
«С. Аманжолов атындағы ШҚМУ ағымдағы үлгерімді бақылау, аралық 

және қорытынды білім алушыларды аттестаттауды ұйымдастыру және 

өткізу тәртібі туралы» 032-18 ШҚМУ Ережесіне өзгерістер енгізу туралы 
 

«С. Аманжолов атындағы ШҚМУ ағымдағы үлгерімді бақылау, 

аралық және қорытынды білім алушыларды аттестаттауды 

ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы» 032-18 ШҚМУ Ережесі келесі 

мазмұндағы тармақтармен толықтырылсын: 

2 - тармақ. «Нормативтік сілтемелер»: 

2.1.7 «Пандемия кезеңінде білім беру ұйымдарында COVID-19 

коронавирустық инфекциясының алдын алу жөніндегі шараларды күшейту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 

жылғы 1 сәуірдегі № 123 бұйрығы; 

2.1.8 «COVID-19 коронавирустық инфекциялық пандемия кезеңінде 

жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында 

аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру туралы Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің әдістемелік 

нұсқаулықтары». 

4 - тармақ. «Ережеде қолданылатын негізгі ұғымдар мен 

анықтамалар» келесі анықтамалармен толықтырылсын: 

Қашықтан оқыту - бұл оқытушы мен қашықтықтағы студенттер өзара 

әрекеттесетін, білім беру процесіне тән барлық компоненттерді (мақсаттар, 

мазмұны, әдістері, ұйымдастыру формалары, оқу құралдары) көрсететін және 

электронды, ақпараттық және коммуникациялық технологияларды, 

телекоммуникацияны немесе интерактивтіліктің басқа құралдарын 

қолданумен жүзеге асырылатын оқытудың формасы. 

Қашықтан оқыту технологиялары - негізінен электронды, ақпараттық, 

байланыс және телекоммуникация құралдарын қолдана отырып, оқушы мен 

оқытушының жанама немесе толық емес өзара әрекеттесуімен жүзеге 

асырылатын білім беру технологиялары. 

Т.5. «Студенттерді ағымдық және аралық аттестаттауды өткізу тәртібі» 

келесі тармақтармен толықтырылсын: 

5.60 Төтенше жағдай кезінде бакалавриаттың аралық аттестациясы 

жазбаша, ауызша және тестілеу түрінде ZOOM / meeting.cert.kz немесе 

оқытушы мен білім алушыға қол жетімді кез-келген басқа да ағынды 

платформа арқылы жүзеге асырылады. Студенттің онлайн емтихан өткізуге 

қажетті техникалық құралдары (компьютер / ноутбук және т.б.) немесе 

интернет болмаған жағдайда «ашық кітап» түрінде тапсыруға болады 

(жобалық тапсырма орындау). Егер емтихан жазбаша түрде болса, шифрлеу 

рәсімі мен «соқыр» тексеріс міндетті болып табылады.  

Магистратура мен  докторантурада аралық аттестаттау ауызша және 

тест түрінде бейнеконференция арқылы ZOOM / majlis.cert.kz платформасы 

немесе оқытушылар мен студенттер үшін қол жетімді кез келген басқа 

ағынды платформа арқылы жүзеге асырылады (1 қосымша). 

5.61 Барлық қажетті техникалық құралдар болған кезде (ұялы байланыс, 

Интернет, компьютер, веб-камера) емтихандар: 



5.61.1 ауызша - жалпы білім беретін пәндер үшін (бұдан әрі - ЖБП), 

базалық пәндердің университеттік құрамы, академиялық топтардағы 

мамандықтардың университеттік құрамы, студенттер саны 10 адамға дейін 

болса. Бұл жағдайда сараптама басталғанға дейін тұлғаны сәйкестендіру 

жүзеге асырылады (жеке куәлік арқылы), тексеру кезінде бейнебақылау 

жүргізіледі; 

5.61.2 жалпы білім беретін пәндер бойынша тест түрінде (бұдан әрі - 

ЖБП), базалық пәндердің университеттік құрамы, топтардағы 

мамандықтардың университеттік құрамы, студенттер саны 10 адамнан 

асқанда. Емтихан онлайн-прокторинг рәсімімен өткізіледі. 

Онлайн-прокторингті қолдана отырып тест түріндегі емтихан, топта 10-

нан 40 адамға дейін болса, кафедра меңгерушісінен келген дәлелді жазбаша 

қызметтік хат негізінде кез-келген басқа емтихан түріне (мысалы, 

шығармашылық, тілдік пәндер үшін) ауыстыруға болады; 

5.61.3 тест түрінде, ауызша немесе жазбаша түрде (оқытушының қалауы 

бойынша) - негізгі пәндерді таңдауға арналған компонентке сәйкес, негізгі 

пәндерді таңдауға арналған компонент - студенттер санына қарамастан 

өткізіледі. 

Емтихан басталғанға дейін сәйкестендіру жүргізіледі (жеке куәлік 

арқылы), емтихан кезінде бейнебақылау жүргізіледі. 

5.64 Егер студенттің компьютері мен веб-камерасы болмаса, 

емтихандар: 

5.64.1 ауызша - жалпы білім беретін пәндер бойынша, базалық 

пәндердің университеттік құрамы, академиялық топтардағы 

мамандықтардың университеттік құрамы, студенттер саны 10 адамға дейін 

болса. Бұл жағдайда сараптама басталғанға дейін тұлғаны сәйкестендіру 

жүзеге асырылады (жеке куәлік арқылы), тексеру кезінде бейнебақылау 

жүргізіледі; 

5.64.2 жазбаша түрде - жалпы білім беретін пәндер үшін, базалық 

пәндердің университеттік құрамы, академиялық топтардағы 

мамандықтардың университеттік құрамы, студенттер саны 10 адамнан 

асқанда. Бұл жағдайда сараптама басталғанға дейін тұлғаны сәйкестендіру 

жүзеге асырылады (жеке куәлік арқылы), тексеру кезінде бейнебақылау 

жүргізіледі; 

5.64.3 негізгі пәндерді таңдау компонентіне, мамандықты таңдауға 

арналған компонентке сәйкес (оқытушының пәндері) тест түрінде ауызша 

немесе жазбаша түрде. Бұл жағдайда емтиханға дейін сәйкестендіру 

жүргізіледі (жеке куәлік арқылы), емтихан кезінде ауызша немесе жазбаша 

түрде бейнебақылау жүргізіледі. 

5.65 Егер студентте онлайн емтиханын тапсыруға қажетті техникалық 

жабдық болмаса (компьютер / ноутбук және т.б.) немесе интернет болмаса 

және емтиханға қатысу мүмкіндігі болмаса, студент оқытушыға аралық 

аттестациядан кем дегенде 10 күн бұрын хабарлайды. Деканат, жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру бөлімі, кафедра меңгерушісі, эдвайзер немесе 

куратор студенттерге қажетті жабдықтармен / Интернетпен қамтамасыз етуде 

барынша көмек көрсетеді. 



Егер емтиханды тапсырудың техникалық мүмкіндігі болмаса, емтихан 

қабылдаушы-оқытушы емтиханды «ашық кітап» (take-homeopenbookexam) 

түрінде өткізеді. Ол үшін студентке «Қазпошта» акционерлік қоғамының 

курьерлік қызметі арқылы пән бойынша үй жағдайында орындалатын 

жобалық жұмыстар жіберіледі. Студент аяқталған жұмысты тексеру үшін 

«Қазпочта» АҚ арқылы 20 маусымға дейін жіберуі керек. Бағалау 30 

маусымға дейін аяқталуы керек. Сонымен бірге, емтихан күні мұғалім  

оқушыға «І» - Incomplete («І» деген баға егер студент оқу бағдарламасының 

(оқу жоспарының) барлық талаптарын орындаған, бірақ жеткілікті 

техникалық құралдардың болмауына байланысты және (немесе) аралық 

аттестациядан өтпеген жағдайда, интернетке қол жетімділігі жоқ немесе 

шектеулі болған жағдайда қойылады). «I» бағасы пошта арқылы алынған 

жобалық тапсырманы тексергеннен кейін тиісті балға түзетіледі. 

Емтихан тапсыру үшін техникалық мүмкіндіктер болмаған жағдайда, 

білім алушының  өтініші бойынша емтиханды кейінге шегеруге болады. Бұл 

жағдайда бағалау 30 маусымға дейін жүргізілуі керек. 

Егер студент көрсетілген мерзімде тапсырылған тапсырманы жібермеген 

болса немесе қосымша мерзімде емтихан тапсырмаса, «I» бағасы автоматты 

түрде «F» деңгейіне өтеді. Одан әрі студент жазғы семестрде берешекті 

жоюға немесе келесі академиялық кезеңде пәнді қайта оқуына болады. 

Тапсырмаларды тапсырған және тексергеннен кейін бағаларды өзгертуге 

рұқсат бөлім басшысының жазбасына негізделеді. 

5.66 Студенттердің техникалық мәселелерін және проблемаларға 

байланысты емтихан формасын өзгерту мүмкіндігін ескере отырып, пән 

бойынша оқытушы емтихан материалдарын тестке (жазбаша) және ауызшаға 

дайындауы керек. Сонымен қатар, жобалау жұмыстарының тақырыптарын да 

(техникалық құралдар мен интернет байланысы жоқ студенттер қатысатын 

пәндер бойынша («ашық кітаппен» емтихан өткізу үшін (take-

homeopenbookexam) дайындауы керек. 

5.67. Төтенше жағдайлар кезінде аралық аттестация тәртібі, аралық 

аттестаттауды дайындау және өткізу алгоритмінде егжей-тегжейлі 

сипатталған (2-қосымша). 

5.68 Тесттік емтихан өткізу үшін емтихан қабылдаушы-оқытушы 1 

кредит үшін 20 сұрақтан тұратын тест сұрақтарын құрастырады. 

5.69. Ақпараттық технологиялар және цифрландыру және цифрландыру 

орталығының қызметкерлері оқытушы берген тест тапсырмаларын жүктейді 

және емтихан сессиясына дейін 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей 

емтиханды автоматтандырылған ақпараттық жүйеге тапсырады. 

5.70 Емтихан кезінде студентке электрондық тест базасында жүктелген, 

кездейсоқ түрде компьютерлік бағдарламамен құрылған 20 емтихандық 

сұрақ беріледі. Тестілеу уақыты - 50 минут. 

5.71 Емтихан материалдары, соның ішінде емтихан билеттері және білім 

алушылардың ауызша жауаптарын бағалау критерийлерін оқытушы емтихан 

басталғанға дейін 2 күн бұрын дайындауы керек. Әр емтихан билеті екі 

емтихан сұрағынан тұрады. 

5.72 Емтихан алдында емтихан қабылдаушы-оқытушымен: 



5.72.1 студентті сәйкестендіру рәсімі, сонымен қатар оның жұмыс 

үстелін тексеру (емтихан кезінде тыйым салынған заттардың болуы / 

болмауы және т.б.) жүргізіледі; 

5.72.2 студенттердің қатысуымен емтихан материалдары бар конверт 

ашылып, бағалау критерийлері көрсетіледі. 

5.73 Емтихан кезінде, студенттің қатысуымен емтихан қабылдаушы-

оқытушы емтихан билетінің нөмірін құру үшін компьютерде Random Number 

Generator бағдарламасын ұсынады. Содан кейін білім алушыға экранда 

бөлісу режимінде туындаған билет сұрақтарының тұжырымдамасы 

көрсетіледі. 

5.74. Білім алушыға ауызша жауапқа дайындалуға 20 минут, жауап 

беруге 10-15 минут беріледі. 

5.75 Емтихан сұрақтарына жауап дайындау немесе жазу кезінде 

бейнебақылау бүйірден жүзеге асырылып, студентті, жұмыс үстелі мен 

компьютерді (егер болса) қамтуы керек. Емтихан кезінде студенттерге 

бейнеконференция үшін қолданылатын ағынды платформаны қоспағанда, 

сөйлесуге, жазуға, орнынан тұруға, ұялы телефондарды, Bluetooth, камералар 

мен бейнекамераларды пайдалануға, компьютерде (немесе ноутбукта) басқа 

қосымшалар мен бағдарламаларды ашуға қатаң тыйым салынады. Егер 

студент осы талаптарды бұзса, ол үшін емтихан тоқтатылады. Емтихан 

қабылдаушы-оқытушы тиісті акт жасайды. Бағалау парағы «0» деңгейіне 

қойылды. 

5.76 Емтихан нәтижелері емтихан өтетін күні жарияланады. 

5.77. Аралық аттестаттау кезінде техникалық ақаулар / байланыс 

жоғалған немесе емтиханды тапсыру процесін аяқтау мүмкін болмаған 

жағдайда, емтихан қабылдаушы-оқытушының шешімі бойынша білім 

алушыға ағымдағы академиялық кезеңнің сол күні немесе басқа күні 

емтиханды қайта тапсыруға рұқсат етіледі. Бұл жағдайда емтихан 

қабылдаушы-оқытушы техникалық ақаулар туралы электронды акт жасайды, 

емтихан ведомосінде «I» (аяқталмаған) деген баға қойылады, егер студент 

жазғы семестрдің аяғында академиялық қарызын жоймаған болса, автоматты 

түрде «F» бағасына ауысады. 

5.78. Аралық аттестаттау нәтижелерімен келіспеген студент бағамен 

келіспеуінің нақты себебін көрсете отырып, апелляциялық комиссия 

төрағасының атына электронды түрдегі апелляциялық өтініш жібереді (үлгі 

«Парасат» студенттерге қызмет көрсету орталығының порталында 

ұсынылған https: //www.vkgu .kz / ru / page / portal-centr-obsluzhivaniya-

studentov-parasat.html). Өтініш беру кезінде төраға болмаған кезде өтінішке 

төрағаның орынбасары қол қояды. 

Апелляциялық комиссия білім алушыдан өтініш түскен күннен бастап 2 

жұмыс күні ішінде онлайн отырыстар өткізеді. 

Өтініш беру нәтижелері өтініш берушіге бір жұмыс күні ішінде 

жеткізіледі. 

COVID-19 коронавирустық инфекциясының пандемиясына байланысты 

төтенше жағдай кезінде интернетке тұрақты қосылысы жоқ студенттер 

емтиханды өтініш беру арқылы ертерек не кейінірек қалдыруға рұқсат 



етіледі. Ауыстыру процесі мен емтиханның ұзақтығын студент оқытушымен 

және тіркеу бөлімімен алдын ала келіседі. Бұл жағдайда мұғалім емтиханның 

барлық ережелерін сақтайды. 

5.79 Аралық аттестаттаудың барлық нысандарымен оқытушы емтихан 

аяқталғаннан кейін 2 жұмыс күнінен кешіктірмей кафедра меңгерушісіне 

емтиханды растайтын материалдарды тапсырады (жазбаша жұмыстың 

электронды нұсқалары, ауызша емтихан кезінде жауаптардың тезистерінің 

көшірмелері және т.б.). 

 

8-тармақта. «Бакалавриат студенттерін қорытынды аттестаттау 

тәртібі» 8.13, 8.14 мынадай редакцияда жазылсын: 

8.13 Студенттерді қорытынды аттестаттауға қабылдау факультет 

деканының бұйрығымен студенттер тізімі бойынша жүзеге асырылады. 

8.14 Қорытынды аттестаттау басталғанға дейін үш жұмыс күнінен 

кешіктірмей факультет / жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті 

деканның орынбасары аттестаттау комиссиясының техникалық хатшыларына 

(бұдан әрі - АК) студенттерді қорытынды аттестаттауға қабылдау туралы 

бұйрықтың сканерленген нұсқасын ұсынады, бұл хаттамаларды одан әрі 

толтыруға негіз болады. Көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін студенттерді 

қорытынды аттестаттауға қабылдау туралы қосымша бұйрықтар шығаруға 

жол берілмейді. 

8-тармақ «Магистранттарды қорытынды аттестаттауды өткізу 

тәртібі» келесі мазмұндағы тармақшалармен толықтырылсын: 

8.40 Төтенше жағдайда, студенттерді қорытынды аттестаттау ZOOM / 

majlis.cert.kz платформасы немесе оқытушылар мен студенттерге қол жетімді 

кез-келген басқа ағынды платформа арқылы бейнеконференция арқылы 

ауызша түрде жүзеге асырылады, бұл студенттерге пайдаланылған 

техникалық құрылғылар камераның алдында микрофон арқылы комиссия 

сұрақтарына жауап беруге мүмкіндік береді. 

8.41 Қорытынды аттестаттау кешенді тестілеу немесе диссертацияны 

(жобаны) қорғау түрінде жүзеге асырылады. 

8.42 Қорытынды аттестаттау тәртібі төтенше жағдайда қорытынды 

аттестаттауға дайындық және өткізу алгоритмінде егжей-тегжейлі 

сипатталған (3-қосымша). 

8.43. Қорытынды аттестаттауды өткізу үшін ШҚМУ жанында 

қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып отырыстарын 

өткізетін аттестаттау комиссиясы құрылады. 

8.44 Аттестаттау жөніндегі комитет отырысының ұсынылатын ұзақтығы 

күніне 8 сағатқа дейін. 

8.45 Қорытынды аттестациядан бір күн бұрын, техникалық хатшы және 

кафедра меңгерушісі қатысушылардың интернет жүйелерінің жұмыс 

қабілеттілігін тексеру үшін процеске қатысушылардың барлығына тестілік 

қосылысты жүргізеді. 

8.46 Қорытынды аттестаттау кезінде техникалық ақау / байланыс үзілген 

жағдайда және кешенді емтиханды немесе қорғауды аяқтаған процесті аяқтау 

мүмкін болмаса, аттестаттау комиссиясы мүшелерінің алқалы шешімімен 



білім алушыға электрондық актінің және техникалық хатшының негізінде 

қорғауға басқа уақыт берілуі мүмкін (ағымдағы академиялық кезеңдегі 

аттестаттау комиссиясының отырысының сол немесе басқа күнінде). Актінің 

көшірмесін сол күні техникалық хатшы аттестаттау комиссиясының барлық 

мүшелеріне жібереді. 

8.47 Студенттердің тұжырымына сәйкес қорытынды аттестаттауды 

қашықтықтан технологиялар арқылы өткізуге мүмкіндік бермейтін 

жағдайларда, қорытынды аттестаттау кейінге қалдырылуы мүмкін, бірақ 20 

тамызға дейін аяқталуы керек. 

Сонымен қатар, егер студент магистратураға түсуді жоспарласа, онда 

диссертацияны қорғау немесе кешенді емтихан тапсыру 10 шілдеге дейін 

аяқталуы керек. 

8.48 Жоғарыда көрсетілген жағдайларда, егер студент академиялық 

қарызын жоймаған болса, «I» (Incomplete) автоматты түрде «F» бағасына 

ауысады. 

8.49 Дәлелді себептермен қорытынды аттестаттауға қатыспаған студент 

электронды пошта арқылы факультет деканының орынбасарына және 

аттестаттау комиссиясы төрағасының атына хабарлама жібереді (үлгі 

Парасат DSP порталында берілген https://www.vkgu.kz/kz/page/portal -centr-

obsluzhivaniya-studentov-parasat.html), сондай-ақ дәлелді себепті растайтын 

құжаттың түпнұсқасының сканерленген нұсқасы, және аттестаттау 

комиссиясы төрағасының рұқсатымен аттестаттау комиссиясының 

отырысының басқа күніндегі қорытынды аттестаттауға рұқсат етіледі. Келесі 

отырыс уақытын комиссиясы айқындайды. Аттестаттау комиссиясы 

төрағасының рұқсаты виза түрінде (рұқсат етілген / рұқсат етілмеген) және 

қолтаңба түрінде беріледі. Аттестаттау комиссиясы төрағасының шешімімен 

танысу үшін визалық өтінімнің сканерленген нұсқасын факультет деканының 

орынбасары студенттің электронды поштасына жібереді. 

8.50 Қорытынды аттестаттау нәтижелерімен келіспейтін студент бағамен 

келіспеуінің нақты себебін көрсете отырып, одан кейінгі екі күннен 

кешіктірмей апелляция комиссиясының төрағасына жолданған өтініштің 

сканерленген нұсқасын деканның орынбасарының электрондық поштасына 

жібереді (үлгі Парасат DSP порталында берілген: https: //www.vkgu) .kz / ru / 

page / portal-centr-obsluzhivaniya-studentov-parasat.html). Өтініш беру кезінде 

төраға болмаған кезде өтінішке төрағаның орынбасары қол қояды. 

8.50. Апелляциялық комиссия білім алушының өтінішін қабылдаған 

күнінен бастап 2 жұмыс күні ішінде онлайн-отырыстар өткізеді және 

апелляцияның нәтижелері өтініш берушіге бір жұмыс күні ішінде 

жеткізіледі. 

9 - тармақ. «Білім алушылардың кешенді емтихан түріндегі 

қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру тәртібі» келесі тармақтармен 

толықтырылсын: 

9.21 Төтенше жағдайда, қорытынды аттестаттау кезінде кешенді 

емтихан ZOOM / majlis.cert.kz платформасы немесе оқытушылар мен білім 

алушыларға қол жетімді кез-келген басқа ағынды платформа арқылы ауызша 

түрде өткізіледі, бұл білім алушыларға комиссияның сұрақтарына тікелей 



пайдаланылған техникалық құрылғымен камераның алдында микрофон 

арқылы жауап беруге мүмкіндік береді.  

9.22 Бір билеттегі сұрақтар саны 2 тұжырымнан аспауы керек. Әр пән 

бойынша сұрақтардың ең көп саны 60 тұжырымнан аспауы керек. 

9.23 Емтихан билеттері электронды тест базасына негізделген, 

компьютерлік бағдарламамен кездейсоқ іріктеу арқылы жасалады. Әр 

емтихан үшін сұрақтардың сериясы, нөмірі мен мазмұны көрсетілген жаңа 

электрондық билеттер жиынтығы жасалады. Емтихан соңында билеттер 

жарамсыз болып саналады. 

Емтихан күні, оның басталуына 1 сағат қалғанда, қалыптастырылған 

емтихан билеттері бар электрондық файл, оқу процесін ұйымдастыру және 

бақылау бөліміне / жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне беріледі, 

алынған мәліметтерді жарияламау жауапты бөлімдерге жүктелген. 

9.24 Емтиханға дейін техникалық хатшы студенттің жеке басын 

сәйкестендіру рәсімін, сонымен қатар оның жұмыс үстелін және емтихан 

өтетін бөлмені тексеруді жүзеге асырады (рұқсат етілмеген адамдардың 

болуы, болмауы, емтихан кезінде тыйым салынған заттар және т.б.). 

9.25 Емтихан кезінде, білім алушының қатысуымен кафедра меңгерушісі 

емтихан билеті нөмірін құру үшін компьютерде «Кездейсоқ сандар 

генераторы» бағдарламасын көрсетеді. Содан кейін білім алушыға 

демонстрациялық режимде құрастырылған билет сұрақтары көрсетіледі. 

9.26 Білім алушыға ауызша жауап дайындауға 20 минут, жауап беруге 

10-15 минут уақыт беріледі. Жауап барлық комиссия мүшелерінің 

қатысуымен айтылады. 

9.27 Бағалауды комиссияның барлық мүшелері Google қызметтері 

арқылы жүргізеді. 

9.28 Кешенді емтихан нәтижелері олар өткізілген күні жарияланады. 

10 - тармақ. «Диплом жұмысын (жобаны) қорғау тәртібі» мынадай 

тармақшалармен толықтырылсын: 

10.30 Төтенше жағдайда, дипломды (жобаны) қорғау онлайн режимінде 

ZOOM / majlis.cert.kz платформасы немесе оқытушылар мен білім 

алушыларға қол жетімді кез-келген басқа ағынды платформа арқылы ауызша 

түрде жүзеге асырылады, бұл білім алушыларға комиссияның сұрақтарына 

қолданылған техникалық құрылғының камерасы алдында тікелей микрофон 

арқылы жауап беруге мүмкіндік береді.  

10.31 Дипломдық жұмысты (жоба) дайындау ғылыми жетекшінің 

жетекшілігімен білім алушының қолда бар ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану  арқылы өзара жүзеге асырылады. 

10.32 Дипломдық жұмыстарға (жобаларға) рецензияны рецензент 

автордың назарына сканерленген электрондық құжат түрінде білім алушыға 

айтылған ескертулері бойынша жауап дайындау үшін қорғаудан кемінде 7 

күн бұрын (оларды қабылдау немесе дәлелді түрде қабылдамау) жеткізеді. 

Рецензияны алғаннан кейін диссертацияға (жобаға) өзгерістер енгізілмейді. 

10.33 Рецензия дайын болса, ғылыми жетекші e-Univer порталында 

арнайы құрылған «Студенттің диссертацияны (жобаны) / магистрлік 

диссертацияны (жобаны) қорғауға қабылдауын тексеру» модуліне ескертпе 



қояды. Белгі тексерушінің, сонымен қатар жетекшінің шолуы бар екендігін 

растайды. 

10.34 Дипломдық жұмыс (жобалар) «Плагиатқа қарсы университет» 

жүйесі арқылы плагиат пен бірегейлікке тексеріледі. Бұл үшін қорғауға дейін 

10 күн бұрын, қорытынды жұмыстың электронды нұсқасын білім алушылар 

жауапты адамның электронды мекен-жайы бойынша бөлімге жібереді (Анти-

Плагиат.ЖОО жүйесінде тексеруге жауапты адамдар университеттің 

бұйрығымен бекітіледі). Тексеру рәсімінен өткені туралы белгіленген 

үлгідегі анықтаманы жауапты тұлға диссертациялық жұмыс (жоба) 

жетекшісіне және білім алушыға жолдайды және диплом (жобалар) 

жетекшілерінің электрондық пошта мекенжайларының тізімі оқу үрдісін 

ұйымдастыру және бақылау бөлімімен тексеруден өткенге дейін жауапты 

тұлғаларға беріледі). 

10.35 Егер плагиатқа қарсы мәтіннің түпнұсқалық пайызы (цитаталардан 

басқа) 50% немесе одан жоғары болса, студент қорғауға қабылданады. Егер 

диплом (жоба) мәтінінің түпнұсқалығы белгіленген көрсеткіштерден төмен 

болса және 50% -дан төмен болса, бірақ 40% -дан жоғары болса, студент 

(егер уақыт болса) оны аяқтауға құқылы болады. Бұл жағдайда тезистің 

(жобаның) тақырыбын өзгерту қажет емес. Бірегейлік көрсеткіші 40% -дан 

төмен болған жағдайда, студент осы академиялық кезеңде қорғауға 

жіберілмейді. Бұл жағдайда тезистің (жобаның) тақырыбы өзгертілуі керек. 

10.36 «Анти-плагиат. Университет» жүйесі тексергеннен кейін кафедра 

бойынша жауапты тұлға e-Univer порталында құрылған «Студенттің 

диссертацияны (жоба) / магистрлік диссертацияны қорғауға қабылдауын 

тексеру» модуліне тиісті белгі қояды. Белгі плагиатқа қарсы куәліктің бар 

екендігін және дипломның (жоба) / магистрлік диссертацияның (жобаның) 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің академиялық саясатында көрсетілген 

талаптарға сәйкестігін растайды. 

10.37 Диплом жұмыстары (жобалар) нормативтік бақылау арқылы 

тексеріледі. Ол үшін қорғаудан 7 күн бұрын жұмыстың электронды нұсқасы 

студенттерге e-Univer порталындағы жеке кабинеттерде орналасқан 

кафедрадан жауапты тұлғаның (нормативтік бақылауға жауапты тұлғалар 

университет бұйрығымен белгіленеді) электрондық мекен-жайына 

жіберіледі. Тексеруден кейін білім алушымен өзгертіліп, жұмыстың соңғы 

нұсқасы қайтадан нормативтік бақылаушымен тексеріледі. Бұл ретте 

жұмыстың (жобаның) аттестаттау комиссиясына ұсыну мерзімі бұзылмауы 

керек. 

10.38 Диплом жұмысын (жобасын) тексеріп, талаптарға 

сәйкестендіргеннен кейін, нормативтік бақылаушы e-Univer порталында 

құрылған «Студенттің диссертацияны (жобаны) / магистрлік диссертацияны 

(жобаны) қорғауға қабылдауын тексеру» модуліне тиісті белгі қояды. 

10.39. Жалпы, егер білім алушыға «Студенттің дипломдық жұмысты 

(жобаны) / магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға жіберілуін тексеру» 

модулінде төмендегідей белгілер қойылса, дипломдық жұмысты (жобаны) 

қорғауға жіберіледі:  

- «Антиплагиат.ЖОО»;  



- нормобақылау;  

- ғылыми жетекші (рецензияның, пікірдің болуын растайды);  

- кафедра меңгерушісі (қорытынды рұқсат). 

10.40 Диплом жұмысын (жобаны) қорғау басталғанға дейін 5 күннен 

кешіктірмей кафедра меңгерушілері техникалық хатшының электрондық 

поштасына жіберу арқылы аттестаттау комиссиясына ұсынады: 

- «қорғауға рұқсат етілген» немесе «қорғауға рұқсат етілмеген» деген 

дәлелді қорытынды беретін диссертация (жобаның) жетекшісінің 

қорытынды-пікірі; 

- дипломдық жұмысқа (жобаға) рецензия, жан-жақты сипаттама және 

білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша бағасы 

көрсетілген дәлелді қорытынды, сондай-ақ «бакалавр» дәрежесін беру немесе 

тиісті ББ бойынша біліктілік беру мүмкіндігі берілетін пікір; 

- бітіртуші кафедраның қорғауға ұсыну туралы шешімі (кафедра 

отырысының хаттамасынан үзінді);  

- плагиат тұрғысынан дипломдық жұмысты (жобаны) тексеруден өту 

туралы жазбаша қорытынды;  

- дипомдық жұмыстың (жобаның) электрондық нұсқасы (С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ "Берел" баспасында басып шығару және түптеу үшін). 

10.41. Сонымен қатар аттестаттау комиссиясына диплом жұмысының 

(жобасының) ғылыми және практикалық құндылығын сипаттайтын 

материалдар, ресми емес шолулар, дипломдық жұмыстың (жобаның) бейіні 

бойынша практикалық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың жазбаша 

пікірлері, сертификаттар немесе ғылыми зерттеулер нәтижелерін енгізу 

актілері ұсынылады. 

10.42 Білім алушы диплом жұмысын (жобаны) ғылыми жетекшінің оң 

пікірі және диссертацияның (жобаның) профиліне сәйкес келетін маманның 

бір рецензиясы болған кезде қорғайды. 

10.43 Білім алушыға диплом жұмысын (жобаны) рецензенттің оң пікірі 

мен теріс пікірі болған жағдайда диссертацияны (жобаны) қорғауға рұқсат 

етіледі. 

10.44. Егер ғылыми жетекші «қорғауға рұқсат етілмеген» деген теріс 

қорытынды берсе, студент дипломдық жұмысын (жобаны) қорғамайды. 

10.45 Қорғау жұмысы аттестаттау комиссиясының барлық мүшелерінің 

қатысуымен жүзеге асырылады. Диплом жұмысын (жобаны) қорғау кезінде 

білім алушы экранда демонстрациялау режимі арқылы презентацияны 

көрсетеді, камера алдында комиссия мүшелеріне баяндама жасайды (сөз 

сөйлейді) және комиссия мүшелерінің ауызша сұрақтарына жауап береді. 

Техникалық мәселелер туындаған жағдайда білім алушыға жазбаша сұрақтар 

қойылады. Бұл жағдайда комиссия мүшелерінің сұрақтарын техникалық 

хатшы айтады. Студент ауызша немесе жазбаша жауап береді. 

10.46 Білім алушыға сөйлеу үшін (есеп беруге) 7-10 минуттан артық 

уақыт беріледі. Бір студенттің жалпы уақыты, қорғау жұмысы, ауызша 

баяндама және комиссияның сұрақтарына жауап беруді қоса алғанда 15 

минуттан аспайды. 



10.47 Диплом жұмысын  (жобаны) қорғау үрдісі  үзіліп қалған жағдайда 

білім алушы дереу оны жалғастыру туралы өтінішпен техникалық хатшыға 

жүгінеді. Комиссия қорғау жұмысын жаңарту немесе тоқтату туралы шешім 

шығарады. 

10.48 Бағалау комиссияның барлық мүшелерімен Google нысандары 

арқылы іске асырылады. Білім алушының қорытынды аттестаттау бойынша 

бағасы ғылыми жетекшінің пікірі, рецензент (оппонент) бағасы және қорғау 

жұмысының қорытындысы, аттестаттау комиссиясының барлық мүшелерінің 

пікірлері ескеріле отырып, балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша 

қойылады. 

10.49 Ғылыми дәрежені тағайындауға дауыс беру үрдісі комиссияның 

барлық мүшелерінің қатысуымен ұжымдық талқылау арқылы жүзеге 

асырылады. Техникалық хатшы комиссия мүшелерінің дауыстарын санайды. 

Ғылыми дәрежені тағайындауға дауыс беру үрдісі Google нысандарын 

қолдану арқылы жүзеге асырылады. 

10.50 Диплом жұмысын (жобаны) қорғау нәтижелері білім алушыларға 

оларды өткізген күні, аттестаттау комиссияларының отырысында 

хаттамаларға қол қойылғаннан кейін (Google нысандары арқылы) e-Univer 

порталындағы жеке кабинеттері  арқылы жеткізіледі. 

11-тармақ. «Магистранттарды қорытынды аттестаттауды өткізу 

тәртібі» келесі мазмұндағы тармақшалармен толықтырылсын: 

11.41 Төтенше жағдай кезінде магистратурада қорытынды аттестатау 

ауызша түрде ZOOM/majlis.cert.kz бейне байланыс конференциясы арқылы 

немесе оқытушылар мен магистрантқа қол жетімді кез-келген басқа ағынды 

платформа арқылы, пайдаланылған техникалық құрылғының камерасының 

алдында тікелей микрофон арқылы комиссияның сұрақтарына жауап беру 

мүмкіндігімен қамтамасыз етілуімен жүзеге асырылады. 

11.42 Қорытынды аттестаттау кешенді тестілеу түрінде және ғылыми-

педагогикалық бағыттың магистр дәрежесінде - магистрлік диссертацияны 

(жобаны) қорғау; бейіндік бағыттағы магистратурада - магистрлік 

диссертацияны (жоба) қорғау түрінде өткізіледі. 

11.43 Қорытынды аттестаттауды өткізу тәртібі төтенше жағдайда 

қорытынды аттестаттауға дайындық және өткізу алгоритмінде толығырақ 

сипатталған (3-қосымша). 

11.44. Қорытынды аттестаттауды өткізу үшін ШҚМУ-де, отырыстарын 

қашықтықтан оқыту технологиясын қолданып өткізетін аттестаттау 

комиссиясы құрылады.  

11.45 Аттестаттау комиссиясының отырысының ұсынылатын ұзақтығы 

күніне 6 сағатқа дейін. 

11.46 Қорытынды аттестаттау кезінде техникалық ақаулар / байланыс 

жоғалған жағдайда емтихан немесе қорғауды тапсыру процесін аяқтау 

мүмкін болмаған жағдайда, сертификаттау комиссиясы мүшелерінің алқалы 

шешімінің нәтижесінде магистрантқа техникалық ақаулар туралы 

электронды актінің негізінде техникалық хатшының қорғауы үшін басқа 

уақыт берілуі мүмкін. (ағымдағы академиялық кезеңдегі АК отырысының 



сол немесе басқа күнінде). Актінің көшірмесін сол күні техникалық хатшы 

аттестаттау комиссиясының барлық мүшелеріне жібереді. 

11.47. Қашықтағы технологиялар арқылы қорытынды аттестаттауды 

өткізуге мүмкіндік болмайтын жағдайларда, магистранттың өтініші бойынша 

қорытынды аттестаттау жазғы кезеңге ауыстырылуы мүмкін, бірақ 20 

тамызға дейін аяқталуы керек. 

11.48 Жоғарыда аталған екі жағдайда да, алдын ала аттестаттау 

комиссиясы тиісті электронды акт жасайды, ал емтихан ведомосінде «I» 

(Incomplete) белгісі қойылады, ол жазғы семестрдің соңында білім алушы 

академиялық қарызын жоймаған жағдайда автоматты түрде «F» белгісіне 

ауысады. 

11.49. Орынды  себептермен қорытынды аттестаттауға қатыспаған 

магистрант жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне электрондық пошта 

арқылы аттестаттау комиссиясының төрағасына электронды өтініш, сондай-

ақ дәлелді растайтын құжаттың түпнұсқасының сканерленген нұсқасын 

жібереді (үлгі «Парасат» Студенттерге қызмет көрсету орталығының 

порталында берілген https://www.vkgu.kz/ru/ бет / portal-centr-obsluzhivaniya-

studentov-parasat.html), және аттестатау комиссиясы төрағасының рұқсатымен 

ағымдағы академиялық кезеңдегі басқа күні қорытынды аттестаттауға рұқсат 

етіледі. Екінші отырыстың күнін комиссия белгілейді. Аттестаттау 

комиссиясы төрағасының рұқсаты студенттің өтініші бойынша виза түрінде 

(рұқсат етілген / рұқсат етілмеген) және қолтаңба түрінде беріледі. 

Аттестаттау комиссиясы төрағасының шешімімен танысу үшін визалық 

өтінімнің сканерленген нұсқасын факультет деканының орынбасары 

студенттің электронды поштасына жібереді. 

11.50 Қорытынды аттестаттау нәтижелерімен келіспеген магистрант 

апелляциялық комиссияның төрағасына рейтингпен келіспеудің нақты 

себебін көрсете отырып, апелляцияға өтініштің сканерленген нұсқасын 

жібереді (үлгі «Парасат» Студенттерге қызмет көрсету орталығының 

порталында берілген: https: // www. vkgu.kz/ru/page/portal-centr-

obsluzhivaniya-studentov-parasat.html). Өтініш беру кезінде төраға болмаған 

кезде өтінішке төрағаның орынбасары қол қояды. 

11.51 Апелляциялық комиссия магистранттың өтініш түскен күннен 

бастап 2 жұмыс күні ішінде онлайн отырыстар өткізеді. Өтініш беру 

нәтижелері өтініш берушіге бір жұмыс күні ішінде жеткізіледі. 

12 - тармақ. «Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау тәртібі» 

мынадай мазмұндағы тармақшалармен толықтырылсын: 

12.34 Төтенше жағдай кезінде магистерлік диссертацияны (жобаны) 

онлайн-қорғау ZOOM / majlis.cert.kz платформасы немесе оқытушылар мен 

студенттерге қол жетімді кез-келген басқа ағынды платформа арқылы 

ауызша видео-конференция арқылы жүзеге асырылады. 

12.35 Магистрлік диссертацияны (жобаны) дайындаудамагистранттың  

қолда бар ақпараттық-коммуникациялық технологиялары қолданылады, 

магистрантпен өзара әрекеттесетін жетекшінің жетекшілігімен жүзеге 

асырады. 



12.36 Магистрлік диссертацияға (жобаға) рецензия, ескертулер бойынша 

магистранттың жауаптарын дайындау (оларды қабылдау немесе ақылға 

қонымды түрде алып тастау) үшін рецензент арқылы авторға сканерленген 

электронды құжат түрінде қорғауға дейін кемінде 7 күн бұрын жеткізіледі. 

Магистрлік диссертацияға (жоба) рецензия алғаннан кейін өзгерістер 

енгізілмейді. 

12.37 Егер рецензия болса, ғылыми жетекші e-Univer порталында 

арнайы құрылған «Студенттің диссертацияны (жоба) / магистрлік 

диссертацияны (жобаны) қорғауға қабылдауын тексеру» модуліне тиісті 

белгі қояды. Белгі тексерушінің, сонымен қатар жетекшінің шолуы бар 

екендігін растайды. 

12.38 Магистрлік диссертация (жоба) плагиатқа және бірегейлікке 

«Плагиатқа қарсы университет» жүйесі арқылы тексеріледі. Бұл үшін 

қорғауға дейін 10 күн бұрын, қорытынды жұмыстың электронды нұсқасы 

магистранттарға кафедра бойынша бөлімге жауапты адамның электронды 

поштасына жіберіледі («Антиплагиат ЖОО» жүйесінде тексеруге жауапты 

адамдар университеттің бұйрығымен бекітілген), е-Univer электронды 

порталында жеке кабинеттерде орналастырылған. Белгіленген үлгідегі 

тестілеуден өткендігі туралы анықтама  жауапты адам арқылы магистрлік 

диссертацияның (жобаның) жетекшісі мен магистрантқа жолданады 

(магистратура диссертациялары (жобалары) басшыларының электрондық 

пошта мекенжайларының тізімі жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөлімі 

тексеру процедуралары басталғанға дейін жауапты тұлғаларға беріледі). 

Егер магистрлік диссертацияның (жобаның) түпнұсқа мәтіні белгіленген 

индикаторлардан төмен болса және 60% -дан төмен болса, бірақ 50% - дан 

жоғары болса, студент (егер уақыт болса) оны аяқтауға құқылы болады. Бұл 

жағдайда магистрлік диссертацияның (жобаның) тақырыбын өзгерту қажет 

емес. Бірегейлік көрсеткіші 50% - дан төмен болған жағдайда, студент осы 

академиялық кезеңде қорғауға жіберілмейді. Бұл жағдайда магистрлік 

диссертацияның (жобаның) тақырыбы өзгертілуі керек. 

12.39 «Антиплагиат ЖОО» жүйесінде тексеру жүргізілгеннен кейін, 

кафедра бойынша жауапты адам, e-Univer порталында құрылған «Студенттің 

диссертацияны (жоба) / магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға 

қабылдауын тексеру» модуліне тиісті белгі қояды. Белгі плагиатқа қарсы 

сертификаттың және магистрлік диссертацияның (жобаның) С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ академиялық саясатында көрсетілген талаптарға 

сәйкестігін растайды. 

12.40 Магистрлік диссертацияларды (жобаларды) нормативтік 

бақылаушы тексереді. Ол үшін қорғаудан 7 күн бұрын, қорытынды 

жұмыстың электронды нұсқасы студенттерге e-Univer порталындағы жеке 

кабинеттерде орналасқан, бөлімнен жауапты адамның электронды мекен-

жайы бойынша жіберіледі (нормативтік бақылауға жауапты тұлғалар 

университеттің бұйрығымен бекітіледі). Тексеруден кейін өзгертулер 

енгізіліп, магистрлік жұмыстың соңғы нұсқасы қайтадан нормативтік 

бақылаушымен келісілді. Бұл ретте магистрлік диссертацияны (жобасын) 

аттестаттау комиссиясына тапсыру мерзімдері бұзылмауы керек. 



12.41 Магистрлік диссертацияны (жобаны) тексеріп, талаптарға 

сәйкестендіргеннен кейін, бақылаушы e-Univer порталында құрылған 

«Студенттің диссертацияны (жоба) / магистрлік диссертацияны (жобаны) 

қорғауға қабылдауын тексеру» модуліне тиісті белгі қояды. 

12.42 Жалпы, магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға егер білім 

алушылар«Студенттің дипломдық жұмысты (жоба) / магистрлік 

диссертацияны (жобаны) қорғауға жіберілуін тексеру» модулінде келесі 

адамдар қатысса: рұқсат етіледі: 

- «Антиплагиат ЖОО» жүйесінде тексеруге жауап беруші; 

- норма бақылаушы; 

- ғылыми жетекші (рецензияның, пікірдің, мақалалардың болуын 

растайды); 

- кафедра меңгерушісі (қорытынды рұқсат). 

12.43 Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау басталғанға дейін 5 

күн бұрын, кафедра меңгерушілері техникалық хатшыны электронды пошта 

арқылы жіберу арқылы аттестаттау комиссиясына ұсынады: 

- «қорғауға рұқсат етілген» немесе «қорғауға рұқсат етілмеген» дәлелді 

қорытынды беретін магистрлік диссертацияның (жобаның) ғылыми 

жетекшісінің пікірі; 

- қорғауға ұсынылған магистрлік диссертацияның (жобаның) жан-жақты 

сипаттамасы және білімді бағалау үшін баллдық-рейтингтік әріптік жүйемен 

бағалау, сондай-ақ «магистр» ғылыми дәрежесін беру немесе тиісті дәрежеге 

сәйкес біліктілік тағайындау мүмкіндігі туралы дәлелді қорытынды берілген 

магистрлік диссертацияға (жобаға) шолу; 

- қорғауға ұсыну туралы бітіртуші кафедраның шешімі (кафедра 

отырысының хаттамасынан үзінді); 

- магистрлік диссертацияны (жобаны) плагиатқ атексеру туралы 

жазбаша пікір; 

- магистрлік диссертацияның (жобаның) электронды нұсқасы (С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасынан басып шығаруға және 

рәсімдеуге арналған). 

12.44. Аттестаттау комиссиясына сонымен қатар аяқталған магистрлік 

диссертацияның (жобаның) ғылыми және практикалық құндылығын 

сипаттайтын материалдар, ресми емес шолулар, магистрлік диссертацияның 

(жобаның) бейіні бойынша практикалық қызметті жүзеге асыратын 

ұйымдардың жазбаша пікірлері, сертификаттар немесе ғылыми зерттеулер 

нәтижелерін іске асыру актілері ұсынылады. 

12.45 Магистрант ғылыми жетекшінің оң пікірі және диссертация (жоба) 

/ магистрлік диссертация (жоба) бейініне сәйкес келетін бір маманның 

рецензиясы болған жағдайда магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғайды. 

12.46 Магистрант магистрлік диссертацияны (жобаны) рецензенттің оң 

және теріс пікірімен бірге қорғауға рұқсат етіледі. 

12.47. Егер ғылыми жетекші «қорғауға рұқсат етілмеген» деген теріс 

қорытынды берсе, студент магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғамайды. 

12.48 Қорғау аттестаттау комиссиясының барлық мүшелерінің 

қатысуымен жүзеге асырылады. Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау 



кезінде студент экранды көрсету режимі арқылы презентацияны көрсетеді, 

камера алдында комиссия мүшелеріне баяндама (презентация) жасайды және 

комиссия мүшелерінің ауызша сұрақтарына жауап береді. Техникалық 

проблемалар туындаған жағдайда оқушыға жазбаша сұрақтар қойылады. Бұл 

жағдайда комиссия мүшелерінің сұрақтарын техникалық хатшы айтады. 

Білім алушы ауызша немесе жазбаша жауап береді. 

12.49. Магистрантқа сөйлеу үшін (есеп беруге) 7-10 минуттан артық 

уақыт беріледі. Бір магистранттың жалпы уақыты, қорғау жұмысы, ауызша 

баяндама және комиссияның сұрақтарына жауап беруді қоса алғанда  15 

минуттан аспайды. 

12.50 Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауды тоқтатқан 

жағдайда магистрант оны жалғастыру туралы өтінішпен дереу техникалық 

хатшыға жүгінеді. Комиссия қорғанысты жаңарту немесе тоқтату туралы 

шешім шығарады. 

12.51 Бағалауды комиссияның барлық мүшелері Google нысандары 

арқылы жүргізеді. Студенттерді қорытынды аттестаттау бойынша бағалау 

жетекшінің кері байланысы, рецензенттің (қарсыластың) рейтингі мен 

қорғаудың өзі, баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша аттестаттау 

комиссиясының барлық мүшелерінің пікірлері ескеріліп жасалады. 

12.52 Ғылыми дәрежені тағайындауға дауыс беру  үрдісі комиссияның 

барлық мүшелерінің қатысуымен ұжымдық талқылау арқылы жүзеге 

асырылады. Техникалық хатшы комиссия мүшелерінің дауыстарын санайды. 

Ғылыми дәрежені тағайындауға дауыс беру үрдісі Google нысандарын 

қолдану арқылы жүзеге асырылады. 

12.53 Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау нәтижелері 

магистранттарға оларды өткізген күні, аттестаттау комиссияларының 

отырысында хаттамаларға қол қойылғаннан кейін (Google нысандары 

арқылы) e-Univer порталындағы жеке кабинеттері  арқылы жеткізіледі. 

 



Қосымша 1 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да аралық және қорытынды аттестаттау  
 

Пәндер Ұялы байланыс, 

Интернет, компьютер, вебкамера 

Ұялы байланыс, 

Интернет 

Техникалық құралдар  

болмаған жағдайда 

Аралық бақылау 

Жалпы білім беретін пәндер 

(орыс тілі, қазақ тілі, 

философия), ЖОО компоненті 

(негізгі және мамандық) 

Топта 10 адамға дейін – ауызша емтихан жеке 

басын сәйкестендіру рәсімі (жеке басты 

куәлендіретін құжат арқылы), бейне 
бақылаумен 

Ауызша емтихан жеке басын 

сәйкестендіру рәсімі (жеке басты 

куәлендіретін құжатарқылы), 
бейне бақылаумен 

Студент емтихан басталуға кемінде 10 күн 

қалғанда емтихан тапсыру үшін техникалық 

мүмкіндіктерінің жоқтығы туралы 
хабарлайды. 

1. Интернет байланысын қамтамасыз ету 

мүмкіндігі ізделінеді. 
2. Интернет болмаған жағдайда емтихан 

«ашық кітаппен» (take-home open book exam) 

түрінде өткізіледі: студентке үй жағдайында 
орындауға «Қазпошта» АҚ арқылы жобалық 

жұмыс тапсырмасы жіберіледі. Студент 

аяқталған жұмысты «Қазпочта» АҚ арқылы 

20 маусымнан кешіктірмей тексеру үшін 
оқытушыға жіберуі тиіс. Бағалау 30 

маусымға дейін аяқталуы керек. Емтихан 

күні оқытушы студентке «I» (аяқталмаған) 
деген баға қояды. Пошта арқылы алынған 

жоба тапсырмасы тексерілгеннен кейін 

түзетіледі. 
Студент өтініші бойынша емтихандарды 

тапсыру мүмкіндігін 30 маусымға дейін 

ауыстыруға болады. Студенттерге 

«Студенттер үйінде» тұруға мүмкіндік 

беріледі. 

Егер студент көрсетілген мерзімде 
тапсырылған тапсырманы жібермеген болса 

немесе қосымша мерзімде емтихан 

тапсырмаса, «I» бағасы автоматты түрде «F» 
деңгейіне өтеді. Одан әрі студент жазғы 

семестрде берешекті жоюға немесе келесі 

академиялық кезеңде пәнді қайта оқуына 

болады. 

Топта 10-нан артық адам - тестілік емтихан 

(20 сұрақ, 50 мин.), прокторинг арқылы 

Жазбаша емтиханжеке басын 

сәйкестендіру рәсімі (жеке басты 

куәлендіретін құжат арқылы), 
бейнебақылаумен 

Таңдау пәні бойынша  

(негізгі және мамандық) 

Тест, ауызша немесе жазбаша емтихан 

(оқытушының қалауы бойынша) - жеке басын 

сәйкестендіру рәсімі (жеке басты 

куәлендіретін құжат арқылы) және 

бейнебақылаумен.  

Егер жазбаша емтихан, онда шифрлеу 

тәртіппен және «соқыр» тексеру 

Тест, ауызша немесе жазбаша 

емтихан жеке басын сәйкестендіру 

рәсімі (жеке басты куәлендіретін 

құжат арқылы), бейнебақылаумен.  

Қорытынды аттестаттау. Кешенді емтихандар 



 Ауызша түрде жеке басын сәйкестендіру 

рәсімі (жеке басты куәлендіретін құжат 

арқылы), бейнебақылаумен, ZOOM, 

meeting.cert.kz платформасы немесе кез- 

келген ағынды платформа арқылы. Бағалау 

Google қызметтері арқылы жүргізіледі. 

Ауызша жеке басын 

сәйкестендіру рәсімі (жеке басты 

куәлендіретін құжат арқылы), 
бейнебақылаумен, ZOOM, 

meeting.cert.kz платформасы 

немесе кез- келген ағынды 
платформа арқылы. Бағалау 

Google қызметтері арқылы 

жүргізіледі 

1. Интернет байланысын қамтамасыз ету 

мүмкіндігі ізделінеді. 

2. Студенттің өтініші бойынша емтихан 
кейінірек уақытқа немесе келесі жылға 

ауыстырылады (емтиханға келмеген 

жағдайда). 
 

Қорытынды аттестация. Дипломдық жұмысты (магистрлік диссертацияны (жобаны))қорғау 

 Ауызша түрде жеке басын сәйкестендіру 
рәсімі (жеке басты куәлендіретін құжат 

арқылы), бейнебақылаумен, ZOOM, 

meeting.cert.kz платформасы немесе кез- 
келген ағынды платформа арқылы. Бағалау 

Google қызметтері арқылы жүргізіледі. 

«Антиплагиат. ВУЗ» жүйесі арқылы тексеру 

Ауызша түрде жеке басын 
сәйкестендіру рәсімі (жеке басты 

куәлендіретін құжат арқылы), 

бейнебақылаумен, ZOOM, 
meeting.cert.kz платформасы 

немесе кез- келген ағынды 

платформа арқылы. Бағалау 

Google қызметтері арқылы 
жүргізіледі. 

«Антиплагиат. ВУЗ» жүйесі 

арқылы тексер 

1. Интернет байланысын қамтамасыз ету 
мүмкіндігі ізделінеді. 

2. Студенттің өтініші бойынша дипломдық 

жұмысты қорғау (магистрлік диссертация 
(жоба) кейінірек уақытқа немесе келесі жылға 

ауыстырылады (қорғауға келмеген жағдайда). 

 

  



2-қосымша 

 

Төтенше жағдай кезінде аралық аттестаттауды дайындау және өткізу 

алгоритмі (бакалавриат, магистратура, докторантура) 

 

1. Дайындық кезеңі: 

Аралық аттестаттауды өткізуге дайындық мақсатында келесі жұмыстар 

жүргізіледі: 

1.1 Департаменті академиялық саясат және білім беру бағдарламалары 

басқармасы 

аралық аттестаттауды өткізу бойынша қадамдық нұсқаулықты әзірлеуді 

жүзеге асырады. 

1.2 факультет декандары: 

- аралық аттестаттау басталғанға дейін кемінде 14 жұмыс күні бұрын-ЖОО-

ның кафедра меңгерушілерін, оқытушыларын және білім алушыларын 

қорытынды аттестаттауды өткізу бойынша қадамдық нұсқаулықпен таныстыруды 

қамтамасыз етеді.; 

- кемінде 10 жұмыс күні ішінде-оқытушылар мен білім алушылардан 

қорытынды аттестаттаудан өту үшін бар техникалық проблемалар туралы ақпарат 

жинайды, техникалық мәселелерді шешуге жәрдемдеседі; 

- оқу төлемақысының болуы туралы ақпаратқа сәйкес жиынтық ведомость 

ААЖ-да декан орынбасарының толтырылуын бақылайды. 

1.3 ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету және цифрландыру 

орталығы: 

- қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кемінде 14 жұмыс күні бұрын-

қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру рәсімін техникалық сүйемелдеу 

бойынша құрылымдық бөлімшелердің бастықтарына нұсқаулық жүргізеді; Google 

аккаунттарын құру рәсімі бойынша, сондай-ақ Google емтихан алушы 

оқытушылар мен құрылымдық бөлімшелердің басшыларына арналған нысандар 

бойынша. 

1.4 факультет декандарының орынбасарлары: 

- кемінде 10 жұмыс күні ішінде-оқытушылар мен білім алушылардан 

қорытынды аттестаттаудан өту үшін бар техникалық проблемалар туралы ақпарат 

жинайды, техникалық мәселелерді шешуге жәрдемдеседі; 

1.5 кафедра меңгерушілері: 

-бақылау-өлшеу материалдарын әзірлеуге бақылау жасайды, олардың 

сараптамасы, кафедра отырысында бекітіледі; 

- қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кемінде 14 жұмыс күні бұрын-

ЖОО оқытушылары мен білім алушыларын қорытынды аттестаттауды өткізудің 

қадамдық нұсқаулығымен таныстыруды қамтамасыз етеді; 

- кемінде 10 жұмыс күні ішінде-оқытушылар мен білім алушылардан 

қорытынды аттестаттаудан өту үшін бар техникалық проблемалар туралы ақпарат 

жинайды, техникалық мәселелерді шешуге жәрдемдеседі; 

1.6 тіркеу кеңсесі / жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі: 



– емтихан сессиясы басталғанға дейін екі аптадан кешіктірмей – емтихан 

кестесін құрастырады және білім алушылар мен оқытушылардың назарына 

жеткізеді; 

- аралық аттестаттау басталғанға дейін кемінде 5 жұмыс күні бұрын-Google 

аккаунттарын, сондай-ақ Google емтихан ведомостарының оқытушыларының қол 

қою үшін нысандарын дайындайды. 

1.7 емтихан алушы-оқытушылар: 

-емтихан сессиясы басталғанға дейін 2 апта мерзімнен кешіктірмей 

ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету және цифрландыру орталығына 

сараптамадан өткен тест тапсырмаларын ААЖ-ға орналастыру үшін жібереді.; 

– қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кемінде 3 жұмыс күні бұрын-

сәйкестендіруді одан әрі жүзеге асыру үшін білім алушылардың жеке 

куәліктерінің көшірмелерін жинайды; 

- емтихан өткізілгенге дейін 3 күн бұрын - білім алушылардың аудио-және 

бейнежазбаға келісімін жинайды және барлық емтиханның /дипломдық 

жұмыстың қорғауының сақталуын қамтамасыз етеді.; 

- емтихан басталғанға дейін 2 күн бұрын-емтихан билеттері мен 

оқушылардың ауызша жауаптарын бағалау критерийлерін қамтитын емтихан 

материалдарын дайындайды. 

1.8 білім алушы (техникалық құралдар немесе емтихан тапсыру үшін 

Интернет-байланыс болмаған жағдайда): 

- емтихан басталғанға дейін кемінде 10 күн бұрын-оқытушыны емтихан 

тапсыруға техникалық мүмкіндіктің жоқтығы туралы хабардар етеді. 

2. Аралық аттестаттау өткізілетін күні, басталғанға дейін: 

Емтихан алушы-оқытушылар: 

- емтихан басталғанға дейін 30 минут бұрын-білім алушылардың 

стримингтік бағдарламасына қосылады (техникалық проблемалардың болуын 

мониторингілеу және оларды уақтылы жою мақсатында)); 

- емтихан басталғанға дейін 30 минут бұрын-жеке куәлігінің көшірмесімен 

салыстыру арқылы білім алушылардың жеке басын сәйкестендіруді жүзеге 

асырады. 

Білім алушының өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаты болуы тиіс. 

Осы құжаттың көшірмесі алдын ала оқытушыға электронды поштаға беріледі; 

- емтихан басталғанға дейін 30 минут бұрын-білім алушылардың 

смартфонын / планшетін / компьютерін / ноутбугін дайындау және тексеруді 

жүзеге асырады. 

Білім алушы барлық бөгде компьютерлік бағдарламаларды (емтихан 

тапсырудан басқа) жабуы тиіс.); 

- емтихан басталғанға дейін 30 минут бұрын-білім алушы емтихан тапсыру 

үшін тұрған үй-жайды дайындау мен тексеруді жүзеге асырады. 

Білім алушы оқытушыға өзі тұрған үй-жайды және жұмыс үстелін 

панорамалық түрде көрсетуі тиіс. Барлық қосымша құрылғыларды алып тастау 

керек. Емтихан кезінде тыйым салынған заттарды қолдануға болмайды 

(пайдалануға рұқсат етілген пәндер тізбесін емтихан тапсырудың жалпы 

нұсқаулығын дыбыстаған кезде, ол басталғанға дейін оқытушы деп аталады). 

3. Аралық аттестаттауды өткізу 



Ауызша емтихан 

3.1 емтихан билеттерін дайындау және таңдау. 

Оқытушы-емтихан алушы: 

- онлайн-емтихан өткізу рәсімі бойынша білім алушыға қысқаша нұсқау 

береді; 

- экранда білім алушыға билетті жасау және оның нөмірін анықтау 

мақсатында "кездейсоқ сандар генераторы" бағдарламасын көрсетеді; 

- білім алушыны компьютер немесе ноутбук экранын көрсету арқылы 

билеттің мазмұнымен таныстырады. 

- білім алушыларға жауаптың алдын ала дайындалуының басталу және 

аяқталу уақытын белгілейді; 

- аттестаттау кезінде техникалық іркілістерді қадағалайды, техникалық 

іркілістер туралы актілер жасайды; 

- Google түріндегі емтихан ведомосіне уақытында онлайн-қол қоюды 

қамтамасыз етеді. 

Төтенше жағдай режимі аяқталғаннан кейін барлық сканерленген құжаттар 

түпнұсқаларға ауыстырылады. 

3.2 Емтихан процедурасы 

Емтиханның ауызша болуына қарамастан, білім алушы жауапты қағазға 

жазып алуы тиіс, өйткені әр түрлі мәселелерді шешу кезінде апелляция 

барысында оқытушы электрондық базада сақтаған жауаптың осы нұсқасын 

қолданады. 

Жауап дайындалғаннан кейін білім алушы: 

- экран арқылы оның жазбаша нұсқасын көрсетеді. Оқытушы жауаптың 

көшірмесін (толық нұсқасы) PrtSc пернесін пайдалану арқылы, сондай-ақ Word 

құжатына енгізу арқылы білім алушының тегі көрсетілген құжатты сақтау 

арқылы жасайды. Құжаттың электрондық нұсқасы 1 жыл бойы сақталады; 

- емтихан билетінің сұрақтары бойынша ауызша жауап береді; 

- оқытушының сұрақтарына жауап береді. 

Техникалық себептер бойынша онлайн – емтихан үзілген жағдайда: 

білім алушы кез келген ыңғайлы тәсілмен оқытушы немесе кафедра 

меңгерушісімен байланысады. 

Оқытушы туындаған жағдайға байланысты емтихан тапсырудың одан әрі 

процедурасы туралы шешім қабылдайды (Жаңа билет беру / "I" – Incomplete және 

т.б.). 

 

Емтихан тапсыруға арналған техникалық талаптар: 

1. Тұрақты қосылған интернет желісіне қол жеткізу. 

2. Жұмыс үстелін көрсету функциясы бар бейнеконференция байланысы 

үшін белгіленген бағдарламаның болуы. 

3. Браузердің болуы. 

4. Веб-камерамен және микрофонмен жабдықталған компьютердің, 

ноутбуктың, планшеттің, смартфонның болуы. 

Онлайн-прокторингі бар тест емтиханынан өту рәсіміне қойылатын талаптар 

1. Білім алушылар мен оқытушылар барлық емтиханның аудио - және 

бейнежазбасына және кейіннен сақталуына өз келісімін беруі тиіс; 



2. Веб-камера білім алушының / оқытушының алдында қатаң түрде 

орнатылуы тиіс, камераны бүйірге орнатуға жол берілмейді; 

3. Басы кадрға толық орналастырылуы тиіс, камераның көріну алаңынан 

ішінара немесе толық кетуге жол берілмейді; 

4. Бет веб-камераның шолу аймағының ортасында болуы және бүкіл сеанс 

бойы камерамен басып алынатын кеңістіктің кемінде 10% алуы тиіс; 

5. Күн көзілдірігін киюге рұқсат етілмейді, көзілдірікті тек мөлдір 

линзалармен қолдануға болады; 

6. Емтихан уақытында өзінің жұмыс орнынан кетуге тыйым салынады; 

7. Емтиханнан өту терезесі бүкіл экранға өрістетілуі тиіс браузерде жүзеге 

асырылуы тиіс, басқа қолданбаларға (басқа браузерлерді қоса алғанда) ауысуға 

немесе браузерді бұруға болмайды, бөгде қойындыларды (беттерді) ашуға 

болмайды.); 

8. Компьютерде браузерден басқа веб-камераны пайдаланатын барлық 

бағдарламалар өшірілуі тиіс; 

9. Емтихан материалдары мен мазмұнын қандай да бір түрде жазуға, сондай-

ақ оларды үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады.; 

10. Дыбыстық, визуалды немесе қандай да бір кеңестерді пайдалануға тыйым 

салынады; 

11. Жүйені немесе прокторды алдау әрекеті анықталған жағдайда емтихан 

нәтижелері жойылады. 

  



3-қосымша 

 

Төтенше жағдай кезінде қорытынды аттестаттауды  

дайындау және өткізу  

 

1. Дайындық кезеңі: 

Қорытынды аттестаттауды өткізуге дайындық мақсатында келесі 

жұмыс жүргізіледі: 

1.1 академиялық саясат және білім беру бағдарламаларын басқару 

департаменті 

қорытынды аттестаттауды өткізу бойынша қадамдық нұсқаулықты әзірлеуді 

жүзеге асырады. 

1.2 факультет декандары / жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бөлімі: 

- қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кемінде 14 жұмыс күні бұрын-

ЖОО-ның кафедра меңгерушілерін, оқытушыларын және білім алушыларын 

қорытынды аттестаттауды өткізу бойынша қадамдық нұсқаулықпен таныстыруды 

қамтамасыз етеді.; 

- кемінде 10 жұмыс күні ішінде-оқытушылар мен білім алушылардан 

қорытынды аттестаттаудан өту үшін бар техникалық проблемалар туралы ақпарат 

жинайды, техникалық мәселелерді шешуге жәрдемдеседі; 

- факультет деканы орынбасарының қорытынды аттестаттауға жіберілген 

білім алушылардың тізімдік құрамы бойынша өкімді дайындауды бақылайды. 

1.3 ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету және цифрландыру 

орталығы: 

- қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кемінде 14 жұмыс күні бұрын-

қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру рәсімін техникалық сүйемелдеу 

бойынша құрылымдық бөлімшелердің бастықтарына, техникалық хатшыларға 

нұсқау береді; комиссия төрағасы мен мүшелері үшін Google аккаунттарын құру 

рәсімі бойынша, сондай-ақ баға қою және дәреже беру үшін Google нысандары 

бойынша; 

- аттестаттау комиссиясы отырысының хаттамасын дайындау үшін Google 

нысанын жасайды. 

1.4 техникалық хатшылар: 

- қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кемінде 5 жұмыс күні бұрын-

Google, сондай-ақ Google аккаунттарын әр білім алушыға және Комиссия 

мүшесіне баға қою және дауыс беру үшін дайындайды; құрылған аккаунттар 

туралы ақпаратты комиссия мүшелеріне жеткізеді; 

- қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кемінде 5 жұмыс күні бұрын-

вебинар өткізу арқылы Google нысандарымен жұмыс істеу ережелері бойынша 

комиссия мүшелеріне нұсқау береді (білім алушыларды бағалау, дауыс беру) ; 

– қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кемінде 3 жұмыс күні бұрын-

прокторингті жүзеге асыру үшін білім алушылардың жеке куәліктерінің 

көшірмелерін жинайды; 



- қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 2 жұмыс күні бұрын-қажетті 

құжаттарды электронды түрде (аттестаттау комиссиясы отырысының хаттамасы, 

есеп және т. б.) жинайды; 

- қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 1 жұмыс күні бұрын-емтиханға 

қатысушыларды қосуды тестілеуді жүзеге асырады. 

1.5 факультет декандарының орынбасарлары / жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру бөлімі: 

– аттестаттау басталғанға дейін екі аптадан кешіктірмей – әрбір білім беру 

бағдарламасы бойынша аттестаттау комиссиясының жұмыс кестесін жасайды, 

оқу үдерісін ұйымдастыру және бақылау бөліміне тексеру үшін кестені жібереді, 

білім алушылар мен оқытушылардың назарына кестені жеткізеді; 

- қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 3 жұмыс күні бұрын-техникалық 

хатшыға білім алушылардың оқу жоспарын орындағаны туралы жиынтық 

ведомостарды; қорытынды аттестаттауға жіберілген білім алушылардың тізімдік 

құрамы бойынша өкімдерді ұсынады. 

Факультет деканының өкімін ресімдегенге дейін деканат тіркеу офисімен 

бірлесе отырып, білім алушылардың емтихан ведомостары бойынша алған 

бағаларын, транскрипттерді салыстыруды жүзеге асырады.; 

- қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кемінде 2 жұмыс күні бұрын-

техникалық хатшыға аттестаттау барысында сәйкестендіруді жүзеге асыру үшін 

білім алушылардың жеке куәліктерінің көшірмелерін ұсынады. 

1.6 кафедра меңгерушілері: 

- қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кемінде 14 жұмыс күні бұрын-

ЖОО оқытушылары мен білім алушыларын қорытынды аттестаттауды өткізудің 

қадамдық нұсқаулығымен таныстыруды қамтамасыз етеді; 

- кемінде 10 жұмыс күні ішінде-оқытушылар мен білім алушылардан 

қорытынды аттестаттаудан өту үшін бар техникалық проблемалар туралы ақпарат 

жинайды, техникалық мәселелерді шешуге жәрдемдеседі; 

- қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 1 сағат бұрын-Комиссия 

төрағасының, комиссияның барлық мүшелерінің болуын тексеруді, аттестаттау 

комиссиясы мүшелерінің сәйкестендіруді жүзеге асырады. 

1.7 оқу үдерісін ұйымдастыру және бақылау бөлімі: 

- қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 1,5 сағат бұрын-кездейсоқ таңдау 

әдісімен электронды база негізінде компьютерлік бағдарлама арқылы емтихан 

билеттерін генерациялауды жүзеге асырады. 

Әрбір емтиханға сұрақтардың сериясымен, нөмірлерімен және мазмұнымен 

ерекшеленетін жаңа электронды билет жиынтығы қалыптастырылады; 

– қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 1 сағат бұрын-құрастырылған 

және бөлінген емтихан билеттері бар электрондық файлды кафедра 

меңгерушісіне береді (әрбір парақта емтихан билетінің бір тұжырымы, экраннан 

көрсету үшін). 

1.8 тіркеу кеңсесі: 

- аттестаттау басталғанға дейін кемінде 10 күн бұрын-факультет деканының 

орынбасарымен бірлесіп, білім алушылардың тізімі бойынша емтихан 

ведомстерінің деректері, транскриптері бойынша алған бағаларын салыстыруды 

жүзеге асырады. 



2. Қорытынды аттестаттау өткізілген күні, басталғанға дейін: 

Техникалық хатшылар: 

- аттестаттау басталғанға дейін 1 сағат бұрын-білім алушылар мен 

Комиссияның барлық мүшелерін стримингтік бағдарламаға қосады (техникалық 

проблемалардың болуын мониторингілеу және оларды уақтылы жою 

мақсатында)); 

- емтихан басталғанға дейін 1 сағат бұрын-білім алушылардың жеке басын 

сәйкестендіреді. 

Білім алушының өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаты болуы тиіс. 

Осы құжаттың көшірмесі алдын ала техникалық хатшыға электрондық поштаға 

беріледі; 

– емтихан басталғанға дейін 1 сағат бұрын – білім алушылардың 

смартфонын / планшетін / компьютерін / ноутбугін дайындау және тексеруді 

жүзеге асырады. 

Білім алушы барлық бөгде компьютерлік бағдарламаларды (емтихан 

тапсырудан басқа) жабуы тиіс.); 

- емтихан басталғанға дейін 1 сағат бұрын-емтихан тапсыру үшін білім 

алушы орналасқан үй-жайды дайындау мен тексеруді жүзеге асырады. 

Білім алушы техникалық хатшыға өзі тұрған үй-жайды және жұмыс үстелін 

панорамалық түрде көрсетуі тиіс. Барлық қосымша құрылғыларды алып тастау 

керек. Аттестаттау кезінде тыйым салынған заттарды пайдалануға болмайды 

(пайдалануға рұқсат етілген заттардың тізбесін техникалық хатшы емтихан 

тапсырудың жалпы нұсқаулығын дыбыстаған кезде, ол басталғанға дейін деп 

аталады). 

3. Қорытынды аттестаттауды өткізу 

Кешенді емтихан 

3.1 емтихан билеттерін дайындау және таңдау. 

Кафедра меңгерушілері: 

- білім алушыға билетті жасау және оның нөмірін анықтау мақсатында 

экранда "кездейсоқ сандар генераторы" бағдарламасын көрсетеді; 

- білім алушыны компьютер немесе ноутбук экранын көрсету арқылы 

билеттің мазмұнымен таныстырады. 

Техникалық хатшы: 

- онлайн-емтихан өткізу рәсімі бойынша білім алушыға қысқаша нұсқау 

береді; 

- білім алушыларға жауаптың алдын ала дайындалуының басталу және 

аяқталу уақытын белгілейді; 

- аттестаттау кезінде техникалық іркілістерді қадағалайды, техникалық 

іркілістер туралы актілер жасайды; 

-Комиссия мүшелерінің Google түріндегі қажетті құжаттарды уақтылы 

онлайн-толтыруды қамтамасыз етеді. 

3.2 Емтихан процедурасы 

Емтиханның ауызша болуына қарамастан, білім алушы жауапты қағазға 

жазып алуы тиіс, өйткені әр түрлі мәселелерді шешу кезінде апелляция 

барысында техникалық хатшы электрондық базада сақтаған жауаптың осы 

нұсқасы қолданылатын болады. 



Жауап дайындалғаннан кейін білім алушы: 

- экран арқылы оның жазбаша нұсқасын көрсетеді. Техникалық хатшы 

жауаптың көшірмесін (толық нұсқасы) PrtSc пернесін пайдалану арқылы, сондай-

ақ Word құжатына енгізу арқылы білім алушының тегі көрсетілген құжатты 

сақтау арқылы жасайды. Құжаттың электрондық нұсқасы 1 жыл бойы сақталады; 

- емтихан билетінің сұрақтары бойынша ауызша жауап береді; 

- комиссия мүшелерінің сұрақтарына жауап береді. 

Комиссия мүшелері білім алушының жауабын алқалық тыңдауды және 

Google формасы арқылы бағалауды жүзеге асырады. 

Техникалық себептер бойынша онлайн – емтихан үзілген жағдайда: 

білім алушы кез келген ыңғайлы тәсілмен дереу техникалық хатшымен 

немесе кафедра меңгерушісімен байланысады. 

Комиссия мүшелері туындаған жағдайға байланысты одан әрі тапсыру рәсімі 

туралы алқалық шешім қабылдайды (жаңа қосу / жаңа билет беру / "I" – 

Incomplete және т.б.). 

Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау 

Дайындық кезеңі 

Кафедра меңгерушілері: 

- дипломды қорғау рәсімін өткізу туралы ақпаратты білім алушыларға 

жеткізуді ұйымдастырады; 

- білім алушылардың назарына: а) е-Univer порталында "студенттің 

дипломдық жұмысты (жобаны) / магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға 

жіберілуін тексеру" модулін құру және " Антиплагиат.Б) кафедра меңгерушісіне 

ғылыми жетекшіні қайтарып алу, рецензия, сондай-ақ дипломдық жұмыстың 

электронды нұсқасында өз уақытында беру қажеттілігі туралы; 

- дипломдық жұмысты қорғау басталғанға дейін 5 жұмыс күнінен 

кешіктірмей-С. Аманжолов атындағы ШҚМУ академиялық саясатында 

сипатталған процедураға сәйкес техникалық хатшыға барлық қажетті құжаттарды 

ұсынады: дипломдық жұмыстың (жобаның) ғылыми жетекшісінің пікірі); 

- дипломдық жұмысқа (жобаға) рецензия; қорғауға ұсыныс беру туралы 

шығарушы кафедраның шешімі (кафедра отырысының хаттамасынан үзінді); 

плагиат мәніне дипломдық жұмысқа (жобаға) тексеруден өту туралы жазбаша 

қорытынды. 

- е-Univer порталында "Студенттің дипломдық жұмысты (жобаны) / 

магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға жіберілуін тексеру" модулінде 

қорытынды рұқсат береді ("Антиплагиат", ғылыми жетекшісі). 

Комиссия мүшелері: 

- білім алушыларға дипломның қорғалуын алқалы тыңдауды жүзеге 

асырады; 

- қорғау, интернет / ұялы байланыстың жоғалуы немесе болмауы кезінде 

техникалық іркілістер жағдайында жекелеген білім алушылар үшін қорытынды 

аттестаттауды өткізудің мүмкін жолдары туралы алқалы шешім қабылдайды. 

Техникалық себептер бойынша онлайн-қорғау үзілген жағдайда: 

білім алушы кез келген ыңғайлы тәсілмен техникалық хатшымен немесе 

кафедра меңгерушісімен байланысуға және туындаған мәселелер туралы оларды 

хабардар етуге тиіс. 



Комиссия мүшелері туындаған жағдайға байланысты одан әрі қорғау рәсімі 

туралы алқалық шешім қабылдайды (жаңа қосылу / қорғауды жалғастыру / қайта 

қорғау / "I" – Incomplete бағасын қою және т.б.). 

Баға қою рәсімі: 

Бағалар Google нысандарын пайдалану арқылы қойылады. Комиссияның 

әрбір мүшесі осы нысанға қол жеткізе алады және оны бағалау жолымен онлайн 

толтырады. Бұдан әрі орташа баға шығарылады. Комиссия мүшелері бағалауды 

талқылайды,даулы жағдайларды (олар туындаған жағдайда) шешеді және білім 

алушыға жария етілетін түпкілікті шешім қабылдайды. Комиссияның барлық 

мүшелері құжатты толтырғаннан кейін техникалық хатшы хаттаманы көшіріп 

алады және оны Комиссия мүшелерінің әрқайсысының электрондық поштасына 

жібереді. Хаттамамен танысқаннан кейін комиссия мүшелері жазбаша келісім 

береді /бермейді. Бұдан әрі техникалық хатшы қалыптасқан хаттаманы басып 

шығаруды жүзеге асырады және оған Комиссия мүшелерінің әрқайсысы кезекпен 

қол қою рәсімін ұйымдастырады. 

Төтенше жағдай режимі аяқталғаннан кейін барлық сканерленген құжаттар 

түпнұсқаларға ауыстырылады. 

Емтихан тапсыруға арналған техникалық талаптар: 

1. Тұрақты қосылған интернет желісіне қол жеткізу. 

2. Жұмыс үстелін көрсету функциясы бар бейнеконференция байланысы 

үшін белгіленген бағдарламаның болуы. 

3. Браузердің болуы. 

4. Веб-камерамен және микрофонмен жабдықталған компьютердің, 

ноутбуктың, планшеттің, смартфонның болуы. 

  



4-қосымша 

 

Қашықтықтан оқыту форматында қорытынды аттестаттауды 

ұйымдастыру және өткізу бойынша техникалық хатшыға нұсқаулық 

 

I Дайындық кезеңі: 

1. Қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кем дегенде 14 жұмыс күні 

бұрын оны өткізу ережесімен танысу (С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-да білім 

алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды 

аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы" (ШҚМУ қ-032-18), "С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ академиялық саясатына толықтырулар енгізу туралы 

" және ШҚМУ қ-032-18" с. Аманжолов атындағы ШҚМУ-да білім алушылардың 

үлгерімін ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды 

ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы "») 

2. Қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кем дегенде 10 жұмыс күні 

бұрын-Google нысандарын құру туралы Ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету 

және цифрландыру орталығының нұсқамадан өтуі; 

3. қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кем дегенде 5 жұмыс күні 

бұрын - Google, сондай-ақ Google аккаунттарын аттестаттау комиссиясы 

мүшелерінің баға қою және дауыс беру үшін дайындау; құрылған аккаунттар 

туралы ақпаратты комиссия мүшелеріне жеткізу; 

4 қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кем дегенде 5 жұмыс күні 

бұрын-қорытынды аттестаттауды өткізу рәсімін, Google нысандарымен жұмыс 

істеу ережелерін түсіндіру бойынша комиссия мүшелеріне нұсқау беру мақсатында 

вебинар өткізу (білім алушыларды бағалау, дауыс беру)); 

5. қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кем дегенде 3 жұмыс күні 

бұрын – идентификацияны жүзеге асыру үшін қорытынды аттестаттауға 

жіберілген білім алушылардың жеке куәліктері көшірмелерінің электрондық 

нұсқаларының болуын тексеру (кафедра меңгерушілерінен алынды) ;  

6. қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кем дегенде 2 жұмыс күні 

бұрын - қорытынды аттестаттауды өткізу үшін қажетті құжаттарды электрондық 

түрде дайындау (аттестаттау комиссиясы отырысының хаттамасы, есеп және т. б.));  

7. қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кем дегенде 1 жұмыс күні 

бұрын - техникалық проблемалардың болуын мониторингілеу және оларды 

уақтылы жою мақсатында стримингтік платформаға емтиханға қатысушыларды 

(аттестаттау комиссиясының мүшелерін, білім алушыларды) қосуды тестілеу. 

II Қорытынды аттестаттау күнін бастамас бұрын 

8. аттестаттау басталғанға дейін 1 сағат бұрын-қорытынды аттестаттауға 

қатысушыларды (білім алушыларды, аттестаттау комиссиясының мүшелерін) 

стримингтік платформаға қосу (техникалық проблемалардың болуын 

мониторингілеу және оларды уақтылы жою мақсатында));  

9. емтихан басталғанға дейін 1 сағат бұрын – білім алушының жеке басын 

идентификациялау (куәлік көшірмесін тексеру, экранда білім алушы көрсететін 

жеке куәлікпен салыстыру), білім алушы емтихан тапсыратын жұмыс үстелі мен үй 

- жайды тексеру (емтихан кезінде тыйым салынған заттардың бар / жоқ болуына 

және т.б. - экранның шеңберлі демонстрациясы арқылы). 



III Қорытынды аттестаттаудың өткізілуі 

Кешенді емтихан: 

10.аттестаттау комиссиясының жұмысын ұйымдастыру;  

11. кешенді онлайн-емтихан өткізу рәсімі бойынша білім алушыға қысқаша 

нұсқау беру;  

12. білім алушыларға жазбаша жауаптың басталу және аяқталу уақытын 

белгілеу;  

13. аттестаттау кезінде техникалық іркілістерді қадағалау, іркіліс кезінде 

техникалық ақаулық актісін жасау; техникалық ақаулар болған жағдайда білім 

алушыға комиссия мүшелерінің мәселелерін жеткізу ( білім алушы ауызша немесе 

жазбаша жауап береді); аттестаттау комиссиясының барлық мүшелеріне 

техникалық ақаулық туралы актінің электрондық көшірмесін жіберу;  

14. білім алушының жазылған жауабын компьютер экранынан көшіріп (PrtSc 

пернесін пайдалану арқылы) Word құжатында электрондық нұсқада сақтау (білім 

алушының тегі, ББ, тапсыру мерзімі көрсетілген файлдар), қорытынды аттестаттау 

аяқталғаннан кейін кафедрамеңгерушілеріне 1 жыл бойы сақтау үшін беру; 

15. онлайн-дауыс беру кезінде Комиссия мүшелерінің дауыстарын есептеу 

және тіркеу; 

16. Комиссия мүшелерінің Google нысаны түріндегі қажетті құжаттарды 

онлайн-толтырудың уақтылығын қадағалау;  

17. аттестаттаукомиссиясыотырысыныңхаттамасынресімдеу;  

18. 

қорытындыаттестаттауөткізілгенненкейінбелгіленгенмерзімдеаттестаттаукомиссия

сытөрағасыныңесебінЖОО-нанкейінгібілімберубөліміне/ОҮҰжББұсыну. 

Дипломдық жұмыстарды (жобаларды) қорғау: 

19. қорғаурәсімінесәйкесАттестаттаукомиссиясыныңжұмысынұйымдастыру;  

20. дипломдық жұмысты / магистрлік диссертацияны қорғау рәсімі бойынша 

білім алушыға қысқаша нұсқау беру;  

21. қорғау үшін қажетті құжаттардың болуын тексеру (әрбір білім алушы 

бойынша);  

22. білім алушыларға дипломдық жұмысты қорғаудың басталу және аяқталу 

уақытын белгілеу;  

23. аттестаттау кезінде техникалық іркілістерді қадағалау, іркіліс кезінде 

техникалық ақаулық актісін жасау; техникалық ақаулар болған жағдайда білім 

алушыға комиссия мүшелерінің мәселелерін жеткізу (білім алушы ауызша немесе 

жазбаша жауап береді); 

Аттестаттау комиссиясының барлық мүшелеріне техникалық ақаулық туралы 

актінің электрондық көшірмесін жіберу;  

24. онлайн-дауыс беру кезінде Комиссия мүшелерінің дауыстарын есептеу 

және тіркеу;  

25. Комиссия мүшелерінің Google нысаны түріндегі қажетті құжаттарды 

онлайн-толтырудың уақтылығын қадағалау. 

  



5-қосымша 

 

Аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу 

жөніндегі кафедра меңгерушісіне арналған нұсқаулық қашықтықтан оқыту 

 

Дайындық кезеңі: 

1. Аралық/қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 30 күн бұрын оны 

өткізу Ережелерімен танысу («С.Аманжолов атындағы ШҚМУ студенттерінің 

академиялық үлгерімін, аралық және қорытынды аттестаттауын ұйымдастыру және 

өткізу туралы ереже» (EKGU 032-18 P), «С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 

академиялық саясатына» және EKGU 032-18 P «С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да 

студенттердің академиялық үлгерімін, аралық және қорытынды аттестаттауын 

ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы» ережеге толықтырулар енгізу); 

2. Аралық/қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 30 күн бұрын бақылау-

бағалау материалдарына (емтихан билеттері, тест сұрақтары және т.б.) сараптама 

жасау, оларды кафедра отырысында бекіту; 

3. Қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 20 жұмыс күннен кем емес 

уақытта аралық/қорытынды аттестацияны ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы 

оқытушылармен түсіндіру жұмыстарын жүргізу; 

4. Аттестаттау басталғанға дейін 20 жұмыс күні ішінде оқу процесін 

ұйымдастыру және бақылау бөліміне/жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

департаментіне норма бақылау рәсімдерін жүргізу, «Антиплагиат.ВУЗ» жүйесінде 

тексеру жүргізу үшін кафедрадан тағайындалған оқытушылар туралы ақпарат 

беру; 

5. Аттестаттау басталғанға дейін кемінде 14 жұмыс күні ішінде аралық және 

қорытынды аттестациядан өту кезінде техникалық қиындықтары бар 

білімалушылар  туралы ақпаратты жинау, тіркеу бөліміне/жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім бөліміне ұсыну; 

Білім алушыларды аралық/қорытынды аттестаттауға қажетті құрал-

жабдықтармен қамтамасыз етуде барынша көмек көрсету (деканатпен, 

эдвайзерлермен, ШҚО білім басқармасымен, қалалық (аудандық) білім 

бөлімдерімен, серіктес-жұмыс берушілермен және басқалармен бірге мәселені 

шешу); 

6. Аралық/қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 3 күннен кешіктірмей 

кафедраға бекітілген пәндер бойынша емтихан материалдарының қойылатын 

талаптарға сәйкестігін және дайындығын бақылау (тест/емтихан 

билеттері/жобалық жұмыстардың тақырыптары («ашық кітаппен» (take-

homeopenbookexam) емтиханын ұйымдастыру үшін), емтихан кезінде білім 

алушыларды бағалау критерийлері);  

7. Қорытынды аттестаттау (кешенді емтихан) басталуына 2 апта қалғанда оқу 

процесін ұйымдастыру және бақылау бөліміне/жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

бөліміне кешенді емтиханға электрондық базаны құру үшін факультет кеңесі 

бекіткен емтихан сұрақтарының тізімін жіберу; 

8. Қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кемінде 3 жұмыс күні ішінде 

қорытынды аттестаттауға жіберілген білім алушылардың жеке куәліктерінің 

көшірмелерін жинау және техникалық хатшыға жіберу, емтиханды аудио және 



бейне жазуға және кейіннен бүкіл емтиханды сақтауға студенттердің жазбаша 

келісімін алу; 

9. «С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да студенттердің академиялық үлгерімін, 

аралық және қорытынды аттестаттауын ағымдық бақылауды ұйымдастыру және 

өткізу туралы» ережеге, «ШҚМУ-дың академиялық саясатына өзгерістер енгізу 

туралы» ережеге сәйкес аралық/қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру мен 

өткізуге жалпы бақылау жасау; 

10. Емтихан аяқталғаннан кейін 2 күн ішінде кафедра оқытушыларынан 

емтихан материалдарын жинау; 

Кешенді емтихан: 

11. Емтихан басталғанға дейін 1 сағат бұрын комиссия төрағасының, 

комиссияның барлық мүшелерінің кешенді емтихан қабылдаудың онлайн-рәсіміне 

қатысуын тексеру; аттестаттау комиссиясының сәйкестендірілуін қадағалау; 

Емтихан кезінде: 

12. Білім алушыға компьютер экранынан билетті жасау және оның нөмірін 

анықтау мақсатында «кездейсоқ сандар генераторы» бағдарламасын көрсету; 

13. Компьютер экранында сұрақтарды көрсету арқылы білім алушыны емтихан 

билетінің мазмұнымен таныстыру. 

Диплом жұмысын / магистрлік диссертацияны қорғау 

14. Дипломдық жұмысты / магистрлік диссертацияны қорғау басталғанға дейін 

5 жұмыс күнінен кешіктірмей кафедраның дипломдық жұмысты / магистрлік 

диссертацияны қорғауға ұсыну туралы шешімін дайындау (кафедра отырысының 

хаттамасынан көшірме); 

15. Дипломдық жұмысты / магистрлік диссертацияны қорғау басталғанға дейін 

5 жұмыс күнінен кешіктірмей ғылыми жетекшілерден қорғау рәсімін өткізу үшін 

қажетті құжаттар пакетін (электрондық нұсқада) жинау (ғылыми жетекшінің пікірі; 

рецензия; бітіртуші кафедраның қорғауға ұсыну туралы шешімі (кафедра 

отырысының хаттамасынан үзінді); дипломдық жұмысты / магистрлік 

диссертацияны плагиат жүйесінен тексеруден өткені туралы жазбаша қорытынды; 

ғылыми жарияланымдардың тізімі (магистратурада); ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын/магистрлік диссертацияны қорғау үшін); дипломдық жұмыстың / 

магистрлік диссертацияның электрондық нұсқасы және т. б.) және оны техникалық 

хатшыға ұсыну; 

16. дипломдық жұмысты / магистрлік диссертацияны қорғау басталғанға дейін 

3 жұмыс күнінен кешіктірмей е-Univer  порталында «Студенттің дипломдық 

жұмысты (жобаны) / магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға жіберілуін 

тексеру» модулінде білім алушының дипломдық жұмысты / магистрлік 

диссертацияны қорғауға жіберілгені/жіберілмегені туралы қорытынды белгі қою 

("Антиплагиат.ВУЗ" тексерушінің, норма бақылаушының, ғылыми жетекшінің 

рұқсаты болған жағдайда); 

17. дипломдық жұмысты / магистрлік диссертацияны қорғау басталғанға дейін 

3 жұмыс күнінен кешіктірмей дипломдық жұмыстың / магистрлік диссертацияның 

электрондық нұсқасын және қажетті құжаттар пакетін бітіру жұмысының қағаз 

нұсқасын дайындау және оны түптеу үшін "Берел" баспасына тапсыру; 

18. дипломдық жұмысты / магистрлік диссертацияны қорғау басталғанға дейін 

1 сағат бұрын комиссия төрағасының, комиссияның барлық мүшелерінің кешенді 



емтихан қабылдаудың онлайн-рәсіміне қатысуын тексеру; аттестаттау 

комиссиясының мүшелерін сәйкестендіру. 

  



6-қосымша 

 

Ұйым бойынша емтихан алушы - оқытушыға арналған нұсқаулық 

және аралық аттестаттауды өткізу қашықтықтан оқыту 

 

I Дайындық кезеңі: 

1. Аралық/қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 25 күн бұрын оны 

өткізу Ережелерімен танысу («С.Аманжолов атындағы ШҚМУ студенттерінің 

академиялық үлгерімін, аралық және қорытынды аттестаттауын ұйымдастыру және 

өткізу туралы ереже» (EKGU 032-18 P), «С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 

академиялық саясатына» және EKGU 032-18 P «С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да 

студенттердің академиялық үлгерімін, аралық және қорытынды аттестаттауын 

ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы» ережеге толықтырулар енгізу); 

2. Аттестаттау басталғанға дейін кемінде 20 жұмыс күні бұрын аралық 

және қорытынды аттестаттаудан өту үшін техникалық қиындықтары бар білім 

алушылар туралы ақпаратты кафедра меңгерушілеріне  жіберу; 

3. Аттестаттау басталғанға дейін кемінде 20 жұмыс күні бұрын: 

- емтихан түрлерін анықтау (ережеге сәйкес, білім алушыларда бар 

техникалық мүмкіндіктерге байланысты); кафедра меңгерушісіне емтихан түрі 

туралы мәлімет беру; 

- пән бойынша қойылатын талаптарға сәйкес емтихан материалдарын 

(емтихан билеттері, тест тапсырмаларының базасы, жобалық жұмыстардың 

тақырыптары («ашық кітаппен» (take-homeopenbookexam) емтиханын 

ұйымдастыру үшін), білім алушыларды бағалау критерийлері) дайындау, білім 

алушыларда техникалық қиындықтардың бар болуын ескере отырып және қажет 

болған жағдайда емтихан түрін ауыстыру мүмкіндігіне дайын болу; 

Емтихан басталғанға дейін 2 күн бұрын аралық аттестаттауды өткізу үшін 

емтихан материалдарының дайындығы туралы кафедра меңгерушісін хабардар ету, 

қажет болған жағдайда емтихан материалдарын көрсету. 

4. Аралық аттестаттау басталғанға дейін кемінде 14 жұмыс күні бұрын 

ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету және цифрландыру орталығының/ 

қашықтықтан оқыту технологиялар бөлімінің қызметкерлеріне сараптамадан өткен 

тест тапсырмаларының базасын ұсыну немесе қашықтықтан оқыту порталына 

тестік тапсырмаларды (тестілеу түрінде емтихан өткізілген жағдайда) өз бетінше 

жүктеу. 

5. Аралық  аттестаттаудың басталуына дейін кемінде 3 жұмыс күні бұрын 

сәйкестендіруді одан әрі жүзеге асыру үшін білім алушылардың жеке куәліктері 

көшірмелерінің электрондық нұсқаларын жинау. 

II Аралық аттесттау өткізілетін күні,  басталғанға дейін:  

6. Аттестаттау басталғанға дейін 1 сағат бұрын стримингтік платформаға 

емтихан өткізуге сілтеме жасау (кестеге сәйкес), білім алушыларға сілтеме жіберу, 

білім алушыларды стримингтік платформаға қосу (техникалық қиындықтардың 

болуын мониторингілеу және оларды уақтылы жою мақсатында); 

7. Емтихан басталғанға дейін 30 минут бұрын –білім алушының жеке басын 

сәйкестендіру (куәліктің көшірмесін тексеру, экранда білім алушы көрсететін жеке 

куәлікпен салыстыру), білім алушы емтихан тапсыратын жұмыс үстелі мен үй-



жайды тексеру (емтихан кезінде тыйым салынған заттардың бар / жоқ болуына 

және т.б.). 

III Аралық аттестаттауды өткізу: 

8. Онлайн-емтихан өткізу бойынша білім алушыға қысқаша нұсқау беру. 

9. Білім алушыға компьютер экранынан билетті жасау және оның нөмірін 

анықтау мақсатында «кездейсоқ сандар генераторы» бағдарламасын көрсету. 

10. Компьютер экранында сұрақтарды көрсету арқылы емтихан билетінің 

мазмұнымен білім алушыны таныстыру. 

11. Білім алушыларға жазбаша жауаптың басталу және аяқталу уақытын 

белгілеу. 

12. Аттестаттау кезінде техникалық іркілістерді (сбой) қадағалау, іркіліс 

(сбой) кезінде техникалық ақау актісін жасау; техникалық ақау болған жағдайда 

емтиханды ұзарту/ауыстыру мәселелерін шешу. 

Аралық аттестаттауды өткізу кезінде техникалық іркілістер/байланыс үзілген 

және соның салдарынан емтихан тапсырудың басталған процесін аяқтау мүмкін 

болмаған жағдайда, емтихан қабылдаушы-оқытушының шешімі бойынша білім 

алушы осы күні немесе ағымдағы академиялық кезеңнің басқа күні емтиханға 

қайта жіберіледі. Бұл ретте емтихан қабылдаушы-оқытушы техникалық 

ақаулықтың электрондық актісін жасайды, ал емтихан ведомосіне «I» (Incomplete) 

бағасы қойылады, егер білім алушы академиялық берешекті 30 маусымға дейінгі 

мерзімде жоймаған жағдайда «F» бағасына автоматты түрде ауысады. 

13. Білім алушы жауап дайындағаннан кейін: 

- жазбаша түрде емтихан өткізу кезінде білім алушыға факультет деканы 

орынбасарының/тіркеу бөлімінің электрондық мекенжайына шифрлауға жазбаша 

жұмысты жіберу рәсімін түсіндіру; 

- емтиханның ауызша түрінде компьютер экранынан көшіру (PrtSc пернелерін 

пайдалану арқылы) және білім алушының жазылған жауабының Word құжатында 

электрондық нұсқада сақтау (білім алушының аты-жөні көрсетілген файлдар, ББ, 

тапсыру күні); 

14. Білім алушының жұмысын тексеру және бағалау, емтихан нәтижесін білім 

алушыға жеткізу (емтихан өткізілген күні); 

15. Автоматтандырылған ақпараттық жүйеде емтихан ведомосіне емтихан 

бағасын қою; 

16. Емтихан өткізілгеннен кейін 2 тәулік ішінде кафедра меңгерушісіне 

емтихан материалдарын электронды түрде (емтиханның бейнежазбасы (ауызша 

және жазбаша түрде); білім алушылардың жазбаша жауаптарының электрондық 

көшірмелері; емтихан билеттерінің электрондық нұсқасы) ұсыну. 

  



7-қосымша 

 

Аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу 

жөніндегі декан орынбасарларына арналған нұсқаулық қашықтықтан оқыту 

 

Дайындық кезеңі: 

1. 30 күн бұрын аралық және қорытынды аттестаттауды  өткізу Ережесімен 

танысу («С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да білім алушылардың үлгерімін 

ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және 

өткізу тәртібі туралы» (ШҚМУ-дың 032-18), «С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 

академиялық саясатына толықтырулар енгізу туралы» және ШҚМУ-дың 032-18 

«С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да білім алушылардың үлгерімін ағымдағы 

бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу»); 

2. Аттестаттау басталғанға дейін кемінде 25 жұмыс күні бұрын аралық / 

қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу рәсімі туралы кафедра 

меңгерушілерімен, ПОҚ, қызметкерлермен түсіндіру жұмыстарын жүргізу; 

3. Қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кемінде 30 күн бұрын кафедра 

меңгерушілерінің дипломдық жұмысты/магистрлік диссертацияны алдын ала 

қорғау рәсімін ұйымдастыруын және өткізуін бақылау; 

4. Аттестаттау басталғанға дейін кемінде 20 жұмыс күні бұрын 

аралық/қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу рәсімі туралы білім 

алушылармен түсіндіру жұмыстарын жүргізу бойынша кафедра меңгерушілерінің, 

кураторлардың, эдвайзерлердің жұмысын үйлестіру және бақылау. 

5. Аттестаттау басталғанға дейін кемінде 14 жұмыс күні бұрын аралық және 

қорытынды аттестаттаудан өту үшін техникалық қиындықтары бар білім алушылар 

туралы ақпаратты тіркеу/жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөліміне жинау 

және жіберу. 

Аралық/қорытынды аттестаттауды өткізу үшін білім алушыларды қажетті 

жабдықтармен қамтамасыз етуге барынша қолдау көрсету (мәселені деканатпен, 

ЖАО, ШҚО білім басқармасы, қалалық (аудандық) білім бөлімдері, серіктес-

жұмыс берушілер және т. б. деңгейінде кафедралармен бірлесіп шешу); 

6. Аралық аттестаттау басталғанға дейін кемінде 5 күн бұрын емтиханға 

жіберу ведомосына оқу ақысын төлеу туралы ақпарат енгізу. Рұқсаты жоқ білім 

алушыларды аралық/қорытынды аттестаттауды одан әрі қалай өткізу шарттары 

туралы хабардар ету. 

7. Қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірмей 

техникалық хатшыларға білім алушыларды қорытынды аттестаттауға жіберу 

туралы өкімнің нұсқасын беру. 

Аралық / қорытынды аттестаттауды өткізу кезінде: 

8. «С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да білім алушылардың үлгерімін 

ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және 

өткізу тәртібі туралы», «С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың академиялық 

саясатына толықтырулар енгізу туралы» және «С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да 

білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды 

аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы» ШҚМУ-дың 032-18 



Ережесіне сәйкес аралық/қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізуге 

жалпы бақылауды жүзеге асыру. 

9. Тіркеу бөлімімен бірге білім алушылардың жазбаша жұмыстарын шифрлеу 

рәсімін жүзеге асыру (жазбаша түрде емтихан өткізілген жағдайда). 

10. Аралық/қорытынды аттестаттау нәтижелерімен келіспеген білім 

алушылардың арыздарын апелляцияға қабылдау (өтініш апелляциялық комиссия 

төрағасының атына жасалады (үлгі "Parasat" студенттерге қызмет көрсету 

орталығының порталында ұсынылған) https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-

obsluzhivaniya-studentov-parasat.html.  

Апелляцияға өтініш беру кезінде төраға болмаған жағдайда білім алушының 

өтінішіне қол қояды. 

  



8-қосымша 

 

Қашықтықтан оқыту жағдайында аралық / қорытынды аттестаттау 

рәсімдерінен өту бойынша білім алушыларға арналған нұсқаулық 

 

Жалпы нұсқаулық. Аралық аттестаттау 

Аралық/қорытынды аттестаттау кезінде емтихандарды сәтті тапсыру үшін:  

1. Аралық / қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кем дегенде 14 күн 

бұрын Ережелермен танысу (С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да білім 

алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау үлгерімін, аралық және қорытынды 

аттестаттауды ұйымдастыру мен өткізу тәртібі туралы ереже» (Е ШҚМУ032-18), 

«С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың академиялық саясатына толықтырулар 

енгізу туралы»); 

Аралық / қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу бойынша 

қадамдық нұсқаулықтарды Е-Univer порталында / қашықтан оқыту порталында 

жеке кабинеттен оқу. 

Емтиханды өткізу формасын анықтау және осы формада емтихан өткізудің 

шарттары мен ерекшеліктерін, мерзімдерін нақтылау. 

Аралық / қорытынды аттестаттау кезіндегі апелляция өткізу ережесімен, "I" 

бағасын қою жағдайындағы бағалау шарттарымен танысу (қажет болған жағдайда). 

2. Емтихан тапсыру  үшін техникалық мәселелер туындаған жағдайда  аралық 

/ қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кем дегенде 10 күн бұрын – факультет 

деканына/кафедра меңгерушісіне/ емтихан қабылдаушы-оқытушыға хабарлау. 

3. Силлабуста көрсетілген мәліметтерді, дәрістер мен практикалық сабақ 

материалдарын, сондай-ақ өзіндік жұмыс барысында алынған мәліметтерді 

пайдалана отырып, емтиханға дайындық жүргізу. 

4. Аралық / қорытынды аттестаттау басталғанға дейін кем дегенде 10 жұмыс 

күнінен бұрын, Е-Univer порталында/ қашықтан оқыту порталында жеке 

кабинетте орналасқан емтихан кестесімен танысу. 

5. Аралық / қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 5 жұмыс күнінен 

кешіктірмей  емтихан қабылдаушы-оқытушыға / кафедра меңгерушісіне жіберу 

керек:  

- емтихан кезінде сәйкестендіруді жүзеге асыру үшін жеке куәліктің 

электрондық көшірмесін (электрондық поштаға); 

- емтихан уақытында  аудио-бейне жазба жазуға және сақтауға  жазбаша 

келісім. 

6.Аралық / қорытынды аттестаттауды өткізу: 

Емтихан / кешенді емтихан 

- емтихан басталғанға дейін 1 сағат бұрын сұрақтарға жауап беру үшін А4 

парағын және емтихан тапсыруға қажетті қалам, қарындаш және басқа да кеңсе 

заттарын дайындау.  

- емтихан басталғанға дейін 30 минут бұрын емтихан қабылдаушы-

оқытушы жіберген сілтеме бойынша, стримингтік платформаға қосылу 

(техникалық ақаулықтардың болуын мониторингілеу және оларды уақтылы жою 

мақсатында); 

- емтихан басталғанға дейін 30 минут бұрын: 



– жеке басын сәйкестендіру (компьютер / ноутбук/ планшет / ұялы телефон 

экраны арқылы емтихан қабылдаушы-оқытушыға жеке куәлікті көрсету); 

- емтихан тапсыру жүзеге асырылатын үй-жайды тексеру (емтихан 

қабылдаушы-оқытушыға емтихан тапсырылатын үй-жайды, жұмыс үстелін 

панорамалық түрде көрсету. Қосымша құрылғылардың, сондай-ақ емтихан кезінде 

тыйым салынған заттардың болуына жол берілмейді. Барлық артық компьютерлік 

бағдарламаларды жабу қажет). 

7. Емтихан қабылдаушы-оқытушының емтиханды өткізу тәртібі бойынша 

қысқаша нұсқаулығын тыңдау; 

8. Емтихан билетінің нөмірін анықтау (Компьютер экранында, емтихан 

қабылдаушы-оқытушының  «кездейсоқ сандар генераторы» бағдарламасымен 

көрсетуі арқылы); 

9. Компьютер экранында емтихан қабылдаушы-оқытушы көрсеткен емтихан 

билетінің сұрағымен танысу. 

10. Жауапты дайындауға бөлінген уақытта қағаздағы жауап тезистерін  

тіркеу (әр түрлі мәселелерді шешуде (олар туған жағдайда) / апелляция барысында 

(қажет болған жағдайда) оқытушы электрондық базада сақтаған жауаптың осы 

нұсқасы болады). 

Білім алушыға  дайындалуға 20 минутқа дейін, жауап беруге 10-15 минутқа 

дейін уақыт беріледі. Аттестаттау кезінде қорытынды жауап аттестаттау 

комиссиясының барлық мүшелерінің қатысуымен айтылады.  

Егер емтихан тест түрінде өткізілсе, компьютерлік бағдарламамен 

қалыптастырылған кездейсоқ таңдау әдісімен білім алушыға электронды тест 

базасынан 20 емтихан сұрақтары алынады. Тестілеу уақыты - 50 минут. 

11. Жауап дайындалғаннан кейін: 

- компьютер / ноутбук / планшет / ұялы телефон экран арқылы жауап беру 

(оқытушы жауаптың көшірмесін (толық нұсқасы) PrtSc пернесін пайдалану 

арқылы, сондай-ақ білім алушының тегі көрсетілген құжатты сақтау арқылы 

жасайды).  

- емтихан билетінің сұрақтары бойынша ауызша жауап беру; 

- емтихан қабылдаушы-оқытушының сұрақтарына жауап беру (аралық 

аттестаттау) / аттестаттау комиссиясы мүшелерінің сұрақтарына жауап беру 

(қорытынды аттестаттау). 

12. Техникалық себептерге байланысты емтихан үзілген жағдайда, кез-келген 

ыңғайлы әдіспен тез арада емтихан қабылдаушы-оқытушымен/ кафедра 

меңгерушісімен / эдвайзермен / техникалық хатшымен (қорытынды аттестаттау) 

байланысу керек. Одан әрі емтиханды жалғастырып тапсыру  туралы шешімді  

емтихан қабылдаушы-оқытушы өзі қабылдайды. 

13. Емтихан кезінде сөйлесуге, көшіруге, орнынан тұруға, ұялы 

телефондарды, Bluetooth, фотоаппараттар мен бейнекамераларды пайдалануға 

тыйым салынады. Осы талаптар бұзылған жағдайда емтихан тоқтатылады. 

Емтихан қабылдаушы-оқытушы / аттестаттау комиссиясымен бірге тиісті акт 

жасайды. Емтихан ведомосына "0" деген баға қойылады. 

Емтихан тапсырудың нәтижелері өткізілген күні хабарланады. 

 

 



Дипломдық жұмысты / магистрлік диссертацияны қорғау 

Дайындық кезеңі: 

13. Дипломдық жұмысты / магистрлік диссертацияны қорғаудан 10 күн 

бұрын «Антиплагиат.ВУЗ» жүйесінде дипломдық жұмысты / магистрлік 

диссертацияны тексеріп, электронды нұсқасын жауапты тұлғаның электронды 

поштасына жіберу қажет. Ұқсастық белгісіне тексеру рәсімінен өткені туралы 

белгіленген үлгідегі анықтаманы алу. E-Univer порталында «Студенттің 

дипломдық жұмысты (жобаны) / магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға 

жіберілуін тексеру» модулінде қорғауға рұқсат алу. 

Қорғауға рұқсат беріледі, егер: 

- дипломдық жұмыс мәтінінің түпнұсқалық пайызы 50% және одан жоғары 

(дәйексөзді ескерусіз). Егер дипломдық жұмыс (жоба) мәтінінің түпнұсқалығы 

белгіленген көрсеткіштерден төмен болса және 50% - дан төмен, бірақ 40% - дан 

жоғары болса, білім алушы (егер уақыт бойынша мүмкіндік болса) оны жөндеу 

құқығын алады. Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбын ауыстыру бұл 

жағдайда талап етілмейді. Бірегейлік көрсеткіші 40% - дан төмен болған жағдайда 

білім алушы осы академиялық кезеңде қорғауға жіберілмейді. Бұл ретте 

дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы өзгертілуі тиіс; 

14. Қорғауға дейін 7 күннен кешіктірмей диссертацияны (жобаны)  

сканерленген электронды құжат түрінде өткізіп, рецензия алу; 

15. Қорғау  басталғанға дейін 7 күннен кешіктірмей нормативтік бақылау 

рәсімінен өтіп (қорытынды жұмыстың электронды нұсқасы бөлімнің жауапты 

тұлғасының электрондық поштасына жіберіледі, ұсыныстарға байланысты қажетті 

түзетулер енгізіледі) e-Univer порталында «Студенттің дипломдық жұмысты 

(жоба) / магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға қабылдануын тексеру» 

модулінде қорғауға арналған нормативтік бақылаудан» өту. 

16. Қорғауға дейін 7 күн бұрын диссертацияның (жобаның) ғылыми 

жетекшісінің пікірін сканерленген электрондық құжат түрінде алу; 

17. Қорғауға дейін 7 күн бұрын университет порталының «Студенттің 

дипломдық жұмысты (жоба) / магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға 

қабылдауын тексеру» модулінде бөлім меңгерушісінен электронды қорғауға 

қорытынды рұқсат алыңыз. 

18. Дипломдық жұмысты / магистрлік диссертацияны қорғау басталғанға 

дейін 7 күн бұрын электрондық қорғауға қажетті құжаттар пакетін ғылыми 

жетекшінің электронды поштасына жіберіңіз: 

19. Дипломдық жұмысты / магистрлік диссертацияны қорғау жетекшінің оң 

пікірі және дипломдық жұмыс / магистрлік диссертацияның бейініне сәйкес 

келетін бір маманның рецензиясы болған жағдайда жүзеге асырылады. Студент 

рецензенттің оң және теріс пікірі болған жағдайда да дипломдық жұмысты / 

магистрлік диссертацияны қорғауға рұқсат етіледі. Егер ғылыми жетекші «қорғауға 

рұқсат етілмейді» деген теріс қорытынды берсе, студент дипломдық жұмысты / 

магистрлік диссертацияны қорғамайды; 

- дипломдық жұмыс / магистрлік диссертацияға шолу; 

- дипломдық жұмыс / магистрлік диссертацияны плагитаттық бақылаудан 

өткізу туралы жазбаша пікір; 

- ғылыми басылымдардың тізімі және көшірмелері (магистранттар үшін); 



- диплом жұмысының / магистрлік диссертацияның электронды нұсқасы 

(С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасынан басып шығаруға және  

бекітуге). 

20.Қорғау сертификаттау комиссиясының барлық мүшелерінің қатысуымен 

жүзеге асырылады. 

21.Дипломдық жұмысты / магистрлік диссертацияны қорғау кезінде - экранды 

көрсету режимінде презентацияны көрсету, камера алдында баяндама жасау (сөз 

сөйлеу), комиссия мүшелерінің ауызша сұрақтарына жауап беру. 

Техникалық қиындықтар туындаған жағдайда, аттестатау комиссиясының 

мүшелері, техникалық хатшы сұрақтар қояды. Сұрақтарға жауап ауызша да, 

жазбаша да берілуі мүмкін. 

Сөйлеуге (есеп) берілетін уақыт 7-10 минуттан аспайды. Қорғаудың жалпы 

уақыты, оның ішінде ауызша баяндама және комиссияның сұрақтарына жауап 15 

минуттан аспайды. 

Дипломдық жұмысты / магистрлік диссертацияны қорғау нәтижелері 

сертификаттау комиссиясы отырысының хаттамасына қол қойылғаннан кейін, 

өткізілген күні жарияланады. 

 

Аралық / қорытынды аттестаттаудан өтуге қойылатын техникалық 

талаптар: 

1. Интернетке тұрақты қосылыспен қол жеткізу. 

2. Бейнеконференция байланысы кезінде жұмыс үстелін көрсету үшін арнайы 

бағдарламаны орнату. 

3. Браузердің болуы. 

4. Веб-камерамен және микрофонмен жабдықталған компьютер / ноутбук / 

планшет / смартфонның болуы. 

 

Онлайн-прокторинг арқылы өткізілетін тестілік емтиханға қойылатын 

талаптар: 

1. Веб-камера студенттің алдында қатаң түрде орнатылуы керек, камераны 

бүйіріне орнатуға болмайды. 

2. Басы жақтаумен толығымен қоршалуы керек, камераның көру өрісін 

ішінара немесе толық қалдыруға болмайды. 

3. Адам веб-камераны көру аймағының ортасында болуы керек және сеанстың 

ішінде камера түсіретін кеңістіктің кем дегенде 10% -н алуы керек. 

4. Көзілдірік киюге тыйым салынады, мөлдір линзалары бар көзілдіріктерді 

ғана қолдануға болады. 

5. Емтихан кезінде жұмыс орнынан шығып кетуге тыйым салынады. 

6. Емтиханды браузерден өту керек, оның терезесі толық экранға шығарылуы 

керек, сіз басқа қосымшаларға ауыса алмайсыз (браузерлерді қоса) немесе 

браузерді кішірейте алмайсыз, үшінші тарап қойындыларын (парақтарды) аша 

алмайсыз. 

7. Компьютерде браузерден басқа веб-камераны қолданатын барлық 

бағдарламалар өшірілуі керек. 

8. Емтиханның материалдары мен мазмұнын кез-келген түрде жазып алуға, 

сондай-ақ оларды үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады. 



9. Дыбыстық, визуалды немесе басқа кеңестерді пайдалануға тыйым 

салынады. 

10. Егер жүйені немесе протекторды алдау әрекеті жасалса, емтихан 

нәтижелері жойылады. 

 

 

  



9-қосымша 

 

Аралық аттестацияны өткізу барысындағы компьютерлік техниканың 

техникалық ақауы (интернет-байланыстың үзілуі) туралы АКТ  

 

Мен _______________________________________________________________,  
емтихан қабылдаушы-оқытушының  тегі, аты, әкесінің аты 

емтихан қабылдаушы-оқытушы бола отырып, ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
ББ атауы 

білім беру бағдарламасының ___________________ оқыту тілінде  
                                                     қазақша/орысша  
____________________________оқу нысанындағы ________ курс  
   күндізгі/ ҚОЖ қолдана отырып күндізгі/ сырттай    
білім алушы_____________________________________________________________                                                                                          
     білім алушының аты-жөні 
______________________________________________________________________   

пәннің атауы  
пәні бойынша ______________________________ түрде емтихан өткізу  
                                                    ауызша/жазбаша/тест түрінде 

барысында ______________ келесідей сипаттағы техникалық ақаулар фактісі 
                            емтиханды өткізу күні  
тіркелгені туралы осы актіні жасадым: 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
                                                техникалық ақаудың қысқаша сипаттамасы   

 

Білім алушы актімен танысты. 

 

 

Күні 

 

Емтихан қабылдаушы-оқытушының қолы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Қорытынды аттестацияны өткізу барысындағы компьютерлік техниканың 

техникалық ақауы (интернет-байланыстың үзілуі) туралы АКТ  

 

Мен _______________________________________________________________,  
техникалық хатшының  тегі, аты, әкесінің аты 

техникалық хатшы бола отырып, ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
ББ атауы 

білім беру бағдарламасының ______________________оқыту тіліндегі білім алушы 
                                                           қазақша/орысша  

__________________________________________________________________                                               
білім алушының аты-жөні 

___________________________________________________________________   
кешенді емтихан/ дипломдық жұмысты (жобаны)/ магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау    

 

______________  өткізу барысында келесідей сипаттағы техникалық ақаулар 
емтиханды өткізу күні 
фактісі тіркелгені туралы осы актіні жасадым: 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
                                                техникалық ақаудың қысқаша сипаттамасы   

 

Аттестациялық комиссияның мүшелері актімен танысты. 

Білім алушы актімен танысты. 

 

 

Күні 

 

Техникалық хатшының қолы 

 

 

 


