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Жалпы нұсқаулар 

 

Колледждегі сырттай оқытудың негізгі міндеті студенттердің бағдарламалық 

материалмен ӛзіндік жұмысы болып табылады, оның дұрыс ұйымдастырылуы  

жоспарды орындау жетістігіне жету және колледжді табысты аяқтауға жеткізеді. 

Сырттай оқу орындарының білім алушылар бағдарламаға сәйкес және негізгі 

және қосымша әдебиеттер тізімі негізінде таңдаған мамандығы бойынша пәндердің   

оқу материалдарын ӛз бетінше оқуға негізделуі тиіс. 

Сырттай  оқитын студенттер ӛзіндік  жұмыстарын колледж алдында бақылау 

жұмыстарын  (үй және сынып жазба), емтихан сессиялары кезеңінде зертханалық-

тәжірибелік жұмыстарды орындау және бітіру курстарында кәсіби тәжірибеден 

ӛту, ауысу (курстық) және мемлекеттік емтихандарды тапсыру арқылы жүйелі 

түрде есеп береді. Ӛз бетінше жұмыс істеу үшін студенттер колледжде  ала алады: 

 - оқулықтар мен оқу құралдары,  

- оқу жоспарының барлық пәндері бойынша бақылау жұмыстарын орындауға 

арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар, 

- курстық жұмыстардың тақырыптары және оларды орындау бойынша 

әдістемелік нұсқаулар. 

Колледж сырттай оқитын студенттердің ӛзіндік жұмысын орындау  

барысында тӛмендегідей педагогикалық кӛмек кӛрсетеді: 

- кіріспе сабақтары; 

- жеке кеңестер; 

- сессия кезеңінде топтық консультациялар; 

- емтихан сессиясы кезеңінде шолу, зертханалық, тәжірибелік сабақтар. 

Кіріспе  сабақтарының мақсаты – сырттай оқитын студентке алдағы ӛзіндік 

жұмысқа кӛмек кӛрсету. Кіріспе сабақтарында оқытушылар бақылау жұмыстарын 

орындауға нұсқау береді. 

Шолу сабақтары пәнді ӛз бетінше оқу кезінде алған білімдерін 

жүйелендіруге, тереңдетуге, пәнді берік меңгеру үшін қажетті негізгі ережелер мен 

заңдарға назар аударуға бағытталған. 

Бітіруші курс студенттері бақылау жұмыстарынан басқа, оқу жоспарына 

сәйкес курстық жұмыстарды орындайды және ӛндірістік тәжірибеден ӛтеді. 

Оқытудың соңғы кезеңі - мемлекеттік қорытынды аттестаттауды 

(мемлекеттік емтихан) тапсыру. 

 

Бақылау жұмыстарын орындау 

Сырттай оқитын студент әдістемелік нұсқауларға сәйкес нұсқа бойынша 

жазбаша бақылау жұмысын орындайды. 

Бақылау жұмысының нұсқасы студенттің шифрі бойынша таңдалады, ол 

сырттай бӛлім әдіскерінің жеке іс нӛмірі бойынша беріледі 

Егер бақылау жұмысы 10 нұсқадан тұрса, студент соңғы сан бойынша 

нұсқаны орындайды. 

Дұрыс таңдалмаған шифр бойынша орындалған жұмыс рецензияға 

қабылданбайды және студентке қайтарылады. Студент оны тиісті нұсқа бойынша 

қайта орындауға міндетті. Басқа студенттерден кӛшірілген және ӛз бетінше 



орындалмаған бақылау жұмыстары   студентке қайтырылады. 

Бақылау жұмыстарын орындауға шығармашылықпен қарау қажет. Олардың 

сапасы, ең алдымен, студент қойылған сұрақтарға қаншалықты дұрыс және ӛз 

бетінше жауап беріп, ұсынылған әдебиетті қандай дәрежеде пайдаланатындығы 

бойынша бағаланады.   

Бақылау жұмысын орындауға кірісе отырып, студент ең алдымен 

тақырыптың, сұрақтардың, есептер шарттарының және т. б. нақты 

тұжырымдамаларын беруге тиіс. 

Егер бақылау жұмысын орындау үшін тақырып ұсынылса, онда соңғысының 

жоспары тақырыптың атауынан кейін келтірілуі тиіс. Бұл жағдайда қандай да бір 

сұраққа жауаптың басталуы жоспардың реттік санымен кӛрсетіледі. 

Тапсырмада бір-бірімен байланысы жоқ бірқатар сұрақтарға жауап беру және 

бақылау жұмысында тұжырымдау ұсынылған кезде бӛліп жауап беру қажет: 

1-сұрақтың тұжырымы және оған жауап; 

2-сұрақтың тұжырымы және оған жауап және т. б. 

Бақылау жұмыстарының сұрақтарының жауаптарында студент зерттелген 

материалды талдау және жалпылау білігін кӛрсетуі тиіс. Жауаптар толық, мәні 

бойынша қысқа және оқулықтан кӛшірілмеу керек. Бақылау жұмысының мазмұны 

тапсырманың тақырыбы мен жоспарына сәйкес болуы керек, ӛз сӛздерімен, 

қарапайым, анық және сауатты тілмен баяндалады.  

 Бақылау жұмыстарында келтірілетін теориялық ережелерді тәжірибелік 

қызметтен нақты мысалдармен кӛрсету ұсынылады. 

Егер бақылау жұмысында цитата келтірілсе, онда оны автордың және 

кітаптың атауы кӛрсетілген сӛзбе-сӛз жазып алу керек. 

  

Бақылау жұмысын ресімдеу 

1. Бақылау жұмысы оқушы дәптерінде орындалады(егер тордәптер болса, 

онда жолдар бір тордан кейін жазылуы керек). 

2. Дәптердің әрбір бетінде оқытушының ескертуі үшін, ені 40-50 мм жол 

қалдыру керек. оқытушының рецензиясы үшін -1 бет бос қалтыру керек. 

3. Титулдық парақты рәсімдеу № 1 қосымшадан қараңыз 
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Реквизиттерді толтырған кезде қысқартуға жол берілмейді. 

4. Жұмыс ұқыпты, анық түсінікті жазумен орындалады . Сӛздерді қысқартуға 

жол берілмейді, бір түсті сиямен жазылады. 

5. Жұмыстың соңында пайдаланылған әдебиеттер тізімі кӛрсетіледі. Орындау 

күні және студенттің қолы қойылады. 

6. Бақылау жұмысы тіркелу үшін сырттай бӛлімге тапсырылады және 

оқытушыға тексеру үшін беріледі. Тексеруден кейін студентке беріледі. 
 

Бақылау жұмысын рецензиялау 

 

Әрбір бақылау жұмысына оқытушы жазбаша қорытынды (рецензия) береді 

және "есептелді" немесе "есептемелді" деген баға қояды. Қанағаттанарлықсыз 

жұмыс қателерін жоюға ұсынымы бар толық рецензиямен қайтарылады. 

Есептелген бақылау жұмыстарын студент міндетті түрде оқытушыға 

емтиханда кӛрсетуі тиіс. Тексерілген бақылау жұмыстарын кӛрсетпеген студент 

емтиханға жіберілмейді. 

 Есептелмеген бақылау жұмысы студентке одан әрі жетілдіру үшін 

қайтарылады. Бақылау жұмысын қайта орындау сол дәптерде, дұрыс орындалған 

бӛлікті қайта кӛшірмей, орындалады. 

  Тексерілген  бақылау жұмысын алғаннан кейін студент ескертулерді, 

түзетулерді мұқият қарап, қорытындыларды (оқытушының рецензиясын, оқытушы 

кӛрсеткен беттерді, оқулықтың параграфтарын) оқып, қайтадан дұрыс шешілмеген 

есептерді, мысалдар мен т. б. орындау керек. 

 Емтиханда оқытушы сырттай оқитын студентке бақылау жұмысында дұрыс 

емес немесе дәл емес жауап берген сұрақтар бойынша қосымша сұрақтар қоя 

алады. 
  

 


