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1. Жалпы ережелер

Пәннің оқу-әдістемелік кешені (ПОӘК) - бұл нормативтік, ұйымдастырушылық және 
әдістемелік құжаттардың жиынтығы, бір-бірімен байланысты бірыңғай методология және 
нақты оқу пәнін оқытуды ұйымдастыру.

2. ПОӘК құру мақсаты

ПОӘК құру мақсаты:
• нормативтік, әдістемелік, стандарттаушы құжаттарды жүйелеу;
• дайындықты оңтайландыру және сабақ өткізу;
• оқушылардың жеке қабілеттерін ескере отырып, тапсырмаларды саралау арқылы 
танымдық белсенділікті дамыту;
• педагогикалық тәжірибені бере отырып, оқытушылардың шеберлігін жетілдіру;
• білім беру жүйесінің жағдайын және оқушылардың шығармашылық танымдық қызметін 
дамытуды қамтамасыз ету.

3. ПОӘК мазмұны

ПОӘК қамтиды:
1. Пән туралы жалпы мәліметтер:
* оқу жоспарынан үзінді,
* жұмыс оқу бағдарламасы,
* күнтізбелік-тақырыптық жоспар,
* оқу, әдістемелік және арнайы әдебиеттер;
2. Пәнді оқу-әдістемелік қамтамасыз ету:
* теориялық материал (тақырыптар бойынша)
* әр тақырып бойынша дәріс тезистері немесе дәріс толық көлемде
* семинарлық сабақтардың жоспары (дайындау үшін әдебиеттерді көрсетумен))
* дидактикалық, үлестірмелі материал және ТСО (тізім және жиынтық)
* оқушылардың өзіндік жұмысы үшін тапсырма
* әдебиет
* қосымша материал; газеттерден, журналдардан үзінділер немесе ойықтар
* тақырып бойынша тесттер, аралық бақылауға арналған сұрақтар
* үй тапсырмасының нұсқалары және оны орындау бойынша ұсыныстар
3. Практикалық жұмыстар (тақырыптар бойынша):
* практикалық жұмысты жүргізуге арналған тапсырмалар
* жұмыс барысын сипаттау, жабдықтар тізімі
* практикалық жұмысты ұйымдастыру және өткізу бойынша ұсыныстар
* дидактикалық, үлестірмелі материал және ТСО (тізім және жиынтық)
* оқушылардың өзіндік жұмысы үшін тапсырма
* әдебиет
* қосымша материал; газеттерден, журналдардан үзінділер немесе кесінділер
* тақырып бойынша тесттер, аралық бақылауға арналған сұрақтар
* үй тапсырмасының нұсқалары және оны орындау бойынша ұсыныстар;

4. ПОӘК рәсімдеуге қойылатын талаптар

ПОӘК екі түрі бар:
* Оқытушының ПОӘК: бұл кешен үлкен папкаға шоғырлануы тиіс және оны құрастырған 
оқытушы үшін және мүмкіндігінше цикл оқытушылары үшін арналған; басқа нұсқа - 
дискідегі компьютерлік қамтамасыз ету;



* Білім алушының ПОӘК: осы әдістемелік материалдар саны курс тақырыптарының 
санына (немесе дискілерге) сәйкес келетін арнайы папкаларға шоғырлануы тиіс, осы 
кешеннің міндетті шарттары болып табылады:
* ПОӘК саны топ немесе кіші топ оқушыларының санына сәйкес келуі тиіс (тиісінше 30 
немесе 15 дана.);
* тапсырмалардың, әдістемелік, оқу материалдарының сипаты мен түріне байланысты 
тапсырмалардың біртектілігі немесе нұсқалығы;
* білім алушыларға жұмыс үшін ұсынылатын материалдардың сапасы.


