
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ 
1.1 Осы Нұсқаулық академиялық эссе жазу талаптарын айқындайды.  
1.2 Осы Нұсқаулық университеттің білім алушылары, профессорлық- 

оқытушылық құрамы мен  жауапты құрылымдары үшін орындауға міндетті 
болып табылады. 

 
2  АКАДЕМИЯЛЫҚ ЭССЕ ФОРМАТЫНДАҒЫ ЖАЗБА 

ЖҰМЫСТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 
2.1 Эссе пән бойынша ағымдық бақылау барысында белгілі бір 

тақырып, модуль немесе аралық аттестаттау барысында қорытынды бақылау 
ретінде білім алушылардың білім деңгейін анықтау үшін қолданылады.   

2.2 Эссе аралық аттестаттау формасы ретінде қолданатын жағдайда 
кафедра отырысында қаралып, бекітіледі.   

2.3 Білім алушының орындаған эссе жұмысы міндетті түрде пән 
оқытушының тіркелген жүйесі арқылы «Turnitin Similarity» антиплагиаттық 
жүйесінен тексерілуі қажет.  

2.4 Эссе мазмұны мен көлемі бойынша «Turnitin Similarity» 
антиплагиаттық жүйесінен тексеру барысында Академиялық адалдық 
талаптары бойынша пайыздық көрсеткіші сәйкес келмеген жағдайда 
бағаланбайды. 

2.5 Антиплагиаттық бағдарлама (жүйеден) өткізу нормаларын, 
ұқсастықтардың рұқсат етілген пайызын пән оқытушысы «Жазбаша 
жұмыстарды тексеруде Turnitin Similarity антиплагиаттық жүйесі арқылы 
көшіріп алудың бар-жоғын  анықтау тәртібі туралы ереже» құжаты негізінде 
өзі анықтайды. 

2.6 Эссе көлемін (сөз санын, бет санын), пән оқытушысы өзі пәннің 
ерекшелігіне сәйкес белгілейді. 

2.7 Кафедра отырысында талданып бекітілген эссе тақырыптары пәннің 
оқу бағдарламасындағы (Syllabus) негізгі модульдеріндегі дәріс және 
практикалық сабақтар бойынша сұрақтарды басшылыққа ала отырып,  пән 
оқытушысы емтиханға кем дегенде 2 апта бұрын білім алушыларға  беруі 
немесе Univer жүйесіне жүктеуге міндетті. 

2.8 Эссе жазу барысында академиялық еңбектерді, ғаламтор 
көздеріндегі  материалдарға сілтеме жасау арқылы пайдалануға рұқсат 
беріледі. Эссе жұмысын орындауда пайдаланылатын негізгі және қосымша 
әдебиеттер санын пән оқытушысы белгілейді. Әдебиеттердің соңғы 
жылдарда жарық көрген еңбектерден болуы шарт.  

2.9 Білім алушы эссені «Univer» жүйесіне аралық аттестаттаудың 
бірінші аптасында жүктеуі тиіс.   

2.10 Эссені бағалау «Univer» жүйесіне жүктелгеннен кейін бір аптаның 
ішінде тексеріліп, бағалануы тиіс.  

2.11 Білім алушы тақырып таңдағаннан кейін пән оқытушысына зерттеу 
жоспарын көрсетіп, этикалық рұқсаттама сұрайды. Пән оқытушысы білім 
алушының өтінішін кафедра мәжілісіне ұсынады. Кафедра мәжілісінде 
мақұлданғаннан кейін тақырып бойынша зерттеу жұмысы басталады.  



3 АКАДЕМИЯЛЫҚ ЭССЕ ФОРМАТЫНДАҒЫ ЖАЗБА 
ЖҰМЫСТАРДЫ БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ  

3.1 Аралық аттестаттау формасы ретінде қолданылатын академиялық 
эссе 5 түрлі критерий негізінде бағаланады (әр бөлімге 20 балдан қойылады): 

1) Тақырып жайлы білімі және тақырыпты түсінуі (тақырыпты аша білуі); 
2) Зерттеу және талдау деңгейі, ойын қорытындылануы; 
3) Эссенің құрылымы, жүйелілігі; 
4) Ақпарат көздерін қолдану деңгейі; 
5) Жазу стилі мен ойды жеткізу жинақылығы. 
3.1.1  Тақырып жайлы білімі және тақырыпты түсінуі: 
1) жариялануға лайықты көрнекті жұмыс; тақырып жайлы ерекше білім 

көрсетілген, тақырыпты тамаша аша білген; 
2) тақырып жақсы талданған, ғылыми түрде түсініктер берілген; 
3) тақырыпты түсінудің қанағаттанарлық/ойға қонымды деңгейі 

көрсетілген; 
4) тақырып толымсыз, әлсіз түсіндірілген, мәселелер біршама үстірт 

қаралған; 
5) тақырып, негізгі ұғымдар мен тұжырымдар қанағаттанарлық 

деңгейде талданбаған. 
3.1.2  Зерттеу және талдау деңгейі, қорытындылануы: 
1) білім алушы өз пікірлері мен көзқарастарын жан-жақты дәлелдермен 

(ғылыми дәйектермен) түсіндіре білген; талдау барысында шығармашылық 
танытып, сыни тұрғыдан талдаған; көзқарастар ерекше ауқымда 
түсіндірілген; ойларды талдауда шығармашылық танытылған; 

2) дәлелді, сыни тұрғыда жазылған жұмыс, әртүрлі пікірлер мен 
көзқарастар салыстырылып, жақсы тұжырымдалған; жұмысты жазу 
барысында білім алушы өз көзқарасын негіздеп, ойды қорытындылай алған; 

3) дәлелдер, талдау қанағаттанарлық деңгейде жүргізілген; 
4) жазба жұмысы сипаттау үлгісінде жазылған; сыни тұрғыдан ой 

қорыту аз немесе мүлдем жоқ; 
5) жазба жұмысы тек сипаттаудан ғана тұрады, ой жүйесіз, шашыраңқы 

және сыни тұрғыдан талдау мүлдем жоқ. 
3.1.3  Эссенің құрылымы, жүйелілігі: 
1) нақты дәлелдемелер қамтылған құрылым, ерекше жүйелілікпен 

нақты жеткізілген; 
2) өте жақсы құрылымдалған әрі үйлесімді жүйеленген; 
3) жақсы құрылым және дәлелді жүйелілік сақталған; 
4) құрылымы мен жүйелілігі қанағаттанарлық, бірақ өте қарапайым 

деңгейде; 
5) мәтінді ұйымдастыруда айқын кемшіліктер бар; 
6) өте қарапайым құрылым, нашар жүйелілік. 
3.1.4  Ақпарат көздерін қолдану деңгейі: 
1) дереккөздер жоғары деңгейде сұрыпталып, сыни тұрғыдан 

пайдаланылған; 
2) дереккөздер тиімді және сыни тұрғыдан пайдаланылған; 



 
 


