды
аударыңыз.
Пререквизиттер – бұл Сіз бұрын оқыған және қазіргі
уақытта таңдаған оқу пәнін меңгеру үшін қажет болатын оқу
пәндері.
Постреквизиттер – бұл Сіз кейінірек оқи алатын және
оны меңгеру үшін таңдаған оқу пәні қажет болатын оқу пәндері.
Сіз
қызықтырған
элективті
оқу
пәндерінің
сипаттамасын оқып шығыңыз да, Өз таңдауыңызды жасаңыз. Сіз
таңдаған кредиттер саны Типтік оқу жоспары бойынша талап
етілетін кредит санына сәйкес болуын тексеріңіз. Жеке оқу жоспар
бланкісіндегі Сіз таңдамаған оқу пәндерін сызып тастайсыз.
Элективті оқу пәнін таңдау орындауда Сізге Өз эдвайзеріңіз көмек
береді.
Ал енді, Сізге Сіздің жеке оқу жоспарына енгізу үшін
элективті пәндерге таңдауды жасауды ұсынамыз!

Перед Вами находится Каталог учебных дисциплин. Это –
систематизированный аннотированный перечень элективных учебных
дисциплин. Он составлен с целью создания для Вас возможности
самостоятельного,
оперативного,
гибкого
и
всестороннего
формирования индивидуальной траектории обучения. Это – Ваш
помощник в составлении Вашего индивидуального учебного плана.
При кредитной технологии обучения все учебные
дисциплины делятся на 3 цикла: Общеобразовательные (ООД),
Базовые (БД) и профилирующие (ПД). Внутри каждого из этих циклов
учебные дисциплины подразделяются на 2 вида: Обязательный
компонент и Компонент по выбору (элективные, т.е. выбираемые
учебные дисциплины).
Дисциплины Обязательного компонента установлены
Государственным общеобязательным стандартом образования по
специальности и изучаются всеми без исключения студентами данной
специальности. Элективные учебные дисциплины предлагаются Вам
для изучения кафедрами КОУ. Из всего перечня элективных учебных
дисциплин Вы можете выбрать те, которые интересны именно Вам.
Таким образом, Ваш индивидуальный учебный план по каждому
циклу учебных дисциплин будет включать в себя 2 раздела:
Обязательный компонент и Компонент по выбору (элективные
учебные дисциплины).
Как выбирать при помощи Каталога элективные
учебные дисциплины для включения их в Ваш индивидуальный
учебный план?
В Перечне найдите Ваш курс и семестр обучения. Уясните
себе, сколько всего кредитов отводится Типовым учебным планом на
элективные учебные дисциплины, в том числе по циклам учебных
дисциплин (левая часть таблицы). Ознакомьтесь с самим перечнем
элективных учебных дисциплин. Обратите внимание на то, что
элективные учебные дисциплины объединены в пары. Из каждой пары
можно выбрать только одну элективную учебную дисциплину.
Обратите Ваше внимание на пререквизиты и постреквизиты учебной
дисциплины.
Пререквизиты – это учебные дисциплины, которые
изучены ранее и которые необходимы для изучения выбираемой Вами
учебной дисциплины.
Постреквизиты – это учебные дисциплины, которые можно
будет изучать позже, и для изучения которых необходима выбираемая
Вами учебная дисциплина.
Прочитайте описание заинтересовавших Вас элективных
учебных дисциплин и сделайте Ваш выбор. Проверьте, чтобы
количество выбранных Вами кредитов соответствовало количеству,
требующемуся по Типовому учебному плану. В бланке
Индивидуального учебного плана вычеркните не выбранные Вами
учебные дисциплины. Осуществить выбор элективных учебных
дисциплин Вам поможет Ваш эдвайзер.
А теперь, предлагаем Вам выбрать элективные дисциплины
для внесения их в Ваш индивидуальный учебный план!

In front of You is a Catalog of academic disciplines. This is a
systematic annotated list of elective academic disciplines. It is designed to
create an opportunity for you to independently, quickly, flexibly and
comprehensively form an individual learning path. This is your assistant in
drawing Up your individual curriculum.
With credit technology, all academic disciplines are divided into 3 cycles:
General Education (OOD), Basic (DB) and profiling (PD). Within each of
these cycles, academic disciplines are divided into 2 types: the Mandatory
component and the elective Component (elective, i.e., selected academic
disciplines). Subjects of the Mandatory component are established by the
State mandatory standard of education in the specialty and are studied by all
students of this specialty without exception. Elective academic disciplines
are offered To you for study by KOU departments. From the entire list of
elective academic disciplines, you can choose those that are interesting to
You. Thus, Your individual curriculum for each cycle of academic
disciplines will include 2 sections: a Mandatory component and an elective
Component (elective academic disciplines).
How do I choose elective subjects to include in Your individual
curriculum using the Catalog?
In the List, find Your course and semester of study. Understand how many
credits are allocated in the Standard curriculum for elective subjects,
including cycles of academic disciplines (left part of the table). Check out
the list of elective courses. Please note that elective subjects are combined
in pairs. Only one elective academic discipline can be selected from each
pair. Pay Your attention to the prerequisites and post-prerequisites of the
academic discipline.
Prerequisites - are academic subjects that have been studied previously
and are necessary for the study of the chosen academic discipline.
Postrequisits - are academic subjects that can be studied later, and for
the study of which you need the chosen academic discipline.
Read the description of the elective subjects that interest You and
make your choice. Make sure that the number of credits you select matches
the number required by the Standard curriculum. In the Individual
curriculum form, cross out the subjects that you have not selected. Your
adviser will help you choose elective courses.
And now, we invite You to choose elective subjects to make them
into Your individual study plan!
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Курс

Семе
стр

1

2

Пән
бойынша
кредит саны/
Количество
кредитов
по
дисциплине
3

Пән коды/ Код
дисциплины

Пәннің аты/ Наименование дисциплины

4

5
Базалық пән (БП (ВК)) / Базовые дисциплины (БД (ВК))

Базалық пән (БП (КВ)) / Базовые дисциплины (БД (КВ)) – 00 кредит / 00 кредитов

Кәсіптік пәндер (КП (ТП)) / Профилирующие дисциплины (ПД (КВ)) – 00 кредит / 00 кредитов
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Пәннің
кодировкасы
/ Кодировка
дисциплины/
Discipline
encoding

Пән аталуы /
Название
дисциплины /
Name of the
discipline

Пән аталуы:

Название дисциплины:

Name of the discipline:

Кредит саны: ECTS бойынша кредит саны -

Объем в кредитах: в кредитах ECTS -

The volume of credits: credits ECTS -

Пререквизиттер:

Пререквизиты:

Prerequisites:

Постреквизиттер:

Постреквизиты:

Post-requisites:

Пән оқыту мақсаты:

Целью преподавания дисциплины является:

The purpose of teaching the discipline is:

Қысқаша мазмұны:

Краткое содержание:

Expected results of the study:

Күтілетін оқу нәтижелері:

Ожидаемые результаты изучения:

Students who have studied this discipline

Пәнді оқыған студенттер:

Студенты,

Білуі қажет:

должны:

Know:

Істей алуы қажет:

Знать:

Be able to:

Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр

Уметь:

According to the results of training, the

дағдылануы қажет:

По результатам обучения бакалаври должен

bachelor must have the following skills:

Оқытудың нәтижелері бойынша бакалавр

обладать навыками:

According to the results of training, the

төмендегі құзыреттерге қол жеткізуі қажет:

По результатам обучения бакалавр должен

bachelor

Жалпы мәдени құзыреттілік (ЖҚ):

овладеть следующими компетенциями:

competencies:

Кәсіби құзыреттілік (КҚ):

Общекультурные компетенции (ОК):

General cultural competence (CA):

Бағдарлама жетекшісі:

Профессиональные компетенции (ПК):

Professional competence (PC):

Руководитель программы:

Programme manager:

изучившие

данную

дисциплину,

must:

must

master

the

Келісілген / Согласовано:
Первый-проректор-проректор по УМР

Дуйсенгулова Н.С.

Директор АД

Казимова А.Х.

Декан школы

ФИО декана

Лидер-программ

ФИО Лидер программ ОП

Должность и место работы эксперта-работодателя

ФИО работодателя

following
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