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АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТ 

1. Кіріспе 

 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университеті (бұдан әрі – Университет) – 

жоғары кәсіби және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру қызметтерін көрсететін елдің 

Шығыс өңірінің жетекші оқу, ғылыми, әдістемелік және мәдени орталықтарының бірі. 

Университет Қазақстан Республикасының ең көне жоғары оқу орындарының бірі 

болып табылады. 1952 жылы Қазақ КСР Шығыс өңірі үшін педагогикалық кадрларды 

даярлау мақсатында КСРО Министрлер Кеңесінің 1952 жылғы 5 шілдедегі №17027-Р 

қаулысымен Семей мұғалімдер институты Өскемен қаласына ауыстырылды және оның 

базасында Өскемен педагогикалық институты (ӨПИ) құрылды. 

1982 жылы КОКП ОК және КСРО СМ қаулысымен оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру 

және мұғалімдерді даярлау сапасы бойынша жоғары оқу орындарының Бүкілодақтық 

социалистік жарыстарының нәтижелері бойынша КСРО 15 Республикаларының 262 

педагогикалық жоғары оқу орындары арасында бірінші орын және ауыспалы Қызыл Ту 

берілді. 1984 жылы ӨПИ - дің өндірістік жетістіктері үшін Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 

Құрмет грамотасымен марапатталды. 

Қазақ КСР Министрлер Кабинетінің 1991 жылғы 31 қаңтардағы №75 қаулысымен ӨПИ 

Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті (ШҚМУ) болып қайта құрылды.  

2003 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 03 қазандағы №1021 

қаулысымен ШҚМУ-ға Қазақ КСР Ғылым Академиясының корреспондент-мүшесі, 

лингвист-түркітанушы ғалым Сәрсен Аманжоловтың есімі берілді. 

«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің жоғары оқу орындарының 

кейбір мәселелері туралы» ҚР Үкіметінің 2019 жылғы 11 қазандағы № 752 Қаулысымен, 

«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университеті» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамын құру туралы ҚР ҚМ Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті 

(бұдан әрі - ҚР ҚМ ММЖК) төрағасының 2020 жылғы 21 мамырдағы № 304 бұйрығымен 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті коммерциялық емес 

акционерлік қоғам (бұдан әрі-КЕАҚ, қоғам) болып қайта құрылды. 

2009 жылы университет әлемнің 600-ден астам университеттерін біріктіретін 

Университеттердің Ұлы Хартиясына қол қойды. Университет жоғары оқу орындарының жеті 

халықаралық ассоциациясының мүшесі болып табылады: университеттердің Еуразиялық 

қауымдастығы (1995 ж.); Жоғары мектептің Халықаралық академиясы (1998 ж.); 

Университеттердің Ұлы Хартиясы (2009 ж.); «Алтай – біздің ортақ үйіміз» - Халықаралық 

үйлестіру кеңесі (СРБА, 2011 ж.); Азия университеттерінің қауымдастығы (2013 ж.), 

университеттердің Еуропалық қауымдастығы (2016 ж.), «Ядролық технологиялар саласында 

білім беру және мамандарды даярлау (STAR-NET)» өңірлік желісі (2016 ж.). 2014 жылдан 

бастап ЖОО ректоры "Алтай – біздің ортақ үйіміз" Халықаралық үйлестіру кеңесінің СРБА 

төрағасы болып табылады. 

Қазіргі уақытта Университет білім беру қызметтерінің кең спектрін және жоғары 

сапасын қамтамасыз етеді. ЖОО-ның негізгі міндеті ғылым мен практика жетістіктері 

негізінде тұлғаның кәсіби қалыптасуы мен дамуына бағытталған білім беру 

бағдарламаларын меңгеру үшін қажетті жағдай жасау арқылы жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау болып табылады. Университет кәсіби білім 
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берудің үш сатылы моделі бойынша мамандарды даярлауды жүзеге асырады (бакалавриат – 

магистратура – PhD докторантура).  

Академиялық саясат университеттің стратегиялық мақсаттарымен, оның миссиясымен 

және пайымдауымен анықталады. 

Мамандарды даярлау сапасының міндеттерін үйлестіру және білім алушылардың 

қажеттіліктерінің қанағаттануын арттыру ЖОО-ның менеджмент жүйесінің құрамдас бөлігі 

болып табылатын сапа менеджменті жүйесімен қамтамасыз етіледі. 
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2. Академиялық саясат паспорты  

 

Толық атауы:  Сарсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің 

Академиялық саясаты 

Әзірлеу үшін 

негіздеме: 

1. «Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының 

академиялық және басқарушылық дербестігін кеңейту мәселелері 

бойынша кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 4 шілдедегі 

№171-VI Заңы  

2. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III 

«Білім туралы» Заңы. 

3. «Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық 

даму жоспарын бекіту және Қазақстан Республикасы Президентінің 

кейбір жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы» 2018 ж. 15 

ақпандағы №636 Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы. 

4. «Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды 

дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 ж. 24 

шілдедегі №460 Қаулысы.  

5. Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын 

реттеу жөніндегі республикалық үшжақты комиссияның 2018 ж. 31 

қазандағы хаттамасымен бекітілген «Ұлттық біліктілік шеңбері». 

6. «Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды 

дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 

желтоқсандағы №988 Қаулысы.  
7. «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 

даярлау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 

қазандағы №569 бұйрығы. 

8. «Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім 

беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің 

үлгілік қағидалары» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығы.  

9. «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға 

қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 

қазандағы №600 бұйрығы. 

10. «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 

бұйрығы. 

11. Қазақстан Республикасы №391 "Білім беру қызметіне қойылатын 

біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар 

тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

Министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы №391 бұйрығы. 

12. "Қашықтықтан оқытылатын білім беру технологиялары бойынша 

оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 

наурыздағы №137 бұйрығы. 

13. «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік 

стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және мөлшерін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы 
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№116 қаулысы. 

14. «Шетелде, оның ішінде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға 

жіберу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2008 жылғы 19 қарашадағы №613 бұйрығы. 

15. «Мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және 

оларды беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы №39 

бұйрығы. 

16. «Маманға жұмысқа жолдама беру, өз бетінше жұмысқа орналасу 

құқығын беру, мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алған 

азаматтардың жұмысты өтеу жөніндегі міндеттен босату немесе 

міндеттерді тоқтату қағидаларын бекіту және Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы №58 «Білім беру грантын беру 

ережесін бекіту туралы» қаулысына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 

наурыздағы №390 қаулысы. 

17. «Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру 

ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 

жылғы 23 қаңтардағы №58 Қаулысы.  
18. «Стипендиялық бағдарламаларға қатысу үшін үміткерлерді іріктеу 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 8 қазандағы №548 бұйрығы. 

19. «Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру 

және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 

қарашадағы №583 бұйрығы  

20. «Әдістемелік (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңес 

қызметінің үлгі ережесін және оны сайлау тәртібін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі міндетін 

атқарушының 2007 жылғы 21 желтоқсандағы №644 бұйрығы. 

21. «Бейресми білім беретін танылған ұйымдардың тізбесіне енгізілген 

ұйымдар ұсынатын бейресми білім беру арқылы ересектердің алған 

оқу нәтижелерін тану ережесін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 28 

қыркүйектегі №508 бұйрығы. 

22. «Сырттай, кешкі және экстернат нысанында алуға жол берілмейтін 

кәсіптер мен мамандықтардың тізбесін бекіту туралы және жоғары 

білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында 

экстернат нысанында оқуға рұқсат беру қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2010 жылғы 8 

ақпандағы №40 бұйрығы. 

23. «Экстернат және сырттай оқу нысанында оқытуға жол берілмейтін 

жоғары білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының тізбесін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 2 қазандағы №530 бұйрығы. 

24. «Білім беру ұйымдарында, жетім балалар мен ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдарда пандемия 

кезеңінде COVID-19 коронавирустық инфекцияның таралуына жол 

бермеу жөніндегі шараларды күшейту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 14 

наурыздағы №108 Бұйрығы.  

25. "Пандемия кезеңінде білім беру ұйымдарында СОVID-19 

коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу жөніндегі 

шараларды күшейту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 
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ғылым министрлігінің 2020 жылғы 1 сәуірдегі №123 Бұйрығы. 

26. С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің 2018-2022 жылдарға арналған Даму Бағдарламасы 

(Ғылыми кеңестің 2018 жылғы 3 қазандағы шешімімен бекітілген, №2 

хаттама). 

27. Е ШҚМУ 032-18 «С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да білім 

алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауды, аралық және 

қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы». 

28. Е ШҚМУ 033-18 «С. Аманжолов атындағы ШҚМУ білім 

алушыларына академиялық демалыс беру тәртібі туралы». 

29. Е ШҚМУ 034-18 "Білім алушыларды қайта қабылдау, ауыстыру 

және оқудан шығару тәртібі туралы». 

30. Е ШҚМУ 002-17 «Академиялық адалдық ережелері». 

31. "COVID-19 коронавирустық инфекция пандемиясы кезеңінде оқу 

процесін қашықтықтан білім беру технологияларына көшіру кезінде 

білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі қосымша шаралар 

туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 

жылғы 08 сәуірдегі № 135 бұйрығы; 

32. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 

жылғы 04 мамырдағы № 179 бұйрығымен бекітілген COVID -19 

коронавирустық инфекция пандемиясы кезеңінде жоғары және 

(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында аралық 

және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік 

ұсынымдар. 

 

Әзірлеуші:  Академиялық саясат және білім беру бағдарламаларын басқару 

департаменті. 

 

Іске асыру 

мерзімі: 

2019-2022 жылдар. 

 

Қайта қараудың 

кезеңділігі: 

Қажет болған жағдайда, Қазақстан Республикасында білім беру 

қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілер, Университет 

Жарғысы мен стратегиясы өзгерген, білім беру бағдарламаларын 

әзірлеуге қойылатын талаптарды қайта қараған жағдайда және т. б. 
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3. Негізгі ережелер 

 

Назарбаев Университетінің тәжірибесін ескере отырып, жоғары оқу орындарының 

академиялық және басқарушылық дербестігін кезең-кезеңмен кеңейту көзделген Мемлекет 

басшысы Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлт жоспары-100 нақты қадам» бағдарламасында берген 

тапсырмаларын орындау мақсатында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 

актілеріне жоғары оқу орындарының академиялық және басқарушылық дербестігін кеңейту 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР 2018 ж. 4 шілдеде 

№171-VІ Заңы әзірленді. 

Жоғары оқу орындарының академиялық дербестігін кеңейту олардың бәсекеге 

қабілеттілігін нығайтуға ғана емес, ең алдымен, өз қызметінің нәтижелері үшін әлеуметтік 

жауапкершілікті арттыруға, мамандарды даярлау сапасына, өскелең ұрпақтың қазіргі 

заманғы дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған. Дәл осы ұстанымдар С.Аманжолов 

атындағы Шығыс Қазақстан университетінің миссиясы мен көзқарасында және оның 

академиялық саясатында көрініс тапты. 

С. Аманжолов атындағы ШҚУ академиялық саясаты (бұдан әрі – Академиялық саясат) 

білім беру қызметін жоспарлау мен басқару және білім беру сапасын арттыруға бағытталған 

оқу үдерісін тиімді ұйымдастыру бойынша шаралар, ережелер мен рәсімдер жүйесін 

білдіреді. 

Университеттің академиялық саясатының мақсаты - еңбек нарығының, жеке тұлғаның 

қажеттіліктерін қанағаттандыратын және үздік әлемдік тәжірибеге сәйкес келетін жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізу. 

Академиялық саясат келесі негізгі буындарды қамтиды: білім беру сапасы кепілдігінің 

саясаты; білім беру бағдарламаларын әзірлеу саясаты; Академиялық адалдық саясаты; 

студентке бағытталған оқыту саясаты; ECTS кредиттерін тану саясаты; білім алушыларды 

қабылдау саясаты; оқу процесін жоспарлау және ұйымдастыру саясаты; білім алушылардың 

оқу жетістіктерін бақылау және бағалау саясаты; білім алушыларды ауыстыру, қайта 

қабылдау, оқудан шығару, академиялық демалыс беру саясаты; білім алушыларға 

мемлекеттік стипендияларды төлеу тәртібі; кредиттік ұтқырлықты қоса алғанда, 

академиялық ұтқырлық саясаты; инклюзивті білім беруді жүзеге асыру саясаты; кәсіби 

бағдарлау саясаты, түлектерді жұмысқа орналастыру. 

Университет барлық білім алушыларға сапалы және қолжетімді білім алуға тең 

мүмкіндік береді. Университет ерекше білім беру қажеттілігі бар білім алушыларға қатысты 

нәсілдік, ұлттық, этникалық, діни, жыныстық белгілері бойынша, сондай-ақ әлеуметтік және 

отбасы жағдайы, физиологиялық мүмкіндіктері, жасы немесе басқа да субъективті 

критерийлер негізінде кемсітушілікке жол бермейді. 

Академиялық саясат университеттің барлық құрылымдық бөлімшелерінің, ПОҚ, 

қызметкерлер мен білім алушылардың орындауы үшін міндетті. Академиялық саясат 

талаптарын бұзу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және жоғары оқу 

орнының ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес университеттің лауазымды тұлғаларына, 

ПОҚ, қызметкерлер мен білім алушыларға тәртіптік ықпал ету шараларын қолдануға негіз 

болып табылады. 
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4. Белгілер мен қысқартулар  
 

Осы академиялық саясатта келесі белгілеулер мен қысқартулар қолданылады: 

АК - аттестаттау комиссиясы; 

БП - базалық пәндер; 

ЖК - ЖОО компоненті; 

ЖОО – жоғары оқу орны; 

С. Аманжолов атындағы ШҚУ – С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 

университеті; 

МЖБС – мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты; 

АС және БББД - академиялық саясат және білім беру бағдарламаларын басқару 

департаменті; 

ТСЖК - тәртіптік-сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңес; 

ҚББТ - қашықтықтан білім беру технологиялары; 

ҰБТ - Ұлттық бірыңғай тестілеу; 

ЖБЕК - Жоғары білімнің Еуропалық кеңістігі; 

ЖОЖ - Жеке оқу жоспары; 

ТК – таңдау бойынша компонент; 

КТ - кешенді тестілеу; 

КОТ - Кредиттік оқыту технологиясы; 

ЭПК - элективті пәндер каталогы; 

ҚР БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі; 

ЖжЖКБҰ - жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары;  

МК- міндетті компонент; 

БББ - білім беру бағдарламасы; 

ЖБП - Жалпы білім беретін пәндер; 

ЕББҚ бар білім алушы - ерекше білім беру қажеттілігі бар білім алушы; 

ЖООКББ - жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі; 

ОПҰББ - оқу үдерісін ұйымдастыру және бақылау бөлімі; 

ТК - тіркеу кеңсесі; 

СЖБ - студенттік іс жүргізу бөлімі; 

ПОҚ - профессорлық-оқытушылық құрам; 

БББ жетекшісі - білім беру бағдарламасының жетекшісі; 

ОЖЖ - оқу жұмыс жоспары; 

ББББ - бірлескен білім беру бағдарламасы; 

БОӨЖ - оқытушының басшылығымен орындалатын өзіндік жұмыс; 

БӨЖ - білім алушының өзіндік жұмысы; 

ТОЖ - типтік оқу бағдарламасы; 

ОӘЖ - оқу-әдістемелік жұмыс; 

ПОӘК - пәннің оқу-әдістемелік кешені; 

АТҚжЦО - ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету және цифрландыру орталығы; 

"PARASAT" СҚКО - "PARASAT" студенттерге қызмет көрсету орталығы. 

ЖАОК - жаппай ашық онлайн курс; 

СББР - сандық білім беру ресурстары; 
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5. Академиялық саясатта қолданылатын терминдер 

 

Осы академиялық саясатта нормативтік-құқықтық құжаттардан алынған терминдер мен 

анықтамалар қолданылады. 

Төменде осы процедурада жиі қолданылатын және маңызды терминдеркелтірілген: 

 

Академиялық 

күнтізбе  

 

- демалыс күндерін (демалыс және мереке күндерін) көрсете 

отырып, оқу жылы ішінде оқу және бақылау іс-шараларын, кәсіптік 

іс-тәжірибелерді өткізу күнтізбесі;  

Академиялық 

кредит 

- білім алушының және (немесе) оқытушының ғылыми және 

(немесе) оқу жұмысы (жүктемесі) көлемінің біріздендірілген өлшем 

бірлігі; 

Академиялық кезең  - білім беру ұйымы дербес белгілейтін теориялық оқыту кезеңінің 

үш түрі: семестр, триместр, тоқсан; 

Академиялық 

ұтқырлық  

- білім алушыларды немесе оқытушы-зерттеушілерді белгілі бір 

академиялық кезеңге (семестр немесе оқу жылына) басқа ЖОО-ға 

(ел ішінде немесе шетелде) меңгерілген оқу бағдарламаларын, 

пәндерді өз ЖОО-да академиялық кредиттер түрінде міндетті түрде 

қайта есептеумен оқыту немесе зерттеу жүргізу үшін немесе басқа 

ЖОО-да оқуды жалғастыру үшін ауыстыру;  

Білім алушының 

академиялық 

рейтингі 

- аралық аттестаттау нәтижелері бойынша жасалатын білім 

алушының оқу бағдарламасын және (немесе) модульдерді және оқу 

қызметінің өзге де түрлерін меңгеру деңгейінің сандық көрсеткіші; 

Академиялық 

еркіндік 

- білім алушылардың, оқытушылардың шығармашылық дамуына 

жағдай жасау және оқытудың инновациялық технологиялары мен 

әдістерін қолдану мақсатында таңдау компоненті пәндері, 

оқытудың қосымша түрлері бойынша және білім беру қызметін 

ұйымдастыру үшін білім беру мазмұнын дербес анықтаудағы білім 

беру үдерісі субъектілерінің өкілеттіктерінің жиынтығы;  

Академиялық 

Кеңес 

- еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес білім беру 

бағдарламаларын жобалаумен, әзірлеумен және жетілдірумен 

айналысатын жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру ұйымының алқалы органы; 

Академиялық 

дәреже 

- тиісті білім беретін оқу бағдарламаларын меңгерген білім 

алушыларға қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша білім 

беру ұйымы беретін дәреже;  

Академиялық сағат - оқу сабақтарының көлемін немесе оқу жұмысының басқа түрлерін 

өлшеу бірлігі. 1 академиялық сағат 50 минутқа тең; академиялық 

күнтізбені, оқу сабақтарының кестесін құрастырғанда, сондай-ақ 

педагогикалық жүктемені жоспарлағанда және оқытушының 

жұмысын есептегенде қолданылады; 

Академиялық 

адалдық 

- жазбаша жұмыстарды (бақылау, курстық, эссе, дипломдық, 

диссертациялық жұмыстар) орындауда, емтихандарға жауап 

беруде, зерттеулерде, өз ұстанымын білдіруде, академиялық 

қызметкерлермен, оқытушылармен және басқа да білім 

алушылармен өзара қарым-қатынасnа, сондай-ақ бағалау кезінде 

білім алушының оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен 

қағидаттар жиынтығы; 

Апелляция 

 

 

Асинхронды оқыту 

- білімді объективті бағалауға күмән болған жағдайда білім 

алушының бастамасы бойынша өткізілетін рәсім;  

 

- білім беру процесі мен дағдыларды белгілі бір орын мен уақытқа 

байланыссыз оқыту форматы; 

Бакалавриат - тиісті білім беру бағдарламасы бойынша 240 академиялық 
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кредиттерді міндетті түрде меңгере отырып, "бакалавр" дәрежесін 

берілетін кадрлар даярлауға бағытталған жоғары білім деңгейі; 

Оқу жетістіктерін 

бағалаудың балдық 

рейтингтік әріптік 

жүйесі 

Геймификация 

(ойын) 

- білім алушылардың рейтінгін белгілеуге мүмкіндік беретін және 

халықаралық тәжірибеде қабылданған әріптік жүйенің бағалауда 

сандық баламасына сәйкес оқу жетістіктерінің деңгейін бағалаудың 

баллдық жүйесі; 

- техникасы оқытуды ережелермен, рөлдермен, виртуалды 

марапаттармен, миссиялармен, ойын мақсатына жету үшін 

мағыналы таңдау жасау мүмкіндігімен қызықты ойын процесіне 

айналдыратын онлайн оқыту процестеріне ойын маңыздылығын 

беру; 

Екі дипломды білім 

беру 

- екі тең бағалы диплом немесе бір негізгі және екінші қосымша 

диплом алу мақсатында екі білім беру бағдарламасы мен оқу 

жоспары бойынша оқу мүмкіндігі; 

Дескрипторлар - оқу нәтижелеріне, қалыптасқан құзыреттерге және академиялық 

кредиттерге негізделген жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім берудің тиісті деңгейінің (сатыларының) білім беру 

бағдарламасын оқуды аяқтағаннан кейін білім алушылар алған 

білім, білік, дағды мен құзыреттіліктердің деңгейі мен көлемін 

сипаттау; 

Дипломдық жұмыс 

(жоба)  

- білім алушының білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес 

өзекті мәселені өз бетінше зерттеу нәтижелерін қорытуды 

білдіретін бітіру жұмысы.; 

Докторантура - білім беру бағдарламалары тиісті даярлау бағыты бойынша 

философия докторы (PhD) / бейін бойынша доктор дәрежесін бере 

отырып, кемінде 180 академиялық кредитті міндетті түрде 

меңгерілетін ғылыми, педагогикалық және (немесе) кәсіптік қызмет 

үшін кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім; 

Докторант - докторантурада білім алатын тұлға; 

Бейіні бойынша 

доктор 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 

танылған, тиісті кәсіби қызмет саласы бойынша докторантура 

бағдарламасын меңгерген және Қазақстан Республикасында немесе 

одан тыс жерлерде диссертация қорғаған тұлғаларға берілетін 

дәреже; 

Философия 

докторы (PhD) 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 

танылған, ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша докторантура 

бағдарламасын меңгерген және Қазақстан Республикасында немесе 

одан тыс жерлерде диссертация қорғаған тұлғаларға берілетін 

дәреже; 

Докторлық 

диссертация 

- теориялық ережелер әзірленген, олардың жиынтығын жаңа 

ғылыми жетістік ретінде саралауға болатын немесе ғылыми мәселе 

шешілген, немесе енгізілуі ел экономикасының дамуына елеулі 

үлес қосатын ғылыми негізделген техникалық, экономикалық 

немесе технологиялық шешімдер жазылған өзіндік зерттеуі болып 

табылатын докторанттың ғылыми жұмысы; 

Қашықтықтан 

оқыту 

- оқу процесіне тән барлық компоненттерді (мақсаттарды, 

мазмұнды, әдістерді, ұйымдастыру нысандарын, оқыту 

құралдарын) көрсететін және электрондық, ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың, телекоммуникациялық 

құралдардың немесе интерактивтілікті көздейтін басқа да 

құралдардың көмегімен қашықтықтан іске асырылатын 

педагогикалық қызметкер мен білім алушылардың өзара іс-қимылы 

жүзеге асырылатын оқытуды ұйымдастыру нысаны; 



11 

 
 

Қашықтықтан 

білім беру 

технологиялары 

- білім алушы мен педагог қызметкердің жанама немесе толық емес 

жанама өзара іс-әрекеттер кезінде негізінен электрондық, 

ақпараттық-коммуникациялық және телекоммуникациялық 

құралдарды қолдана отырып іске асырылатын білім беру 

технологиялары; 

Қосымша білім 

беру 

- білім алушылар, тәрбиеленушілер мен мамандардың жан-жақты 

қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырылатын 

тәрбиелеу, оқыту процесі; 

Қосымша білім 

беру бағдарламасы 

(Міпог)  

- білім алушыларға қосымша құзыреттілікті қалыптастыру 

мақсатында анықталған пәндер мен (немесе) модульдер және оқу 

жұмысының басқа да түрлерінің жиынтығы; 

Дуалды оқыту 

(элементтер)  

- кәсіпорын (ұйым), оқу орны мен білім алушының жауапкершілігі 

тең болған жағдайда жұмыс орындарын ұсына отырып, 

кәсіпорында (ұйымда) өндірістік оқытудың және кәсіптік іс-

тәжірибенің міндетті кезеңдерімен білім беру ұйымдарында 

оқытуды үйлестіретін кадрларды даярлау нысаны; 

Еуропалық 

трансферт 

(аударма) және 

кредит жинақтау 

жүйесі (ECTS)  

- білім алушы шетелде алған кредиттерді өз білім беру ұйымына 

қайтып оралғаннан кейін дәрежені алу үшін есептелетін 

кредиттерге аудару, сондай-ақ білім беру бағдарламалары 

шеңберінде кредиттер жинақтау тәсілі; 

Жеке оқу жоспары - білім беру бағдарламасы мен элективті пәндер каталогы негізінде 

эдвайзердің көмегімен әрбір оқу жылына өзі қалыптастыратын 

білім алушының оқу жоспары; 

Жеке білім беру 

траекториясы  

- білім алушының білім беру қажеттіліктері мен болашақ кәсіптік 

қызметін ескере отырып, білім беру бағдарламасын меңгеру жолы; 

білім алушы тиісті білім беру бағдарламасы шеңберінде дербес 

айқындайтын оқу пәндерінің және оқу жұмысының өзге де 

түрлерінің тізбесі; 

Инклюзивті білім 

беру 

- ерекше білім беру қажеттіліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескере 

отырып, барлық білім алушылар үшін білімге тең қолжетімділікті 

қамтамасыз ететін процесс; 

Ақпараттық білім 

беру порталы 

- ҚББТ бойынша білім беру процесін ұйымдастыруға мүмкіндік 

беретін әкімшілік-академиялық оқу-әдістемелік ақпаратты 

қамтитын ақпараттық ресурстар мен интернет сервистерінің 

жүйелі-ұйымдастырылған өзара байланысты жиынтығы; 

Ақпараттық білім 

беру ресурстары 

- білім беру сипатындағы формальды идеялар мен білімдер, әртүрлі 

мәліметтер, оларды жинақтау әдістері мен құралдары, ақпарат 

көздері мен тұтынушылар арасында сақтау және алмасу; 

Білім алушыларды 

қорытынды 

аттестаттау 

- білім алушылардың оқу пәндері мен (немесе) модульдердің 

көлемін және МЖМБС сәйкес білім беру бағдарламасында 

көзделген оқу қызметінің өзге де түрлерін меңгеру дәрежесін 

анықтау мақсатында жүргізілетін рәсім; 

Элективті пәндер 

каталогы 

- оқу мақсатын, негізгі бөлімдерін және күтілетін оқу нәтижелерін 

көрсете отырып, олардың қысқаша сипаттамасын қамтитын жоғары 

оқу орнының компоненті мен таңдау компонентінің барлық 

пәндерінің жүйеленген аннотацияланған тізбесі; 

Құзыреттілік - белгілі бір пәндер мен процестердің шеңберіне қатысты 

қойылатын және оларға қатысты сапалы және нәтижелі әрекет ету 

үшін қажетті жеке тұлғаның (білім, білік, дағды, қызмет тәсілдері) 

өзара байланысты қасиеттерінің жиынтығы; оқыту процесінде 

алған білімді, білік және дағдыларды кәсіби қызметте пайдалану 

қабілеті; 
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Таңдау компоненті - жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымы ұсынатын, кез келген академиялық кезеңде олардың 

пререквизиттері мен постреквизиттерін ескере отырып, білім 

алушылар өз бетінше таңдап алатын оқу пәндерінің және 

академиялық кредиттердің тиісті ең төменгі көлемдерінің тізбесі; 

Кредит - білім алушының/оқытушының оқу жұмысы көлемінің 

біріздендірілген өлшем бірлігі; 

Кредиттік 

ұтқырлық  

- академиялық кредиттерді жинақтау мақсатында (ұтқырлық 

кезеңінен кейін білім алушылар оқуын аяқтау үшін өз білім беру 

ұйымына қайтарылады) білім алушылардың шет елдерде білім алу 

немесе тағылымдамадан өтугешектеулі мерзімге ауысуы;  

Кредиттік оқыту 

технологиясы 

- академиялық кредиттер жинай отырып, пәндер мен (немесе) 

модульдерді оқу кезектілігін таңдау және білім алушылардың өз 

бетінше жоспарлау негізінде оқыту; 

Магистратура - кемінде 60-120 академиялық кредитті міндетті игере отырып, 

тиісті білім беру бағдарламасы бойынша "магистр" дәрежесі 

берілетін кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім деңгейі; 

Магистрант - магистратурада оқитын тұлға; 

Магистр - магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгерген 

тұлғаларға берілетін дәреже; 

Магистрлік 

диссертация  

- магистранттың ғылымның тиісті саласындағы нақты 

мамандығының өзекті мәселелерінің бірі ғылыми зерттеу 

нәтижелерін қорытуды білдіретін бітіру жұмысы; 

Магистрлік жоба  

 

 

 

Жаппай ашық 

онлайн курс 

(ЖАОК) 

- таңдалған білім беру бағдарламасының өзекті мәселесінің 

қолданбалы есебін шешуге мүмкіндік беретін теориялық және 

(немесе) тәжірибелік нәтижелері бар өзіндік зерттеу болып 

табылатын бейіндік магистратура магистрантының бітіру жұмысы; 

- электронды оқыту технологияларын қолданумен және Интернет 

арқылы ашық қолжетімділікпен жаппай интерактивті қатысумен 

оқыту курсы; 

Модуль - білім алушылардың алған білімдері, біліктері, дағдылары, 

құзыреттілігі және бағалаудың барабар критерийлері бар білім беру 

бағдарламасының дербес, оқыту нәтижелері тұрғысынан аяқталған 

құрылымдық элементі; 

Модульдік білім 

беру бағдарламасы  

- білім алушылардың белгілі бір академиялық дәреже және/немесе 

біліктілік алу үшін қажетті негізгі құзыреттерді меңгеруіне 

бағытталған оқу модульдерінің жиынтығын қамтитын оқыту 

бағдарламасы; 

Модульдік оқыту - білім беру бағдарламасын, оқу жоспарын және оқу пәндерін 

модульдік құру негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру тәсілі; 

Прокторинг - аралық және қорытынды аттестация өткізу барысын бақылау және 

бақылау процедурасы (ағылш. "proctor" - университетте емтихан 

барысын қадағалайтын адам); 

Ұлттық біліктілік 

шеңбері 

- еңбек нарығында танылатын біліктілік деңгейлерінің 

құрылымдық сипаттамасы; 

Ересектерге 

бейресми білім беру 

- оқу нәтижелерін растайтын құжат беретін оқу орнын, мерзімін 

және нысанын ескерусіз көрсетілетін білім беру қызметтерін 

көрсететін ұйымдар жүзеге асыратын білім беру түрі; 

Ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар 

білім алушылар  

- арнайы, жалпы білім беретін оқу бағдарламалары мен қосымша 

білім берудің білім беру бағдарламаларын қажет ететін 

денсаулыққа байланысты білім алуда тұрақты немесе уақытша 

қиындықтар көретін тұлғалар; 
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Білім беру гранты  - "бакалавр" немесе "магистр" дәрежесі беріле отырып, жоғары 

немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шарттарда 

білім алушыға берілетін ақшаның нысаналы сомасы»; 

Міндетті компонент - оқу пәндерінің және МЖМБС белгілеген және міндетті түрде оқу 

бағдарламасы бойынша студенттермен оқитын академиялық 

кредиттердің тиісті ең төменгі көлемдерінің тізбесі; 

Білім беру порталы - ҚББТ бойынша білім беру процесін ұйымдастыруға мүмкіндік 

беретін әкімшілік-академиялық және оқу-әдістемелік ақпаратты 

қамтитын Интернет-ақпараттық ресурстар мен сервистердің 

жүйелік-ұйымдастырылған, өзара байланысты жиынтығы; 

Білім беру 

бағдарламасы 

- оқытудың мақсаттары, нәтижелері мен мазмұнын, білім беру 

процесін ұйымдастыруды, оларды іске асырудың тәсілдері мен 

әдістерін, оқыту нәтижелерін бағалау критерийлерін қамтитын 

білім берудің негізгі сипаттамаларының бірыңғай кешені; 

Жоғары және 

(немесе) жоғары 

оқу орнынан 

кейінгі білім беру 

ұйымы  

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

бағдарламаларын іске асыратын және ғылыми-зерттеу қызметін 

жүзеге асыратын жоғары оқу орны; 

Білім алушылар  - бакалавриат, магистратура немесе PhD докторантураның білім 

беру бағдарламаларында оқитын тұлғалар; 

«Ұтқырлық 

терезесі»  

- білім беру бағдарламасына кіретін Халықаралық кредиттік 

ұтқырлық үшін көзделген уақыт кезеңі; 

Негізгі білім беру 

бағдарламасы 

(Major)  

- білім алушыларға негізгі құзыреттілікті қалыптастыру 

мақсатында анықталған білім беру бағдарламасы; 

Салалық біліктілік 

шеңбері 

- салада танылатын біліктілік деңгейлерін құрылымдық сипаттау; 

Тіркеуші офисі - оқу пәндеріне тіркеумен, игерілген кредиттерді есепке алумен 

және қайта есептеумен, білім алушылардың оқу жетістіктерін 

бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастырумен, академиялық 

рейтингті есептеумен және олардың оқу жетістіктерінің барлық 

тарихын жүргізумен айналысатын Академиялық қызмет; 

Инверттелген 

оқыту 

- оқытушы онлайн режимінде өз бетінше оқу үшін дәріс 

материалын ұсынады, ал күндізгі сабақта материал практикалық 

бекітілетін оқыту моделі. Білім алушылар өз бетінше бейне 

дәрістер арқылы білім алып, өзін-өзі тексеруге арналған тест 

тапсырмаларын орындайды. Материалды өз бетінше оқығаннан 

кейін білім алушылар күндізгі сабақтарда дәріс мазмұнын 

талқылап, үйде алған білімдерін іс жүзінде қолдана алады, 

оқытушымен кеңеседі;  

Емтиханды қайта 

тапсыру  

 

 

Пәнді қайта оқу 

 

Оқыту нәтижелерін 

тану 

Білім алушыларды 

аралық аттестаттау  

 

Кәсіби іс-тәжірибе  

- емтиханда "қанағаттанарлықсыз", сәйкесінше «FX» деген баға 

алған жағдайда, оқу пәнінің бағдарламасын қайта өтпей, сол 

академиялық кезеңде емтиханды ақылы негізде қайта тапсыру 

мүмкіндігі; 

- қорытынды баға "қанағаттанарлықсыз" ("F»)  болған жағдайда 

пәнді қайта оқу; 

- білім беру тәжірибесінің нәтижелерін формалдау, құзыреттілік 

пен білім алу процесі; 

- емтихан сессиясы кезеңінде пәнді оқуды аяқтағаннан кейін 

емтихан түрінде өткізілетін білім алушылардың оқу жетістіктерін 

тексеру; 

- болашақ кәсіби қызметпен байланысты белгілі бір жұмыс 
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Кәсіби стандарт  

 

 

Постреквизиттер  

 

 

 

Пререквизиттер  

 

 

Лек  

 

Жұмыс оқу 

бағдарламасы 

(Syllabus)  

 

 

 

Жұмыс оқу 

жоспары  

Оқу пәніне тіркеу  

 

Оқыту нәтижелері  

 

 

Аралық бақылау 

түрлерін орындау процесінде теориялық білімді, іскерлікті 

бекітуге, тәжірибелік дағдылар мен құзыреттілікті иемденуге және 

дамытуға бағытталған оқу іс-әрекетінің түрі; 

- кәсіби қызметтің нақты саласында қызметкердің біліктілік 

деңгейіне және құзыреттілігіне, еңбек мазмұнына, сапасына және 

жағдайларына қойылатын талаптарды айқындайтын стандарт; 

- пәндер мен (немесе) модульдер және оқу жұмысының басқа 

түрлері, оларды зерделеу үшін осы пәнді оқу аяқталғаннан кейін 

алынған білім, білік, дағды және құзыреттілігі талап етіледі және 

(немесе) модульдер; 

- оқытылатын пән мен (немесе) модульдерді игеру үшін қажетті 

білім, білік, дағды және құзыреттіліктері бар пәндер және (немесе) 

модульдер және басқа да оқу жұмыстарының түрлері; 

- осы біліктілік бағдарламасын немесе курсын бір жылда оқуды 

бастаған білім алушылар тобы; 

- оқылатын пәннің сипаттамасын, мақсаттары мен міндеттерін, 

оның қысқаша мазмұнын, оларды оқытудың тақырыптары мен 

ұзақтығын, өзіндік жұмыс тапсырмаларын, кеңес беру уақытын, 

білім алушылардың білімін тексеру кестесін, оқытушының 

талаптарын, білім алушылардың білімін бағалау саясатын және 

әдебиеттер тізімін қамтитын оқу бағдарламасы; 

- білім алушылардың жеке оқу жоспарлары мен білім беру 

бағдарламасы негізінде ЖОО өз бетінше әзірлейтін оқу құжаты; 

- білім алушыларды алдағы академиялық кезеңнің/жылдың оқу 

пәндеріне тіркеу рәсімі; 

- білім беру бағдарламасын меңгеру бойынша білім алушылардың 

алған, көрсететін білім, білік, дағды бағалаумен расталған көлемі 

және қалыптасқан құндылықтар мен қатынастар; 

- бір оқу пәнінің ірі бөлімін (модулін) аяқтағаннан кейін білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бақылау; 

Білім алушының 

өзіндік жұмысы  

 

 

 

 

 

 

Оқытушының 

басшылығымен 

жүргізілетін білім 

алушының өзіндік 

жұмысы (БОӨЖ) 

 

 

Синхронды оқыту 

 

 

 

 

 

Оқытуды басқару 

жүйесі (LMS)  

- оқу-әдістемелік әдебиеттермен және ұсынымдармен қамтамасыз 

етілген, өз бетінше оқуға бөлінген тақырыптардың белгілі бір 

тізбесі бойынша жұмыс; білім алушылардың санатына қарай ол 

білім алушының өзіндік жұмысына (бұдан әрі - БӨЖ), 

магистранттың өзіндік жұмысына (бұдан әрі – МӨЖ) және 

докторанттың өзіндік жұмысына (бұдан әрі – ДӨЖ) бөлінеді; БӨЖ-

ның барлық көлемі білім алушыдан күнделікті өзіндік жұмысты 

талап ететін тапсырмалармен расталады 

– оқытушының басшылығымен жүргізілетін білім алушының жеке 

кесте бойынша жүргізілетін жұмысы; білім алушылардың санатына 

қарай ол: оқытушының басшылығымен жүргізілетін білім 

алушылардың өзіндік жұмысы (бұдан әрі – БОӨЖ), оқытушының 

басшылығымен жүргізілетін магистранттың өзіндік жұмысы (бұдан 

әрі – МОӨЖ) және оқытушының басшылығымен жүргізілетін 

докторанттың өзіндік жұмысы (бұдан әрі - ДОӨЖ) болып бөлінеді; 

- тыңдаушылар мен оқытушылар арасындағы өзара іс-қимыл нақты 

уақыт режимінде болатын онлайн-оқытудың бір түрі. 

Тыңдаушылар ақпарат ала алады, онымен өз бетінше немесе 

топтарда жұмыс істей алады, оны кез-келген жерден барлық уақыт 

аралығында басқа қатысушылармен және оқытушылармен 

талқылай алады; 

- электрондық оқытуды, виртуалды сыныптар мен онлайн-

курстарды қоса алғанда, барлық оқу іс-шараларын жоспарлау, 

өткізу және басқару үшін жоғары деңгейлі, стратегиялық шешім; 
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Үлгерімнің орташа 

балы 

- таңдалған бағдарлама бойынша белгілі бір кезеңдегі білім 

алушының оқу жетістіктері деңгейінің орташа өлшенген бағасы 

(оқу жұмысының барлық түрлері бойынша қорытынды баға 

балдарының сандық эквивалентіне кредиттер туындысы 

сомасының осы оқу кезеңіндегі жұмыс түрлері бойынша 

кредиттердің жалпы санына қатынасы); 

Стипендия - білім алушыға тамақтану, тұру, оқу әдебиетін сатып алу 

шығындарын ішінара жабу үшін берілетін ақша сомасы; 

Стипендиялық 

бағдарламалар 

- шетелдіктерді, оның ішінде Қазақстан Республикасының 

азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарды 

қазақстандық жоғары оқу орындарында оқытуды көздейтін және 

мемлекеттік бюджет қаражатынан қаржыландырылатын 

бағдарламалар; 

Білім 

алушылардың 

үлгерімін 

ағымдағы бақылау  

Үлгілік оқу 

бағдарламасы  

 

Транскрипт  

 

 

Тьютор 

- оқытушы ағымдағы аудиториялық және аудиториядан тыс 

сабақтарда пәннің оқу бағдарламасына (силлабус) сәйкес 

жүргізетін білім алушылардың оқу жетістіктерін жүйелі түрде 

тексеру); 

- білім беру бағдарламасының міндетті компоненті пәнінің оқу 

құжаты, ол мазмұнын, көлемін, ұсынылатын әдебиетті айқындайды 

және оны білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді; 

- кредиттер мен бағаларды көрсете отырып, тиісті оқу кезеңінде 

игерілген пәндердің және (немесе) модульдердің және оқу 

жұмысының басқа да түрлерінің тізбесін қамтитын құжат; 

- нақты пән мен (немесе) модульді игеру бойынша білім 

алушылардың академиялық кеңесшісі рөлінде қызмет ететін 

оқытушы;  

Білім 

алушылардың оқу 

жетістіктері  

Білім алушының 

оқу жүктемесі 

- білім алушылардың оқу үрдісінде алатын және жеке тұлғаның қол 

жеткізген даму деңгейін көрсететін білімі, іскерлігі, дағдылары мен 

құзыреттілігі; 

- білім беру бағдарламасының мақсаттарына сәйкес оқытудың 

белгілі бір нәтижелеріне қол жеткізу үшін қажетті барлық оқу 

қызметін (лекцияларға, семинарларға, практикалық және 

зертханалық сабақтарға қатысу, бақылау, курстық жұмыстарды, 

рефераттарды, эсселерді, жобаларды, кәсіптік практикалардың 

барлық түрлерін орындау, емтихандарды дайындау және тапсыру, 

дипломдық жұмыстарды/жобаларды, магистрлік және докторлық 

диссертацияларды жазу, тағылымдама және өзіндік жұмыс) аяқтау 

үшін талап етілетін академиялық кредиттерде уақытты өлшеу. 

Формальды білім 

беру 

Сандық білім беру 

ресурстары 

- білім беру ұйымдары жүзеге асыратын, нәтижелері білім туралы 

ресми құжатпен расталатын құрылымдық оқыту; 

- интерактивті нысанда оқытуды қамтамасыз ететін оқытылатын 

пәндер мен (немесе) модульдер бойынша дидактикалық 

материалдар: фотосуреттер, бейнефрагменттер, статикалық және 

динамикалық модельдер, виртуалды шындық және интерактивті 

модельдеу объектілері, дыбыс жазбалары және өзге де цифрлық 

оқу материалдары; 

Эдвайзер - тиісті білім беру бағдарламасы бойынша білім алушының 

академиялық тәлімгері қызметін атқаратын, оқу траекториясын 

таңдауға (жеке оқу жоспарын қалыптастыруға) және оқу кезеңінде 

білім беру бағдарламасын меңгеруге ықпал ететін оқытушы; 

Экстернат - білім алушы сабаққа үнемі қатыспай-ақ тиісті білім беру 

бағдарламасының оқу пәндерін өз бетінше оқитын оқу 

нысандарының бірі; 
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Экстерн - денсаулық жағдайы бойынша білім беру ұйымдарында оқуға 

мүмкіндігі жоқ және (немесе) шетелде уақытша тұратын, сондай-ақ 

тиісті білім беру бағдарламасының оқу пәндерін өз бетінше 

меңгерген адам; 

Элективті пәндер  

 

 

 

 

Сабаққа қатысу 

және үлгерімнің 

электрондық 

журналы 

- белгіленген академиялық кредиттер шеңберінде жоғары оқу 

орнының компонентіне және таңдау компонентіне кіретін және 

жоғары оқу орны енгізетін, білім алушының жеке дайындығын 

көрсететін, әлеуметтік-экономикалық даму ерекшелігін және нақты 

өңірдің қажеттілігін ескеретін, қалыптасқан ғылыми мектептер; 

- академиялық кезең ішінде ЖОО-ның ақпараттық-білім беру 

порталында оқытушылар үнемі толтыратын онлайн-журнал. 
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6. Білім сапасы кепілдігінің саясаты 

 

Қазақстанның әлемдік білім беру кеңістігіне кірігуі қазақстандық білім беруді шетелдік 

білім беру жүйелерімен үйлестіру қажеттілігіне негізделген. Қазақстан Республикасының 

жалпыеуропалық білім беру кеңістігіне кіруі сапа кепілдігінің ұлттық жүйесіне де, жоғары 

оқу орны ішіндегі жүйелердің тетіктеріне де белгілі бір талаптар қояды. Білім беру 

сапасының кепілдігі - ЖОО-ны академиялық ортада және еңбек нарығында мойындаудың 

маңызды шарттарының бірі. 

Болон келісімінің білім беру сапасын қамтамасыз ету жүйелеріне қойылатын талаптары  

нақтыланған құжат – «Еуропалық кеңістіктегі жоғары білім сапасына кепілдік беру 

стандарттары мен ұсынымдары» (ЕSG). 

Университет өз қызметінде білім беру қызметінің кешенді сипаттамасы және ҚР 

МЖБС, ҚР Үкіметінің, ҚР БҒМ нормативтік құжаттарына, білім беру қызметі жүзеге 

асырылатын жеке немесе заңды тұлғаның талаптарына және (немесе) қажеттіліктеріне, 

соның ішінде білім беру бағдарламасының жоспарланған нәтижелеріне қол жеткізу 

дәрежесін білдіретін білім беру сапасын түсінуден туындайды. Сапаны қамтамасыз ету білім 

беру бағдарламаларының мазмұны, оқыту мүмкіндіктері мен материалдық-техникалық 

базасы мақсатқа сәйкес келетін білім беру ортасын құруға тиіс. 

Университет білім берудің жоғары сапасының кепілдігін қамтамасыз етуді өз 

қызметіндегі басты басымдықтардың бірі деп санайды, сапа маңыздылығын тану мәдениетін 

дамытады. Білім берудің жоғары сапасын қамтамасыз ету және Университетте білім беру 

процесін үнемі жетілдіру - өзіндік мақсат емес, мамандарды кәсіби даярлаудың қажетті 

құралдары.  

Университеттің білім сапасы саласындағы саясаты бірқатар ережелерге негізделеді: 

1. Университеттің мақсаты - тұтынушылардың талаптарын және мүдделі тараптардың 

(стейкхолдерлердің) үміттерін қанағаттандыру. Тұтынушылар мен тапсырыс берушілердің 

талаптары мен үміттерін нақты және толық есепке алу негізінде Университет 

талапкерлердің, білім алушылар мен олардың ата-аналарының, мемлекеттік органдардың, 

мүдделі кәсіпорындардың, ұйымдар мен фирмалардың басшыларының тұрақты сеніміне қол 

жеткізеді. 

2. Басшылық университет қызметінің барлық бағыттарындағы сапасына жауап береді. 

Әркімнің жұмыс сапасы үшін жеке жауапкершілігі басшылықтың, оқытушылардың, 

қызметкерлердің және қызметкерлердің басқа да санаттарының міндеттері мен өкілеттіктерін 

нақты регламенттеу жолымен қамтамасыз етілуге тиіс. 

3. Жетекші ұстаным: «Оқытушы – білім сапасының кепілі». Университет басшылығы 

оқытушылар мен қызметкерлердің оқу үдерісі мен ғылыми зерттеулердің сапасын жетілдіру, 

оқытудың жаңа технологиялары мен ғылыми нәтижелерді енгізу жөніндегі шығармашылық 

бастамасын  үнемі ынталандырып көтермелейді. 

4. Университетте өткізілетін ғылыми-зерттеу жұмыстарына қолдау көрсету. 

Университет басшылығы ғалымдар мен зерттеушілерді үнемі қолдап отырады және ғылыми-

зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ұйымдастыру, өткізу, енгізу және коммерцияландыру 

үшін жағдай жасайды. 

5. Университет жұмысының сапасы - ортақ іс.  

6. Сапа мониторингі - қойылған мақсаттарға жетудің негізі. Басшылық сапа саясаты 

өмірде іске асырылатынына сенімділікке қол жеткізу үшін қызмет нәтижелерін жүйелі түрде 

талдайды. 

Білім беру сапасы саласындағы саясаттың негізгі бағыттары: 

1. білім беру үдерісін жаңғырту: 

- жаңа сұранысқа ие білім беру бағдарламаларын әзірлеу; 

- жаңа білім беру технологиялары мен оқыту жүйелерін әзірлеу және енгізу; 

- үздіксіз білім беру жүйесінде халықаралық ынтымақтастықты дамыту, университеттің 

халықаралық беделін арттыру; 

- кадрларды даярлау ісінде ұлттық дәстүрлерді сақтай отырып, Болон процесінің 

қағидаттарын қолдану; 



18 

 
 

- білім беру мазмұнын жаңғырту, сыртқы және ішкі тұтынушылардың қажеттіліктері 

мен күтулерін есепке алу және қанағаттандыру; 

- серіктестермен өзара тиімді ынтымақтастықты дамыту; 

2. ғылыми-зерттеу процесі мен инновациялық қызметті жаңғырту: 

- әлемдік деңгейдегі зерттеулерді генерациялау және сараптамалық сүйемелдеу 

нүктелерін құру; 

-ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелерін кадрларды даярлаудың академиялық 

үдерісіне енгізу; 

- инновациялық қызметті дамыту; 

- халықаралық ғылыми ынтымақтастықты дамыту; 

- тиімді ғылыми зерттеулерді жүргізуге және олардың нәтижелерін ілгерілетуге ықпал 

ететін жағдайлар мен инфрақұрылым құру; 

3. университет түлектерінің кадрлық әлеуетін, контингентін және қауымдастығын 

нығайту: 

- "Болашақ" мемлекеттік бағдарламасының үздік отандық және шетелдік 

оқытушыларды, зерттеушілер мен практиктерді, түлектерін кадрлық жаңарту және тарту; 

- профессорлық-оқытушылық құрамының кәсіби өсуін қолдау және ынталандыру; 

- дарынды жастармен жұмыс істеу жүйесін құру және Университет түлектерінің 

қауымдастығын  құру; 

- әр қызметкер мен оқушылардың шығармашылық белсенділігін ынталандыру және өз 

еңбегінің нәтижесі үшін олардың жеке жауапкершілігін арттыру; 

- университеттің білім алушылары мен түлектерінің қазақстандық және Халықаралық 

Еңбек және жұмыспен қамту нарықтарында бәсекеге қабілеттілігін арттыру, жұмысқа 

орналастыру және олардың мансабын дамыту процесін жетілдіру; 

- жұмыс берушілермен және түлектермен өзара іс-қимыл механизмін жетілдіру; 

- оқыту мен тәрбиелеудің бірлігін қамтамасыз ету; 

4. инфрақұрылымды жаңғырту: 

- қолдау инфрақұрылымын дамыту; 

- университет студенттерінің үйлеріне жағдай жасау; 

- ғылыми-білім беру орталықтарын, зертханаларды, студияларды ашу; 

5. университеттің ұйымдық құрылымын жетілдіру және басқару тиімділігін арттыру: 

- ұйымдық құрылымды жетілдіру; 

- стратегиялық және жедел жоспарларды әзірлеу және іске асыруды бақылау; 

- білім беру процесінің барлық қатысушыларын :оқытушыларды, білім алушыларды, 

әкімшілік-басқару қызметкерлерін тиімді басқаруды қамтамасыз ету үдерісіне   тарту; 

- басқарудың барлық деңгейлерінде қызметкерлердің өкілеттіктері мен жауапкершілігін 

нақты регламенттеуді қамтамасыз ету, сондай-ақ корпоративтік мәдениетті, сенім мен ізгі 

ниеттілік атмосферасын дамыту; 

- белгіленген көрсеткіштер, ішкі аудит қорытындылары және әлеуметтік зерттеулер 

нәтижелері бойынша сапа менеджменті жүйесі үдерістерінің нәтижелілігін үздіксіз бақылау; 

- университеттің сапа менеджменті жүйесінің нәтижелілігін үнемі жақсарту. 

Университет сапа кепілдігінің университеттік үрдістерінің тиімділігін бағалауға, 

жоғары оқу орны қызметінің сапасы туралы жұртшылыққа ақпарат беруге мүмкіндік беретін 

әр түрлі формадағы сапа кепілдігінің сыртқы процедураларынан мезгіл-мезгіл өтеді. 

Университеттің білім сапасы саласындағы саясаты: 

- сапа кепілдігінің саясаты; 

- білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету; 

- студентке бағытталған оқыту; 

- білім беру ресурстары мен білім алушыларды қолдау жүйесінің сапасын қамтамасыз 

ету; 

- оқытушылар құрамының сапа кепілдігі; 

- сапа саласындағы саясатты іске асыруды бағалау; 

- ақпараттық ашықтық. 
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Білім беру ресурстары мен білім алушыларды қолдау жүйелерінің сапасын қамтамасыз 

ету университетпен қажетті білім беру ресурстарымен қамтамасыз ету есебінен жүзеге 

асырылады: 

- оқу үдерісі: материалдық-техникалық базамен, ақпараттық сервистермен, қазіргі 

заманғы кітапханалық, ақпараттық ресурстармен, электрондық білім беру ресурстарымен; 

- әр түрлі мүмкіндіктер мен жас топтары үшін сапалы білімге қол жетімділікті 

қамтамасыз ететін әлеуметтік инфрақұрылым; 

- жоғары кәсіби профессорлық-оқытушылық құраммен, тәлімгерлермен (эдвайзерлер); 

- өзіндік және зерттеу жұмыстарына қажетті жағдай жасау. 

Ақпараттық ашықтық мүдделі мақсатты аудиторияларға, оның ішінде талапкерлерге, 

білім алушыларға, бітірушілерге, ата-аналарға, жұмыс берушілерге және кең жұртшылыққа 

бағдарланған университеттің білім беру қызметі туралы ақпарат беру арқылы жүзеге 

асырылады.  

Университет өз қызметі туралы ақпаратты үнемі жариялап отырады:  

- жүзеге асырылатын білім беру бағдарламалары мен берілетін біліктіліктер туралы; 

- білім алушылардың жетістіктері мен түлектердің жетістіктері туралы; 

- өткізілетін академиялық, ғылыми және қоғамдық іс-шаралар туралы; 

- ғылым, бизнес, мәдениет, БАҚ кәсіпорындарымен және ұйымдарымен өзара іс-қимыл 

туралы; 

- түлектерді жұмысқа орналастыру мүмкіндіктері туралы; 

- білім алушылар контингенті туралы нақты ақпарат, ПОҚ туралы мәліметтер, есептер 

және т. б. 
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7. Білім беру бағдарламаларын әзірлеу саясаты 

 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жоғары оқу орындарының 

академиялық және басқарушылық дербестігін кеңейту мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» Заң аясында университеттің құзыреті анықталды. Олардың бірі 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын дербес әзірлеу болып 

табылады. Бұл ретте негізгі өлшем экономика және әлеуметтік салаларының даму серпіні 

мен перспективаларын, еңбек нарығының үрдістерін, жұмыс берушілердің қажеттіліктерін, 

халықтың білім беру сұраныстарын есепке алу болып табылады.  

БББ әзірлеу рәсімі ЖОО-да мынадай нормативтік-құқықтық актілермен және ішкі 

нормативтік құжаттармен реттеледі: "Білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен; «Оқытудың 

кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидасын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 

бұйрығымен (2018 жылғы 12 қазандағы №563 бұйрығымен өзгерістер енгізілген); Е ШҚМУ 

013-18 "Модульдік білім беру бағдарламасы дайындау туралы"; Е ШҚМУ 001-19 "Элективті 

пәндер каталогын әзірлеу туралы" ережелер.  

Білім берудегі трендтерді талдау, Еңбек нарығы конъюнктурасының негізгі 

көрсеткіштерінің даму динамикасын зерттеу, кадрлардың қажеттілігін талдау және болжау.  

БББ әзірлеу кезінде ЖОО:  

- Мемлекет басшысы, ҚР Үкіметі және т. б. қойған негізгі мемлекеттік міндеттерді іске 

асыруды; 

- еңбек нарығының қажеттіліктеріне және кәсіби стандарттарға жақындату үшін жұмыс 

берушілермен тұрақты байланыс жүйесін дамытуды; 

- БББ мазмұнын өзектендіру, соның ішінде университеттің ғылыми және инновациялық 

қызметімен интеграциялау арқылы; 

- университетте орнатылған механизмдер арқылы білім алушылардың БББ әзірлеуге 

қатысуы; 

- шет (ағылшын) тілінде игеру үшін қол жетімді БББ үлесін арттыру; 

- БББ тиімділігін бағалау мақсатында білім алушылардың үлгерімі мен жетістіктеріне 

үнемі мониторинг жүргізу; 

- қолданылатын білім беру технологияларын жетілдіру; 

- БББ практикалық-бағдарлы бағытын күшейту, ұйымдарда, кәсіпорындарда кәсіби 

практикадан өту мүмкіндіктерін кеңейту, мақсатты оқытуды дамыту. 

Университетте БББ өңдеу және өзектендіру келесі алгоритм бойынша жүзеге 

асырылады: 

1. Ұлттық біліктілік шеңберіне, салалық біліктілік шеңберлеріне және кәсіптік 

стандарттарға (болған жағдайда), МЖМБС, үлгілік оқу жоспарлары мен пәндердің үлгілік 

бағдарламаларына сәйкес "С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-де білім беру бағдарламаларын 

әзірлеу және дамыту жөніндегі жобалық кеңсе туралы" ШҚМУ 050-19 ережесі бойынша 

әрекет ететін жобалау офисі мен комитеттерінің БББ  жобасын әзірлеу. БББ ЖОО 

миссиясына, жұмыс берушілер мен білім алушылардың сұраныстарына сәйкес 

тұжырымдалған мақсаттарға сәйкестігі міндетті болып табылады. 

2. Кафедра мәжілісінде БББ жобасын талқылау. 

3. Жобалау комитетінің отырысында БББ, оның қажеттілігі, қалыптасатын 

құзыреттілігі мен күтілетін оқу нәтижелерін сараптау. 

4. Жобалау комитетінің БББ-на өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша 

ұсынымдарды әзірлеуі. 

5. Академиялық кеңес берген ұсыныстарды ескере отырып, БББ түзету (модульдер 

бойынша БББ өзектендіру (элективті пәндер бөлігінде); қазіргі заманғы талаптарды ескере 

отырып, БББ (оқыту нәтижелеріне қол жеткізуге арналған модульдер) мазмұнын түзету; 

оқыту нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін оқыту, оқыту және бағалау әдістерін 
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айқындау; БББ бойынша оқыту нәтижелерін өлшеу үшін бағалау тапсырмаларын әзірлеу 

және т. б.). 

6. БББ жобасын талқылау жобалау комитетінің, факультет кеңесінің, жобалау 

кеңсесінің, ЖОО академиялық кеңесінің отырыстарында жүзеге асырылады. 

7. Университеттің Ғылыми кеңесінде (С. Аманжолов атындағы ШҚУ оқу - әдістемелік 

қызметінің циклограммасына сәйкес) элективті пәндер каталогын (бұдан әрі – ЭПК), 

модульдік білім беру бағдарламасын (бұдан әрі-МОП) бекіту. 

БББ әзірлеуде және өзектендіруде жетекші рөл жобалық комитеттерге беріледі, оның 

құрамына университеттің оқытушыларымен, түлектерімен және білім алушыларымен қатар 

серіктес - жұмыс берушілердің өкілдері кіреді. Жобалау комитеттерінің қызметі 050-19 

ШҚМУ "С.Аманжолов атындағы ШҚУ-де білім беру бағдарламаларын әзірлеу және дамыту 

бойынша жобалық кеңсе туралы" реттеледі. 

Жобалау комитеттері қызметінің негізгі міндеттері: БББ жобалау, жоспарлау, әзірлеу, 

сараптау; БББ - ны өзектендіру және оның сапасы мен қажеттілігін қамтамасыз ету, БББ-ның 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру, сыртқы ортаның өзгеруіне жедел ден қою; университеттің 

білім беру процесіне білім беру және ұйымдастыру инновацияларын енгізу бойынша 

ұсыныстар дайындау; Университеттің жұмыс берушілермен, әріптес жоғары оқу 

орындарымен (БББ келісу мақсатында) және т.б. ынтымақтастығын дамыту болып табылады. 

Жобалық кеңсе БББ жөніндегі жобалау комитеттерінен (бұдан әрі – комитеттер) 

тұрады. Комитет құрамы жыл сайын жаңартылып, университет ректорының бұйрығымен 

бекітіледі. Комитеттер жұмысының қорытындысы бойынша жыл сайын ЖОО ПБ 

өзектендіріледі. БББ-ға жаңа элективті пәнді (траекторияны) енгізу немесе керісінше оны 

жою (өзектілігін жоғалтуына байланысты) бойынша ұсынымдар комитеттердің 

хаттамаларында көрсетіледі. 

БББ әзірлеудегі негізгі жұмыс оқу-әдістемелік құжаттамасы: элективті пәндер 

каталогы, модульдік білім беру бағдарламасы, пәннің оқу-әдістемелік кешені болып 

табылады. Оларды әзірлеу жеке ішкі ережелермен реттеледі (Е ШҚМУ 013-18 "модульдік 

білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы"; Е ШҚМУ 001-19 "Элективті пәндер каталогын 

әзірлеу туралы"; Е ШҚМУ 002-20 "Пән бойынша оқу-әдістемелік кешен туралы"). 

Университеттің барлық БББ модульдік оқыту принципі бойынша әзірленеді. 

БББ құрылымы келесі компоненттерді қамтиды: 

1) білім беру бағдарламасының атауы; 

2) білім беру бағдарламасының деңгейі: бакалавриат / магистратура / PhD 

докторантура; 

3) білім беру бағдарламасының паспорты, сондай-ақ білім беру бағдарламаларын 

бітірушілер меңгеруі тиіс негізгі құзыреттер: 

- Ана тілі саласында; 

- Шет тілдері саласында; 

- іргелі математикалық, жаратылыстану және техникалық дайындық; 

- компьютерлік; 

-оқу; 

-әлеуметтік (тұлғааралық, мәдениетаралық, азаматтық); 

- кәсіпкерлік, экономикалық; 

- мәдени, сонымен қатар қосымша қабілеттер - сыни ойлау, шығармашылық( 

шығармашылық), инновациялық Өлшем, белсенді өмір ұстанымы); 

4) әрбір модуль бөлінісінде қалыптастырылатын құзыреттерді көрсете отырып, 

Модульдер түрлері шеңберіндегі білім беру бағдарламасының мазмұны, қазақстандық 

кредиттердегі және ECTS кредиттеріндегі көлемі, оқу кезеңі, модуль компоненттері (модуль 

құраушыларының коды мен атауы (пәндер, практикалар және т. б.), ЖБП, БП, ПП пәндерінің 

циклдары, міндетті компонентке немесе таңдау бойынша компонентке тиесілігі, кредиттер 

саны және модульдің әрбір құраушысының салыстырмалы бақылау нысаны); 

5) білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін 

көрсететін жиынтық кесте. 

6) ЭПК (3 тілде); 
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7) модульдік анықтамалық (3 тілде); 

8) практикалардың оқу бағдарламалары (2 тілде: қазақ және орыс тілдерінде); 

9) оқу жылы басталғанға дейін 1 ай бұрын жасалған іс-тәжірибе базаларымен жасалған 

шарттардың көшірмелері; 

10) жұмыс берушілердің элективті пәндерге өтінімдері. 

Білім алушыларға оқытудың жеке траекториясын қалыптастыруға жәрдемдесу, оларға 

элективті оқу пәндерін баламалы таңдауға мүмкіндік беру, жеке оқу жоспарын жасау үшін 

элективті пәндер каталогы (бұдан әрі – ЭПК) әзірленеді. ЭПК таңдау бойынша компоненттің 

барлық пәндерінің жүйелендірілген аннотацияланған тізбесі болып табылады және оқу 

мақсатын, мазмұнын (негізгі бөлімдерін) және күтілетін оқу нәтижелерін көрсете отырып, 

олардың қысқаша сипаттамасын қамтиды.  

ЭПК құрылымы: 

- ЖОО әрбір БББ бойынша элективті пәндер тізімі, келесі бөлімдерден тұрады: реттік 

нөмірі, пәннің коды, пәннің атауы, кредиттер саны; 

- пәннің қысқаша мазмұны (мақсаты, міндеттері, қалыптасатын құзыреттіліктер); 

- әр оқу пәнінің пререквизиттері мен постреквизиттері. 

ЭПК пәндерін кодтау ҚР МЖБС 5.05.001-2005 "Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім берудің оқу пәндерін кодтау жүйесі"-не сәйкес жүзеге асырылады.  

ЭПК кіру университеттің ресми сайты арқылы қамтамасыз етіледі. Бұдан басқа, ЭПК 

даналары оқу үдерісін ұйымдастыру және бақылау бөлімінде, кафедраларда орналасқан.  

Университет жүзеге асыратын барлық БББ: 

1) білім беру мазмұнын жаңартуды ескере отырып, тұрақты негізде өзектендіріледі: 

- түрлі мемлекеттік бағдарламаларды (атап айтқанда, "Цифрлық Қазақстан" 

мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде);  

- мектепке дейінгі және орта білім беру жүйесінде болып жатқан өзгерістерге сәйкес 

және т.б. 

2) практикалық-бағдарлы бағыттылығы болуы (дуалды оқыту элементтерін енгізу; 

кәсіби практиканы ұйымдастыру және т. б.); 

3) Ерекше білім беру қажеттіліктері бар (бұдан әрі - ЖБП) білім алушыларға 

бейімделген болуы тиіс. 

ЖОО жүзеге асыратын барлық БББ тізбесі ЖОО сайтында орналастырылады.  

Білім беру процесін сапалы ұйымдастыру, сондай-ақ қолданыстағы және жаңадан 

әзірленген БББ Нормативтік-құқықтық құжаттардың талаптарына сәйкес келуіне тұрақты 

мониторинг жүргізу мақсатында ЖОО ректорының бұйрығымен БББ басшылары, сондай-ақ 

дайындық бағыттарының жетекшілері тағайындалады. 
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8. Академиялық адалдық саясаты 

 

Академиялық адалдық Университеттің құндылықтар жүйесінде негізгі орын алады, 

себебі бұл оқу орнының миссияларын жүзеге асырудың және академиялық еркіндікке 

жетудің міндетті шарттарының бірі болып табылады. Университет Шығыс Қазақстан облысы 

оқу орындарының жемқорлыққа қарсы хартиясының және құрамына Қазақстанның ЖОО-

лары кіретін академиялық адалдық Лигасының мүшесі болып табылады.  

Академиялық адалдық ұғымына білім алушының жазба жұмыстарын орындау кезінде 

(қорытынды, курстық жұмыс, эссе, диплом жұмысы, диссертация), емтихандағы жауап, 

зерттеулер, өз позициясын білдіру кезінде, академиялық персонал, мұғалімдер және басқа 

білім алушылармен қарым-қатынас жасауда, сонымен қатар, бағалау кезінде әділдік таныту 

құндылықтары мен принциптер жиынтығы жатады.  

Университетте академиялық адалдық саясатын енгізу міндеттеріне жатады:  

- ПОҚ, қызметкерлер және білім алушылар арасындағы академиялық әділетсіздіктің  

алдын алу және жою; 

 - академиялық әділетсіздіктің кез келген түріне төзімсіздікті тәрбиелеу;  

- ПОҚ, қызметкерлер және білім алушыларды академиялық адалдыққа тәрбиелеуге 

арналған мақсатқа бағытталған жүйелі жұмыстарды жүргізу; 

ШҚМУ-да жүзеге асырылып отырған академиялық адалдық саясаты оқу орнының  

академиялық процесін регламенттейтін негізгі нормативті-құқықтық құжаттарында көрініс 

табады (ШҚМУ ПР 002-17 "Академиялық адалдық ережелері"; ШҚМУ П 032-18 

"С.Аманжолов атындағы ШҚМУ білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылауды, 

аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы"; ШҚМУ П 

034-18 "Білім алушыларды қайта қабылдау, ауыстыру және оқудан шығару тәртібі туралы" 

және т.б.). "Студенттердің ар-намыс кодексі", "Оқытушылардың ар-намыс кодексі" (оқу 

орнының Ғылыми кеңесінің шешімімен бекітілген, 12.09.2014 ж., хаттама №1). 

Университет білім беру процесіндегі академиялық адалдықтың негізгі құрауыштары 

болып табылады:  

- адалдық – білім алушылардың бағаланатын және бағаланбайтын жұмыстарын адал әрі 

мұқият орындауы; 

 - автордың және оның құқық қабылдаушыларының құқықтарын қорғауды жүзеге 

асыру – авторлық құқықты тану және авторлық құқық объектісі болып табылатын 

туындыларды бөтен сөзді, ойды дұрыс беру және бағаланатын жұмыстардағы ақпарат 

көздерін көрсету арқылы қорғау; 

- ашықтық - білім алушылар, ПОҚ және қызметкерлер арасында ашықтық, өзара сенім, 

ақпараттар мен идеялармен ашық алмасу; 

- шыншылдық - шындықты айтуды талап ететін моральдық сапа, академиялық 

қауымдастықтың басқа қатысушыларынан және өіңнен істің шынайы жағдайын  жасырмау; 

- қағидаттылық - жоғары оқу орнының академиялық қоғамдастығы мүшелерінің оң 

адамгершілік сапасы, сенімдегі идеяға адалдық және осы идеяны мінез-құлықта дәйекті 

түрде өткізу; 

- қабылданған міндеттемелерге адалдық; 

- жеке тұлғаның құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу-білім алушылардың, ПОҚ 

және қызметкерлердің пікірлері мен идеяларын еркін білдіру құқығы. 

Академиялық адалдық саясатын жүзеге асыру мақсатында ПОҚ және қызметкерлер 

міндетті:  

- академиялық әділетсіздікті танытқаны үшін жауапкершілік туралы білу және түрлі 

санкцияларды қолдануға дайын болу; 

- академиялық адалдықтың барлық қағидалары мен ережелерін сақтау; 

- университеттің білім беру үрдісіне Академиялық адалдық принциптерін енгізуге 

ықпал ету; 

- академиялық әділетсіздік жағдайларын ескерту;  

- «Академиялық адалдық ережелерін» бұзудың кез келген мүмкіндігіне кедергі жасау; 
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- «Академиялық адалдық ережелерін» бұзудың әрбір жағдайы туралы жазбаша түрде 

хабардар ету. Қажет болған жағдайда университет әкімшілігіне көмекке жүгіну; 

- академиялық адалдықты қолдауға қатысты мәселелер бойынша семинарлар мен 

практикалық сабақтарға қатысу.  

Университет әкімшілігі міндетті: 

- университеттің ПОҚ, қызметкерлері мен білім алушыларына «Академиялық адалдық 

ережелерін» түсіндіруді қамтамасыз ету; 

- «Академиялық адалдық ережелерімен» белгіленген талаптарды бұзудың кез келген 

мүмкіндігіне кедергі жасау;  

- тәртіптік-сыбайлас жемқорлыққа қарсы Кеңестің қызметі арқылы білім алушылардың, 

ПОҚ және қызметкерлердің «Академиялық адалдық ережелерін» бұзған жағдайда шаралар 

қабылдау бойынша жұмысты үйлестіру. 

Академиялық әділетсіздік фактілері анықталған жағдайда шара қабылдау рәсімі Е 

ШҚМУ 002-17 «Академиялық адалдық ережесімен» регламенттеледі.  

Академиялық әділетсіздік байқалған жағдайда: 

1) ЖОО білім алушылары тарапынан: 

- аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтар кезінде: бірінші жіберілген 

бұзушылықтан кейін құрылған комиссия білім алушымен әңгімелесу өткізеді; акт жасалады, 

онда шығарылған ескерту және қабылданатын шара (бағаланатын жұмыс үшін бағаны 

төмендету; білім алушының жазбаша жұмысының күшін жою, Бақылау іс-шарасын қайта 

өткізуге ұсыным және т.б.) тіркеледі. Академиялық адалдық фактілері қайта жіберілген 

жағдайда оқу жылы ішінде қайтадан комиссия құрылады, акт жасалады және одан әрі шешім 

қабылдау үшін тәртіптік-сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңеске (бұдан әрі – ТСЖҚ) беріледі; 

- аралық немесе қорытынды аттестаттау кезінде: Академиялық әділетсіздік 

көрсеткен білім алушы сол академиялық кезеңде емтиханды қайта тапсыру құқығынсыз 

аудиториядан шығарылады. Бұл ретте емтихан ведомосына «Академиялық әділетсіздік 

танытқаны үшін емтиханнан алынды» деген жазба жазылады, оның түрі көрсетіледі. 

Емтиханды қайта тапсыру жазғы семестрде немесе келесі академиялық семестрде ақылы 

негізде жүзеге асырылады. Бұл ретте білім алушы осы оқу пәніне қайта жазылады, оқу 

сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес оқу 

жұмысының барлық түрлерін орындайды және емтихан тапсырады. Емтиханнан қайта 

шығарылған жағдайда (ЖОО-да оқудың барлық кезеңі ішінде) білім алушы ШҚУ-ға қайта 

қабылдану құқығынсыз оқудан шығарылады. 

2) ЖОО оқытушылары, қызметкерлері тарапынан: тәртіпбұзушылықты анықтаған 

адам осы күні ТСЖҚК-ға шара қолдану туралы қызметтік жазбаны беруге міндетті, 

тәртіпбұзушылықты анықтаған адамның өтінішін және заттай дәлелдемелерді қоса бере 

отырып, құрылымдық бөлімшенің басшысына жазбаша түрде хабарлайды. ТСЖҚК-ға келіп 

түскен құжаттардың негізінде жаза шығару туралы шешім қабылданады. 

Білім сапасын арттыру, Академиялық адалдық саясатын жүзеге асыру бойынша 

міндеттерді орындау мақсатында университетте "PARASAT" студенттерге қызмет көрсету 

орталығы (бұдан әрі – СҚКО) ашылды және жұмыс істейді. Оның негізгі мақсаты - білім 

алушыларға қызмет көрсетудің жоғары стандарттары негізінде "жалғыз терезе" қағидаты 

бойынша әкімшілік, консультативтік сипаттағы қызметтерді ұсыну. 

СҚКО қызметі сыбайлас жемқорлық қатерлерінің алдын алуға, білім беру қызметтерін 

алу кезінде ашықтық пен қолжетімділікке жағдай жасауға бағытталған.  
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9. Студентке бағытталған оқыту саясаты 

 

Университет білім алушыға бағытталған оқыту саясатын жүзеге асыруда, бұл білім 

алушылардың дербестігін және олардың сыни қабілетін нәтижеге бағытталған тәсіл арқылы 

арттыруға бағытталған оқыту ортасындағы сапалы қайта құру процесі. 

ECTS пайдаланушысының Басшылығында (Еуропалық Одақ, 2015) атап өтілген: 

студентке бағытталған оқыту білім алушылар, оқытушылар және тиісті әкімшілер арасында 

ашық диалог пен кері байланысты талап етеді, олардың көмегімен олардың қажеттіліктері 

мен ұмтылыстары білдірілуі және талқылануы мүмкін. Барлық мүдделі тараптар 

бағдарламаларды әзірлеу мен іске асыруды сындарлы талқылауға тартылуы тиіс. Білім 

алушылар әртүрлі қажеттіліктерді таңдау мен қанағаттандыруды қамтамасыз ету қажет 

(мысалы, оқытудың жеке траекториясын дамыту, оқытуды икемді ұйымдастыру, оқыту және 

оқытудың әр түрлі стильдерін біріктіру үшін қажетті қызметті бағалау үшін мүмкіндік 

берілуі тиіс). Әртүрлі бейіндері немесе қажеттіліктері бар білім алушыларға мүмкіндіктер 

ашу үшін оқу-әдістемелік материалдар мен іс-шаралар таңдауын кеңейту керек. 

Университеттің академиялық саясаты білім беру үрдісін басқарудағы білім алушыға 

бағытталған тәсіл білім алушылармен әріптестік қарым-қатынасты қалыптастыруды 

көздейді. Мұндай қатынастар оқу жетістіктерінің деңгейімен, сондай-ақ бақылау рәсімдеріне 

қойылатын талаптардың айқындылығы мен айқындығымен, сондай-ақ білім алушылармен 

"кері байланыстың" болуымен, барлық мүдделі тараптар үшін нәтижелер мен оларды 

талдаудың қол жетімділігімен сипатталуы тиіс. Бұл тәсілде оқыту нәтижелеріне баса назар 

аударылады, олар білім алушы үшін білім беру процесінің басты қорытындысы болып 

табылады, бұл нәтижеге қол жеткізу үшін оқытушылар қолданатын оқыту құралдары мен 

әдістеріне емес, білім, түсіну және қабілет тұрғысына басты назар аударылады. 

Университетте студенттің бағдарлы оқыту принципін жүзеге асыру білім беру процесін 

жобалау және ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылады: 

1) оқу жоспарлары халықаралық стандарттарға сәйкес жасалады; 

2) білім алушылар оқу үшін жауапкершілік үлесін өзіне алатын, талқылайтын және 

оларға қол жеткізудің мақсаттары мен тәсілдерін таңдау кезінде бір-бірімен және 

оқытушымен өзара іс-қимыл жасайтын субъект-субъектілік қатынастардың толық құқылы 

мүшелері болып табылады; 

3) жеке білім беру траекториясы құрылады, сонымен қатар білім алушы негізгі білім 

беру бағдарламасы бойынша және қосымша пәндер бойынша пәндерді таңдайды. Қосымша 

білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді таңдау және игеру тәртібі аралас немесе бейінді 

білім беру бағдарламалары бойынша қосымша құзыреттер алу үшін, сондай-ақ білім 

алушының жеке қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жүзеге асырылады. Білім алушыларға 

дербес (эдвайзерлердің көмегімен) білім беру бағдарламасы мен элективті пәндер каталогы 

негізінде жеке оқу жоспары құрылады; 

4) элективті оқу пәндерін баламалы таңдау және пәндерге тіркелу кезінде оқытушыны 

еркін таңдау қамтамасыз етіледі; 

5) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес білім алушыларға 

академиялық кредиттердің аз немесе көп санын семестр ішінде меңгеруіне жол беріледі 

(бакалавриат бағдарламалары бойынша оқудың аяқталуының негізгі критерийі білім 

алушының оқу қызметінің барлық түрлерін қоса алғанда, білім алушының барлық оқу 

кезеңінде кемінде 240 академиялық кредиттерді игеруі болып табылады); 

6) білім алушының күнделікті өзіндік жұмысы сапалы ұйымдастырылады, бұл процесс 

оқытушының басшылығымен және тапсырмалармен, әдебиеттер тізімімен расталады; 

7) оқудың алдыңғы деңгейлерінде және басқа да формальды білім беру ұйымдарында 

білім алушылардың алған оқу нәтижелері мен оң бағаларын академиялық кредиттерді қайта 

есептей отырып, ЖОО таниды. Ауыстыру, қайта қабылдау кезінде қол жеткізілген оқу 

нәтижелері, білім алушының оң бағалары академиялық кредиттерді бір БББ-дан екіншісіне, 

бір білім беру ұйымынан басқа білім беру ұйымына ауыстырумен танылады. Білім 

алушылардың формальды және формальды емес білім беруде алған барлық академиялық 

кредиттері мен қол жеткізген оқу нәтижелері өмір бойы жинақталады; 
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8) оқу жетістіктерін бағалау ережелеріне жеңілдететін мән-жайлар кіреді 

("қанағаттанарлықсыз" деген баға алған жағдайда емтиханды қайта тапсыру мүмкіндігі Е 

ШҚМУ 032-18 "С.Аманжолов атындағы ШҚУ-де білім алушылардың үлгерімін ағымдағы 

бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі 

туралы" ережеге сәйкес); емтиханға дәлелді себеппен келмеген жағдайда емтихан 

сессиясының мерзімін ұзарту мүмкіндігі; емтихан нәтижелерін аппеляцияның ресми рәсімі 

және т. б.; бағалау білім алушының жетістіктерін дәл көрсетеді; 

9) оқытушы оқу ақпараттарын таратушы емес, педагог-менеджер, тьютор рөлінде 

болады;  

10) ақпарат оқыту мақсаты емес, қызметті ұйымдастыру құралы ретінде 

пайдаланылады; 

11) оқыту бағдарламалары мен технологиялары болашақ кәсіптің талаптары мен білім 

алушының мүмкіндіктеріне қарай қалыптастырылады; 

12) білім алушылардың жетістіктері және олардың жұмысын ПОҚ бағалау кезіндегі 

пікірлері ескеріледі; 

13) ПОҚ кәсіби өсуі білім алушылардың қажеттіліктеріне және олардың жетістіктерінің 

сапасын жақсартуға бағытталған; 

14) білім алушылардың ББ әзірлеуге, сапаны қамтамасыз ету бойынша іс-шараларға 

қатысуы міндетті болып табылады; 

15) негізгі екпін білім алушылардың түрлі қызмет түрлерін ұйымдастыруға жасалады; 

16) академиялық саясат білім алушылардың түрлі санаттарының қажеттіліктерін 

қамтамасыз етуге бағытталған: білім беру гранты бойынша, ақылы негізде, басқа 

ұйымдардың қаражаты есебінен; толық жұмыс күні жұмыс істейтін, ішінара немесе толық 

жұмыс істейтін, ерекше білім беру қажеттілігі бар немесе шектеулі мүмкіндіктері 

(материалдық) бар. 

Білім алушылар үшін болжамды күтілулер: 

- сапаны қамтамасыз етуді жүзеге асыру үшін басқа да ішкі мүдделі стейкхолдерлермен 

бірлескен жауапкершілік; 

- өзін-өзі бақылау, өзін-өзі оқыту мүмкіндіктерін дамыту; 

- оқытудың нақты мақсаттарының болуы, аудиториялық және аудиториядан тыс іс-

шараларды қамтитын оқыту стратегиясын әзірлеу, оқыту мақсаттарына жетуді бақылау. 

Оқытушылар үшін: 

- сапаны іштей қамтамасыз етуді жүзеге асыру үшін бірлескен жауапкершілік; 

- білім алушылармен әріптестікте жұмыс істеу, оқытушы мен білім алушының өзара 

сыйластығын нығайту; 

- оқытудың нысандары мен педагогикалық әдістерін жетілдіру; 

- педагогикалық әдістерді бағалау және түзету үшін қолданылатын тәсілдер туралы 

тұрақты кері байланыс; 

- кәсіби және тұлғалық өсу.  

Университет үшін: 

- студентке бағытталған оқытуға ерекше мән беретін институционалдық мәдениетті 

көтермелеу; 

- оқытушылар мен білім алушыларға арналған білім беру ресурстары мен қолдау 

қызметтерін қаржыландыру кепілдігі;  

- үздік білім беру мен оқытуды тану; педагогикадағы инновациялар;  

- білім алушыларды БББ дизайнына және әзірлеуге, білім алушыларға қызмет көрсету 

сапасын қамтамасыз етуге тарту;  

- оқытудың икемді жолдарын әзірлеу: таңдау бойынша мультидисциплинарлық және 

факультетаралық курстар; оқу бағдарламаларының кең таңдауы; бағдарламаны кеңейтілген 

ұсыну (толық емес жұмыс күні, қашықтықтан оқыту және т. б.). 

- білім алушылардың шағымдарын қараудың нақты рәсімдерін құру; 

- сапаны қамтамасыз ету бойынша қатаң ішкі құрылымдар мен рәсімдерді құру 

(бағдарламаларды бағалау, пәндерді бағалау); 
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- білім беру үдерісінде академиялық тұтастықты және этикалық мінез-құлық 

нормаларын ұстануды нығайту. 

Студентке бағытталған оқытуды жүзеге асыру мақсатында Университет білім 

алушыларды әртүрлі басшылық түрлерімен қамтамасыз етеді ("Почемучник первокурсника" 

анықтамалық-жолсілтемесі, "С.Аманжолов атындағы ШҚУ ішкі тәртіп ережелері", 

бөлімдердің жұмыс тәртібі, оқу ақысын төлеу тәртібі, білім алушылардың оқу жетістіктерін 

бағалау саясаты мен рәсімдері, білім беру бағдарламалары туралы ақпарат және т.б.). 

Білім алушыларға арналған ЖОО-ның негізгі саясатын түсіндіретін құжаттар Ресми 

сайтта және университеттің ақпараттық-білім беру порталында, факультеттердің ақпараттық 

стендтерінде (модульдік білім беру бағдарламалары, элективті пәндер каталогтары, оқу 

сабақтарының кестесі және т.б.) қолжетімді. 

Білім алушыларды қолдау және оларды академиялық қызметте сүйемелдеу үшін 

университетте тіркеу кеңсесі жұмыс істейді, онда білім алушыларды оқу пәндеріне жазу 

жүргізіледі, игерілген кредиттердің есебі жүргізіледі, білім алушылардың оқу жетістіктерінің 

барлық тарихы, аралық және қорытынды аттестаттау ұйымдастырылады және т.б. білім 

алушылармен ұйымдастырушылық-әдістемелік және кеңес беру жұмыстарын жүргізу үшін 

эдвайзерлер тартылады. 

Университетте эдвайзерлер институтының қызметі ШҚУ 016-17 "С.Аманжолов 

атындағы Шығыс Қазақстан университетінде эдвайзерлер қызметін ұйымдастыру тәртібі 

туралы» ережемен регламенттеледі. 

Эдвайзерлердің негізгі міндеттері:  

- білім алушыларға оқытудың жеке білім траекториясын анықтауда және БББ 

меңгеруде көмек көрсету; 

- университет шегіндегі оқу процесіне бағдарлауға және бейімдеуге көмек көрсету; 

- білім алушыларға кәсіптік бағдар беруге және пәндер мен оқытушыларды таңдауға 

жәрдемдесу;  

- білім алушыларға жеке оқу жоспарларын жасауға және түзетуге жәрдемдесу; 

- білім алушылардың үлгерімі мен Академиялық мәртебесі мәселелерін қарастыратын 

кафедра, факультет кеңесі және т. б. отырыстарының жұмысына қатысу; 

- оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу бойынша қызметті жүзеге асыру. 

Ерекше білім алу қажеттілігі бар тұлғалар үшін университетте білім алу үшін арнайы 

жағдайлар жасалады. Инклюзивті білім беруді жүзеге асыру саясаты осы академиялық 

саясаттың 20 тармағында сипатталған. 

 



28 

 
 

10. ECTS кредиттерін қабылдау саясаты. Жоғары білім беру саласындағы 

біліктілікті қабылдау саясаты  

 

10.1 ECTS кредиттерін қабылдау саясаты.  
Университеттің академиялық саясатының бір бағыты - ECTS жүйесін енгізу - оқу, 

оқыту және бағалау үдерістерінің айқындылығы қағидатына негізделген кредиттерді 

жинақтау мен аударудың студентке бағытталған жүйесі. ECTS кредиттері оқытудың белгілі 

бір нәтижелері және олармен байланысты оқу жүктемесі негізінде оқу көлемін көрсетеді. 

ECTS жүйесі білім алушының жұмыс жүктемесін немесе оқу бағдарламасының 

мақсаттарына қол жеткізу үшін талап етілетін еңбек сыйымдылығын анықтауға негізделген. 

ECTS - бұл мақсаттар оқу процесінде пайда болатын және қалыптасатын құзыреттіліктерге 

қол жеткізу және оқу нәтижелеріне қол жеткізу терминдерінде айқындалуы тиіс. 

ECTS кредиттері талап етілген жұмысты сәтті аяқтағаннан және қол жеткізілген 

зерттеу нәтижелерін тиісті бағалағаннан кейін ғана алынуы мүмкін. Кредиттер оқыту 

бағдарламасының барлық білім беру компоненттеріне (модульдер, курстар, дипломдық 

жұмыс және т.б.) орналастырылады және оның белгілі бір мақсаттарына қол жеткізу үшін 

әрбір компонент талап ететін сағаттардағы жұмыс санын көрсетеді. Несие жүйесі бағалауды 

жоймайды: несиелер орындалған жұмыс көлемін көрсетеді, ал бағалау-алынған білім мен 

дағдылардың сапасын көрсетеді. 

ECTS кредиттерін тану саясаты: тану оқытудың кредиттік технологиясы жағдайында 

білім беру қызметінің міндетті элементі болып табылады. ECTS жүйесі бір модуль өзі 

орналасқан бағдарламаға қарамастан, бір кредитті алып жүру керек деп белгілейді. 

Кредиттерді аудару - біліктілікті алу мақсатында бір контексте (бағдарламада, оқу 

орнында) алынған кредиттерді басқа ресми контексте тану процесі. Бір бағдарлама бойынша 

білім алушыларға берілетін ECTS кредиттері сол немесе басқа оқу орны іске асыратын басқа 

бағдарламаға ауыстырылуы мүмкін. Кредиттерді тану біліктілікті немесе оның 

компоненттерін аяқтауға әкелген ресми рәсімдерге емес, оқыту нәтижелеріне негізделген. 

Тану тиісті деңгейдегі оқытудың қол жеткізілген нәтижелері үшін алынған сынақ 

бірліктерінің саны басқа контексте сынақ бірліктерін беретін оқу орнында оқытудың осы 

нәтижелері үшін айқындалған сынақ бірліктерінің санын ауыстыратынын білдіреді. 

Бір БББ-да берілген сынақ бірліктері сол немесе басқа оқу орны іске асыратын басқа 

БББ-ға ауыстырылуы мүмкін. Сынақ бірліктерін табысты ауыстыру олардың академиялық 

танылуын талап етеді. Сынақ бірліктерін тану - бұл жоғары оқу орны басқа оқу орнында қол 

жеткізілген және бағаланған оқытудың белгілі бір нәтижелері осы ЖОО бағдарламаларының 

бірінің белгіленген талаптарына сәйкес келетінін растайтын процесс. Оқу пәндері бойынша 

игерілген кредиттерді қайта есептеу кезінде қорытынды бақылау нысандарындағы 

айырмашылық назарға алынбайды. 

Кредиттерді "жинақтау" жүйесі: негізгі принцип деңгейдің ерекшелігін, 

бағдарламаның мазмұнын және осы деңгей шеңберінде оқыту нәтижелерін бақылауды 

ескере отырып, оқу жүктемесін толықтырудан тұрады. Кредитті жинақтау жүйесінде 

кредиттік бірліктер танылған біліктілік үшін кейбір деңгейде табысты аяқталған жұмыстың 

кейбір көлемін көрсете отырып, дәйекті білім беру бағдарламасы шегінде жинақталады. 

ECTS рейтингтік шкаласы: ECTS бағалау шкаласы нақты бағалауда білім алушының 

деңгейіне негізделген, яғни ол басқа білім алушыларға қатысты жұмысты қалай орындады 

дегенге жауап (10.1-кесте). 

 

Кесте 10.1 

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік 

жүйесі дәстүрлі бағалау шкаласына ауыстырумен 

 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалау 

Сандық эквивалент Балл (%-дық 

көрсеткішпен) 

Дәстүрлі бағалау 

А 4,0 95-100 Өте жақсы 
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А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX  0 25-49 Қанағаттанарлықсыз 

F 0 0-24 

 

Үлгерімнің орташа балы (GPA) - баға алынған әрбір пән үшін алынған кредиттер 

санына сәйкес өлшенетін барлық бағалардың орташа балы. 

GPA есептеу кезінде бағалаудың сандық белгісі пәнге бекітілген кредиттер санына 

көбейтіледі. Барлық пәндердің нәтижелері жинақталады. Жиынтық орташа академиялық 

балды анықтау үшін алынған сома білім алушы алған кредиттердің жалпы санына бөлінеді. 

Білім алушының транскриптінде академиялық кезең, оқу жылы және бүкіл оқу кезеңі үшін 

GPA көрсетіледі. 

 

10.2 Жоғары білім саласындағы біліктілікті қабылдау саясаты  

"Еуропалық аймақтағы жоғары білім беру саласындағы біліктілікті қабылдау туралы 

конвенцияны ратификациялау туралы" ҚР Заңы (Лиссабон, 1997 жыл) шеңберінде Қазақстан 

қабылдаған міндеттемелерді орындау, Болон процесінің параметрлерін іске асыру, сондай-ақ 

оқуды одан әрі жалғастыру және (немесе) университеттің әрбір түлегіне жұмысқа 

орналастыру кезінде Қазақстандық ЖОО түлектерінің алған біліктілігін қабылдауға ықпал 

ету мақсатында Білім туралы негізгі құжатпен қатар, Diploma Supplement беріледі. 

Diploma Supplement кіріспеден басталады: "Дипломға қосымшаның мақсаты – 

халықаралық "ашықтықты" жақсарту және біліктілікті әділ академиялық және кәсіби тану 

үшін жеткілікті тәуелсіз мәліметтерді ұсыну (дипломдар, сертификаттар және т.б.).  

Diploma Supplement 8 бөлімнен тұрады: 

1) біліктілік иегерін сәйкестендіретін ақпарат; 

2) біліктілігін сәйкестендіретін ақпарат; 

3) біліктілік деңгейі мен ұзақтығы туралы ақпарат; 

4) бағдарлама және алынған нәтижелер туралы ақпарат; 

5) біліктілік қызметі туралы ақпарат; 

6) қосымша ақпарат; 

7) қосымшаны сертификаттау; 

8) жоғары білім берудің ұлттық жүйесі туралы ақпарат. 

Diploma Supplement әр түлекке ағылшын тілінде автоматты түрде және тегін беріледі. 

Diploma Supplement бакалавриат және магистратура білім алушыларына арналған 

бітіруші кафедралар дайындайды. Құжаттың көшірмесі ЖҚЖ тапсырылады және білім 

алушының жеке ісінде сақталады.  
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11. Білім алушыларды қабылдау саясаты 

 

С.Аманжолов атындағы ШҚУ қабылдау саясаты келесі нормативтік-құқықтық 

актілермен реттеледі: Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III «Білім 

туралы» Заңы, «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №600 

бұйрығы; «Стипендиялық бағдарламаларға қатысу үшін үміткерлерді іріктеу қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 8 

қазандағы №548 бұйрығы. 

Университет болашақта кәсіби салада жоғары нәтижелерге қол жеткізе алатын жоғары 

академиялық үлгерімі бар талапкерлерді қабылдауға мүдделі. Білім алушыларды қабылдау 

рәсімі ашықтық пен айқындылық қағидаттарына негізделеді. 

Университет контингентін қалыптастыру кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру 

тапсырысын (білім беру гранттары) орналастыру, сондай-ақ азаматтардың өз қаражаты 

және/немесе басқа да көздер есебінен оқу ақысын төлеу арқылы жүзеге асырылады. 

Құжаттарды қабылдау және университетке қабылдау үшін қабылдау комиссиясы 

құрылады. Қабылдау комиссиясы тақ саннан тұрады. Қабылдау комиссиясының төрағасы 

болып қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы тағайындалады. 

Республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты немесе нысаналы 

трансферттер шеңберінде республикалық бюджеттен түскен қаражат есебінен білім беру 

грантын тағайындау конкурсына қатысуға ниет білдірген тұлғаларды «ЖОО-ға қабылдау 

рәсімі оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту» туралы Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №600 бұйрығымен реттеледі. 

ЖОО-ға жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі 

бар, ҰБТ және шығармашылық емтихандардың нәтижелері бойынша "Педагогикалық 

ғылымдар" білім беру саласы бойынша кемінде 70 балл, басқа білім беру салаларында 

кемінде 50 балл жинаған адамдар қабылданады. 

ҰБТ нәтижелері бойынша шекті балл алмаған адамдар ЖОО-ға бірінші академиялық 

кезең аяқталғанға дейін (шартты түрде қабылданған) ақылы негізде күндізгі оқу нысаны 

бойынша қабылданады. ЖОО-да оқудың 1-ші академиялық кезеңі аяқталғаннан кейін 

аталған адамдар белгіленген мерзімде ҰБТ-ны қайта тапсырады. ҰБТ қорытындысы 

бойынша шекті балл алмаған адамдар ЖОО-дан шығарылады. 

Қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас 

бағыттары бойынша түсушілерді қоспағанда, шығармашылық даярлықты талап ететін 

жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына түсетін, ҰБТ-дан өткен және республикалық 

бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары білімнің білім беру грантын 

беру конкурсына қатысуға және (немесе) ақылы оқуға қабылдануға ниет білдірген орта, 

техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының түлектері 

қабылданады. 

Республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары білімнің 

білім беру грантын беру конкурсына қатысу және (немесе) ақылы оқуға қабылдау үшін 

үміткерлерге ҰБТ нәтижелері бойынша ең төменгі балл Қазақстан тарихы бойынша - 

кемінде 5 балл, оқу сауаттылығы – оқу тілі және әрбір шығармашылық емтихан бойынша 

кемінде 5 балл сәйкес келуі қажет. 

Жоғары оқу орнына техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар, 

"Орта буын маманы" немесе "Қолданбалы бакалавр" біліктілігі бар, қысқартылған оқу 

мерзімін қарастыратын жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша 

тұлғаларды қабылдау ҰБТ нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. 

Ақылы негізде қысқартылған оқу мерзімін қарастыратын БББ тобы бойынша жоғары 

білімі бар тұлғаларды ЖОО-на қабылдауды шығармашылық дайындықты талап ететін білім 

беру бағдарламаларының тобы бойынша түсушілерді қоспағанда, ЖОО-ның қабылдау 

комиссиясы жазбаша емтихан формасында жүзеге асырады. 
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Жоғары білімі бар тұлғаларды жоғары оқу орнына ақылы негізде қысқартылған оқу 

мерзімін қарастыратын шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру 

бағдарламаларының тобы бойынша қабылдауды қабылдау комиссиясы шығармашылық 

емтихан формасында жүзеге асырады. 

Шетел азаматтарын ЖОО-на ақылы негізде оқуға қабылдау күнтізбелік жыл ішінде 

қабылдау комиссиясы өткізетін әңгімелесу нәтижесі бойынша жүзеге асырылады. Бұл ретте 

шетел азаматтарын қабылдау академиялық күнтізбеге сәйкес келесі академиялық кезең 

басталғанға дейін 5 (бес) күн бұрын жүзеге асырылады. 

Арнайы және (немесе) шығармашылық емтихандарды өткізу арнайы және (немесе) 

шығармашылық емтихандар өткізілетін білім беру бағдарламалары топтарының тізбесіне 

сәйкес БББ топтары бойынша жүзеге асырылады. 

Арнайы және (немесе) шығармашылық емтихандарды ұйымдастыру және өткізу үшін 

ЖОО ректорының шешімімен емтихан өткізу кезеңіне комиссия құрылады. "Жалпы 

дамудың пәндік мамандануы бар мұғалімдерді даярлау" бағыты бойынша шығармашылық 

емтихандар жөніндегі комиссияның құрамына мәдениет және спорт саласындағы жергілікті 

уәкілетті органның өкілдері кіреді. Комиссия тақ саннан тұрады және комиссия мүшелерінің 

көпшілік дауысымен комиссия төрағасы сайланады. Егер отырысқа оның құрамының 

кемінде үштен екісі қатысса, комиссияның шешімі заңды деп саналады. Комиссия шешімі 

емтиханға қатысушылардың көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған 

жағдайда Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. 

Шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білім берудің білім беру 

бағдарламалары тобына түсетін, жалпы орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен 

кейінгі білім туралы құжаттары бар адамдар екі шығармашылық емтихан тапсырады. 

Жоғары білім берудің қысқартылған мерзімін көздейтін кадрларды даярлаудың ұқсас 

бағыттары бойынша шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары 

тобына түсетін тұлғалар бір шығармашылық емтихан тапсырады. 

Орта немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 

бітірушілері үшін шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білім беру БББ тобына 

түсетін Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы (оқу тілі) бойынша баллдар ескеріледі. Жоғары 

білім берудің білім беру бағдарламалары тобына түсетін, оқытудың қысқартылған 

мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша 

шығармашылық даярлауды талап ететін тұлғалар үшін бейіндік пән бойынша баллдар 

ескеріледі. 

"Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша жоғары оқу орнына түсуші 

тұлғалар ЖОО-ның қабылдау комиссиясы өткізетін бір арнайы емтихан тапсырады. Бұл 

ретте Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқыту тілі), екі 

бейіндік пән бойынша баллдар ескеріледі. Жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас 

бағыттары бойынша оқуға түсетін, қысқартылған оқу мерзімдерін көздейтін адамдар үшін 

жалпы бейінді және бейінді пәндер бойынша баллдар ескеріледі. 

Арнайы және (немесе) шығармашылық емтихандарды өткізу бағдарламаларын ЖОО 

әзірлейді және қабылдау комиссиясының төрағасы бекітеді. 

Жалпы, орта немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі туралы 

құжаттары бар оқуға түсушілер үшін шығармашылық емтихандар 40 балдық жүйе бойынша 

бағаланады. Жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша оқуға 

түсушілерге арналған шығармашылық емтихан 20 балдық жүйе бойынша бағаланады. Білім 

беру саласы бойынша түсушілерге арналған "Педагогикалық ғылымдар" арнайы емтиханы 

"рұқсат" немесе "жібермеу" түрінде бағаланады. 

Емтихандарды өткізу кезеңінде апелляциялық комиссия құрылады, оның құрамы оның 

төрағасын қоса алғанда, мүшелерінің тақ санынан тұрады. 

Мемлекеттік грант негізінде түсетін Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан 

Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен кемінде 3 (үш) жыл жұмыс істеу туралы 

шарт жасасады. 

Магистратураға түсу емтихандарын қабылдау және өткізу тәртібі. 
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Магистратураға жоғары білім берудің БББ меңгерген тұлғалар қабылданады. 

Магистратураға түсуші тұлғалар шет тілі тестінен, білім беру бағдарламалары тобының 

бейіні бойынша тестінен, оқуға дайындығын анықтау тестінен тұратын білім беру 

бағдарламаларының топтары бойынша кешенді тестілеуді тапсырады. 

Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет 

тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттары бар тұлғалар магистратураға шет 

тілі бойынша түсу емтиханынан келесі тілдер бойынша босатылады. Ұсынылатын 

сертификаттардың түпнұсқалығын ЖОО-ның қабылдау комиссиясы тексереді. 

Шет тілінен түсу емтиханының және кешенді тестілеудің нәтижелері бойынша 

сертификат беріледі. Қабылдау емтихандарын және кешенді тестілеуді тапсыру жылында 

қайта тапсыруға жол берілмейді. 

Докторантураға түсу емтихандарын қабылдау және өткізу тәртібі. 

Докторантураға "магистр" дәрежесі және 1 (бір) жылдан кем емес жұмыс өтілі бар 

тұлғалар қабылданады. Докторантураның білім беру бағдарламаларының топтары бойынша 

мақсатты даярлау шеңберінде мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға үміткер 

тұлғалар үшін өтініштерді (еркін нысанда) қабылдау ЖОО-да жүзеге асырылады. 

Докторантураға түсушілер шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне 

(стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттарды 

ұсынады. Ұсынылатын сертификаттардың түпнұсқалығын ЖОО-ның қабылдау комиссиясы 

тексереді. 

Докторантураның білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтиханын 

ЖОО өзі жүргізеді. Бұл ретте, оқуға түсуші докторантураның білім беру бағдарламаларының 

тобы бойынша түсу емтиханын тек сол ЖОО мен ғылыми ұйымға тапсырады.. 

Докторантураға түсу емтихандарын өткізу кезінде ЖОО-да білім беру 

бағдарламаларының топтары бойынша емтихан комиссиялары құрылады. Кадрларды 

даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша бір емтихан комиссиясын құруға жол беріледі. Білім 

беру бағдарламаларының топтары бойынша емтихан комиссиялары тиісті бейін бойынша 

доктор немесе ғылым кандидаты ғылыми дәрежесі немесе философия докторы (PhD) 

дәрежесі бар жоғары оқу орнының профессор-оқытушылар құрамы, жоғары оқу 

орындарының және ғылыми ұйымдардың қызметкерлері қатарынан құрылады. Емтихан 

комиссияларының құрамы, олардың төрағалары көрсетілген жоғары оқу орны ректорының 

бұйрығымен бекітіледі. 

Емтихандарды өткізгенге дейін 20 күнтізбелік күн бұрын ЖОО ҚР БҒМ-ге 

докторантураның білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтихандарын 

өткізу кестесін жібереді. 

Емтихан нәтижелерімен келіспеген жағдайда және бірыңғай талаптардың сақталуын 

қамтамасыз ету үшін ҚР БҒМ жанындағы апелляцияны қарау жөніндегі Республикалық 

комиссия және ЖОО-да-апелляциялық комиссия құрылады. Республикалық апелляциялық 

комиссияның төрағасы мен құрамы ҚР БҒМ бұйрығымен бекітіледі. Апелляциялық 

комиссияның құрамы жоғары оқу орнында қабылдау комиссиясы төрағасының бұйрығымен 

бекітіледі. Республикалық апелляциялық комиссия апелляциялық комиссия ұсынысының 

негізділігін қарайды және апелляциялық комиссияның ұсынысы келіп түскеннен кейін бір 

күн ішінде шет тілі бойынша түсу емтиханының нәтижелерін немесе магистратурада оқу 

үшін кешенді тестілеудің нәтижелерін апелляцияға берген тұлғаға балл қосу туралы шешім 

қабылдайды. 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына қабылдау тәртібі. 

Магистратураға тұлғаларды қабылдау кешенді тестілеу қорытындысы бойынша 

бағалаудың 150 балдық жүйесі шкаласына сәйкес жүзеге асырылады: кемінде 75 балл, оның 

ішінде шет тілі бойынша – кемінде 25 балл, білім беру бағдарламалары тобының бейіні 

бойынша: бір дұрыс жауапты таңдаумен - кемінде 15 балл, бір немесе бірнеше дұрыс 

жауапты таңдаумен – кемінде 20 балл, оқуға дайындықты анықтауға арналған тест бойынша 

– кемінде 15 балл. 

Білім беру тапсырысы бойынша оқуға конкурстық негізде кешенді тестілеу және 

(немесе) түсу емтихандарының сомасы бойынша ең жоғары балл жинаған тұлғалар 
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қабылданады: 1) ғылыми-педагогикалық магистратура үшін – кемінде 100 балл; 2) бейіндік 

магистратура үшін – кемінде 80 балл; 3) докторантура үшін – кемінде 150 балл. 

Шет тілі (ағылшын, француз, неміс) бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаты 

бар тұлғаларға бағалаудың 100 балдық жүйесі бойынша ең жоғары балл есептеледі. 

Докторанттар қатарына қабылдауды жалпыеуропалық шет тілін меңгеру құзыретіне 

(стандарттарына) сәйкес докторантураның білім беру бағдарламаларының топтары бойынша 

түсу емтиханының және шет тілін меңгергендігін растайтын сертификаттың қорытындысы 

бойынша ЖОО-ның қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.  

Жоғары оқу орындарына қабылданған кезде докторанттар білім беру бағдарламасын 

тиісті білім беру бағдарламаларының тобынан өз бетінше таңдайды.  

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламаларына оқуға қабылдау. 

Мемлекеттік білім беру тапсырысына Конкурс Білім беру бағдарламаларының топтары 

бойынша түсу емтиханының балдарына сәйкес өткізіледі. 

Шетелдіктерді бакалавриатта, магистратурада және докторантурада оқыту ақылы 

негізде жүзеге асырылады. Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына (білім беру 

грантына) сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

алу құқығы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен айқындалады. 

Шетелдік білім беру ұйымдарында білім туралы құжаттарды алған тұлғалар алған білім 

деңгейі мен дайындық бейініне сәйкес бакалавриатқа, магистратураға және докторантураға 

түсу үшін білім туралы құжаттарды тану немесе нострификациялау рәсімінен өтуі қажет. 

Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар халықаралық шарттарға 

(келісімдерге) сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында танылады. Шетелдік азаматтар 

іріктеу (қабылдау) емтиханын өткізу кезінде түпнұсқаларын ұсына отырып, сканерленген 

құжаттарды электронды түрде бере алады. 

Шетелдік азаматтар, оның ішінде Қазақстан Республикасының азаматтары болып 

табылмайтын ұлты қазақ адамдар "Стипендиялық бағдарламаларға қатысу үшін үміткерлерді 

іріктеу қағидаларына" (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 

8 қазандағы № 548 бұйрығы) сәйкес университетке оқуға қабылдануы мүмкін. Толық 

бағдарлама бойынша оқу үшін стипендиялық бағдарламаларға үміткерлерді іріктеуді білім 

беру саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады. 

Білім алушылардың жалпы контингентіне қос дипломды білім беру бағдарламасына 

енгізілген шетелдік білім алушыларды қабылдау рәсімдерін Уәкілетті білім беру органында 

тіркелген халықаралық шарттар негізінде университет айқындайды. Бұл ретте оларды 

қабылдау туралы бұйрықта "қосарланған білім" деген белгі тұруы тиіс және оқу кезеңін, 

мерзімін, пәндер санын және игерілетін кредиттердің көлемін көрсету қажет. 

ЖОО білім алушыларды қабылдауды аяқтағаннан және бітірушілерге білім туралы 

құжаттарды бергеннен кейін бір ай ішінде білім беру саласындағы уәкілетті органға ақпарат 

жібереді және (немесе) осы деректерді білім беру саласындағы уәкілетті органның бірыңғай 

ақпараттық білім беру жүйесіне енгізеді. 
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12. 1 курс білім алушыларына бейімделу апталығын ұйымдастыру 

 

Университетте бейімделу апталығы білім алушылардың университеттің жаңа білім 

жүйесіне табысты кірігуі үшін, жаңа ұжымға немесе басқа қаладан келген оқушылар үшін 

тіршілік әрекетінің жаңа жағдайларында бақылау мен талаптың жаңа жүйесін құруға жағдай 

жасау мақсатында өткізіледі.  

Оқу орынында бейімделу үрдісі Е ШҚМУ 020-17 «С.Аманжолов атындағы ШҚУ де 

бірінші курс білім алушыларын оқыту жүйесіне бейімдеу бойынша іс-шараларды өткізу 

туралы» ережемен регламенттеледі. 

Университеттің 1 курс білім алушыларының бейімделуі бірнеше кезеңде жүзеге 

асырылады:  

- қарқынды бейімделу кезеңі – қыркүйек-желтоқсан;  

- топтар мен жекелеген білім алушыларды түзету және психологиялық сүйемелдеу 

кезеңі (қаңтар-маусым). 

Бірінші кезең білім алушыларды білім беру мекемелерімен таныстыру бойынша 

белсенді жұмысты көздейді: 

- оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру ерекшеліктері, жоғары оқу орнының негізгі 

құрылымдық бөлімшелері, факультеттердің оқу-зертханалық және материалдық-техникалық 

базасы; 

- университеттің тарихы мен дәстүрі; 

- «Ішкі тәртіп ережелері» «Студенттің ар-намыс кодексі», «Студенттер үйінде тұру 

ережелері», «С.Аманжолов атындағы университеттің академиялық адалдық ережелері» және 

басқалармен таныстыру бойынша белсенді жұмыстар атқаруға бағытталған.  

Бірінші кезеңде бірінші курс білім алушыларын кредиттік оқыту технологиясының 

ерекшеліктерімен таныстыратын, дәрістердегі, тәжірибелік сабақтардағы, кітапханада оқу 

жұмыстарымен, сессияға дайындық, өзіндік жұмыс ұйымдастырумен, Еңбек және демалыс 

тәртібі, университеттің интернет-порталындағы жұмыс және т.б. таныстыратын бейімдеу 

курстары енгізіледі.  

Қажетті ақпаратты (сабақ кестесі, жеке оқу жоспары, транскрипт, оқу пәндеріне тіркелу 

үшін ақпарат) білім алушылар ақпараттық-білім беру порталындағы жеке кабинет арқылы 

алады. Жеке кабинетке кіру үшін логин мен пароль бастапқыда талапкердің тіркелу 

кезеңінде әдепкі бойынша беріледі (логин - ЖСН, пароль - жеке куәлік). Әрі қарай сыбайлас 

жемқорлық қауіп-қатерін болдырмау мақсатында, бұл мәліметтерді білім алушы өз бетінше 

өзгерте алады. 

Әлеуметтік-педагогикалық «Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» «Серпін 2050» 

бағдарламасы бойынша оқитын 1 курс білім алушыларына ерекше назар аударылады. Іс-

шаралар жоспарына білім алушыларды бейімдеу процесінде туындаған проблемаларды 

зерттеуге, талдауға және жоюға бағытталған әңгімелесулер, жеке және топтық кеңестер 

кіреді; білім алушылардың осы санатына психологиялық диагностикалау және кеңес беру, 

оның ішінде онлайн режимде жүргізіледі; бос уақыт ұйымдастырылады. 

Білім алушыларға нақты көмекті эдвайзерлер мен кураторлар көрсетеді, олар топтық 

және жеке кеңестер өткізеді, соның ішінде оқу траекториясын қалыптастыру және пәндер 

мен оқытушыларды таңдау бойынша. 

Білім алушыға бағытталған тәсілді жүзеге асыру мақсатында жоғарғы курс білім 

алушылары арасынан тәлімгерлердің 1 курс білім алушыларын алып жүру, білім 

алушыларды студенттік өзін-өзі басқаруға тарту, спорттық секциялар, үйірмелер, 

шығармашылық ұжымдар жұмысына, ғылыми-зерттеу жұмысына қатысу бойынша 

жұмыстар ұйымдастырылады. 

Бірінші кезең бейімделудің диагностикалық, рефлексиялық, болжамдық, ғылыми-

әдістемелік және оқыту функцияларын іске асыруды қамтамасыз етеді: 

- кураторлар мен эдвайзерлердің бірінші курс білім алушылардың жеке ерекшеліктерін 

зерттеу, психологиялық-педагогикалық қолдауды ұйымдастыру; 

- білім алушылардың оқу кезеңінде қиындықтарды жеңуге дайындығын қалыптастыру; 
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- оқушылардың дидактикалық бейімделуінде эмоциялық дағдарысты жеңілдету үшін 

тренинг элементтері бар бос уақытты ұйымдастыру, оқытушылармен өзара қарым-қатынас 

дағдарысы 

- бейімделу процесі мен нәтижесін болжау. 

Екінші кезең барысында Университетте білім алушылардың оқу жағдайларына 

әлеуметтік-педагогикалық бейімделуі, психологиялық жайлылық атмосферасын құру, өзін-

өзі жүзеге асыру үшін жағдай жасау бойынша жұмыс жалғасуда, білім алушылардың 

мүдделері мен құқықтарын әлеуметтік қорғау бойынша қызмет ұйымдастырылады.  

Бейімделу іс-шараларының барынша нәтижелілігіне қол жеткізу үшін оқу жылы 

басталғанға дейін бейімделу (бағдарлы) аптасы өткізіледі, оның негізгі мақсаты - танысу, 

алғашқы қарым-қатынастан стрессті алып тастау және білім алушыларды оқу процесінің 

басталуына еркін бағдарлау мүмкіндігі үшін қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету. Бейімдеу 

аптасын өткізу мерзімі академиялық күнтізбеде көрсетіледі. 

Университетте бейімделу апталығын өткізу үшін университет ректоры бекітетін 

жоспар әзірленеді.  

Білім алушылар бейімделу аптасын өткізу орны мен уақыты туралы эдвайзерлер, 

қабылдау комиссиясының қызметкерлері және ЖОО-ның ресми сайты, ақпараттық-білім 

беру порталы арқылы хабардар етіледі.  

Бірінші курс білім алушылардың бейімделу жетістігінің негізгі көрсеткіштері: 

-академиялық табыстылық; 

- бірінші курс білім алушыларының оқу үдерісін ұйымдастыруға қанағаттанушылығы; 

- белсенділік; 

- эмоционалдық жайлылық; 

- ЖОО нормалары мен талаптарын қабылдау; 

- соматикалық денсаулық және т.б. 
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13. Оқу үдерісін жоспарлау, ұйымдастыру және іске асыру саясаты 
 

С. Аманжолов атындағы ШҚУ-да оқу үдерісін жоспарлау, ұйымдастыру және іске 

асыру саясаты келесі нормативтік-құқықтық актілермен және ішкі нормативтік құжаттармен 

реттеледі: «Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 

бұйрығымен; «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 

жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығы, «Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты 

ұйымдастыру және жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы №583 бұйрығы, Е ШҚМУ 032-18 

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

аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы»; Е ШҚМУ 

002-17 «Академиялық адалдық ережелері»; Е ШҚМУ 004-17 «С.Аманжолов атындағы ШҚУ-

да жазғы семестрді ұйымдастыру және өткізу туралы» және т.б. 

Университет білім беру бағдарламаларына; білім алушылардың жеке оқу 

жоспарларына; жалпы білім беретін пәндер циклінің міндетті компоненті пәндерінің үлгілік 

оқу бағдарламаларына (бұдан әрі – ЖББП), пәндер бойынша жұмыс оқу жоспарларына және 

жұмыс оқу бағдарламаларына (силлабустарға) сәйкес кадрлар даярлауды жүзеге асырады. 

Бір оқу жылы шеңберінде оқу процесін ұйымдастыру маусым айында Ғылыми кеңестің 

шешімімен бекітілетін Академиялық күнтізбе негізінде жүзеге асырылады. 

Оқу жылы 1 қыркүйектен басталады, академиялық күнтізбеге сәйкес аяқталады және 

ағымдағы бақылауды, аралық бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды, кәсіптік 

іс-тәжірибені, жазғы семестр мен демалыстарды қамтитын семестр-академиялық 

кезеңдерден тұрады. Теориялық оқыту семестрінің ұзақтығы 15 аптаны құрайды. 

«С.Аманжолов атындағы ШҚУ-да жазғы семестрді ұйымдастыру және өткізу туралы» 

Ережеге сәйкес академиялық берешектерді жою және қосымша курстарды ақылы негізде оқу 

үшін 6 аптадан аспайтын мерзімге жазғы семестр ұйымдастырылады. Жазғы семестр 

шеңберінде білім алушы пәндерге жазғы семестр басталғанға дейін бір апта бұрын тіркеуге 

құқылы. Білім алушылар жазғы семестр шеңберінде анықталған барлық оқу сабақтарына 

қатысады, оқу жоспарында көзделген барлық бақылау түрлерін тапсырады. Академиялық 

қарызы бар немесе GPA алмаған бітіруші курстың білім алушылары оларды қайта оқу жылы 

ішінде жояды. 

Жазғы семестрге тартылған оқытушы пәннің жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес оқу 

қызметін ұйымдастырады, оған сәйкес ол осы жұмыс оқу бағдарламасында көзделген оқу 

сабақтарының барлық түрлерін жүргізуге міндетті. Емтихан сессиясы жазғы семестр 

аяқталғаннан кейін қарастырылмайды, емтихандық бақылау жекелеген пәндерді оқу 

аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады.  

Дәрістік сабақтарды өткізуге ғылым докторы және (немесе) ғылым кандидаты 

ғылыми дәрежесі, философия докторы (PhD) және (немесе) бейіні бойынша доктор дәрежесі, 

ғылыми атағы (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор), сондай-ақ тиісті 

ғылымдар магистрінің академиялық дәрежесі және (немесе) аға оқытушылары жіберіледі. 

Дәрістерді оқуға және (немесе) оқу сабақтарының басқа да түрлерін өткізуге ғылыми 

қызметкерлер, мәдениет, өнер, спорт еңбек сіңірген қайраткерлері, шығармашылық 

одақтардың мүшелері немесе тәжірибелі мамандар тартылады. 

Емтихан өткізу үшін ғылыми дәрежесі (ғылым докторы/ғылым кандидаты/философия 

докторы (PhD)/бейіні бойынша доктор) немесе магистр дәрежесі (аға оқытушы лауазымынан 

төмен емес), сондай-ақ, осы оқу пәнінің бейініне сәйкес біліктілігі бар және, әдетте, осы 

академиялық семестрде (топта) осы пән бойынша сабақ жүргізбейтін ЖОО-ның жетекші 

оқытушылары қатарынан емтихан алушылар тағайындалады.  

Оқу жұмысы аудиториялық (дәрістер, семинарлар, практикалық, студиялық және 

зертханалық сабақтар) және аудиториядан тыс болып бөлінеді, оған оқу жұмысының барлық 

басқа түрлері жатады. 
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Жоғары оқу орны білім алушылардың жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беруді игеруі үшін барынша қолайлы жағдай жасай отырып, оқытудың нысандарын, әдістері 

мен құралдарын дербес анықтайды. Бұл ретте оқу сабақтары оқытудың инновациялық 

технологияларын ескере отырып, ғылымның, техниканың, технологиялардың, ақпараттық 

жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып, интерактивті түрде өткізіледі. ЖОО 

оқытушысы оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларының талаптарын сақтаған жағдайда оқу 

сабақтарын ұйымдастыру және өткізу тәсілдері мен нысандарын, оқыту әдістерін таңдау 

еркіндігіне ие. 

Білім беру қызметін жоспарлау және ұйымдастыру оқу-әдістемелік құжаттама 

негізінде жүзеге асырылады. Оқу үдерісі келесі оқу-әдістемелік құжаттамамен қамтамасыз 

етіледі: модульдік білім беру бағдарламаларымен; элективті пәндер каталогымен; жұмыс оқу 

жоспарларымен; пәндердің оқу-әдістемелік кешендерімен (ПОӘК).  

Модульдік білім беру бағдарламасы модульдік қағидат бойынша құрылады, ұлттық, 

салалық біліктілік шеңберіне және кәсіптік стандарттарға сәйкес әзірленеді және оқыту 

нәтижесіне бағдарланады. Модульдік білім беру бағдарламасын әзірлеу тәртібі Е ШҚМУ 

027-13 «Модульдік білім беру бағдарламасын құрастыру туралы» (08.02.2016 ж. өзгертілген) 

регламменттенеді. Оқу жоспарлары екі нысанда әзірленеді:  

1) жеке оқу жоспарлары;  

2) жұмыс оқу жоспарлары. 

Әрбір білім беру бағдарламасы бойынша элективті пәндер каталогы (бұдан әрі – ЭПК) 

әзірленеді, ол білім алушыларға жеке білім беру траекториясын қалыптастыру үшін 

элективті оқу пәндерін баламалы таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. ЭПК әзірлеу тәртібі Е 

ШҚМУ 002-19 «Элективті пәндер каталогын әзірлеу туралы» ережемен регламенттеледі. 

Модульдік білім беру бағдарламасының құрылымы туралы толық ақпарат, ЭПК осы 

академиялық саясаттың 7-тармағында көрсетілген. 

Білім беру бағдарламасы мен ЭПК негізінде эдвайзерлер көмегімен білім алушылардың 

жеке оқу жоспарлары (бұдан әрі – ЖОЖ) әзірленеді. ЖОЖ-ға міндетті компоненттің (МК), 

ЖОО компонентінің (ЖООК) және таңдау компонентінің (ТК) пәндері мен оқу қызметінің 

түрлері (практикалар, ғылыми-зерттеу/эксперименттік-зерттеу жұмыстары, қорытынды 

аттестаттау нысандары) енгізіледі. 

Оқу мерзімі қысқартылған білім алушы (техникалық және кәсіптік, немесе орта 

білімнен кейінгі, немесе жоғары білім, немесе Назарбаев Зияткерлік мектептері базасында): 

- ЖОО міндетті түрде қайта оқитын және оның транскриптіне енгізілетін алдыңғы 

білім беру деңгейінде игерілген пререквизиттерге байланысты өзінің ЖОЖ қалыптастырады; 

- оқытудың жеке мерзімі мен білім беру бағдарламасының көлемі бар, оларды 

қолданыстағы ББП негізінде университет өзі анықтайды. 

Оқу жұмыс жоспарларында (бұдан әрі - ОЖЖ) оқу жылына арналған пәндер тізбесі 

және олардың кредитпен еңбек сыйымдылығы, оқу тәртібі, оқу сабақтарының түрлері және 

бақылау нысандары, сондай-ақ оқу қызметінің басқа да түрлері (іс-тәжірибе, мемлекеттік 

емтихан, дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау) анықталады. ОЖЖ әр пәнді оқу 

кезінде пәндерді оқытудың бірізділігі және пререквизиттерді қатаң есепке алу принципі 

бойынша құрылады. ОЖЖ оқу сабақтарының кестесін құру және оқытушының оқу 

жұмысының еңбек сыйымдылығын есептеу үшін негіз болады.  

Оқытудың барлық түрлері бойынша оқу процесін қамтамасыз ететін кафедра 

меңгерушілері оқытушыларды ЖОО-ның автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде келесі 

оқу жылына ОЖЖ сәйкес кафедра пәндеріне ағымдағы оқу жылы аяқталғанға дейін бір ай 

бұрын бекітуге міндетті. 

Кафедра меңгерушілері семестр бойы ПОҚ-нің сабақтарына қатысуын, өзара 

қатысуларын бақылайды, ПОҚ-нің ауырған немесе іссапарлардағы сабақтарды алмастыруды 

ұйымдастырады. 

Оқу кестесі әр семестрге, курсқа, ББП, академиялық ағынға (топқа) құрастырылады 

және семестр басталғанға дейін кемінде екі апта бұрын деканаттарға, оқытушыларға және 

білім алушыларға жеткізіледі.  
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Оқу пәндерінің мазмұны Үлгілік оқу бағдарламаларымен (бар болса) және жұмыс оқу 

бағдарламаларымен (силлабустармен) айқындалады. 

Үлгілік оқу бағдарламалары Қазақстан Республикасының білім және ғылым 

Министрлігінің «Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары 

үшін жалпы білім беретін пәндер циклінің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» 2018 

жылғы 31 қазандағы №603 бұйрығымен анықталған. 

Оқу-әдістемелік материалдарды (оқу-әдістемелік құралдар, оқу құралдары, әдістемелік 

нұсқаулар мен ұсыныстар, дәрістер курстары, тесттер, электрондық оқу басылымдары және 

т.б.) ПОҚ бір жылға арналған ОӘБ басылымдарының жоспарына сәйкес оқытушының 

бекітілген жеке жоспарларына сәйкес әзірлейді. 

Оқу процесін нақты пән шеңберінде сабақ түрлері мен апталар бойынша жоспарлау 

(оқу жұмыс жоспарына сәйкес) жұмыс оқу бағдарламасы - силлабуспен анықталады. 

Силлабустарды білім беру бағдарламасының барлық пәндері бойынша ПОҚ әзірлейді. Бір 

модульдің көлемін жоғары оқу орны дербес анықтайды және екі және одан да көп оқу 

пәндерін немесе бір және одан да көп пәндерді оқу жұмысының басқа түрлерімен 

байланыстырады.  

Демалыс білім алушыларға оқу жылы ішінде кемінде 2 рет беріледі, олардың жалпы 

ұзақтығы кемінде 7 аптаны құрауы тиіс, бітіру курсын қоспағанда.  

Әрбір академиялық кезең білім алушыларды аралық аттестаттау кезеңімен аяқталады. 

Оқу жұмысының көлемін жоспарлау кезінде бір академиялық кредит оның барлық 

түрлері үшін 30 академиялық сағатқа тең. Оқу жұмысының барлық түрлері бойынша бір 

академиялық сағат 50 минутқа тең.  

Білім алушылардың өзіндік жұмысы екі бөлімге бөлінеді: оқытушының басшылығымен 

орындалатын өзіндік жұмысқа (БОӨЖ) және толық өз бетінше орындалатын өзіндік 

жұмысқа (БӨЖ – өзі). Өзіндік жұмыстың барлық түрлері жұмыс оқу бағдарламасында 

(силлабуста) нақты тапсырмаларды, бағалау критерийлерін және оларды тапсыру кестесін 

көрсете отырып, міндетті түрде сипатталады. 

Білім алушы БОӨЖ кестесіне сәйкес аудиторияға қатыспаса болады, егер өзіндік 

жұмыс тапсырмаларын орындау қиындық тудырмаса немесе алдын ала орындалса және пән 

бойынша БӨЖ тапсырмаларының барлық түрлері тапсырылса. Оқытушының аудиторияға 

қатысуы міндетті болып табылады. БӨЖ семинарлармен, практикалық немесе зертханалық 

сабақтармен ауыстыруға жол берілмейді. 

Теориялық оқыту мен аралық аттестаттауды жоспарлау кредиттердің бірыңғай 

көлемімен жүзеге асырылады, яғни әрбір пәнге кредиттердің жалпы саны оны зерделеуді де, 

сондай-ақ осы пән бойынша аралық аттестаттаудан өтуді де қамтиды.  

Білім алушылардың әрбір оқу пәнін меңгеруі бір академиялық кезеңде жүзеге 

асырылады және аралық аттестаттаумен аяқталады. 

Үш тілді білім беру бағдарламаларын енгізу кезінде ЖОО-да білім беру қызметін 

жоспарлау және ұйымдастыру үш тілде жүзеге асырылады: Оқу тілі, екінші және ағылшын 

тілдерінде. Бұл ретте оқу пәндерінің 50% оқу тілінде (қазақ немесе орыс тілінде), 20% оқу 

пәндерінің – екінші тілде (орыс немесе қазақ тілінде тиісінше) және 30% оқу пәндерінің 

ағылшын тілінде оқытылуы көзделеді. 

Оқу пәндері (модульдер) және оқу жұмысының өзге де түрлері бойынша, сондай-ақ 

ББП зерделеу аяқталғаннан кейін білім алушыға академиялық кредиттер беру ол қол 

жеткізген оқу нәтижелерін оң бағалаған кезде жүзеге асырылады.  

Оқытудың қол жеткізілген нәтижелері мен оқудың алдыңғы деңгейлерінде, басқа 

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

білім беретін танылған ұйымдардың тізбесіне енгізілген ұйымдарда білім алушыларға 

алынған оң бағалар белгіленген тәртіппен танылады және академиялық кредиттерді қайта 

есепке ала отырып беріледі.  

Ауыстыру, қайта қабылдау кезінде қол жеткізілген оқу нәтижелері, білім алушының оң 

бағалары академиялық кредиттерді бір білім беру бағдарламасынан басқасына, бір ұйымнан 

екіншісіне ауыстыру арқылы танылады.  
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Білім алушылардың формальды және формальды емес білім беруде алған барлық 

академиялық кредиттері мен қол жеткізген оқу нәтижелері өмір бойы жинақталады. 

Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру.  

Жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім 

базасында қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша; білім берудің барлық 

деңгейлерінде дене мүмкіндіктері шектеулі адамдарға, оның ішінде мүгедек балаларға, I 

және II топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектерге қатысты; «Болашақ» 

стипендиаттарын қоспағанда, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

деңгейінде білім алушыларды айырбастау бағдарламалары бойынша мемлекеттен тыс 

жерлерге кеткен адамдарға; жоғары білім беру деңгейінде ұзақ; колония-қоныстарда 

(қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерде) жазасын өтеп жүрген сотталғандардың ЖОО - да 

қашықтықтан білім беру технологиялары (бұдан әрі-ҚБТ) қолданылады.  

ҚББТ сондай-ақ профессорлық-оқытушылық құрамына қосымша білім беру, қайта 

даярлау және біліктілігін арттыруға қатысты, соның ішінде шетел тілінде қолданылады. 

ҚББТ шетелдік серіктес жоғары оқу орындарымен бірлескен білім беру бағдарламаларын 

жүзеге асыруда қолданылады. 

Университеттің оқу үрдісінде қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 

"Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын 

бекіту туралы" бұйрығымен (05.06.2019 ж. №259 өзгерістерімен), "С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ-да қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру 

туралы" Ережемен реттеледі. 

Университетте ҚББТ қолдану арқылы оқу үдерісін алып жүруді қашықтықтан оқыту 

технологиясы бөлімі жүзеге асырады. 

Университетте ҚББТ қолдану арқылы оқу процесін жүзеге асыру үшін қашықтықтан 

оқыту порталы, мультимедиялық сыныптар, терминалдық сынып, электронды оқу залы, 

арнайы оқу контенті, тестілеу кешені қолданылады. 

ҚББТ бойынша оқуға ниет білдірген білім алушылар деканатта ШҚУ ректорының 

атына дәлелді негіздемемен және растайтын құжаттарды ұсынумен өтініш жазады. Ерекше 

білім беру қажеттілігі бар білім алушылар психологиялық-медициналық-педагогикалық 

консультацияның ҚББТ бойынша оқу процесіне қатысу мүмкіндігі туралы ұсынымын 

ұсынады. 

ШҚУ ректоры білім алушылардың өтініштерін тапсырған сәттен бастап бес жұмыс күні 

ішінде қарайды. Мәселе оң шешілген жағдайда үш жұмыс күні ішінде өтініш беруші - білім 

алушыларға қатысты ҚББТ пайдалану туралы ректордың бұйрығы шығарылады. Бұйрыққа 

білім алушылардың өтініштері; білім алушылардың жеке оқу жоспарлары; әр білім 

алушының оқу қызметін ұйымдастырудың жеке кестесі; ҚББТ-ны қолдана отырып, оқу 

процесіне ерекше білім беру қажеттілігі бар білім алушының қатысуы туралы 

психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның ұсыныстары қоса беріледі; 

егер білім алушы сотталса және қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерде жазасын өтеу үшін 

жөнелтілсе, пенициарлық мекеме басшысының келісімі немесе рұқсаты ұсынылады. 

ҚББТ «online», «offline» режимінде қашықтықтан оқыту сабақтарын өткізуге 

негізделеді. «Online» режимінде оқу сабақтары нақты уақыт режимінде өзара оқу іс-

әрекетінің процесін көздейді (интернет желісі бойынша хабарламалармен алмасу арқылы 

бейнеконференция, телефон аппараты арқылы келіссөздер). «Offline» режиміндегі оқу 

сабақтары оқытушы мен білім алушының қарым-қатынасы асинхронды (электрондық пошта, 

оқытушының тапсырмасы бойынша білім алушының оқулықпен жұмысы, кейін аралық 

бақылауды немесе аралық аттестаттауды тапсыру) өзара оқу іс-әрекетінің процесін көздейді. 

Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау және ҚББТ қолдана отырып аралық 

аттестаттау Е ШҚМУ 032-18 «С.Аманжолов атындағы ШҚУ-да білім алушылардың 

үлгерімін ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және 

өткізу тәртібі туралы» ереженің тармағына, жұмыс оқу жоспарына, академиялық күнтізбеге 

және оқу бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады. 
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Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау және аралық аттестаттау 

қолжетімділікті шектеудің және тәуелсіз бағалаудың электрондық әдістерін қолдану арқылы 

рұқсатсыз қол жеткізуден және бұрмалаудан қорғалған ақпараттық жүйеде 

ұйымдастырылады. 

ҚББТ бойынша білім алушыларды қамтамасыз ету үшін электрондық оқу-әдістемелік 

кешендер (бұдан әрі – ЭОӘК) әзірленеді. 

Төтенше жағдай кезінде қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру. 

Тиісті мемлекеттік органдар шектеу іс-шараларын жүзеге асырған, төтенше 

жағдай енгізілген, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар 

туындаған жағдайларда оқытуды ұйымдастыру саясаты 

Тиісті мемлекеттік органдар шектеу іс-шараларын жүзеге асырған, төтенше жағдай, 

карантин, пандемия енгізілген, белгілі бір аумақта әлеуметтік, табиғи және техногендік 

сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайларда білім беру сапасын қамтамасыз ету 

мақсатында білім беру процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету мақсатында Университет 

оқытудың барлық нысандарындағы білім алушылар үшін қашықтықтан оқытуды жүзеге 

асырады. Сонымен қатар, профилактикалық шараларға байланысты білім беру процесін 

ұйымдастыру, оның ішінде білім беру процесінде онлайн курстар мен қашықтықтан білім 

беру технологиялары мен құралдарын пайдалану туралы ЖОО бірінші басшысының 

бұйрығы шығарылады 

ШҚУ білім алушылар мен оқытушыларға бағалау, аралық және қорытынды аттестаттау 

саясатын қоса алғанда, қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалану 

нұсқаулықтарына және академиялық саясатқа қол жеткізуді әзірлейді және ұсынады. 

Қашықтықтан оқыту форматына көшу кезінде: 

1) оқытушы нақты пән бойынша қолда бар онлайн курсты пайдалану немесе 

қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалана отырып сабақ өткізу туралы шешім 

қабылдайды; 

2) Онлайн-курстарды қолдана отырып немесе толық ауыстыра отырып, оқу пәнін оқыту 

форматы өзгерген кезде оқытушылармен қандай да бір келісімдер жасасу талап етілмейді; 

3) оқытудың кез келген форматы пәннің бекітілген жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус) 

шеңберінде жүзеге асырылады); 

4) Университет білім алушыларды онлайн-курстарға тіркеудің аяқталу күнін көрсете 

отырып, онлайн-курстарды іске асыру мерзімдері туралы ақпаратты ЖОО-ның ресми 

сайтында немесе ақпараттық жүйесінде орналастырады. 

Қашықтықтан оқытудың аралас модельдерін қолдануға рұқсат етіледі: синхронды 

немесе асинхронды оқыту, онлайн немесе офлайн, аралас, балама форматтар, мысалы, 

вебинар түріндегі дәрістер немесе бұрын оқытушылар жазған дәрістерге қол жеткізу; 

университетте қолданыстағы кестеге сәйкес семинарлар кезінде тапсырмаларды 

қашықтықтан орындау түрінде семинар сабақтарын өткізу және т. б. 

Онлайн режимінде дәрістер өткізуге 20 минут көлемінде рұқсат етіледі, бұл ретте білім 

алушыларға дәрістердің толық конспектілері ұсынылады. Онлайн режимінде дәрістер 

бекітілген кестеге сәйкес өткізіледі. 

Білім беру бағдарламасын игеру үшін білім алушылар жетекші университеттердің 

немесе университет рұқсат еткен танымал білім беру платформаларының онлайн курстарын 

таңдай алады. 

Тыңдаушы онлайн-курстан өткен кезде жеке тұлғаны сәйкестендіру технологиясы 

қолданылады. 

Университет екі негізгі модельді қолданады: 

1) қашықтықтан оқыту форматында сабақтар өткізу; 

2) жетекші университеттер әзірлеген жеке онлайн-курстарды немесе онлайн-курстарды 

пайдалану. 

Бірінші жағдайда, университет өз курстарын қашықтан форматқа (LMS, жалпыға қол 

жетімді платформаларды қолдана отырып) аударады және білім алушыларға қосылу 

алгоритмі мен пайдалану нұсқаулықтарын, қазіргі сабақ кестесін ұсынады. 
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Екіншіден - білім алушыларға онлайн-курсты (курстарды) ұсынады, ол игерілуі тиіс 

және білім алушыларға платформаға қосылу алгоритмін ұсынады (мысалы, Соuгѕега 

курстары). Онлайн курс семинарлармен және қашықтықтан үй тапсырмасымен бірге жүруі 

мүмкін. 

Онлайн-курсты меңгеру барысында оқытушы білім алушыға оқу-әдістемелік қолдау 

көрсетеді, ағымдағы бақылау мен аралық аттестаттауды жүргізеді. 

Университет саясатына сәйкес білім алушылардың дербес деректерді өңдеуге және 

онлайн-платформаның Пайдаланушы келісімінің шарттарын қабылдауға келісімдері 

ресімделеді. 

Университеттің оқу корпустарының аумағында аудиториялық сабақтарды өткізуге 65 

жастан асқан адамдар және ауруы бойынша диспансерлік есепте тұрған адамдар 

тартылмайды. 

Оқыту модельдері: 

1) офлайн оқыту моделі - бұл оны пайдалану кезінде желіден ажыратылған 

бағдарламалық жасақтама арқылы оқыту, яғни бұл қашықтықтан оқыту процесінің екі 

немесе одан да көп қатысушыларының нақты уақыт режимінде емес, кейбір уақыт 

аралығында өзара әрекеттесуі. 

2) синхронды (бір мезгілде) оқыту моделі оқытушының бекітілген кестеге сәйкес 

Skype, Microsoft Teams арқылы академиялық топ (лек) үшін бейнеконференция немесе 

вебинар ұйымдастыру арқылы іске асырылады. Білім алушылар міндетті түрде осы іс-шараға 

қосылады және оған белсенді қатысады. 

3) асинхронды (әр уақытта) оқыту моделі Open edX, Coursera және басқа білім беру 

платформаларын; LMS Moodle, электрондық корпоративтік поштаны пайдалану арқылы 

қамтамасыз етіледі. 

Жұмыстың асинхронды түрін пайдалану кезінде білім алушылар мен оқытушы ұзақ 

уақыт бойы әр түрлі уақытта жұмыс істейді. Жұмыстың негізгі платформасы - білім беру 

ұйымдарының LMS. LMS-тегі пәннің тиісті бөлімдерінде орналастырылған тапсырмаларды 

нақты және уақтылы орындау қажет. Ағымдағы сабаққа қатысуды және үлгерімді бақылауды 

тексеру және жүзеге асыру үшін орындалған тапсырмаларды сканерлеу, скриншоттарды, 

фотосуреттерді және т.б. тексеруге үнемі жүктеп отыру керек. 

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру үшін LMS жүйелері қолданылады - қашықтықтан 

оқытуды ұйымдастыру үшін тиісті платформалар (Learning – оқыту; LMS көмегімен 

электрондық курстар мен оқу материалдарының бірыңғай базасы құрылады, ол оқу 

процесінде үнемі толықтырылып отырады; Management – басқару; бұл жағдайда білім 

алушылардың курстарды басқару және т.б.; System - әр түрлі қызмет түрлері, оның ішінде 

статистика жинау және есептер дайындау автоматтандырылған электрондық жүйе). 

ШҚУ-де қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру үшін екі LMS қолданылады: eUniver 

білім беру порталы (http://euniver.vkgu.kz) және қашықтықтан оқыту порталы 

(http://edu.vkgu.kz/). 

Қажет болған жағдайда оқытушы Open edX, Coursera платформаларында жалпы 

қолжетімділікте орналастырылған курстарды (курстардың бөліктерін); оқытудың аралас 

нысанын пайдалана отырып, басқа да білім беру ұйымдарын пайдалана алады. 

Blended Learning (аралас оқыту түрі) - бұл аудиторияда оқытуды және электронды 

Қашықтықтан оқытудың заманауи технологияларын біріктіруге мүмкіндік беретін арнайы 

оқыту ұйымы. Blended-learning деп аталатын оқыту тұжырымдамасы электронды оқыту 

формаларының тиімділігі мен тиімділігін жалпы оқытудың әлеуметтік аспектілерімен 

біріктіреді. 

Қашықтықтан оқыту процесін әдістемелік қамтамасыз ету мақсатында міндетті түрде 

профессорлық-оқытушылық құрам мен білім алушылардың назарына арнайы нұсқаулықтар, 

алгоритмдер мен ұсынымдар ("Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, 

оқытуға көшу алгоритмі және қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, 

оқу процесін ұйымдастыру мониторингі"; "Қашықтықтан білім беру технологияларын 

қолдана отырып, оқытуға көшу жағдайында кәсіптік практиканы өткізу алгоритмі және оқу 

процесін ұйымдастыру мониторингі") әзірленеді және жеткізіледі; "Қашықтықтан оқыту 
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порталында бейнеконференцбайланысты пайдалану бойынша нұсқаулықтар" және т. б.). 

Қашықтықтан оқытуға көшудің әзірленген алгоритмдерінде білім алушылар мен ПОҚ-ның 

назары Академиялық адалдық ережелерін сақтауға аударылады. 

Білім беру порталында барлық білім алушылар мен оқытушылар үшін жеке кабинеттер 

құрылады, оларға кіру тіркеу кезінде алынған қорғалған жеке логин мен пароль арқылы 

қамтамасыз етіледі. 

Қашықтықтан оқыту процесі контент-электрондық мазмұн негізінде жүзеге асырылады. 

Білім беру порталында қашықтықтан оқыту курстары түріндегі контент ұсынылуы тиіс, оған 

мыналар кіреді: 1) силлабус; 2) мәтіндер, схемалар, фотосуреттер, бейнелер, бейне және т. б. 

бар дәріс кешені; 3) практикалық, семинарлық сабақтарды, бейнедемонстрацияны немесе 

зертханалық сабақтар бойынша виртуалды жұмыстарды орындауға арналған тапсырмалар 

мен әдістемелік нұсқаулар тізбесі, бақылау материалдары, электрондық оқу құралдары 

немесе оларға сілтемелер және т. б. 

Оқыту университеттің автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде орналасқан кестеге 

сәйкес жүргізіледі. Кестеге қол жеткізу оқытушылар мен білім алушылардың жеке 

кабинеттерінен жүзеге асырылады. 

Оқыту асинхронды және синхронды режимде жеке және бірлескен түрде жүзеге 

асырылады. 

Асинхронды режим мыналарды қамтиды: 

- білім алушылардың жеке кабинеттерінде интерактивті материалдардың, дайын 

онлайн-курстардың, оқулықтардың, презентациялардың болуы; 

- контентке ыңғайлы және икемді қосылу, оған тәуліктің кез келген уақытында қол 

жеткізу; 

- электрондық пошта, мессенджерлер және т. б. арқылы оқу өзара іс-әрекет жасау 

арқылы ұйымдастыру; 

- білім алушының оқытушының тапсырмасы бойынша оқу материалымен жұмысы, 

кейіннен аралық және қорытынды бақылауды тапсыру. 

LMS-тегі пәннің тиісті бөлімдерінде орналастырылған тапсырмаларды нақты және 

уақтылы орындау қажет. Ағымдағы сабаққа қатысуды және үлгерімді бақылауды тексеру 

және жүзеге асыру үшін орындалған тапсырмаларды сканерлеу, скриншоттарды, 

фотосуреттерді және т.б. тексеруге үнемі жүктеп отыру керек. 

Порталдан материалдарды жүктеу мүмкіндігі міндетті болып табылады. Бейне 

дәрістерді көру үшін жеке кабинетте / YouTube арқылы жүктеу немесе қарау функциясы 

қолжетімді болуы тиіс). 

Синхронды режим күндізгі форматқа жақын және онлайн-сабақтар немесе кеңестер 

кестесіне сәйкес қатаң белгіленген уақытта онлайн-стриминг, тікелей эфирде бейне ағынын 

трансляциялау және "тірі" қарым-қатынас түрінде оқытуды ұйымдастыруды қамтиды. Бұл 

ретте оқытушының нұсқауы бойынша онлайн-сабақты өткізу процесінде немесе оны 

өткізгеннен кейін (асинхрондық режимде) білім алушы қашықтықтан оқыту порталында 

оның жеке кабинетінде орналастырылған тапсырмаларды орындайды және оқытушыға 

жауаптарды қашықтықтан оқыту порталы арқылы немесе техникалық іркілістер болған 

жағдайда оған ыңғайлы кез келген басқа тәсілмен (электрондық пошта, мессенджерлер және 

т.б. арқылы) жібереді. Бұл ретте оқытушы білім алушыда бар техникалық проблемалар 

туралы хабардар етілуі тиіс. 

Онлайн дәрістер мен онлайн – практикалық сабақтар Big blue button, ZOOM және т. б. 

платформалар арқылы өткізілуі мүмкін. 

ҚР БҒМ ұсынысы бойынша сабақтардың кемінде 30%-ын асинхронды форматта 

(офлайн-режим) өткізу қажет. Тиісінше, 2-3 курс білім алушыларына ағынды пәндер 

бойынша дәрістер асинхронды форматта ұсынылады. Бұл ретте білім алушыларға толық оқу 

контенті ұсынылады. 

1 курс білім алушылары үшін синхронды форматта онлайн режимін қолданыңыз. 

Онлайн режимінде дәрістер өткізуге 20 минут көлемінде рұқсат етіледі, бұл ретте білім 

алушыларға дәрістердің толық конспектілері ұсынылады. Онлайн режимдегі дәрістер мен 

практикалық сабақтар бекітілген кестеге сәйкес өткізіледі. 
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Оқу контенті бар барлық іс-әрекеттер (жүктеу, орындалған тапсырмаларды жүктеу, 

онлайн-сабақтар мен кеңестерге қатысу және т.б.) оқу процесінің ашықтығын қамтамасыз 

ету үшін, сондай-ақ ақпараттың жоғалуын болдырмау үшін білім беру порталында жүзеге 

асырылуы тиіс. Сонымен қатар, жекелеген жағдайларда, атап айтқанда, интернеттің 

жылдамдығы өте төмен, интернет жұмысындағы іркілістер кезінде оқытушыға (оқытушыға) 

электрондық поштаны немесе мессенджерлерді пайдалана отырып дәрістер / тапсырмалар 

жіберуге жол беріледі. Сонымен қатар, жоғарыда айтылғандай, білім алушы оқытушыны бар 

проблемалар туралы міндетті түрде хабардар етуі және өзінің оқу нәтижелерін қадағалап, 

онымен үнемі байланыста болуы керек. 

Білім беру порталында білім алушылармен "offline" режимінде (оқытушыларға 

хабарлама жіберу, чат, форум арқылы), сондай-ақ "online" режимінде - big Blue Button, 

ZOOM, мессенджерлер (Whatsapp, Telegram) арқылы аудио-және бейнеконференция өткізуге 

арналған платформаны қолдана отырып кері байланыс қамтамасыз етіледі. 

Университет білім алушылар мен оқытушылардың электрондық ресурстарға 

(кітапхананың электрондық каталогына, білім беру және ғылыми ресурстарға пайдалы 

сілтемелерге) қол жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Оқу процесінде жаппай ашық онлайн-курстарды пайдалану арқылы аралас оқытуды 

ұйымдастыруға жол беріледі: 

- кейіннен кредиттерді қайта есептеумен-білім алушы білім беру платформасы арқылы 

онлайн-курстан толыққанды өткен жағдайда (ШҚМУ-да бекітілген, рұқсат етілген онлайн-

курстар мен білім беру платформаларының тізбесіне сәйкес); 

- егер жаппай онлайн-курс пәнді оқу кезінде қосымша материал ретінде пайдаланылса, 

кредиттерді қайта есептемегенде. 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, оқу процесінде 

университет оқытушылары әртүрлі технологияларды, соның ішінде Е ШҚМУ 041-19 

"Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып оқу процесіне арналған бейне 

дәріс туралы» ережеге сәйкес әзірленген және білім беру порталына орналастырылған 

бейнеолекцияларды қолдана алады. 

Covid – 19 пандемиясына байланысты карантин жағдайында Университетте білім беру 

қызметін ұйымдастыру алдын алу шараларын міндетті түрде сақтай отырып және 

санитариялық-эпидемиологиялық режимді (бұдан әрі – ЭАҚ) қамтамасыз ете отырып, оқу 

процесін ұйымдастыруға қойылатын жалпы талаптарды, Қашықтықтан оқытудың толық 

форматына көшу кезінде оқу процесін ұйымдастыруға қойылатын талаптарды, онлайн-

курстарға қойылатын талаптарды, оқытушыны даярлау деңгейін, ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар білім алушылар үшін қашықтықтан оқыту технологияларын 

ЭТҚ-ның алдын алу және қамтамасыз ету шараларын іске асыру мақсатында ЖОО 

ЭТҚ-ны қамтамасыз ету регламентін дербес әзірлейді, барлық қызметкерлер мен білім 

алушыларды (сайтта орналастыру, түсіндіру және ұйымдастыру кездесулері, инфографика) 

хабардар етеді және білім алушылар мен қызметкерлердің оны сақтауын қамтамасыз етеді. 

ЖОО оқу корпустарында, жатақханаларда және ЖОО аумағында ЭТҚ-ны қамтамасыз 

ету бойынша шаралар қабылдайды (байланыссыз термометрлермен, антисептикпен 

санитайзерлермен міндетті түрде жарақтандыру). 

ЖОО оқу процесінде ЭТҚ сақтау мақсатында; 

1) сабақ кестесін қалыптастыру кезінде аудиториялардың толықтырылуы ескеріледі 

(әлеуметтік қашықтық – 1 шаршы метрге 1 адам, зертханаларда 5 шаршы метр); онлайн 

сабақ кестесін қалыптастыру кезінде желінің өткізу қабілеті, серверлік жабдықтың 

сипаттамасы; бір мезгілде ең көп қосылған кезде бейнесерверге түсетін жүктемелер; сабақ 

кестесі студенттер үшін онлайн режимінде қолжетімді болуы тиіс; 

2) аудиториялық сабақтардың ұзақтығы БӨЖ сағаттарын бір уақытта ұлғайта отырып 

40 минутқа дейін қысқарады; ЭТҚ-ны ескере отырып, зертханалық сабақтардың кестесін 

жоспарлау (әлеуметтік қашықтықты қамтамасыз ету, сабақтар арасындағы жабдықтарды 

дезинфекциялық өңдеу); 

3) электрондық құжат айналымы, электрондық кесте, электрондық кітапхана жүйесі 

пайдаланылады. 
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4) 1 курс білім алушылары үшін қыркүйек айында қашықтық форматта 2 апта 

бағдарлау кезеңін өткізу: 

- ЖОО-ның Академиялық саясатымен, ЖЖОКБҰ-да оқыту және бағалау саясатымен 

танысу және бейімдеу; 

- логин мен парольдерді алу, ЖОО жүйесінде тіркелу; 

- білім беру қызметін алуға шарт жасасу; 

- эдвайзермен танысу; 

- ЖОЖ тіркеу / жазу және қалыптастыру; 

- ЭТҚ қамтамасыз ету регламентін орындау бойынша нұсқаулық. 

Сондай-ақ жұмыс бойынша оқыту үшін: 

- электронды кітапханамен; 

- LMS және DOT платформаларында; 

- нақты уақыттағы бейне байланысын қолдайтын платформаларда (BigBlueButton, 

JitsiMeet және т. б.); 

- прокторинг жүйесінде аралық және қорытынды аттестация өткізу процедуралары; 

- ЖОО жастар ұйымдарының жұмысымен танысу және осы ұйымдарға кіру; 

5) 1 курс магистранттары мен докторанттары үшін оқу жүйесімен танысу үшін 

қыркүйек айында 1-2 бейімдеу аптасын өткізу, сонымен қатар ғылыми зерттеу 

траекториясын анықтау, ғылыми жетекшімен танысу және таңдау, жеке жұмыс жоспарын 

толтыру. 

Күндізгі форматта өткізу кезінде басқа қаладан келген білім алушылардың келуі 

мүмкін болмаған жағдайда, бұл іс-шаралар қашықтықтан өткізіледі. 

6) магистранттар мен докторанттардың тағылымдамасын басқа академиялық кезеңге 

ауыстыру не қашықтықтан ұйымдастыру; 

7) магистранттар мен докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын қашықтықтан 

немесе ЭТҚ-ны ескере отырып зертханаларда ұйымдастыру; 

Білім алушылардың сабаққа қатысуын бақылау және есепке алу апта сайын білім 

алушының оқытушымен кез-келген ыңғайлы тәсілмен байланыс жасау, сондай-ақ 

орындалған практикалық тапсырмаларды міндетті түрде жіберу немесе онлайн-сабақтарға 

қатысу нәтижелері бойынша жүргізіледі. 

Білім алушылармен пайдаланылатын ақпараттық-білім беру технологияларының 

құралдарымен тұрақты байланыс болмаған және тапсырмаларды орындамаған жағдайда 

оқытушы білім алушының сабақты дәлелсіз себептермен өткізуін тіркейді. Одан әрі шаралар 

ЖОО-ның академиялық саясатына сәйкес қабылданады. 

Бейне ағынын тарату мүмкіндігінен айыратын техникалық проблемалар болған 

жағдайда білім алушының сабаққа нақты қатысуын растау оқытушыға жүктеледі (мерзімді 

дауыс сұрау, орындалған тапсырмаларды мессенджерлер, электрондық пошта және т.б. 

арқылы тексеру). 

ЖОО әкімшіліктің білім алушылармен, топ кураторларымен, ағындармен кездесу 

регламентін әзірлейді және жариялайды, кураторлық сағаттарды, ЖІК отырыстарын, zоом 

немесе басқа платформалар арқылы қызығушылықтары бойынша студенттік клубтар 

отырыстарын өткізеді. 

Орындалған тапсырмалардың бағалары апта сайын университеттің 

автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне енгізіледі. Ағымдағы бақылау нәтижелері 

бойынша пән бойынша рейтинг пен қорытынды баға автоматты түрде есептеледі. 

Білім алушы ауырған жағдайда тапсырмаларды орындау және рейтинг алу үшін 

мерзімдерді ұзартуға болады. Рәсім С. Аманжолов атындағы ШҚУ академиялық саясатының 

"Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау саясаты және бақылау" ережесінің 15-тармақта 

егжей-тегжейлі сипатталған.. Міндетті шарт: факультет деканына (факультет деканының 

орынбасарына) электрондық пошта арқылы жіберу: 

- тапсырмалардың орындалу мерзімін ұзарту туралы өкім шығарылатын медициналық 

анықтаманың сканерленген көшірмесі (Егер анықтама талаптарға сәйкес келсе);); 
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- С.Аманжолов атындағы ШҚУ сайтында "PARASAT" білім алушыларыға қызмет 

көрсету орталығының порталынан жүктеуге болатын білім алушының өтініші 

(https://www.vkgu.kz/ru/page/uslugi-centra-obsluzhivaniya-studentov-aykyn.html ). 

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың міндетті кезеңі оқу процесін өткізу барысын 

бақылау, оқыту сапасын бағалау мониторингі болып табылады, ол әр түрлі деңгейде жүзеге 

асырылады (профессорлық-оқытушылық құрам, кафедра меңгерушілері, факультет 

декандары, академиялық саясат және білім беру бағдарламаларын басқару департаментінің 

құрылымдық бөлімшелері, оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор және т.б.). 

Оқытушылардың оқу-әдістемелік материалды жүктеу және оның сапасы; сабаққа қатысу; 

тапсырмаларды орындау және бағалау мониторингі міндетті болып табылады. 

Оқу процесін ұйымдастыру және бақылау бөлімі педагогтердің оқу жүктемесін 

орындау мониторингін жүзеге асырады, ал тіркеу кеңсесі ақпараттық-техникалық 

қамтамасыз ету және цифрландыру орталығымен бірлесіп оқытушылар мен білім 

алушылардың Қашықтықтан оқытудың ақпараттық жүйелеріне қол жетімділігінің болуын 

жүзеге асырады. 

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру кезінде пәндердің силлабустарына міндетті түрде 

тиісті толықтырулар енгізу қажет. Бұл ретте оқытушылар Қашықтықтан оқытудың 

ерекшелігін ескере отырып, білім алушылардың оқу жетістіктерін объективті бағалау 

мақсатында: 

- оқытудың мәлімделген нәтижелеріне қол жеткізу тәсілдерін өзектендіру; 

- LMS жүйелерінде білім алушылар үшін сапалы тапсырмаларды қайта қарау және 

қалыптастыру; 

- ұсынылған әдебиеттер тізімін түзету (білім алушылардың университеттің Ғылыми 

кітапханасында ұсынылған қағаз ресурстарына физикалық қол жеткізе алмауына 

байланысты). 

Онлайн-сабақтарды немесе онлайн-кеңес беруді өткізу кезінде ШҚМУ оқытушылары 

мен білім алушылары визуалды және сөйлеу этикетін сақтауға міндетті, атап айтқанда: 

ұқыпты сыртқы келбетке, артқы жоспарға (білім алушының камераға көрінетін оқытушының 

артындағы жоспар) қойылатын талаптарды сақтауға, әдепсіз сөздерге, арандатушылық 

немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын бұзатын бейнелерге, оның 

ішінде киім мен аяға жол бермеуге, осы курс бойынша білім алушы болып табылмайтын 

адамдарды трансляциялауға тартпауға, үй жануарларын көрсетпеуге, , сабақтың немесе 

академиялық сипаттағы басқа іс-шараның қалыпты барысын бұзуы немесе бұзуы мүмкін. 

Онлайн оқытудың бастапқы кезеңінде білім алушылар мен оқытушылар міндетті түрде 

осы Талаптармен танысуы тиіс. 

Білім алушы көрсетілген талаптарды бұзған жағдайда оқытушы немесе академиялық 

әкімшілік өкілеттіктерге ие кез келген өзге тұлға білім алушының осы сабаққа/іс-шараға қол 

жеткізуін тоқтатуы немесе бұғаттауы және сабақты дәлелсіз себеппен өткізіп алу фактісін 

тіркеуі тиіс. Аталған ережелердің бұзылу сипатына байланысты университет әкімшілігі, 

оқытушылар мен білім алушылар тәртіп бұзушыны тәртіптік жауапкершілікке тарту 

мақсатында университет/мектеп/факультет/білім беру бағдарламасының басшылығына 

жүгінуге құқылы. 

Білім беру процесінің негізгі қатысушыларына: ЖОО басшысы (ректоры), ЖОО 

басшысының орынбасары (проректоры), оқытушы, білім алушы, білім алушының ата-

аналары (заңды өкілдері) жатады. 

Оқу процесінің әр қатысушысы өз рөлі мен функцияларын орындайды. Оның 

өкілеттіктері мен құзыреттерінің көлемімен анықталатын: 

1) ЖОО-ның басшысы (ректоры): қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана 

отырып, оқу процесін ұйымдастыру бойынша тиісті ішкі нормативтік актілерді қабылдайды; 

қызметкерлердің мынадай тобын айқындау бойынша жұмыс берушінің тиісті нормативтік 

актілерін қабылдайды: еңбекке ақы төлеуді сақтай отырып, қашықтықтан оқыту 

технологиялары негізінде білім беру процесін қамтамасыз ету жөніндегі еңбек 

функцияларын жүзеге асыратын қызметкерлер; ЖОО-ның тыныс-тіршілігін және жұмыс 

істеуін қамтамасыз ететін қызметкерлер (әкімшілік, техникалық персонал);); жұмыс сапасын 

https://www.vkgu.kz/ru/page/uslugi-centra-obsluzhivaniya-studentov-aykyn.html
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арттыруға бағытталған басқару шешімдерін қабылдайды; қажеттілігіне қарай 

оқытушылармен, білім алушылармен және олардың ата-аналарымен (заңды өкілдерімен) кері 

байланысты жүзеге асырады; жеке қорғау құралдарын пайдалану жөніндегі талаптардың 

қатаң сақталуын қамтамасыз етеді; білім алушылардың, оқытушылардың және басқа да 

қызметкерлердің санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету жөнінде 

шаралар қабылдайды; көзделмеген есеп беру құжаттамасын сұратуға жол бермейді; 

2) ЖОО басшысының орынбасары (проректор): қашықтықтан білім беру 

технологияларын қолдана отырып, оқу процесін ұйымдастыру жөніндегі жұмысты 

үйлестіреді және ұйымдастырады; оқу материалдарын, оның ішінде электрондық оқу-

әдістемелік кешендерді, электрондық білім беру ресурстарын қалыптастыру жөніндегі 

жұмысты ұйымдастырады; ЖОО-ның интернет-ресурстарында (сайт) орналастырылатын 

Академиялық күнтізбе мен сабақ кестесін жасау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады.); 

оқытушылармен бірлесіп оқытудың әдістері мен технологияларын, білім алушылардың 

тапсырмаларды алу және олардың орындаған жұмыстарын ұсыну мерзімдерін, білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бағалау өлшемдерін айқындайды; білім алушылардың білім 

беру қызметін ұйымдастыруды айқындайды: білім беру процесінің барлық қатысушыларын 

(оқытушылар мен білім алушыларды) жұмыстың ұйымдастырылуы мен оқыту нәтижелері 

туралы хабардар етуді жүзеге асырады; ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдана отырып, білім беру процесін ұйымдастыру барысында әдістемелік сүйемелдеуді 

жүзеге асырады;; бекітілген кестеге сәйкес оқытушылардың қызметін және олармен кері 

байланысты ұйымдастырады; оқытушылармен кері байланыс арқылы білім беру процесін 

өткізу барысын бақылайды; педагогтердің оқу жүктемесін орындауы бойынша жұмысты 

үйлестіреді; 

3) ЖОО оқытушысы: нақты бағалау саясатымен оқу пәнінің силлабусын әзірлейді. 

Силлабус педагог пен білім алушылар арасындағы келісім болып табылады, осыған 

байланысты ЖОО-да силлабусқа өзгерістер енгізу және бекіту процесі регламенттелуі тиіс; 

электрондық оқу материалдарын, электрондық курстарды қалыптастырады; қашықтықтан 

жұмыс істеу үшін жеке тапсырмалар әзірлейді; білім алушыларға оқу сабақтарының 

форматы туралы ақпаратты жеткізеді; электрондық ресурстарда білім алушылардың әртүрлі 

жұмыс түрлерін, қолжетімді ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана 

отырып, білім алушылар арасындағы интерактивті өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді; сабақ 

кестесіне сәйкес оффлайн және онлайн-сабақтар өткізеді, білім алушылардың өзіндік 

жұмысына бақылау жасайды; білім алушыларға, оның ішінде ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар білім алушыларға жеке консультациялар өткізеді; белгіленген бағалау 

саясатына сәйкес бекітілген силлабусқа сәйкес мерзімде білім алушылардың бағаларын 

қояды; ; 

4) білім алушы: бекітілген сабақ кестесі бойынша оқытушылармен байланыста болады; 

бекітілген академиялық саясатпен, ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау, 

кәсіптік практиканы ұйымдастыру бойынша ЖОО-ның ішкі ережелерімен, оқу жетістіктерін 

бағалау критерийлерімен, қол жетімді байланыс құралдары арқылы оқу пәндерінің 

силлабустарымен танысады; сабақ кестесіне сәйкес электрондық немесе онлайн 

платформаларда оқу сабақтарына және оқу материалын өз бетінше зерделеу мақсатында 

басқа да байланыс жүйелеріне қатысады.; тапсырмаларды өз бетінше орындайды, 

орындалған тапсырмаларды қол жетімді байланыс құралдары (платформа, электрондық 

пошта, мессенджерлер) арқылы оқытушыға жібереді; тапсырмаларды орындау кезінде 

Академиялық адалдық қағидаттарын сақтайды; 

5) білім алушылардың ата-аналары (заңды өкілдері): білім алушыға оқу үшін жағдай 

жасайды; мүмкіндігінше білім алушылардың оқу пәнінің тапсырмаларын немесе дербес 

тапсырмаларды орындауын бақылауды жүзеге асырады. 

 

Қашықтықтан және онлайн-оқыту жағдайында кәсіптік практиканы ұйымдастыру және 

өткізу. 
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- оқу практикасы барлық ББП білім алушыларына 1 (2) курста жүргізіледі. Практика 

университеттің оқу-көмекші бөлімшелерінің базасында болашақ кәсіби қызметінің 

объектілері болып табылатын ұйымдарға таныстыру экскурсияларымен ұйымдастырылады.  

ББП ерекшелігіне байланысты 1 курстан кейін далалық, археологиялық және кәсіптік 

практиканың өзге де түрлері ұйымдастырылады және өткізіледі. Практиканың осы 

түрлерінің мақсаты білім алушыларда кәсіби функцияларды толықтыратын және онымен 

бірге жүретін құзыреттерді қалыптастыру болып табылады. 

Білім алушылардың оқу практикасының мақсаты оқыту процесінде алынған теориялық 

білімді бекіту мен тереңдетуді, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын алуды, іскерлік хат-

хабарларды жүргізу іскерлігін, оқыту мамандығына сәйкес практикалық іскерліктер мен 

жұмыс дағдыларын алуды қамтитын бастапқы кәсіби құзыреттіліктерді меңгеру болып 

табылады;  

- тілдік практиканың мақсаты білім алушыларда ауызша және жазбаша аударма 

дағдыларын, сондай-ақ іскерлік және достық қарым-қатынас дағдыларын тереңдету, соның 

ішінде оқытылатын тілдермен қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру болып табылады. 

Тіл тәжірибесі тілдерді білетін және көптілді білімі бар кадрларды даярлауды жүзеге 

асыратын білім беру ұйымдарында білім алушылар үшін 2 курстан бастап білім алушыларды 

бітіргенге дейін ұйымдастырылады. Тілдік тәжірибе осы мамандық бойынша мамандар 

даярлауды жүзеге асыратын кафедраға бекітіледі. Тілдік практика бағдарламасы шетел 

тілдерін оқыту мен меңгерудің деңгейдік моделінің және көптілді білім беру 

қағидаттарының талаптарын ескеруі тиіс;  

- педагогикалық тәжірибенің мақсаты жалпы ғылыми, мәдениеттану, психологиялық-

педагогикалық, әдістемелік және арнайы пәндер бойынша білімді бекіту және тереңдету, 

сондай-ақ теориялық білім негізінде педагогикалық іскерлікті, дағдылар мен құзыреттілікті 

қалыптастыру болып табылады. 

Педагогикалық практика білім алушылардың барлық оқу кезеңінде әрбір курста 

жүргізіледі және 1 курс білім алушыларының педагогикалық практикасына; 2 курс білім 

алушыларының психологиялық-педагогикалық практикасына; 3 курс білім алушыларының 

оқу-тәрбиелік педагогикалық практикасына; 4 курс білім алушыларының өндірістік 

практикасына бөлінеді. 

Педагогикалық практика базасы мектепке дейінгі ұйымдар; жалпы білім беру 

ұйымдары (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта); техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдары болып табылады.  

Педагогикалық практика бағдарламасы ББП білім беру бағдарламасының талаптарына 

сәйкес әзірленеді және білім алушыларда кәсіби маңызды біліктіліктерді қалыптастыруға 

және мұғалімнің педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.  

- өндірістік практиканың мақсаты кәсіби құзыреттілікті бекіту, кәсіби қызмет 

тәжірибесі мен практикалық дағдыларын меңгеру болып табылады.  

Өндірістік тәжірибе барлық ББП-да (педагогикалық және тілдік емес) білім алушылар 

үшін өткізіледі және 2 курстан бастап білім алушыларды бітіргенге дейін ұйымдастырылады.  

Өндірістік практика оның мазмұнына байланысты арнайы кафедраға немесе теориялық 

оқытуды жүргізетін кафедраға бекітіледі, оның нәтижелері өндірістік практиканың осы 

түрінің объектілері болып табылады. 

Өндірістік практика бағдарламасы ББП-ның талаптарына сәйкес әзірленеді және 

кәсіптік стандарттардың талаптарына сәйкес білім алушыларда арнайы құзыреттерді 

әзірлеуге бағытталуы тиіс. 

- дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау және жазу үшін білім беру бағдарламасында 

диплом алдындағы практика көзделеді. Диплом алдындағы тәжірибенің мазмұны 

дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбымен анықталады. Диплом алдындағы 

тәжірибенің мақсаты дипломдық жұмысты (жобаны) жазуды аяқтау болып табылады. 

Диплом алдындағы практика бітіру курстарында жеке оқу жоспарына сәйкес 

дипломдық жұмысты (жобаны) орындайтын барлық ББ білім алушылары үшін өткізіледі. 

Диплом алдындағы практикаға жетекшілік етуді дипломдық жұмыстың (жобаның) ғылыми 

жетекшісі жүзеге асырады.  
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Магистранттар мен докторанттардың педагогикалық практикасы бакалавриатта 

педагогикалық практиканың логикалық жалғасы болып табылады. Практика жоғары оқу 

орны оқытушысының болашақ кәсіби қызметінің нақты жағдайларына барынша 

жақындатылған жағдайларда жүргізіледі.  

Магистранттар мен докторанттардың өндірістік практикасы практиканың базасы болып 

табылатын тиісті ұйымдарда, мекемелерде, институттарда және кәсіпорындарда жүргізіледі, 

университеттің магистратурасы мен докторантурасында Теориялық оқыту процесінде 

алынған білімді бекітуге бағытталған. 

Ғылыми-педагогикалық магистратураның білім беру бағдарламасы теориялық 

оқытумен қатар немесе жеке кезеңде өткізілетін практиканың екі түрін қамтиды:  

1) педагогикалық БП циклінде-ЖОО; 

2) КП циклінде зерттеу-диссертацияның орындалу орны бойынша. 

Педагогикалық тәжірибе оқыту және оқыту әдістемесінің практикалық дағдыларын 

қалыптастыру мақсатында жүргізіледі. Бұл ретте магистранттар ЖОО-ның қалауы бойынша 

бакалавриатта сабақтар өткізуге тартылады.  

Магистранттың зерттеу практикасы отандық және шетелдік ғылымның жаңа 

теориялық, әдіснамалық және технологиялық жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің 

заманауи әдістерімен танысу, тәжірибелік деректерді өңдеу және интерпретациялау 

мақсатында жүргізіледі. 

Бейіндік магистратураның білім беру бағдарламасы ПД циклінде өндірістік тәжірибені 

қамтиды. Ол оқу процесінде алынған теориялық білімді бекіту, магистратураның білім 

алушы ББ бойынша практикалық дағдыларды, құзыреттілікті және кәсіби қызмет 

тәжірибесін игеру, сондай-ақ озық тәжірибені игеру мақсатында өткізіледі.  

Зерттеу (өндірістік) практикасының мазмұны диссертациялық (жобалық) зерттеудің 

тақырыбымен анықталады.  

Докторантурада тәжірибе ғылыми, ғылыми-педагогикалық және кәсіби қызметтің 

практикалық дағдыларын қалыптастыру мақсатында жүргізіледі.  

Докторантураның ББП-на  кіреді:  

1) философия докторы бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін – педагогикалық 

және зерттеу практикасы;  

2) өндірістік практика – бейіндік докторантура бағдарламасы бойынша білім алушылар 

үшін. 

Педагогикалық практика кезінде докторанттар қажет болған жағдайда бакалавриат пен 

магистратурада сабақ өткізуге тартылады. 

Докторанттың зерттеу тәжірибесі отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, 

әдіснамалық және технологиялық жетістіктерін зерттеу, сондай-ақ тәжірибелік дағдыларды 

бекіту, ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін қолдану, диссертациялық зерттеуде 

тәжірибелік деректерді өңдеу және интерпретациялау мақсатында жүргізіледі.  

Докторанттың өндірістік практикасы оқу процесінде алынған теориялық білімді бекіту 

және кәсіби деңгейін арттыру мақсатында жүргізіледі. Зерттеу және өндірістік практиканың 

мазмұны докторлық диссертацияның тақырыбымен анықталады. 

Кәсіптік практика бағдарламасы мезгіл-мезгіл жаңартылып отырады және тәжірибе 

негізінде қолданылатын ғылым мен техниканың заманауи жетістіктерін, инновациялық 

технологияларды бейнелейді. Кәсіптік практика бағдарламасын жаңарту және қайта бекіту 

университетте бекітілген жалпы рәсімге сәйкес жүзеге асырылады. 

Кәсіптік практиканың түрлері, мерзімдері, көлемі және мазмұны МЖМБС, жұмыс оқу 

жоспарлары мен бағдарламаларымен анықталады. 

Білім алушыларды кәсіптік практиканың барлық түрлеріне жіберу өту мерзімі, базасы 

және практика жетекшісі, білім алушылардың практика қорытындысы бойынша есептерді 

қорғау үшін комиссия құрамы көрсетіле отырып, ректордың бұйрығымен ресімделеді. Білім 

алушыларды кәсіптік практикаға жіберу туралы бұйрықты тиісті кафедра практика 

басталғанға дейін бір апта бұрын шығарады. 

Студенттердің кәсіби тәжірибенің барлық түрлеріне бағытталуы ректордың 

бұйрығымен, өтетін күнін, тәжірибе базасы мен жетекшісі, студенттердің практика нәтижесі 
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бойынша есептерді қорғау жөніндегі комиссиясының құрамы көрсетіледі. Студенттерді 

кәсіби практикаға жіберу туралы бұйрықты тәжірибе басталғанға дейін бір апта бұрын 

кешіктірмей тиісті бөлім шығарады. 

Студент практика базасына жіберілгенде, кәсіби практиканың өтуіне, кәсіптік 

тәжірибенің жұмыс кестесіне және күнделікке бағытталады. Тәжірибенің басталуына дейін 

студент тәжірибелік жұмыс бағдарламасымен, тәжірибелік тәжірибе нұсқауларымен 

танысып, қажет болған жағдайда медициналық комиссиядан өтуі керек. 

Практиканы жоспарлау төмендегі негіздер бойынша жүзеге асырылады: тиісті ЖК 

жұмыс оқу жоспары және академиялық күнтізбе; кәсіби практика бағдарламалары; 

студенттердің кәсіби практикасын ұйымдастыру мен өткізуді жетілдіру бойынша 

қабылданған шешімдер. 

Кафедралар жыл сайын студенттердің оқу түрі, курстары, оқу формалары, күндер мен 

практиканың бекітілген көшбасшылары көрсетілген студенттерге арналған оқу кестесін 

әзірлейді. Кестелер кафедра мәжілісінде талқыланады және факультет деканымен бекітіледі. 

Тәжірибе кестесінің көшірмесі әдістемелік жұмыс, тәжірибе және жұмысқа орналастыру 

бөліміне жіберіледі. 

Кәсіби практиканың кестесі студенттерге академиялық күнтізбедегі оқу порталында 

орналастыру арқылы міндетті түрде жіберіледі; бітіруші кафедраның ақпараттық стендінде 

тұру; тәжірибелік жоспармен танысу, мамандық бойынша кеңесшілер немесе академиялық 

топ кураторларымен танысу. 

Студенттердің кәсіби практикасының негізі ретінде, заңдық қызмет профессионалды 

тәжірибе мен материалдық-техникалық базаны басқару үшін білікті персоналмен кадрлар 

даярлау бейініне және EP талаптарына сәйкес келетін ұйымдармен анықталады. Кәсіптік 

практиканың базасын түлек бөлімшесі анықтайды. Кафедра жыл сайын студенттердің ЕП 

ерекшеліктеріне сәйкес тәжірибе алмасу үшін жаңа орындарды таңдайды. 

Кафедра кәсіпорындармен, ұйымдармен және мекемелермен негізгі шарттар жасасуды 

бастамашылық етеді. Олардың негізінде практикаға жеке келісімшарттар жасалады. Кәсіби 

практикаға арналған келісімшарт нысаны ОП-мен анықталады. 

Кафедра меңгерушілері мамандықтың ерекшеліктерін білетін профессорлар, доценттер 

мен тәжірибелі оқытушылар мен тәжірибе жетекшілері ретінде тәжірибе базаларының 

қызметіне тағайындалады. 

Департаменттің отырыстарында өткізуге дайындық, мониторинг жүргізу мәселелері. 

Төтенше жағдай, пандемия, карантин және т.б. жағдайында қашықтықтан 

және онлайн-оқытуды ұйымдастыру 
Жекелеген жағдайларда (төтенше жағдайлар, пандемия, карантин және басқа да 

себептер жағдайларында) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің 

тапсырмасы бойынша білім беру процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету мақсатында 

университет оқытудың барлық түрінің білім алушылары үшін қашықтықтан оқытуды жүзеге 

асырады.  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы короновирустық инфекцияны таратпау 

жөніндегі ведомствоаралық комиссияның 2020 жылғы 12 наурыздағы хаттамасына сәйкес 

төтенше жағдай кезінде ШҚМУ қашықтықтан оқыту бағдарламаларын жүзеге асыруды 

қамтамасыз етеді. 

ШҚМУ білім алушылар мен оқытушыларға қашықтықтан білім беру технологияларын 

пайдалану нұсқаулықтарына және академиялық саясатқа, соның ішінде бағалау, аралық және 

қорытынды аттестаттау саясатын әзірлейді және ұсынады. 

Мұндай оқытуды ұйымдастыру үшін LMS жүйесі - қашықтықтан және онлайн-оқытуды 

(Learning – оқыту) ұйымдастыру үшін тиісті платформалар қолданылады; LMS көмегімен 

электрондық курстар мен оқу материалдарының бірыңғай базасы құрылады, ол оқыту 

процесінде үнемі толықтырылады; Басқару; бұл жағдайда курстарды, білім алушыларды 

басқару және т.б.; System - әртүрлі қызмет түрлері автоматтандырылған электрондық жүйе, 

соның ішінде статистиканы жинау және есептерді дайындау). 



50 

 
 

ШҚМУ-да қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру үшін екі LMS қолданылады: euniver 

білім беру порталы eUniver (http://euniver.vkgu.kz) және қашықтықтан оқыту порталы 

(http://edu.vkgu.kz/). 

Қашықтықтан оқыту процесін әдістемелік қамтамасыз ету мақсатында міндетті түрде 

профессор-оқытушылар құрамы мен білім алушыларға арнайы нұсқаулықтар, алгоритмдер 

мен ұсынымдар әзірленеді және жеткізіледі ("Қашықтықтан білім беру технологияларын 

қолдану арқылы оқуға көшу алгоритмі және қашықтықтан білім беру технологияларын 

қолдану арқылы оқу үдерісін ұйымдастыру мониторингі"; "Қашықтықтан білім беру 

технологияларын қолдану арқылы оқуға көшу жағдайында кәсіптік практиканы өткізу 

алгоритмі және оқу үдерісін ұйымдастыру мониторингі"; "Қашықтықтан оқыту порталында 

бейнеконференцбайланысты пайдалану бойынша нұсқаулық" және басқалар). Қашықтықтан 

және онлайн-оқытуға көшудің әзірленген алгоритмдерінде білім алушылар мен ПОҚ-тың 

Академиялық адалдық ережелерін сақтауға баса назар аударылады. 

Білім беру порталында барлық білім алушылар мен оқытушылар үшін жеке кабинеттер 

құрылады, оларға кіру тіркелу кезінде алынған қорғалған жеке логин мен пароль арқылы 

қамтамасыз етіледі. 

Қашықтықтан оқыту үдерісі контент – электрондық мазмұн негізінде жүзеге 

асырылады. Білім беру порталында қашықтықтан оқыту курстары түріндегі контент 

ұсынылуы тиіс: 1) силлабус; 2) мәтіндер, схемалар, фотосуреттер, бейнелер, бейнелер және т. 

б. бар дәріс кешені; 3) практикалық, семинарлық сабақтарды орындауға арналған 

тапсырмалар мен әдістемелік нұсқаулар тізімі, бақылау материалдары және т. б. 

Оқыту университеттің автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде орналасқан кестеге 

сәйкес жүргізіледі. Кестеге қол жеткізу оқытушылар мен білім алушылардың жеке 

кабинеттерінен жүзеге асырылады. 

Оқыту асинхронды және синхронды режимде жеке және бірлескен түрде жүзеге 

асырылады.  

Асинхронды режим болжайды: 

- білім алушылардың жеке кабинеттерінде интерактивті материалдардың, дайын 

онлайн-курстардың, оқулықтардың, тұсаукесерлердің болуы;  

- контентке ыңғайлы және икемді қосылу, тәуліктің кез келген уақытында оған қол 

жеткізу; 

- электрондық пошта, мессенджерлер және т. б. арқылы оқу өзара әрекеттесуін 

ұйымдастыру;  

- оқытушының тапсырмасы бойынша білім алушының оқу материалымен жұмысы, 

кейін аралық және қорытынды бақылауды тапсыру. 

Порталдан материалдарды көшіріп алу мүмкіндігі міндетті болып табылады. Бейне 

шолуларды көру үшін Жеке кабинетте / YouTube арқылы жүктеу немесе көру мүмкіндігі 

болуы керек). 

Синхронды режим күндізгі форматқа барынша жақын және онлайн-стриминг, тікелей 

эфирде бейне ағындарды трансляциялау және онлайн-сабақтар немесе консультациялар 

кестесіне сәйкес қатаң белгіленген уақытта "жанды" қарым-қатынас түрінде оқытуды 

ұйымдастыруды көздейді. Бұл ретте оқытушының нұсқауы бойынша онлайн-сабақ өткізу 

процесінде немесе оны өткізгеннен кейін (асинхронды режимде) білім алушы қашықтықтан 

оқыту порталында оның жеке кабинетінде орналасқан тапсырмаларды орындайды және 

оқытушыға жауаптарды қашықтықтан оқыту порталы арқылы немесе техникалық іркілістер 

жағдайында, оған ыңғайлы кез келген басқа тәсілмен (электрондық пошта, мессенджерлер 

және т.б. арқылы) жібереді. Бұл ретте оқытушы білім алушыда бар техникалық проблемалар 

туралы хабарлануы тиіс. 

Онлайн-дәрістер мен онлайн – тәжірибелік сабақтар Big blue button, ZOOM және т. б. 

платформалар арқылы жүргізілуі мүмкін. 

Оқу контенті бар барлық іс-әрекеттер (жүктеу, орындалған тапсырмаларды жүктеу, 

онлайн-сабақтарға және консультацияларға қатысу және т.б.) оқу процесінің ашықтығын 

қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ ақпараттың жоғалуын болдырмау үшін білім беру 

порталында жүзеге асырылуы тиіс. Сонымен қатар, жекелеген жағдайларда, атап айтқанда, 

http://edu.vkgu.kz/
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интернеттің жылдамдығы өте төмен болса, интернет жұмысындағы іркілістер электрондық 

поштаны немесе мессенджерлерді пайдалана отырып, оқытушының (оқытушыға) дәрістер / 

тапсырмалар жіберуіне жол беріледі. Бұл ретте, жоғарыда көрсетілгендей, білім алушы 

міндетті түрде оқытушыны орын алған проблемалар туралы хабардар етуі және өзінің оқу 

нәтижелерін қадағалай отырып, онымен үнемі байланыста болуы тиіс. 

Білім беру порталында білім алушылармен "offline" режимінде (оқытушыларға 

хабарлама жіберу, чат, форум арқылы), сондай-ақ "online" режимінде - Big Blue Button, 

ZOOM аудио-және видеоконференцияларды өткізуге арналған платформаны қолдану 

арқылы, мессенджерлер (Whatsapp, Telegram) арқылы кері байланыс қамтамасыз етіледі. 

Университет білім алушылар мен оқытушылардың электрондық ресурстарға 

(кітапхананың электрондық каталогына, білім беру және ғылыми ресурстарға пайдалы 

сілтемелерге) қол жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Оқу процесінде жаппай ашық онлайн-курстарды пайдалану жолымен аралас оқытуды 

ұйымдастыруға жол беріледі: 

- кейін кредиттерді қайта есептеумен-білім алушы білім беру платформасы арқылы 

онлайн-курстан толық өткен жағдайда (бекітілген, ШҚМУ-да рұқсат етілген онлайн-курстар 

мен білім беру платформаларының тізбесіне сәйкес); 

- кредитті қайта есептеусіз, егер жаппай онлайн-курс пәнді оқу кезінде қосымша 

материал ретінде пайдаланылса. 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану арқылы оқыту барысында 

университет оқытушылары әртүрлі технологияларды, соның ішінде, ШҚМУ Е 041-19 

"Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану арқылы оқу процесіне арналған 

видеолекция туралы ереже" сәйкес әзірленген видеолекцияларды пайдалана алады және 

білім беру порталына орналастырылады. 

Білім алушылардың сабаққа қатысуын бақылау және есепке алу апта сайын білім 

алушының оқытушымен байланысқа шығу қорытындысы бойынша оған ыңғайлы кез келген 

тәсілмен, сондай-ақ орындалған практикалық тапсырмаларды міндетті түрде жіберу немесе 

онлайн-сабақтарға қатысу қорытындысы бойынша жүргізіледі.  

Пайдаланылатын ақпараттық-білім беру технологиялары құралдарымен білім 

алушылармен үнемі байланыс болмаған жағдайда және тапсырмаларды орындамаған 

жағдайда оқытушы білім алушыларға дәлелсіз себептермен сабақты жіберуін белгілейді. 

Одан әрі шаралар ЖОО-ның академиялық саясатына сәйкес қабылданады. 

Бейне ағындарды тарату мүмкіндігінен айыратын техникалық проблемалар болған 

жағдайда білім алушының сабаққа нақты қатысуын растау оқытушыға жүктеледі (мерзімді 

дауыстық сұрау, орындалған тапсырмаларды мессенджерлер, электрондық пошта арқылы 

тексеру және т.б.). 

Орындалған тапсырмалар бағасы апта сайын университеттің автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесіне енгізіледі. Ағымдағы бақылау қорытындысы бойынша пән бойынша 

рейтинг және қорытынды баға автоматты түрде есептеледі. 

Білім алушы ауырған жағдайда тапсырмаларды орындау және рейтинг алу үшін 

мерзімін ұзартуға болады. Рәсім 15-т. толық сипатталған С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

академиялық саясатының" білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау және бағалау 

саясаты". Міндетті шарт: факультет деканына (факультет деканының орынбасарына) 

электрондық пошта арқылы жіберу): 

- тапсырмалардың орындалу мерзімін ұзарту туралы өкім шығарылатын медициналық 

анықтаманың сканерленген көшірмесі (егер анықтама талаптарға сәйкес келген жағдайда); 

- "PARASAT" студенттерге қызмет көрсету орталығының порталынан С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ сайтынан форманы көшіріп алуға болатын білім алушының өтінішін 

(https://www.vkgu.kz/ru/page/uslugi-centra-obsluzhivaniya-studentov-aykyn.html). 

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың міндетті кезеңі оқу үдерісін өткізу барысын 

бақылау, әр түрлі деңгейлерде (профессорлық-оқытушылық құрам, кафедра меңгерушілері, 

факультет декандары, академиялық саясат және білім беру бағдарламаларын басқару 

департаментінің құрылымдық бөлімшелері, оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор 

және т.б.) жүзеге асырылатын оқыту сапасын бағалау мониторингі болып табылады. 

https://www.vkgu.kz/ru/page/uslugi-centra-obsluzhivaniya-studentov-aykyn.html
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Оқытушылардың оқу-әдістемелік материалды жүктеу және оның сапасы; қатысу; 

тапсырмаларды орындау және бағалау мониторингі міндетті болып табылады. 

Оқу үдерісін ұйымдастыру және бақылау бөлімі педагогтердің оқу жүктемесін орындау 

мониторингін жүзеге асырады, ал тіркеу офисі ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету және 

цифрландыру орталығымен бірлесіп оқытушылар мен білім алушыларда Қашықтықтан 

оқытудың ақпараттық жүйелеріне қолжетімділіктің болуы. 

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру кезінде пәндер силлабустарына міндетті түрде 

толықтырулар енгізу қажет. Бұл ретте оқытушылар қашықтықтан және онлайн-оқытудың 

ерекшеліктерін ескере отырып, білім алушылардың оқу жетістіктерін объективті бағалау 

мақсатында: 

- оқытудың мәлімделген нәтижелеріне қол жеткізу тәсілдерін өзектендіру; 

- LMS жүйелерінде білім алушылар үшін сапалы тапсырмаларды қайта қарау және 

қалыптастыру; 

- ұсынылатын әдебиеттер тізімін түзету (университеттің Ғылыми кітапханасында 

ұсынылған қағаз ресурстарына білім алушылардың физикалық қол жетімділігіне 

байланысты). 

Онлайн-сабақ немесе онлайн-кеңес беру кезінде ШҚМУ оқытушылары мен білім 

алушылары көзбен шолып және сөйлеу этикетін сақтауға міндетті, атап айтқанда: ұқыпты 

сыртқы түріне, артқы жоспарына (оқытушының артынан, камерада оқитындарға көрінетін 

жоспар) қойылатын талаптарды сақтауға, Қазақстан Республикасы заңнамасының 

нормаларын бұзатын немесе арандатушылық көріністерге, соның ішінде киім мен фонда 

бейнелерге жол бермеуге, осы курс бойынша білім алушы болып табылмайтын адамдарды 

трансляцияға тартпауға, үй жануарларын көрсетпеуге, кез келген, немесе академиялық 

сипаттағы өзге де іс-шаралардың қалыпты барысын бұзуға әкеп соғуы мүмкін. Онлайн-

оқудың бастапқы кезеңінде білім алушылар мен оқытушылар осы Талаптармен міндетті 

түрде танысуы тиіс. 

Білім алушы көрсетілген талаптарды бұзған жағдайда оқытушы немесе академиялық 

әкімшілік өкілеттіктері бар кез келген басқа тұлға білім алушының осы сабаққа/іс-шараға қол 

жеткізуін тоқтатуы не тоқтатуы және сабақты себепсіз босатқан фактісін бекітуі тиіс. 

Аталған ережелерді бұзу сипатына қарай, университет әкімшілігі, оқытушылар мен білім 

алушылар тәртіп бұзушыны тәртіптік жауапкершілікке тарту мақсатында университет / 

мектеп / факультет / білім беру бағдарламасының басшылығына жүгінуге құқылы. 

Қашықтықтан оқыту жағдайында кәсіптік іс-тәжірибені ұйымдастыру және 

өткізу. 

Қашықтықтан оқыту жағдайында кәсіби іс-тәжірибені ұйымдастыру кезінде 

бағдарламалар мен жұмыс жоспар-кестелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі: 

- қашықтықтан білім беру технологияларын, онлайн-сервистерді, қосымшаларды және 

компьютерлік бағдарламаларды қолдануды ескере отырып, іс-тәжірибе кезеңіне 

жоспарланған тапсырмалардың түрлері мен мазмұнына;  

- білім алушылардың мекеме (кәсіпорын) жетекшісімен, университетен іс-тәжірибе 

жетекшісімен жұмысты ұйымдастыру формаларына; 

- стримингтік платформаларды қолдана отырып, бекіту және қорытынды 

конференцияларын өткізу формаларына;  

- тәжірибе бойынша аралық және қорытынды нәтижелерді ұсынуына. 

Төтенше жағдайда қашықтықтан оқыту кезінде қарастырылады:  

- егер практиканттар саны 5 және одан асатын болса, білім алушылардың жеке келісім-

шарт жасауынсыз, кәсіби іс-тәжірибе бойынша қолданыстағы базалық келісім-шартқа 

Қосымша қалыптастыру.  

- кәсіби іс-тәжірибе өткізуге жеке келісім-шарт жасау. 

Электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану мүмкіндігі болған кезде базалық келісім-

шарты Қосымшасына қол қою рәсімі:  

- іс-тәжірибеден өтетін білім алушылардың тізімі көрсетілген келісім-шарт қосымшасы 

электрондық нұсқада іс-тәжірибе базасына жіберіледі;  
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- қол қойылғаннан кейін базалық шарт Қосымшасының электрондық нұсқасын 

кәсіпорын (мекеме, ұйым) кафедраның іс-тәжірибе жетекшісіне жіберіледі. Іс-тәжірибе 

жетекшісі Қосымшаны тіркеу үшін оқу үдерісін ұйымдастыру және бақылау бөліміне 

жолдайді. 

Электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану мүмкіндігі болмаған кезде базалық 

келісім-шарт Қосымшасына қол қою рәсімі:  

- базалық келісім-шарт Қосымшасының электрондық нұсқасың кафедраның іс-тәжірибе 

жетекшісі іс-тәжірибе базасына жібереді;  

- кәсіпорын (мекеме, ұйым) басшысы келісім-шарт Қосымшаның қағаз нұсқасына қол 

қояды, мөр басады және "Қазпошта" АҚ курьерлік қызметі немесе өзге де жеткізу қызметтері 

арқылы оны кафедраның іс-тәжірибе жетекшісіне жібереді. Төтенше жағдай кезеңінде 

кәсіпорынның (мекеменің, ұйымның) мөрінсіз базалық келісім-шартына Қосымшаны 

ресімдеу қарастырылады. 

Кәсіби іс-тәжірибе өткізу үшін жеке келісім-шарттар жасасу барлық тараптардың 

"Қазпочта" АҚ курьерлік қызметі немесе өзге де жеткізу қызметтерін пайдалану арқылы 

жасалады. Бұл ретте келесі рәсім қарастырылады:  

- шарттың электрондық үлгісін кафедранын іс-тәжірие жетекшісі білім алушы 

көрсеткен электрондық мекен-жайға жібереді.; 

- білім алушы өзінің жеке деректерін алған келісім-шарт нысанына енгізеді, басып 

шығарады, оған қол қояды және "Қазпошта" АҚ курьерлік қызметі немесе өзге де жеткізу 

қызметтері арқылы келісім-шартты іс-тәжірибе базасының немесе оның басшысының атына 

жібереді. Ілеспе хатта университеттің заңды мекен-жайы көрсетіледі, оған кәсіпорын 

(мекеме, ұйым) басшысы қол қойғаннан кейін жеке келісім-шартті жолдайды. 

Іс-тәжірибе жетекшілері (білім алушылар) жеке қауіпсіздік талаптарын және аймақтағы 

төтенше жағдайды сақтай отырып, іс-тәжірибе өткізуге арналған келісім-шарт жасасудың 

өзге де жолдарын қолдана алады.  

Жеке шарт жасасу үшін мүмкіндіктер болмаған жағдайда білім алушы кафедраның іс-

тәжірибе жетекшісі арқылы университет ректорының атына төтенше жағдай кезеңі 

аяқталғаннан кейін бір айдан кешіктірмей келісім-шарттың түпнұсқасын жеткізу туралы 

өтініш жібереді. Кафедраның іс-тәжірибе жетекшісі іс-тәжірибе базасына өтініш негізінде 

төтенше жағдай кезеңі аяқталғаннан кейін келісім-шартқа қол қою рәсімінің аяқталатыны 

туралы хабарламамен оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректордың қолы қойылған хат 

жібереді. Хатқа білім алушының жеке келісім-шартының электрондық нұсқасын қоса 

жолдайды. 

Шартқа қол қою рәсімінің төтенше жағдай кезеңі аяқталғаннан кейін жасалуы туралы 

хабарлама-хаты кафедраның іс-тәжірибе жетекшісі университеттің кәсіби іс-тәжірибе 

жетекшісімен бірлесіп қалыптастырылады 

Төтенше жағдай кезінде іс-тәжірибе бойынша бекіту конференциясы 

бейнеконференция өткізу үшін сервистерді (Zoom және т.б.) қолдана отырып, оны өткізу 

кестесіне сәйкес өткізіледі. 

Іс-тәжірибе аяқталғаннан кейін білім алушы кафедра жетекшісіне Google Forms 

онлайн-сервисін пайдалана отырып, оларды бағалау рәсімін ұйымдастыруына, оларды 

Google дискісінде орналастыру және "Іс-тәжіибе бағдарламасы. Есептер" e-Univer білім беру 

порталына жүктеу үшін іс-тәжірибе есебін электронды түрде тапсырады. 

Іс-тәжірибе қорытындысы бойынша білім алушы проректордың бұйрығымен құрылған 

комиссия алдында онлайн-конференциясында іс-тәжірибе есебін қорғауы тиіс. 

Қашықтықтан оқыту кезеңі аяқталғаннан кейін білім алушы іс-тәжірибе жетекшісіне 

университетте белгіленген талаптарға сәйкес білім алушылардың есебін тапсырады. 

Іс-тәжірибе аяқталғаннан кейін кафедра жетекшісі:  

- білім алушылардың есептерін электронды түрде қабылдайды және оларды Google 

Forms сервисі арқылы бағалау рәсімін ұйымдастырады;  

- Google Диск сервисін колданумен білім алушылардын есептерін жүктеуді 

ұйымдастырады және eUniver білім порталында «Іс-тәжірибе бағдарламасы. Есептер» 

компонентіне сілтеме орналастырады;  
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- оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректордың бұйрығымен құрылған практика 

жетекшілерінің, академиялық топ оқушыларының, комиссия мүшелерінің қатысуымен 

онлайн-конференция режимінде алынған нәтижелерді талқылау және бағалауды жүргізеді. 

Егер білім алушы іс-тәжірибе аяқталғаннан кейін техникалық немесе өзге де себептер 

бойынша кәсіби іс-тәжірибе бойынша есептерді қорытынды қорғауға қатыса алмаса немесе 

университетпен көзделген құжаттарды толық көлемде уақтылы тапсыра алмаса, іс-тәжірибе 

жетекшісі "I" (Incomplete) – "Аяқталмады" деген баға қойады, егер білім алушы жазғы 

семестрдің соңына дейін академиялық қарызді жоймаған жағдайда, "F" бағасына автоматты 

түрде ауысады. 

Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды 

аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі. 

Төтенше жағдай кезінде қашықтықтан оқыту шеңберінде бакалавриатта аралық 

аттестаттау ZOOM / платформасы арқылы видеоконференцбайланыс арқылы ауызша және 

тестілеу түрінде өткізіледі meeting.cert.kz немесе оқытушылар мен білім алушыларға қол 

жетімді кез келген басқа стримингтік платформа. Білім алушыда онлайн-емтихан тапсыру 

үшін қажетті техникалық құралдар (компьютер / ноутбук және т.б.) толық болмаған немесе 

Интернет болмаған жағдайда «ашық кітап» (жобалық тапсырманы орындау) нысанында 

емтихан тапсыруға рұқсат етіледі. Егер емтихан жазбаша түрде өткізілсе, онда шифрлау 

және «соқыр» тексеру рәсімдері міндетті болып табылады. 

Магистратурада, докторантурада аралық аттестаттау ауызша және тестілеу түрінде 

ZOOM платформасы арқылы бейнеконференцбайланыс арқылы өткізіледі / meeting.cert.kz 

немесе оқытушылар мен білім алушыларға қол жетімді кез келген басқа стримингтік 

платформа. 

Барлық қажетті техникалық құралдар болған жағдайда (ұялы байланыс, Интернет, 

компьютер, вебкамера) емтихандар өткізіледі: 

- ауызша түрде-жалпы білім беретін пәндер, базалық пәндердің ЖОО компоненті, 

академиялық топтарда бейінді пәндердің ЖОО компоненті бойынша, онда оқитындардың 

саны 10 адамға дейін. Бұл ретте емтихан басталғанға дейін жеке басын сәйкестендіру (жеке 

куәлік арқылы) жүзеге асырылады, емтихан процесінде бейнебақылау жүргізіледі; 

- тест түрінде-жалпы білім беретін пәндер, базалық пәндердің ЖОО компоненті, 

топтарда бейінді пәндердің ЖОО компоненті, білім алушылар саны 10 адамнан астам. 

Емтихан онлайн-прокторинг процедурасымен жүзеге асырылады. 

Онлайн-прокторингті қолдану арқылы бақылаудың тесттік түрі 10-нан 40 адамға 

дейінгі топтарда кафедра меңгерушісінің қызметтік жазба түрінде ресімделген жазбаша 

дәлелді негіздемесі болған жағдайда (мысалы, шығармашылық, тілдік пәндер үшін) басқа 

нысанға өзгертілуі мүмкін); 

- тест түрінде, ауызша немесе жазбаша түрде (оқытушының қалауы бойынша) - базалық 

пәндерді таңдау компоненті бойынша, бейіндік пәндерді таңдау компоненті бойынша-білім 

алушылар санына қарамастан. 

Емтихан басталғанға дейін жеке басын сәйкестендіру (жеке куәлік арқылы) жүзеге 

асырылады, емтихан процесінде бейнебақылау жүргізіледі. 

Егер емтихан жазбаша түрде өткізілсе, онда шифрлау және "соқыр" тексеру рәсімдері 

міндетті болып табылады. 

Білім алушыда компьютер және вебкамералар болмаған жағдайда емтихандар 

өткізіледі: 

- ауызша түрде-жалпы білім беретін пәндер, базалық пәндердің ЖОО компоненті, 

академиялық топтарда бейінді пәндердің ЖОО компоненті бойынша, студенттер саны 10 

адамға дейін. Бұл ретте емтихан басталғанға дейін жеке басын сәйкестендіру (жеке куәлік 

арқылы) жүзеге асырылады, емтихан процесінде бейнебақылау жүргізіледі; 

- жазбаша түрде-жалпы білім беретін пәндер, базалық пәндердің ЖОО компоненті, 

академиялық топтарда бейінді пәндердің ЖОО компоненті бойынша. Бұл ретте емтихан 

басталғанға дейін жеке басын сәйкестендіру (жеке куәлік арқылы) жүзеге асырылады, 

емтихан процесінде бейнебақылау жүргізіледі; 
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- тест түрінде, ауызша немесе жазбаша түрде - базалық пәндерді таңдау бойынша 

компонент, бейіндеуші пәндерді таңдау бойынша компонент бойынша (оқытушының 

таңдауы бойынша). Бұл ретте емтихан басталғанға дейін жеке басын сәйкестендіру (жеке 

куәлік арқылы) жүзеге асырылады, ауызша немесе жазбаша түрде өткізілетін емтихан 

процесінде бейнебақылау жүргізіледі. 

Білім алушыда онлайн-емтихан тапсыру үшін қажетті техникалық құралдар 

(компьютер / ноутбук және т.б.) толық болмаған немесе Интернет болмаған және осыған 

байланысты емтиханға қатысу мүмкін болмаған жағдайда білім алушы аралық аттестаттау 

басталғанға дейін кемінде 10 күн бұрын оқытушыны бар проблемалар туралы хабардар етеді. 

Деканат, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі, кафедра меңгерушісі, эдвайзерлер 

немесе кураторлар білім алушыны қажетті жабдықтармен / Интернет-байланыспен 

қамтамасыз етуге барынша көмек көрсетеді. 

Емтихан тапсыруға техникалық мүмкіндік болмаған жағдайда, емтихан алушы – 

оқытушы "ашық кітап" (take-home open book exam) түрінде емтихан өткізеді. Ол үшін 

"Қазпошта" акционерлік қоғамының курьерлік қызметі арқылы білім алушыға жобалық 

жұмысқа тапсырма жіберіледі, ол үйде орындалуы тиіс. Білім алушы орындалған жұмысты 

оқытушыға 20 маусымға дейінгі мерзімде "Қазпошта" акционерлік қоғамының қызметі 

арқылы да тексеруге жіберуі тиіс. Бағалау 30 маусымға дейін жүзеге асырылуы тиіс. Бұл 

ретте, емтихан күні оқытушы білім алушыға "I" – Incomplete ("I" білім алушы оқу 

бағдарламасымен (силлабуспен) қойылатын барлық талаптарды орындаған, бірақ 

жеткілікті техникалық құралдардың болмауына және (немесе) Интернет желісіне қол 

жетімділіктің болмауына немесе шектеулі болуына байланысты аралық аттестаттауға 

кіріспеген жағдайда қойылады) бағасын қояды. "I" бағасы пошта арқылы алынған жобалық 

тапсырманы тексергеннен кейін бірден тиісті баллға түзетіледі. 

Тұрақты Интернет-байланысы жоқ білім алушыларға COVID-19 коронавирустық 

инфекция пандемиясына байланысты төтенше жағдай әрекет ету кезеңінде өтініш бойынша 

бір рет емтихандарды неғұрлым ерте немесе одан кейінгі мерзімге ауыстыруға рұқсат 

етіледі. Ауыстыру үдерісі және емтихан өткізу мерзімі білім алушы оқытушымен және 

тіркеу офисімен алдын ала келісіледі. Бұл ретте оқытушы емтихан өткізудің барлық 

ережелерін сақтайды, ал бағалау 30 маусымға дейін жүзеге асырылуы тиіс. 

Егер білім алушы көрсетілген мерзімде орындалған тапсырманы жібермесе немесе 

қосымша кезеңде емтихан тапсырмаса, "I" бағасы автоматты түрде "F" - ке ауысады. Одан 

әрі білім алушы жазғы семестрде пайда болған академиялық берешекті жоя алады немесе 

келесі академиялық кезеңде пәнді қайта оқи алады. 

Аралық аттестаттауды өткізу кезінде техникалық іркілістер / байланыс үзілген және 

осының салдарынан емтихан тапсырудың басталған процесін аяқтау мүмкін болмаған 

жағдайда, оқытушы-емтихан алушының шешімі бойынша білім алушы осы күні немесе 

ағымдағы академиялық кезеңнің басқа күні емтиханға қайта жіберіледі. Бұл ретте емтихан 

алушы-оқытушы техникалық ақаулықтың электрондық актісін жасайды, ал емтихан 

ведомосіне "I" (Incomplete) бағасы қойылады, ол Егер білім алушы 30 маусымға дейін 

академиялық берешекті жоймаған жағдайда "F" бағасына автоматты түрде ауысады. 

Аралық аттестаттау нәтижелерімен келіспеген білім алушы оны өткізгеннен кейін екі 

тәулік ішінде факультет деканы орынбасарының электрондық мекен-жайына апелляциялық 

комиссия төрағасының атына апелляцияға өтініш жібереді (үлгі "Parasat" студенттерге 

қызмет көрсету орталығының порталында көрсетілген). https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-

centr-obsluzhivaniya-studentov-parasat.html) қойылған бағалаумен келіспеудің нақты 

себептерін көрсете отырып. Өтініш берген кезде төраға болмаған жағдайда өтінішке 

төрағаның орынбасары қол қояды. 

Апелляциялық комиссия онлайн отырыстарды білім алушының өтініші түскен күннен 

бастап 2 жұмыс күніне дейінгі мерзімде өткізеді. Апелляция нәтижелері өтініш берушінің 

назарына бір жұмыс күні ішінде жеткізіледі. 

Бакалавриат білім алушыларын қорытынды аттестаттауды өткізу тәртібі: 

Төтенше жағдай кезінде бакалавриатта қорытынды аттестаттау ауызша түрде ZOOM 

платформасы арқылы видеоконференцбайланыс арқылы өткізіледі / meeting.cert.kz немесе 
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кез келген басқа стримингтік платформа, оқытушылар мен білім алушыларға қолжетімді, 

білім алушыға пайдаланылатын техникалық құрылғы камерасының алдында микрофон 

арқылы комиссия сұрақтарына жауап беру мүмкіндігі беріледі. 

Қорытынды аттестаттау кешенді тестілеу немесе дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау 

түрінде өткізіледі. 

Қорытынды аттестаттауды өткізу кезінде техникалық іркілістер / байланыс үзілген 

және соның салдарынан кешенді емтихан тапсыру немесе қорғау процесін аяқтау мүмкін 

болмаған жағдайда, аттестаттау комиссиясы мүшелерінің алқалы шешімі бойынша 

техникалық хатшы жасаған техникалық ақаулықтың электрондық актісі негізінде білім 

алушыға қорғау үшін басқа уақыт берілуі мүмкін (ағымдағы академиялық кезеңде 

аттестаттау комиссиясы отырысының сол немесе басқа күні). Актінің көшірмесін сол күні 

техникалық хатшы аттестаттау комиссиясының барлық мүшелеріне жібереді. 

Қашықтықтан оқыту технологиялары арқылы қорытынды аттестаттауды өткізу мүмкін 

болмаған жағдайда, білім алушының өтініші бойынша қорытынды аттестаттау неғұрлым кеш 

мерзімге ауыстырылуы мүмкін. Егер білім алушы магистратураға түсуді жоспарласа, онда 

дипломдық жұмысты қорғау немесе кешенді емтиханды тапсыру 10 шілдеге дейін аяқталуы 

тиіс. 

Жоғарыда көрсетілген жағдайларда "I" (Incomplete) бағасы қойылады, ол Егер білім 

алушы академиялық қарызды жоймаған жағдайда "F" бағасына автоматты түрде ауысады. 

Дәлелді себеппен қорытынды аттестаттауға қатыспаған білім алушы факультет деканы 

орынбасарының электрондық поштасына аттестациялық комиссия төрағасының атына 

электрондық өтініш жібереді (үлгі "Parasat" студенттерге қызмет көрсету орталығының 

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

parasat.html), сондай-ақ дәлелді себептерді растайтын құжат түпнұсқасының сканерленген 

нұсқасы, аттестаттау комиссиясы төрағасының рұқсатымен ағымдағы академиялық кезеңде 

аттестаттау комиссиясы отырысының басқа күні қорытынды аттестаттауға жіберіледі. Қайта 

өткізілген отырыс күнін комиссия айқындайды. Аттестаттау комиссиясы төрағасының 

рұқсаты білім алушының өтінішіне виза (рұқсат етілген / рұқсат етілмеген) және қол қою 

түрінде ресімделеді. Аттестаттау комиссиясы төрағасының шешімімен танысу үшін виза 

қойылған өтініштің сканерленген нұсқасын факультет деканының орынбасары білім 

алушының электрондық поштасына жібереді. 

Қорытынды аттестаттау нәтижелерімен келіспеген білім алушы оны өткізгеннен кейін 

екі тәулік ішінде факультет деканы орынбасарының электрондық мекенжайына 

апелляциялық комиссия төрағасының атына апелляцияға өтінішінің сканерленген нұсқасын 

жібереді (үлгі "Parasat" студенттерге қызмет көрсету орталығының порталында ұсынылған). 

https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-obsluzhivaniya-studentov-parasat.html) қойылған 

бағалаумен келіспеудің нақты себептерін көрсете отырып. Өтініш берген кезде төраға 

болмаған жағдайда өтінішке төрағаның орынбасары қол қояды. 

Апелляциялық комиссия онлайн отырыстарды білім алушының өтініші түскен күннен 

бастап 2 жұмыс күніне дейінгі мерзімде өткізеді. Апелляция нәтижелері өтініш берушінің 

назарына бір жұмыс күні ішінде жеткізіледі. 

Кешенді емтихан нысанында білім алушыларды қорытынды аттестаттауды 

ұйымдастыру тәртібі: 

Төтенше жағдай кезінде кешенді емтихан қорытынды аттестаттау кезінде ауызша түрде 

ZOOM платформасы арқылы видеоконференцбайланыс арқылы өткізіледі / meeting.cert.kz 

немесе кез келген басқа стримингтік платформа, оқытушылар мен білім алушыларға 

қолжетімді, білім алушыға пайдаланылатын техникалық құрылғы камерасының алдында 

микрофон арқылы комиссия сұрақтарына жауап беру мүмкіндігі беріледі. 

Емтихан басталғанға дейін техникалық хатшы білім алушының жеке басын 

сәйкестендіру рәсімін, сондай-ақ оның жұмыс үстелі мен емтихан тапсырылатын үй-жайды 

(емтихан кезінде тыйым салынған заттардың бар / жоқ болуына және т.б.) тексеруді жүзеге 

асырады. 

Емтихан кезінде білім алушының қатысуымен кафедра меңгерушісі компьютер 

экранында емтихан билетінің нөмірін генерациялау үшін "кездейсоқ сандар генераторы" 
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бағдарламасын көрсетеді. Содан кейін демонстрация режимінде білім алушыға 

құрастырылған билет сұрақтарының тұжырымдалуы көрсетіледі. 

Ауызша жауап дайындауға білім алушыға 20 минутқа дейін, жауапқа 10-15 минутқа 

дейін беріледі. Жауап комиссияның барлық мүшелерінің қатысуымен айтылады. 

Бағалауды барлық Комиссия мүшелері Google сервистері арқылы жүргізеді. 

Кешенді емтиханды тапсыру нәтижелері олар өткізілген күні жарияланады. 

Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау тәртібі): 

Төтенше жағдай кезінде дипломдық жұмысты (жобаны) онлайн-қорғау ауызша түрде 

ZOOM платформасы арқылы видеоконференцбайланыс арқылы жүргізіледі / meeting.cert.kz 

немесе кез келген басқа стримингтік платформа, оқытушылар мен білім алушыларға 

қолжетімді, білім алушыға пайдаланылатын техникалық құрылғы камерасының алдында 

микрофон арқылы комиссия сұрақтарына жауап беру мүмкіндігі беріледі. 

Дипломдық жұмысқа (жобаға) рецензияны рецензент автордың назарына сканерленген 

электрондық құжат түрінде білім алушы айтылған ескертулердің мәні бойынша жауап 

дайындау үшін қорғаудан кемінде 7 күн бұрын (оларды қабылдау немесе дәлелді түрде 

қабылдамау) жеткізеді. Рецензияны алғаннан кейін дипломдық жұмысқа (жобаға) өзгерістер 

енгізуге жол берілмейді. 

Дипломдық жұмыстар (жобалар) "Антиплагиат.ЖОО". Білім алушы "Антиплагиат" 

бойынша мәтіннің түпнұсқалық пайызы 50% және одан жоғары болған жағдайда қорғауға 

рұқсат алады. Егер дипломдық жұмыс (жоба) мәтінінің түпнұсқалығы белгіленген 

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

білім алушы (егер уақыт мүмкіндік берсе) оны пысықтау 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. 

Дипломдық жұмыстар (жобалар) қалыпты бақылаумен тексеріледі. 

Жалпы, Егер білім алушы "студенттің дипломдық жұмысты (жобаны) / магистрлік 

диссертацияны (жобаны) қорғауға жіберілуін тексеру" модулінде алынса, дипломдық 

жұмысты (жобаны) қорғауға жіберіледі.: 

- «Антиплагиат.ЖОО»; 

- нормобақылау; 

- ғылыми жетекші (пікірдің болуын растайды); 

- кафедра меңгерушісі (қорытынды рұқсатнама, барлық қажетті құжаттардың болуын 

растайды). 

Білім алушы ғылыми жетекшінің оң пікірі және диплом жұмысының (жобасының) 

бейініне сәйкес келетін маманның бір рецензиясы болған жағдайда дипломдық жұмысты 

(жобаны) қорғайды. 

Білім алушы диплом жұмысын (жобасын) қорғауға рецензенттің оң және теріс 

қорытындысы болған жағдайда да рұқсат етіледі. 

Егер ғылыми жетекші "қорғауға жіберілмейді" деген теріс қорытынды берген жағдайда, 

білім алушы дипломдық жұмысты (жобаны) қорғамайды. 

Қорғау аттестаттау комиссиясының барлық мүшелерінің қатысуымен жүзеге 

асырылады. Білім алушының сөз сөйлеуіне (баяндамасына) 7-10 минуттан артық емес уақыт 

беріледі. Бір білім алушыны қорғауға арналған жалпы уақыт, ауызша сөз сөйлеуді және 

комиссияның сұрақтарына жауаптарды қоса алғанда, 15 минуттан аспайды. 

Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау процесі үзілген жағдайда білім алушы дереу 

техникалық хатшыға оны жалғастыру туралы өтініш береді. Комиссия қорғауды қалпына 

келтіру немесе тоқтату туралы шешім қабылдайды. 

Бағалауды Google нысандары арқылы барлық комиссия мүшелері жүргізеді. Дәрежені 

беру бойынша дауыс беру рәсімі комиссияның барлық мүшелерінің қатысуымен алқалы 

талқылау арқылы жүзеге асырылады. Техникалық хатшы Комиссия мүшелерінің дауыстарын 

есептейді және тіркейді. Дәреже беру бойынша дауыс беру Google нысандарын пайдалану 

арқылы жүзеге асырылады. 
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Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау нәтижелері білім алушылардың назарына Е-

Univer порталындағы жеке кабинеттер арқылы аттестаттау комиссиясы отырысының 

хаттамаларына қол қойылғаннан кейін (Google нысаны арқылы) өткізілетін күні жеткізіледі. 

Магистратура, докторантура білім алушыларын қорытынды аттестаттауды 

өткізу тәртібі: 

Төтенше жағдай кезінде қорытынды аттестаттау магистратурада, докторантурада 

ауызша түрде ZOOM платформасы арқылы видеоконференцбайланыс арқылы өткізіледі / 

meeting.cert.kz немесе кез келген басқа стримингтік платформа, оқытушылар мен білім 

алушыларға қолжетімді, білім алушыға пайдаланылатын техникалық құрылғы камерасының 

алдында микрофон арқылы комиссия сұрақтарына жауап беру мүмкіндігі беріледі. 

Қорытынды аттестаттау кешенді тестілеу және магистрлік диссертацияны (жобаны) 

қорғау түрінде – ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратурада; магистрлік 

диссертацияны (жобаны) қорғау түрінде – бейіндік бағыттағы магистратурада өткізіледі. 

Докторантурада қорытынды аттестаттау кешенді емтихан түрінде өткізіледі. 

Қорытынды аттестаттауды өткізу кезінде техникалық іркілістер / байланыс үзілген 

және соның салдарынан емтихан тапсырудың немесе қорғаудың басталған процесін аяқтау 

мүмкін болмаған жағдайда, аттестаттау комиссиясы мүшелерінің алқалы шешімі бойынша 

техникалық хатшы жасаған техникалық ақаулықтың электрондық актісі негізінде білім 

алушыға қорғау үшін басқа уақыт берілуі мүмкін (ағымдағы академиялық кезеңде 

аттестаттау комиссиясы отырысының сол немесе басқа күні). Актінің көшірмесін сол күні 

техникалық хатшы аттестаттау комиссиясының барлық мүшелеріне жібереді. 

Қашықтықтан оқыту технологиялары арқылы қорытынды аттестаттауды өткізу мүмкін 

болмаған жағдайда, білім алушының өтініші бойынша қорытынды аттестаттау неғұрлым кеш 

мерзімге ауыстырылуы мүмкін. 

Жоғарыда көрсетілген екі жағдайда да аттестаттау комиссиясы бастапқыда тиісті 

электрондық акт жасайды, ал емтихан ведомосіне "I" (Incomplete) бағасы қойылады, ол "F" 

бағасына автоматты түрде ауысады, егер білім алушы академиялық қарызды жазғы 

семестрдің соңына дейін жоймаса. 

Дәлелді себеппен қорытынды аттестаттауға қатыспаған білім алушы жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру бөлімінің электрондық поштасына аттестациялық комиссия 

төрағасының атына электрондық өтініш жібереді (үлгі "Parasat" студенттерге қызмет көрсету 

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

studentov-parasat.html), сондай-ақ дәлелді себептерді растайтын құжат түпнұсқасының 

сканерленген нұсқасы, аттестаттау комиссиясы төрағасының рұқсатымен ағымдағы 

академиялық кезеңде АК отырысының басқа күні қорытынды аттестаттауға жіберіледі. 

Қайта өткізілген отырыс күнін комиссия айқындайды. Аттестаттау комиссиясы төрағасының 

рұқсаты білім алушының өтінішіне виза (рұқсат етілген / рұқсат етілмеген) және қол қою 

түрінде ресімделеді. Аттестаттау комиссиясы төрағасының шешімімен танысу үшін виза 

қойылған өтініштің сканерленген нұсқасын факультет деканының орынбасары білім 

алушының электрондық поштасына жібереді. 

Қорытынды аттестаттау нәтижелерімен келіспеген білім алушы оны өткізгеннен кейін 

екі тәулік ішінде жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінің электрондық 

мекенжайына апелляциялық комиссия төрағасының атына апелляцияға өтінішінің 

сканерленген нұсқасын жібереді (үлгісі "Parasat" ҚОО порталында ұсынылған). 

https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-obsluzhivaniya-studentov-parasat.html) қойылған 

бағалаумен келіспеудің нақты себептерін көрсете отырып. Өтініш берген кезде төраға 

болмаған жағдайда өтінішке төрағаның орынбасары қол қояды. 

Апелляциялық комиссия онлайн отырыстарды білім алушының өтініші түскен күннен 

бастап 2 жұмыс күні ішінде өткізеді. Апелляция нәтижелері өтініш берушінің назарына бір 

жұмыс күні ішінде жеткізіледі. 

Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау тәртібі: 

Төтенше жағдай кезінде магистрлік диссертацияны (жобаны) онлайн-қорғау ауызша 

түрде ZOOM платформасы арқылы видеоконференцбайланыс арқылы жүргізіледі / 
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meeting.cert.kz немесе оқытушылар мен білім алушыларға қол жетімді кез келген басқа 

стримингтік платформа. 

Магистрлік диссертацияға (жобаға) рецензияны рецензент автордың назарына 

сканерленген электрондық құжат түрінде білім алушыларға айтылған ескертулердің мәні 

бойынша жауап дайындау үшін қорғаудан кемінде 7 күн бұрын (қабылдау немесе оларды 

дәлелді түрде қабылдамау) жеткізеді. Магистрлік диссертацияға (жобаға) рецензияны 

алғаннан кейін өзгерістер енгізуге жол берілмейді. 

Магистрлік диссертациялар (жобалар) "Антиплагиат.ЖОО". Егер магистрлік 

диссертация (жоба) мәтінінің түпнұсқалығы белгіленген көрсеткіштерден төмен болса және 

60% - дан төмен, бірақ 50% - дан жоғары болса, білім алушы (егер уақыт мүмкіндік берсе) 

оны пысықтау құқығын алады. Магистрлік диссертацияның (жобаның) тақырыбын ауыстыру 

бұл жағдайда талап етілмейді. Бірегейлік көрсеткіші 50% - дан төмен болған жағдайда білім 

алушы осы академиялық кезеңде қорғауға жіберілмейді. Бұл ретте магистрлік 

диссертацияның (жобаның) тақырыбы өзгертілуі тиіс. 

Магистрлік диссертациялар (жобалар) норма бақылаумен тексеріледі. Жалпы, Егер 

білім алушы "студенттің дипломдық жұмысты (жобаны) / магистрлік диссертацияны 

(жобаны) қорғауға жіберілуін тексеру" модулінде алынған болса, магистрлік 

диссертацияны қорғауға жіберіледі: 

- "Антиплагиат.ЖОО"; 

- нормобақылау; 

- ғылыми жетекші (пікірдің, жарияланымдардың болуын растайды); 

- кафедра меңгерушісі (қорытынды рұқсатнама, барлық қажетті құжаттардың болуын 

растайды). 

Білім алушы ғылыми жетекшінің оң пікірі және диплом жұмысының (жобасының) / 

магистрлік диссертацияның (жобаның) бейініне сәйкес келетін маманның бір рецензиясы 

болған жағдайда магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғайды. 

Білім алушы магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға рецензенттің оң және теріс 

қорытындысы болған жағдайда да жіберіледі. 

Егер ғылыми жетекші "қорғауға жіберілмейді" деген теріс қорытынды берген 

жағдайда, білім алушы магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғамайды. 

Қорғау аттестаттау комиссиясының барлық мүшелерінің қатысуымен жүзеге 

асырылады. Білім алушының сөз сөйлеуіне (баяндамасына) 7-10 минуттан артық емес 

уақыт беріледі. Бір білім алушыны қорғауға арналған жалпы уақыт, ауызша сөз сөйлеуді 

және комиссияның сұрақтарына жауаптарды қоса алғанда, 15 минуттан аспайды. 

Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау процесі үзілген жағдайда білім алушы 

оны жалғастыру туралы қолдаухатпен дереу техникалық хатшыға жүгінеді. Комиссия 

қорғауды қалпына келтіру немесе тоқтату туралы шешім қабылдайды. 

Бағалауды Google нысандары арқылы барлық комиссия мүшелері жүргізеді. Білім 

алушыларды қорытынды аттестаттауда баға ғылыми жетекшінің пікірі, рецензенттің 

(оппоненттің) бағасы және қорғау қорытындысы, баллдық-рейтингтік әріптік жүйе 

бойынша аттестаттау комиссиясының барлық мүшелерінің пікірі ескеріле отырып 

қойылады. 

Дәрежені беру бойынша дауыс беру рәсімі комиссияның барлық мүшелерінің 

қатысуымен алқалы талқылау арқылы жүзеге асырылады. Техникалық хатшы Комиссия 

мүшелерінің дауыстарын есептейді және тіркейді. Дәреже беру бойынша дауыс беру 

Google нысаны арқылы жүзеге асырылады. 

Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау нәтижелері білім алушыларға Е-Univer 

порталындағы жеке кабинеттер арқылы аттестаттау комиссиясы отырысының 

хаттамаларына қол қойылғаннан кейін (Google нысаны арқылы) олар өткізілген күні 

жеткізіледі. 

Төтенше жағдай кезінде жазғы семестрді өткізу туралы. 

Төтенше жағдай кезінде жазғы семестр тегін негізде білім алушылар үшін өткізіледі: 

- Қазақстан Республикасында төтенше жағдай енгізу кезеңінде тапсырмаларды жіберу 

және аралық және қорытынды аттестаттаудан өту үшін қажетті техникалық құралдары мен 
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Интернет – байланысы болмаған, бұл туралы факультет деканы / кафедра меңгерушісі / 

оқытушы-емтихан алушы хабардар еткен; 

- аралық немесе қорытынды аттестаттаудан өту кезінде 2019-2020 оқу ж. интернет – 

қосылыстың техникалық ақаулары / жоғалуы (оқытушы-емтихан алушы / аттестаттау 

комиссиясының мүшелері жасаған техникалық ақаулар актісі болған жағдайда), осының 

салдарынан емтихан тапсыруды / дипломдық жұмысты (жобаны) / магистрлік диссертацияны 

(жобаны) қорғауды аяқтамаған және "I" деген баға алған»; 

- осы  оқу жылында екінші семестрдің бірінші межелік бақылауына баға алған, бірақ 

бар техникалық проблемалар салдарынан екінші межелік бақылауға және сессияға баға 

алмаған. 
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14. Сабаққа қатысу үшін тіркелу 

 

Оқу пәндерін тіркеу процедурасының нормативтік базасы - Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 

бұйрығымен («Білім берудің кредиттік технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру 

ережесін бекіту туралы» 2018 жылғы 12 қазандағы № 563-ге өзгертілген); «С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ оқу пәндері бойынша тіркеу ережесі» әдістемелік нұсқауы. 

Әрбір пән бойынша сабақ өткізу және кестені қалыптастыру студенттерді пән бойынша 

тіркеу негізінде жүзеге асырылады. Тіркеу офисі, пайдаланылған кредиттерді есепке алу, 

есепке алу және студенттердің оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын сақтау үшін құрылған. 

Оқушыны оқу пәндерін оқуға тіркеу білім порталында (portal.vkgu.kz) жүзеге 

асырылады. 

Пәндерді тіркеуді оқушылар жеке оқу жолдарын эдвайзермен толық талқылағаннан 

кейін бекітеді, ол бекітілген QED-ге сәйкес пәндерді таңдау мәселелері бойынша түсініктеме 

береді. 

Әрбір студентке кіру парағы беріледі, оған сәйкес оның білім беру порталында ЖСҚ 

тіркеледі. 

Университетке жаңадан қабылданған тіркеу бейімделу апталығы өткеннен кейін 

бірінші семестрдің басталуына дейін жүргізіледі. Студенттердің осы санаты үшін тіркеуге 

қол жеткізу негізі университеттің студенттеріне / магистранттарына қабылдау және 

семестрге ақы төлеу тәртібі болып табылады (егер оқыту ақылы негізде жүргізілсе). 

Қалған студенттер академиялық күнтізбеде көрсетілген тіркеу кезеңінде келесі 

семестрлік пәндер мен қайтадан курстарға тіркеледі. 

Тіркеуге қол жеткізудің негізі: 

Белгілі бір пәнді оқып-үйренуге қажетті барлық алғышарттар; 

Оқу ақысы бойынша берешектің жоқтығы; 

- кешенді медициналық тексерістен өтетін стажерлар (оқу жылына кемінде бір рет). 

Пәнді қайта оқу үшін тіркеу жалпы белгіленген мерзімде жүзеге асырылады, бірақ 

оқытудың алдын ала төленуін қарастырады, өйткені пәнді қайта оқу тек барлық 

мамандықтар мен оқыту формалары бойынша ақылы негізде жүзеге асырылады. 

Академиялық ағындар осы пәнге және осы мұғалімге қабылданған студенттердің 

жеткілікті санын негізге ала отырып, олардың кірістілігінің жеткілікті деңгейіне жету 

принципінде қалыптастырылады. 

Тіркелген максималды саны: 

- дәрістер - 200 адамға дейін; 

Практикалық сабақтар - 30 адамға дейін; жеке пәндер бойынша (дене шынықтыру 50 

адамға дейін); 

- тіл, лабораториялық сабақтар - 15 адамнан аспайды. 

Егер студенттер саны ең төменгі деңгейден аз болса, онда пән туралы айтылмайды. 
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15. Студенттердің оқу жетістіктерін бақылау және бағалау саясаты 

 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ студенттерінің оқу жетістіктерін бағалау саясаты 

төмендегі нормативтік және ішкі нормативтік құжаттармен реттеледі: Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 

бұйрығымен «Білім берудің барлық деңгейлерінде мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы «Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының қызметі 

туралы үлгі ереже»; «Білім берудің кредиттік технологиясы бойынша оқу үрдісін 

ұйымдастыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығы (2018 жылғы 12 қазандағы № 563 

өзгертілді); «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларды сақтауды 

растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығы (2018 жылғы 16 қарашадағы № 634 

өзгертілді); С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дағы прогресс, аралық және қорытынды 

аттестаттауды тұрақты мониторингілеуді ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы; 

«Академиялық тұтастық ережелері». 

Студенттердің оқу жетістіктерін бағалау саясаты академиялық адалдық, талаптардың 

бірлігі, объективтілік пен адалдық, ашықтық және ашықтық принциптеріне негізделген. 

Бірінші сабақта мұғалім студенттерге пәннің жұмыс оқу жоспары (силлабусы), 

академиялық пәннің жоспарланған оқу нәтижелері және оларды бағалау тәртібі туралы 

таныстырады. 

Студенттердің оқу жетістіктерін бақылау әртүрлі типтегі бақылау тапсырмалары 

негізінде зерттелген пәндер бойынша өз білімдерін тестілеу түрінде жүргізіледі және 

ағымдағы, аралық және қорытынды бөлінеді. 

Ағымдағы бақылау - бұл пәннің оқу жоспарына сәйкес ағымдағы сыныптағы 

мұғалімнің оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Пәннің әрбір тақырыбы бойынша студенттің 

ілгерілеуіне ағымдағы бақылау жүргізіледі. 

Арнайы білім беру қажеттіліктері бар студенттерге қатысты ағымдағы бақылау (бұдан 

әрі - ҚТК) жеке психофизикалық даму ерекшеліктерін ескере отырып, жеке қабілеттерін 

және денсаулық жағдайын ескере отырып, жеке тапсырмалар бойынша жүзеге асырылады. 

SRO SRTP шеңберінде ағымдағы бақылауда бағаланады және әртүрлі тапсырмалардың 

орындалуын, оқу сабақтарына дайындықты және пәннің жұмыс оқу жоспарында (оқу 

жоспарында) белгіленген басқа да нысандарды қамтиды. 

Ағымдағы өнімді бақылаудың ажырамас бөлігі болып табылады 7 күн өткеннен кейін 

дәлелді себеппен және кейіннен растайтын құжатты ұсынбаған жағдайда студент ректорға 

факультет деканы, академиялық саясат және білім беру бағдарламаларын басқару 

департаментінің директоры, оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі проректор бекітетін 

ағымдағы бақылауды кеңейту туралы өтініш жазады. Факультеттің деканы ағымдағы 

бақылау шарттарын ұзарту туралы бұйрық шығарады; Тіркеу кеңсесі оқушының жеке 

мәлімдемесімен қамтамасыз етеді. Мұғаліммен жеке жұмыс жасағаннан кейін және пәннің 

оқу жоспарына сәйкес тапсырмаларды орындағаннан кейін, мұғалім студенттің жеке 

тізімінде алған бағаларын жасайды. 

Жеке мәлімдеме жасағаннан кейін, студент оны PR-ке тапсырады. Жеке анықтаманы 

қайтарған күннен бастап 2 тәулiктен аспайтын мерзiмде ведомствоның тіркеушілері онда 

көрсетілген ақпараттық-білім беру порталында бағалау жасайды. Жеке өтініш студенттің 

алған күнінен бастап 14 күн ішінде жарамды. Егер өтініш кейінірек PR-ке жіберілсе, ол 

қабылданбайды және студенттің қарызы болады. 

Дәлелді себептермен сабақтарда 3 жұмыс күнінен артық болмаған жағдайда (ауру, 

іссапар, конкурстарға, олимпиадаларға қатысу және т.б.) және растайтын құжатты 

(анықтама, іссапар туралы бұйрық және т.б.) білім алушы СӨЖ және СОӨЖ шеңберінде 

пәннің силлабусына сәйкес тапсырмаларды орындайды және оларды ағымдағы оқу 
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аптасында оқытушыға тапсырады. Оқытушы "ведомосты толтыру" электрондық журналына 

баға қояды.  

Дәлелді себеппен сабақтарда 5 жұмыс күнінен артық болмаған жағдайда білім алушы 

"Parasat" СБЖ-ға растайтын құжатты ұсынады, оның негізінде тіркеуші офис білім алушы 

тапсырмаларды орындағаннан және тапсырғаннан кейін оқытушының бағаларын қою үшін 

алдыңғы аптада (немесе білім алушы дәлелді себеппен 10 жұмыс күні ауырған / қатыспаған 

болса, алдыңғы екі апта) порталға кіру мүмкіндігін ашады. Көрсетілген мерзімнен кейін кіру 

автоматты түрде жабылады. 

Дәлелді себептермен 1 айдан артық болмаған жағдайда білім алушы анықтама алған 

күннен бастап 10 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде ректордың атына ағымдағы бақылау 

мерзімін ұзарту туралы өтініш жазады,оған факультет деканы, академиялық саясат және 

білім беру бағдарламаларын басқару департаментінің директоры, оқу-әдістемелік жұмыс 

жөніндегі проректор қол қояды. Факультет деканы ағымдағы бақылау мерзімін ұзарту 

туралы өкім шығарады; тіркеу кеңсесі білім алушыға жеке ведомость береді. Оқытушымен 

жеке жұмыс істеуден және пәннің силлабусына сәйкес тапсырмаларды орындағаннан кейін 

оқытушы алған бағаларын жеке ведомосқа енгізеді.  

Жеке тізімдемені толтырғаннан кейін білім алушы оны ОР-ға тапсырады. Офис-

тіркеушілер жеке ведомосты қайтарған күннен бастап 2 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде 

онда көрсетілген бағаларды порталға енгізеді (Еuniver.vkgu.kz). жеке ведомость білім алушы 

алған күннен бастап 14 жұмыс күні ішінде жарамды. Тізімдемені кешірек ұсынған жағдайда 

ол қабылдана алмайды, ал білім алушыда академиялық қарыз пайда болады. 

Шекаралық бақылау - бір академиялық пәннің үлкен бөлігінің (модулінің) соңында 

оқушылардың оқу жетістіктерін бақылау. Шекаралық бақылау міндетті болып табылады 

және академиялық күнтізбе бойынша, семестр екі рет: 7 және 15 аптада университетте 

жүзеге асырылады. 

Аралық бақылаудың нәтижесін мұғалім «Сөйлемді толтыру» электрондық журналында 

семестрдің 7-ші аптасының соңына дейін (бірінші аралық бақылау үшін) және семестрдің 15-

ші аптасына (екінші аралық бақылау үшін) енгізеді. 

Аралық бақылау кезінде студенттің болмауы себепті, анықтаманы ұсыну кезінде (ауру 

туралы анықтама, баланың туылуына байланысты, жақын туыстарының қайтыс болуы және 

т.б.) уақытша бақылауға жеке кестеге өтуге рұқсат беріледі. Бұл үшін студент факультеттің 

деканымен, Академиялық саясат және білім беру бағдарламаларын басқару департаменті 

директорымен және оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректорымен келісілген 

стандартталған мәлімдеме жасайды, содан кейін факультет деканы мерзімдік бақылауды 

ұзарту туралы бұйрық шығарады. Бекітілген мәлімдемеге сәйкес, PR PR-тің оқытушысы 

студенттерді бітіргеннен кейін бағаны ұсынатын жеке мәлімдемені ұсынады. Жеке 

анықтаманы қайтарған күннен бастап 2 тәулiктен аспайтын мерзiмде ведомствоның 

тіркеушілері онда көрсетілген ақпараттық-білім беру порталында бағалау жасайды. Жеке 

мәлімдеме студенттерді алған күннен бастап 14 күнтізбелік күн ішінде жарамды. Егер өтініш 

кейінірек PR-ке жіберілсе, орта мерзімді бақылаудың алынған бағалары есепке алынбайды 

және ақпаратқа берілмейді 

RD = (TK1 + TR2 + TR3 + ... + ТКН PK1 + PK2 +.) / (N + 2), RD - rating төзімділік; TC - 

ағымдағы бақылау; ҚР - шекаралық бақылау; n - ағымдағы басқару элементтерінің саны; 2 - 

шекаралық бақылаудың саны. Пән бойынша толеранттылық рейтингін оң бағалайтын 

студенттер (кемінде 50%) емтиханға жіберілмейді; 

- оқу ақысын төлеу бойынша берешектің болмауы. Бұл ретте, егер төлем аралық 

аттестаттау аяқталғаннан кейін 2 апта ішінде енгізілмесе, білім алушы факультет деканының 

қызметтік жазбасына сәйкес шығарылған ректордың бұйрығы негізінде ЖОО-дан 

шығарылады; 

- пән бойынша оқу сабақтарын босатудың болмауы (семестр бойы дәлелді себеппен 

сабақты босатудың 20% - дан артық болмауы (жеке кесте бойынша оқитындардан басқа) / 

академиялық демалыста немесе ұзақ емделуде тұрғандар); 

Осы оқыту бейініне үшін дәрежесін (PhD / PhD / PhD (а PhD бейіні бойынша) / 

докторы) немесе магистр дәрежесі (кем дегенде аға оқытушы) және білікті бар 
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университеттің жетекші оқытушылар арасынан емтихан тағайындалды емтихан үшін пәндер 

бойынша және, әдетте, ағымдағы академиялық семестрдегі берілген академиялық ағымның 

(топтағы) осы пән бойынша жетекші сыныптар емес. 

1. Аралық аттестаттау кезінде емтихандар жазбаша, ауызша нысанда, сондай-ақ 

компьютерлік тестілеу нысанында өткізілуі мүмкін. Емтихандарды өткізу нысандары келесі 

оқу жылына ағымдағы оқу жылының маусым айында кафедра меңгерушілерінің ұсынысы 

бойынша ғылыми кеңестің шешімімен бекітіледі.  

Жазбаша, ауызша және компьютерлік тестілеу нысанында емтихандар күндізгі, 

сырттай (толық оқу) және кешкі орта білім негізінде (толық оқу) білім алушылар үшін 

өткізіледі.  

Күндізгі қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану арқылы білім алушылар 

үшін емтихандар ШҚМУ 027-19 "Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану 

арқылы оқу үдерісін ұйымдастыру туралы" ережеге сәйкес компьютерлік тестілеу түрінде 

өткізіледі. 

Аралық аттестаттау кезінде білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау білімді 

өлшеуіштер негізінде жүзеге асырылады.  

Білім алушының емтихандағы жауаптарын бағалау критерийлері, сондай-ақ оны өткізу 

нысаны емтихан басталғанға дейін білім алушылардың назарына жеткізіледі.  

Бағалау критерийлерін әрбір нақты пән бойынша оқытушы (емтихан билеттерін 

құрастырушы) "С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да білім алушылардың үлгерімін ағымдағы 

бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі 

туралы" 032-18 ШҚМУ ережесінде сипатталған баллдық-рейтингтік шкала бойынша білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бағалау критерийлерінің үлгісі негізінде әзірлейді.  

Аралық аттестаттау процесінің барлық қатысушылары "Академиялық адалдық 

ережелерін", "С. Аманжолов атындағы ШҚМУ оқытушысының ар-намыс кодексін", "С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ білім алушысының ар-намыс кодексін" қатаң сақтауға 

міндетті. 

Бақылау-өлшеу материалдарын кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы 

компьютерлік тестілеуді өткізу үшін емтихан билеттері / тест түрінде әзірленеді және 

оқушылардың жазбаша / ауызша жауаптарын бағалау критерийлерімен бірге кафедра 

отырысында ағымдағы жылдың қараша айында бекітіледі. Бақылау-өлшеу материалдарын 

құрастыру сапасына әзірлеуші - оқытушы, ал олардың уақытында бекітілуіне кафедра 

меңгерушісі жауапты. 

Бақылау-өлшеу материалдарын сараптау комиссиясы міндетті түрде сараптауға тиіс. 

сараптама нәтижелері сараптамалық қорытынды түрінде ресімделеді. 

Емтихан билеттері кафедрада мөрленген конвертте емтихандарды қабылдауға қатысы 

жоқ адамдардың қол жеткізуіне жол бермейтін жағдайда сақталады. 

Білім алушылардың жазбаша / ауызша жауаптарын бағалау үшін емтихан билеттері мен 

бағалау критерийлері бар конвертті кафедра меңгерушісі емтихан басталғанға дейін 1 күн 

бұрын тіркеу кеңсесіне береді. Тіркеу кеңсесі емтихан өтетін күні емтихан материалдары бар 

конвертті аудитория кезекшісіне береді. 

Емтихан билеттері бақылау сұрақтары негізінде әзірленеді, олар оқу бағдарламасының 

барлық тақырыптары бойынша әзірленеді және барлық пәннің мазмұны бойынша білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бағалауға мүмкіндік береді. 

Бақылау сұрақтары тізіммен оқу пәні бойынша силлабусқа енгізіледі және міндетті 

түрде білім алушыларға жеткізіледі. 

Оқытушы білім алушыларға тек тақырыптық сұрақтар береді. Дайын емтихан 

билеттерін беруге жол берілмейді. 

Емтихан билеттерінің жиынтығына жеке парақта міндетті түрде кафедра меңгерушісі 

бекіткен оқушылардың жазбаша / ауызша жауаптарын (бағалау шкаласына сәйкес) бағалау 

үшін толық критерийлер қоса беріледі. 

Пән бойынша емтихан сұрақтарының саны пән бойынша кредиттер санымен 

анықталады. Ұсынылатын сұрақтардың саны – 1 кредитке 10-15 емтихан сұрағынан кем 

болмауы керек (пәннің ерекшелігіне байланысты).  



65 

 
 

Бұл ретте оқу пәні бойынша емтихан билеттерінің саны емтиханға қатысатын білім 

алушылардың санынан аспауы тиіс. Емтихан билеттерінің ішіндегі бақылау сұрақтары 

қайталануы мүмкін. 

Келесі оқу жылына оқу пәні бойынша емтихан билеттерін қайта пайдалануға жол 

берілмейді. 

Жазбаша емтиханды ұйымдастыру және өткізу тәртібі.  

Жазбаша емтихан кезінде аудиторияда кезекші ретінде оқытылатын пәндер бейініне 

сәйкес келмейтін оқытушылар тағайындалады. 

Кезекшілердің құрамына қосу туралы кафедра меңгерушісінің қолы қойылған 

қызметтік хат (тіркеу офисі ұсынған емтихандар кестесіне сәйкес) тіркеу кеңсесіне емтихан 

сессиясы басталғанға дейін 10 күнтізбелік күн бұрын беріледі. Қызметтік жазбалар негізінде 

тіркеу кеңсесі емтихан сессиясы басталғанға дейін 5 күнтізбелік күн бұрын "Емтихандарды 

ұйымдастырушылардың құрамы туралы" бұйрық жасайды. Бұйрықта сондай-ақ емтихан 

сессиясы кезеңінде тіркеу офисінің, ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету және 

цифрландыру орталығының, емтихан рәсімін олардың өкілеттігі шегінде сүйемелдеу үшін 

басқа да құрылымдық бөлімшелердің жауапты қызметкерлерін бекіту туралы ақпарат 

көрсетіледі. 

Жазбаша емтихандар бекітілген кестеге сәйкес өткізіледі.  

Емтихан басталғанға дейін факультет декандары рұқсат ведомосын дайындайды және 2 

күнтізбелік күн ішінде оларды тіркеу кеңсесіне тапсырады. 

Емтихан күні: 

1. Тіркеу офисінің қызметкері: емтихан басталғанға дейін 30 минут бұрын кезекшіге 

қол қойғызып емтихан материалдары бар конвертті, рұқсат ведомосін, таза жауап парақтары 

мен олардың түбіртектерін, сондай-ақ емтихан рәсімінің бұзылуы туралы актіні береді.  

2. Кезекші: 

- аудиторияны дайындауды жүзеге асырады (кабинетті ашу, желдету (қажет болған 

жағдайда), өткізілетін емтиханға қатысы бар оқу және анықтамалық әдебиеттің жоқтығына 

тексеру және т. б.); 

- аудиторияда студенттердің студенттік билет немесе жеке басын куәландыратын құжат 

бойынша, сондай-ақ рұқсат беру ведомосына сәйкес рұқсат беру тәртібін ұйымдастырады. 

Пән бойынша рұқсат рейтингі 50% - дан кем білім алушы жазбаша емтихан тапсыруға 

жіберілмейді;  

- білім алушыларды отырғызуды жүзеге асырады. Әр түрлі пәндерді тапсыратын білім 

алушыларды бір оқу аудиториясына отырғызуға жол беріледі;  

- әрбір білім алушыға жауап парағын және оның түбіртегін беруді жүзеге асырады; 

- емтихан өткізу тәртібі, жауап парағын және оның түбіртегін толтыру туралы 

нұсқаулық өткізеді, одан кейін білім алушы жауап парағына және оның түбіртегіне ("шифр" 

бөлімінен басқа) қажетті ақпаратты толтырады. Кезекшіге білім алушылардың назарын 

жауап парағында олардың тегі, аты, әкесінің аты көрсетілмеуі тиіс.;  

- білім алушылардың қатысуымен конвертті ашады (конверттің бүтіндігін, деканат 

мөрінің болуын көрсету қажет)); 

- тапсырылатын пән бойынша емтихан билеттерін беруді жүзеге асырады (білім 

алушыларға билет таңдау мүмкіндігі беріледі, бұл ретте билеттің мәтіні көрінбеуі тиіс). 

Кезекші оқытушыға тыйым салынады: 

- жазбаша емтиханның басталу уақытын және ұзақтығын бұзуға;; 

- нұсқама аяқталғаннан кейін білім алушыларды аудиторияға жіберу; 

- емтиханға бөгде адамдарды жіберу; 

- емтихан кезінде аудиториядан кету; 

- білім алушыларға кеңес беру.  

Кезекші оқытушы емтихан өткізу тәртібі мен білім алушылардың тәртіпті сақтауы үшін 

толық жауап береді. Жоғарыда көрсетілген талаптарды бұзған кезекші оқытушыға тәртіптік 

шаралар қолданылады. 

Жазбаша емтиханға бір сұраққа 30 минут есебінен уақыт беріледі. 
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Жазбаша емтиханға бөлінген уақытты есептеудің басталуы білім алушылардың соңғы 

емтихан материалдарын алған уақыты болып табылады. Емтихан өткізу, билет беру және 

емтихан жұмыстарын тапсыру рәсімі бойынша кезекшінің отырғызу уақыты, түсіндірмесі 

осы уақытта кірмейді. 

Жазбаша емтиханға бөлінген уақытты есептеудің басталуы білім алушылардың соңғы 

емтихан материалдарын алған уақыты болып табылады. Емтихан өткізу, билет беру және 

емтихан жұмыстарын тапсыру рәсімі бойынша кезекшінің отырғызу уақыты, түсіндірмесі 

осы уақытта кірмейді.  

Жазбаша емтиханның басталу және аяқталу уақыты тақтада тіркеледі.  

Егер білім алушы емтиханда белгіленген талаптарды сақтамаса: шпаргалкаларды, 

мобильді және басқа құрылғыларды пайдаланса, тәртіптік бұзушылықтарға жол берсе, өзінің 

іс-әрекеттерімен басқа білім алушыларға кедергі келтірсе, кезекші оны аудиториядан 

шығаруға құқылы. Бұл жағдайда кезекші емтихан рәсімінің бұзылуы туралы акт жасайды, 

жауап парағы диагональ бойынша сызып тастау жолымен жойылады және "бұзғаны үшін 

жойылды" деген белгі қойылады. Одан әрі емтихан жұмыстарын тексеру кезінде оқытушы-

емтихан алушы емтихан рәсімін бұзу туралы актіге сәйкес емтихан ведомосына "0" қояды.  

Жазбаша емтихан кезінде жетекші оқытушы конвертте көрсетілген анықтамалық 

материалдарды пайдалануға рұқсат етіледі.  

Емтихан аяқталғаннан кейін, көрсетілген уақыт өткеннен кейін кезекші нақты жұмысты 

сәйкестендіретін тегін немесе қандай да бір белгіні көрсету мәніне жауап парақтарын қарап, 

емтихан жұмыстарын жинайды (бұл жағдайда жұмыс тексеруге жатпайды және емтихан 

рәсімінің бұзылуы туралы акт жасалады).  

Емтихан материалдары емтихан аяқталғаннан кейін дереу тіркеу офисінің 

тағайындалған қызметкеріне шифрлеу үшін беріледі. Офис тіркеушіге сондай-ақ кезекші 

рұқсат ведомосі, пайдаланылмаған билеттері бар конверттер, қалған жауаптың таза 

парақтары, емтихан рәсімінің бұзылуы туралы акт тапсырылады. 

Тіркеу кеңсесінің қызметкері жауап парағын және оның түбіртегін шифрлеуді жүзеге 

асырады. Түбіртек жауап парағынан бөлініп, тіркеу кеңсесінде сақталады.  

Тіркеу офисінің қызметкеріне білім алушылардың жауап парақтарын шифрлеу 

процесіне бөгде тұлғаларды тартуға, сондай-ақ білім алушылардың жауап парақтарының 

шифрлары туралы ақпаратты жариялауға тыйым салынады. Осы талаптар бұзылған жағдайда 

тіркеу офисінің қызметкеріне тәртіптік шаралар қолданылады. 

Шифрлау рәсімін тіркеу офисінің қызметкері шифрлау ведомосына сәйкес жүзеге 

асырады, онда сессия кезеңінде әрбір білім алушыға жеке шифр беру туралы ақпарат 

көрсетіледі. 

Шифрланған жауап парақтарын тіркеу офисінің қызметкері "соқыр" тексеру үшін 

оқытушы – емтихан алушыға береді.  

Жазбаша жұмыстарды тексеру үшін ғылыми дәрежесі (ғылым докторы / ғылым 

кандидаты / философия докторы (phd) / бейіні бойынша доктор) немесе магистр дәрежесі 

(аға оқытушы лауазымынан төмен емес), осы оқу пәнінің бейініне сәйкес біліктілігі бар, 

ағымдағы академиялық семестрде осы пән бойынша сабақ жүргізетін жоо оқытушылары 

қатарынан емтихан алушылар тағайындалады.  

Осы оқу пәнінің бейініне сәйкес келетін ғылыми дәрежесі немесе магистр дәрежесі, 

біліктілігі бар, осы академиялық семестрде (топта) пән бойынша сабақ жүргізбейтін 

оқытушылардың емтихан жұмыстарын тексеруіне жол беріледі. 

Білім алушылардың емтихан жұмыстарын тексеру қатаң түрде емтихан тапсырған күні 

арнайы бөлінген аудиторияда жүзеге асырылады. 

Оқытушы-емтихан алушы қоса берілген бағалау критерийлеріне сәйкес баға (балмен) 

қоя отырып, жазбаша емтихан жұмыстарын тексеруді жүзеге асырады.  

Емтихан нәтижелерін оқытушы шифр бойынша жауап парақтарынан 

автоматтандырылған ақпараттық жүйеде алдын ала ведомоске қояды.  

Автоматтандырылған ақпараттық жүйеде шифрлар мен енгізілген балдар бойынша 

автоматты түрде емтихан жұмыстарын сәйкестендіру және жиынтық ведомості 

қалыптастыру жүргізіледі.  
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Тіркеу кеңсесінің қызметкері автоматтандырылған ақпараттық жүйеден жиынтық 

тізімдемені басып шығаруды жүзеге асырады. Жиынтық ведомость емтихан өткізілген күні 

тексерген оқытушының қолымен расталады. 

Емтихан / апелляция рәсімі аяқталғаннан кейін (қажет болған жағдайда) емтихан 

билеттері, жауап парақтары, түбіртектерді тіркеу офисінің қызметкері сол немесе өзге білім 

беру бағдарламасы / мамандығы бекітілген кафедраға сақтауға береді. Осы емтихан 

материалдары емтихан өткізілген оқу пәні бекітілген кафедраларда 1 (бір) жыл бойы 

сақталады. Басқа емтихан материалдары (рұқсат ведомостары, емтихан рәсімінің бұзылуы 

туралы актілер, апелляцияға өтініштер) емтихан аяқталғаннан кейін тіркеу кеңсесінде 

құжаттаманың әрбір жеке түрін сақтау үшін белгіленген кезең ішінде сақталады. 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтиханды ұйымдастыру және өткізу тәртібі. 

Компьютерлік тестілеу түрінде емтихан өткізу үшін кафедраларда әзірленетін тест 

тапсырмалары қолданылады. Емтихандарға тест тапсырмаларын әзірлеуге және жетілдіруге 

ағымдағы академиялық кезеңде пәнді жүргізетін оқытушы жауапты.  

Компьютерлік тестілеу келесі дайындық кезеңдерін қамтиды: 

- компьютерлік тестілеуге шығарылатын пәндер бойынша тест тапсырмаларын әзірлеу; 

- кафедрада емтихан үшін тест тапсырмаларына сараптау жүргізу; 

- жоо-ның автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде емтихан сессиясы пәндері 

бойынша тест тапсырмаларының базасын қалыптастыру; 

- компьютерлік сыныптарды тестілеуге дайындау, кезекшілерді тағайындау және бөлу; 

- тікелей компьютерлік тестілеу. 

Әрбір тест базасының паспортында пәннің, білім беру бағдарламасының / 

мамандықтың атауы және оқу тілі, тест сұрақтарын құрастырушы оқытушының тегі, аты, 

әкесінің аты, тест сұрақтарының саны, емтихан кезінде пайдалануға рұқсат етілген 

тапсырмаларды орындау кезінде қажетті анықтамалық материалдар (кестелер, графиктер, 

схемалар және т.б.) тізбесі көрсетіледі.  

Емтихандарға тест сұрақтарын әзірлеу кезінде келесі жалпы ұйымдастыру-әдістемелік 

талаптарды сақтау қажет: 

- берілген пән бойынша тапсырмалар оқу бағдарламасы мен силлабус талаптарының 

көлемінде құрастырылуы тиіс; 

- емтиханға дайындық кезінде білім алушыларға тест базасына енгізілген барлық типтік 

тапсырмалар қолжетімді болуы тиіс; 

- тест базасының көлемі және оның вариативтілігі бақылаудың дұрыстығын 

қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуы тиіс; 

– тест базасы үш деңгейдегі күрделілік тапсырмаларын келесі пропорцияда қамтуы 

тиіс: қарапайым – 40%, орташа - 40%, күрделі - 20%; 

- тапсырмаларда қажетті анықтамалық деректер болуы тиіс, емтихан кезінде білім 

алушылардың оқулықтарды, оқу құралдарын және басқа да ақпарат көздерін пайдалануға 

жол берілмейді, тестілік емтихан сұрақтарының паспортында көрсетілген анықтамалық 

материалдардан басқа; 

- тапсырманың мәтінінде және жауаптарда қолданылған шамалардың барлық белгілері 

түсіндірілуі, олардың өлшем бірліктері көрсетілуі тиіс; 

- тапсырмада бес жауап нұсқасы болуы керек, олардың біреуі дұрыс. 

Тест тапсырмаларының жауаптары: "иә", "жоқ", "барлық жауаптар дұрыс емес", 

"барлығы дұрыс емес", "барлығы", "жоғарыда аталғандардың барлығы", "төменде 

аталғандардың барлығы", "мүмкін", "мүмкін емес" және т.б. түрлеріне жол бермеуі тиіс. 

Тест базасы ғылымның қазіргі жетістіктерін, еңбек нарығының талаптарын ескере 

отырып, үш жылда кемінде 1 рет өзектіленуі тиіс. Бұл ретте өзгерістер / толықтырулар 

кемінде 30% - ды құрауы тиіс, бұл тест тапсырмаларының паспортында көрсетіледі. 

Пән бойынша тестілік базаға енгізілетін тестілік емтихан сұрақтарының саны пән 

бойынша кредиттер санымен анықталады.  

Көлемі бар пәндер үшін ұсынылатын саны: 

- 2 кредит-кемінде 150 емтихан сұрағы; 

- 3 кредит-кемінде 200 емтихан сұрағы; 
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- 4 кредит-кемінде 250 емтихан сұрағы; 

- 5 кредит-кемінде 300 емтихан сұрағы. 

Сараптамадан өткен тестілік емтихан сұрақтары тест тапсырмаларының паспортымен 

бірге кафедраға шығарылған түрде емтихан қабылдауға қатысы жоқ адамдардың қол 

жеткізуіне жол бермейтін жағдайда сақталады. 

Дәріс жүргізуші оқытушы сараптамадан өткен тест тапсырмаларын нұсқаулыққа сәйкес 

емтихан сессиясы басталғанға дейін 2 апта мерзімнен кешіктірмей ааж-ға жүктейді. 

Компьютерлік тестілеу түріндегі емтихандарды техникалық дайындаумен ақпараттық-

техникалық қамтамасыз ету және цифрландыру орталығының қызметкерлері айналысады. 

Компьютерлік (терминалдық) сыныптардың және оларда орналасқан компьютерлердің 

техникалық дайындығын тексеру, олардың жарамдылығын қамтамасыз ету емтихан 

басталғанға дейін үш күннен аспайтын мерзімде аяқталуы тиіс.  

Ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету және цифрландыру орталығының 

қызметкерлері компьютерлік тестілеу нысанында емтихандарды техникалық сүйемелдеу 

мақсатында оны өткізу кезінде аудиторияларға қатысуы тиіс. Емтихан басталғанға дейін 30 

минут бұрын олар тестілеу бағдарламасының жұмысын дайындайды.  

Компьютерлік тестілеуді өткізу кезінде аудиторияда ағымдағы академиялық семестрде 

осы академиялық ағымда (топта) осы пән бойынша сабақ жүргізбейтін жоғары оқу орнының 

оқытушылары қатарынан тағайындалатын кезекші болады.  

Білім алушыларды компьютерлерге отырғызуды емтиханға жіберу ведомосына сәйкес 

кезекші жүргізеді. 

Білім алушы тестілеудің басталуы компьютер экранында бірінші сұрақ пайда болған 

сәттен бастап тіркеледі. Тестілеу бағдарламасы тестпен жұмысты автоматты түрде 

аяқтағанға дейін қанша уақыт (сағат пен минут) қалғанын көрсетеді. 

Емтихан кезінде компьютерлік бағдарламамен құрылған кездейсоқ таңдау әдісімен 

білім алушыға бұрын қалыптастырылған электрондық тест базасынан 30 емтихан сұрағы 

ұсынылады. Тестілеу уақыты-50 минут. 

Тестілеу кезінде сөйлесуге, есептен шығаруға, орнынан тұруға, аудитория кезекшісінің 

рұқсатынсыз көшуге қатаң тыйым салынады. Usb жинақтауыштарын, ұялы телефондарды, 

bluetooth, фотоаппараттар мен бейнекамераларды пайдалануға қатаң тыйым салынады. Осы 

талаптар бұзылған жағдайда тестіленуші компьютерлік сыныптан шығарылады, кезекші 

емтихан рәсімінің бұзылуы туралы акт жасайды. Емтихан ведомосына "0" бағасы қойылады. 

Логин мен парольді енгізгеннен кейін білім алушы тестілеу рәсіміне кіріседі. Шұғыл 

жағдайларда, білім алушы бастаған емтиханды жалғастыруға мүмкіндігі болмаған жағдайда, 

кезекші емтиханды үзу себептерін көрсете отырып акт жасайды. Көрсетілген актінің 

негізінде емтихан жойылады және білім алушыға емтиханды қайта тапсыру мүмкіндігі 

беріледі. Қайта тапсыру туралы шешімді оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор немесе 

академиялық саясат және білім беру бағдарламаларын басқару департаментінің директоры 

қабылдайды (емтиханды үзудің ұсынылған актісіне сәйкес). 

Тестілеу емтихандық бағалары тест тапсырғаннан кейін бірден білім алушының 

экранында автоматты түрде көрсетіледі. 

Ауызша емтиханды ұйымдастыру және өткізу тәртібі.  

Ауызша емтихан-ауызша жауап беруді талап ететін емтихан нысаны, міндетті түрде 

жауап парағында тезис түрінде баяндалады. 

Ауызша форма, әдетте, сөйлеу дағдысының қалыптасуын, пайымдауын, қорытынды 

жасауды, сондай-ақ шығармашылық сипаттағы пәндерге тексеруді талап ететін пәндерге 

анықталады.  

Ауызша емтиханға арналған емтихан билеттерінің мазмұны пәндер силлабус 

материалдарымен сәйкес келуі тиіс. 

Аралық бақылау үшін қолданылатын ауызша тапсырмаларды кафедралардың 

профессор-оқытушылар құрамы әзірлейді. Тапсырмаларды әзірлеу сапасына әзірлеуші-

оқытушы жауапты. 

Ауызша емтихан кезінде емтихан материалдары салынған конвертте көрсетілген 

анықтамалық материалдарды пайдалануға рұқсат етіледі.  
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Ауызша емтиханды ұйымдастыру кезеңдері: 

- бақылау сұрақтарын құрастыру; 

- емтихан билеттерін және оларға үлестіру материалдарын құрастыру (қажет болған 

жағдайда); 

- оқушылардың ауызша жауаптарын бағалаудың толық өлшемдерін әзірлеу; 

- емтихан сұрақтарына сараптама жүргізу; 

- емтихан өткізу. 

Емтихан басталар алдында оқытушы-емтихан алушы білім алушылардың қатысуымен 

оның тұтастығын көрсете отырып, емтихан материалдары салынған конвертті ашады. 

Конверттегі емтихан материалдары емтихан билеттерінің жиынтығын және оқушылардың 

ауызша жауаптарын бағалауға арналған толық критерийлерді қамтиды (бағалау шкаласына 

сәйкес). Емтихан материалдарын кафедра меңгерушісі бекітуі тиіс. 

Білім алушылар саны 50 адамнан асатын топтарда құрамында 3 оқытушы бар емтихан 

алушы комиссия тағайындалады.  

Білім алушылардың саны 50 адамға дейін болатын топтарда ғылыми дәрежесі (ғылым 

докторы / ғылым кандидаты / философия докторы (phd) / бейіні бойынша доктор) немесе 

магистр дәрежесі (аға оқытушы лауазымынан төмен емес), осы оқу пәнінің бейініне сәйкес 

біліктілігі бар, ағымдағы академиялық семестрде осы пән бойынша сабақ жүргізбейтін 

жоғары оқу орнының оқытушылары қатарынан 1 емтихан алушы оқытушы тағайындалады.  

Емтихан сұрақтарына тезистік жауаптар емтихан билетінің нөмірі, білім беру 

бағдарламасы / мамандығы, білім алушының тегі, аты, әкесінің аты, пән атауы, билет нөмірі, 

билет сұрақтары көрсетілген жауап парақтарында беріледі. Жауап парағына білім алушы 

жауапқа дайындық аяқталғаннан кейін қол қояды. 

Жауапқа дайындық уақытын оқытушы 1 сұраққа 15 минуттан кем емес есеппен 

анықтайды.  

Білім алушы ауызша жауап берген жағдайда емтихан алушы оқу материалы шегінде 

қосымша сұрақтар қоюға құқылы. 

Емтиханның ауызша түрін өткізу кезінде аудиторияға бір мезгілде 7-ден астам білім 

алушының қатысуына жол берілмейді. 

Жауап 100 балдық шкала бойынша баллдық-әріптік жүйе бойынша берілген 

критерийлерге сәйкес бағаланады. 

Ауызша емтихан кезінде білім алушыларға сөйлесуге, көшіруге, орнынан тұруға, 

емтихан алушы - оқытушының рұқсатынсыз орнын ауыстыруға қатаң тыйым салынады. 

Ұялы телефондарды, bluetooth, фотоаппараттар мен бейнекамераларды пайдалануға қатаң 

тыйым салынады. Осы талаптар бұзылған жағдайда білім алушы аудиториядан шығарылады, 

оқытушы-емтихан алушы / емтихан комиссиясы емтихан рәсімін бұзу туралы акт жасайды. 

Емтихан ведомосына "0" бағасы қойылады. 

Емтихан / апелляция рәсімі аяқталғаннан кейін (қажет болған жағдайда) емтихан 

билеттері, жауап парақтары сол немесе өзге білім беру бағдарламасы / мамандығы бекітілген 

кафедрада сақталады. Осы емтихан материалдары емтихан өткізілген оқу пәні бекітілген 

кафедраларда 1 (бір) жыл бойы сақталады. Басқа емтихан материалдары (рұқсат 

ведомостары, емтихан рәсімінің бұзылуы туралы актілер, апелляцияға өтініштер) емтихан 

аяқталғаннан кейін тіркеу кеңсесінде құжаттаманың әрбір жеке түрін сақтау үшін 

белгіленген кезең ішінде сақталады. 

Өткізілген емтихан нәтижелерін оқытушы-емтихан алушы автоматтандырылған 

ақпараттық жүйенің электрондық журналына қояды. Бұдан әрі емтихан өтетін күні тіркеу 

кеңсесіне берілетін емтихан ведомосы толтырылады. 

Студент бекітілген кестеге сәйкес белгіленген мерзімде емтиханға кешікпей келуге 

міндетті. Студент ШҚМУ-да құрылған емтиханға қатысты мінез-құлық ережелерін қатаң 

сақтауға міндетті. Емтихан барысында оқушылар оқу жоспары мен мұғалімнің рұқсат 

беретін әдебиеттерін пайдалана алады. 

Емтиханның қорытындысы бойынша «Емтихан сыныбы» бағанында «0» (нөл) 

қойылған жағдайда, студент: 

- емтиханға шықпады (ақылға қонымды немесе себепсіз себеппен); 
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- емтиханға қабылданбады; 

- академиялық адалдық емтиханында аудиториядан алынды. 

Студенттердің барлық бақылау түрлерімен оқу жетістіктері 100 баллдық шкала 

бойынша, сандық эквиваленті бар халықаралық деңгейде қабылданған альфа-метрикалық 

жүйеге сәйкес келеді (оң нәтиже «А» - дан «D» - ге дейін, «қанағаттанарлықсыз» - "FX", "F") 

және дәстүрлі жүйенің бағалауы (15.1 - кесте). 

Кесте 15.1 

Әріптік баға есептің балдық рейтингтік әріптік жүйесі 

жетістіктері, студенттерді дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS-ке ауыстыру 

 
Әріптік баға Баллдардың сандық 

эквиваленті 

Ұпайлар (% бен 

көрсеткіш) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 

А 4,0 95-100 Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық 

 С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FХ 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз 

 F 0 0-24 

 

Студенттің тілдердегі жетістіктері (қазақ, шетел, орыс және т.б.) деңгейдің үлгісіне 

және ECTS және дәстүрлі шкала бойынша аудармаларға сәйкес шет тілдеріндегі 

оқушылардың жетістіктерін бағалау үшін баллдық-рейтингтік әріптік жүйеге сәйкес 

бақылаудың барлық түрлерімен бағаланады (15.2-кесте) ). 

15.2-кесте 

Шет тілдеріндегі студенттердің оқу жетістіктерін бағалаудың рейтингтік-рейтингтік 

әріптік жүйесі. 

ECTS және дәстүрлі рейтинг шкаласына ауыстыру 

 
OEK-тің тіл білу 

деңгейі және 

сипаттамасы 

Әріптік 

баға 

ECTS 

бағалауы 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

Ұпайлар (% бен 

көрсеткіш) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 

А1 А А 4,0 95-100 Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ В 3,33 85-89 Жақсы 

В С 3,0 80-84 Жақсы 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С D 2,0 65-69 Қанағаттанарлық 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D E 1,0 50-54 Қанағаттанарлық 

F FX, F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

В2 А А 4,0 95-100 Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ В 3,33 85-89 Жақсы 

В С 3,0 80-84 Жақсы 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С D 2,0 65-69 Қанағаттанарлық 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D E 1,0 50-54 Қанағаттанарлық 

F FX, F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 
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С1 А А 4,0 95-100 Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ В 3,33 85-89 Жақсы 

В С 3,0 80-84 Жақсы 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С D 2,0 65-69 Қанағаттанарлық 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D E 1,0 50-54 Қанағаттанарлық 

F FX, F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

С2 А А 4,0 95-100 Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ В 3,33 85-89 Жақсы 

В С 3,0 80-84 Жақсы 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С D 2,0 65-69 Қанағаттанарлық 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D E 1,0 50-54 Қанағаттанарлық 

F FX, F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

Емтиханнан кейін пәнді бағалаудың бағасын көтеруге тыйым салынады. 

Аралық аттестаттаудың бір академиялық кезеңінде оны ұлғайту үшін оң бағалауды 

қайта қабылдау мүмкін емес. 

"FX" сәйкес бағадан қайта тапсыру емтихан сессиясы кезеңінде, кезекті академиялық 

кезең басталғанға дейін, арнайы құрастырылған кесте бойынша, оқу пәні бағдарламасын 

қайта өтпей өткізіледі. Бұл іс-шара С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дағы студенттердің 

аралық және қорытынды аттестациясын өткізудің тұрақты орындалуын ұйымдастыру және 

өткізу тәртібі туралы РМҚК 032-18 «Регламент» арқылы реттеледі. 

Аралық аттестаттау бағалауда жағдайда «F», ақылы негізде жазғы семестрге немесе 

келесі академиялық семестрде қайтадан студент осы оқу пәндері бойынша жазылады сәйкес 

«қанағаттанарлықсыз» жылы, зерттеулер барлық түрлерін аралады, еңбек оқыту бойынша 

оқу жұмысының барлық түрлерін жүзеге асырады емтихан тапсырады. P ШҚМУ 032-18 

реттеледі ретінде, «F» сәйкес «Қанағаттанарлықсыз» қайта-алу сметасын жағдайлары 

«үлгерімін ағымдағы бақылауды ұйымдастыру мен жүргізу тәртібі туралы, ШҚМУ 

С.Аманжолов атында білім алушылардың аралық және қорытынды бағалау» 

Емтихан кезінде академиялық адалдық танытқан студент бір академиялық кезеңде 

емтиханды қайта тапсыру құқығынсыз аудиториядан алынады. Сонымен қатар, 

«Академиялық адалдықтың көрінісі үшін емтиханнан шығарылған» деген жазу емтихан 

ведомосына оның түрін (академиялық адалдық ережелеріне сәйкес) енгізеді. Қайта тексеру 

жазғы семестрде немесе келесі академиялық семестрде ақылы негізде жүргізіледі. Бұл 

жағдайда студент осы оқу пәніне қайта қабылданады, тренингтердің барлық түрлеріне 

қатысады, оқу жұмысының барлық түрлерін жұмыс оқу жоспарына сәйкес орындайды және 

емтиханды тапсырады. Емтиханнан қайта шығарылған жағдайда (университеттегі барлық 

оқу кезеңінде) студент ШҚМУ-де одан әрі қалпына келтіру құқығынан айырылады. 

Емтиханға келмейтін себеппен қатыспаған студент университетте белгіленген тәртіпке 

сәйкес академиялық қарыздарды жояды. 

Жарамды себеппен емтиханға келмеген жағдайда, қолдау құжаттың (және т.б. аурудың 

куәлік, баланың туу туралы, академиялық ұтқырлық байланысты жақын туыстарының 

қайтыс болуы,) емтихан жеке кесте бойынша рұқсат етіледі. Өтініш берген сәтте төраға 

болмаған жағдайда (ауруына, іссапарларына байланысты) өтінішке төрағаның орынбасары 

қол қояды. 

Апелляциялық комиссия студенттің өтінішін 24 сағаттан соң қайта қарауы және 

комиссияның отырысының хаттамасын жасай отырып, жеке сараптама қорытындысында 
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апелляцияның нәтижелерін көрсете отырып, бастапқы бағалауды қайта қарау немесе жүргізу 

туралы тиісті шешім қабылдауға міндетті. 

Емтихан сессиясының нәтижелері бойынша ПР аударылған баллды студенттің 

академиялық жетістіктерінің орташа өлшенген деңгейі ретінде есептейді. Курстық курстан 

курсқа ауыстыру үшін ең төменгі трансферлік пункттің құны жыл сайын университеттің 

Ғылыми Кеңесінің шешімімен белгіленеді. 

Конверсия бойынша ең аз балл жинаған студенттер университеттің ректорының 

бұйрығымен факультет деканының презентациясы негізінде келесі курсқа ауысады. 

Келесі оқу курсына ауысқан студент келесі академиялық семестрде ақылы негізде 

академиялық қарыз болған жағдайда, осы оқу пәніне қабылданады, оқудың барлық түріне 

қатысады, оқу жұмысының барлық түрлерін жұмыс оқу жоспарына сәйкес өткізеді және 

емтиханды тапсырады. 

Екінші курста оқитын студент бұрын қабылданған немесе жаңадан құрылған жеке оқу 

жоспарына сәйкес оқытылады және бақылаудың барлық түрлерін өтеді. 

Студенттердің ағымдағы, аралық және қорытынды аттестациясы үшін арнайы шарттар 

жасалады. 

"Қазақстанның қазіргі тарихы" пәні бойынша мемлекеттік емтиханды өткізу 

тәртібі. 

"Қазақстанның қазіргі тарихы" пәні бойынша мемлекеттік емтиханды өткізу үшін 

кафедра Типтік оқу бағдарламасы негізінде барлық оқу түрлері мен білім беру 

бағдарламалары үшін бірыңғай жұмыс оқу бағдарламасын әзірлейді. Мемлекеттік емтиханды 

өткізу түрі ағымдағы оқу жылының маусым айында Ғылыми кеңестің шешімі негізінде 

анықталады. 

Мемлекеттік емтиханды өткізу үшін факультет деканының ұсынысы бойынша емтихан 

комиссиясы (бұдан әрі – СК) құрылады. СК төрағасы болып ғылыми дәрежесі (ғылым 

докторы / ғылым кандидаты / философия докторы (PhD) / бейіні бойынша доктор), сондай-ақ 

осы оқу пәнінің бейініне сәйкес біліктілігі бар жоғары оқу орнының оқытушысы 

тағайындалады. 

СК мүшелері болып ғылыми дәрежесі (ғылым докторы / ғылым кандидаты / философия 

докторы (PhD) / бейіні бойынша доктор) немесе магистр дәрежесі (аға оқытушы 

лауазымынан төмен емес), сондай-ақ осы оқу пәнінің бейініне сәйкес біліктілігі бар жоғары 

оқу орнының жетекші оқытушылары тағайындалады.  

Ағымдағы оқу жылына ЭК төрағасы мен құрамы қараша айында Ғылыми кеңестің 

шешімі негізінде ЖОО ректорының бұйрығымен бекітіледі. 

"Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы" мемлекеттік емтиханға білім алушыларды 

жіберу электрондық рұқсат беру ведомосі негізінде жүзеге асырылады. 

СК Барлық отырыстары хаттамамен ресімделеді. СК жұмысы басталғанға дейін 

хаттамалар брошюраланады, нөмірленеді және мөрмен бекітіледі. 

СК отырысының хаттамасын "Қазақстанның қазіргі тарихы"пәні бойынша сабақ 

жүргізетін ЖОО оқытушылары қатарынан СК құрамында бекітілген техникалық хатшы 

жүргізеді. 

СК отырыстарының кестесі академиялық күнтізбеге сәйкес ОР жасалады және 

мемлекеттік емтихан басталғанға дейін екі аптадан кешіктірмей ЖОО ректоры бекітеді. 

"FХ", "F" сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған жағдайда, жазғы 

семестрде немесе келесі академиялық семестрде ақылы негізде білім алушы осы оқу пәніне 

жазылады, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу 

жұмысының барлық түрлерін орындайды және мемлекеттік емтихан тапсырады.  

Қорытынды баға жіберу рейтингінің бағасы мен мемлекеттік емтихан бағасы ескеріле 

отырып қойылады. Мемлекеттік емтиханға жіберу рейтингісінің бағасы пән бойынша 

қорытынды бағаның 60% құрайды. 

Егер білім алушы мемлекеттік емтихан бойынша "FХ", "F" сәйкес келетін 

"қанағаттанарлықсыз" деген баға алған жағдайда пән бойынша қорытынды баға 

есептелмейді және кредиттер есептелмейді.  
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Емтиханды қайта тапсыру нәтижесі оң болған жағдайда қорытынды баға қайта 

есептеледі, ол емтихан ведомосына және транскриптқа жазылады. 

Мемлекеттік емтиханды өткізу кезеңінде жоғары оқу орны ректорының бұйрығымен 

біліктілігі апелляцияланатын пән бейініне сәйкес келетін университеттің тәжірибелі 

оқытушылары қатарынан апелляциялық комиссия құрылады. 

Мемлекеттік емтихан нәтижесімен келіспеген білім алушы апелляция өткізілгеннен 

кейін келесі күннен кешіктірмей апелляциялық комиссия төрағасының атына қойылған 

бағасымен келіспеудің нақты себебін көрсете отырып, белгіленген үлгідегі өтініш жазып, 

апелляция береді. 

Қол қойылған ОР өтінішінің көшірмесі негізінде білім алушыға жеке ведомость береді 

және апелляциялық комиссияның төрағасына ақпараттық-білім беру порталында өткен 

емтиханда алған білім алушының бағасына қол жеткізуін ашады. 

Апелляциялық комиссия 24 сағат ішінде білім алушының өтінішін қарап, комиссия 

отырысының хаттамасын жасап және апелляция нәтижелерін жеке емтихан ведомосына 

көрсете отырып, бастапқы алған бағаны қайта қарау немесе сақтау туралы тиісті шешім 

қабылдауы тиіс. 

Апелляция қанағаттандырылған жағдайда бірінші хаттаманың нәтижелері "Бағалау" 

деген жазумен өтеледі. _________ апелляциялық комиссияның барлық мүшелері қол қояды. 

Өзгертілген бағаны (бұрын алынған бағадан жоғары немесе төмен) апелляциялық 

комиссия ақпараттық-білім беру порталына апелляция өткізілгеннен кейін 1 күн ішінде 

енгізеді. Осы мерзім өткеннен кейін ақпараттық-білім беру порталына кіру жабылады және 

өзгертілген бағаны қою мүмкін болмайды. 

Егер білім алушы апелляция нәтижелері бойынша емтиханда алған бағадан төмен баға 

алса, онда транскриптке енгізіледі және GPA есептеу кезінде апелляция барысында алынған 

соңғы емтихан бағасы есептеледі. 

Мемлекеттік емтихан аяқталғаннан кейін СК төрағасы ұсынымдарды көрсете отырып, 

жұмыс туралы толық есеп жасайды, ол ақпан айында ЖОО-ның Ғылыми кеңесінің 

отырысында талқыланады және бекітіледі. 

ШҚМУ білім алушыларын қорытынды аттестаттау. 

Қорытынды аттестаттау 12 академиялық кредитті немесе ББ жалпы көлемінің 5% - нан 

аспайды және кешенді емтиханды дайындау және тапсыру нысанында өткізіледі. 

Қорытынды аттестаттауға бакалавриат білім алушылары жіберіледі: 

- оқу жоспарының талаптарына сәйкес білім беру үдерісін толық аяқтаған; 

- оқу ақысын төлеу бойынша берешегі жоқ.  

Білім алушыларды қорытынды аттестаттауды өткізу үшін ББ немесе дайындық 

бағыттары бойынша аттестаттау комиссиясы (бұдан әрі – АК) құрылады. АК төрағасы мен 

құрамы шығарушы кафедра меңгерушісінің қызметтік жазбасы негізінде қалыптастырылады. 

Төраға университетте жұмыс істемейтін және ББ жататын дайындық бағытына сәйкес 

келетін ғылыми немесе академиялық дәрежесі бар профессорлар, доценттер және 

оқытушылар, сондай-ақ жалпы білім беретін орта мектептердің тәжірибелі мұғалімдері, 

біліктілігі шығарылатын мамандардың бейініне сәйкес келетін өндірістің құзыретті 

мамандары қатарынан тағайындалады. 

АК құрамы туралы қызметтік жазбаға қоса беріледі: 

- АК төрағасы мен мүшелері лауазымына ұсынылған мамандардың АК құрамында 

жұмыс істеуге келісімі туралы өтініштері;  

- АК құрамына төраға және мүшелер ретінде ұсынылатын мамандар жұмыс істейтін 

ұйым басшыларының АК құрамында Уақытша қоса атқару жағдайында жұмыс істеуге 

мүмкіндік беру туралы жазбаша келісімі; 

- маманның біліктілігі немесе ғылыми (академиялық) дәрежесі туралы құжаттардың; 

мамандардың жеке куәлігінің көшірмелері. 

АК төрағасы мен құрамы жыл сайын университеттің Ғылыми кеңесінің шешімі 

негізінде ЖОО ректорының бұйрығымен ағымдағы оқу жылының 10 қаңтарынан 

кешіктірілмей бекітіледі. 

АК төрағасы қатарынан үш жылдан астам бір адамды тағайындай алмайды.  
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АК құрамына оның мүшелері құқығында факультет деканы және бітіруші кафедра 

меңгерушісі кіреді. Факультет деканы АК төрағасының орынбасары болып табылады.  

Әр ББ бойынша АК жұмыс кестесін деканаттар жасайды, ЖБОКУП тексереді, ЖОО 

ректоры бекітеді және АК жұмысы басталғанға дейін екі апта бұрын жалпы мәлімет 

бойынша жеткізіледі. 

Білім алушыларды қорытынды аттестаттауға жіберу білім алушылардың тізімдік 

құрамы бойынша факультет деканының өкімімен ресімделеді. Белгіленген мерзімнен кейін 

білім алушыларды қорытынды аттестаттауға жіберу туралы қосымша өкімдер шығаруға жол 

берілмейді.  

Факультет деканының білім алушыларды қорытынды аттестаттауға жіберу туралы 

өкімі ББ бойынша АК техникалық хатшысына хаттамаларды беру үшін негіз болып 

табылады. 

Факультет деканының өкімін ресімдегенге дейін деканат білім алушылардың тізімі 

бойынша сынақ кітапшасының, емтихан тізімдемесінің, білім алушының транскриптінің 

деректері бойынша алған бағаларын салыстыруды жүзеге асырады.  

Қорытынды аттестаттауды өткізу басталғанға дейін АК білім алушылардың оқу 

жоспарын орындағаны, барлық пәндер, кәсіптік практика түрлері және GPA мөлшері 

бойынша алынған бағалары туралы жиынтық ведомость ұсынылады. 

Қорытынды аттестаттау басталғанға дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей АК-ға 

ұсынылады.: 

- білім алушыларды қорытынды аттестаттауға жіберу туралы өкім; 

- барлық оқу кезеңінде GPA мөлшерін есептеумен білім алушылардың транскрипті. 

Бакалавриат мамандықтары бойынша АК отырысының ұзақтығы күніне 6 академиялық 

сағаттан аспауы тиіс.  

Қорытынды аттестаттау кешенді емтихан нысанында өткізілген жағдайда оны 

тапсыруға күніне 12-15 білім алушы жіберіледі. 

АК барлық отырыстары хаттамамен ресімделеді. Жұмыс басталғанға дейін АК 

хаттамалары брошюраланады, нөмірленеді және мөрмен бекітіледі. 

Қорытынды аттестаттауға дәлелді себеппен келмеген білім алушы АК төрағасының 

атына өтініш жазады, растайтын құжатты ұсынады. 

АК төрағасының рұқсатымен ағымдағы академиялық кезеңде АК отырысының басқа 

күні қорытынды аттестаттауға жіберіледі. 

Қорытынды аттестаттау нәтижелерімен келіспеген білім алушы апелляцияға оны 

өткізгеннен кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей апелляциялық комиссия төрағасының 

атына қойылған бағасымен келіспеудің нақты себебін көрсете отырып, белгіленген үлгідегі 

өтініш жазады. Өтініш берген сәтте төраға болмаған жағдайда (ауруына, іссапарларына 

байланысты) өтінішке төрағаның орынбасары қол қояды. 

Апелляция рәсімін өткізу үшін жоғары оқу орны ректорының бұйрығымен біліктілігі 

ББ бейініне сәйкес келетін АК құрамына қатыспайтын тәжірибелі оқытушылар қатарынан 

апелляциялық комиссия құрылады. 

Қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша "FX" немесе "F" сәйкес келетін 

"қанағаттанарлықсыз" бағасын алған білім алушы жоғары оқу орнынан "ББ талаптарын 

орындамаған" және "дипломдық жұмысты (жобаны) қорғамаған" немесе "кешенді емтихан 

тапсырмаған" ретінде ректордың бұйрығымен шығарылады, білім алуды аяқтамаған 

азаматтарға берілетін анықтама беріледі.  

"Қанағаттанарлықсыз" бағасын алғаннан кейін АК-да денсаулық жағдайы туралы 

ұсынылған құжаттар қаралмайды. 

Қорытынды аттестаттаудан өтпеген адам бір жылдан кейін, бірақ келесі оқу жылының 

қорытынды аттестациясы басталғанға дейін екі аптадан кешіктірмей жоғары оқу орны 

басшысының атына қайта қорытынды аттестаттауға рұқсат беру туралы өтініш жазады.   

Қайта қорытынды аттестаттауға жіберу факультет деканының қызметтік жазбасы 

негізінде ЖОО ректорының бұйрығымен ресімделеді.  

Білім алушы қайта қорытынды аттестаттауға тек ақылы негізде ғана жіберіледі.  
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АК жұмысы аяқталғаннан кейін төраға қорытынды аттестаттау нәтижелері туралы 

белгіленген нысан бойынша есеп жазады және екі апта мерзімде оны ЖОО-ның ректорына 

ұсынады. Есеп ағымдағы оқу жылының маусым айында унверситет Ғылыми кеңесінің 

отырысында талқыланады және бекітіледі. 

Қорытынды аттестаттаудан өткен және жоғары білімнің ББ меңгергенін растаған білім 

алушыға АК шешімімен "бакалавр" дәрежесі беріледі және бітіргені туралы бұйрық шыққан 

күннен бастап бес күн ішінде қоса берілген диплом тегін негізде беріледі.  

Дипломға қосымшада (транскрипт) барлық оқу пәндері, тапсырылған курстық 

жұмыстар (жобалар), кәсіби практикалардың түрлері, қорытынды аттестаттау бойынша 

бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша соңғы бағалары көрсетіледі.  

Жоғары білім беру бағдарламасы бойынша білім алатын және үлгерімінің (GPA) орта 

балы 3,5-тен төмен емес кезінде оқу пәндері мен оқу қызметінің басқа түрлері бойынша А, 

А – "өте жақсы", В-, В, В+, С+ - "жақсы" деген қорытынды бағалары бар, сондай-ақ 

«Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан, кешенді емтихан 

және (немесе) диплом жұмысын (жобасын) А, А – "өте жақсы" деген бағаға тапсырған 

жоғары білім беру бағдарламасы бойынша оқыған білім алушыға үздік диплом (оқытудың 

қосымша түрлері бойынша бағасын ескермегенде) беріледі. 

Оқу кезеніңде емтиханды қайта тапсырған немесе қайталап қайта тапсырған және оқу 

тәртібін бұзып оқудан шығарылған білім алушы үздік диплом алмайды. 

Кешенді емтихан нысанында білім алушыларды қорытынды аттестаттауды 

ұйымдастыру тәртібі. 

Кешенді емтихан тапсырылатын бейіндік пәндер тізімі, сондай-ақ оның бағдарламасы, 

емтихан материалдары желтоқсан айында бітіртуші кафедраның ұсынысы негізінде 

факультет Кеңесінің шешімімен бекітіледі.  

Келесі оқу жылына кешенді емтихан өткізу түрі маусым айында ЖОО Ғылыми 

кеңесінің шешімімен бітіруші кафедра меңгерушісінің қызметтік хаты негізінде бекітіледі. 

Кешенді емтихан жазбаша / ауызша түрде өткізілген жағдайда бір билеттегі сұрақтар 

саны 3 тұжырымдамадан аспауы тиіс. Бір пән бойынша сұрақтардың ең көп саны 60 

тұжырымдамадан аспауы тиіс.  

Кешенді емтихан өткізу үшін сұрақтар тізбесін факультет кеңесі бекіткеннен кейін 

бірден бітіртуші кафедра меңгерушісі электронды база құру үшін Жбжтбұ-ға береді. 

Пәндер бойынша емтихан билеттерін қалыптастыруға арналған сұрақтардың 

электрондық базасы белгіленген формадағы трафарет негізінде қазақ және орыс тілдерінде 

құрылады (оқу бір тілде жүзеге асырылатын ББ қоспағанда). 

Емтихан билеттері компьютерлік бағдарламамен электронды база негізінде, кездейсоқ 

таңдау әдісімен, екі данада қалыптастырылады (біріншісі – емтихан тапсырушылар үшін, 

екіншісі – АК техникалық хатшысы үшін).  

Әр емтиханға сұрақтар сериясымен, нөмірлерімен және мазмұнымен ерекшеленетін 

жаңа билет жиынтығы шығарылады.  

Билеттерге шығарушы кафедра меңгерушісі қол қояды және конвертке салынады. 

Билеттер емтихан өткізілетін күні АК төрағасына АК материалдарына рұқсатсыз кіруді 

болдырмау үшін желімделген конвертте тізілімде (сериясын көрсете отырып) қол қойғызып 

беріледі. 

Билеттері бар Конверт емтихан басталар алдында АК төрағасы немесе төрағаның 

орынбасары білім алушылар мен АК мүшелерінің қатысуымен ашылады. 

Емтихан аяқталғаннан кейін билеттер жарамсыз деп саналады .  

Кешенді емтиханды тапсыру нәтижелері АК отырысының хаттамаларына қол 

қойылғаннан кейін олар өткізілген күні жарияланады. 

Қорытынды аттестаттаудың осы кезеңінде оң бағаны арттыру мақсатында кешенді 

емтиханды қайта тапсыруға жол берілмейді. 

"FX" немесе "F" сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" баға алған тұлғаларға кешенді 

емтиханды қайта тапсыруға осы қорытынды аттестаттау кезеңінде рұқсат етілмейді. 

Келесі академиялық кезеңде қайта қорытынды аттестаттауды өткізу тәртібі 8.28-8.31 

тармақтарда сипатталған. Бұл ретте "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған немесе емтиханға 
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келмеген тұлғалар үшін қайта кешенді емтиханға шығарылатын пәндер тізбесі теориялық 

курсты аяқтаған жылы қолданылған оқу жоспарымен анықталады. 

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), білім беру бағдарламасының атауы және жоғары оқу 

орнының ректоры қол қойған берілген дипломдардың нөмірлері көрсетілген жоғары оқу 

орнын бітірген түлектер тізімі Білім беру саласындағы уәкілетті органға тиісті бұйрық 

шыққаннан кейін бір ай мерзімде ұсынылады, сондай-ақ ЖОО сайтында орналастырылады. 

Жекелеген жағдайларда, ұсынымдары бойынша немесе тапсырыс серіктестер мен 

жұмыс берушілерді деп жазады білім алушы дипломдық жұмысты (жобаны). 

Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау тәртібі.  

Дипломдық жұмыс (жоба) білім алушының аналитикалық және зерттеу қабілеттерін 

анықтауға және бағалауға бағытталған. 

Дипломдық жұмыс, әдетте, ЖОО-да оқу кезінде алынған білімді және СҒЗЖ 

шеңберінде зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде тәжірибені пайдалана отырып, ғылыми-

зерттеу сипатындағы міндеттерді шешумен байланысты. 

Дипломдық жоба ЖОО-да оқу кезінде студент алған білімдерін пайдалана отырып, 

өндіріс алдында тұрған практикалық міндеттерді шешуге бағытталған. Дипломдық жобаның 

құндылығы, егер аймақтың мәселелері зерттелетін болса, немесе ол ұйымның 

(кәсіпорынның) тапсырысы бойынша құрылса айтарлықтай артады. 

Дипломдық жұмыстардың (жобалардың) тақырыптары өзекті болуы және ғылым мен 

техниканың қазіргі заманғы деңгейі мен даму перспективаларына сәйкес болуы, жоғары 

білікті мамандарды даярлау міндеттеріне жауап беруі, жоба (жұмыс) материалдары 

кәсіпорындар мен ұйымдардың практикасына енгізілуі үшін өзекті практикалық міндеттерді 

шешумен нақты жобалау мүмкіндігін туғызуы тиіс. 

Дипломдық жұмыстардың (жобалардың) тақырыптары және білім алушылардың 

ғылыми жетекшілері университеттің Ғылыми кеңесінің шешімі негізінде бітіруші 

кафедраның ұсынысы бойынша ЖОО ректорының бұйрығымен соңғы оқу жылының 10 

қаңтарынан кешіктірілмей бекітіледі. 

ЖОО ректорының диплом жұмыстарының және ғылыми жетекшілердің тақырыбын 

бекіту туралы бұйрығы шыққаннан кейін білім алушылардың дипломдық жұмыстарының 

(жобаларының) тақырыптарын түзетуге жол берілмейді. 

Дипломдық жұмыстарға (жобаларға) басшылықты "ғылым кандидаты" немесе "ғылым 

докторы" немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" ғылыми 

дәрежесі немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" академиялық 

дәрежесі немесе білім алушыны даярлау бағытына сәйкес келетін "философия докторы 

(РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" дәрежесі, кемінде үш жыл ғылыми-педагогикалық 

жұмыс өтілі бар жетекші мамандар, оқытушылар жүзеге асырады. соңғы бес жылда отандық 

ғылыми журналдарда 2 ғылыми жарияланымның авторы болып табылатын, және 

халықаралық ғылыми басылымдарда, сондай-ақ оқулық немесе оқу құралы. 

Дипломдық жұмысты рецензиялау біліктілігі ОО бейініне және қорғалатын дипломдық 

жұмыстың (жобаның) бейініне сәйкес келетін университетте жұмыс істемейтін сыртқы 

мамандармен жүзеге асырылады. Диплом жұмыстарының (жобаларының) рецензенттері 

жоғары оқу орны ректорының бұйрығымен жұмыс орны, атқаратын лауазымы және 

біліктілігі көрсетілген бітіртуші кафедра меңгерушісінің ұсынысы бойынша жалпы тізіммен 

10 қаңтардан кешіктірілмей бекітіледі. 

Дипломдық жұмысқа (жобаға) рецензияны рецензент автордың назарына білім 

алушының айтылған ескертулердің мәні бойынша жауап дайындау үшін қорғаудан кемінде 3 

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

Рецензияны алғаннан кейін дипломдық жұмысқа (жобаға) өзгерістер енгізуге жол 

берілмейді. 

Дипломдық жұмыстарды (жобаларды) сараптама комиссиясы Антиплагиат және 

"Антиплагиат" жүйесі арқылы бірегейлігі тұрғысынан тексереді. Сараптау комиссиясының 

құрамын және оның мүшелерінің санын шығарушы кафедра меңгерушісі анықтайды, 

дипломдық жұмысты (жобаны) қорғаудан екі ай бұрын ректордың бұйрығымен ағымдағы 

оқу жылына бекітіледі.  
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Диплом жұмысын Антиплагиат пен бірегейлікке тексеру қорытындысы бойынша қарыз 

алу дәрежесі туралы белгіленген үлгідегі жазбаша қорытынды беріледі.  

Бұл ретте мәтінінің түпнұсқалығы 50% және одан жоғары болса білім алушы диплом 

қорғауына жіберіледі.  

Егер дипломдық жұмыс (жоба) мәтінінің түпнұсқалығы белгіленген көрсеткіштерден 

төмен болса және 50% - дан төмен болса, бірақ 40% - дан жоғары болса, білім алушы (егер 

уақыт мүмкіндік берсе) оны пысықтау құқығын алады. Бұл жағдайда диплом жұмысының 

тақырыбын ауыстыру қажет емес. Бірегейлік көрсеткіші 40% - дан төмен болған жағдайда 

білім алушы осы академиялық кезеңде қорғауға жіберілмейді. Бұл ретте дипломдық 

жұмыстың тақырыбы өзгертілуі тиіс. 

Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау басталғанға дейін бес күннен кешіктірмей АК-

ға ұсынылады.: 

- дипломдық жұмыстың (жобаның) ғылыми жетекшінің пікірі, онда "қорғауға 

жіберіледі" немесе " қорғауға жіберілмейді»; 

-дипломдық жұмысқа (жобаға) рецензия, онда қорғауға ұсынылған диплом жұмысына 

(жобасына) 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 беріледі.; 

- бітіруші кафедраның қорғауға ұсыныстар туралы шешімі (кафедра отырысының 

хаттамасынан үзінді)); 

- дипломдық жұмысты (жобаны) плагиат тұрғысынан тексеруден өту туралы жазбаша 

қорытынды. 

АК-да орындалған дипломдық жұмыстың (жобаның) ғылыми және практикалық 

құндылығын сипаттайтын материалдар, бейресми Пікірлер, бейін бойынша практикалық 

қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың жазбаша қорытындылары ұсынылады. ғылыми 

зерттеу нәтижелерін енгізу актілері немесе анықтамалары, макеттер, материалдар, бұйымдар, 

ауыл шаруашылығы өнімдері үлгілері, минералдар коллекциялары, гербарийлер және т. б.  

Білім алушы ғылыми жетекшінің оң пікірі және қорғалатын жұмыстың (жобаның) 

бейініне сәйкес келетін маманның бір пікірі болған жағдайда дипломдық жұмысты (жобаны) 

қорғайды.  

Егер ғылыми жетекші "қорғауға жіберілмейді" деген теріс қорытынды берген жағдайда, 

білім алушы дипломдық жұмысты (жобаны) қорғамайды.  

Білім алушы диплом жұмысын (жобасын) қорғауға рецензенттің оң және теріс 

қорытындысы болған жағдайда да рұқсат етіледі. 

Білім алушыларды қорытынды аттестаттауда баға ғылыми жетекшінің пікірі, 

рецензенттің (оппоненттің) бағасы және қорғау қорытындысы, барлық АК мүшелерінің 

баллдық-рейтингтік әріптік жүйе бойынша пікірі ескеріле отырып қойылады. 

Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау нәтижелері АК отырысының хаттамаларына қол 

қойылғаннан кейін олар өткізілген күні жарияланады. 

Қорытынды аттестаттаудың осы кезеңінде оң бағаны арттыру мақсатында дипломдық 

жұмысты (жобаны) қайта қорғауға жол берілмейді. 

"FX" немесе "F" сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" баға алған тұлғаларға дипломдық 

жұмысты (жобаны) қайта қорғауға осы кезеңде қорытынды аттестаттауға рұқсат етілмейді.  

"FX" немесе "F" сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" баға алған жағдайда, АК келесі 

академиялық кезеңде осы жұмысты қорғауға қайта ұсыну немесе жаңа тақырыпты әзірлеу 

мүмкіндігін белгілейді. АК осы шешімі отырыс хаттамасына жазылады. 

Магистратура білім алушыларының қорытынды аттестациясын өткізу тәртібі.  

Магистратура білім алушыларын қорытынды аттестаттаудың мақсаты оқу нәтижелерін 

бағалау және магистратура ББ оқу аяқталғаннан кейін қол жеткізілген негізгі 

құзыреттіліктерді бағалау болып табылады. 

Қорытынды аттестаттауға білім алушылар жіберіледі: 

- оқу жоспарының талаптарына сәйкес білім беру үдерісін толық аяқтаған; 

- оқу ақысын төлеу бойынша берешегі жоқ.  
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Магистратураның әрбір ББ бойынша білім алушыларды қорытынды аттестаттауды 

өткізу үшін АК құрылады. Магистратура мамандықтары бойынша АК төрағасы болып 

ғылыми дәрежесі немесе ғылыми атағы немесе философия докторы (PhD) немесе бейіні 

бойынша докторы дәрежесі бар, шығарылатын мамандардың бейініне сәйкес келетін және 

университетте жұмыс істемейтін адам тағайындалады. АК төрағасы қатарынан үш жылдан 

астам бір адамды тағайындай алмайды.  

Магистратура мамандықтары бойынша АК мүшелерінің құрамына шығарылатын 

мамандардың бейініне сәйкес келетін ғылыми дәрежесі немесе ғылыми атағы немесе 

академиялық дәрежесі бар тұлғалар кіреді; бейіндік магистратура үшін - біліктілігі 

шығарылатын мамандардың бейініне сәйкес келетін білікті мамандар - практикалық 

қызметкерлер. 

АК төрағасы мен құрамы жыл сайын университеттің Ғылыми кеңесінің шешімі 

негізінде ЖОО ректорының бұйрығымен ағымдағы оқу жылының 10 қаңтарынан 

кешіктірілмей бекітіледі. 

АК құрамы туралы қызметтік жазбаға қоса беріледі: 

- АК төрағасы мен мүшелері лауазымына ұсынылған мамандардың АК құрамында 

жұмыс істеуге келісімі туралы өтініштері;  

- АК құрамына төраға және мүшелер ретінде ұсынылатын мамандар жұмыс істейтін 

ұйым басшыларының АК құрамында Уақытша қоса атқару жағдайында жұмыс істеуге 

мүмкіндік беру туралы жазбаша келісімі; 

- ББ жататын даярлау бағыты бойынша мамандардың біліктілігі немесе ғылыми 

(академиялық) дәрежесі туралы құжаттардың; жеке куәлігінің көшірмелері. 

АК жұмыс кестесін ОПО жасайды, ЖОО ректоры бекітеді және АК жұмысы 

басталғанға дейін екі аптадан кешіктірмей жалпы мәлімет үшін жеткізіледі.  

Магистранттарды қорытынды аттестаттауға жіберу ОПО ЖОО ректорының 

бұйрығымен қорытынды аттестаттау басталғанға дейін екі аптадан кешіктірілмей 

ресімделеді және АК-ға ұсынылады.  

Белгіленген мерзімнен кейін білім алушыларды қорытынды аттестаттауға жіберу 

туралы қосымша өкімдер шығаруға жол берілмейді.  

Магистранттар магистрлік диссертация (жоба) тақырыбы бойынша халықаралық 

немесе республикалық ғылыми басылымдарда, журналдарда немесе халықаралық немесе 

республикалық ғылыми-практикалық конференциялар материалдарында жарияланымдары 

болған жағдайда қорғауға жіберіледі: бейіндік бағыттағы білім алушылар үшін – кемінде 

біреу, ғылыми – педагогикалық бағыттағы білім алушылар үшін-кемінде екеу. Бұл ретте 

ЖОО магистрантқа зерттеу нәтижелерін жариялауға жәрдемдеседі. 

Білім алушыларды қорытынды аттестаттауға жіберу туралы бұйрық ББ бойынша АК 

техникалық хатшысына хаттамаларды беру үшін негіз болып табылады. 

ББҰ бұйрығы шығарылғанға дейін білім алушылардың тізімі бойынша олардың алған 

бағаларын емтихан ведомосының деректері бойынша, білім алушының транскрипті бойынша 

салыстыруды жүзеге асырады.  

Қорытынды аттестаттау басталғанға дейін АК-ға магистранттарды қорытынды 

аттестаттауға жіберу туралы бұйрықтардың көшірмелері, АК құрамын бекіту туралы 

бұйрықтардың көшірмелері, нөмірленген, тігілген және диссертацияны қорғау бойынша АК 

мөрмен бекітілген хаттамалары ұсынылады. 

АК барлық отырыстары хаттамамен ресімделеді.  

АК отырысының хаттамасын шығарушы кафедра оқытушылары арасынан АК 

құрамында бекітілген оның хатшысы жүргізеді. 

Қорытынды аттестаттауға дәлелді себеппен келмеген білім алушы АК төрағасының 

атына өтініш жазады, дәлелді себебін растайтын құжатты ұсынады және АК төрағасының 

рұқсатымен ағымдағы академиялық кезеңнің АК отырысының басқа күні қорытынды 

аттестаттауға жіберіледі. 

"Қанағаттанарлықсыз" бағасын алғаннан кейін АК-да ұсынылған денсаулық жағдайы 

туралы құжаттар қаралмайды. 
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Егер магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау қанағаттанарлықсыз деп танылса, АК 

осы жұмысты кейінгі академиялық кезеңде пысықтап, қорғауға қайта ұсыну немесе жаңа 

тақырыпты әзірлеу мүмкіндігін белгілейді. АК осы шешімі отырыс хаттамасына жазылады.  

Қорытынды аттестаттаудан өтпеген адам бір жылдан кейін, бірақ келесі оқу жылының 

қорытынды аттестациясы басталғанға дейін екі аптадан кешіктірмей жоғары оқу орны 

басшысының атына қайта қорытынды аттестаттауға рұқсат беру туралы өтініш жазады.  Бұл 

ретте қайта қорытынды аттестаттауға жіберу университет ректорының бұйрығымен 

ресімделеді.  

Білім алушы магистрлік диссертацияны қайта қорғауға тек ақылы негізде ғана 

жіберіледі. 

Қорытынды аттестаттау нәтижелерімен келіспеген білім алушы апелляцияға оны 

өткізгеннен кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей береді. 

Апелляцияны өткізу үшін ЖОО ректорының бұйрығымен АК құрамына қатыспайтын 

және біліктілігі ББ бейініне сәйкес келетін университеттің тәжірибелі оқытушылары 

қатарынан апелляциялық комиссия құрылады. 

АК жұмысы аяқталғаннан кейін төраға қорытынды аттестаттау нәтижелері туралы 

белгіленген нысан бойынша есеп жазады және екі апта мерзімде оны ЖОО-ның ректорына 

ұсынады. Есеп ағымдағы оқу жылының маусым айында ЖОО ғылыми кеңесінің отырысында 

талқыланады және бекітіледі. 

Қорытынды аттестаттаудың осы кезеңінде оң бағаны арттыру мақсатында магистрлік 

диссертацияны (жобаны) қайта қорғауға жол берілмейді. 

Аттестаттау қорытындысы бойынша "FX" немесе "F" сәйкес "қанағаттанарлықсыз" 

деген баға алған білім алушылар жоғары оқу орнынан ЖОО ректорының бұйрығымен 

шығарылады, білім алуды аяқтамаған азаматтарға берілетін анықтама беріледі. 

Қорытынды аттестаттаудан өткен және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің ББ 

меңгергенін растаған білім алушыға АК шешімімен "магистр" дәрежесі беріледі және 

"магистр" академиялық дәрежесі беріледі. 

шығару туралы бұйрық шыққан күннен бастап бес күн ішінде қоса берілген дипломды 

тегін негізде береді. 

Дипломға қосымшада барлық оқу пәндері, тапсырылған курстық жұмыстар (жобалар), 

ғылыми-зерттеу немесе Эксперименталды-зерттеу жұмыстары, кәсіби практикалардың 

түрлері, қорытынды аттестаттау бойынша бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі 

бойынша соңғы бағалары көрсетіледі. 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру оқу орнын бітірген түлектердің аты-жөні, 

әкесінің аты (бар болса), ББ атауы және ЖОО ректоры қол қойған берілген дипломдардың 

нөмірлері көрсетілген тізімі Білім беру саласындағы уәкілетті органға тиісті бұйрық 

шыққаннан кейін бір ай мерзімде ұсынылады, сондай-ақ ЖОО сайтында орналастырылады. 

Бейіндік магистратураны бітірген Магистр педагогикалық қызметке педагогикалық 

бейіндегі магистратураның ББ қосымша игергеннен кейін жіберіледі. Бұл ретте бейіндік 

магистратураны бітірген тұлғалар үшін педагогикалық бейіндегі ББ мазмұны МЖМБС-ға 

сәйкес белгіленеді. 

Педагогикалық бейіндегі магистратураның ББ аяқтаған бейіндік бағыттағы магистрге 

негізгі дипломға тиісті куәлік беріледі. Педагогикалық бейіндегі магистратураның ББ 

меңгергені туралы куәлік нысанын ЖОО өзі анықтайды. 

Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау тәртібі. 

Әрбір магистрантқа қабылданғаннан кейін екі ай ішінде магистрлік диссертацияны 

(жобаны) басқару үшін ғылыми жетекші тағайындалады. 

Магистрлік диссертацияларға (жобаларға) басшылықты "ғылым кандидаты" немесе 

"ғылым докторы" немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" 

ғылыми дәрежесі немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" 

академиялық дәрежесі немесе "философия докторы (РhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" 

дәрежесі, отандық ғылыми журналдарда соңғы бес жылда 10 ғылыми жарияланымдардың 

авторы болып табылатын кемінде үш жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі бар 
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мамандар, оқытушылар жүзеге асырады., және халықаралық рецензияланатын ғылыми 

басылымдарда, сондай-ақ кемінде екі оқулық не оқу құралы бар. 

1 жылғы ғылыми және педагогикалық, бейіндік бағыттағы магистранттардың 

магистрлік диссертацияларының (жобасының) тақырыптары, сондай-ақ ғылыми жетекшілер 

ағымдағы оқу жылының қазан айында бітіретін кафедраның ұсынысы бойынша 

университеттің Ғылыми кеңесінің шешімі негізінде ЖОО ректорының бұйрығымен 

бекітіледі. 

Бұйрық шығарылғаннан кейін білім алушылардың магистрлік диссертацияларының 

(жобаларының) тақырыптарын түзетуге жол берілмейді. 

Магистрлік диссертация (жоба) АК ұсынғанға дейін алдын ала қорғаудан өтуі тиіс. 

Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау: 

- ғылыми жетекшінің оң пікірі;  

- магистрлік диссертация (жоба) тақырыбы бойынша халықаралық немесе 

республикалық ғылыми басылымдарда, журналдарда немесе халықаралық немесе 

республикалық ғылыми – практикалық конференциялардың материалдарында: кемінде 

біреуі – бейіндік бағыттағы білім алушылар үшін, кемінде екеуі-ғылыми-педагогикалық 

бағыттағы білім алушылар үшін; 

- магистрлік диссертацияның (жобаның) қорғауға ұсынымы туралы шығарушы кафедра 

отырысының хаттамасынан үзінді;  

- магистрлік диссертацияның (жобаның) жан-жақты сипаттамасы және магистр 

дәрежесін беру мүмкіндігі туралы дәлелденген қорытындысы бар оппоненттің рецензиялары. 

Ғылыми жетекшінің аяқталған диссертациялық жұмысқа (жобаға) дәлелді теріс пікірін 

алған магистранттар қорғауға жіберілмейді.  

Магистрлік диссертациялардың (жобалардың) оппоненттері (рецензенттері) қорғалатын 

жұмыстардың бейініне сәйкес келетін біліктілігі (ғылыми немесе академиялық дәрежесі) бар 

немесе білім алушының оқу қызметі түрлерінің бейініне сәйкес келетін ғылыми 

жарияланымдары бар басқа ұйымдардан мамандар тағайындалады.  

Оппоненттер (рецензенттер) бітіруші кафедра меңгерушісінің жұмыс орны, атқаратын 

лауазымы, ғылыми дәрежесі немесе атағы, біліктілігі көрсетілген ұсынысы негізінде 

желтоқсан айында ЖОО ректорының бұйрығымен бекітіледі.  

Аяқталған магистрлік диссертацияға (жобаға) рецензияның мазмұны қорғалғанға дейін 

2 күннен кешіктірілмей магистранттың назарына жеткізіледі.  

Рецензияны алғаннан кейін магистрлік диссертацияға өзгерістер енгізуге жол 

берілмейді. 

Білім алушы магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға оппоненттің (рецензенттің) 

оң және теріс қорытындысы болған жағдайда да жіберіледі. 

Магистрант ғылыми жетекшінің оң пікірі және қорғалатын диссертация (жоба) бейініне 

сәйкес келетін маманның бір пікірі болған жағдайда магистрлік диссертацияны (жобаны) 

қорғайды. 

Міндетті рецензиядан басқа, магистрант магистрлік диссертацияға (жобаға) осы 

бейіндегі немесе аралас мамандықтар мамандарынан қосымша пікірлер ұсынуға құқылы. 

Барлық пікірлер қол қойылып, тиісті ұйымның мөрімен расталуы тиіс. АК-да магистрлік 

диссертацияның (жобаның) ғылыми және практикалық құндылығын сипаттайтын басқа да 

материалдар: макеттер, материалдар үлгілері, бұйымдар және т. б. ұсынылуы мүмкін. 

Ғылыми жетекшінің диссертацияны қорғауда қатысуы және баяндамасы міндетті. 

Ғылыми жетекші дәлелді себептермен болмаған жағдайда шығарушы кафедра қорғау 

басталғанға дейін АК-ға тиісті құжатты ұсынуы тиіс.  

Магистрлік диссертацияларды (жобаларды) сараптама комиссиясы Антиплагиат және 

"Антиплагиат"жүйесі арқылы бірегейлігі тұрғысынан тексереді. Сараптау комиссиясының 

құрамы мен оның мүшелерінің санын шығарушы кафедралар анықтайды, магистрлік 

диссертацияны (жобаны) қорғаудан екі ай бұрын ректордың бұйрығымен ағымдағы оқу 

жылына бекітіледі.  

Магистрлік диссертацияны (жобаны) Антиплагиат пен бірегейлікті тексеру 

қорытындылары бойынша қарыз алу дәрежесі туралы белгіленген үлгідегі жазбаша 
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қорытынды беріледі. Бұл ретте мәтінінің түпнұсқалығы 70% және одан жоғары болса білім 

алушы диплом қорғауына жіберіледі.  

Егер магистрлік диссертация (жоба) мәтінінің түпнұсқалығы белгіленген 

көрсеткіштерден төмен болса және 60% - дан төмен, бірақ 50% - дан жоғары болса, білім 

алушы (егер уақыт мүмкіндік берсе) оны пысықтау құқығын алады. Магистрлік 

диссертацияның (жобаның) тақырыбын ауыстыру бұл жағдайда талап етілмейді. Бірегейлік 

көрсеткіші 50% - дан төмен болған жағдайда білім алушы осы академиялық кезеңде қорғауға 

жіберілмейді. Бұл ретте магистрлік диссертацияның (жобаның) тақырыбы өзгертілуі тиіс. 

Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау қорытындылары бойынша АК магистр 

дәрежесін алуға оны "А" (өте жақсы) бастап "F" ("қанағаттанарлықсыз") дейін бағалау 

туралы шешім қабылдайды.  

Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау нәтижелері белгіленген нысандағы 

хаттамамен, әр магистрантқа жеке ресімделеді және АК отырысының хаттамасы 

ресімделгеннен кейін қорғау күні жарияланады. Хаттамаларды АК хатшысы толтырады және 

отырысқа қатысқан АК төрағасы мен мүшелері қол қояды.  

Докторантура білім алушыларының қорытынды аттестациясын өткізу.  

Докторлық диссертация мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың ұлттық 

орталығы жүзеге асыратын авторға және қарыз алу көзіне (диссертацияны плагиат мәніне 

тексеру) сілтеме жасамай қарыз алу мәніне тексеруден өтеді. 

Докторантураның ББ мерзімінен бұрын игерілген және диссертацияны сәтті қорғаған 

жағдайда докторантураға оқу мерзіміне қарамастан философия докторы (PhD) немесе бейіні 

бойынша доктор дәрежесі беріледі. 

Докторлық диссертацияларды басқаруды «ғылым кандидаты» немесе «ғылым 

докторы» немесе «философия докторы» (PhD сынды ғылыми дәрежесі бар жетекші 

мамандар, оқытушылар жүзеге асырады. Немесе халықаралық жүйелерде «философия 

докторы» (PhD) немесе «профиль докторы» дәрежесі, кемінде үш жыл ғылыми және 

педагогикалық жұмыс тәжірибесі бар, ғылыми жарияланымдардың авторы болып 

табылатын, Хирша индексі 2 немесе одан көп (соңғы 5 жыл) және ғаламтор желісіне сілтеме 

жасай отырып және Scopus; немесе Web of Science-да нөлдік импакт-факторы бар немесе 

Scopus деректер базасының 1, 2 және 3-ші квартилдеріне кіретін, халықаралық 

рецензияланған ғылыми журналдарда (соңғы 5 жылда); немесе халықаралық патенттер, 

сондай-ақ оқулық немесе оқу құралы және кемінде 20 жарияланым (соңғы 5 жылда) талап 

етілетін облыс бойынша уәкілетті орган ұсынған жарияланымдарда жариялауға міндетті. 

Докторлық диссертацияларды қорғауды ұйымдастыру және өткізу Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 «Ғылыми 

дәреже беру ережесін бекіту туралы» бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады. 

Докторантураның ББ-ның теориялық білімінің толық курсын меңгерген, бірақ ғылыми 

құрамдас бөлікті аяқтамаған докторантқа, кейінгі жылдары ақылы негізде диссертацияны 

қорғауға және ғылыми компоненттің академиялық кредиттерін қайтадан игеруге мүмкіндік 

беріледі. 

Докторантураның ББ-ның теориялық білімінің толық курсын меңгерген,  ғылыми 

компонентті орындаған, бірақ докторлық диссертацияны (жобаны) қорғай алмаған 

докторантқа оқу нәтижелерін және академиялық кредиттерді тағайындауға және 

диссертацияны келесі жылдарда ақылы негізде қорғау мүмкіндігі 4 академиялық кредит 

көлемінде беріледі. 

Сараптама нәтижелері бойынша арнайы мәртебесі немесе Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитеті бар, сондықтан диссертация жоғары мектеп кеңестері болса, 

Қазақстан Республикасы Білім және Республикасы Білім және ғылым министрлігіне OP PhD 

және докторлық меңгерген жеке тұлғалар, философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша 

докторы ғылыми дәрежесі берілді тиіс және өтінішпен (транскриптпен) мемлекеттік диплом 

беріледі.  

Ғылыми білімді тереңдету, мамандандырылған тақырып бойынша ғылыми және 

қолданбалы мәселелерді шешу үшін докторлық диссертацияны алған, докторлық 

бағдарламаны орындайтын немесе ғылыми зерттеулер жүргізетін адамдар. 
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Аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу тілін таңдау. 

Білім алушыларға емтихан тапсыру үшін (оның ішінде мемлекеттік емтихан) тілді 

таңдау және тиісінше емтихан құжаттарын ресімдеу (жауап парағы) оқу пәндеріне тіркелу 

барысында қандай тілде академиялық ағынға жазылуына байланысты анықталады. 

Жекелеген жағдайларда, ЖОО ректорының атына жазылған білім алушының өтініші 

бойынша емтихан тапсыру үшін тілді өзгертуге жол беріледі. Бұл ретте білім алушы 

өтінішінде оған басқа тілде емтихан тапсыру мүмкіндігін беру себебін негіздейді. 

Егер білім алушы ББ ағылшын тілінде оқыса, емтихан тапсыру тілін өзгертуге жол 

берілмейді. 

Қорытынды аттестаттау кезінде дипломдық жұмысты (жобаны) немесе магистрлік / 

докторлық диссертацияны (жобаны) қорғау рәсімі білім алушы өз бетінше анықталған тілде 

жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл ретте қорғау тілі және дипломдық жұмысты (жобаны) немесе 

магистрлік / докторлық диссертацияны (жобаны) жазу тілі әр түрлі болуы мүмкін. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар бітірушілер үшін қорытынды 

аттестаттауды өткізу ерекшеліктері. 

ЕББ түлектері үшін қорытынды аттестаттау олардың психофизикалық дамуының 

ерекшеліктерін, жеке мүмкіндіктері мен денсаулық жағдайын ескере отырып өткізіледі. 

Қорытынды аттестаттауды өткізу кезінде мынадай талаптардың сақталуы қамтамасыз 

етіледі: 

- егер бұл барлық білім алушыларға қиындық тудырмаса, бір аудиторияда ЕББ бар 

тұлғалар үшін ЕББ санатына кірмейтін білім алушылармен бірге қорытынды аттестаттау 

өткізу; 

- аудиторияға психофизикалық дамуын, жеке мүмкіндіктері мен денсаулық жағдайын 

ескере отырып, ЕББ-мен білім алушыларға қажетті техникалық көмек көрсететін 

ассистенттің (ассистенттердің) қатысуы (жұмыс орнын алу, жүріп-тұру, тапсырманы оқу 

және ресімдеу, аттестаттау комиссиясының төрағасымен және мүшелерімен қарым-қатынас 

жасау). 

- қажетті техникалық құралдарды пайдалану (психофизикалық дамуын, жеке 

мүмкіндіктерін және студенттердің денсаулық жағдайын ескере отырып)); 

- аудиторияға, дәретханаға және басқа да үй-жайларға кедергісіз кіру мүмкіндігін 

қамтамасыз ету, сондай-ақ олардың көрсетілген үй-жайларда болу (пандустардың, 

тұтқалардың, кеңейтілген есік ойықтарының, лифттердің болуы, лифт болмаған жағдайда 

аудитория бірінші қабатта орналасуы, арнайы креслолардың және басқа да құралдардың 

болуы). 

Қорытынды аттестаттауды өткізу мәселелері бойынша барлық жергілікті нормативтік 

актілер ЕББ білім алушыларға қолжетімді нысанда жеткізіледі. 

ЕББ-мен білім алушы немесе олардың заңды өкілдері қорытынды аттестаттауды өткізу 

басталғанға дейін 3 айдан кешіктірмей аттестаттау сынақтарын жүргізу кезінде оған арнайы 

жағдайлар жасау қажеттілігі туралы, оның жеке ерекшеліктерін көрсете отырып, жазбаша 

өтініш береді. Өтінішке білім алушыда жеке ерекшеліктерінің болуын растайтын құжаттар 

қоса беріледі (ұйымда көрсетілген құжаттар болмаған жағдайда). Білім алушы өтінішінде 

аттестациялық сынаққа ассистенттің қатысу қажеттілігін (қажеттілігінің болмауы), 

белгіленген ұзақтыққа қатысты аттестациялық сынақты тапсыру ұзақтығын ұлғайту 

қажеттілігін (қажеттілігінің болмауы) көрсетеді. 

Білім алушының ЕББ-мен жазбаша өтініші бойынша аттестаттау сынағын тапсыру 

ұзақтығы ұлғайтылуы мүмкін: 

- жазбаша түрде өткізілетін қорытынды аттестаттауды тапсыру ұзақтығы - 90 минуттан 

аспайды; 

- білім алушының ауызша түрде өткізілетін кешенді емтиханға жауап беруге дайындық 

ұзақтығы - 20 минуттан артық емес; 

- дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау кезінде білім алушының сөйлеу ұзақтығы - 15 

минуттан аспайды. 
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ЕББ-мен білім алушылардың психофизикалық даму ерекшеліктеріне, жеке 

мүмкіндіктері мен денсаулық жағдайына байланысты келесі талаптардың орындалуы 

қамтамасыз етіледі: 

а) көзі көрмейтін оқушылар үшін: 

- қорытынды аттестаттаудың тапсырмалары мен өзге де материалдары бедерлі-нүктелі 

Брайль шрифтімен немесе зағип адамдарға арналған арнайы бағдарламалық қамтамасыз 

етумен компьютер көмегімен қол жетімді электрондық құжат түрінде ресімделеді не 

ассистент оқиды; 

- жазбаша тапсырмаларды білім алушылар қағазда Брайль бедерлі-нүктелі шрифтімен 

немесе зағип адамдарға арналған арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуі бар компьютерде 

орындайды немесе ассистентке беріледі; 

- қажет болған жағдайда білім алушыларға жазбаша керек-жарақтар жиынтығы және 

Брайль бедерлі-нүктелі шрифтімен жазуға арналған қағаз, зағип адамдарға арналған арнайы 

бағдарламалық қамтамасыз етуі бар компьютер ұсынылады; 

б) нашар көретін білім алушылар үшін: 

- қорытынды аттестаттаудың тапсырмалары мен өзге де материалдары үлкейтілген 

қаріппен ресімделеді; 

- кемінде 300 люкс жеке біркелкі жарықтандыру қамтамасыз етіледі; 

- қажет болған жағдайда білім алушыларға үлкейтетін құрылғы ұсынылады, білім 

алушыларда бар үлкейтетін құрылғыларды қолдануға рұқсат етіледі; 

в) естімейтін және нашар еститін, сөйлеу қабілетінің ауыр бұзылыстары бар адамдар 

үшін: 

- ұжымдық пайдалану дыбыс күшейткіш аппаратурасының болуы қамтамасыз етіледі, 

қажет болған жағдайда білім алушыларға жеке пайдалану дыбыс күшейткіш аппаратурасы 

ұсынылады; 

- қажет болған жағдайда сурдоаудармашылардың және тифлосурдопаудармашылардың 

қызметтері ұсынылады. 

г) тірек-қимыл аппараты бұзылған (аяқ-қолдың қозғалыс функцияларының бұзылуы 

бар адамдар үшін): 

- жазбаша тапсырмаларды арнайы бағдарламалық қамтамасыз етілген компьютерде 

білім алушылар орындайды немесе ассистентке беріледі. 
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16. Білім алушыларды қайта қабылдау, ауыстыру, оқудан шығару саясаты 

 

Білім алушыларды ауыстыру, қайта қабылдау және шығару саясаты С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ-да келесі нормативтік-құқықтық актілермен және ішкі нормативтік 

құжаттармен реттеледі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 

20 сәуірдегі №152 "Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру 

қағидасын бекіту туралы" бұйрығымен (өзг. үлгілік қағидаларын бекіту туралы "Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен 

бекітілген»; "Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесін бекіту 

туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы №58 қаулысына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы "жоғары оқу орындарында білім алушыларды 

ауыстыру және қайта қабылдау "және" кешенді тестілеуді өткізу туралы сертификат беру 

"мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы 2018 жылғы 21 

маусымдағы); "жоғары оқу орындарында білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау 

"және" кешенді тестілеуді тапсыру туралы сертификат беру "мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет регламенттерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2016 жылғы 14 қаңтардағы №25 бұйрығымен бекітілген»; Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 10 қаңтардағы №8 "білім туралы 

құжаттарды тану және нострификациялау ережесі"; "С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-да 

білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды 

ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы" ШҚМУ-нің 032-18; ШҚМУ 002-17 "Академиялық 

адалдық ережелері"; С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 

Жарғысы. 

ШҚМУ-да білім алушыларды қайта қабылдау тәртібі. 

ШҚМУ-да білім алушыларды қайта қабылдау рәсімі Мемлекеттік қызмет болып 

табылады және Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінде көрсетілген 

стандарт пен регламентке сәйкес жүзеге асырылады. 

Білім алушылар оқудан шығару мерзімі мен себептеріне қарамастан ЖОО-ға қайта 

қабылданады. "ШҚМУ ішкі тәртіп ережелерін", "Академиялық адалдық ережелерін"бұзумен 

байланысты оқудан шығару жағдайлары ерекшелік болып табылады. 

Білім алушыны әр түрлі ББ-дан шығармашылық ББ-ға (оқу түрі түрінде) қайта 

қабылдауға жол берілмейді. 

Білім алушыны әр түрлі ББ-дан шығармашылық ББ-ға қайта қабылдау (оқу нысаны 

бойынша ББ, ДПО негізінде) шығармашылық емтихан тапсырған жағдайда жүзеге 

асырылады. Шығармашылық емтиханды ұйымдастыру және өткізу тәртібін, мерзімін және 

шарттарын ЖОО өзі анықтайды.  

Егер олар жеке оқу жоспарына сәйкес игерілетін білім беру бағдарламасының бірінші 

академиялық кезеңін толық аяқтаса, ЖОО-ның білім алушылары оқудан шығарылғаннан 

кейін қайта қабылданады. 

Білім алушыларды қайта қабылдау жазғы және қысқы каникул кезінде жүзеге 

асырылады.  

Оқуға қайта қабылдау туралы білім алушылардың өтініштерін ШҚМУ ректоры кезекті 

академиялық кезең басталғанға дейін 5 жұмыс күні ішінде қарайды. 

Ағымдағы академиялық кезең ішінде оқу құнын төлемегені үшін оқудан шығарылған 

ақылы негізде білім алушы осы берешекті өтеген жағдайда белгіленген үлгідегі өтініш 

бойынша оқудан шығарылған күннен бастап төрт апта ішінде қайта қабылданады. 

Оқуға қол жеткізілген нәтижелер қайта қабылданғанда білім алушының оң бағалары 

академиялық кредиттерді бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне, бір ЖОО-дан 

екіншісіне ауыстыра отырып танылады.  

Қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларды толық оқу 

мерзімімен немесе оқу курсын төмендетумен басқа білім беру бағдарламасына қайта 

қабылдауға рұқсат етіледі. 

Қалпына келтіру рәсімі мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: 

1. деканатта / жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінде: 
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1) білім алушы белгіленген үлгідегі өтінішті ресімдейді; 

2) өтінішке "білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама нысанын бекіту 

туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 12 маусымдағы 

№289 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша транскрипт немесе анықтама (немесе бұрын 

оқыған және одан шығарылған адамдар үшін-сынақ - емтихан ведомосынан үзінді) қоса 

беріледі 2) өтінішке "білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама нысанын бекіту 

туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 12 маусымдағы 

№289 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша транскрипт немесе анықтама (немесе бұрын 

оқыған және одан шығарылған адамдар үшін-сынақ - емтихан ведомосынан үзінді) қоса 

беріледі. 

3) факультет деканы / жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінің бастығы оқыған 

пәндер тізбесі, олардың бағдарламалары мен транскрипт пен анықтамада көрсетілген 

академиялық кредиттердегі көлемі негізінде білім алушыларға алдыңғы академиялық 

кезеңдерде оқыған жұмыс оқу жоспарлары / кредиттеріндегі пәндердің академиялық 

айырмашылығын айқындайды және пререквизиттерді ескере отырып айқындалатын оқу 

курсын белгілейді; білім беру бағдарламасына сәйкес игерілген кредиттерді қайта есептеуді 

жүргізеді; тіркеу бөлімімен (бұдан әрі – ТБ) келісім бойынша білім алушының жеке оқу 

жоспарын бекітеді; 

4) оқу жұмыс жоспарларының пәндеріндегі академиялық айырмашылық салыстыру 

ведомосына енгізіледі.; 

5) 2 данада білім беру қызметін көрсету туралы шарт жасалады; 

6) білім алушының жеке куәлігінің көшірмесі қоса беріледі; 

7) шетелдік жоғары білім беру ұйымынан қайта қабылдау кезінде қосымша: 

а) игерілген білім беру бағдарламалары туралы құжат (академиялық анықтама)); 

б) Қазақстан Республикасында нострификациялау рәсімінен өтетін алдыңғы білім 

деңгейін аяқтау туралы құжат; 

в) шетелдік білім беру ұйымына түсу сынақтарының қабылдау кезінде қосымша: 

2. Өтініш және қажетті құжаттар пакеті "PARASAT" СҚКО-на беріледі. 

Білім алушының өтініші факультет деканымен, ТБ бастығымен, АСжБББД 

директорымен, ОӘЖ жөніндегі проректормен, студенттік бухгалтериямен келісіледі. 

ҚБЖ қойылған өтінішті қарау қорытындысы бойынша 1 жұмыс күні ішінде білім 

алушыны ШҚМУ-ға қайта қабылдау туралы бұйрық шығарады. Білім алушыны қайта 

қабылдау туралы бұйрықтың көшірмесі білім алушының назарына уақытында жеткізу үшін 

тиісті факультет деканатына / жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөліміне жіберіледі. 

Өтініште көрсетілген электрондық пошта мекен-жайына немесе ұялы телефон нөміріне 

деканат білім алушыны қайта қабылдау туралы хабарлама жібереді. Уақытылы хабардар ету 

жауапкершілігі факультет деканына / жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінің 

бастығына жүктеледі. 

Қайта қабылдау туралы хабарламаны алғаннан кейін білім алушы ЖОО-ның 

ақпараттық-білім беру порталына кіру үшін жеке логин мен пароль алады. 

Білім алушы аралық аттестаттау қорытындысы бойынша академиялық үлгермеушілік 

үшін ЖОО-дан шығарылған жағдайда, егер ол үшінші рет "қанағаттанарлықсыз" ("FX" 

немесе "F") бағасын алса ("С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-да білім алушылардың үлгерімін 

ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу 

тәртібі туралы"ШҚМУ-нің 032-18 Ережесіне сәйкес), білім алушы ШҚМУ-ға қайта 

қабылдана алады. Бұл жағдайда білім алушы келесі каникул кезеңінде "FX" немесе "F" 

бағалары алынған оқу пәні жоқ білім беру бағдарламасына (бұдан әрі – ББ) оқуға қайта 

қабылдануға құқылы (білім алушы қалпына келетін ББ-да осы пәннің болмау талабы жалпы 

білім беретін пәндер циклінің пәндеріне қолданылмайды). Ол үшін өтініш жазады. Одан әрі 

қалпына келтіру рәсімі университетте қабылданған рәсімге сәйкес жүзеге асырылады. 

Білім алушыларды басқа ЖОО-дан, ЖОО ішінде бір ББ-дан екіншісіне ауыстыру 

тәртібі 
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Білім алушыларды басқа ЖОО-дан ауыстыру рәсімі Мемлекеттік қызмет болып 

табылады және Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінде көрсетілген 

стандарт пен регламентке сәйкес жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік қызметтердің қатарына ЖОО ішінде білім алушыларды курстан курсқа, 

ЖОО ішінде бір ББ-дан екіншісіне ауыстыру жатпайды. 

Білім алушыларды бір ББ-дан екіншісіне, бір ЖОО-дан екіншісіне ауыстыру жазғы 

және қысқы каникул кезінде жүзеге асырылады. 

Егер олар жеке оқу жоспарына сәйкес игерілетін бағдарламаның бірінші академиялық 

кезеңін толық аяқтаса, ЖОО-ның білім алушылары ауыстырылады.  

Білім беру гранты бойынша білім алушы білім беру грантын сақтай отырып, басқа 

ЖОО-ға ауыса алады. 

Білім алушыны басқа ЖОО-дан ШҚМУ-ға ауыстыру кезінде білім алушының 

дайындық бағыты мен ББ бейіні, оқу жетістіктері ескеріледі. Бұл ретте даярлық бағыттары 

сәйкес келген жағдайда білім алушы оқу жетістіктерінің деңгейіне қарамастан, қосымша 

сынақтарсыз, бірақ жоғарыда айтылған талаптарды ескере отырып ауыстырылады. 

Дайындық бағыты сәйкес келмеген жағдайда білім алушы қосымша сынақтан өту 

кезінде кешенді емтихан нысанында ШҚМУ-ге ауыстырылады, оның ережесін ЖОО өзі 

белгілейді. 

Білім алушыны шығармашылық ББ-дан басқасына ауыстыру кейіннен кешенді 

тестілеуден (бұдан әрі - КТ) сәтті өткен жағдайда жүзеге асырылады. 

Білім алушыны әртүрлі ББ-дан шығармашылық ББ-ға ауыстыруға (типтік базада оқу 

нысанында) жол берілмейді. 

Білім алушыны әр түрлі ББ-дан шығармашылық ББ-ға ауыстыру (оқу нысанында ББ, 

ДПО базасында) шығармашылық емтихан тапсырған жағдайда жүзеге асырылады. 

Шығармашылық емтиханды ұйымдастыру және өткізу тәртібін, мерзімін және шарттарын 

ЖОО өзі анықтайды. 

Жекелеген жоғары оқу орындары үшін бекітілген Білім беру гранты бойынша, сондай-

ақ бөлінген квота шегінде педагогикалық ББ түскен білім алушылар басқа жоғары оқу 

орнына ақылы негізде ғана ауыстырылады. 

Магистранттар мен докторанттар басқа ЖОО-ға ақылы негізде ауыстырылады. 

Студенттерді, магистранттарды, докторанттарды ұлттық жоғары оқу орнына ауыстыру 

білім алушылар білім беру гранты құнының айырмашылығын қосымша төлеген жағдайда 

жүзеге асырылады.  

Білім алушыларды басқа ЖОО-дан ауыстыру келесі тәртіпте жүзеге асырылады: 

- басқа ЖОО-ның білім алушысы өзі оқитын ЖОО ректорының атына белгіленген 

үлгіде ШҚМУ-ға ауысу туралы өтініш береді және мөрмен бекітілген ауысуға жазбаша 

келісім алғаннан кейін ШҚМУ-ға қызығушылық танытқан факультет деканына жүгінеді.; 

- білім алушыны ауыстыру туралы өтінішке қоса беріледі:  

б) ОӘЖ жөніндегі проректор және ТБ бастығы қол қойған, ЖОО мөрімен расталған 

транскрипт;  

б) белгіленген нысан бойынша білім беру гранты иегері куәлігінің көшірмесі (бар 

болса));  

в) оқыған ЖОО ректорының атына өтініш (ректордың қолымен және мөрімен)); 

- факультет деканы / жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінің бастығы оқыған 

пәндер тізбесі, олардың бағдарламалары мен транскрипте көрсетілген академиялық 

кредиттердің көлемі негізінде білім алушыларға алдыңғы академиялық кезеңдерде оқыған 

жұмыс оқу жоспарлары / кредиттерінің пәндеріндегі академиялық айырмашылықты 

анықтайды және оқу курсын белгілейді; білім беру бағдарламасына сәйкес игерілген 

кредиттерді қайта есептеуді жүргізеді; ТБ-мен келісім бойынша білім алушының жеке оқу 

жоспарын бекітеді; 

- жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деканатында / бөлімінде жұмыс оқу 

жоспарларының пәндеріндегі академиялық айырмашылық салыстыру ведомосына енгізіледі; 
Бұл ретте академиялық айырмашылық 28 академиялық кредиттен аспауы тиіс. Егер 
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айырмашылық осы көрсеткіштен асып кетсе, білім алушы төменде курспен ауыстырылуы 

мүмкін; 

- 2 данада білім беру қызметін көрсету туралы шарт жасалады; 

- білім алушының жеке куәлігінің көшірмесі қоса беріледі. 

Шетелдік жоғары білім беру ұйымынан ауысқан кезде қоса беріледі: 

а) игерілген білім беру бағдарламалары туралы құжат (транскрипт); 

б) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 10 қаңтардағы 

№8 бұйрығымен бекітілген Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау 

Ережесінде белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасында нострификациялау рәсімінен 

өтетін алдыңғы білім деңгейін аяқтағаны туралы құжат; 

в) шетелдік білім беру ұйымдарына түсу кезіндегі қабылдау сынақтарының нәтижелері. 

Өтініш пен қажетті құжаттар пакеті "PARASAT" СҚКО-ға беріледі. 

Білім алушының өтініші тиісті тұлғалармен келісіледі: факультет деканы, ТБ бастығы, 

АСжБББД директоры, ОӘЖ жөніндегі проректор, студенттік бухгалтерияның бухгалтері.  
ҚББ қойылған өтінішті қарау қорытындысы бойынша 1 жұмыс күні ішінде білім 

алушыны ШҚМУ-ға ауыстыру туралы бұйрық шығарады. Білім алушыны ауыстыру туралы 

бұйрықтың көшірмесі білім алушының назарына уақытында жеткізу үшін тиісті факультет 

деканатына / жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөліміне жіберіледі. Өтініште 

көрсетілген электрондық пошта мекен-жайына немесе ұялы телефон нөміріне деканат білім 

алушының ауысуы туралы хабарлама жібереді. Уақытылы хабардар ету жауапкершілігі 

факультет деканына / жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінің бастығына жүктеледі. 

Ауыстыру туралы хабарламаны алғаннан кейін білім алушы ШҚМУ ақпараттық-білім 

беру порталына кіру үшін жеке логин мен пароль алады. 

Білім алушы бұрын оқыған ЖОО-на бұйрық шыққан күннен бастап 5 жұмыс күні 

ішінде ЖҚЖ оның жеке ісін жіберу туралы жазбаша сұрау жібереді. 

Жоғарыда көрсетілген сұрау салуды алған кезде университет "(ЖОО атауы) ауысуына 

байланысты оқудан шығарылды" деген тұжырыммен білім алушыны оқудан шығару туралы 

бұйрық шығарады және оқудан шығару туралы бұйрық шыққан күннен бастап 5 жұмыс күні 

ішінде білім алушының жеке ісін қабылдаушы ЖОО-ның атына жібереді. 

Бұрын аударылған білім алушы оқыған ЖОО-да білім беру қызметін көрсету туралы 

келісім-шарт, анықтама көшірмесі, транскрипт көшірмесі, білім беру гранты иегерінің куәлігі 

(бар болса), сынақ кітапшасы, студенттік билет, жіберілетін құжаттардың тізімдемесі және 

кету парағы қалады. 

Білім беру гранты негізінде білім алушыны басқа ЖОО-дан ауыстырған кезде 

университет ҚР Білім және ғылым министрлігіне және тиісті бюджеттік бағдарлама 

әкімшісіне білім алушыны оқуға қабылдау туралы бұйрықтың көшірмесін оның атына 

жазылған білім беру гранты куәлігінің көшірмесімен бірге ЖОО-ны қаржыландыру көлемін 

түзету үшін жібереді. 

Өтініш және қоса берілген барлық құжаттар, бұйрықтың көшірмесі білім алушыға 

қатысты бөлігінде ЖҚЖ оның жеке ісіне тігіледі. 

ШҚМУ білім алушыларын ЖОО ішінде  курстан курсқа ауыстыру тәртібі.  
ШҚМУ білім алушыларын ЖОО ішіндегі -ға курстан курсқа ауыстыру оқу жылының 

қорытындысы бойынша (аралық аттестаттау) жазғы семестр нәтижелерін және жинаған 

үлгерімнің орташа балын (GPA) есепке ала отырып жүзеге асырылады. 

Білім алушыларды курстан курсқа ауыстырудың міндетті шарты олардың ағымдағы 

оқу жылына университеттің Ғылыми кеңесі белгілеген оқу курстарының бөлінісінде ауысу 

балынан төмен емес үлгерімнің орташа балына (GPA) қол жеткізуі болып табылады.  

Келесі курсқа ауысуға мүмкіндік беретін, бірақ пән (-тер) бойынша академиялық 

қарызы бар GPA деңгейі бар білім алушылар оларды келесі жазғы семестрде ақылы негізде 

жою керек. 

Мемлекеттік білім гранттарының иегерлері болып табылатын, үлгерімнің орташа 

балын (GPA) жинаған және келесі оқу курсына ауыстырылған, бірақ академиялық қарызы 

бар білім алушылар білім грантынан айырылмайды. Алайда, олар ақылы негізде тиісті 

пәндерді қайта оқып, олар бойынша емтихан тапсыруға тиіс. 
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Белгіленген орташа үлгерім балын (GPA) алмаған білім алушылар ауыстырылмайды 

және осы курста ақылы негізде қайта оқуға қалдырылады. Бұл жағдайда білім алушы қайта 

оқуға келісім берген жағдайда өтініш береді, академиялық қарыз пәндері бойынша білім 

беру қызметін көрсету шартына қосымша ресімдейді. Қайта оқу курсына қалдырылған білім 

алушылар бұрын қабылданған жеке оқу жоспары бойынша немесе жаңа жеке оқу жоспарын 

қалыптастыра алады. 

Мемлекеттік білім гранттарының иегерлері болып табылатын, қайта оқу курсына 

қалдырылған білім алушылар білім беру грантынан айырылады және одан әрі оқуын ақылы 

негізде жалғастырады. 

Білім алушыны курстан курсқа ауыстыру факультет деканының / жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру бөлімі бастығының ұсынысы негізінде ШҚМУ ректорының бұйрығымен 

рәсімделеді. 

Білім алушының үлгерімінің орташа баллы (GРА) білім алушының барлық оқу 

кезеңіндегі оқу жетістіктері деңгейінің орташа өлшенген баллы ретінде, яғни кредиттер 

сомасының пән бойынша қорытынды бақылау баллдарының сандық эквивалентіне пән 

бойынша кредиттердің жалпы санына қатынасы ретінде анықталады. Білім алушы 

үлгерімінің орташа балы (ША) мынадай формула бойынша есептеледі: 

 
мұндағы: К1, К2...Кп-кредитпен оқыған пәндердің көлемі; 

n-өткен барлық курс үшін оқыған пәндер саны; 

ЦЭ1, ЦЭ2…ЦЭn - оқу жылының барлық пәндері бойынша қорытынды бағалар, оның 

ішінде дене шынықтыру, сандық эквивалент 

ЖОО ішінде білім алушыларды бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне, бір оқу 

нысанынан екіншісіне, бір тіл бөлімінен екіншісіне ауыстыру тек ақылы негізде жүзеге 

асырылады. Бұл ретте білім алушы деканатта ректордың атына өтініш ресімдейді. Білім 

алушыларды ауыстыру білім алушы мен ШҚМУ ректоры арасындағы білім беру қызметін 

көрсету туралы шартқа қосымша келісім жасаумен ректордың бұйрығымен рәсімделеді. 

Қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларды толық оқу 

мерзімімен немесе оқу курсын төмендетумен басқа ББ ауыстыруға рұқсат етіледі. 

ЖОО ішінде білім алушыларды ақылы негізден мемлекеттік білім беру тапсырысы 

бойынша оқуға ауыстыру. 

Ақылы негізде білім алушыларға жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу 

процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру тәртібі.  

Жоғары оқу орны ішінде жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу 

процесінде босаған ақылы негізде білім алушыларға бос білім беру гранттарын беру тәртібі 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы №58 қаулысының 4-

тарауымен (өзг. жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін 

"бакалавр "немесе" магистр "дәрежесі беріле отырып, білім беру грантын беру қағидаларын 

бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 4 

шілдедегі № 473 бұйрығы. 

Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім 

беру гранттары (бұдан әрі-бос гранттар) білім беру бағдарламаларының топтары бойынша 

ақылы негізде білім алушыларға конкурстық негізде беріледі.  

Конкурс аралық аттестаттау нәтижелері бойынша GPA үлгерімінің орташа балы 

негізінде өткізіледі, Білім беру грантын тағайындау туралы куәлік беріледі. 

Ашық конкурс туралы хабарландыру ШҚМУ сайтында, факультет деканаттарында 

кадрлар даярлау бағыты мен курсы бойынша бос білім беру гранттарының санын көрсете 

отырып орналастырылады (әр айдың 5 күніне жаңартылады). 

GPA үлгерімінің орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда тек А, А- ("өте 

жақсы") бағалары бар білім алушылар, одан кейін – А, А- ("өте жақсы") - В+, В, В–, С+ 

("жақсы") бағалары бар білім алушылар, одан әрі-оқудың барлық кезеңіндегі аралас 

бағалары басым құқыққа ие болады. 
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Байқаудың жоғары оқу орны кезеңі факультеттер бойынша өткізіледі, үміткерлердің 

кандидатураларын факультет Кеңесі қарайды. 

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос 

білім беру гранттарын беру жазғы және қысқы каникул кезеңінде конкурстық негізде бар бос 

орындарға мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:: 

1) ақылы негізде білім алушы факультет деканатына жоғары немесе жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру гранты бойынша одан әрі оқуға ШҚМУ ректорының атына 

өтініш береді; 

Өтінішке транскрипт бар құжаттар пакеті; білім алушының жеке басын куәландыратын 

құжаттың көшірмесі; әлеуметтік мәртебесі туралы анықтама (қажет болған жағдайда); 

2) факультет кеңесі келіп түскен өтініштер мен білім алушылардың құжаттар 

пакеттерін қарап, ҚР Білім және ғылым министрлігіне бос білім беру гранттарын беруге 

ұсыныс жасау үшін университеттің Ғылыми кеңесі мен бақылау кеңесінде одан әрі қарауға 

үміткерлер ішінен кандидатураларды іріктейді. 

Жекелеген жағдайларда факультет деканының өтініші негізінде факультет кеңесі білім 

алушының әлеуметтік жағдайын (жетім, көп балалы отбасы, толық емес отбасы) ескеруі 

мүмкін, бұл ретте жоғарыда айтылған үміткерлерге қойылатын талаптар сақталуы тиіс; 

3) келіп түскен өтініштер Ғылыми кеңестің және Байқау кеңесінің отырысында 

қаралады; 

4) ШҚМУ Ғылыми кеңес пен Байқау кеңесінің шешімі негізінде ағымдағы жылдың 5 

тамызына және 15 қаңтарына дейінгі мерзімде шешім қабылдау үшін ҚР БҒМ-ге бос білім 

беру гранттарына ауысу үшін үміткерлер тізімін жібереді. 

Тізімге білім алушының өтінішінің көшірмесі, Ғылыми кеңес пен Бақылау кеңесінің 

шешімі, білім алушының транскриптінен үзінді, оның жеке басын куәландыратын құжаттың 

көшірмесі және ШҚМУ-дан шығарылған білім беру гранты иегерінің куәлігі (түпнұсқа) қоса 

беріледі. Құжаттар пакетін жинауға және жөнелтуге жауапты БҚЖ болып табылады; 

5) ҚР Білім және ғылым министрлігі түскен құжаттарды білім беру бағдарламалары 

топтары, оқу нысандары мен мерзімдері бөлінісінде түскен жылын ескере отырып қарайды 

және оң шешім болған жағдайда жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

берудің бос білім беру грантын беру туралы бұйрық шығарады (білім беру бағдарламалары 

тобы бойынша үміткерлер болмаған жағдайда, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім); 

6) ҚР Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы негізінде Ұлттық тестілеу орталығы 

білім беру грантын беру туралы куәлікті ресімдейді және оны ШҚМУ-ға 3 жұмыс күні 

ішінде береді; 

9) білім беру грантын беру туралы берілген куәлік негізінде ШҚМУ ректоры Білім беру 

гранты бойынша одан әрі оқуға бұйрық шығарады. 

ШҚМУ білім алушылар құрамынан шығару тәртібі. 

Білім алушылар келесі жағдайларда ЖОО-дан шығарылуы мүмкін: 

- өз еркі бойынша; 

- академиялық үлгермеушілік үшін;  

- білім беру қызметін көрсету шартының талаптарын орындамағаны үшін, оның ішінде 

оқу құнын төлемегені үшін; 

- оқу тәртібін бұзғаны үшін; 

- ішкі тәртіп ережелерін және ШҚМУ Жарғысын бұзғаны үшін; 

- ШҚМУ-да Академиялық адалдық ережелерін бұзғаны үшін. 

Өз еркімен оқудан шығару оқу жылы ішінде білім алушының ШҚМУ ректорының 

атына жазбаша өтініші негізінде жүргізіледі. Білім алушының өтінішіне факультет 

деканының / ОПО бастығының жазбаша негіздемесі қоса беріледі, онда білім алушыны 

оқудан шығару себептері көрсетіледі. 

"PARASAT" СҚКО-да білім алушының берген өтінішіне факультет деканы / ОПО 

бастығы, ТБ бастығы, АСжБББД директоры, студенттік бухгалтерияның бухгалтері қол 

қояды.  
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ББЖ қол қойылған өтініші негізінде ШҚМУ ректорының білім алушыны ЖОО-дан 

шығару туралы бұйрығын шығарады. 

Ақылы негізде білім алушы ЖОО ректорының атына оқудан шығару туралы өтініш 

жазғанға дейін өтініш берген күнге дейінгі кезең үшін білім беру қызметіне толық ақы төлеуі 

тиіс. 

Академиялық үлгермеушілік үшін оқудан шығару, егер: 

- аралық аттестаттау қорытындысы бойынша білім алушы үшінші рет 

"қанағаттанарлықсыз" ("FX" немесе "F") бағасын алды ("С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды 

ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы" 032-18 ШҚМУ Ережесіне сәйкес). Бұл жағдайда 

факультет деканы / ОПО бастығы білім алушыны оқудан шығару туралы қызметтік жазба 

жазады, оған ТБ бастығы, АСжБББД директоры, ОӘЖ жөніндегі проректор ("бұйрыққа"виза 

қою арқылы)  қояды. 

ҚІМ қойылған қызметтік жазбаның негізінде "академиялық үлгермеушілік үшін 

қабылдансын"деген тұжырыммен білім алушыны оқудан шығару туралы ректордың 

бұйрығы шығарады. ЖОО-дан шығарылған білім алушыға ЖОО ректоры қол қойған және 

мөрмен бекітілген транскрипт жазылады. Транскриптке "қанағаттанарлықсыз" баламасына 

сәйкес келетін "FX" және "F" бағаларын қоса алғанда, қорытынды бақылау (емтихан) 

бойынша алған барлық бағаларды көрсете отырып, білім алушы оқыған барлық оқу пәндері 

және модульдері міндетті түрде жазылады.»; 

- бітіруші курстың білім алушылары жұмыс және жеке оқу жоспары мен жұмыс оқу 

бағдарламаларының талаптарын орындамаған және қайта оқу курсына (жазғы семестрден 

өтпей) қалады. 

Бұл ретте қайта оқу курсынан өтуге өтініш бермеген білім алушы оқудан шығару себебі 

көрсетілген факультет деканының / ОПО бастығының қызметтік хаты негізінде ЖОО-нан 

шығарылады. Қызметтік жазбаға ТБ бастығы, АСжБББД директоры, ОӘЖ жөніндегі 

проректор бұрыштама қояды ("бұйрыққа"визасын қоя отырып). ББЖ ұсынылған құжаттарға 

сәйкес ректордың білім алушыны оқудан шығару туралы бұйрығы шығарады.» 

- білім алушы қорытынды аттестаттауға келмеген немесе аттестаттау қорытындысы 

бойынша "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған. Бұл жағдайда білім алушы оқудан шығару 

себебі көрсетілген факультет деканының / ОПО бастығының қызметтік хаты негізінде ЖОО-

дан шығарылады. Қызметтік жазбаға ТБ бастығы, АСжБББД директоры, ОӘЖ жөніндегі 

проректор қояды ("бұйрыққа" визасын қоя отырып). Берілген құжаттарға сәйкес ҚББ 

ректордың білім алушыны оқудан шығару туралы "қорытынды аттестаттауға келмегені үшін 

қабылдансын" немесе "қорытынды аттестаттауда қанағаттанарлықсыз баға алғаны үшін 

қабылдансын"деген тұжырыммен бұйрық шығарады. 

Оқу ақысын төлеу бойынша шарттың талаптарын бұзғаны үшін, оның ішінде оқу 

құнын төлемегені үшін оқудан шығару оқу жылы ішінде факультет деканының / ОПО 

бастығының ұсынысы негізінде университет бухгалтериясының деректері бойынша 

жұмыстан шығарылу себебі көрсетілген қызметтік жазба нысанында жүргізіледі. 

Факультет деканының / ОПО бастығының қызметтік жазбасына ТБ бастығы, АСжБББД 

директоры, ОӘЖ жөніндегі проректор ("бұйрыққа"виза қоя отырып)  қояды. Берілген 

құжаттарға сәйкес ҚББ ректордың "оқу ақысын төлеу бойынша келісім-шарттың талаптарын 

бұзғаны үшін оқудан шығару"деген тұжырымы бар оқудан шығару туралы бұйрығын 

шығарады. 

Оқу тәртібін бұзғаны үшін оқудан шығару үшін: 

-ағымдағы және бір аралық бақылау нәтижелерімен расталған дәлелсіз себептермен оқу 

сабақтарының жүйелі түрде босатылуы (дәлелді себептерге студенттік емхананың 

анықтамасымен расталған медициналық айғақтар, шетелдік іссапарға шығу, университет 

әкімшілігінің келісімімен республикалық деңгейдегі спорттық және басқа да іс-шараларға 

қатысу, сондай-ақ форс-мажорлық жағдайлар болуы мүмкін). Бұл жағдайда оқу тәртібін 

бұзғаны үшін оқудан шығару туралы факультет деканының / ОПО бастығының қызметтік 

жазбасына ТБ бастығы, АСжБББД директоры, ОӘЖ жөніндегі проректор ("бұйрыққа"виза 



91 

 
 

қою арқылы) бұрыштама қояды. ҚІЖ бұрыштама қойылған қызметтік хат негізінде "оқу 

тәртібін бұзғаны үшін оқудан шығару" деген тұжырыммен ректордың бұйрығы шығарады.»; 

- білім алушының академиялық демалыстан оны бітіргеннен кейін 7 күн ішінде дәлелді 

себепсіз шықпауы; егер қайта оқу курсына қалдырылған білім алушы аралық және 

қорытынды аттестацияға, жазғы семестрге қатыспаса немесе қайта оқу курсын аяқтамаса. 
Бұл жағдайда факультет деканының / ОПО бастығының оқудан шығару туралы себебін 

көрсете отырып, қызметтік жазбасына ТБ бастығы, АСжБББД директоры, ОӘЖ жөніндегі 

проректор ("бұйрыққа"виза қою арқылы) бұрыштама қояды. Берілген құжаттарға сәйкес ҚІЖ 

ректордың "академиялық демалыстан шықпағаны үшін оқудан шығарылсын" немесе "оқу 

тәртібін бұзғаны үшін оқудан шығарылсын"деген тұжырыммен білім алушыларды оқудан 

шығару туралы бұйрығы шығарады. 

Ішкі тәртіп ережелерін және ШҚМУ Жарғысын бұзғаны үшін оқудан шығару қоғамдық 

тәртіпті немесе құқық бұзушылықты бір рет өрескел бұзу фактісі бойынша жүргізіледі. Бұл 

жағдайда факультет деканы / ОПО бастығы білім алушыны оқудан шығару туралы себебін 

көрсете отырып, қызметтік жазба жазады. Қызметтік жазбаға ТБ бастығы, АСжБББД 

директоры, ОӘЖ жөніндегі проректор бұрыштама қояды ("бұйрыққа"визасын қоя отырып). 

Берілген құжаттарға сәйкес ББД ректордың "ішкі тәртіп ережелерін және ШҚМУ Жарғысын 

бұзғаны үшін шығарылсын"деген тұжырыммен білім алушыларды оқудан шығару туралы 

бұйрығын шығарады. 

ШҚМУ-дың Академиялық адалдық ережелерін бұзғаны үшін одан әрі қайта қабылдау 

құқығынсыз оқудан шығару Академиялық адалдық (ШҚМУ 002-17 "Академиялық адалдық 

ережелері"сәйкес) себебі бойынша емтиханнан қайта шығарылған жағдайда (ЖОО-да 

оқудың барлық кезеңі ішінде) жүзеге асырылады. 

Бұл жағдайда білім алушыны оқудан шығару оның отырысының хаттамасында 

көрсетілген ЖОО-ның тәртіптік – сыбайлас жемқорлыққа қарсы Кеңесінің (бұдан әрі-СЖҚК) 

шешімі негізінде жүзеге асырылады. СЖҚК отырысының хаттамасынан үзінді көшірмеге 

сәйкес (білім алушының жеке ісіне салынады) ДББ "Академиялық адалдық ережелерін 

бұзғаны үшін ШҚМУ-ға одан әрі қайта қабылдау құқығынсыз оқудан шығару"деген 

тұжырыммен білім алушыны оқудан шығару туралы бұйрық шығарады. 

Университеттен шығарылған білім беру грантының иегері білім алушылар білім беру 

грантынан айырылады. 

ЖОО-дан шығарылған білім алушыға оның өтініші бойынша оқудың барлық кезеңінде 

өткен пәндердің сағат және кредит көлемі мен тізбесі бар белгіленген мемлекеттік үлгідегі 

анықтама беріледі. 
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17. Студенттерге академиялық демалыс беру саясаты 

 

Студенттерге академиялық демалыс беру саясаты С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да 

келесі нормативтік-құқықтық актілермен және ішкі нормативтік құжаттармен реттеледі: 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 

бұйрығымен «Білім берудің кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру 

ережесін бекіту туралы» 2018 жылғы 12 қазандағы №563; Қазақстан Республикасының Білім 

және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығы «Сәйкес түрдегі білім 

беру ұйымдары қызметінің үлгі ережесін бекіту туралы»; бұйрық бойынша Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі №357 «Білім беру 

ұйымдарындағы студенттерге академиялық демалыс беру» мемлекеттік қызмет стандартын 

бекіту туралы (2017 жылғы 20 желтоқсандағы №636 өзгертілді); Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 10 қазандағы №510 бұйрығы «Мемлекеттік білім 

беру ұйымдарының студенттеріне академиялық демалысты қамтамасыз ету» мемлекеттік 

қызмет регламентін бекіту туралы» (2018 жылғы 15 наурыздағы №98 өзгертілген); бұйрық 

бойынша Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 23 

қарашадағы №907 «Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттары 

нысандарын бекіту туралы» (2017 жылғы 24 наурыздағы № 92 өзгертулерімен); 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ студенттеріне академиялық демалысты беру тәртібі туралы 

«Регламент РМҚК 033-18 С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің жарғысы». 

ШҚМУ студенттеріне академиялық демалыс беру тәртібі мемлекеттік қызмет болып 

табылады және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көрсетілген 

нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылады. 

Академиялық демалыс ВКГУ студенттеріне төмендегідей негізде беріледі: 

- Амбулаториялық-емханалық ұйымның медициналық консультативтік комиссиясының 

қорытындысы - 6 айдан 12 айға дейін (ауру кезінде) / 36 айдан аспайтын мерзімге 

(туберкулез ауруына байланысты); 

- әскерге шақыру туралы құжат; 

- баланы туу, бала асырап алу (бала асырап алу) - бала үш жасқа толғанға дейін. 

Академиялық демалысты беру үшін қажетті құжаттар тізімі: 

аурудың салдарынан: 

1) студенттің (немесе оның заңды өкілінің) университеттің ректорының атына 

академиялық демалыс беру туралы өтініші; 

2) жеке басын куәландыратын құжат (көшірме); 

3) амбулаториялық клиникада медициналық консультативтік комиссияның (бұдан әрі - 

ҚКС) қорытындысы; 

туберкулез ауруы жағдайында: 

1) университеттің ректорының атына академиялық демалыс беру туралы қызметті 

алушының (немесе оның заңды өкілінің) өтініші; 

2) жеке басын куәландыратын құжат (көшірме); 

3) туберкулезге қарсы органның орталықтандырылған медициналық консультативтік 

кеңесінің шешімі; 

Бала туған кезде бала асырап алу: 

1) студенттің (немесе оның заңды өкілінің) университеттің ректорының атына 

академиялық демалыс беру туралы өтініші; 

2) жеке басын куәландыратын құжат (көшірме); 

3) туған, асырап алған немесе баланы асырап алған құжаттар (куәлiк); 

Әскер қатарына шақырылатын студенттер: 

1) студенттің (немесе оның заңды өкілінің) университеттің ректорының атына 

академиялық демалыс беру туралы өтініші; 

2) жеке басын куәландыратын құжат (көшірме); 

3) шақыру туралы құжат (куәлiк); 
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ЖОО студенттерінің құжаттарын қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету 

нәтижелерін беру ШҚМУ немесе «Мемлекеттік азаматтар үшін Үкіметтің «Мемлекеттік 

корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Мемлекеттік 

корпорация) арқылы жүзеге асырылады (студенттің таңдауы бойынша). 

Үміткердің «Тапсырыс беру» РМҚК Ректорының шешімімен, сондай-ақ құжаттар 

пакетін 3 жұмыс күні ішінде мақұлдаған студенттің өтінішін алғаннан кейін OSD 

университеттің ректорының қолы қойылып, оның басталу және аяқталу күнімен 

академиялық демалыс беру туралы бұйрық шығарады. 

Студентке академиялық демалыс беру туралы бұйрықтың көшірмесі студентке 

уақтылы хабарлау үшін тиісті факультет деканатының / жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру бөлімінің деканатына жіберіледі. Өтініште көрсетілген электронды пошта мекенжайына 

немесе ұялы телефон нөміріне деканат / жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі 

академиялық демалысты беру туралы хабарлама жібереді. Сонымен бірге, уақытылы 

хабарландыру үшін жауапты факультет деканы немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру бөлімінің бастығы орналастырылады. 

Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру гранты бойынша студентке 

академиялық демалыс беру туралы бұйрықтың көшірмесі ҚР БжҒМ-ге жіберіледі және 

жергілікті бюджеттен қаржыландырылады, бұл бағдарламаны қаржыландырудың тиісті 

мөлшерін және мерзімін түзету. 

Академиялық демалыстан шыққаннан кейін студент OSD университетінің ректорына 

жіберілетін өтінішті ұсынады және мыналарды ұсынады: 

- ауруына байланысты академиялық демалыста болған кезде - науқасты бақылаған 

амбулаториялық-емханалық ұйымнан білім беруді жалғастыру мүмкіндіктері туралы 

қорытындымен; 

- әскери қызметке шақырумен байланысты - әскери анықтама көшірмесі. 

Факультеттің деканы берілген құжаттардың негізінде жұмыс оқу жоспарларында / 

кредиттерінде, оқу курстарында пәндердің айырмашылығын анықтайды және Студенттердің 

тіркеу кеңсесімен кеңесу арқылы студенттің жеке оқу жоспарын бекітеді. 

Ұсынылған құжаттардың негізінде 3 жұмыс күнінің ішінде ОСД университеттің 

ректорымен білім алушыларды оқу бағдарламалары мен курсын көрсете отырып 

академиялық демалысдан шығу туралы бұйрыққа қол қояды. 

Студенттің академиялық демалыстан шығу тәртібінің көшірмесі студентке уақтылы 

хабарлау үшін тиісті факультет деканатына / жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөліміне 

жіберіледі. Деканат бөлімі академиялық демалыстан шығу туралы өтінішті электронды 

пошта адресіне немесе өтініште көрсетілген ұялы телефон нөміріне жібереді. Хабарламаның 

уақтылы орындалуына жауаптылық факультеттің деканына немесе жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру бөлімінің меңгерушісіне жүктеледі. 

Студент оқу грантына академиялық демалыс қалдырған кезде тиісті бұйрықтың 

көшірмесі ҚР Білім және ғылым министрлігіне жіберіледі және осы бағдарламаның 

қаржыландыру көлемін және мерзімін түзету үшін жергілікті бюджеттен 

қаржыландырылады. 

Академиялық демалыстан шығу немесе академиялық демалысқа шыққан күннің 

басталу немесе аяқталуына сәйкес келмейтін жағдайда студент оқу кестесін жеке кесте 

бойынша орындап, қабылдау рейтингіне қажетті балл жинайды немесе жазғы семестрде 

пәндер бойынша жазылады айырмашылық болды. 

Айырмашылықты жою үшін студент ағымдағы оқу сабақтарымен бірге академиялық 

кезеңде барлық сабақтарға қатысады, оқу тапсырмаларын орындайды, осы пәндер 

(модульдер) үшін жұмыс оқу жоспарында қарастырылған ағымдағы және аралық 

бақылаудың барлық түрлерін қолданады және аралық бақылау кезінде қорытынды 

бақылаудан өтеді Академиялық күнтізбе бойынша студенттерді сертификаттау. 
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18. Интернационализация саясаты. Академиялық ұтқырлық 

 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да интернационалдандыру саясаты келесі нормативтік 

құқықтық актілермен және ішкі нормативтік құжаттармен реттеледі: Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі «Білім берудің 

кредиттік технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесін бекіту туралы» 

№152 бұйрығы 2018 жылғы 12 қазандағы №563); Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығы «Сәйкес түрдегі білім беру 

ұйымдары қызметінің үлгі ережесін бекіту туралы»; П ВКГУ 019-17 «ШҚМУ-да бірлескен 

білім бағдарламаларын және қос дипломды бағдарламаларды әзірлеу туралы». С.Аманжолов 

«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 19 қарашадағы №613 

бұйрығымен (2019 жылғы 4 қаңтардағы № 1 өзгертулерімен) «Шетелде білім алудың 

бағыттарын, оның ішінде академиялық ұтқырлық шеңберінде бекіту туралы»; С.Аманжолов 

атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің жарғысы. 

Университеттің халықаралық ынтымақтастық нысандарын кеңейту білім беру 

қызметтерінің саласын дамытудың маңызды аспектісі болып табылады. 

Университетте білім беруде интернационалдандыру саясаты бар, ол оның 

мақсаттарына, мазмұнына, ұйымдастырушылық аспектілеріне және оқу нәтижелеріне 

халықаралық өлшемді алу процесіне сілтеме жасайды. 

Интернационализациялау мақсаты - білім беру және ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

тиімділігін арттыру, профессор-оқытушылар құрамы мен студенттердің ұтқырлығын 

арттыру және білім беру қызметтерінің сапасына халықаралық стандарттарға сай болу. 

Университетте білім беруді интернационализациялаудың негізгі бағыттары: 

- мемлекетаралық және университеттер арасындағы келісімдер негізінде студенттермен 

алмасу; 

- мұғалімдермен алмасу; 

- бірлескен білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру; 

- қос дипломды бағдарламалар; 

- бірлескен зерттеулер жүргізу, зерттеу жобаларын жүзеге асыру; 

- білім сапасын бағалау саласындағы ынтымақтастықты дамыту. 

Интернационализация жаңа үрдістермен ерекшеленеді, оның мәні келесі тармақтарға 

сәйкес келеді: 

- халықаралық білім беру қызметтер нарығында бәсекелестікті жоғарылату; 

- білім беру сапасын қамтамасыз ету құралы және халықаралық еңбек мобильділігін 

нығайту құралы ретінде халықаралық аккредитация жүйесін дамыту; 

- жоғары оқу орындарының мемлекеттік реттеуден автономдық және тәуелсіздігін 

нығайту, жоғары оқу орындарына мемлекеттік қаржыландыруды қысқарту; 

- өмір бойы оқытуды дамыту және өмір бойы оқытуға мүмкіндік жасау; 

- студенттердің әлеуметтік бейіні мен жасын өзгертуге байланысты білім беру 

жүйесінің жаңа міндеттері; 

- оқытудың икемді терминдері мен әдістері.  

Интернационализацияның артықшылықтары: 

1) жоғары білімнің қолжетімділігін арттыру; 

2) білімнің әмбебаптығы; 

3) жоғары білімнің халықаралық сапа стандарттарының пайда болуы; 

4) халықаралық ынтымақтастықты кеңейту; 

5) студенттер мен оқытушылардың академиялық ұтқырлығын белсендіру. 

Қазақстанда Болон декларациясының негізгі параметрлері жүзеге асырылады. 

Еуропалық біліктілік шеңберіне сәйкес келетін ұлттық біліктілік шеңбері қабылданды. 

Ұлттық біліктілік жүйесі шетелде алынған оқу нәтижелерін және біліктіліктерін 

мойындауды жеңілдетеді және осылайша интернационализацияны дамытуға үлес қосады. 

Еуропалық ECTS несие беру жүйесі білім беруді интернационализациялаудың маңызды 

шарты болып табылады. Оқу нәтижелеріне негізделген біліктілік шеңберімен бірге ECTS 
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пайдалану бағдарламаларды және біліктілікті неғұрлым ашық етеді және біліктіліктерді, 

соның ішінде шетелде қабылданғандарды тануды жеңілдетеді. 

Білім беруді интернационалдандырудың маңызды аспектісі академиялық ұтқырлықты 

дамыту болып табылады. 

Студенттердің, оқытушылар мен қызметкерлердің академиялық ұтқырлығы - Болон 

декларациясының негізгі принциптерінің бірі және университеттің халықаралық іс-

әрекетінің маңызды бағыттарының бірі. Бұл жоғары білім сапасын жақсартуға, ғылыми 

зерттеулердің тиімділігін арттыруға, басқару жүйесін жетілдіруге, сыртқы және ішкі 

интеграциялық байланыстарды орнатуға көмектеседі. Ұтқырлық білімді алмасуға, 

интерактивті желілерді құруға, халықаралық ғылыми жобаларды дамытуға ықпал етеді. 

Студенттер мен мұғалімдердің ұтқырлығы оқу жоспарларының және жалпы білім беру 

процесінің сапасын жақсартуға, ғылыми зерттеулер мен ғылымды дамыту саласындағы 

жетістіктерге қол жеткізуге ықпал етеді. 

Академиялық ұтқырлық саясатының аспектілері: 

1. Шетелдік университеттерге қол жетімділік. 

2. Қаржылық жағдай. 

3. Ұйымдастыру аспектілері және әлеуметтік қауіпсіздік саясаты. 

4. Тіл саясаты. 

5. Шетелде алған біліктілікті тану. 

6. Ақпараттық саясат. 

Жеке академиялық ұтқырлық - белгілі бір мерзім ішінде білімге байланысты студентті 

немесе қызметкерді басқа оқу немесе ғылыми мекемеге (үйде немесе шетелде) оқытуға, 

оқытуға, зерттеуге немесе біліктілігін арттыруға аударуды білдіреді, содан кейін студент, 

оқытушы, зерттеуші бастапқы мектебіне оралады. 

Сыртқы (халықаралық) академиялық ұтқырлық шетелдік университеттердің PhD 

университетінің бакалавриат, магистратура және докторанттарының, сондай-ақ шетелдік оқу 

немесе ғылыми мекемелердегі оқытушылар мен қызметкерлердің жұмысын түсіну болып 

табылады. 

Ішкі (ұлттық) академиялық ұтқырлық аясында студенттерді оқыту, сондай-ақ 

Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарында университет оқытушылары мен 

қызметкерлері жұмыс істейді. 

Академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру үшін қажетті негізгі құжаттар тізімі: 

1. Жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі; 

2. Ата-аналарға келу (кету) туралы өтініш (нотариалды куәландырылған); 

3. Студенттің қабылдаушы мекемеге өтініші; 

4. Студенттің келісімі;  

5. IUP студенті; 

6. транскрипт; 

7. Студенттің сипаттамасы; 

8. Кафедраның мәжілісінен үзінді (хаттама); 

9. Сурет 3 * 4. 

Студенттер факультеттік кеңесте академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 

келесі критерийлер бойынша таңдалады: 

- GPA орташа балы - кемінде 2,5; 

- Шет тілін білу (шетелдік ұйымдарға бару үшін); 

- Академиялық қарыздың жоқтығы; 

- оқу пәндерінің және этикалық нормалардың бұзылуының болмауы; 

- Университеттің ғылыми және қоғамдық өміріне белсенді қатысу. 

Студенттер, магистранттар мен оқытушылардың академиялық ұтқырлығына келесі 

құжаттар жатады: 

- университеттер арасындағы ынтымақтастық туралы келісім; 

- студенттің немесе магистранттың жеке оқу жоспары; 

- студентті немесе магистрантты әріптес университетте оқуға жіберу туралы бұйрық; 
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- оқытушыны / қызметкерді жіберу туралы бұйрық (шетелдік жоғары оқу орнына, 

студент ретінде оқуға және қабылдаушы университеттің сабақтарына қабылдау туралы); 

- академиялық транскрипт; 

- қабылдаушы университетте оқыған кезінде студенттің немесе бакалавриаттың 

(транскрипттің) академиялық үлгерімі туралы анықтама; 

- 082-ші медициналық анықтама (шетелге шығу үшін). 

Академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету үшін студенттер белгілі бір пәндерді басқа 

оқу орындарында, оның ішінде шетелде оқиды. Сонымен қатар, білім беру ұйымдары 

арасында екі жақты келісім жасалады. 

Университеттер - академиялық ұтқырлық бағдарламасының қатысушылары - 

студенттердің ұтқырлығын жүзеге асыруға ықпал ететін «мобильділік терезелері» білім беру 

бағдарламаларына кіреді. 

Басқа білім беру ұйымдарының білім алу тәжірибесінен пайда алу үшін «ұтқырлық 

терезелерінде», уақытты, академиялық пәндерді және кредит сомасын студенттер жоғары 

және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің басқа ұйымында меңгере 

алатындығын анықтайды. 

Студенттердің академиялық ұтқырлығын ұйымдастыру, студенттерді іріктеу 

университетті дербес жүзеге асырады. Сонымен қатар, мемлекеттік деңгейде 

қаржыландырылатын бағдарламалар шеңберінде академиялық ұтқырлыққа қатысу 

бағыттары белгіленген ережелерге сәйкес жүзеге асырылады. 

Халықаралық кредиттік ұтқырлыққа қатысу үшін шет тілін білу білім беру мекемесі 

белгілеген деңгейде талап етіледі. 

Студенттің ұтқырлық бағдарламасын растайтын қорытынды құжат транскрипт немесе 

қабылдаушы елдегі оның эквиваленті болып табылады. 

Оқу бағдарламасы туралы ақпарат транскриптке енгізіледі: пәндердің (модуль), 

сыныптардың, академиялық кредиттердің атаулары. Академиялық ұтқырлық аясында 

студенттердің толық меңгерген және транскриптімен расталған оқу нәтижелері міндетті 

түрде Университетпен қайта есептеледі. 
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19. Студенттерге стипендия тағайындау тәртібі 

 

С.Аманжолов атындағы ММУ-де стипендияларды төлеу келесі нормативтік құқықтық 

актілермен және ішкі нормативтік құжаттармен реттеледі: Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 116 «Білім беру ұйымдарындағы студенттерге 

мемлекеттік стипендия тағайындау, төлеу және төлеу ережесін бекіту туралы» қаулысы; 

«Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиясын тағайындау туралы» Қазақстан 

Республикасы Президентінің 1993 жылғы 5 наурыздағы № 1134 Жарлығы (2010 жылғы 2 

тамыздағы редакцияда); Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 

7 сәуірдегі № 136 бұйрығымен (Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 7 

сәуірдегі № 136 қаулысымен) «Қазақстан Республикасы Президенті белгілеген 

стипендияларды тағайындау ережесін бекіту туралы». 

Мемлекеттік стипендия тағайындау. 

Мемлекеттік стипендия студенттерге мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша 

тағайындалады, сондай-ақ емтихан сессиясының қорытындысы бойынша алынған немесе 

«жақсы», «өте жақсы» бағаға сәйкес келетін бағаларға баламалы оқушыларды аралық 

аттестаттаудан өткен және келесі айдың бірінші күнінен бастап ай сайын төленетін 

мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқытуға жіберіледі емтихан сессиясы немесе 

семестр аяқталған айдың соңына дейін оқушыларды аралық аттестациялау үшін. 

Ағымдағы аралық аттестаттау кезінде «FX» белгісіне сәйкес келетін 

«қанағаттанарлықсыз» баға алған және кейін осы белгілерді «жақсы» және / немесе «өте 

жақсы» деп қайта тапсырған студенттер стипендия тағайындалады (РМҚК 032-18 

«С.Аманжолов атындағы ШҚМУ студенттерінің аралық және қорытынды аттестациясына 

тұрақты түрде мониторинг жүргізуді ұйымдастыру және өткізу»). 

Бірінші семестрде мемлекеттік білім беру тапсырысының негізінде бірінші курсқа 

(бірінші оқу жылына) қабылданған бакалавриат пен магистратура студенттеріне мемлекеттік 

стипендия тағайындалады және бірінші семестрде ай сайын төленеді. Келесі семестрде 

студенттер, магистранттар мен мемлекеттік стипендиялар алдыңғы семестр бойынша аралық 

аттестация нәтижесі бойынша тағайындалады және төленеді. 

Көру қабілеті нашар және есту қабілеті нашар, жетім балалар және ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған және қамқоршылыққа (қамқоршылыққа), мемлекеттік білім беру 

тапсырысының студенттеріне, мемлекеттік стипендияға қарамастан, академиялық қарыз 

болмаған кезде немесе аралық аттестаттау нәтижелерінің нашар бағалары төленеді. 

Жазғы емтихан сессиясы немесе студенттерді аралық аттестациялау нәтижелері 

бойынша мемлекеттік стипендияға ұсынылған студенттер, магистранттар жазғы демалыс 

кезеңіне жалпы екі ай (шілде, тамыз) төленеді. 

Университеттің белгілі бір себептермен (аурулар, отбасылық жағдайлар, табиғи 

апаттар) белгіленген мерзімде емтихан тапсырмаған студенттер мен бакалавриат студенттері 

растайтын құжаттарды ұсынғаннан кейін емтихандардың жеке мерзімін белгілейді, содан 

кейін мемлекеттік стипендия тағайындалады. 

Студенттерге, магистранттарға бір мектептен екіншісіне ауысып, мемлекеттік 

стипендия тағайындалады және оқу жоспарларындағы айырмашылықты жоюдан кейін 

төленеді. 

Докторанттарға оқудың барлық мерзімі үшін мемлекеттік стипендия беріледі және ай 

сайын төленеді. 

Студенттер, магистранттар мен докторанттар академиялық демалыста жүрген кезеңде 

мемлекеттік медициналық стипендия медициналық емтихан қорытындысы бойынша 

берілетін академиялық демалыстан (медициналық консультативтік комиссияның пікірінсіз) 

төленбейді. 

Академиялық демалыстан оралған студенттер, магистранттар, докторанттар, алдағы 

(аралық) аралық аттестаттау нәтижелері бойынша және оқу жоспарларындағы айырмашылық 

болмаған жағдайда мемлекеттік гранттар тағайындалады және төленеді. 
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Оқу жоспары аяқталған алдыңғы семестрдің қорытындысы бойынша ауруға шалдыққан 

оқудың екінші жылына жіберілген студенттер, магистранттар, докторанттар келесі аралық 

аттестаттау нәтижелеріне мемлекеттік стипендия тағайындалады және төленеді 

Туберкулезге шалдыққан студенттер, магистранттар, докторанттарға тиісті мемлекеттік 

медициналық стипендия тағайындайды және мүгедектік кезеңінде төленеді, бірақ мүгедектік 

басталған күннен бастап он айдан аспайды. 

Аналар демалысына, мемлекеттік стипендияға студенттер, магистранттар, 

докторанттар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген 

мерзімде босану демалысына шыққанға дейін белгіленген мөлшерде төленеді. 

Академиялық демалыс кезінде жүктілікке және босануға байланысты уақытша еңбекке 

жарамсыздық туралы анықтама берген кезде академиялық демалыстар үзіледі және босануға 

байланысты демалыс беріледі. 

Оқушылар, магистранттар мен докторанттар үш жасқа толғанға дейін балаға күтім 

жасау үшін демалысқа шыққанда, мемлекеттік стипендия жоқ. 

Шәкіртақы тағайындау университеттің ректорының бұйрығымен факультет деканы 

кеңсесінің негізінде жасалады. 

Шәкіртақы төлеу ақшаны алушының таңдауы бойынша банкпен ашылған ағымдағы 

шотқа олардың сомаларын несиелендіру арқылы жүзеге асырылады. Шәкіртақы төлем 

карточкасын жасау немесе екінші деңгейдегі банктерде ағымдағы шотты ашу кезеңінде, 

сондай-ақ екінші деңгейлі банк болмаған кезде, төлем карточкаларына қызмет көрсету 

пункттері мен құрылғыларымен университеттің кассасы арқылы төленеді. 

Мемлекеттік білім беру тапсырысында студенттер ай сайынғы мемлекеттік стипендия 

мөлшері белгіленеді: 

1) студенттерге - 20949 (жиырма мың тоғыз жүз қырық тоғыз) теңге; 

2) магистранттар - 53530 (елу үш мың бес жүз отыз) теңге; 

3) докторантура - 81998 (сексен бір мың тоғыз жүз тоқсан сегіз) теңге; 

Емтихан сессиясының қорытындысы бойынша мүгедектерге, есту қабілеті шектеулі 

адамдарға, жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және 

қамқоршылыққа (қамқоршылыққа), сондай-ақ үздік оқушылары мен магистранттарына 

құқығы бар стипендия. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қолдау туралы заңнамасына сәйкес келетін 

студенттерге және магистранттарға мемлекеттік стипендия мемлекеттік стипендия 

мөлшерінен 50 (елу) пайызға, сәйкесінше студенттер мен магистранттарға беріледі. 

Академиялық демалыс негізінде академиялық демалысқа шыққан студенттер, 

магистранттар, докторанттар үшін академиялық демалыс кезінде мемлекеттік стипендия 

докторанттар, магистранттар мемлекеттік стипендия мөлшеріне сәйкес 50 (елу) пайызға 

(мүгедектер (75) және жетпіс бес) пайызбен белгіленеді. 

Мемлекеттік стипендия төленеді: 

1) шығарып салу (алып тастау) себептеріне қарамастан, студенттің оқудан шығарылған 

(шығарылған) жағдайда; 

2) студент қайтыс болған жағдайда; 

3) оқу аяқталғаннан кейін босату туралы бұйрық шығарылған күннен бастап. 

Жоғарыда көрсетілген жағдайларда мемлекеттік стипендияларды төлеуді тоқтату 

университеттің ректорының бұйрығымен ресімделеді. 

Қазақстан Республикасының Президенті белгілеген стипендияларды тағайындау. 

«Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиясын тағайындау туралы» Қазақстан 

Республикасы Президентінің 1993 жылғы 5 наурыздағы № 1134 Жарлығына (02.08.2010 ж. 

Өзгертілді) сәйкес Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 7 

сәуірдегі № 136 бұйрығына «Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиясын 

тағайындау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 7 

сәуірдегі №136 қаулысымен бекітілген стипендия тағайындалуы мүмкін. 

Шәкіртақы мемлекеттік білім беру тапсырысының негізінде және ақылы негізде ғана 

жақсы (А, А-) оқып жатқан, оқудың үшінші курстарынан және магистранттардың екінші оқу 

жылынан бастап күндізгі бөліміне тағайындалады. 
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Стипендия студенттердің келесі санаттарына беріледі: 

1) ұлттық және халықаралық конкурстардың, өнер байқауының, спорттық іс-

шаралардың, фестивальдердің немесе жаңалықтардың, өнертабыстың авторлары; 

2) республикалық және халықаралық ғылыми журналдарда ғылыми жұмыстар 

жинақтарында жариялау; 

3) ғылыми-зерттеу жұмысымен белсенді түрде айналысады, оның табыстары 

дипломдармен, сертификаттармен, сертификаттармен, сертификаттармен расталады; 

4) университеттің әлеуметтік, мәдени және спорттық өміріне белсене қатысады. 

Шәкіртақы университеттің ректорының бұйрығымен Ғылыми кеңестің шешімі 

негізінде тағайындалады. 

Шәкіртақы бір академиялық кезеңге тағайындалады. Шәкіртақы университеттегі 

Ғылыми кеңестің шешіміне сәйкес бір адамға бірнеше рет берілуі мүмкін. 

Университеттің Ғылыми Кеңесінің келесі академиялық кезеңге арналған 

стипендияларды тағайындау туралы шешімі Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрлігіне студенттер мен магистранттардың тізімімен жіберіледі. 

Шәкіртақы тағайындау кезінде талапкерлерді іріктеу жоғарыда көрсетілген өлшемдерге 

сәйкес жүзеге асырылады. Бірдей жағдайларда артықшылықтар: жетім балалар мен ата-

анасының қамқорлығынсыз қалған балалар; мүгедек балалар. 

Жоғарыда аталған критерийлерге сәйкес келетін стипендияға үміткерлер болмаған 

жағдайда, академиялық кезең басталғанға дейін екі аптадан кешіктірмей, уәкілетті білім беру 

органына белгілі бір стипендиядан бас тарту туралы ақпаратты береді. 

Шәкіртақы төлеу тиісті қаржы жылына республикалық бюджетте көзделген қаражат 

шегінде ай сайын жүргізіледі.  
Атаулы стипендия студенттердің келесі санаттарына тағайындалады: 

Дарынды жастарды қолдау мақсатында Университет атаулы шәкіртақы тағайындады 

(Абай Құнанбаев, Сарсен Аманжолов және т.б.). 

Шәкіртақыға үміткерлер - ҰБТ қорытындысы бойынша 130 және одан жоғары балл 

жинаған мектеп оқушылары, С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің жоғары оқу орындарының 

тізіміне мемлекеттік білім беру грантына конкурсқа қатысуға өтінімнің бірінші, екінші 

нұсқасы. 

Абай атындағы стипендия: 50 000 теңге; Абайдың алтын медалі; 

С. Аманжолов атындағы стипендия: 25 000 теңге; С.Аманжолов атындағы алтын 

медаль. 

Шәкіртақы бірінші курстан бастап барлық оқу кезеңіне тағайындалады. Стипендия алу 

стипендияның басқа түрлеріне кедергі болмайды. 

Конкурсқа қатысу үшін конкурсқа қатысуға және студенттік портфолиоға жазбаша 

өтініш жасалады, ол мыналарды қамтуға тиіс: 

- байқауға қатысушы туралы ақпарат (алғашқы екі бет); 

- «Менің жетістіктерім» секциясы (соңғы 3 жылда хаттар, сертификаттар, дипломдар, 

алғыс хаттар және т.б.); 

- «Менің жарияланымдарым» секциясы (түрлі ғылыми және шығармашылық жобаларға 

қатысу нәтижелері бойынша жарияланымдар тізімі). Басылымдар болмаған жағдайда, тізім 

қосылмаған; 

- «Болашаққа арналған жоспарларым» секциясы: қатысушы жазған эссе (көлемі - A4 

форматындағы 1 бет), онда ол өзінің мақсаттары мен болашаққа арналған жоспарлары 

туралы: жоспарланған негізгі мамандық, қосымша мамандық, хобби, хобби және т.б. туралы 

айта алады. Қатысушы белгілі бір мамандықты, бір немесе басқа бағытты таңдауды 

түсіндіріп, оны қабылдауға тиіс. 

Портфолио қағаз түрінде тапсырылады.  
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20. Инклюзивті білім беруді жүзеге асыру саясаты 

 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-де инклюзивтік білім беру саясатын іске асыру 

мынадай нормативтік құқықтық актілермен және ішкі нормативтік құжаттармен реттеледі: 

БҰҰ Бас Ассамблеясы қабылдаған БҰҰ Бала құқықтары туралы конвенциясы: 1989 ж. 20 

қарашасындағы 44/95 қарары; «Мүгедектерге арналған мүмкіндіктерді теңестірудің 

стандартты ережелері» - БҰҰ Бас Ассамблеясы: 1993 жылғы 20 желтоқсандағы 48/96 

қарары; Саламанка, Испания, 1994 ж. «Ерекше қажеттіліктері бар адамдарға арналған білім 

беру саласындағы саясат пен практикалық іс-қимылдар және арнайы қажеттілікке ие 

адамдарға арналған іс-қимыл негіздері туралы Саламанка декларациясы»; Дүниежүзілік 

білім форумы (Дакар, Сенегал, 2000 ж., 26-28 сәуір) қабылдаған «Дакар іс-қимыл жоспары: 

Баршаға арналған білім: біздің ұжымдық міндеттемелерімізді қанағаттандыру»; БҰҰ Бас 

Ассамблеясы қабылдаған «БҰҰ-ның Мүгедектердің құқықтары туралы конвенциясы»: 2006 

жылғы 13 желтоқсандағы 61/106 қарары; «Қазақстан Республикасының Конституциясы» - 

республикалық референдумда 1995 жылғы 30 тамызда қабылданған; «Қазақстан 

Республикасындағы баланың құқықтары туралы» 2002 жылғы 8 тамыздағы № 345-II Заңы; 

2002 жылғы 11 шілдедегі № 343 «Мүгедектігі бар балаларға әлеуметтік-медициналық-

педагогикалық түзеуді қолдау туралы» Заң; «Қазақстан Республикасында мүгедектерді 

әлеуметтік қорғау туралы» 2005 жылғы 13 сәуірдегі № 39-III ЗҚК Заңы «Білім туралы» 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы; «Қазақстан 

Республикасында инклюзивті білім беруді дамытудың тұжырымдамалық тәсілдері» (Астана, 

2015); «ШҚМУ-да инклюзивті білім беруді психологиялық-педагогикалық қолдауды 

ұйымдастыру жоспары. С.Аманжолов 2016-2020 жылдарға арналған. 

Негізгі міндеттердің бірі мүгедектер мен мүгедектер үшін білім берудің қолжетімділігі 

мен сапасын қамтамасыз ету үшін Университетте жағдай жасау болып табылады. 

Инклюзивтік білім берудегі қолжетімді орта университеттің дамуындағы басты талап 

болып табылады.  

Университеттегі инклюзивті білім келесі стратегиялық маңызды жұмыс бағыттарында 

жүзеге асырылады: 

- инклюзивті білім беруді дамытуды ұйымдастырушылық қолдау; 

- ПОҚ кадрларын даярлау, қайта даярлау және қайта даярлау; 

- инклюзивті білім беру, оқу бағдарламаларын бейімдеу, ақпараттық технологиялар 

базасын дамыту, ПОҚ бар студенттерге арналған қашықтықтан оқыту бағдарламаларын оқу-

әдістемелік қамтамасыз ету бойынша сұрақтарды шешу; 

- тосқауылсыз архитектуралық ортаны құру, ғимараттардың қол жетімділігі және 

олардың қауіпсіздігін табу; 

- ПОҚ-мен психологиялық-педагогикалық, әлеуметтік-мәдени бейімделу, оқушыларды 

әлеуметтендіру. 

«Қосылған» білім беруді дамытудың негізгі бағыттары: 

1. Студенттер категориялары туралы ақпаратты қалыптастырудың ұйымдастырушылық 

шаралары: 

- оқу жылының басында университеттің студенттер контингентін талдау; 

- мүгедектер мен мүгедектер үшін есеп-қисап деректерін қалыптастыру; 

- мүгедектігі бар әрбір студентке арналған жеке іс қағаздарын жүргізу; 

- мүгедектік куәліктерінің жарамдылығын бақылау; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Білім туралы» Заңда көзделген 

төлемдер (әлеуметтік стипендия және материалдық көмек) мақсаты, 

2. Білім беру қызметін ұйымдастыру: ерекше жағдайларды жасау (ПОҚ бар 

адамдардың қажеттіліктерін ескере отырып жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру бағдарламаларын қайта қарау, ДОТ пайдалану арқылы оқытуды ұйымдастыру және 

т.б.). 

3. Арнайы білім беру қажеттіліктері бар студенттерге психологиялық қолдау: 

- осы санаттағы студенттермен психологтың жеке жұмысы; 

- Студенттерді ЖОО-мен оқыту арқылы бейімдеу; 
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- командалық құрылысқа бағытталған жаттығулар. 

4. Терапиялық және сауықтыру шаралары: 

- арнайы бағдарлама бойынша дене шынықтыру; 

- университеттің спорттық-сауықтыру кешендеріне бару; 

- Университеттің медицина қызметкерлерінің консультациялары. 

5. Сабақтан тыс іс-шаралардағы мәдени шаралар: 

- Мүгедектердің және «ПЛО» адамдарының «БАҚ өкілдерінің» қатысуымен іс-

шараларды өткізу; 

- университеттің мәдени және спорттық өміріне ПОҚ-мен студенттерді тарту. 

6. ПЛО-мен студенттерге төзімділік таныту: 

- мүгедектерге, оның ішінде университеттің аумағы арқылы саяхатқа шыққанда, 

волонтерларды (студенттердің арасынан) тарту; 

- инклюзивті білім беру үрдісін ұйымдастыруда студенттік еріктілік; 

- мүгедектер үшін ұйымдастырылған мәдени іс-шараларға студенттік еріктілердің 

қатысуы; 

- төзімді әлеуметтік-мәдени ортаны қалыптастыруға бағытталған дөңгелек үстелдер 

мен тақырыптық іс-шараларды өткізу; 

- мүгедектердің жетістіктері туралы университет сайтында ақпараттандыру.  
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21. Кәсіптік бағдар беру саясаты, түлектерді жұмысқа орналастыру 

 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ қызметінің басым бағыттары студенттердің кәсіптік 

бағдарлануы, жұмысқа орналастыру, бітірушілермен байланыста болу және олардың 

мансаптық өсуін қадағалау болып табылады. 

Кәсіптік бағдар беру жұмысы - студенттердің жоғары сапалы контингентін 

қалыптастыруды қамтамасыз ету үшін университет қызметінің басты бағыттарының бірі. 

Кәсіптік бағдар - кәсіптік өзін-өзі анықтау процесі, еңбек нарығының дамуына, жеке 

кәсіптік мүдделеріне және белгілі кәсіптік салада кәсіптік мансапты құруға арналған 

перспективалар мен перспективаларға негізделген жеке кәсіптік даму жолдарын ұзақ 

мерзімді жоспарлаумен айналысады. 

Университеттегі кәсіптік бағдар беру жүйесінің мақсаты еңбек нарығында бәсекеге 

қабілетті маман дайындау, кәсіптік қызметке дайындалу, жеке мүдде мен әлеуметтік 

қажеттіліктерді қанағаттандыру; кәсіби білімді жылжыту және тарату арқылы студенттердің 

саналы кәсіби өзін-өзі анықтауы үшін жағдай жасау; теориялық дайындық және кәсіби 

практика кезеңінде кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру; студенттердің өмірі мен кәсіби 

жоспарларын, болашақ мамандықтың идеалдарын және жоғары кәсіби нәтижелерге жетудің 

ықтимал үлгілерін жасақтауға бағытталған іс-әрекеттер. 

Университетте кәсіптік бағдар беруді ұйымдастыруды маркетинг, картер және 

жұмыспен қамту орталығы (бұдан әрі - Орталық), «Серпін-2050» штаб-пәтері жүзеге 

асырады.  

Кәсіптік бағдар берудің негізгі бағыттары: 

- жалпы білім беретін мектептер мен колледж түлектері арасында кәсіптік бағдар беру 

(диагностика, профессор таңдау, профессорлық-оқытушылық құрам); 

- үміткерлер үшін дайындық курстарын өткізу; 

- перспективалық және ағымдағы жоспарларды құру, университеттің білім беру 

қызметін маркетинг бойынша деректер банкін құру; 

- бұқаралық ақпарат құралдарында жаңа топты ұйымдастыру үшін жарнамалық 

қызметті жүзеге асыру стратегиясын әзірлеу; 

- үміткерлерге арналған ақпараттық-анықтамалық және жарнамалық материалдарды 

жариялау; 

- жаңа РП-лар мен оқытудың бағыттарын ашуға көмектесу; 

- университеттің білім беру қызметінің сапасы туралы тұтынушылардың пікірін зерттеу 

және олардың бәсекеге қабілеттілігі мен сапасын арттыру бойынша ұсыныстар дайындау; 

- университеттің студенттер контингентін қалыптастыру бойынша органдармен және 

оқу орындарымен байланыс орнату; 

- тестілеу үшін қабылдау комиссиясының жұмысына қатысу, үміткерлерді 

университетке қабылдау мәселелері бойынша кеңес беру; 

- бітірушілердің деректер базасын құрастыру, олардың жұмысқа орналасуы; 

- түлектерге кәсіпорындар мен ұйымдардағы ашық бос орындар туралы ақпарат беру; 

- дайындық курстарын ұйымдастыру; 

- мамандандырылған мектептердің оқу орындарындағы жұмысын ұйымдастыру және 

үйлестіру, Жас мамандардың мектептері; 

- Университетке түсуге дайындық үшін оқу, оқу-әдістемелік материалдар әзірлеу. 

- күз, қысқы және көктемгі демалыс күндері ШҚО мектептері оқушыларын ҰБТ-ға 

дайындау; 

- шетелдік студенттерге арналған дайындық бөлімінің қызметін ұйымдастыру. 

Шетелдік қазақ диаспорасының, оралмандардың және маркетинг және жоғары оқу орнына 

дейінгі дайындық орталығының шетелдік азаматтары үшін дайындық бөлімі 14 жыл бойы 

жұмыс істеді. Көптеген жылдар бойы 1000-нан астам студент дайындық бөлімінде оқыды, 

олардың көпшілігі Қазақстан Республикасының беделді жоғары оқу орындарына сәтті түрде 

кірді. 

Орталықтың қызметі ШҚМУ-мен ынтымақтастық туралы Меморандум шеңберінде 

жүзеге асырылады. С.Аманжолова және Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы. 



103 

 
 

«Серпін-2050» штаб-пәтері «Мәңгілік ел жастары-индустрияға» жобасын жүзеге асыру 

бойынша университеттің жұмысын жүзеге асыратын университеттің құрылымдық бөлімшесі 

болып табылады. Штаб-пәтер 2015 жылы Қазақстан Республикасының 19 ЖОО арасында 

«Серпін-2050» мемлекеттік жобасына ШҚМУ белсенді қатысуы нәтижесінде құрылды. 

Университет Қазақстан Республикасының шығысында , Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, 

Алматы, Жамбыл, Маңғыстау облыстарының жастарынан артық жұмыс күшінің факторы бар 

өңірлердің жасөспірімдерін даярлау және жұмысқа орналастыру мақсатында Қазақстан 

Республикасында «Мәңгілік  ел жастары - индустрияға» - «Серпін - 2050» мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыруға қатысады.  

«Серпін» ұжымының негізгі міндеттері: 

- «Мәңгілік ел жастары - индустрияға»мемлекеттік бағдарламасын іске асыру үшін орта 

мектепте кәсіптік бағдар беруді ұйымдастыру; 

- университеттің білім беру және білім беру бағдарламаларының барлық түрлеріне 

үміткерлерді тартуды қамтамасыз ету; 

- Қазақстан Республикасының оңтүстік өңірлеріне ақпараттық және кәсіби бағдар 

беруді жоспарлау және жоспарлау; 

- оңтүстік өңірлердің талапкерлерінің арасында контингентті құруға қатысу; 

- «Серпін-2050» бағдарламасы бойынша оқитын университет жастарының арасында 

заңсыз іс-әрекеттердің алдын-алу бойынша жұмысты ұйымдастыру; 

- университет әкімшілігінің, жоғары оқу орындарының шешімдерінің орындалуын 

жүзеге асыру; 

- Университеттің жатақханасында «Серпін-2050» бағдарламасының студенттерін шешу 

мәселелерін шешуге көмектесу. 

Мансапқа бағытталған жұмыстар жүргізу үшін, тығыз ынтымақтастықты ұйымдастыру 

мақсатында, Университет Шығыс Қазақстан облысының Білім басқармасымен бірлесіп 

негізгі, анықтамалық және байланыс мектептерін анықтады. Ынтымақтастық туралы 

келісімге қол қойылған 61 мектептің ішінде әртүрлі мектептер бар. 29 базалық мектепте 

мектептермен бірлескен бағдарламаларды әзірлеп, жүзеге асыратын, консультациялық, 

әдістемелік және әдістемелік көмек көрсететін кафедра филиалдары ашылып, оқу-

әдістемелік және ғылыми жұмыстар жинақтарын жариялауға қатысады. 10 филиал Өскемен 

қаласы мен Шығыс Қазақстан облысының кәсіпорындары мен мекемелерінің базасында 

жұмыс істейді. 

Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі бастамашы болған облыстық ЖОО-лардың 

бәсекеге қабілеттілігі және жоғары оқу орындарының түлектерінің кетуін төмендету »атты 

іс-шара аясында Университет кәсіптік бағдар беру бойынша бірқатар іс-шараларға қатысты: -

« MY PRO кәсіптер фестивалі »; ШҚО білім беру басқармасы ұйымдастырған іс-шаралар, 

жоғары оқу орындарының кәсіптік бағдар жұмысы циклограмы және КӘЖ жүйесінің оқу 

орындары, қалалар мен аудандардағы ЖОО күндері, ауылдық мектептерде оқитын 

студенттерге арналған дайындық курстары «Артықшылықтар бойынша демалыстар» 

демалыс күндері, ақпараттық-экскурсиялар, 11 сыныптағы студенттерге арналған ашық 

күндер және т.б. 

Кескіндеме негізіндегі университеттік деңгейдегі кәсіптік бағдар беру іс-шаралары 

факультеттердің «Ашық есік күндері», «Арнайы күндер», «Химиялық калейдоскоп», 

«Психологиялық марафон», «Экологиялық брейн-ринг» және т.б. 

Маркетинг және ЖОО дейінгі дайындық орталығы Шығыс Қазақстан облысының білім 

беру ұйымдарымен ынтымақтастықтың инновациялық нысандарын ұсынады: - «Шығыс 

қорының Алтын қоры» орталығының қызметі арқылы базалық мектептерде кәсіптік бағдар 

беру орталықтарының желісін құру; 

- ЖОО түлектерімен бірге ҰБТ пәндері бойынша оқыған Өскемен орталығының 

жұмысын ұйымдастыру; 

- білім беру мектебінің туризмін дамыту, университетте демалыстық экскурсиялар 

өткізу; 

- мектеп оқушыларына қосымша білім беруді енгізу аясында жазғы ғылыми-танымдық 

жаратылыстану ғылымдары мектебін өткізу; 
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- ШҚО қалалары мен аудандарында ректордың, проректорлардың, декандардың 

қатысуымен келуші топтарды ұйымдастыру; 

- түлектерді мамандықтарға, соның ішінде педагогикалық мамандықтарына 

бағыттайтын мектеп пән олимпиадаларын өткізу. Университетте мансаптық бағыттағы 

жұмыс шеңберінде «Өсім орталығы» мерекелерінде дайындық курстары, сондай-ақ «Шығыс 

қорының алтын қоры» 7 және 5 айлық дайындық курсы ұйымдастырылды. 

Университеттің тиімділігінің айтарлықтай көрсеткіші, білім беру бағдарламаларының 

сапасы түлектерді жұмыспен қамтудың көрсеткіші болып табылады. Мемлекет басшысы 

Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан азаматтарының әл-ауқатын арттыру: табыс пен өмір 

сапасын арттыру» атты Жолдауында: «Университеттің табыстылығын бағалаудың негізгі 

критерийі - бітіргеннен кейін түлектерді жұмысқа орналастыру, жоғары ақы төленетін 

жұмыс орындарында жұмыс істеу». 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ түлектерін жұмысқа орналастыру процесі келесі 

нормативтік-құқықтық актілермен және ішкі нормативтік құжаттармен реттеледі: Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 3119-III Заңы; Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы 

«Сәйкес түрдегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгі ережесін бекіту туралы»; 

2018 жылғы 31 қазандағы «Білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік білім 

беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

№ 604 бұйрығы; 

«Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2012 жылғы 30 наурыздағы № 390 қаулысы (2018 жылғы 16 қарашадағы № 765) 

«Мамандарды жұмысқа жіберу, дербес жұмысқа орналасу құқығын беру, міндеттерін 

орындаудан босату немесе азаматтардың мемлекеттік білім беру тапсырысына, сондай-ақ 

қарарға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге 

«Білім беру грантын беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 Жарлығы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2012 жылғы 22 мамырдағы № 235 («2018 жылғы 8 қазандағы № 551-ге 

өзгертілген)» «Негізгі жоғары оқу орындарында магистрлер мен докторанттарға мақсатты 

дайындық механизмін бекіту туралы»; 

ШҚМУ-нің жас мамандары мен философия докторы (PhD) жұмысқа орналасуы туралы 

ереже С. Аманжолов «, жұмыспен қамтылу циклінің диаграммасы, сондай-ақ түлектердің 

жұмысқа орналасу үшін жыл сайын бекітілген жұмыс жоспары. 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы 

№ 595 бұйрығына сәйкес «тиісті типтегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгі ережесін 

бекіту туралы», «Университет бітірген жылы оқу орнының бағыты бойынша түлектердің 

кемінде 50% жұмыспен қамтылуын қамтамасыз етеді». 

Осы көрсеткішке қол жеткізу үшін Университет бітірушілерді жұмысқа орналастыруға, 

соның ішінде мемлекеттік білім беру гранты бойынша, ауылдық квотамен және «Мәңгілік ел 

жастары - индустрияға»жобасының аясында оқуды аяқтауға көмектесетін ұйымдастыру 

шараларын жүзеге асырады. 

Университетті бітірушілерді жұмысқа орналастыру процесі түлектерді жұмысқа 

орналастыруға жәрдемдесу үшін жауапты тұлғалар мен тұлғалар тарапынан Маркетинг, 

карьера және жұмыспен қамту орталығы, факультеттер, кафедралар ұйымдастырады және 

бақыланады. 

Университет серіктестермен - жұмыс берушілермен және университеттің ақпараттық 

ресурстарымен тікелей байланыста болатын студенттер мен түлектерді жұмысқа 

орналастыруға көмектеседі. Осы мақсатта Университет: - студенттерге жұмысқа орналасу 

мүмкіндіктері туралы, жұмыс іздеушіге қойылатын талаптар туралы ақпараттандыру, 

сондай-ақ әлеуетті жұмыс берушілерді университеттің түлектері туралы ақпараттандыру; 

- жұмыс берушілерге жоғары оқу орындарының түлектерінен қажетті қызметкерлерді 

іріктеуге көмектесу;  

- облыстың кәсіпорындарымен және ұйымдарымен, облыстық және жергілікті 

әкімшіліктермен, жұмыспен қамту орталықтарымен тұрақты өзара іс-қимыл; 
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- жұмысқа орналастыру мәселелері бойынша түлектерді психологиялық оқыту, еңбек 

нарығында өзін-өзі анықтау, мансапты дамыту, жұмыс берушілермен келіссөздер жүргізу; 

- кәсіптік бағдар беру және университеттің түлектерін жұмысқа орналастыруға 

бағытталған ақпараттық және жарнамалық іс-шаралар; 

- кәсіптік бағдарлау, студенттерді жұмысқа орналастыру және түлектерді жұмысқа 

орналастыру мәселелері бойынша студенттік және жастар ұйымдарымен өзара әрекеттесу; 

- түлектерді жұмысқа орналастыру бойынша зерттеулер ұйымдастыру; 

- ақпараттық бухгалтерлік есепті жүргізу және университеттің түлектерінің мәліметтер 

базасын құру, сондай-ақ бітірушілерді жұмысқа жарамды бос орындардың банкі. 

Тұрақты негізде, еңбек нарығында жағдайды білу және кәсіптер мен кәсіптердің белгілі 

бір түрлерінің даму тенденцияларын, сондай-ақ түлектерді жұмысқа орналастыру 

мониторингісін жүргізуге негізделген, бітірушілерге сұранысын зерттеу үшін әріптес-жұмыс 

берушілермен бірлескен жұмыс жүргізіледі. 

Университеттің жұмыспен қамтылуы бес бағыт бойынша жүзеге асырылады: 

1. Оқу үрдісінің сыртқы сапасын бағалау құралдарын жетілдіру: жұмыс берушілердің 

өтініші бойынша ЭС-ті дамыту және жаңарту, білім беру үрдісіне бағдарланған бағдарлау 

бойынша іс-шараларды әзірлеу, кәсіпорындар мен білім беру мекемелеріндегі 

университеттер бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастыру, мамандарды мақсатты оқыту, 

жұмыс берушілерді зерттеу, жұмыс берушілерді бітірушілердің сапасы туралы және т.б. 

2. түлектерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу (жұмыс берушілермен байланыс, хат 

алмасу, бос жұмыс орындарын жинау, бітірушілерді жылжыту), түлектерге арналған 

магистратура түлектерін даярлауды ұйымдастыру, студенттік бизнес-жобалар мен 

кәсіпкерлік бастамаларды дамыту; 

3. Оқу үрдісінде және кәсіпорындардың материалдық-техникалық базасының (өзара 

келісім бойынша) ғылыми жұмыстарын пайдалану, жұмыс берушілерді университеттің 

бірлескен ғылыми және өндірістік қызметіне студенттердің қатысуымен тарту; 

4. Жұмыспен қамтудың әр түрлі іс-шараларын өткізу: Бос жұмыс орындарының 

жәрмеңкесі, түлектерге арналған «Сәттілік стратегиясы», Мансап күндері, софт-кілттерді 

дамыту бағдарламалары, әлеуетті қызметкерлердің сұхбаттары мен тестілеуі, 

компаниялардың университеттік тұсаукесерлері, жұмыс берушілердің өтініші бойынша 

жұмысқа орналасуға үміткерлерді іздеу, «Graduate» жұмыс берушілер үшін электронды 

анықтамалықтың басылымы және т.б .; 

5. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуды аяқтаған түлектерді жұмысқа 

орналастыру, ауылдық жерлерге квота бойынша және «Мәңгілік ел жастары - индустрияға» 

жобасы бойынша: бітірушілерді жеке бөлуге арналған комиссия құру, түлектермен жұмысқа 

орналасу туралы хабардар ету, кездесулер өткізу жұмысқа орналастыру қорытындылары 

туралы құжаттар жинау және жұмысқа қабылдау, ҚР БҒМ Қаржы орталығында тарату 

хаттамаларын тіркеу туралы. 

Университет студенттері С.Аманжолов атындағы ШҚМУ ресми сайтында бос орындар 

тізімімен таныса алады. Түсініктемелерге жас мамандар үшін бос жұмыс орындары және 

студенттер үшін бос жұмыс орындары кіреді. 

Шолуда бос орын туралы ақпарат телефонмен немесе жұмыс берушінің мекен-

жайымен бірге беріледі. Жұмыс берушілер университетке түсуге, бітірушілердің 

дерекқорымен және жас мамандардың түйіндемелерімен таныса алады. 

Тұрақты негізде, хаттар жіберу - әлеуетті жұмыс берушілерге университеттің 

түлектерін жұмысқа орналастыру және одан әрі жұмысқа орналастыру туралы ұсыныстар 

береді. 

Бітірушілерді жұмысқа орналастыру және мансаптық жоспарлау дағдыларын дамыту 

үшін Университет «Кәсіби мансапты құру», «Қалай табысты резюме құруға болады» 

нұсқаулықтарын әзірледі. «Қадамдық нұсқаулық», «Мен аталатын марка», «Мен және менің 

мансабым». 

Университет мемлекеттік білім беру гранты бойынша, оның ішінде ауыл квотасы 

шеңберінде оқып жатқан түлектердің жеке үлесін жүзеге асырады. 
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Түлектерді бөлу жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы ҚР БҒМ Қаржы 

орталығына жіберіледі. 

ЖОО түлектерінің жұмысқа орналасуын және мансаптық өсуін қадағалау жұмысқа 

орналасу фактісін куәландыратын жұмысқа орналасу (босату нәтижелеріне сәйкес 

түлектерге тапсырма береді) негізінде жүзеге асырылады; 

жұмыспен қамту туралы куәлікті; жұмыс берушілердің ресми университет сұрауларына 

жауаптары. 

Университет бітірушілердің тізімін Шығыс Қазақстан облысының ішкі саясат 

басқармасының жастар бөліміне жібереді, ол түлектердің зейнетақы жарналары туралы 

ақпарат алуға мүмкіндік береді. 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

1. Введение 

 

Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова (далее – 

Университет) – один из ведущих учебных, научных, методических и культурных центров 

Восточного региона страны, оказывающий образовательные услуги высшего 

профессионального и послевузовского образования. 

Университет является одним из старейших высших учебных заведений Республики 

Казахстан. В 1952 году в целях подготовки педагогических кадров для Восточного региона 

Казахской ССР Постановлением Совета Министров СССР от 05.07.1952 №17027-Р 

Семипалатинский учительский институт был переведен в г. Усть-Каменогорск, и на его базе 

создан Усть-Каменогорский педагогический институт (УКПИ).  

В 1982 году Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР по результатам Всесоюзного 

социалистического соревнования вузов по организации учебно-воспитательного процесса и 

качества подготовки учителей УКПИ присуждено первое место и переходящее Красное 

Знамя среди 262 педагогических вузов 15 Республик СССР. В 1984 году за достигнутые 

производственные успехи УКПИ был награжден Почётной грамотой Верховного Совета 

Казахской ССР.  

Постановлением Кабинета Министров Казахской ССР от 31 января 1991 года №75 

УКПИ реорганизован в Восточно-Казахстанский государственный университет (ВКГУ).  

В 2003 году Постановлением Правительства Республики Казахстан от 03 октября 2003 

года №1021 ВКГУ было присвоено имя Сарсена Аманжолова – видного ученого лингвиста-

тюрколога, члена-корреспондента Академии наук Казахской ССР.  

Постановлением Правительства РК от 11 октября 2019 года № 752 «О некоторых 

вопросах высших учебных заведении Министерства образования и науки Республики 

Казахстан», приказом председателя Комитета государственного имущества и приватизации 

МФ РК (далее - КГИП МФ РК) № 304 от 21 мая  2020 года «О создании некоммерческого 

акционерного общества «Восточно-Казахстанский университет имени СарсенаАманжолова» 

РГП на ПХВ Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова 

реорганизовано в Некоммерческое акционерное общество (далее - НАО, Общество). 

В 2009 году Университет подписал Великую Хартию Университетов, объединяющую 

более 600 университетов мира. Университет является членом семи международных 

Ассоциаций вузов: Евразийской Ассоциации университетов (1995 г.); Международной 

Академии Высшей школы (1998 г.); Великой Хартии университетов (2009 г.); 

Международного координационного совета «Наш общий дом – Алтай» (СРБА, 2011 г.); 

Ассоциации Азиатских Университетов (2013 г.), Европейской Ассоциации университетов 

(2016 г.), Региональной сети «Образование и подготовка специалистов в области ядерных 

технологий (STAR-NET)» (2016 г.). С 2014 года ректор вуза является председателем в СРБА 

Международного координационного совета «Наш общий дом – Алтай». 

В настоящее время Университет обеспечивает широкий спектр и высокое качество 

образовательных услуг. Основной задачей вуза является подготовка кадров с высшим и 
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послевузовским образованием путем создания необходимых условий для освоения 

образовательных программ, направленных на профессиональное становление и развитие 

личности на основе достижений науки и практики. 

Университет реализует подготовку специалистов по трехступенчатой модели 

профессионального образования (бакалавриат – магистратура – докторантура PhD).  

Академическая политика определяется стратегическими целями Университета, его 

миссией и видением.  

Координация задач качества подготовки специалистов и повышения 

удовлетворенности потребностей обучающихся обеспечивается системой менеджмента 

качества, являющейся составной частью системы менеджмента вуза. 
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2. Паспорт академической политики 
 

Полное 

наименование:  

Академическая политика Восточно-Казахстанского университета 

имени Сарсена Аманжолова. 

 

Основание для 

разработки: 

1. Закон Республики Казахстан от 4 июля 2018 года №171-VI ЗРК 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и 

управленческой самостоятельности высших учебных заведений». 

2. Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года №319-III «Об 

образовании». 

3. Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года 

№636 «Об утверждении Стратегического плана развития Республики 

Казахстан до 2025 года и признании утратившими силу некоторых 

указов Президента Республики Казахстан». 

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 

декабря 2019 года № 988 «Об утверждении Государственной 

программы развития образования и науки Республики Казахстан на 

2020 - 2025 годы».  

5. «Национальная рамка квалификаций» - утверждена протоколом 

от 16 марта 2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по 

социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых 

отношений.  

6. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года №604 «Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования всех уровней 

образования». 

7. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

13 октября 2018 года №569 «Об утверждении Классификатора 

направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским 

образованием». 

8. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

30 октября 2018 года №595 «Типовые правила деятельности 

организаций образования, реализующих образовательные программы 

высшего и (или) послевузовского образования». 

9. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года №600 «Об утверждении Типовых правил приема 

на обучение в организации образования, реализующие 

образовательные программы высшего и послевузовского 

образования».  

10. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

20 апреля 2011 года №152 «Об утверждении Правил организации 

учебного процесса по кредитной технологии обучения».  

11. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

17 июня 2015 года №391 «Об утверждении квалификационных 

требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и 

перечня документов, подтверждающих соответствие им». 

12. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

20 марта 2015 года №137 «Об утверждении Правил организации 

учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям». 

13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 

февраля 2008 года №116 «Об утверждении Правил назначения, 

выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в 

организациях образования». 
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14. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

19 ноября 2008 года №613  «Об утверждении Правил направления для 

обучения за рубежом, в том числе в рамках академической 

мобильности». 

15. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

28 января 2015 года №39 «Об утверждении видов и форм документов 

об образовании государственного образца и Правила их выдачи». 

16. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 

2012 года №390 «Об утверждении Правил направления специалиста на 

работу, предоставления права самостоятельного трудоустройства, 

освобождения от обязанности или прекращения обязанности по 

отработке гражданами, обучавшимися на основе государственного 

образовательного заказа, и внесении изменений и дополнений в 

постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 

года №58 «Об утверждении Правил присуждения образовательного 

гранта»». 

17. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 

2008 года №58 «Об утверждении Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования». 

18. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

8 октября 2018 года №548 «Об утверждении Правил отбора 

претендентов для участия в стипендиальных программах». 

19. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

29 ноября 2007 года №583 «Об утверждении правил организации и 

осуществления учебно-методической и научно-методической 

работы». 

20. Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 21 декабря 2007 года №644 «Об утверждении Типовых правил 

деятельности методического (учебно-методического, научно-

методического) совета и порядок его избрания». 

21. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

28 сентября 2018 года №508 «Об утверждении Правил признания 

результатов обучения, полученных взрослыми через неформальное 

образование, предоставляемое организациями, внесенными в перечень 

признанных организаций, предоставляющих неформальное 

образование». 

22. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

8 февраля 2010 года №40 «Об утверждении Перечня профессий и 

специальностей, получение которых в заочной, вечерней формах и в 

форме экстерната не допускается и Правил выдачи разрешения на 

обучение в форме экстерната в организациях образования, 

реализующих образовательные программы высшего образования». 

23. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

2 октября 2018 года №530 «Об утверждении Перечня направлений 

подготовки кадров с высшим образованием, обучение по которым в 

формах экстерната и заочного обучения не допускается». 

24. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

14 марта 2020 года №108 «Об усилении мер по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях 

образования, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на период пандемии».  

25. Приказ Министерства образования и науки Республики Казахстан 

от 1 апреля 2020 г. №123 «Об усилении мер по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях 
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образования в период пандемии». 

26. Программа развития Восточно-Казахстанского государственного 

университета имени С.Аманжолова на 2018-2022 годы. 

27. П ВКГУ 032-18 «О порядке организации и проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова». 

28. П ВКГУ 033-18 «О порядке предоставления академического 

отпуска обучающимся ВКГУ имени С.Аманжолова». 

29. П ВКГУ 034-18 «О порядке восстановления, перевода и 

отчисления обучающихся». 

30. ПР ВКГУ 002-17 «Правила академической честности». 
31. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «О 

дополнительных мерах по обеспечению качества образования при 

переходе учебного процесса на дистанционные образовательные 

технологии на период пандемии коронавирусной инфекции COVID-

19» от 08 апреля 2020 года № 135;  

32. Методические рекомендации по организации промежуточной и 

итоговой аттестации в организациях высшего и (или) послевузовского 

образования в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, 

утвержденные приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 04 мая 2020 года № 179. 

 

Разработчик:  Департамент академической политики и управления 

образовательными программами. 

  

Срок реализации: 2019-2022 годы. 

  

Периодичность 

пересмотра: 

По необходимости, в случае изменения нормативно-правовых актов, 

регулирующих образовательную деятельность в Республике 

Казахстан, Устава Университета и Стратегии, пересмотра требований 

к разработке образовательных программ и др.  
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3. Основные положения 

 

В целях исполнения поручений, данных Главой государства Н.А.Назарбаевым в 

программе «План нации - 100 конкретных шагов», разработан Закон Республики Казахстан 

от 4 июля 2018 года №171-VІ ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и 

управленческой самостоятельности высших учебных заведений», в котором предусмотрено 

поэтапное расширение академической и управленческой самостоятельности вузов с учетом 

опыта Назарбаев Университета.  

Расширение академической самостоятельности вузов направлено не только на 

укрепление их конкурентоспособности, но и, прежде всего, на повышение социальной 

ответственности за результаты своей деятельности, качество подготовки специалистов, 

формирование современного мировоззрения подрастающего поколения. Именно эти позиции 

нашли отражение в миссии, видении Восточно-Казахстанского университета имени 

С.Аманжолова и в его Академической политике. 

Академическая политика ВКУ имени С.Аманжолова (далее – Академическая политика) 

представляет собой систему мер, правил и процедур по планированию и управлению 

образовательной деятельностью и эффективной организации учебного процесса, 

направленных на повышение качества образования. 

Цель академической политики Университета - достижение высокого уровня качества 

высшего и послевузовского образования, удовлетворяющего потребностям рынка труда, 

личности и соответствующего лучшим мировым практикам.  

Академическая политика включает следующие основные звенья: политику гарантии 

качества образования; политику разработки образовательных программ; политику 

академической честности; политику студентоориентированного обучения; политику 

признания кредитов ECTS; политику приема обучающихся; политику планирования и 

организации учебного процесса; контроль и политику оценивания учебных достижений 

обучающихся; политику перевода, восстановления, отчисления обучающихся, 

предоставления академического отпуска; порядок выплаты государственных стипендий 

обучающимся; политику интернационализации; политику академической мобильности, 

включая кредитную мобильность; политику реализации инклюзивного образования; 

политику профессиональной ориентации, трудоустройства выпускников. 

Университет предоставляет всем обучающимся равные возможности для получения 

качественного и доступного образования. Университет не допускает дискриминации в 

отношении обучающихся с особыми образовательными потребностями, по расовым, 

национальным, этническим, религиозным, половым признакам, а также на основании 

социального положения, семейного положения, физических возможностей, возраста или 

других субъективных критериев. 

Академическая политика обязательна для исполнения всеми структурными 

подразделениями университета, ППС, сотрудниками и обучающимися. Нарушение 

требований Академической политики является основанием для применения к должностным 

лицам университета, ППС, сотрудникам и обучающимся мер дисциплинарного воздействия в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними 

нормативными документами вуза.  
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4. Обозначения и сокращения 

 

В настоящей Академической политике используются следующие обозначения и 

сокращения: 

АК - аттестационная комиссия; 

БД – базовые дисциплины; 

ВК – вузовский компонент; 

Вуз – высшее учебное заведение; 

ВКУ имени С.Аманжолова – Восточно-Казахстанский университет имени 

С.Аманжолова; 

ГОСО – государственный общеобязательный стандарт образования; 

ДАПиУОП - департамент академической политики и управления образовательными 

программами; 

ДАС - Дисциплинарно-антикоррупционный совет; 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

ЕНТ - Единое Национальное Тестирование; 

ЕПВО – Европейское пространство высшего образования; 

ИУП – индивидуальный учебный план; 

КВ – компонент по выбору; 

КТ - комплексное тестирование; 

КТО – кредитная технология обучения; 

КЭД – каталог элективных дисциплин; 

МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан; 

ОВПО - организации высшего и (или) послевузовского образования;  

ОК – обязательный компонент; 

ОП – образовательная программа; 

ООД – общеобразовательные дисциплины; 

Обучающийся с ООП – обучающийся с особыми образовательными потребностями; 

ОПО - отдел послевузовского образования; 

ООиКУП – отдел организации и контроля учебного процесса; 

ОР – офис регистрации; 

ОСД – отдел студенческого делопроизводства; 

ППС - профессорско-преподавательский состав; 

Руководитель ОП – руководитель образовательной программы; 

РУП – рабочий учебный план; 

СОП – совместная образовательная программа; 

СРОП - самостоятельная работа, выполняемая под руководством преподавателя; 

СРО - самостоятельная работа, выполняемая обучающимся самостоятельно; 

ТУПр – типовая учебная программа; 

УМР - учебно-методическая работа; 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины; 

ЦИТОиЦ - центр информационно-технического обеспечения и цифровизации; 

ЦОС «PARASAT» – Центр обслуживания студентов «PARASAT»; 

MOOК - Массовый открытый онлайн курс; 

ЦОР - цифровые образовательные ресурсы; 
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5. Термины, используемые в Академической политике 

 

В настоящей Академической политике используются термины и определения, взятые из 

нормативно-правовых документов, на основании которых она была разработана. 

Ниже приведены наиболее часто используемые и значимые термины в настоящей 

процедуре: 

 

Академический 

календарь 

- календарь проведения учебных и контрольных мероприятий, 

профессиональных практик в течение учебного года с указанием 

дней отдыха (каникул и праздников); 

Академический 

кредит 

- унифицированная единица измерения объема научной и (или) 

учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или) преподавателя; 

Академический 

период  

- период теоретического обучения, устанавливаемый 

самостоятельно организацией образования в одной из трех форм: 

семестр, триместр, квартал; 

Академическая 

мобильность  

- перемещение обучающихся или преподавателей-исследователей 

для обучения или проведения исследований на определенный 

академический период (семестр или учебный год) в другой вуз 

(внутри страны или за рубежом) с обязательным перезачетом 

освоенных учебных программ, дисциплин в виде академических 

кредитов в своем вузе или для продолжения учебы в другом вузе; 

Академический 

рейтинг 

обучающегося  

- количественный показатель уровня овладения обучающимся 

учебной программы дисциплин и (или) модулей и иных видов 

учебной деятельности, составляемый по результатам 

промежуточной аттестации; 

Академическая 

свобода 

 

- совокупность полномочий субъектов образовательного процесса, 

предоставляемых им для самостоятельного определения 

содержания образования по дисциплинам компонента по выбору, 

дополнительным видам обучения и организации образовательной 

деятельности с целью создания условий для творческого развития 

обучающихся, преподавателей и применения инновационных 

технологий и методов обучения; 

Академический 

Совет 

- коллегиальный орган организации высшего и (или) 

послевузовского образования, занимающийся проектированием, 

разработкой и совершенствованием образовательных программ в 

соответствии с потребностями рынка труда; 

Академическая 

степень 

- степень, присуждаемая организацией образования обучающимся, 

освоившим соответствующие образовательные учебные 

программы, по результатам итоговой аттестации; 

Академический час - единица измерения объема учебных занятий или др. видов 

учебной работы. 1 академический час равен 50 минутам; 

используется при составлении Академического календаря, 

расписания учебных занятий, а также при планировании 

педагогической нагрузки и учете работы преподавателя; 

Академическая 

честность 

- совокупность ценностей и принципов, выражающих честность 

обучающегося в обучении при выполнении письменных работ 

(контрольных, курсовых, эссе, дипломных, диссертационных), 

ответах на экзаменах, в исследованиях, выражении своей позиции, 

во взаимоотношениях с академическим персоналом, 

преподавателями и другими обучающимися, а также оценивании; 

Апелляция процедура, проводимая по инициативе обучающегося, в случае 

сомнения в объективном оценивании знаний; 

Асинхронное 

обучение 

- формат обучения, при котором процесс передачи знаний или 

умений не привязан к определенному месту и времени; 
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Бакалавриат - уровень высшего образования, направленный на подготовку 

кадров с присуждением степени «бакалавр» по соответствующей 

образовательной программе с обязательным освоением не менее 

240 академических кредитов; 

Балльно-

рейтинговая 

буквенная система 

оценки учебных 

достижений  

- система оценки уровня учебных достижений в баллах, 

соответствующих принятой в международной практике буквенной 

системе с цифровым эквивалентом, и позволяющая установить 

рейтинг обучающихся; 

Геймификация 

(игрофикация) 

- придание процессам онлайн-обучения игровой значимости, 

техники которого превращают обучение в увлекательный игровой 

процесс с правилами, ролями, виртуальными наградами, миссиями, 

возможностью делать осмысленный выбор для достижения игровой 

цели 

Двудипломное 

образование 

- возможность обучения по двум образовательным программам и 

учебным планам с целью получения двух равноценных дипломов 

или одного основного и второго дополнительного; 

Дескрипторы  - описание уровня и объема знаний, умений, навыков и 

компетенций, приобретенных обучающимися по завершению 

изучения образовательной программы соответствующего уровня 

(ступени) высшего и послевузовского образования, базирующиеся 

на результатах обучения, сформированных  компетенциях и 

академических кредитах; 

Дипломная работа 

(проект)  

- выпускная работа, представляющая собой обобщение результатов 

самостоятельного изучения студентом актуальной проблемы, 

соответствующей профилю образовательной программы; 

Дистанционное 

обучение -  

– форма организации обучения, при которой осуществляется 

взаимодействие педагогического работника и обучающихся на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 

средства обучения) и реализуемое с помощью электронных, 

информационно-коммуникационных технологий, 

телекоммуникационных средств или других средств, 

предусматривающих интерактивность; 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

– образовательные технологии, реализуемые, в основном, с 

применением электронных, информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных средств при опосредствованном или не 

полностью опосредствованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника; 

Докторантура - послевузовское образование, образовательные программы 

которого направлены на подготовку кадров для научной, 

педагогической и (или) профессиональной деятельности, с 

присуждением степени доктора философии (PhD) / доктора по 

профилю по соответствующему направлению подготовки с 

обязательным освоением не менее 180 академических кредитов; 

Докторант - лицо, обучающееся в докторантуре; 

Доктор по профилю  - степень, присуждаемая лицам, освоившим программу 

докторантуры по соответствующей сфере профессиональной 

деятельности и защитившим диссертацию в Республике Казахстан 

или за ее пределами, признанная в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан; 

Доктор философии 

(PhD) 

- степень, присуждаемая лицам, освоившим программу 

докторантуры по научно-педагогическому направлению и 

защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее 
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пределами, признанная в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан; 

Докторская 

диссертация  

- научная работа докторанта, представляющая собой 

самостоятельное исследование, в которой разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как новое научное достижение, или решена 

научная проблема, либо изложены научно обоснованные 

технические, экономические или технологические решения, 

внедрение которых вносит значительный вклад в развитие 

экономики страны; 

Дополнительное 

образование  

- процесс воспитания, обучения, осуществляемый с целью 

удовлетворения всесторонних потребностей обучающихся, 

воспитанников и специалистов; 

Дополнительная 

образовательная 

программа (Мinor) 

- совокупность дисциплин и (или) модулей и других видов учебной 

работы, определенная обучающимся для изучения с целью 

формирования дополнительных компетенций; 

Дуальное обучение 

(элементы)  

- форма подготовки кадров, сочетающая обучение в организации 

образования с обязательными периодами производственного 

обучения и профессиональной практики на предприятии (в 

организации) с предоставлением рабочих мест при равной 

ответственности предприятия (организации), учебного заведения 

и обучающегося; 

Европейская 

система трансферта 

(перевода) и 

накопления 

кредитов (ECTS) 

- способ перевода кредитов, полученных студентом зарубежом, в 

кредиты, которые засчитываются для получения ими степени по 

возвращении в свою организацию образования, а также накопления 

кредитов в рамках образовательных программ; 

Индивидуальный 

учебный план  

- учебный план студента, самостоятельно формируемый им на 

каждый учебный год с помощью эдвайзера на основании 

образовательной программы и каталога элективных дисциплин; 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 

- путь освоения обучающимся образовательной программы с 

учетом его образовательных нужд и будущей профессиональной 

деятельности; перечень учебных дисциплин и иных видов учебной 

работы, определяемый обучающимся самостоятельно в рамках 

соответствующей образовательной программы; 

Инклюзивное 

образование 

- процесс, обеспечивающий равный доступ к образованию для всех 

обучающихся с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

Информационно-

образовательный 

портал 

- системно-организованная взаимосвязанная совокупность 

информационных ресурсов и сервисов Интернет, содержащая 

административно-академическую учебно-методическую 

информацию, позволяющую организовать образовательный 

процесс по ДОТ; 

Информационно-

образовательные 

ресурсы 

- формализованные идеи и знания образовательного характера, 

различные данные, методы и средства их накопления, хранения и 

обмена между источниками и потребителями информации; 

Итоговая 

аттестация 

обучающихся  

- процедура, проводимая с целью определения степени освоения 

обучающимися объема учебных дисциплин и (или) модулей и иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных образовательной 

программой в соответствии с ГОСО; 

Каталог 

элективных 

дисциплин  

- систематизированный аннотированный перечень всех дисциплин 

вузовского компонента и компонента по выбору, включающий их 

краткое описание с указанием цели изучения, основных разделов и 
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ожидаемых результатов обучения; 

Компетенции  - совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов и 

необходимых, чтобы качественно и продуктивно действовать по 

отношению к ним; способность использования приобретенных в 

процессе обучения знаний, умений и навыков в профессиональной 

деятельности; 

Компонент по 

выбору 

- перечень учебных дисциплин и соответствующих минимальных 

объемов академических кредитов, предлагаемых организацией 

высшего и (или) послевузовского образования, самостоятельно 

выбираемых студентами в любом академическом периоде с учетом 

их пререквизитов и постреквизитов; 

Кредит  - унифицированная единица измерения объема учебной работы 

обучающегося/преподавателя; 

Кредитная 

мобильность 

- перемещение обучающихся на ограниченный период обучения 

или стажировки за рубежом - в рамках продолжающегося обучения 

в родном вузе - с целью накопления академических кредитов (после 

фазы мобильности студенты возвращаются в свою организацию 

образования для завершения обучения); 

Кредитная 

технология 

обучения 

- обучение на основе выбора и самостоятельного планирования 

обучающимся последовательности изучения дисциплин и (или) 

модулей с накоплением академических кредитов; 

Магистратура - уровень послевузовского образования, направленный на 

подготовку кадров с присуждением степени «магистр» по 

соответствующей образовательной программе с обязательным 

освоением не менее 60-120 академических кредитов; 

Магистрант  - лицо, обучающееся в магистратуре; 

Магистр - степень, присуждаемая лицам, освоившим образовательные 

программы магистратуры; 

Магистерская 

диссертация 

- выпускная работа, представляющая собой обобщение результатов 

самостоятельного научного исследования магистрантом одной из 

актуальных проблем конкретной специальности соответствующей 

отрасли науки; 

Магистерский 

проект 

- выпускная работа магистранта профильной магистратуры, 

представляющая собой самостоятельное исследование, содержащее 

теоретические и (или) экспериментальные результаты, 

позволяющие решать прикладную задачу актуальной проблемы 

избранной образовательной программы; 

Массовый 

открытый онлайн 

курс (МООК) 

обучающий курс с массовым интерактивным участием с 

применением технологий электронного обучения и открытым 

доступом через Интернет; 

Модуль - автономный, завершенный с точки зрения результатов обучения 

структурный элемент образовательной программы, имеющий четко 

сформулированные приобретаемые обучающимися знания, умения, 

навыки, компетенции и адекватные критерии оценки; 

Модульная 

образовательная 

программа 

- программа обучения, включающая совокупность учебных 

модулей, направленных на овладение обучающимися ключевых 

компетенций, необходимых для получения определенной 

академической степени и/или квалификации; 

Модульное 

обучение 

- способ организации учебного процесса на основе модульного 

построения образовательной программы, учебного плана и учебных 

дисциплин; 
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Национальная 

рамка 

квалификации 

- структурированное описание уровней квалификации, 

признаваемых на рынке труда; 

Неформальное 

образование 

взрослых 

- вид образования, осуществляемый организациями, которые 

предоставляют образовательные услуги, оказываемые без учета 

места, сроков и формы обучения, и сопровождается выдачей 

документа, подтверждающего результаты обучения; 

Обучающиеся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

- лица, которые испытывают постоянные или временные трудности 

в получении образования, обусловленные здоровьем, нуждающиеся 

в специальных, общеобразовательных учебных программах и 

образовательных программах дополнительного образования; 

Образовательный 

грант  

- целевая сумма денег, предоставляемая обучающемуся на 

условиях, установленных законодательством Республики 

Казахстан, для оплаты высшего или послевузовского образования 

с присуждением степени "бакалавр" или «магистр»; 

Обязательный 

компонент  

- перечень учебных дисциплин и соответствующих минимальных 

объемов академических кредитов, установленных ГОСО, и 

изучаемых студентами в обязательном порядке по программе 

обучения; 

Образовательный 

портал 

 системно-организованная, взаимосвязанная совокупность 

информационных ресурсов и сервисов Интернет, содержащая 

административно-академическую и учебно-методическую 

информацию, позволяющая организовать образовательный процесс 

по ДОТ;  

Образовательная 

программа 

- единый комплекс основных характеристик образования, 

включающий цели, результаты и содержание обучения, 

организацию образовательного процесса, способы и методы их 

реализации, критерии оценки результатов обучения; 

Организация 

высшего и (или) 

послевузовского 

образования  

- высшее учебное заведение, реализующее образовательные 

программы высшего и (или) послевузовского образования и 

осуществляющее научно-исследовательскую деятельность; 

Обучающиеся - лица, обучающиеся на образовательных программах 

бакалавриата, магистратуры или докторантуры PhD;  

«Окно 

мобильности» 

- период времени, предусмотренный для международной кредитной 

мобильности, который входит в образовательную программу; 

Основная 

образовательная 

программа (Major) 

- образовательная программа, определенная обучающимся для 

изучения с целью формирования ключевых компетенций; 

Отраслевая рамка 

квалификации 

- структурированное описание уровней квалификации, 

признаваемых в отрасли; 

Офис Регистратора  - академическая служба, занимающаяся регистрацией на учебные 

дисциплины, учетом и перезачетом освоенных кредитов, 

организацией всех видов контроля учебных достижений 

обучающихся, расчетом академического рейтинга и ведением всей 

истории их учебных достижений; 

Перевернутое 

обучение 

модель обучения, при которой преподаватель предоставляет 

лекционный материал для самостоятельного изучения онлайн, а на 

очном занятии происходит практическое закрепление материала. 

Студенты самостоятельно приобретают знания через просмотр 

видеолекций и выполняют тестовые задания на самопроверку. 

После самостоятельного изучения материала студенты на очных 

занятиях могут обсудить содержание лекций, применить на 
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практике знания, полученные в домашних условиях, 

проконсультироваться с преподавателем;  

Пересдача экзамена 

обучающимся 

- возможность пересдать экзамен на платной основе в тот же 

академический период без повторного прохождения программы 

учебной дисциплины в случае получения на экзамене оценки 

«неудовлетворительно», соответствующей «FX»; 

Повторное 

изучение 

дисциплины 

- повторное прохождение дисциплины в случае получения 

итоговой оценки «неудовлетворительно» («F»); 

Признание 

результатов 

обучения 

- процесс формализации результатов образовательного опыта, 

набора компетенций и знаний; 

Прокторинг - процедура наблюдения и контроля за ходом проведения 

промежуточной и итоговой аттестации в дистанционном формате 

(от англ. «proctor» – человек, который следит за ходом экзамена в 

университете);  
Промежуточная 

аттестация 

обучающихся  

- проверка учебных достижений обучающихся, проводимая в виде 

экзамена после завершения изучения дисциплины в период 

экзаменационной сессии; 

Профессиональная 

практика  

- вид учебной деятельности, направленной на закрепление 

теоретических знаний, умений, приобретение и развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

Профессиональный 

стандарт 

- стандарт, определяющий в конкретной области профессиональной 

деятельности требования к уровню квалификации и 

компетентности работника, к содержанию, качеству и условиям 

труда; 

Постреквизиты  - дисциплины и (или) модули и другие виды учебной работы, для 

изучения которых требуются знания, умения, навыки и 

компетенции, приобретаемые по завершении изучения данной 

дисциплины и (или) модули; 

Пререквизиты  - дисциплины и (или) модули и другие виды учебной работы, 

содержащие знания, умения, навыки и компетенции, необходимые 

для освоения изучаемой дисциплины и (или) модули; 

Поток  группа студентов, начавших обучение данной квалификационной 

программы или курса в одном и том же году; 

Рабочая учебная 

программа 

(Syllabus) 

- учебная программа, включающая в себя описание изучаемой 

дисциплины, цели и задачи дисциплины, краткое ее содержание, 

темы и продолжительность их изучения, задания самостоятельной 

работы, время консультаций, расписание проверок знаний 

обучающихся, требования преподавателя, политику оценивания 

знаний обучающихся и список литературы; 

Рабочий учебный 

план  

- учебный документ, разрабатываемый ВУЗом самостоятельно на 

основе образовательной программы и индивидуальных учебных 

планов студентов; 

Регистрация на 

учебную 

дисциплину 

- процедура регистрации обучающихся на учебные дисциплины 

предстоящего академического периода/года; 

Результаты 

обучения  

- подтвержденный оценкой объем знаний, умений, навыков, 

приобретенных, демонстрируемых обучающимся по освоению 

образовательной программы, и сформированные ценности и 

отношения; 
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Рубежный 

контроль 

- контроль учебных достижений обучающихся по завершении 

крупного раздела (модуля) одной учебной дисциплины; 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(СРО) 

- работа по определенному перечню тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, обеспеченных учебно-методической 

литературой и рекомендациями; в зависимости от категории 

обучающихся она подразделяется на самостоятельную работу 

студента (далее – СРС), самостоятельную работу магистранта 

(далее – СРМ) и самостоятельную работу докторанта (далее – 

СРД); весь объем СРО подтверждается заданиями, требующими от 

обучающегося ежедневной самостоятельной работы; 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося под 

руководством 

преподавателя 

(СРОП) 

- работа обучающегося под руководством преподавателя, 

проводимая по отдельному графику; в зависимости от категории 

обучающихся она подразделяется на: самостоятельную работу 

студента под руководством преподавателя (далее – СРСП), 

самостоятельную работу магистранта под руководством 

преподавателя (далее – СРМП) и самостоятельную работу 

докторанта под руководством преподавателя (далее – СРДП); 

Синхронное 

обучение 

разновидность онлайн-обучения, в котором взаимодействие между 

слушателями и преподавателями происходит в режиме реального 

времени. Слушатели могут получать информацию, работать с ней 

самостоятельно или в группах, обсуждать её с другими 

участниками и преподавателями из любого места в единый для всех 

период времени; 

Система 

управления 

обучением (LMS) 

- высокоуровневое, стратегическое решение для планирования, 

проведения и управления всеми учебными мероприятиями, 

включая электронное обучение, виртуальные классы и онлайн-

курсы;  

Средний балл 

успеваемости  

- средневзвешенная оценка уровня учебных достижений 

обучающегося за определенный период по выбранной программе 

(отношение суммы произведений кредитов на цифровой эквивалент 

баллов итоговой оценки по всем видам учебной работы к общему 

количеству кредитов по данным видам работы за данный период 

обучения); 

Стипендия - сумма денег, предоставляемая обучающемуся для частичного 

покрытия расходов на питание, проживание, приобретение учебной 

литературы; 

Стипендиальные 

программы 

- программы, предусматривающие обучение в казахстанских вузах 

иностранцев, в том числе лиц казахской национальности, не 

являющихся гражданами Республики Казахстан, и финансируемые 

из средств государственного бюджета; 

Текущий контроль 

успеваемости 

обучающихся 

- систематическая проверка учебных достижений обучающихся, 

проводимая преподавателем на текущих аудиторных и 

внеаудиторных занятиях в соответствии с учебной программой 

дисциплины (силлабусом); 

Типовая учебная 

программа  

- учебный документ дисциплины обязательного компонента 

образовательной программы, который определяет содержание, 

объем, рекомендуемую литературу и утверждается 

уполномоченным органом в области образования; 

Транскрипт - документ, содержащий перечень освоенных дисциплин и (или) 

модулей, и других видов учебной работы за соответствующий 

период обучения с указанием кредитов и оценок; 

Тьютор - преподаватель, выступающий в роли академического 

консультанта студента по освоению конкретной дисциплины и 

(или) модуля; 
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Учебные 

достижения 

обучающихся 

- знания, умения, навыки и компетенции обучающихся, 

приобретаемые ими в процессе обучения и отражающие 

достигнутый уровень развития личности; 

Учебная нагрузка 

обучающегося 

- измерение времени в академических кредитах, которое требуется 

ему для завершения всей учебной деятельности (посещение лекций, 

семинаров, практических и лабораторных занятий, выполнение 

контрольных, курсовых работ, рефератов, эссе, проектов, всех 

видов профессиональных практик, подготовка и сдача экзаменов, 

написание дипломных работ/проектов, магистерских и докторских 

диссертаций, стажировки и самостоятельная работа), необходимые 

для достижения определенных результатов обучения в 

соответствии с целями образовательной программы; 

Формальное 

образование 

- структурированное обучение, осуществляемое организациями 

образования, результаты которого подтверждаются официальным 

документом об образовании; 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

дидактические материалы по изучаемым дисциплинам и (или) 

модулям, обеспечивающие обучение в интерактивной форме: 

фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, 

объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, 

звукозаписи и иные цифровые учебные материалы;  

Эдвайзер  - преподаватель, выполняющий функции академического 

наставника обучающегося по соответствующей образовательной 

программе, оказывающий содействие в выборе траектории 

обучения (формировании индивидуального учебного плана) и 

освоении образовательной программы в период обучения; 

Экстернат - одна из форм обучения, при которой обучающийся без 

регулярного посещения занятий самостоятельно изучает учебные 

дисциплины соответствующей образовательной программы; 

Экстерн - лицо, не имеющее возможности обучаться в организациях 

образования по состоянию здоровья и (или) временно 

проживающее за рубежом, а также самостоятельно освоившее 

учебные дисциплины соответствующей образовательной 

программы; 

Элективные 

дисциплины 

- учебные дисциплины, входящие в вузовский компонент и 

компонент по выбору в рамках установленных академических 

кредитов и вводимые ВУЗом, отражающие индивидуальную 

подготовку обучающегося, учитывающие специфику социально-

экономического развития и потребности конкретного региона, 

сложившиеся научные школы; 

Электронный 

журнал посещения 

занятий и 

успеваемости 

- онлайн-журнал, регулярно заполняемый преподавателями на 

информационно-образовательном портале вуза в течение 

академического периода. 
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6. Политика гарантии качества образования 

 

Интеграция Казахстана в мировое образовательное пространство обусловливает 

необходимость гармонизации казахстанского образования с зарубежными системами 

образования. Вхождение Республики Казахстан в общеевропейское образовательное 

пространство накладывает определенные требования как на национальную систему гарантии 

качества, так и на механизмы внутривузовских систем. Гарантия качества образования – 

одно из важнейших условий признания вуза в академической среде и на рынке труда. 

Требования Болонского соглашения к системам обеспечения качества образования 

определены «Стандартами и рекомендациями для гарантии качества высшего образования в 

европейском пространстве» (ЕSG). 

В своей деятельности Университет исходит из понимания качества образования как 

комплексной характеристики образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

выражающей степень соответствия ГОСО РК, нормативным документам Правительства РК, 

МОН РК, требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе, степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. Обеспечение качества 

должно создать такую образовательную среду, в которой содержание образовательных 

программ, возможности обучения и материально - техническая база будут соответствовать 

цели. 

Университет считает обеспечение гарантии высокого качества образования одним из 

главных приоритетов в своей деятельности, развивает культуру признания важности 

качества. Обеспечение высокого качества образования и постоянное совершенствование 

образовательного процесса в Университете - не самоцель, а необходимые инструменты 

профессиональной подготовки специалистов.  

Политика Университета в области качества образования основывается на ряде 

положений: 

1. Цель Университета – удовлетворение требований потребителей и ожиданий 

заинтересованных сторон (стейкхолдеров). На основе точного и полного учёта требований и 

ожиданий потребителей и заказчиков Университет добьётся устойчивого доверия 

абитуриентов, обучающихся и их родителей, государственных органов, заинтересованных 

руководителей предприятий, организаций и фирм. 

2. Руководство несёт ответственность за качество на всех направлениях деятельности 

Университета. Личная ответственность каждого за качество работы должна быть обеспечена 

путём четкой регламентации обязанностей и полномочий руководства, преподавателей, 

сотрудников и других категорий работников. 

3. Ведущий принцип: «Преподаватель – гарант качества образования». Руководство 

Университета поощряет творческую инициативу преподавателей и сотрудников по 

совершенствованию качества учебного процесса и научных исследований, по внедрению 

новых технологий обучения и научных результатов. 

4. Поддержка научно-исследовательской работы, проводимой в Университете. 

Руководство Университета постоянно поддерживает учёных и исследователей и создает 

условия для организации, проведения, внедрения и коммерциализации результатов научно-

исследовательских работ. 

5. Качество работы Университета – общее дело.  

6. Мониторинг качества – основа достижения поставленных целей. Руководство 

систематически анализирует результаты деятельности для достижения уверенности в том, 

что политика качества воплощается в жизнь. 

Основные направления политики в области качества образования: 

1. модернизация образовательного процесса: 

- разработка новых востребованных образовательных программ; 

- разработка и внедрение новых образовательных технологий и систем обучения; 

- развитие международного сотрудничества в системе непрерывного образования, 

повышение международной репутации Университета; 
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- использование принципов Болонского процесса при сохранении национальных 

традиций в деле подготовки кадров; 

- модернизация содержания образования, учёт и удовлетворение потребностей и 

ожиданий внешних и внутренних потребителей; 

- развитие взаимовыгодного сотрудничества с партнёрами; 

2. модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности: 

- создание точек генерации исследований мирового уровня и экспертного 

сопровождения; 

- внедрение результатов научно-исследовательской деятельности в академический 

процесс подготовки кадров; 

- развитие инновационной деятельности; 

- развитие международного научного сотрудничества; 

- создание условий и инфраструктуры, способствующих ведению эффективных 

научных исследований и продвижению их результатов; 

3. укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества 

выпускников Университета: 

- кадровое обновление и привлечение лучших отечественных и зарубежных 

преподавателей, исследователей и практиков, выпускников государственной программы 

«Болашак»; 

- поддержка и стимулирование профессионального роста профессорско-

преподавательского состава; 

- создание системы работы с талантливой молодежью и сообществом выпускников 

Университета; 

- стимулирование творческой активности каждого работника и обучающихся и 

повышение их персональной ответственности за результат своего труда; 

- повышение конкурентоспособности обучающихся и выпускников Университета на 

казахстанском и международном рынках труда и занятости, совершенствование процесса 

трудоустройства и развития их карьеры; 

- совершенствование механизма взаимодействия с работодателями и выпускниками; 

- обеспечение единства обучения и воспитания; 

4. модернизация инфраструктуры: 

- развитие поддерживающей инфраструктуры; 

- развитие Домов студентов Университета; 

- открытие научно-образовательных Центров, лабораторий, студий; 

5. совершенствование организационной структуры Университета и повышение 

эффективности управления: 

- совершенствование организационной структуры; 

- разработка и контроль реализации стратегических и оперативных планов; 

- вовлечение в процесс обеспечения эффективного управления всех участников 

образовательного процесса: преподавателей, обучающихся, административно-

управленического персонала; 

- обеспечение чёткой регламентации полномочий и ответственности работников на 

всех уровнях управления, а также развитие корпоративной культуры, атмосферы доверия и 

благожелательности; 

- непрерывное отслеживание результативности процессов системы менеджмента 

качества по установленным показателям, итогам внутренних аудитов и результатам 

социологических исследований; 

- постоянное улучшение результативности системы менеджмента качества 

Университета. 

Университет периодически проходит внешние процедуры гарантии качества в 

различных формах, что позволяет оценить эффективность университетских процессов 

гарантии качества, предоставить информацию общественности о качестве деятельности вуза. 

Политика Университета в области качества образования включает: 

- политику гарантии качества; 
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- обеспечение качества образовательных программ; 

- студентоориентированное обучение; 

- обеспечение качества образовательных ресурсов и системы поддержки обучающихся; 

- гарантию качества преподавательского состава; 

- оценку реализации политики в области качества; 

- информационную открытость. 

Обеспечение качества образовательных ресурсов и систем поддержки обучающихся 

осуществляются Университетом за счет обеспечения необходимыми образовательными 

ресурсами: 

- учебный процесс: материально-технической базой, информационными сервисами, 

доступными для обучающихся современными библиотечными, информационными 

ресурсами, электронными образовательными ресурсами; 

- социальной инфраструктурой, обеспечивающей доступность качественного 

образования для обучающихся разных возможностей и возрастных групп; 

- высоко профессиональным профессорско-преподавательским составом, наставниками 

(эдвайзерами); 

- необходимыми условиями для самостоятельной и исследовательской работы. 

Информационная открытость реализуется через предоставление информации об 

образовательной деятельности Университета, ориентированной на заинтересованные 

целевые аудитории, в т.ч. абитуриентов, обучающихся, выпускников, родителей, 

работодателей и широкую общественность.  

Университет регулярно публикует информацию о своей деятельности:  

- о реализуемых образовательных программах и присваиваемых квалификациях; 

- о достижениях обучающихся и успехах выпускников; 

- о проводимых академических, научных и общественных мероприятиях; 

- о взаимодействии с предприятиями и организациями науки, бизнеса, культуры, СМИ; 

- о возможностях трудоустройства выпускников; 

- достоверную информацию о контингенте обучающихся, сведения о ППС, отчеты и пр. 
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7. Политика разработки образовательных программ 

 

В рамках Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты РК по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности 

высших учебных заведений» определены компетенции Университета. Одной из них является 

самостоятельная разработка образовательных программ (далее – ОП) высшего и 

послевузовского образования. При этом основным критерием является учет динамики и 

перспектив развития отраслей экономики и социальной сферы, тенденций рынка труда, 

потребностей работодателей, образовательных запросов населения.  

Процедура разработки ОП регламентируется в вузе следующими нормативно-

правовыми актами и внутренней нормативной документацией: приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан №604 от 31 октября 2018 года «Об утверждении 

государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования»; 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года 

№152 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения»; П ВКГУ 011-15 «О модульной образовательной программе»; П ВКГУ 002-19 

«Требования к разработке каталога элективных дисциплин». 

Процессу разработки ОП предшествует анализ трендов в образовании, исследование 

динамики развития основных показателей конъюнктуры рынка труда, анализ и 

прогнозирование востребованности кадров.  

При разработке ОП вуз стремится обеспечить:  

- реализацию основных государственных задач, поставленных Главой государства, 

Правительством РК и пр.; 

- развитие системы постоянной связи с работодателями для приближения ОП к 

потребностям рынка труда и профессиональным стандартам; 

- актуализацию содержания ОП, в том числе, через интеграцию с научной и 

инновационной деятельностью Университета; 

- участие обучающихся в разработке ОП через механизмы, установленные в 

Университете; 

- повышение доли ОП, доступных для освоения на иностранном (английском) языке; 

- проведение регулярного мониторинга успеваемости и достижений обучающихся с 

целью оценки эффективности ОП; 

- совершенствование применяемых образовательных технологий; 

- усиление практико-ориентированной направленности ОП, расширение возможностей 

для прохождения профессиональной практики в организациях, на предприятиях, развитие 

целевого обучения. 

Разработка и актуализация ОП в Университете осуществляется по следующему 

алгоритму: 

1. Разработка проекта ОП рабочей группой из числа ППС кафедры и партнеров - 

работодателей в соответствии с Национальной рамкой квалификации, отраслевыми рамками 

квалификации и профессиональными стандартами (при наличии), ГОСО, типовыми 

учебными планами и типовыми программами дисциплин. Обязательным является 

соответствие ОП сформулированным целям, согласующимся с миссией вуза, запросами 

работодателей и обучающихся. 

2. Обсуждение проекта ОП на заседании кафедры. 

3. Экспертиза ОП, ее востребованности, формируемых компетенций и ожидаемых 

результатов обучения на заседании комитета Академического совета. 

4. Разработка комитетом Академического Совета рекомендаций по внесению 

изменений и дополнений в ОП. 

5. Корректировка ОП с учетом рекомендаций, данных Академическим Советом 

(актуализация ОП (в части элективных дисциплин) по модулям; корректировка содержания 

ОП (модулей для достижения результатов обучения) с учетом современных требований; 

определение методов преподавания, обучения и оценки, обеспечивающих достижение 

результатов обучения; разработка оценочных заданий для измерения результатов обучения 
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по ОП и пр.). 

6. Осуществяется обсуждение ОП на заседаниях проектных комитетов, Проектного 

офиса, Академического совета университета.  

7. Утверждение Каталога элективных дисциплин (далее - КЭД), модульной 

образовательной программы (далее – МОП) на Ученом Совете Университета (в соответствии 

с Циклограммой учебно-методической деятельности ВКУ имени С.Аманжолова. 

Ведущая роль в разработке и актуализации ОП отводится Проектных комитетов, в 

состав которого, наряду с преподавателями, выпускниками и обучающимися Университета, 

входят представители партнеров - работодателей. Деятельность Проектных комитетов 

регламентируется П ВКГУ 050-19 «Положение о Проектном офисе». 

Основными задачами деятельности Проектных комитетов являются: планирование, 

экспертиза ОП; повышение конкурентоспособности ОП, оперативное реагирование на 

изменения внешней среды; подготовка предложений по внедрению образовательных и 

организационных инноваций в образовательный процесс Университета; развитие 

сотрудничества Университета с работодателями, вузами - партнерами (с целью согласования 

ОП) и др. 

Проектные комитеты состоят по ОП (далее – комитеты). Состав комитетов обновляется 

ежегодно и утверждается приказом ректора Университета. По итогам работы комитетов 

ежегодно актуализируются ОП вуза. Рекомендации по внесению новой элективной 

дисциплины (траектории) в ОП или, наоборот, ее устранению (в связи с утратой 

актуальности) отражаются в протоколах комитетов. 

Основной рабочей учебно-методической документацией при разработке ОП являются: 

Каталог элективных дисциплин, модульная образовательная программа, учебно-

методический комплекс дисциплины. Их разработка регламентируется отдельными 

внутренними положениями (П ВКГУ 013-18 «О разработке модульных образовательных 

программ»; П ВКГУ 001-19 «О разработке каталога элективных дисциплин»; П ВКГУ 002-20 

«Положение об учебно-методическом комплексе дисциплин»). 

Все ОП Университета разрабатываются по принципу модульного обучения. 

Структура ОП включает в себя следующие компоненты:  

1) название ОП; 

2) уровень ОП (бакалавриат/магистратура/PhD докторантура); 

3) паспорт ОП, перечень формируемых компетенций; 

 в области родного языка;  

 в области иностранных языков;  

 фундаментальная математическая, естественнонаучная и техническая подготовка;  

 компьютерная;  

 учебная; 

 социальная (межличностная, межкультурная, гражданская);  

 предпринимательская, экономическая;  

 культурная, а также дополнительные способности - критическое мышление, 

креативность (творчество), инновационное измерение, активная жизненная позиция); 

 4) содержание образовательной программы в рамках видов модулей с указанием в 

разрезе каждого модуля формируемые компетенций, объем в казахстанских кредитах и в 

кредитах ECTS, период изучения, компоненты модуля (код и название составляющих модуля 

(дисциплин, практик и т.п.), циклы дисциплин ООД, БД, ПД, принадлежность обязательному 

компоненту или компоненту по выбору, количество кредитов и форма контроля 

относительной каждой составляющей модуля); 

 5) сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей 

образовательной программы. 

 6) КЭД (на 3-х языках); 

 7) модульный справочник (на 3-х языках); 

 8) учебные программы практик (на 2-х языках: казахский и русский); 
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 9) копии договоров с базами практики, заключенные за 1 месяц до начала учебного 

года; 

 10) заявки работодателей на элективные дисциплины. 

Для содействия обучающимся в формировании индивидуальной траектории обучения, 

предоставления им возможности альтернативного выбора элективных учебных дисциплин, 

составления индивидуального учебного плана разрабатывается Каталог элективных 

дисциплин (далее – КЭД). КЭД представляет собой систематизированный аннотированный 

перечень всех дисциплин компонента по выбору и содержит их краткое описание с 

указанием цели изучения, содержания (основных разделов) и ожидаемых результатов 

обучения.  

Структура КЭД: 

- перечень элективных дисциплин по каждой ОП вуза, содержащий разделы: 

порядковый номер, код дисциплины, наименование дисциплины, количество кредитов; 

- краткое описание содержания дисциплины (цель, задачи, формируемые 

компетенции); 

- пререквизиты и постреквизиты каждой учебной дисциплины. 

Кодировка дисциплин в КЭД осуществляется в соответствии с ГОСО РК 5.05.001-2005 

«Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского образования». 

Доступ к КЭД обеспечивается через официальный сайт Университета. Кроме того, 

экземпляры КЭД находятся в отделе организации и контроля учебного процесса, на 

кафедрах.  

Все ОП, реализуемые Университетом, должны: 

1) актуализироваться на постоянной основе с учетом обновления содержания 

образования: 

- в рамках реализации различных государственных программ (в частности, 

государственной программы «Цифровой Казахстан»);  

- в рамках реализации «Дорожной карты развития трехъязычного образования на 2015-

2020 годы» (совместный приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 

5 ноября 2015 года №622, Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 9 ноября 

2015 года №344 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 ноября 

2015 года №1066); 

- в соответствии с изменениями, происходящими в системе дошкольного и среднего 

образования и пр. 

2) иметь практико-ориентированную направленность (внедрение элементов дуального 

обучения; организация профессиональной практики и пр.); 

3) быть адаптированными для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (далее - ООП). 

Перечень всех реализуемых вузом ОП размещается на сайте вуза.  

С целью качественной организации образовательного процесса, а также постоянного 

мониторинга соответствия действующих и вновь разрабатываемых ОП требованиям 

нормативно-правовых документов в Университете приказом ректора вуза назначаются 

руководители ОП, а также руководители направлений подготовки.  
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8. Политика академической честности 

Академическая честность занимает центральное место в системе ценностей 

Университета, так как это одно из обязательных условий достижения академической 

свободы, а также реализации миссии вуза. ВКГУ является членом антикоррупционной 

хартии вузов Восточно-Казахстанской области, а также Лиги академической честности, в 

состав которой входят вузы Казахстана.  

Под академической честностью понимается совокупность ценностей и принципов, 

выражающих честность обучающегося в обучении при выполнении письменных работ 

(контрольных, курсовых, эссе, дипломных, диссертационных), ответах на экзаменах, в 

исследованиях, выражении своей позиции, во взаимоотношениях с академическим 

персоналом, преподавателями и другими обучающимися, а также оценивании. 

Задачами внедрения политики академической честности в Университете являются:  

- предотвращение и устранение фактов академической нечестности среди 

обучающихся, ППС и сотрудников; 

- воспитание нетерпимого отношения к любым видам академической нечестности; 

- проведение постоянной целенаправленной работы по воспитанию у обучающихся, 

ППС и сотрудников академической честности. 

Политика академической честности, реализуемая в ВКГУ, находит отражение в 

основных нормативно-правовых документах вуза, регламентирующих академический 

процесс (ПР ВКГУ 002-17 «Правила академической честности»; П ВКГУ 032-18 «О порядке 

организации и проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова»; П ВКГУ 034-18 «О порядке 

восстановления, перевода и отчисления обучающихся» и др.). Вузом также разработаны 

«Кодекс чести студента», «Кодекс чести преподавателя» (утвержден решением Ученого 

совета вуза от 12.09.2014 г., протокол №1). 

Основными составляющими академической честности в образовательном процессе 

Университета являются: 

- добросовестность - честное, тщательное выполнение обучающимися оцениваемых и 

неоцениваемых работ; 

- осуществление охраны прав автора и его правопреемников - признание авторства и 

охрана произведений, являющихся объектом авторского права, посредством правильной 

передачи чужой речи, мыслей и указания источников информации в оцениваемых работах; 

- открытость - прозрачность, взаимное доверие, открытый обмен информациями и 

идеями между обучающимися, ППС и сотрудниками; 

- правдивость - моральное качество, требующее говорить истину, не скрывать от 

других участников академического сообщества и самого себя действительное положение 

дел; 

- принципиальность - положительное нравственное качество членов академического 

сообщества вуза, верность определенной идее в убеждениях и последовательное проведение 

этой идеи в поведении; 

- верность принятым обязательствам; 

- уважение прав и свобод личности - право свободного выражения мнений и идей 

обучающимися, ППС и сотрудниками. 

С целью реализации политики академической честности ППС и сотрудники обязаны:  

- знать об ответственности за проявление академической нечестности и быть готовыми 

к применению различных санкций; 

- соблюдать все принципы и правила академической честности; 

- содействовать внедрению принципов академической честности в образовательный 

процесс Университета; 

- предупреждать случаи академической нечестности;  

- препятствовать любой возможности нарушения «Правил академической честности»; 
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- информировать о каждом случае нарушения «Правил академической честности» в 

письменном виде. При необходимости обращаться к администрации университета за 

помощью; 

- посещать семинары и практические занятия по вопросам, касающимся поддержки 

академической честности.  

Администрация университета обязана: 

- обеспечить разъяснение «Правил академической честности» ППС, сотрудникам и 

обучающимся Университета; 

- препятствовать любой возможности нарушения требований, установленных 

«Правилами академической честности»;  

- координировать работу по принятию мер при нарушении «Правил академической 

честности» обучающимися, ППС и сотрудниками через деятельность Дисциплинарно-

антикоррупционного совета. 

Процедура принятия мер в случае выявления фактов академической нечестности 

регламентируется ПР ВКГУ 002-17 «Правила академической честности». 

В случае проявления академической нечестности: 

1) со стороны обучающихся вуза: 

- во время аудиторных и внеаудиторных занятий: после первого допущенного 

нарушения созданной комиссией проводится беседа с обучающимся; составляется акт, в 

котором фиксируются вынесенное предупреждение и принимаемая мера (снижение оценки 

за оцениваемую работу; аннулирование письменной работы обучающегося, рекомендация к 

повторному проведению контрольного мероприятия и пр.). В случае повторного допущения 

фактов академической нечестности в течение учебного года вновь создается комиссия, 

составляется акт и передается в Дисциплинарно-антикоррупционный совет (далее – ДАС) 

для принятия дальнейших решений; 

- во время промежуточной или итоговой аттестации: обучающийся, проявивший 

академическую нечестность, удаляется из аудитории без права пересдачи экзамена в тот же 

академический период. При этом в экзаменационную ведомость вносится запись «Удален с 

экзамена за проявление академической нечестности» с указанием ее вида. Повторная сдача 

экзамена осуществляется в Летнем семестре или в следующем академическом семестре на 

платной основе. При этом обучающийся вновь записывается на данную учебную 

дисциплину, посещает все виды учебных занятий, выполняет все виды учебной работы 

согласно рабочей учебной программе и сдает экзамен. В случае повторного удаления с 

экзамена (в течение всего периода обучения в вузе) обучающийся отчисляется без права 

дальнейшего восстановления в ВКУ имени С.Аманжолова. 

2) со стороны преподавателей, сотрудников вуза: лицо, выявившее нарушение, 

уведомляет в письменном виде руководителя структурного подразделения, который обязан в 

этот же день передать в ДАС служебную записку о принятии мер, приложив заявление лица, 

выявившего нарушение, и вещественные доказательства. На основе поступивших в ДАС 

документов принимается решение о вынесении наказания. 

С целью исполнения задач по повышению качества образования, реализации политики 

академической честности в Университете открыт и функционирует Центр обслуживания 

студентов «PARASAT» (далее – ЦОС). Его основная цель – предоставление обучающимся 

услуг административного, консультативного характера по принципу «одного окна» на 

основе высоких стандартов обслуживания.  
Деятельность ЦОС направлена на предупреждение коррупционных рисков, создание 

условий прозрачности и доступности при получении образовательных услуг.  
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9. Политика студентоориентированного обучения 

 

Университет реализует политику студентоориентированного обучения - процесс 

качественного преобразования в обучающей среде, направленный на повышение 

самостоятельности обучающихся и их критической способности через результато-

ориентированный подход.  

В Руководстве пользователя ECTS (Европейский Союз, 2015) отмечено: 

студентоцентрированное обучение требует открытого диалога и обратную связь между 

студентами, преподавателями и соответствующими администраторами, с помощью которых 

их потребности и стремления могут быть выражены и обсуждены. Все заинтересованные 

стороны должны быть вовлечены в конструктивное обсуждение разработки и реализации 

программ. Необходимо обеспечить студентам выбор и удовлетворение различных 

потребностей (например, должна быть предоставлена возможность для развития 

индивидуальной траектории обучения, гибкой организации обучения, преподавания и 

оценки деятельности, необходимых для совмещения различных стилей обучения), чтобы 

расширить выбор для обучающихся и учебно-методических материалов и мероприятий, 

открыть возможности для студентов с различными профилями или потребностями. 

Академическая политика Университета основывается на понимании того, что 

студентоориентированный подход к управлению образовательным процессом предполагает 

формирование партнерских отношений с обучающимися. Такие отношения должны 

характеризоваться ясностью и прозрачностью требований, как к уровню учебных 

достижений, так и к процедурам контроля, а также наличием «обратной связи» с 

обучающимися, доступностью результатов и их анализа для всех заинтересованных сторон. 

В данном подходе делается упор на результаты обучения, которые становятся главным 

итогом образовательного процесса для обучающегося с точки зрения знания, понимания и 

способностей, а не на средства и методы обучения, которые используют преподаватели для 

достижения этих результатов.  

В Университете реализация принципа студентоориентированного обучения 

осуществляется через проектирование и организацию образовательного процесса, при 

котором: 

1) учебные планы составляются в соответствии с международными стандартами; 

2) обучающиеся выступают полноправными членами субъект-субъектных отношений, 

при которых они берут на себя долю ответственности за обучение, обсуждают и 

взаимодействуют друг с другом и с преподавателем при выборе целей и способов их 

достижения; 

3) выстраивается индивидуальная образовательная траектория, при этом обучающийся 

выбирает как дисциплины по основной образовательной программе, так и по 

дополнительной. Порядок выбора и освоения дисциплин по дополнительной 

образовательной программе осуществляется для получения дополнительных компетенций по 

смежным или профильным образовательным программам, а также для удовлетворения 

личных потребностей обучающегося. Обучающимся самостоятельно (с помощью 

эдвайзеров) формируется индивидуальный учебный план на основании образовательной 

программы и Каталога элективных дисциплин; 

4) обеспечивается альтернативный выбор элективных учебных дисциплин и свободный 

выбор обучающимся преподавателя при регистрации на дисциплины; 

5) допускается освоение обучающимся за семестр меньшего или большего числа 

академических кредитов в соответствии с ГОСО (основным критерием завершенности 

обучения по программам бакалавриата является освоение обучающимся не менее 240 

академических кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной деятельности 

студента); 

6) качественно организуется ежедневная самостоятельная работа обучающегося, 

данный процесс подтверждается руководствами преподавателя и заданиями, перечнем 

литературы; 

7) результаты обучения и положительные оценки, полученные обучающимся на 
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предыдущих уровнях обучения и в других организациях формального образования, 

признаются вузом с перезачетом академических кредитов. При переводе, восстановлении 

достигнутые результаты обучения, положительные оценки обучающегося признаются с 

переносом академических кредитов с одной ОП в другую, с одной организации образования 

в другую организацию образования. Все академические кредиты и достигнутые результаты 

обучения, полученные обучающимися в формальном и неформальном образовании, 

накапливаются в течение всей жизни; 

8) правила оценивания учебных достижений включают смягчающие обстоятельства 

(возможность повторной пересдачи экзамена в случае получения оценки 

«неудовлетворительно», соответствующей «FX» (в соответствии с П ВКГУ 032-18 «О 

порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова»); возможность продления 

сроков экзаменационной сессии в случае неявки на экзамен по уважительной причине; 

официальная процедура апелляции результатов экзамена и пр. Оценка точно отражает 

достижения обучающегося; 

9) преподаватель выступает в роли педагога-менеджера, тьютора, а не транслятора 

учебной информации; 

10) информация используется как средство организации деятельности, а не цель 

обучения; 

11) программы и технологии обучения формируются исходя из требований будущей 

профессии и возможностей обучающегося; 

12) учитываются достижения обучающихся и их отзывы при оценке работы ППС; 

13) профессиональный рост ППС фокусируется на потребностях обучающихся и 

улучшении качества их достижений; 

14) обязательным является участие обучающихся в разработке ОП, мероприятиях по 

обеспечению качества; 

15) основной акцент делается на организацию различных видов деятельности 

обучающихся; 

16) академическая политика направлена на обеспечение потребностей различных 

категорий обучающихся: по образовательному гранту, на платной основе, за счет средств 

других организаций; занятых на полный рабочий день, частично или полностью 

работающих, имеющих особые образовательные потребности или ограниченные 

возможности (материальные). 

Предполагаемые ожидания для обучающихся: 

- совместная с другими внутренними заинтересованными стейкхолдерами 

ответственность за осуществление обеспечения качества; 

- развитие возможностей для самоконтроля, самообучения; 

- наличие четких целей обучения, разработка стратегии обучения, включающей 

аудиторные и внеаудиторные мероприятия, контроль за достижением целей обучения. 

Для преподавателей: 

- совместная ответственность за осуществление внутреннего обеспечения качества; 

- работа в партнерстве с обучающимися, укрепление взаимного уважения 

преподавателя и обучающегося; 

- совершенствование форм и педагогических методов преподавания; 

- регулярная обратная связь о приемах и способах, используемых для оценки и 

корректировки педагогических методов; 

- профессиональный и личностный рост.  

Для Университета: 

- поощрение институциональной культуры, которая придает особое значение среде 

студентоориентированного обучения; 

- гарантия финансирования образовательных ресурсов и служб поддержки для 

преподавателей и обучающихся;  

- признание отличного преподавания и обучения; инноваций в педагогике;  

- привлечение обучающихся к дизайну и разработке ОП, обеспечению качества, 
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предоставлению услуг для обучающихся;  

- разработка гибких путей обучения: мультидисциплинарные и межфакультетские 

курсы по выбору; широкий выбор учебных программ; расширенное предоставление 

программы (неполный рабочий день, дистанционное обучение и пр.); 

- создание четких процедур рассмотрения жалоб обучающихся; 

- создание строгих внутренних структур и процедур по обеспечению качества (оценки 

программ, оценки дисциплин); 

- укрепление академической целостности и приверженности нормам этического 

поведения в образовательном процессе. 

С целью реализации студентоориентированного обучения Университет обеспечивает 

обучающихся различными видами руководств (Справочником-путеводителем «Почемучник 

первокурсника», «Правилами внутреннего распорядка ВКГУ имени С.Аманжолова», 

режимом работы отделов, порядком оплаты за обучение; политикой и процедурами оценки 

учебных достижений студентов; информацией об образовательных программах и пр.).  

Документы, разъясняющие основную политику вуза, предназначенную для 

обучающихся, доступны на официальном сайте и информационно-образовательном портале 

Университета, информационных стендах факультетов (модульные образовательные 

программы, Каталоги элективных дисциплин, расписания учебных занятий и др.).  

Для поддержки обучающихся и сопровождения их в академической деятельности в 

Университете функционирует Офис регистрации, которым осуществляется запись 

обучающихся на учебные дисциплины, ведется учет освоенных кредитов, вся история 

учебных достижений обучающихся, организуется промежуточная и итоговая аттестации и 

пр. Для проведения организационно-методических и консультационных работ с 

обучающимися привлекаются эдвайзеры.  

В Университете деятельность института эдвайзеров регламентируется П ВКГУ 016-17 

«Положение о порядке организации деятельности эдвайзеров в Восточно-Казахстанском 

государственном университете имени С. Аманжолова».  

Основные задачи эдвайзеров:  

- оказание помощи обучающимся в определении индивидуальной образовательной 

траектории обучения и освоении ОП; 

- оказание помощи обучающимся в ориентации и адаптации к учебному процессу в 

пределах всего университета; 

- содействие обучающимся в профессиональной ориентации и выборе дисциплин и 

преподавателей;  

- содействие обучающимся в составлении и корректировке индивидуальных учебных 

планов; 

- участие в работе заседаний кафедры, совета факультета и т.д., рассматривающих 

вопросы успеваемости и академического статуса обучающихся; 

- осуществление деятельности по разработке учебно-методической документации. 

Для лиц с особыми образовательными потребностями в Университете создаются 

специальные условия для получения образования. Политика реализации инклюзивного 

образования описана в п. 20 настоящей Академической политики.  
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10. Политика признания кредитов ECTS. Политика признания квалификаций в 

области высшего образования  

 

10.1 Политика признания кредитов ECTS.  

Одно из направлений Академической политики Университета - внедрение системы 

ECTS – студентоориентированной системы накопления и перевода кредитов, основанной на 

принципе прозрачности процессов изучения, преподавания и оценки. Кредиты ECTS 

выражают объем изучения на основе определенных результатов обучения и связанной с 

ними учебной нагрузкой. Система ECTS основана на определении рабочей нагрузки 

обучающегося, или трудоемкости, требуемой для достижения целей программы обучения. 

Принципом ECTS является то, что эти цели должны быть определены в терминах 

достижения результатов обучения и достижения компетентностей, которые будут 

приобретены и сформированы в процессе обучения. 

Кредиты в ECTS могут быть получены только после успешного завершения требуемой 

работы и соответствующей оценки достигнутых результатов изучения. Кредиты 

размещаются по всем образовательным компонентам программы обучения (модули, курсы, 

дипломная работа и т.д.) и отражают количество работы в часах, которую требует каждый 

компонент, чтобы достигнуть его определенных целей. 

Система кредитов не отменяет оценок: кредиты отражают объем выполненной работы, 

а оценка - качество полученных знаний и навыков. 

Политика признания кредитов ECTS: признание является обязательным элементом 

образовательной деятельности в условиях кредитной технологии обучения. Система ECTS 

устанавливает, что один и тот же модуль должен нести один и тот же кредит, независимо от 

программы, в которой он расположен. 

Перевод кредитов – процесс признания кредитов, полученных в одном контексте 

(программе, учебном заведении), в другом официальном контексте с целью получения 

квалификации. Кредиты ECTS, присуждаемые обучающимся по одной программе, могут 

быть перенесены в другую программу, реализуемую тем же самым или другим учебным 

заведением. Признание кредитов основано на результатах обучения, а не на формальных 

процедурах, которые привели к завершению квалификации или ее компонентов. Признание 

означает, что количество зачетных единиц, полученное за достигнутые результаты обучения 

соответствующего уровня, в другом контексте заменит количество зачетных единиц, 

которые определены для этих результатов обучения в учебном заведении, присуждающем 

зачетные единицы.  

Зачетные единицы, присужденные в одной ОП, могут быть перенесены в другую ОП, 

реализуемую тем же самым или другим учебным заведением. Успешный перенос зачетных 

единиц требует их академического признания. Признание зачетных единиц - это процесс, 

посредством которого вуз удостоверяет, что определенные результаты обучения, 

достигнутые и оцененные в другом учебном заведении, соответствуют установленным 

требованиям одной из программ этого вуза. При перезачете освоенных кредитов по учебным 

дисциплинам различие в формах итогового контроля не принимается во внимание.  

Система «накопления» кредитов: основной принцип заключается в дополнении 

учебной нагрузки с учетом специфики уровня, содержания программы и контроля 

результатов обучения в рамках данного уровня. В системе накопления кредита кредитные 

единицы накапливаются в пределах последовательной образовательной программы, отражая 

некоторый объем работы, успешно законченный на некотором уровне для признанной 

квалификации. 

Рейтинговая шкала ECTS: оценочная шкала ECTS основана на уровне обучающегося 

при конкретном оценивании, то есть, как он/она выполнила работу по отношению к другим 

обучающимся (таблица 10.1).  

Таблица 10.1 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений обучающихся  

с переводом в традиционную шкалу оценок 
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Оценка по буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент  

Баллы (%-ное 

содержание) 

Оценка по традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Удовлетворительно 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX  0 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 

 

Средний балл успеваемости (GPA) – средний балл всех оценок, измеряемый согласно 

количеству кредитов, полученных за каждую дисциплину, по которой была получена оценка.  

При подсчете GPA числовое обозначение оценки умножается на количество кредитов, 

закрепленных за дисциплиной. Результаты всех дисциплин суммируются. Для определения 

совокупного среднего академического балла полученная сумма делится на общее количество 

кредитов, полученных обучающимся. В транскрипте обучающегося указываются GPA за 

академический период, год обучения и весь период обучения.  

 

10.2 Политика признания квалификаций в области высшего образования  

С целью выполнения обязательств, принятых Казахстаном в рамках Закона РК «О 

ратификации Конвенции о признании квалификаций в области высшего образования в 

Европейском регионе» (Лиссабон, 1997 год), реализации параметров Болонского процесса, а 

также способствования признанию полученной квалификации казахстанских выпускников 

вузов при дальнейшем продолжении обучения и (или) трудоустройстве каждому выпускнику 

Университета, наряду с основным документом об образовании, выдается Diploma 

Supplement. 

Diploma Supplement начинается с преамбулы: «Цель Приложения к диплому – 

предоставить достаточные независимые данные для улучшения международной 

«прозрачности» и справедливого академического и профессионального признания 

квалификаций (дипломы, сертификаты и т.д.).  

Diploma Supplement включает 8 разделов: 

1) информация, идентифицирующая обладателя квалификации; 

2) информация, идентифицирующая квалификацию; 

3) информация об уровне и продолжительности квалификации; 

4) информация о программе и полученных результатах; 

5) информация о функции квалификации; 

6) дополнительная информация; 

7) сертификация приложения; 

8) информация о национальной системе высшего образования. 

Diploma Supplement выдается каждому выпускнику на английском языке 

автоматически и бесплатно.  

Diploma Supplement для обучающихся бакалавриата и магистратуры готовится 

выпускающими кафедрами. Копия документа сдается в ОСД и хранится в личном деле 

обучающегося. 
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11. Политика приема обучающихся 

 

Политика приема в ВКУ имени С.Аманжолова регламентируется следующими 

нормативно-правовыми актами: Законом Республики Казахстан № 319-III «Об образовании» 

от 27 июля 2007 года; приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года №600 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, реализующих образовательные программы высшего и 

послевузовского образования»; приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 8 октября 2018 года №548 «Об утверждении Правил отбора претендентов для 

участия в стипендиальных программах». 

Университет заинтересован в зачислении абитуриентов с высокой академической 

успеваемостью, которые в будущем смогут добиться высоких результатов в 

профессиональной сфере. Процедура приема обучающихся основывается на принципах 

открытости и прозрачности. 

Формирование контингента Университета осуществляется посредством размещения 

государственного образовательного заказа (образовательные гранты) на подготовку кадров, а 

также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и/или иных источников. 

Для приема документов и зачисления в Университет создается приемная комиссия. 

Приемная комиссия состоит из нечетного числа членов. Председателем приемной комиссии 

назначается ответственный секретарь приемной комиссии.  

Процедура приема в вуз лиц, желающих участвовать в конкурсе на присуждение 

образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета 

или средств, поступивших из республиканского бюджета в рамках целевых трансфертов, 

регламентируется приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года №600 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, реализующих образовательные программы высшего и 

послевузовского образования» 

В вуз принимаются лица, имеющие общее среднее, техническое и профессиональное, 

послесреднее, высшее образование, по результатам ЕНТ и творческих экзаменов набравшие 

не менее – 70 баллов по области образования «Педагогические науки», не менее 50 баллов в 

другим областям образования. 
Лица, не набравшие пороговый балл по результатам ЕНТ, зачисляются в вуз по очной 

форме обучения на платной основе до завершения первого академического периода (условно 

зачисленные). По завершении 1-го академического периода обучения в вузе данные лица 

повторно сдают ЕНТ в установленные сроки. Лица, не набравшие пороговый балл по итогам 

ЕНТ, отчисляются из вуза. 

Выпускникам организаций среднего, технического и профессионального или 

послесреднего образования, поступающих на образовательные программы высшего 

образования, требующие творческой подготовки, за исключением поступающих по 

родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих 

сокращенные сроки обучения, прошедшим ЕНТ и желающим участвовать в конкурсе на 

присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств 

республиканского бюджета или местного бюджета и (или) зачислиться на платное обучение  

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего 

образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета и (или) 

зачисления на платное обучение претендентам необходимо, чтобы по результатам ЕНТ 

минимальный балл соответствовал не менее 5-ти баллам – по истории Казахстана, 

грамотности чтения – язык обучения, и не менее 5-ти баллам по каждому творческому 

экзамену. 
Прием в вуз лиц, имеющих техническое и профессиональное или послесреднее 

образование с квалификацией «специалист среднего звена» или «прикладной бакалавр» по 

родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих 

сокращенные сроки обучения, осуществляется по результатам ЕНТ. 
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Прием в вуз лиц, имеющих высшее образование, по группе ОП, предусматривающих 

сокращенные сроки обучения на платной основе, осуществляется приемной комиссией вуза в 

форме письменного экзамена, за исключением поступающих по группе образовательных 

программ, требующих творческой подготовки. 

Прием в вуз лиц, имеющих высшее образование, по группе образовательных программ, 

требующих творческой подготовки, предусматривающих сокращенные сроки обучения на 

платной основе, осуществляется приемной комиссией в форме творческого экзамена. 

Прием иностранных граждан на обучение в вуз на платной основе осуществляется по 

результатам собеседования, проводимого приемной комиссией в течение календарного года. 

При этом зачисление иностранных граждан осуществляется в соответствии с академическим 

календарем за 5 (пять) дней до начала следующего академического периода. 

Проведение специальных и (или) творческих экзаменов осуществляется по группам 

ОП, в соответствии с Перечнем групп образовательных программ, по которым проводятся 

специальные и (или) творческие экзамены. 

Для организации и проведения специальных и (или) творческих экзаменов решением 

ректора вуза создается комиссия на период проведения экзамена. В состав комиссии по 

творческим экзаменам по направлению подготовки «Подготовка учителей с предметной 

специализацией общего развития» входят представители местного уполномоченного органа 

в области культуры и спорта. Комиссия состоит из нечетного количества, и большинством 

голосов из числа членов комиссии избирается председатель комиссии. Решение комиссии 

считается правомочным, если на заседании присутствуют не менее двух третей ее состава. 

Решение комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих на 

экзамене. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

Лица, поступающие на группу образовательных программ высшего образования, 

требующих творческой подготовки, имеющие документы об общем среднем, техническом и 

профессиональном или послесреднем образовании, сдают два творческих экзамена. Лица, 

поступающие на группу образовательных программ высшего образования, требующих 

творческой подготовки по родственным направлениям подготовки кадров высшего 

образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, сдают один творческий 

экзамен. 

Для выпускников организаций среднего или технического и профессионального, 

послесреднего образования, поступающих на группу ОП высшего образования, требующих 

творческой подготовки, учитываются баллы по истории Казахстана, грамотности чтения 

(язык обучения). Для лиц, поступающих на группу образовательных программ высшего 

образования, требующих творческой подготовки по родственным направлениям подготовки 

кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, 

учитываются баллы по профилирующей дисциплине. 

Лица, поступающие в вуз по области образования «Педагогические науки», сдают один 

специальный экзамен, проводимый приемной комиссией вуза. При этом учитываются баллы 

по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения), 

двум профильным предметам. Для лиц, поступающих по родственным направлениям 

подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки 

обучения, учитываются баллы по общепрофильной и профилирующей дисциплинам. 

Программы проведения специальных и (или) творческих экзаменов разрабатываются 

вузом и утверждаются председателем приемной комиссии.  

Творческие экзамены для поступающих, имеющих документы об общем среднем или 

техническом и профессиональном, послесреднем образовании, оцениваются по 40-балльной 

системе. Творческий экзамен для поступающих по родственным направлениям подготовки 

кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, 

оценивается по 20-балльной системе. Специальный экзамен для поступающих по области 

образования "Педагогические науки" оценивается в форме – «допуск» или «недопуск». 

На период проведения экзаменов создается апелляционная комиссия, состав которой 

состоит из нечетного числа членов, включая ее председателя.  
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Граждане Республики Казахстан, поступающие на основе государственного гранта, 

заключают договор об отработке не менее 3 (трех) лет в порядке, определяемом 

Правительством Республики Казахстан. 

Порядок приема и проведения вступительных экзаменов в магистратуру. 

В магистратуру принимаются лица, освоившие ОП высшего образования. Лица, 

поступающие в магистратуру, сдают комплексное тестирование по группам образовательных 

программ, состоящее из теста по иностранному языку, теста по профилю группы 

образовательных программ, теста на определение готовности к обучению.  

Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение 

иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) 

владения иностранным языком, освобождаются от вступительного экзамена по 

иностранному языку в магистратуру по следующим языкам. Подлинность представляемых 

сертификатов проверяется приемной комиссией вуза. 

По результатам вступительного экзамена по иностранному языку и комплексного 

тестирования выдается сертификат. Пересдача вступительных экзаменов и комплексного 

тестирования в год их сдачи не допускается. 

Порядок приема и проведения вступительных экзаменов в докторантуру. 

В докторантуру принимаются лица, имеющие степень "магистр" и стаж работы не 

менее 1 (одного) года. Прием заявлений (в произвольной форме) для лиц, претендующих на 

обучение по государственному образовательному заказу в рамках целевой подготовки по 

группам образовательных программ докторантуры осуществляется в вузе. 

Поступающие в докторантуру предоставляют международные сертификаты, 

подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими 

компетенциями (стандартами) владения иностранным языком. Подлинность представляемых 

сертификатов проверяется приемной комиссией вуза. 

Вступительный экзамен по группам образовательных программ докторантуры 

проводится самостоятельно вузом. При этом, поступающий сдает вступительный экзамен по 

группе образовательных программ докторантуры только в том вузе и научной организации, в 

которую поступает. 

На период проведения вступительных экзаменов в докторантуру в вузе создаются 

экзаменационные комиссии по группам образовательных программ. Допускается создание 

одной экзаменационной комиссии по родственным направлениям подготовки кадров. 

Экзаменационные комиссии по группам образовательных программ формируются из числа 

профессорско-преподавательского состава вуза, сотрудников вузов и научных организаций, 

имеющих ученую степень доктора или кандидата наук или степень доктора философии 

(PhD) по соответствующему профилю. Состав экзаменационных комиссий с указанием их 

председателей утверждается приказом ректора вуза. 

За 20 календарных дней до проведения экзаменов вуз направляет в МОН РК график 

проведения вступительных экзаменов по группам образовательных программ докторантуры. 

При несогласии с результатами экзамена и для обеспечения соблюдения единых требований 

создается Республиканская комиссия по рассмотрению апелляций при МОН РК и в вузе - 

апелляционная комиссия. Председатель и состав Республиканской апелляционной комиссии 

утверждаются приказом МОН РК. Состав апелляционной комиссии в вузе утверждается 

приказом председателя приемной комиссии. Республиканская апелляционная комиссия 

рассматривает обоснованность предложения апелляционной комиссии и в течение одного 

дня после поступления предложения апелляционной комиссии принимает решение о 

добавлении баллов лицу, апеллирующему результаты вступительного экзамена по 

иностранному языку или результаты комплексного тестирования для обучения в 

магистратуре. 

Порядок зачисления на образовательные программы послевузовского образования. 

Зачисление лиц в магистратуру осуществляется по итогам комплексного тестирования 

в соответствии со шкалой 150-балльной системы оценок: не менее 75 баллов, в том числе по 

иностранному языку – не менее 25 баллов, по профилю группы образовательных программ: с 

выбором одного правильного ответа – не менее 15 баллов, с выбором одного или нескольких 
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правильных ответов – не менее 20 баллов, по тесту на определение готовности к обучению – 

не менее 15 баллов. 

На обучение по образовательному заказу на конкурсной основе зачисляются лица, 

набравшие наивысшие баллы по комплексному тестированию и (или) сумме вступительных 

экзаменов: 1) для научно-педагогической магистратуры – не менее 100 баллов; 2) для 

профильной магистратуры – не менее 80 баллов; 3) для докторантуры – не менее 150 баллов. 

Лицам, имеющим сертификаты о сдаче теста по иностранному языку (английский, 

французский, немецкий), засчитывается наивысший балл по 100-балльной системе оценок. 

Зачисление в число докторантов осуществляется приемной комиссией вуза по итогам 

вступительного экзамена по группам образовательных программ докторантуры и 

сертификата, подтверждающего владение иностранным языком в соответствии с 

общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком.  

При зачислении в вузы докторанты самостоятельно выбирают образовательную 

программу из соответствующей группы образовательных программ.  

Прием на обучение на образовательные программы послевузовского образования за 

счет средств местного бюджета. 

Конкурс на государственный образовательный заказ проводится в соответствии с 

баллами вступительного экзамена по группам образовательных программ. 

Обучение иностранцев в бакалавриате, магистратуре и докторантуре осуществляется на 

платной основе. Право на получение иностранцами бесплатного высшего и послевузовского 

образования на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным 

заказом (образовательным грантом) определяется международными договорами Республики 

Казахстан. 

Лицам, получившим документы об образовании в зарубежных организациях 

образования, для поступления в бакалавриат, магистратуру и докторантуру в соответствии с 

полученным уровнем образования и профилем подготовки, необходимо пройти процедуру 

признания или нострификации документов об образовании. Документы об образовании, 

выданные зарубежными организациями образования, признаются на территории Республики 

Казахстан в соответствии с международными договорами (соглашениями). Иностранные 

граждане могут предоставить отсканированные документы в электронном виде с 

предоставлением оригиналов к моменту проведения отборочного (вступительного) экзамена. 

Иностранные граждане, в том числе лица казахской национальности, не являющиеся 

гражданами Республики Казахстан, могут быть зачислены на обучение в Университет в 

соответствии с «Правилами отбора претендентов для участия в стипендиальных 

программах» (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 октября 

2018 года № 548). Отбор претендентов на стипендиальные программы для обучения по 

полной программе осуществляется уполномоченным органом в области образования. 

Процедуры зачисления иностранных обучающихся, включенных в программу 

двудипломного образования в общий контингент обучающихся, определяются 

Университетом на основании международных договоров, зарегистрированных в 

уполномоченном органе образования. При этом в приказе об их зачислении должна стоять 

отметка «включенное образование» и необходимо указать период, срок обучения, 

количество дисциплин и объем осваиваемых кредитов. 

Вуз после завершения приема обучающихся и выдачи документов об образовании 

выпускникам в течение месяца направляет информацию в уполномоченный орган в 

области образования и (или) вносит эти данные в единую информационную систему 

образования уполномоченного органа в области образования. 
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12. Организация адаптационной недели обучающихся 1 курса 

 

Адаптационная неделя проводится в Университете с целью создания условий для 

успешной интеграции обучающихся в новую образовательно-воспитательную систему 

Университета, новую систему требований и контроля, в новый коллектив или, для 

иногородних обучающихся, – в новые условия жизнедеятельности. 

Процесс адаптации регламентируется в вузе П ВКГУ 020-17 «О проведении 

мероприятий по адаптации студентов-первокурсников к системе обучения в ВКГУ им. 

С.Аманжолова». 

Адаптация обучающихся 1 курса Университета осуществляется в несколько этапов: 

- период интенсивной адаптации - сентябрь-декабрь; 

- период коррекционной работы и психологического сопровождения групп и отдельных 

обучающихся (январь – июнь). 

Первый этап предполагает активную работу по ознакомлению обучающихся с: 

- особенностями организации учебно-воспитательного процесса, основными 

структурными подразделениями вуза, учебно-лабораторной и материально-технической 

базой факультетов; 

- историей и традициями Университета; 

- «Правилами внутреннего распорядка»; «Кодексом чести студента», «Правилами 

проживания в домах студентов», «Правилами академической честности ВКГУ им. 

С.Аманжолова» и пр. 

На первом этапе проводятся лекции, знакомящие первокурсников со спецификой 

кредитной технологии обучения; учебной работы на лекциях, практических занятиях, в 

библиотеке, подготовкой к сессии, организацией самостоятельной работы, режимом труда и 

отдыха, работой на интернет-портале Университета и др.  

Необходимую информацию (расписание занитий, индивидуальный учебный план, 

транскрипт, информация для регистрации на учебные дисциплины) студенты получают через 

личный кабинет на информационно-образовательном портале. Логин и пароль для входа в 

личный кабинет первоначально присваиваются по умолчанию в период регистрации 

абитуриента (логин - ИИН, пароль - удостоверение личности). В дальнейшем. с целью 

недопущения коррупционного риска, эти данные в личном кабинете могут быть изменены 

студентом самостоятельно. 

Особое внимание уделяется социально-педагогической адаптации студентов 1 курса, 

обучающихся по программе «Серпін-2050» «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!». В план 

мероприятий включаются беседы, индивидуальные и групповые консультации, 

направленные на изучение, анализ и устранение проблем, возникших в процессе адаптации 

обучающихся; проводится психологическое диагностирование и консультирование данной 

категории обучающихся, в том числе, в онлайн режиме; организуется досуг.  

Конкретную помощь обучающимся оказывают эдвайзеры и кураторы, которые 

проводят групповые и индивидуальные консультации, в том числе, по формированию 

траектории обучения и выбору дисциплин и преподавателей. 

С целью реализации студентоориентированного подхода организуется работа по 

сопровождению обучающихся 1 курса наставниками из числа студентов старших курсов, по 

привлечению обучающихся к студенческому самоуправлению, участию в работе спортивных 

секций, кружков, творческих коллективов, к научно-исследовательской работе.  

Первый этап обеспечивает реализацию диагностической, рефлексирующей, 

прогнозирующей, научно-методической и обучающей функций адаптации, включающих: 

- изучение особенностей личности первокурсников кураторами и эдвайзерами, 

организацию психолого-педагогической поддержки; 

- формирование у обучающихся готовности к преодолению трудностей на этапе 

обучения; 

http://infoeto.ru/avtomotocentr.html
http://infoeto.ru/pojelaniya-zamechaniya-viskazivaniya-nashih-chitatelej.html
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- организацию досуговой деятельности с элементами тренинга для смягчения 

эмоционального кризиса в дидактической адаптации обучающихся, кризиса 

взаимоотношений с преподавателями; 

- прогнозирование процесса и результата адаптации. 

В ходе второго этапа продолжается работа по социально-педагогической адаптации 

обучающихся к условиям обучения в Университете, созданию атмосферы психологической 

комфортности, условий для самореализации, оранизуется деятельность по социальной 

защите интересов и прав обучающихся и пр. Активно проводится коррекционная работа и 

психологическое сопровождение отдельных обучающихся. 

Для достижения наибольшей результативности адаптационных мероприятий до начала 

учебного года проводится адаптационная (ориентационная) неделя, основная цель которой - 

знакомство, снятие стресса от первичного контакта и обеспечение обучающихся 

необходимой информацией для возможности свободного ориентирования к началу учебного 

процесса. Сроки проведения адаптационной недели отражаются в академическом календаре.  

Для проведения адаптационной недели в Университете разрабатывается План, который 

утверждается ректором Университета.  

О месте и времени проведения адаптационной недели обучающиеся информируются 

через эдвайзеров, сотрудников приемной комиссии и посредством объявлений на 

официальном сайте, информационно-образовательном портале вуза. 

Основными показателями успешности адаптации первокурсников являются: 

- академическая успешность; 

- удовлетворенность первокурсников организацией учебного процесса; 

- активность; 

- эмоциональная комфортность; 

- принятие норм и требований вуза; 

- соматическое здоровье и пр. 
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13. Политика планирования, организации и реализации учебного процесса 

 

Политика планирования, организации и реализации учебного процесса в ВКУ имени 

С.Аманжолова регламентируется следующими нормативно-правовыми актами и внутренней 

нормативной документацией: «Типовыми правилами деятельности организаций образования, 

реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования» - 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года 

№595; «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех 

уровней образования» - приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года №604; «Об утверждении Правил организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения» - приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 апреля 2011 года №152 (с изм. от 12 октября 2018 года №563); «Об 

утверждении правил организации и осуществления учебно-методической и научно-

методической работы – приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 

29 ноября 2007 года №583 (с изм. от 28 сентября 2018 года №507); П ВКГУ 032-18 «О 

порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова»; ПР ВКГУ 002-17 

«Правила академической честности»; П ВКГУ 004-17 «Об организации и проведении 

летнего семестра в ВКГУ имени С.Аманжолова» и пр. 

Университет осуществляет подготовку кадров в соответствии с образовательными 

программами; индивидуальными учебными планами обучающихся; типовыми учебными 

программами дисциплин обязательного компонента цикла общеобразовательных дисциплин 

(далее – ООД), рабочими учебными планами и рабочими учебными программами по 

дисциплинам (силлабусами). Организация учебного процесса в рамках одного учебного года 

осуществляется на основе академического календаря, который утверждается решением 

Ученого совета в июне.  

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается согласно академическому 

календарю и состоит из академических периодов-семестров, включающих текущий 

контроль, рубежный контроль, промежуточную и итоговую аттестации, профессиональную 

практику, летний семестр и каникулы. Продолжительность семестра теоретического 

обучения составляет 15 недель.  

В соответствии с Положением «Об организации и проведении летнего семестра в 

ВКГУ имени С.Аманжолова» для ликвидации академических задолженностей и изучения 

дополнительных курсов на платной основе организуется летний семестр сроком не более 6 

недель. В рамках летнего семестра обучающийся имеет право регистрироваться на 

дисциплины не позднее, чем за неделю до начала летнего семестра. Обучающиеся посещают 

все виды учебных занятий, определенных в рамках летнего семестра, сдают все виды 

контроля, предусмотренные учебным планом. Обучающиеся выпускного курса, имеющие 

академическую задолженность или не набравшие GPA, устраняют их в течение повторного 

года обучения.  

Преподаватель, задействованный в летнем семестре, организует учебную деятельность 

согласно рабочей учебной программе дисциплины, в соответствии с которой он обязан 

провести все виды учебных занятий, предусмотренных данной рабочей учебной программой. 

Экзаменационная сессия по окончании летнего семестра не предусматривается, 

экзаменационный контроль осуществляется по мере завершения изучения отдельных 

дисциплин. 

К проведению лекционных занятий допускаются преподаватели, имеющие ученую 

степень доктора наук и (или) кандидата наук, степень доктора философии (PhD) и (или) 

доктора по профилю, ученые звания (ассоциированный профессор (доцент), профессор), а 

также с академическими степенями магистра соответствующих наук и (или) старшими 

преподавателями. К чтению лекций и (или) проведению других видов учебных занятий 

также привлекаются научные работники, заслуженные деятели культуры, искусства, спорта, 

члены творческих союзов или опытные специалисты.  
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Для проведения экзамена назначаются экзаменаторы из числа ведущих преподавателей 

вуза, имеющих ученую степень (доктор наук / кандидат наук / доктор философии (PhD) / 

доктор по профилю) или степень магистра (не ниже должности старшего преподавателя), а 

также квалификацию, соответствующую профилю данной учебной дисциплины и, как 

правило, не ведущие занятия по этой дисциплине на данном академическом потоке (группе) 

в текущем академическом семестре.  

Учебная работа подразделяется на аудиторную (лекции, семинары, практические, 

студийные и лабораторные занятия) и внеаудиторную, к которой относятся все остальные 

виды учебной работы. 

Вуз самостоятельно определяет формы, методы и средства обучения, создавая 

максимально благоприятные условия для освоения обучающимися ОП высшего и 

послевузовского образования. При этом учебные занятия проводятся с учетом 

инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки, 

техники, технологий, информационных систем, в интерактивной форме. Преподаватель вуза 

имеет свободу выбора способов и форм организации и проведения учебных занятий, методов 

обучения при условии соблюдения требований учебных планов и учебных программ. 

Планирование и организация образовательной деятельности осуществляется на основе 

учебно-методической документации. Учебный процесс обеспечивается следующей учебно-

методической документацией: модульными образовательными программами; каталогами 

элективных дисциплин; рабочими учебными планами; учебно-методическими комплексами 

дисциплин (УМКД). 

Модульная образовательная программа строится по модульному принципу, 

разрабатывается в соответствии с Национальной, отраслевой рамкой квалификации и 

профессиональными стандартами и ориентируется на результат обучения. Порядок 

разработки модульной образовательной программы регламентируется П ВКГУ 027-13 (с изм. 

от 08.02.2016 г.) «О модульной образовательной программе».  

Учебные планы разрабатываются в двух формах: 

1) индивидуальные учебные планы; 

2) рабочие учебные планы.  

По каждой образовательной программе разрабатывается Каталог элективных 

дисциплин (далее – КЭД), который обеспечивает обучающимся возможность 

альтернативного выбора элективных учебных дисциплин для формирования индивидуальной 

образовательной траектории. Порядок разработки КЭД регламентируется П ВКГУ 002-19 «О 

разработке Каталога элективных дисциплин». Наиболее подробная информация о структуре 

модульной образовательной программы, КЭД представлена в п.7 настоящей Академической 

политики. 

На основании образовательной программы и КЭД обучающимися с помощью 

эдвайзеров разрабатываются индивидуальные учебные планы (далее – ИУП). В ИУП 

включаются дисциплины и виды учебной деятельности (практики, научно-исследовательская 

/ экспериментально-исследовательская работа, формы итоговой аттестации) обязательного 

компонента (ОК), вузовского компонента (ВК) и компонента по выбору (КВ). 

Обучающийся ОП с сокращенным сроком обучения (на базе технического и 

профессионального, или послесреднего, или высшего образования, или Назарбаев 

Интеллектуальных Школ):  

- формирует свой ИУП в зависимости от достигнутых результатов обучения, 

освоенных пререквизитов на предыдущем уровне образования, которые обязательно 

перезасчитываются Университетом и включаются в его транскрипт; 

- имеет индивидуальные сроки обучения и объем образовательной программы, которые 

определяются Университетом самостоятельно на основе действующей ОП. 

В рабочих учебных планах (далее - РУП) определяется перечень дисциплин на учебный 

год и их трудоемкость в кредитах, порядок изучения, виды учебных занятий и формы 

контроля, а также другие виды учебной деятельности (практики, государственный экзамен, 

написание и защита дипломной работы (проекта). 
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РУП строится по принципу последовательности изучения дисциплин и строгого учета 

пререквизитов при изучении каждой дисциплины. РУП служит основой для составления 

расписания учебных занятий и расчета трудоемкости учебной работы преподавателя. 

Заведующие кафедрами, обеспечивающие учебный процесс по всем формам обучения, 

обязаны закрепить преподавателей в автоматизированной информационной системе вуза за 

дисциплинами кафедры в соответствии с РУП на следующий учебный год за месяц до 

окончания текущего учебного года. 

Заведующие кафедрами в течение семестра контролируют посещение занятий ППС, 

взаимопосещение, организуют замещение занятий в случае болезни или командировок ППС. 

Учебное расписание составляется на каждый семестр, курс, ОП, академический поток 

(группу) и доводится до сведения деканатов, преподавателей и обучающихся не менее чем за 

две недели до начала семестра. 

Содержание учебных дисциплин определяется типовыми учебными программами (при 

наличии) и рабочими учебными программами (силлабусами).  

Типовые учебные программы (далее – ТУПр) определены приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №603 «Об утверждении 

типовых учебных программ цикла общеобразовательных дисциплин для организаций 

высшего и (или) послевузовского образования»). 

Учебно-методические материалы (учебно-методические пособия, учебные пособия, 

методические указания и рекомендации, курсы лекций, тесты, электронные учебные издания 

и т.д.) ППС разрабатывает в соответствии с утвержденными индивидуальными планами 

преподавателя, в соответствии с Планом изданий УМЛ, ЭУР, ЦОР на год. 

Планирование учебного процесса в рамках конкретной дисциплины по видам занятий и 

неделям (в соответствии с рабочим учебным планом) определяется рабочей учебной 

программой - силлабусом. Силлабусы разрабатываются ППС по всем дисциплинам 

образовательной программы. Объем одного модуля определяется вузом самостоятельно и 

включает две и более учебные дисциплины или в сочетании одной и более дисциплин с 

другими видами учебной работы. 

Каникулы предоставляются обучающимся не менее 2-х раз в течение учебного года, 

общая продолжительность которых должна составлять не менее 7 недель, за исключением 

выпускного курса. 

Каждый академический период завершается периодом промежуточной аттестации 

обучающихся. 

При планировании объема учебной работы исходят из того, что один академический 

кредит равен 30 академическим часам для всех ее видов. Один академический час по всем 

видам учебной работы равен 50 минутам. 

Самостоятельная работа обучающихся подразделяется на две части: на 

самостоятельную работу, которая выполняется под руководством преподавателя (СРОП), и 

на ту часть, которая выполняется полностью самостоятельно (СРОС – собственно СРО). Все 

виды самостоятельных работ обязательно описываются в рабочей учебной программе 

(силлабусе) с указанием конкретных заданий, критериев оценки и графика их сдачи.  

Обучающийся может не присутствовать в аудитории согласно расписанию СРОП, если 

выполнение заданий самостоятельной работы не вызывает у него затруднений или заранее 

выполнены и сданы все виды заданий СРС по дисциплине. Присутствие преподавателя в 

аудитории является обязательным. Не допускается замена СРОП семинарами, 

практическими или лабораторными занятиями.  

Планирование теоретического обучения и промежуточной аттестации осуществляется 

единым объемом кредитов, т.е. общее количество кредитов на каждую дисциплину включает 

как ее изучение, так и подготовку и прохождение промежуточной аттестации по данной 

дисциплине. 

Освоение обучающимися каждой учебной дисциплины осуществляется в одном 

академическом периоде и завершается промежуточной аттестацией. 

При внедрении программ трехъязычного образования планирование и организация 

образовательной деятельности в вузе осуществляются на трех языках: языке обучения, 
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втором и английском языках. При этом предусматривается 50% учебных дисциплин 

преподавать на языке обучения (казахский или русский), 20% учебных дисциплин – на 

втором языке (русский или казахский соответственно) и 30% учебных дисциплин на 

английском языке. 

Присуждение академических кредитов обучающемуся по учебным дисциплинам 

(модулям) и иным видам учебной работы, а также по завершению изучения ОП в целом 

осуществляется при положительной оценке достигнутых им результатов обучения. 

Достигнутые результаты обучения и положительные оценки, полученные 

обучающимся на предыдущих уровнях обучения, в других организациях высшего и (или) 

послевузовского образования и организациях, внесенных в перечень признанных 

организаций, предоставляющих неформальное образование, признаются в установленном 

порядке и присуждаются с перезачетом академических кредитов. 

При переводе, восстановлении достигнутые результаты обучения, положительные 

оценки обучающегося признаются с переносом академических кредитов с одной 

образовательной программы в другую, с одной организации в другую. 

Все академические кредиты и достигнутые результаты обучения, полученные 

обучающимися в формальном и неформальном образовании, накапливаются в течение всей 

жизни. 

В целях совершенствования модели подготовки квалифицированных кадров с учетом 

реальных потребностей отраслей экономики и реализации практико-ориентированного 

обучения в Университете внедряются элементы дуального обучения. Данный процесс 

регламентируется П ВКГУ 007-16 «О дуальной системе образования в ВКГУ имени 

С.Аманжолова». 

При внедрении элементов дуальной системы обучения планирование и организация 

образовательной деятельности осуществляются на основе сочетания теоретического 

обучения с практической подготовкой на производстве. При этом предусматривается, что до 

40% учебного материала дисциплины должно осваиваться непосредственно на производстве 

(технологический процесс, процесс творческой деятельности, финансово-экономические 

процессы, психолого-педагогический процесс и др.). 

Обязательными компонентами содержания дуальной системы обучения являются 

согласованные с обучающим предприятием - партнером (работодателем): договор об 

организации дуального обучения с предприятием – партнером; трехсторонний договор о 

дуальной системе обучения (ВКГУ – обучающее предприятие – учреждение, обучающийся); 

план совместной деятельности (с графиком обучения на предприятии и (или) ведения 

учебных занятий представителями предприятия в университете; учебная программа; рабочий 

учебный план. 

Профессиональная практика является обязательным компонентом образовательной 

программы. Организация практики на всех этапах должна быть направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональными 

навыками и компетенциями в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. 

В Университете процесс организации профессиональной практики регламентируется 

«Правилами организации и проведения профессиональной практики и правилами 

определения организаций в качестве баз практик в ВКГУ имени С.Аманжолова».  

Для организации профессиональной практики в соответствии с рабочими учебными 

планами ОП, с учетом современных достижений науки и техники, возможностей 

предприятия как базы практики, профилем ОП разрабатывается программа. Программу 

практики разрабатывает ППС соответствующих кафедр для всех ОП. Программа 

профессиональной практики рассматривается на заседаниях кафедр, методических советов 

факультетов, советов факультетов, рекомендуется к утверждению на методическом совете 

университета и согласовывается с предприятиями (учреждениями, организациям), 

определенными как базы профессиональной практики. 

При разработке программы профессиональной практики необходимо учитывать 

следующие требования: 
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- учебная практика проводится для обучающихся всех ОП на 1 (реже на 2) курсе 

обучения. Практика организуется на базе учебно-вспомогательных подразделений 

Университета с ознакомительными экскурсиями в организации, являющимися объектами 

будущей профессиональной деятельности. 

В зависимости от специфики ОП после 1 курса организовываются и проводятся 

полевая, археологическая и иные виды профессиональной практики. Целью этих видов 

практики является формирование у обучающихся компетенций, дополняющих и 

сопутствующих развитие профессиональных функций. 

Целью учебной практики обучающихся является приобретение первичных 

профессиональных компетенций, включающих закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения, получение первых навыков исследовательской 

деятельности, умений ведения деловой корреспонденции, приобретение практических 

умений и навыков работы в соответствии со специальностью обучения; 

- целью языковой практики является формирование у обучающихся навыков устного и 

письменного перевода, а также навыков делового и дружеского общения, в том числе с 

носителями изучаемых языков. 

Языковая практика проводится для обучающихся на ОП, осуществляющих подготовку 

кадров со знанием языков и с полиязычным образованием, организуется со 2 курса и до 

выпуска обучающихся. Языковая практика закрепляется за кафедрой, которая осуществляет 

подготовку специалистов по данной специальности. Программа языковой практики должна 

учитывать требования уровневой модели изучения и освоения иностранных языков и 

принципов полиязычного образования; 

- целью педагогической практики является закрепление и углубление знаний по 

общенаучным, культурологическим, психолого-педагогическим, методическим и 

специальным дисциплинам, а также формирование на основе теоретических знаний 

педагогических умений, навыков и компетенций. 

Педагогическая практика проводится на каждом курсе в течение всего периода 

обучения обучающихся и подразделяется на педагогическую практику обучающихся 1 курса; 

психолого-педагогическую практику обучающихся 2 курса; учебно-воспитательную 

педагогическую практику обучающихся 3 курса; производственную педагогическую 

практику обучающихся 4 курса. 

Базой педагогической практики являются дошкольные организации; 

общеобразовательные организации (начального, основного среднего, общего среднего); 

организации технического и профессионального образования. 

Программа педагогической практики разрабатывается в соответствии с требованиями 

образовательной программы ОП и направлена на выработку у обучающихся 

профессионально значимых умений и формирование педагогических компетенций учителя. 

- целью производственной практики является закрепление профессиональной 

компетенции, приобретение практических навыков и опыта профессиональной деятельности.  

Производственная практика проводится для обучающихся на всех ОП (за исключением 

педагогических и языковых) и организуется, начиная со 2 курса, до выпуска обучающихся. 

Производственная практика в зависимости от ее содержания закрепляется за 

специальной кафедрой либо за кафедрой, ведущей теоретическое обучение, результаты 

которого являются объектами данного вида производственной практики. 

Программа производственной практики разрабатывается в соответствии с 

требованиями ОП и должна быть направлена на выработку у обучающихся специальных 

компетенций в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

- для подготовки и написания дипломной работы (проекта) образовательной 

программой предусматривается преддипломная практика. Содержание преддипломной 

практики определяется темой дипломной работы (проекта). Целью преддипломной практики 

является завершение написания дипломной работы (проекта). 

Преддипломная практика проводится на выпускном курсе для обучающихся всех ОП, 

которые, согласно индивидуальному учебному плану, выполняют дипломную работу 
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(проект). Руководство преддипломной практикой осуществляет научный руководитель 

дипломной работы (проекта). 

Педагогическая практика магистрантов и докторантов является логическим 

продолжением педагогической практики в бакалавриате. Практика проводится в условиях, 

максимально приближенных к реальным условиям будущей профессиональной деятельности 

преподавателя высшего учебного заведения.  

Производственная практика магистрантов и докторантов проводится в 

соответствующих организациях, учреждениях, институтах и предприятиях, являющихся 

базами практик, направлена на закрепление знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения в магистратуре и докторантуре университета.  

Образовательная программа научно-педагогической магистратуры включает два вида 

практик, которые проводятся параллельно с теоретическим обучением или в отдельный 

период: 

1) педагогическую в цикле БД – в вузе; 

2) исследовательскую в цикле ПД – по месту выполнения диссертации. 

Педагогическая практика проводится с целью формирования практических навыков 

методики преподавания и обучения. При этом магистранты привлекаются к проведению 

занятий в бакалавриате по усмотрению вуза. 

Исследовательская практика магистранта проводится с целью ознакомления с 

новейшими теоретическими, методологическими и технологическими достижениями 

отечественной и зарубежной науки, современными методами научных исследований, 

обработки и интерпретации экспериментальных данных.  

Образовательная программа профильной магистратуры включает производственную 

практику в цикле ПД. Она проводится с целью закрепления теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретения практических навыков, компетенций и 

опыта профессиональной деятельности по обучаемой ОП магистратуры, а также освоения 

передового опыта. 

Содержание исследовательской (производственной) практики определяется темой 

диссертационного (проектного) исследования. 

В докторантуре практика проводится с целью формирования практических навыков 

научной, научно-педагогической и профессиональной деятельности. 

ОП докторантуры включает: 

1) педагогическую и исследовательскую практику – для обучающихся по программе 

доктора философии; 

2) производственную практику – для обучающихся по программе профильной 

докторантуры. 

В период педагогической практики докторанты при необходимости привлекаются к 

проведению занятий в бакалавриате и магистратуре. 

Исследовательская практика докторанта проводится с целью изучения новейших 

теоретических, методологических и технологических достижений отечественной и 

зарубежной науки, а также закрепления практических навыков, применения современных 

методов научных исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных в 

диссертационном исследовании.  

Производственная практика докторанта проводится с целью закрепления 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, и повышения профессионального 

уровня. Содержание исследовательской и производственной практик определяется темой 

докторской диссертации. 

Программа профессиональной практики периодически обновляется и отражает 

современные достижения науки и техники, инновационные технологии, применяемые на 

базе практики. Обновление и переутверждение программы профессиональной практики 

осуществляется согласно общей установленной процедуре в университете. 

Виды, сроки, объем и содержание профессиональной практики определяются ГОСО, 

рабочими учебными планами и программами. 



147 

 
 

Направление обучающихся на все виды профессиональных практик оформляется 

приказом ректора с указанием сроков прохождения, базы и руководителя практики, состава 

комиссии для защиты обучающимися отчетов по итогам практики. Приказ о направлении 

обучающихся на профессиональную практику издается соответствующей кафедрой не 

позднее, чем за одну неделю до начала практики. 

Обучающемуся при направлении на базу практики выдается направление на 

прохождение профессиональной практики, рабочий план-график профессиональной 

практики, дневник. До начала практики обучающийся должен быть ознакомлен с рабочей 

учебной программой практики, методическими указаниями по практике, в случае 

необходимости - пройти медицинскую комиссию. 

Планирование практики осуществляется на основе: рабочего учебного плана и 

академического календаря соответствующей ОП; программы профессиональной практики; 

принятых решений по совершенствованию организации и проведения профессиональной 

практики обучающихся. 

Кафедры ежегодно разрабатывают графики прохождения практики обучающимися с 

указанием видов, курсов, форм обучения, сроков и закрепленных руководителей практики. 

Графики обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются деканом факультета. Копия 

графика прохождения практики передается в отдел методической работы, практики и 

трудоустройства. 

Графики прохождения профессиональной практики в обязательном порядке доводятся 

до сведения обучающихся посредством размещения на образовательном портале 

академического календаря; размещения на информационном стенде выпускающей кафедры; 

ознакомления с планом практики через эдвайзеров специальности или кураторов 

академических групп. 

В качестве базы для проведения профессиональной практики обучающихся 

определяются организации, уставная деятельность которых соответствует профилю 

подготовки кадров и требованиям ОП, имеющие квалифицированные кадры для 

осуществления руководства профессиональной практикой и материально-техническую базу. 

База профессиональной практики определяется выпускающей кафедрой. Кафедра ежегодно 

осуществляет подбор новых мест для прохождения практики обучающимися в соответствии 

со спецификой ОП.  

Кафедра инициирует заключение базовых договоров с предприятиями, организациями 

и учреждениями. На их основании заключаются индивидуальные договоры на проведение 

практики. Форма договора на проведение профессиональной практики определяется ОП. 

Заведующие кафедрами назначают в качестве руководителей практики профессоров, 

доцентов и опытных преподавателей, хорошо знающих специфику профессии и деятельность 

баз практик. 

На заседаниях кафедры рассматриваются и анализируются вопросы, касающиеся 

готовности к проведению, мониторинга за ходом практики и итогам практики. Итоги 

практики рассматриваются на совете факультета. 

До начала практики руководитель проводит установочную конференцию, на которой 

знакомит обучающихся с программой практики, требованиями к отчетной документации, 

правилами по ТБ в период практики: 

Руководство практикой обучающихся на предприятиях (учреждениях, организациях) 

осуществляется руководителем от предприятия (учреждения, организации). Руководитель 

практики от предприятия (учреждения, организации) проводит инструктаж по технике 

безопасности и охране труда, распределяет обучающихся по рабочим местам и 

осуществляют руководство и контроль за выполнением программы практики на 

предприятии. 

Результаты практики оформляются обучающимися в форме отчета. Защита отчетов по 

практике проводится на итоговой конференции перед комиссией, назначенной приказом. 

Материалы конференции оформляются протоколом. 

Оценка результатов прохождения обучающимися практики приравнивается к оценкам 

по теоретическому обучению, учитывается при рассмотрении вопроса о назначении 
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стипендии и при подсчете общего GРА и переводе его на следующий год обучения и 

заносится в ведомость по практике. Ведомость сдается в Офис регистрации в день, 

указанный в аттестационной ведомости. 

Обучающиеся не прошедшие практику, не выполнившие программы практики, 

получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, направляются на повторное прохождение практики в следующем академическом 

периоде параллельно с теоретическим обучением или в период летнего семестра. 

Результаты практики обсуждаются на кафедрах и советах факультетов с возможным 

приглашением представителей баз практики, заседаниях МСУ и ректоратах. Принятые 

решения по улучшению реализуются посредством включения их в последующие планы 

организации и прохождения практики. Ответственность за выполнение принятых решений 

несут заведующие кафедрами. 

Организация учебного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

По сокращенным образовательным программам на базе начального, основного 

среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего и высшего 

образования; в отношении лиц с ограниченными физическими возможностями, в том числе, 

детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства на всех уровнях образования; 

лиц, выехавших за пределы государства по программам обмена обучающихся на уровне 

высшего и послевузовского образования, за исключением стипендиатов «Болашак»; лиц, 

находящихся в длительной заграничной командировке (более 4-х месяцев) на уровне 

высшего образования; осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях (в 

учреждениях минимальной безопасности) в вузе применяются дистанционные 

образовательные технологии (далее - ДОТ). 

ДОТ применяется также в отношении дополнительного образования, переподготовки и 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, в том числе на 

иностранном языке. 

ДОТ применяется при реализации совместных образовательных программ с 

зарубежными вузами-партнерами. 

Применение ДОТ в учебном процессе Университета регламентируется приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 137 «Об 

утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным 

технологиям» (с изм. от 05.06.2019 г. №259), Положением «Об организации учебного 

процесса по дистанционным образовательным технологиям в ВКГУ имени С.Аманжолова». 

Сопровождение учебного процесса с применением ДОТ в Университете осуществляет 

отдел дистанционных технологий.  

Для реализации учебного процесса с применением ДОТ в Университете используется 

портал дистанционного обучения, мультимедийные классы, терминальный класс, 

электронный читальный зал. Используется специальный учебный контент, тестирующий 

комплекс. 

Обучающиеся, изъявившие желание обучаться по ДОТ, пишут в деканате заявление на 

имя ректора ВКГУ с мотивированным обоснованием и предоставлением подтверждающих 

документов. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями представляют 

рекомендацию психолого-медико-педагогической консультации о возможности их участия в 

учебном процессе по ДОТ. 

Заявления обучающихся рассматриваются ректором ВКГУ в течение пяти рабочих 

дней с момента подачи. При положительном решении вопроса в течение трех рабочих дней 

издается приказ ректора об использовании ДОТ в отношении обучающихся - заявителей. К 

приказу прилагаются заявления обучающихся; индивидуальные учебные планы 

обучающихся; индивидуальный график организации учебной деятельности каждого 

обучающегося; рекомендации психолого-медико-педагогической консультации об участии 

обучающегося с особыми образовательными потребностями в учебном процессе с 

применением ДОТ; согласие или разрешение руководителя пенициарного учреждения, если 
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обучающийся осужден и отправлен для отбывания наказания в учреждениях минимальной 

безопасности. 

ДОТ основываются на проведении дистанционных учебных занятий в режиме «on-

line», «off-line». Учебные занятия в режиме «on-line» предусматривают процесс учебного 

взаимодействия в режиме реального времени (видеоконференция, посредством обмена 

сообщениями по сети Интернет, переговоры посредством телефонного аппарата). Учебные 

занятия в режиме «off-line» предусматривают процесс учебного взаимодействия, при 

котором общение преподавателя и обучаемого асинхронно (электронная почта, работа 

обучаемого с учебником по заданию преподавателя с последующей сдачей рубежного 

контроля или промежуточной аттестации). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся с 

применением ДОТ осуществляется в соответствии с П ВКГУ 032-18 «О порядке организации 

и проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова», рабочим учебным планом, академическим 

календарем и учебными программами. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

организуются в информационной системе, защищенной от несанкционированного доступа и 

фальсификаций путем применения электронных методов ограничения доступа и 

независимой оценки. 

Для обеспечения обучающихся по ДОТ разрабатываются электронные учебно-

методические комплексы (далее – ЭУМКД). 

Политика организации обучения в случаях осуществления ограничительных 

мероприятий соответствующими государственными органами, введения 

чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, 

природного и техногенного характера  

В целях обеспечения качества образования в случаях осуществления ограничительных 

мероприятий соответствующими государственными органами, введения чрезвычайного 

положения, карантина, пандемии, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, 

природного и техногенного характера на определенной территории с целью обеспечения 

непрерывности образовательного процесса Университет осуществляет дистанционное 

обучение для обучающихся всех форм обучения. При этом издается приказ первого 

руководителя вуза об организации образовательного процесса в связи с профилактическими 

мерами, в том числе использование в образовательном процессе онлайн-курсов и 

дистанционных образовательных технологий и средств 

ВКУ разрабатывает и предоставляет обучающимся и преподавателям доступ к 

инструкциям пользования дистанционными образовательными технологиями и к 

Академической политике, включая политику оценивания, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

При переходе на формат дистанционного обучения:  

1) преподаватель принимает решение об использовании имеющегося онлайн курса по 

конкретной дисциплине или о проведении занятий с использованием дистанционных 

технологий;  

2) не требуется заключение каких-либо соглашений с преподавателями при изменении 

формата преподавания учебной дисциплины с применением или полным замещением на 

онлайн-курсы;  

3) любой формат обучения осуществляется в рамках утвержденной рабочей учебной 

программы дисциплины (силлабуса);  

4) Университет размещает на официальном сайте или информационной системе вуза 

информацию о сроках реализации онлайн-курсов с указанием дат завершения регистрации 

обучающихся на онлайн-курсы.  

Допускается использование смешанных моделей дистанционного обучения: 

синхронное или асинхронное обучение, онлайн или оффлайн, смешанное, альтернативные 

форматы, такие как лекции в форме вебинаров или предоставления доступа к ранее 
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записанным преподавателями лекциям; проведение семинарских занятий в форме 

дистанционного выполнения заданий во время семинаров в соответствии с действующим в 

Университете расписанием и др.  

Проведение лекций в онлайн режиме допускается в объеме 20 минут, при этом 

обучающимся предоставляется полный конспект лекций. Лекции в онлайн режиме 

проводятся в соответствии с утверждённым расписанием.  

Для освоения образовательной программы обучающиеся могут выбирать онлайн-курсы 

ведущих университетов или известных образовательных платформ, разрешенных 

Университетом.  

При прохождении слушателем онлайн-курса онлайн аттестации используется 

технология идентификации личности.  

Университет использует две основные модели:  

1) проведение занятий в дистанционном формате;  

2) использование собственных онлайн-курсов или онлайн-курсов, разработанных 

ведущими университетами.  

В первом случае университет переводит собственные курсы в дистанционный формат 

(используя LMS, общедоступные платформы) и предоставляет студентам алгоритм 

подключения и инструкции по использованию, актуальное расписание занятий.  

Во втором – предлагает обучающимся онлайн-курс(ы), который должен быть освоен и 

предоставляет обучающимся алгоритм подключения к платформе (например, курсы 

Сoursera). Онлайн-курс может сопровождаться семинарскими занятиями и самостоятельной 

домашней работой в дистанционной форме.  

В ходе освоения онлайн-курса преподаватель оказывает обучающимуся учебно-

методическую поддержку, проводит текущий контроль и промежуточную аттестацию.  

Согласно политике Университета оформляются Согласия обучающихся на обработку 

персональных данных и принятие условий пользовательского соглашения онлайн-

платформы.  

К проведению аудиторных занятий на территории учебных корпусов Университета не 

привлекаются лица старше 65 лет и лица, состоящие на диспансерном учете по болезни.  

Модели обучения: 

1) Модель оффлайн обучения представляет собой обучение с помощью 

программного обеспечения, отключенного от сети во время его использования, то есть, это 

взаимодействие двух или более участников процесса дистанционного обучения не в режиме 

реального времени, а через некоторые временные промежутки.  

2) Модель синхронного (одновременного) обучения реализуется посредством 

организации преподавателем видеоконференций или вебинаров для академической группы 

(потока) через Skype, Microsoft Teams, в соответствии с утвержденным расписанием. 

Обучающиеся в обязательном порядке подключаются к данному мероприятию и активно 

участвуют в нем.  

3) Модель асинхронного (в разное время) обучения обеспечивается через 

использование образовательных платформ Open edX, Coursera и других; LMS Moodle, 

электронной корпоративной почты.  

При использовании асинхронного вида работ обучающиеся и преподаватель работают в 

разное время на протяжении длительного периода времени. Основной платформой для 

работы служит LMS организаций образования. Необходимо четко и своевременно выполнять 

задания, размещенные в соответствующих разделах дисциплины в LMS. Обязательно к 

исполнению регулярно загружать на проверку сканкопии, скриншоты, фотографии и др. 

выполненных заданий для проверки и осуществления текущего контроля посещаемости и 

текущего контроля успеваемости.  

Для организации дистанционного обучения используются системы LMS - 

соответствующие платформы для организации дистанционного обучения (Learning – 

обучение; с помощью LMS создается единая база электронных курсов и учебных 

материалов, которая постоянно пополняется в процессе обучения; Management – управление; 

в данном случае управление курсами, обучающимися и др.; System - электронная система, в 
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которой автоматизированы различные виды деятельности, в том числе, сбор статистики и 

подготовка отчетов).  

В ВКГУ для организации дистанционного обучения используются две LMS: 

образовательный портал eUniver (http://euniver.vkgu.kz) и портал дистанционного обучения 

(http://edu.vkgu.kz/). 

При необходимости преподаватель может использовать курсы (части курсов) 

размещенных в общем доступе на платформах Open edX, Coursera; других образовательных 

организаций с использованием смешанной формы обучения.  

Blended Learning (смешанная форма обучения) - это особая организация обучения, 

которая позволяет совмещать обучение в аудитории и современные технологии обучения в 

электронной дистанционной среде. Концепция обучения, названная blended-learning, 

объединяет в себе также эффективность и оперативность электронных форм обучения с 

социальными аспектами общего обучения.  

С целью методического обеспечения процесса дистанционного обучения в 

обязательном порядке разрабатываются и доводятся до сведения профессорско-

преподавательского состава и обучающихся специальные инструкции, алгоритмы и 

рекомендации ("Алгоритм перехода на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и мониторинга организации учебного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий"; "Алгоритм проведения профессиональной 

практики в условиях перехода на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий и мониторинга организации учебного процесса"; "Инструкции по использованию 

видеоконференцсвязи на портале дистанционного обучения" и др.). В разработанных 

алгоритмах перехода на дистанционное обучение акцентируется внимание обучающихся и 

ППС на соблюдении правил академической честности.  

На образовательном портале для всех обучающихся и преподавателей создаются 

личные кабинеты, вход в которые обеспечивается посредством защищенного 

индивидуального логина и пароля, полученного при регистрации.  

Процесс дистанционного обучения осуществляется на основе контента – электронного 

содержания. На образовательном портале должен быть представлен контент в виде 

дистанционных курсов, включающих: 1) силлабус; 2) лекционный комплекс, содержащий 

тексты, схемы, фотографии, изображения, видео и пр.; 3) перечень заданий и методических 

указаний к выполнению практических, семинарских занятий, видеодемонстрации или 

виртуальные работы по лабораторным занятиям, контрольные материалы, электронные 

учебные пособия или ссылки на них и и др.  

Обучение проводится в соответствии с расписанием, которое размещается в 

автоматизированной информационной системе университета. Доступ к расписанию 

осуществляется из личных кабинетов преподавателей и обучающихся.  

Обучение осуществляется в индивидуальной и совместной форме в асинхронном и 

синхронном режимах.  

Асинхронный режим предполагает: 

- наличие в личных кабинетах обучающихся интерактивных материалов, готовых 

онлайн-курсов, учебников, презентаций;  

- удобное и гибкое подключение к контенту, доступ к нему в любое время суток; 

- организацию учебного взаимодействия через электронную почту, мессенджеры и др. 

пути;  

- работу обучающегося с учебным материалом по заданию преподавателя с 

последующей сдачей рубежного и итогового контроля.  

Необходимо четко и своевременно выполнять задания, размещенные в 

соответствующих разделах дисциплины в LMS. Обязательно к исполнению регулярно 

загружать на проверку сканкопии, скриншоты, фотографии и др. выполненных заданий для 

проверки и осуществления текущего контроля посещаемости и текущего контроля 

успеваемости.  

http://euniver.vkgu.kz/auth
http://euniver.vkgu.kz/
http://edu.vkgu.kz/
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Обязательным является наличие возможности скачивания материалов с портала. Для 

просмотра видеолекций должна быть доступна функция скачивания или просмотра в личном 

кабинете / посредством YouTube). 

Синхронный режим наиболее приближен к очному формату и предполагает 

организацию обучения в формах онлайн-стриминга, трансляции видеопотока в прямом 

эфире и «живого» общения в строго установленное время, согласно расписанию онлайн-

занятий или консультаций. При этом по инструкции преподавателя в процессе проведения 

онлайн-занятия или после его проведения (в асинхронном режиме) обучающийся выполняет 

задания, размещенные на портале дистанционного обучения в его личном кабинете, и 

направляет ответы преподавателю через портал дистанционного обучения или, в случае 

технических сбоев, любым другим удобным для него способом (через электронную почту, 

мессенджеры и др.). При этом преподаватель должен быть оповещен об имеющихся у 

обучающегося технических проблемах.  

Онлайн – лекции и онлайн – практические занятия могут проводиться через платформы 

Big blue button, ZOOM и др.  

По рекомендации МОН РК не менее 30% занятий проводить в асинхронном формате 

(оффлайн-режим). Соответственно лекции для студентов 2-3 курса по поточным 

дисциплинам рекомендуется проводить в асинхронном формате. При этом обучающимся 

предоставляется полный учебный контент. 

Для обучающихся 1 курса использовать онлайн режим в синхронном формате. 

Проведение лекций в онлайн режиме допускается в объеме 20 минут, при этом обучающимся 

предоставляется полный конспект лекций. Лекции и практические занятия в онлайн режиме 

проводятся в соответствии с утверждённым расписанием. 

Все действия с учебным контентом (скачивание, загрузка выполненных заданий, 

участие в онлайн-занятиях и консультациях и пр.) должны осуществляться на 

образовательном портале для обеспечения прозрачности учебного процесса, а также во 

избежание утери информации. Вместе с тем, в отдельных случаях, в частности, при очень 

низкой скорости Интернета, сбоях в работе Интернета допускается отправка преподавателем 

(преподавателю) лекций / заданий с использованием электронной почты или мессенджеров. 

При этом, как указывалось выше, обучающийся должен в обязательном порядке оповестить 

преподавателя об имеющихся проблемах и постоянно поддерживать связь с ним, отслеживая 

результаты своего обучения. 

На образовательном портале обеспечивается обратная связь с обучающимися в режиме 

«offline» (посредством отправки сообщений преподавателям, чаты, форум), а также в режиме 

«online» - с применением платформы для проведения аудио- и видеоконференций Big Blue 

Button, ZOOM, через мессенджеры (Whatsapp, Telegram). 

Университет обеспечивает возможность доступа обучающихся и преподавателей к 

электронным ресурсам (электронному каталогу библиотеки, полезным ссылкам на 

образовательные и научные ресурсы). 

Допускается организация смешанного обучения путем использования в учебном 

процессе массовых открытых онлайн-курсов: 

- с последующим перезачетом кредитов – в случае полноценного прохождения 

обучающимся онлайн-курса через образовательную платформу (в соответствии с 

утвержденным, допустимым в ВКГУ перечнем онлайн-курсов и образовательных платформ); 

- без перезачета кредитов, если массовый онлайн-курс был использован в качестве 

дополнительного материала при изучении дисциплины. 

В процессе обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

преподавателями университета могут использоваться различные технологии, в том числе, 

видеолекции, которые разрабатываются в соответствии с П ВКГУ 041-19 «Положение о 

видеолекции для учебного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий» и размещаются на образовательном портале.  

В условиях карантина, обусловленного пандемией COVID – 19, организация 

образовательной деятельности в Университете осуществляется с обязательным соблюдением 

мер профилактики и обеспечение санитарно-эпидемиологического режима (далее – СЭР), 



153 

 
 

общих требований к организации учебного процесса, требований к организации учебного 

процесса при переходе на полный формат дистанционного обучения, требований к онлайн-

курсам, к уровню подготовки преподавателя, обеспечения доступности обучения с 

использованием дистанционных технологий для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

В целях реализации мер профилактики и обеспечения СЭР вуз самостоятельно 

разрабатывает Регламент обеспечения СЭР,  информирует всех сотрудников и обучающихся 

(размещение на сайте, разъяснительные и организационные встречи, инфографика) и 

обеспечивает его соблюдение обучающимися и сотрудниками. 

Вуз принимает меры по обеспечению СЭР в учебных корпусах, общежитиях и 

территории вуз (обязательное оснащение бесконтактными термометрами, санитайзерами с 

антисептиком). 

В целях соблюдения СЭР в учебном процессе вуз; 

1) учитывается при формировании расписания занятий наполняемость аудиторий 

(социальное дистанцирование – 1 человек на 1 кв.м., в лабораториях 5 кв.м.); при 

формировании расписания онлайн занятий пропускная способность сети, характеристики 

серверного оборудования; нагрузки на видеосервер при максимальном одновременном 

подключении; расписание занятий должно быть доступно для студентов онлайн; 

2) сокращается продолжительность аудиторных занятий до 40 минут с 

одновременным увеличением часов СРС; планировать расписание лабораторных занятий с 

учетом СЭР (обеспечение социальной дистанции, дезинфицирующая обработка 

оборудования между занятиями); 

3) используется система электронного документооборота, электронного расписания, 

электронной библиотеки.  

4) для студентов 1 курса проведение 2  недель ориентационного периода в 

дистанционном формате в сентябре для: 

- адаптации и ознакомления с академической политикой вуз, политикой обучения и 

оценивания в ОВПО; 

- получения логина и паролей, регистрации в системе вуз; 

- заключения договора на получение образовательной услуги; 

- знакомства с эдвайзером; 

- регистрации/записи и формирование ИУП; 

- инструктаж по выполнению Регламента обеспечения СЭР. 

Так же для обучения по работе:  

- с электронной библиотекой;  

- в LMS и платформах ДОТ;  

- на платформах, поддерживающих видеосвязь в реальном времени 

(BigBlueButton, JitsiMeet и др.);  

- в системе прокторинга процедуры проведения промежуточной и итоговой 

аттестаций; 

- ознакомлением с работой молодежных организаций вуза и вступление в эти 

организации; 

5) для магистрантов и докторантов 1 курса проведение 1 - 2 адаптационных недель в 

сентябре для ознакомления с системой обучения, кроме того для определения траектории 

научного исследования, выбора и знакомства с научным руководителем, заполнения 

индивидуального плана работы. 

В случае невозможности приезда иногородних обучающихся при проведении в очном 

формате, данные мероприятия проводятся дистанционно.   

6) перенос стажировки магистрантов и докторантов на другой академический период, 

либо организация в дистанционном формате; 

7) организация научно-исследовательской работы магистрантов и докторантов 

дистанционно или в лабораториях с учетом СЭР; 
Контроль и учет посещаемости обучающимися занятий ведется еженедельно по итогам 

выхода обучающегося на контакт с преподавателем любым удобным для него способом, а 
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также обязательной отправки выполненных практических заданий или по итогам участия в 

онлайн-занятиях.  

При отсутствии постоянного контакта с обучающимися средствами используемых 

информационно-образовательных технологий и невыполнении заданий преподаватель 

фиксирует пропуск занятия обучающимся по неуважительной причине. Дальнейшие меры 

принимаются согласно Академической политике вуза.  

В случае наличия технических проблем, лишающих возможности транслировать 

видеопоток, подтверждение фактического участия обучающегося в занятии возлагается на 

преподавателя (периодический голосовой опрос, проверка выполненных заданий через 

мессенджеры, электронную почту и пр.). 

Обратная связь между участниками образовательного процесса обеспечивается путем 

телефонных консультаций, мессенджеров, голосовых сообщений, социальных сетей, 

мобильных приложений, работы Cаll-центра и т.д. вуз разрабатывает и публикует регламент 

встреч администрации с обучающимися, кураторами групп, потоками, проведения 

кураторских часов, заседаний КДМ, заседаний студенческих клубов по интересам через 

ZООМ или другие платформы. 

Оценки за выполненные задания еженедельно вносятся в автоматизированную 

информационную систему университета. По итогам текущего контроля автоматически 

подсчитывается рейтинг и итоговая оценка по дисциплине.  

В случае болезни обучающегося возможно продление сроков для выполнения заданий 

и получения рейтингов. Процедура подробно описана в п. 15. «Контроль и политика 

оценивания учебных достижений обучающихся» Академической политики ВКГУ имени 

С.Аманжолова. Обязательное условие: отправка по электронной почте декану факультета 

(заместителю декана факультета): 

- сканированной копии медицинской справки, на основании которой будет издаваться 

распоряжение о продлении сроков выполнения заданий (в случае, если справка 

соответствует требованиям); 

- заявления от обучающегося, форму которого можно скачать на сайте ВКГУ имени 

С.Аманжолова с портала Центра обслуживания студентов «PARASAT» 

(https://www.vkgu.kz/ru/page/uslugi-centra-obsluzhivaniya-studentov-aykyn.html). 

Обязательным этапом организации дистанционного обучения является контроль хода 

проведения учебного процесса, мониторинг оценки качества обучения, который 

осуществляется на разных уровнях (профессорско-преподавательский состав, заведующие 

кафедрами, деканы факультетов, структурные подразделения департамента академической 

политики и управления образовательными программами, проректор по учебно-методической 

работе и др.). Обязательными являются мониторинги загрузки преподавателями учебно-

методического материала и его качества; посещаемости; выполнения и оценивания заданий.  

Отделом организации и контроля учебного процесса осуществляется мониторинг 

выполнения учебной нагрузки педагогами, а офисом регистрации совместно с Центром 

информационно-технического обеспечения и цифровизации – наличие у преподавателей и 

обучающихся доступа к информационным системам дистанционного обучения. 

При организации дистанционного обучения необходимо обязательное внесение 

соответствующих дополнений в силлабусы дисциплин. При этом преподавателями с учетом 

специфики дистанционного обучения с целью объективного оценивания учебных 

достижений обучающихся должна быть проведена работа по: 

- актуализации способов достижения заявленных результатов обучения; 

- пересмотру и формированию качественных заданий для обучающихся в системах 

LMS; 

- корректировке списка рекомендуемой литературы (в силу невозможности 

физического доступа обучающихся к бумажным ресурсам, представленным в научной 

библиотеке университета). 

При проведении онлайн-занятий или онлайн-консультирования преподаватели и 

обучающиеся ВКГУ обязаны соблюдать визуальный и речевой этикет, а именно: соблюдать 

требования к опрятному внешнему виду, заднему плану (план за спиной преподавателя, 

https://www.vkgu.kz/ru/page/uslugi-centra-obsluzhivaniya-studentov-aykyn.html
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видный обучающимся в камеру), не допускать нецензурных выражений, провокационных 

или нарушающих нормы законодательства Республики Казахстан изображений, в том числе 

на одежде и фоне, не вовлекать в трансляцию лиц, не являющихся обучающимися по 

данному курсу, не демонстрировать домашних животных, не совершать любых иных 

действий, которые могут повлечь отвлечение внимания или нарушение нормального хода 

занятия либо иного мероприятия академического характера. На начальном этапе онлайн-

обучения обучающиеся и преподаватели должны быть в обязательном порядке ознакомлены 

с данными требованиями.  

В случае нарушения обучающимся указанных требований преподаватель или любое 

иное лицо, обладающее академическими административными полномочиями, должны 

прекратить либо заблокировать доступ обучающегося к данному занятию/мероприятию и 

зафиксировать факт пропуска занятия без уважительной причины. В зависимости от 

характера нарушений указанных правил, администрация университета, преподаватели и 

обучающиеся вправе обратиться к руководству 

университета/школы/факультета/образовательной программы с целью привлечения 

нарушителя к дисциплинарной ответственности. 

К основным участникам образовательного процесса относятся: руководитель (ректор) 

вуза, заместитель руководителя (проректор) вуза, преподаватель, обучающийся, родители 

(законные представители) обучающегося. 

Каждый участник образовательного процесса выполняет свою роль и функции. 

Определяемые объемом его полномочий и компетенций: 

 1) руководитель (ректор) вуз: принимает соответствующие внутренние нормативные 

акты по организации учебного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий; принимает соответствующие нормативные акты работодателя по определению 

следующей группы работников: работников, осуществляющих трудовые функции по 

обеспечению образовательного процесса на основе дистанционных технологий в удаленном 

режиме с сохранением оплаты труда; работников, обеспечивающих жизнедеятельность и 

функционирование вуза (административный, технический персонал); принимает 

управленческие решения, направленные на повышение качества работы; осуществляет 

обратную связь с преподавателями, обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по мере необходимости; обеспечивает строгое соблюдение требований по 

использованию индивидуальных средств защиты; принимает меры по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, преподавателей и других 

сотрудников; не допускает запрашивание непредусмотренной отчетной документации;  

2) заместитель руководителя (проректор) вуза: координирует и организуют работу по 

организации учебного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий; организуют работу по формированию учебных материалов, в том числе 

электронных учебно-методических комплексов, электронных образовательных ресурсов; 

организует работу по составлению академического календаря и расписания занятий, которые 

размещаются на интернет-ресурсах вуза (сайт); совместно с преподавателями определяет 

методы и технологии обучения, сроки получения заданий обучающимися и представления 

ими выполненных работ, критерии оценивания учебных достижений обучающихся; 

определяет организацию образовательной деятельности обучающихся: осуществляют 

информирование всех участников образовательного процесса (преподавателей и 

обучающихся) об организации работы и результатах обучения; осуществляют методическое 

сопровождение в ходе организации образовательного процесса с применением 

информационно-коммуникационных технологий; организуют деятельность преподавателей в 

соответствии с утвержденным расписанием и обратную связь с ними; контролируют ход 

проведения образовательного процесса через обратную связь с преподавателями; 

координируют работу по выполнению учебной нагрузки педагогами; 

3) преподаватель вуза: разрабатывает силлабус учебной дисциплины с четкой 

политикой оценивания. Силлабус является соглашением между педагогом и обучающимися, 

в связи с чем в вузе должен быть регламентирован процесс утверждения и внесения 

изменений в силлабус; формирует электронные учебные материалы, электронные курсы; 
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разрабатывает индивидуальные задания для дистанционной работы; доводит до сведения 

обучающихся информацию о формате учебных занятий; обеспечивает на электронных 

ресурсах интерактивное взаимодействие между обучающимися с применением различных 

видов работ обучающихся, доступных информационно-коммуникационных технологий; 

проводит оффлайн и онлайн-занятия в соответствии с расписанием занятий, контроль за 

самостоятельной работой обучающихся; проводит индивидуальные консультации для 

обучающихся, в том числе для обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

согласно определенной политике оценивания выставляет оценки обучающихся в срок 

согласно утвержденному силлабусу; контролирует выполнение заданий;  

4) обучающийся: находится на связи с преподавателями по утвержденному 

расписанию занятий; знакомится с утвержденной академической политикой, внутренними 

положениями вуза по текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации, 

организации профессиональной практики, критериями оценивания учебных достижений, 

силлабусами учебных дисциплин через доступные средства связи; в соответствии с 

расписанием занятий посещает учебные занятия в электронных или онлайн платформах и 

другие системы связи для получения учебного материала с целью самостоятельного 

изучения; самостоятельно выполняет задания, направляет выполненные задания 

преподавателю через доступные средства связи (платформа, электронная почта, 

мессенджеры); соблюдает принципы академической честности при выполнении заданий;  

5) родители (законные представители) обучающихся: создают обучающемуся условия 

для обучения; по возможности осуществляют контроль за выполнением обучающимися 

заданий учебной дисциплины или самостоятельных заданий. 

 

Организация и проведение профессиональной практики в условиях 

дистанционного и онлайн-обучения. 

При организации профессиональной практики в условиях дистанционного обучения 

вносятся изменения и дополнения в Программы и рабочие планы-графики в части: 

- видов и содержания планируемых заданий на период практики с учетом применения 

дистанционных образовательных технологий, онлайн-сервисов, приложений и 

компьютерных программ; 

- формы организации работы обучающихся с руководителем от учреждения 

(предприятия), руководителем практики от университета;  

- формы проведения установочной и итоговой конференции с применением 

стриминговых платформ;  

- представления промежуточных и итоговых результатов по практике. 

В условиях чрезвычайного положения при дистанционном обучении 

предусматривается: 

- формирование Приложения к действующему базовому договору по 

профессиональной практике, исключив заключение индивидуальных договоров 

обучающимися, если количество практикантов превышает 5 и более человек;  

- заключение индивидуального договора на проведение профессиональной практики. 

Процедура подписания приложения к базовому договору при наличии возможностей 

использования электронной цифровой подписи: 

- приложение к договору с указанием списка обучающихся, проходящих практику, 

направляется в электронном варианте на базу практики; 

- после подписания электронный вариант приложения к базовому договору 

направляется предприятием (учреждением, организацией) руководителю практики от 

кафедры. Руководитель практики от кафедры пересылает его для регистрации в отдел 

организации и контроля учебного процесса. 

Процедура подписания приложения к базовому договору при отсутствии возможностей 

использования электронной цифровой подписи: 

- электронный вариант приложения к базовому договору направляется руководителем 

практики от кафедры на базу практики;  
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 - руководитель предприятия (учреждения, организации) подписывает бумажный 

вариант приложения к договору, ставит печать и посредством курьерской службы АО 

«Казпочта» или иных служб доставки направляет его руководителю практики от кафедры. В 

период действия чрезвычайного положения допускается оформление приложения к базовому 

договору без печати предприятия (учреждения, организации).  

Заключение индивидуальных договоров на проведение профессиональной практики 

предусматривает использование всеми сторонами договора курьерских услуг АО «Казпочта» 

или иных служб доставки. При этом предусматривается следующая процедура: 

- электронная форма договора направляется руководителем практики от кафедры на 

электронный адрес, указанный обучающимся; 

- обучающийся вносит свои личные данные в полученную форму договора, 

распечатывает, ставит в нем подпись и через курьерскую службу АО «Казпочта» или иных 

служб доставки направляет договор на адрес базы практики или его руководителя. В 

сопроводительном письме указывается юридический адрес университета, на который после 

подписания руководителем предприятия (учреждения, организации) должен быть направлен 

индивидуальный договор.  

Руководители практики (обучающиеся) могут применять иные формы заключения 

договора на проведение практики с соблюдением условий личной безопасности и 

чрезвычайного положения в регионе.  

В случае полного отсутствия возможностей для заключения индивидуального договора 

обучающийся направляет через руководителя практики от кафедры заявление на имя ректора 

университета о предоставлении им оригинала договора в срок не позднее одного месяца 

после окончания периода чрезвычайного положения.  

Руководитель практики от кафедры на основании заявления направляет письмо с 

уведомлением о завершении процедуры подписания договора после завершения периода 

чрезвычайного положения за подписью проректора по учебно-методической работе. К 

письму прилагается электронный вариант индивидуального договора обучающегося.  

Письмо с уведомлением о завершении процедуры подписания договора после 

завершения периода чрезвычайного положения формируется руководителем практики от 

кафедры совместно с руководителем профессиональной практики университета. 

В условиях чрезвычайного положения установочная конференция по практике 

проводится в соответствии с графиком ее проведения с применением сервисов для 

проведения видеоконференций (Zoom и др.). 

По окончании практики обучающийся должен предоставить руководителю от кафедры 

отчет в электронном виде для организации процедуры его оценивания с использованием 

онлайн-сервиса Google Forms, размещения его на Google Диске и ссылки в компоненте 

«Программа практики. Отчеты» на образовательном портале eUniver. 

По итогам практики обучающийся должен защитить отчет на онлайн-конференции 

перед комиссией, созданной приказом проректора. 

По окончании периода дистанционного обучения обучающийся должен предоставить 

руководителю от кафедры отчет по практике в соответствии с установленными 

требованиями. 

По окончании практики руководитель от кафедры: 

- принимает отчеты обучающихся в электронном виде и организует процедуру их 

оценивания с использованием сервиса Google Forms; 

- организует размещение отчетов обучающихся на Google Диске и ссылки на него в 

компоненте «Программа практики. Отчеты» на образовательном портале eUniver; 

- проводит обсуждение и оценивание полученных результатов в режиме онлайн-

конференции с участием руководителей практики, обучающихся академической группы, 

членов комиссии, созданной приказом проректора по учебно-методической работе. 

В случаях, если обучающийся после завершения практики по техническим или иным 

причинам не может принять участие в итоговой защите отчетов по профессиональной 

практике или своевременно представить в полном объеме предусмотренные университетом 

документы руководителем (руководителями) практики выставляется оценка «I» (Incomplete) 

https://zoom.us/
https://www.google.com/intl/ru/forms/about/
https://www.google.com/intl/ru/forms/about/
https://www.google.com/intl/ru/forms/about/
https://www.google.com/intl/ru/forms/about/
https://www.google.com/intl/ru/forms/about/
https://www.google.com/intl/ru/forms/about/
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– «Не завершено», которая автоматически переходит в оценку «F» в случае, если 

обучающийся не устранил академическую задолженность до конца летнего семестра. 

Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

В условиях чрезвычайного положения, в рамках дистанционного обучения 

промежуточная аттестация в бакалавриате проводится в устной форме и форме тестирования 

посредством видеоконференцсвязи через платформы ZOOM / meeting.cert.kz или любую 

другую стриминговую платформу, доступную преподавателям и обучающимся. При полном 

отсутствии у обучающегося необходимых технических средств для сдачи онлайн-экзамена 

(компьютер / ноутбук и пр.) или отсутствии Интернета допускается сдача экзамена в форме 

«открытой книги» (выполнения проектного задания). Если экзамен проводится в письменной 

форме, то обязательными являются процедуры шифрования и «слепой» проверки. 

Промежуточная аттестация в магистратуре, докторантуре проводится в устной форме и 

форме тестирования посредством видеоконференцсвязи через платформы ZOOM / 

meeting.cert.kz или любую другую стриминговую платформу, доступную преподавателям и 

обучающимся. 

При наличии всех необходимых технических средств (мобильная связь, Интернет, 

компьютер, вебкамера) экзамены проводятся: 

- в устной форме - по общеобразовательным дисциплинам, вузовскому компоненту 

базовых дисциплин, вузовскому компоненту профилирующих дисциплин в академических 

группах, численность обучающихся в которых составляет до 10 человек. При этом до начала 

экзамена осуществляется идентификация личности (через удостоверение личности), в 

процессе экзамена ведется видеонаблюдение; 

- в форме теста - по общеобразовательным дисциплинам, вузовскому компоненту 

базовых дисциплин, вузовскому компоненту профилирующих дисциплин в группах, 

численность обучающихся в которых составляет более 10 человек. Экзамен осуществляется 

с процедурой онлайн-прокторинга. 

Тестовая форма контроля с применением онлайн-прокторинга может быть изменена на 

другую форму в группах от 10 до 40 человек при наличии мотивированного письменного 

обоснования заведующего кафедрой, оформленного в виде служебной записки (например, 

для творческих, языковых дисциплин); 

- в форме теста, устной или письменной форме (на усмотрение преподавателя) - по 

компоненту по выбору базовых дисциплин, компоненту по выбору профилирующих 

дисциплин - независимо от количества обучающихся.  

До начала экзамена осуществляется идентификация личности (через удостоверение 

личности), в процессе экзамена ведется видеонаблюдение.  

Если экзамен проводится в письменной форме, то обязательными являются процедуры 

шифрования и «слепой» проверки. 

При отсутствии у обучающегося компьютера и вебкамеры экзамены проводятся: 

- в устной форме - по общеобразовательным дисциплинам, вузовскому компоненту 

базовых дисциплин, вузовскому компоненту профилирующих дисциплин в академических 

группах, численность студентов в которых составляет до 10 человек. При этом до начала 

экзамена осуществляется идентификация личности (через удостоверение личности), в 

процессе экзамена ведется видеонаблюдение; 

- в письменной форме - по общеобразовательным дисциплинам, вузовскому 

компоненту базовых дисциплин, вузовскому компоненту профилирующих дисциплин в 

академических группах, численность обучающихся в которых составляет более 10 человек. 

При этом до начала экзамена осуществляется идентификация личности (через удостоверение 

личности), в процессе экзамена ведется видеонаблюдение; 

- в форме теста, устной или письменной форме - по компоненту по выбору базовых 

дисциплин, компоненту по выбору профилирующих дисциплин (на выбор преподавателя). 

При этом до начала экзамена осуществляется идентификация личности (через удостоверение 

личности), в процессе экзамена, проводимого в устной или письменной форме, ведется 

видеонаблюдение. 
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При полном отсутствии у обучающегося необходимых технических средств для сдачи 

онлайн-экзамена (компьютер / ноутбук и пр.) или отсутствии Интернета и невозможности в 

силу этого принять участие в экзамене обучающийся не менее, чем за 10 дней до начала 

промежуточной аттестации уведомляет преподавателя об имеющихся проблемах. Деканат, 

отдел послевузовского образования, заведующий кафедрой, эдвайзеры или кураторы 

оказывают максимальное содействие в обеспечении обучающегося необходимым 

оборудованием / Интернет-связью.  

В случае, если техническая возможность для сдачи экзамена не появляется, 

преподаватель – экзаменатор проводит экзамен в форме «открытой книги» (take-home open 

book exam). Для этого обучающемуся посредством курьерской службы Акционерного 

общества «Казпочта» направляется задание по дисциплине на проектную работу, которое 

должно выполняться в домашних условиях. Выполненную работу обучающийся должен 

направить преподавателю на проверку также посредством услуг Акционерного общества 

«Казпочта» за 7 дней до экзамена. При этом в день экзамена преподаватель ставит 

обучающемуся оценку «I» – Incomplete («I» ставится в случаях, когда обучающийся 

выполнил все требования, предъявляемые программой обучения (силлабусом), но не 

приступил к промежуточной аттестации ввиду отсутствия достаточных технических 

средств и (или) отсутствия или ограниченного доступа к сети Интернет). Оценка «I» 

исправляется на соответствующий балл сразу после проверки полученного через почту 

проектного задания. 

В период действия чрезвычайного положения, связанного с пандемией коронавирусной 

инфекции COVID-19, обучающимся, не имеющим стабильную Интернет-связь, один раз 

разрешается по заявлению перенести экзамены на более ранний или более поздний срок. 

Процесс переноса и срок проведения экзамена предварительно согласовываются 

обучающимся с преподавателем и офисом регистрации. При этом преподаватель соблюдает 

все правила проведения экзамена. 

Если обучающийся в указанный срок не отправил выполненное задание или не сдал 

экзамен в дополнительный период, оценка «I» автоматически переходит в «F». Далее 

обучающийся может устранить возникшую академическую задолженность в летнем семестре 

или повторно изучить дисциплину в следующем академическом периоде. 

В случае возникновения технических сбоев / потери связи во время проведения 

промежуточной аттестации и невозможности вследствие этого завершить начатый процесс 

сдачи экзамена, по решению преподавателя -экзаменатора обучающийся допускается к 

экзамену повторно в этот же день или в другой день текущего академического периода. При 

этом преподавателем-экзаменатором составляется электронный акт технической неполадки, 

а в экзаменационной ведомости выставляется оценка «I» (Incomplete), которая автоматически 

переходит в оценку «F» в случае, если обучающийся не устранил академическую 

задолженность до конца сессии.  

Обучающийся, не согласный с результатами промежуточной аттестации, в течение 

двух суток после ее проведения направляет на электронный адрес заместителя декана 

факультета электронное заявление на апелляцию на имя председателя апелляционной 

комиссии (образец представлен на портале Центра обслуживания студентов «Parasat» 

https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-obsluzhivaniya-studentov-parasat.html) с указанием 

конкретной причины несогласия с выставленной оценкой. В случае отсутствия председателя 

на момент подачи заявления заявление подписывается заместителем председателя.  

Апелляционная комиссия проводит онлайн заседания в срок до 2-х рабочих дней со дня 

поступления заявления обучающегося. Результаты апелляции доводятся до сведения 

заявителя в течение одного рабочего дня. 

Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся бакалавриата:  

В условиях чрезвычайного положения итоговая аттестация в бакалавриате проводится 

в устной форме посредством видеоконференцсвязи через платформы ZOOM / meeting.cert.kz 

или любую другую стриминговую платформу, доступную преподавателям и обучающимся, с 

предоставлением обучающемуся возможности ответа на вопросы комиссии посредством 

микрофона непосредственно перед камерой используемого технического устройства. 

https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-obsluzhivaniya-studentov-parasat.html
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Итоговая аттестация проводится в виде комплексного тестирования или защиты 

дипломной работы (проекта). 

В случае возникновения технических сбоев / потери связи во время проведения 

итоговой аттестации и невозможности вследствие этого завершить начатый процесс сдачи 

комплексного экзамена или защиты, по коллегиальному решению членов аттестационной 

комиссии, на основе составленного техническим секретарем электронного акта технической 

неполадки обучающемуся может быть предоставлено другое время для защиты (в этот же 

или другой день заседания аттестационной комиссии в текущий академический период). 

Копия акта в тот же день направляется техническим секретарем всем членам аттестационной 

комиссии. 

В случаях, делающих невозможным проведение итоговой аттестации посредством 

дистанционных технологий, по заявлению обучающегося итоговая аттестация может быть 

перенесена на более поздний срок.  

В вышеуказанных случаях выставляется оценка «I» (Incomplete), которая 

автоматически переходит в оценку «F» в случае, если обучающийся не устранил 

академическую задолженность.  

Обучающийся, не принявший участие в итоговой аттестации по уважительной 

причине, направляет на электронную почту заместителя декана факультета электронное 

заявление на имя председателя аттестационной комиссии (образец представлен на портале 

Центра обслуживания студентов «Parasat» https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-

obsluzhivaniya-studentov-parasat.html), а также сканированный вариант оригинала документа, 

подтверждающего уважительную причину, и по разрешению председателя аттестационной 

комиссии допускается к итоговой аттестации в другой день заседания аттестационной 

комиссии в текущий академический период. День повторного заседания определяется 

комиссией. Разрешение председателя аттестационной комиссии оформляется в виде визы на 

заявлении обучающегося (разрешено / не разрешено) и подписи. Для ознакомления с 

решением председателя аттестационной комиссии сканированный вариант заявления с визой 

отправляется заместителем декана факультета на электронную почту обучающегося.  

Обучающийся, не согласный с результатами итоговой аттестации, в течение двух суток 

после ее проведения направляет на электронный адрес заместителя декана факультета 

сканированный вариант заявления на апелляцию на имя председателя апелляционной 

комиссии (образец представлен на портале Центра обслуживания студентов «Parasat» 

https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-obsluzhivaniya-studentov-parasat.html) с указанием 

конкретной причины несогласия с выставленной оценкой. В случае отсутствия председателя 

на момент подачи заявления заявление подписывается заместителем председателя.  

Апелляционная комиссия проводит онлайн заседания в срок до 2-х рабочих дней со дня 

поступления заявления обучающегося. Результаты апелляции доводятся до сведения 

заявителя в течение одного рабочего дня. 

Порядок организации итоговой аттестации обучающихся в форме комплексного 

экзамена: 

В условиях чрезвычайного положения комплексный экзамен во время итоговой 

аттестации проводится в устной форме посредством видеоконференцсвязи через платформы 

ZOOM / meeting.cert.kz или любую другую стриминговую платформу, доступную 

преподавателям и обучающимся, с предоставлением обучающемуся возможности ответа на 

вопросы комиссии посредством микрофона непосредственно перед камерой используемого 

технического устройства. 

До начала экзамена техническим секретарем осуществляется процедура 

идентификации личности обучающегося, а также осмотр его рабочего стола и помещения, в 

котором сдается экзамен (на наличие / отсутствие посторонних лиц, запрещенных во время 

экзамена предметов и пр.).  

Во время экзамена в присутствии обучающегося заведующий кафедрой демонстрирует 

на экране компьютера программу «Генератор случайных чисел» для генерации номера 

экзаменационного билета. Затем обучающемуся в режиме демонстрации показывается 

формулировка вопросов сгенерированного билета. 

https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-obsluzhivaniya-studentov-parasat.html
https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-obsluzhivaniya-studentov-parasat.html
https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-obsluzhivaniya-studentov-parasat.html
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На подготовку устного ответа обучающемуся отводится до 20 минут, на ответ – до 10-

15 минут. Ответ озвучивается в присутствии всех членов комиссии.  

Оценивание проводится всеми членами комиссии посредством сервисов Google.  

Результаты сдачи комплексного экзамена объявляются в день их проведения. 

Порядок защиты дипломной работы (проекта): 

В условиях чрезвычайного положения онлайн-защита дипломной работы (проекта) 

проводится в устной форме посредством видеоконференцсвязи через платформы ZOOM / 

meeting.cert.kz или любую другую стриминговую платформу, доступную преподавателям и 

обучающимся, с предоставлением обучающемуся возможности ответа на вопросы комиссии 

посредством микрофона непосредственно перед камерой используемого технического 

устройства. 

Рецензия на дипломную работу (проект) доводится рецензентом до сведения автора в 

виде сканированного электронного документа не менее чем за 7 дней до защиты для 

подготовки обучающимся ответов по существу высказанных замечаний (принять или 

аргументированно отвести их). Внесение изменений в дипломную работу (проект) после 

получения рецензии не допускается. 

Дипломные работы (проекты) проверяются на предмет плагиата и уникальности через 

систему «Антиплагиат.ВУЗ». Обучающийся получает допуск к защите в том случае, если 

процент оригинальности текста (без учета цитирований) по «Антиплагиату» составляет 50% 

и выше. В случае, если оригинальность текста дипломной работы (проекта) ниже 

установленных показателей и составляет ниже 50%, но выше 40%, обучающийся (если 

позволяет время) получает право его доработки. Смена темы дипломной работы (проекта) в 

этом случае не требуется. При показателях уникальности ниже 40% обучающийся не 

допускается к защите в данный академический период. При этом тематика дипломной 

работы (проекта) должна быть изменена. 

Дипломные работы (проекты) проверяются нормоконтролем.  

В целом, дипломная работа (проект) допускается к защите, если обучающимся 

получены в модуле «Проверка допуска студента к защите дипломной работы (прокта) / 

магистерской диссертации (проекта)» отметки следующих лиц: 

- ответственный за проверку в системе «Антиплагиат.ВУЗ»; 

- нормоконтролер; 

- научный руководитель (подтверждает наличие отзыва); 

- заведующий кафедрой (заключительный допуск, подтверждает наличие всех 

необходимых документов). 

Обучающийся защищает дипломную работу (проект) при наличии положительного 

отзыва научного руководителя и одной рецензии специалиста, соответствующего профилю 

дипломной работы (проекта).  

Обучающийся допускается к защите дипломной работы (проекта) как при 

положительном, так и при отрицательном заключении рецензента. 

В случае, если научным руководителем дается отрицательное заключение «не 

допускается к защите», обучающийся не защищает дипломную работу (проект). 

Защита осуществляется в присутствии всех членов аттестационной комиссии. На 

выступление (доклад) обучающемуся отводится не более 7-10 минут. Общее время на 

защиту одного обучающегося, включая устное выступление и ответы на вопросы комиссии, 

составляет не более 15 минут. 

В случае прерывания процесса защиты дипломной работы (проекта) обучающийся 

немедленно обращается к техническому секретарю с ходатайством о его продолжении. 

Комиссия принимает решение о возобновлении или прекращении защиты. 

Оценивание проводится всеми членами комиссии посредством Google форм. 

Процедура голосования по присуждению степени осуществляется посредством 

коллегиального обсуждения с участием всех членов комиссии. Технический секретарь ведет 

и фиксирует подсчет голосов членов комиссии. Голосование по присуждению степени 

осуществляется с использованием Google форм. 
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Результаты защиты дипломной работы (проекта) доводятся до сведения обучающихся 

через личные кабинеты на портале вуза в день их проведения после подписания протоколов 

заседания аттестационной комиссии (посредством Google форм). 

Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся магистратуры, 

докторантуры: 

В условиях чрезвычайного положения итоговая аттестация проводится в магистратуре, 

докторантуре в устной форме посредством видеоконференцсвязи через платформы ZOOM / 

meeting.cert.kz или любую другую стриминговую платформу, доступную преподавателям и 

обучающимся, с предоставлением обучающемуся возможности ответа на вопросы комиссии 

посредством микрофона непосредственно перед камерой используемого технического 

устройства. 

Итоговая аттестация проводится в виде комплексного тестирования и защиты 

магистерской диссертации (проекта) – в магистратуре научно-педагогического направления; 

в виде защиты магистерской диссертации (проекта) – в магистратуре профильного 

направления. 

В докторантуре итоговая аттестация проводится в форме комплексного экзамена. 

В случае возникновения технических сбоев / потери связи во время проведения 

итоговой аттестации и невозможности вследствие этого завершить начатый процесс сдачи 

экзамена или защиты, по коллегиальному решению членов аттестационной комиссии, на 

основе составленного техническим секретарем электронного акта технической неполадки 

обучающемуся может быть предоставлено другое время для защиты (в этот же или другой 

день заседания аттестационной комиссии в текущий академический период). Копия акта в 

тот же день направляется техническим секретарем всем членам аттестационной комиссии. 

В случаях, делающих невозможным проведение итоговой аттестации посредством 

дистанционных технологий, по заявлению обучающегося итоговая аттестация может быть 

перенесена на более поздний срок. 

В обоих вышеуказанных случаях аттестационной комиссией изначально составляется 

соответствующий электронный акт, а в экзаменационной ведомости выставляется оценка «I» 

(Incomplete), которая автоматически переходит в оценку «F» в случае, если обучающийся не 

устранил академическую задолженность до конца летнего семестра.  

Обучающийся, не принявший участие в итоговой аттестации по уважительной 

причине, направляет на электронную почту отдела послевузовского образования 

электронное заявление на имя председателя аттестационной комиссии (образец представлен 

на портале Центра обслуживания студентов «Parasat» https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-

obsluzhivaniya-studentov-parasat.html), а также сканированный вариант оригинала документа, 

подтверждающего уважительную причину, и по разрешению председателя аттестационной 

комиссии допускается к итоговой аттестации в другой день заседания АК в текущий 

академический период. День повторного заседания определяется комиссией. Разрешение 

председателя аттестационной комиссии оформляется в виде визы на заявлении 

обучающегося (разрешено / не разрешено) и подписи. Для ознакомления с решением 

председателя аттестационной комиссии сканированный вариант заявления с визой 

отправляется заместителем декана факультета на электронную почту обучающегося.  

Обучающийся, не согласный с результатами итоговой аттестации, в течение двух суток 

после ее проведения направляет на электронный адрес отдела послевузовского образования 

сканированный вариант заявления на апелляцию на имя председателя апелляционной 

комиссии (образец представлен на портале ЦОС «Parasat» https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-

centr-obsluzhivaniya-studentov-parasat.html) с указанием конкретной причины несогласия с 

выставленной оценкой. В случае отсутствия председателя на момент подачи заявления 

заявление подписывается заместителем председателя.  

Апелляционная комиссия проводит онлайн заседания в течение 2-х рабочих дней со 

дня поступления заявления обучающегося. Результаты апелляции доводятся до сведения 

заявителя в течение одного рабочего дня. 

Порядок защиты магистерской диссертации (проекта): 

https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-obsluzhivaniya-studentov-parasat.html
https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-obsluzhivaniya-studentov-parasat.html
https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-obsluzhivaniya-studentov-parasat.html
https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-obsluzhivaniya-studentov-parasat.html
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В условиях чрезвычайного положения онлайн-защита магистерской диссертации 

(проекта) проводится в устной форме посредством видеоконференцсвязи через платформы 

ZOOM / meeting.cert.kz или любую другую стриминговую платформу, доступную 

преподавателям и обучающимся. 

Рецензия на магистерскую диссертацию (проект) доводится рецензентом до сведения 

автора в виде сканированного электронного документа не менее чем за 7 дней до защиты для 

подготовки обучающимся ответов по существу высказанных замечаний (принять или 

аргументированно отвести их). Внесение изменений в магистерскую диссертацию (проект) 

после получения рецензии не допускается. 

Магистерские диссертации (проекты) проверяются на предмет плагиата и уникальности 

через систему «Антиплагиат.ВУЗ». В случае, если оригинальность текста магистерской 

диссертации (проекта) ниже установленных показателей и составляет ниже 60%, но выше 

50%, обучающийся (если позволяет время) получает право его доработки. Смена темы 

магистерской диссертации (проекта) в этом случае не требуется. При показателях 

уникальности ниже 50% обучающийся не допускается к защите в данный академический 

период. При этом тематика магистерской диссертации (проекта) должна быть изменена. 

Магистерские диссертации (проекты) проверяются нормоконтролем. В целом, 

магистерская диссертация (проект) допускается к защите, если обучающимся получены в 

модуле «Проверка допуска студента к защите дипломной работы (прокта) / магистерской 

диссертации (проекта)» отметки следующих лиц: 

- ответственный за проверку в системе «Антиплагиат.ВУЗ»; 

- нормоконтролер; 

- научный руководитель (подтверждает наличие отзыва, публикаций); 

- заведующий кафедрой (заключительный допуск, подтверждает наличие всех 

необходимых документов). 

Обучающийся защищает магистерскую диссертацию (проект) при наличии 

положительного отзыва научного руководителя и одной рецензии специалиста, 

соответствующего профилю дипломной работы (проекта) / магистерской диссертации 

(проекта).  

Обучающийся допускается к защите магистерской диссертации (проекта) как при 

положительном, так и при отрицательном заключении рецензента. 

В случае, если научным руководителем дается отрицательное заключение «не 

допускается к защите», обучающийся не защищает магистерскую диссертацию (проект). 

Защита осуществляется в присутствии всех членов аттестационной комиссии. На 

выступление (доклад) обучающемуся отводится не более 7-10 минут. Общее время на 

защиту одного обучающегося, включая устное выступление и ответы на вопросы комиссии, 

составляет не более 15 минут. 

В случае прерывания процесса защиты магистерской диссертации (проекта) 

обучающийся немедленно обращается к техническому секретарю с ходатайством о его 

продолжении. Комиссия принимает решение о возобновлении или прекращении защиты. 

Оценивание проводится всеми членами комиссии посредством Google форм. Оценка 

на итоговой аттестации обучающихся выставляется с учетом отзыва научного 

руководителя, оценки рецензента (оппонента) и итогов самой защиты, мнения всех членов 

аттестационной комиссии по балльно-рейтинговой буквенной системе.  

Процедура голосования по присуждению степени осуществляется посредством 

коллегиального обсуждения с участием всех членов комиссии. Технический секретарь 

ведет и фиксирует подсчет голосов членов комиссии. Голосование по присуждению 

степени осуществляется с использованием Google формы. 

Результаты защиты магистерской диссертации (проекта) доводятся до сведения 

обучающихся через личные кабинеты на портале е-Univer в день их проведения после 

подписания протоколов заседания аттестационной комиссии (посредством Google форм). 

О проведении летнего семестра в условиях чрезвычайного положения 

В условиях чрезвычайного положения летний семестр на бесплатной основе 

проводится для обучающихся: 
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- не имевших в период введения чрезвычайного положения в Республике Казахстан 

необходимых технических средств и Интернет-связи для отправки заданий и прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации, уведомивших об этом декана факультета / 

заведующего кафедрой / преподавателя – экзаменатора; 

- имевших во время прохождения промежуточной или итоговой аттестации текущем 

уч.г. технические сбои / потерю интернет – соединения (в случае наличия акта технической 

неполадки, составленного преподавателем – экзаменатором / членами аттестационной 

комиссии), не завершивших, вследствие этого, сдачу экзамена / защиту дипломной работы 

(проекта) / магистерской диссертации (проекта) и получивших оценку «I»; 

- получивших в текущем уч.г. оценку за первый рубежный контроль второго семестра, 

но не получивших оценку за второй рубежный контроль и сессию вследствие имеющихся 

технических проблем. 
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14. Регистрация на посещение учебных занятий 

 

Нормативной базой для осуществления процесса регистрации на учебные дисциплины 

являются приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 

года №152 (с изм. от 12 октября 2018 года №563) «Об утверждении Правил организации 

учебного процесса по кредитной технологии обучения»; методическая инструкция «Правила 

регистрации на учебные дисциплины в ВКГУ имени С.Аманжолова». 

Учебные занятия по каждой дисциплине и формирование расписания осуществляются 

на основании регистрации обучающихся на дисциплины. Для осуществления регистрации, 

учета освоенных кредитов, ведения всей истории учебных достижений обучающихся в 

Университете создан офис регистрации. 

Регистрация обучающегося на изучение учебных дисциплин проводится на 

образовательном портале (portal.vkgu.kz).  

Регистрация на дисциплины осуществляется обучающимися после детального 

обсуждения своей индивидуальной траектории обучения с эдвайзером, который дает 

разъяснения по вопросам выбора дисциплин согласно утвержденному КЭД. 

Каждому обучающемуся присваивается логин, под которым он регистрирует свой ИУП 

на образовательном портале.  

Регистрация вновь поступивших в Университет производится до начала первого 

семестра после прохождения адаптационной недели. Для этой категории обучающихся 

основанием для доступа к регистрации является приказ о зачислении в число 

студентов/магистрантов Университета и оплата за семестр (если обучение осуществляется на 

платной основе). 

Остальные обучающиеся регистрируются на дисциплины следующего семестра и 

повторное прохождение дисциплин в течение периода регистрации, указанного в 

академическом календаре. 

Основанием для доступа к регистрации является: 

 прохождение всех пререквизитов, требуемых для изучения той или иной 

дисциплины; 

 отсутствие финансовой задолженности по оплате за обучение; 

 прохождение обучающимися комплексного медицинского осмотра (не реже одного 

раза за учебный год). 

Регистрация для повторного изучения дисциплины осуществляется в установленные 

сроки общей регистрации, но предусматривает предварительную оплату за обучение, 

поскольку повторное изучение дисциплины осуществляется только на платной основе для 

всех специальностей и форм обучения. 

Академические потоки формируются по принципу достаточного количества 

обучающихся, записавшихся на данную дисциплину и к данному преподавателю, и 

достижения достаточного уровня их рентабельности. 

Максимальное требуемое количество зарегистрировавшихся составляет: 

 лекции - до 200 человек; 

 практические занятия – до 30 человек, по отдельным дисциплинам (физкультура 

до 50чел); 

 языковые, лабораторные занятия - не более 15 человек. 

В случае, если число обучающихся меньше минимально установленного, то 

дисциплина не открывается. Обучающихся, зарегистрировавшихся на данный курс, 

предупреждают об этом и в течение 3-х дней после окончания регистрации просят 

произвести повторный выбор дисциплины. 

В случае регистрации на данную учебную дисциплину обучающихся в количестве, 

превышающем максимально установленное число, формируется дополнительный 

академический поток по данной дисциплине. 

Обучающийся при определении индивидуальной траектории обучения может выбирать 

в рамках компонента по выбору:  
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1) дисциплины по основной образовательной программе; 

2) дисциплины по дополнительной образовательной программе. 

Порядок выбора и освоения дисциплин по основной образовательной программе 

осуществляется с учетом наличия пререквизитов. 
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15. Контроль и политика оценивания учебных достижений обучающихся  

 

Политика оценивания учебных достижений обучающихся в ВКГУ имени 

С.Аманжолова регламентируется следующими нормативно-правовыми актами и внутренней 

нормативной документацией: приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан №604 от 31 октября 2018 года «Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования всех уровней образования»; приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан №595 от 30 октября 2018 г. «Типовые правила 

деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего 

и (или) послевузовского образования»; приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 «Об утверждении Правил организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения» (с изм. от 12 октября 2018 года №563); 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года №391 

«Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной 

деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им» (с изм. от 16 

ноября 2018 года № 634); П ВКГУ 032-18 «О порядке организации и проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ВКГУ имени 

С.Аманжолова»; ПР ВКГУ 002-17 «Правила академической честности». 

Политика оценивания учебных достижений обучающихся основывается на принципах 

академической честности, единства требований, объективности и справедливости, 

открытости и прозрачности. 

На первом учебном занятии преподаватель знакомит обучающихся с содержанием 

рабочей учебной программы (силлабусом) дисциплины, планируемыми результатами 

обучения по учебной дисциплине и процедурами их оценивания. 

Контроль учебных достижений обучающихся производится в форме проверки их 

знаний по изучаемым дисциплинам на основе контрольных заданий различного вида и 

подразделяется на текущий, рубежный и итоговый. 

Текущий контроль – это систематическая проверка учебных достижений обучающихся, 

проводимая преподавателем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой 

дисциплины (силлабусом). Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по 

каждой теме учебной дисциплины.  

Текущий контроль в отношении обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (далее – ООП) проводится по индивидуальным заданиям, с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

СРО оценивается при текущем контроле в рамках СРОП и включает выполнение 

различных заданий, подготовку к текущим учебным занятиям и другие формы, 

установленные рабочей учебной программой (силлабусом) дисциплины. 

Составной частью текущего контроля успеваемости является контроль посещаемости 

обучающимся всех видов учебных занятий. 

Сведения об оценках текущего контроля и посещаемости обучающихся заполняются 

преподавателем в электронных журналах (журнал «Заполнение ведомости», журнал 

посещаемости) на информационно-образовательном портале университета не позднее 7-ми 

дней со дня проведения учебного занятия. Контроль за своевременностью заполнения 

электронных журналов преподавателями обеспечивает заведующий соответствующей 

кафедрой и заместитель декана факультета. 

Информация в журнале «Заполнение ведомостей» вносится преподавателем по 

каждому проводимому виду занятий отдельно (лекция, лекция (СРСП), практическое 

занятие, практическое (семинарское) занятие (СРСП), лабораторное занятие). 

Информация о посещаемости обучающихся выставляется в электронном журнале по 

каждому виду занятий отдельно (лекция, практическое занятие, лабораторная работа). 

В случае отсутствия на занятиях по уважительной причине не более 3 рабочих дней 

(болезнь, командировка, участие в конкурсах, олимпиадах и пр.) и последующего 

предоставления подтверждающего документа (справки, приказа о командировке и пр.) 
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обучающийся в рамках СРО и СРСП выполняет задания в соответствии с силлабусом 

дисциплины и сдает их преподавателю на текущей учебной неделе. Преподаватель 

выставляет оценку в электронный журнал «Заполнение ведомости».  

В случае отсутствия на занятиях по уважительной причине более 5 рабочих дней 

обучающийся предоставляет в ЦОС «Parasat» подтверждающий документ, на основании 

которого офис-регистратор открывает доступ в портал на предыдущую неделю (или две 

предыдущие недели, если обучающийся болел /отсутствовал по уважительной причине 10 

рабочих дней) для выставления оценок преподавателем после выполнения и сдачи 

обучающимся заданий. Доступ будет автоматически закрыт после истечения выше 

указанного срока. 

В случае отсутствия на занятиях по уважительной причине более 1 месяца 

обучающийся в срок не более 10 рабочих дней со дня получения справки пишет заявление на 

имя ректора о продлении сроков текущего контроля, которое визируется деканом 

факультета, директором департамента академической политики и управления 

образовательными программами, проректором по учебно-методической работе. Декан 

факультета издает распоряжение о продлении сроков текущего контроля; офис регистрации 

выдает обучающемуся индивидуальную ведомость. После индивидуальной работы с 

преподавателем и выполнения заданий в соответствии с силлабусом дисциплины 

преподаватель вносит полученные обучающимся оценки в индивидуальную ведомость.  

Сразу после заполнения индивидуальной ведомости обучающийся сдает ее в ОР. Офис-

регистраторы в срок не более чем 2 рабочих дня со дня возврата индивидуальной ведомости 

вносят указанные в ней оценки в портал (Еuniver.vkgu.kz). Индивидуальная ведомость 

действительна в течение 14 рабочих дней со дня ее получения обучающимся. При более 

позднем предоставлении ведомости в ОР она не может быть принята, а у обучающегося 

образуется академическая задолженность. 

Рубежный контроль – это контроль учебных достижений обучающихся по завершении 

крупного раздела (модуля) одной учебной дисциплины. Рубежный контроль является 

обязательным и проводится в ВУЗе, согласно Академическому календарю, два раза в 

семестр: на 7 и 15 неделях. 

Результаты рубежного контроля вносятся преподавателем в электронный журнал 

«Заполнение ведомости» до конца 7-ой недели семестра (за первый рубежный контроль) и 

15-ой недели семестра (за второй рубежный контроль). 

В случае отсутствия обучающегося во время рубежного контроля по уважительной 

причине, при предоставлении подтверждающего документа (справка о болезни, в связи с 

рождением ребенка, со смертью близких родственников и пр.) разрешается сдача рубежного 

контроля по индивидуальному графику. Для этого обучающийся пишет заявление 

установленного образца, которое согласуется с деканом факультета, директором ДАПиУОП 

и проректором по УМР, после чего декан факультета издает распоряжение о продлении 

сроков рубежного контроля. В соответствии с завизированным заявлением ОР выдает 

индивидуальную ведомость, в которую после сдачи обучающимся рубежного контроля 

преподаватель вносит оценку. Офис-регистраторы в срок не более чем 2 рабочих дня со дня 

возврата индивидуальной ведомости вносят указанные в ней оценки в информационно-

образовательный портал. Индивидуальная ведомость действительна в течение 14 рабочих 

дней со дня ее получения обучающимся. При более позднем предоставлении ведомости в ОР 

полученные оценки рубежного контроля не могут быть засчитаны и перенесены в 

информационно-образовательный портал. 

Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений обучающихся, проводимая 

в виде экзамена после завершения изучения дисциплины в период экзаменационной сессии. 

В ВКГУ устанавливаются зимняя и весенняя экзаменационные сессии, а также Летний 

семестр. Их периодичность и продолжительность определяются в соответствии с рабочим 

учебным планом ОП и Академическим календарём. 

Расписание экзаменов доводится до сведения обучающихся и преподавателей не 

позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии.  
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Допуск обучающихся к экзаменационной сессии осуществляется в соответствии с 

электронной ведомостью допуска, при автоматическом формировании которой учитываются 

в совокупности следующие факторы: 

- оценка рейтинга допуска, которая вычисляется как среднее арифметическое суммы 

всех оценок текущего и рубежного контролей, полученных в течение академического 

периода: 

РД= (ТК1 + ТК2 + ТК3 +…. +ТКn + РК1 + РК2) / (n+2), где РД –рейтинг допуска; ТК – 

текущий контроль; РК – рубежный контроль; n – количество текущих контролей; 2 – 

количество рубежных контролей. 

Обучающиеся, не имеющие положительной оценки рейтинга допуска по дисциплине 

(не менее 50%), не допускаются к экзамену; 

- отсутствие задолженности по оплате за обучение. При этом, если оплата не внесена в 

течение 2 недель по окончании промежуточной аттестации, обучающийся отчисляется из 

вуза на основании приказа ректора, изданного в соответствии со служебной запиской декана 

факультета; 

- отсутствие пропуска учебных занятий по дисциплине (допускается не более 20% 

пропусков занятий по уважительной причине в течение семестра (кроме обучающихся по 

индивидуальному графику / находящихся в академическом отпуске или на длительном 

лечении); 

Для проведения экзамена назначаются экзаменаторы из числа ведущих преподавателей 

вуза, имеющих ученую степень (доктор наук / кандидат наук / доктор философии (PhD) / 

доктор по профилю) или степень магистра (не ниже должности старшего преподавателя), а 

также квалификацию, соответствующую профилю данной учебной дисциплины и, как 

правило, не ведущие занятия по этой дисциплине на данном академическом потоке (группе) 

в текущем академическом семестре.  

Во время промежуточной аттестации экзамены могут проводиться в письменной, 

устной формах, а также в форме компьютерного тестирования. Формы проведения экзаменов 

утверждаются на последующий учебный год в июне текущего учебного года решением 

Ученого совета по представлению заведующих кафедрами.  

Экзамены в письменной, устной формах и форме компьютерного тестирования 

проводятся для обучающихся очной, заочной (доучивание) и вечерней на базе среднего 

образования (доучивание) форм обучения.  

Для обучающихся очной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий экзамены проводятся в форме компьютерного тестирования в 

соответствии с П ВКГУ 027-19 «Об организации учебного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий». 

Оценка учебных достижений обучающихся во время промежуточной аттестации 

осуществляется на основе измерителей знаний.  

Критерии оценки ответа обучающегося на экзамене, а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала экзамена.  

Критерии оценки разрабатываются преподавателем (составителем экзаменационных 

билетов) по каждой конкретной дисциплине на основе шаблона критериев оценивания 

учебных достижений обучающихся по балльно-рейтинговой шкале, описанных в П ВКГУ 

032-18 «О порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова».  

Все участники процесса промежуточной аттестации обязаны строго соблюдать 

«Правила академической честности», «Кодекс чести преподавателя ВКГУ имени 

С.Аманжолова», «Кодекс чести обучающегося ВКГУ имени С.Аманжолова». 

Контрольно-измерительные материалы разрабатываются ППС кафедры в виде 

экзаменационных билетов / тестов для проведения компьютерного тестирования и, вместе с 

критериями для оценивания письменных / устных ответов обучающихся, утверждаются на 

заседании кафедры в ноябре текущего года. За качество составления контрольно-

измерительных материалов несет ответственность преподаватель - разработчик, а за 

своевременное их утверждение - заведующий кафедрой. 
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Контрольно-измерительные материалы подлежат обязательной экспертизе экспертной 

комиссией. Результаты экспертизы оформляются в виде экспертного заключения. 

Экзаменационные билеты хранятся на кафедре в опечатанном конверте в условиях, 

исключающих доступ к ним лиц, не имеющих отношения к приему экзаменов.  

Конверт с экзаменационными билетами и критериями для оценивания письменных / 

устных ответов обучающихся передается заведующим кафедрой в офис регистрации за 1 

день до начала экзамена. Офис регистрации в день проведения экзамена передает конверт с 

экзаменационными материалами дежурному по аудитории. 

Экзаменационные билеты разрабатываются на основе контрольных вопросов, которые 

разрабатываются по всем темам учебной программы и должны давать возможность оценить 

учебные достижения обучающихся по содержанию всей дисциплины.  

Контрольные вопросы списком включаются в силлабус по учебной дисциплине и в 

обязательном порядке доводятся до сведения обучающихся. 

Преподаватель предоставляет обучающимся только тематические вопросы. Не 

допускается передача готовых экзаменационных билетов. 

К комплекту экзаменационных билетов на отдельном листе в обязательном порядке 

прилагаются развернутые критерии для оценивания письменных / устных ответов 

обучающихся (в соответствии со шкалой оценивания), утвержденные заведующим кафедрой. 

Количество экзаменационных вопросов по дисциплине определяется количеством 

кредитов по дисциплине. Рекомендуемое количество – не менее 10-15 экзаменационных 

вопросов на 1 кредит (в зависимости от специфики дисциплины).  

При этом количество экзаменационных билетов по учебной дисциплине должно 

превышать число обучающихся, принимающих участие в экзамене. Контрольные вопросы 

внутри экзаменационных билетов могут повторяться. 

Повторное использование экзаменационных билетов по учебной дисциплине на 

следующий учебный год не допускается. 

Порядок организации и проведения письменного экзамена.  

Во время письменного экзамена в качестве дежурных в аудитории назначаются 

преподаватели, специальность или профиль преподаваемой дисциплины которых не 

соответствует профилю экзаменуемых дисциплин. 

Служебная записка за подписью заведующего кафедрой о включении в состав 

дежурных (в соответствии с расписанием экзаменов, предоставленным офисом регистрации) 

передается в офис регистрации за 10 календарных дней до начала экзаменационной сессии. 

На основании служебных записок офис регистрации в срок за 5 календарных дней до начала 

экзаменационной сессии составляет приказ «О составе организаторов экзаменов». В приказе 

также отражается информация о закреплении на период экзаменационной сессии 

ответственных сотрудников офиса регистрации, Центра информационно-технического 

обеспечения и цифровизации, других структурных подразделений для сопровождения 

процедуры экзамена в пределах их полномочий. 

Письменные экзамены проводятся согласно утвержденному расписанию.  

До начала экзамена деканы факультетов готовят ведомости допуска и в срок за 2 

календарных дня передают их в офис регистрации. 

В день экзамена: 

1. сотрудник офиса регистрации: за 30 минут до начала экзамена выдает дежурному 

под роспись конверт с экзаменационными материалами, ведомость допуска, чистые листы 

ответов и корешки к ним, а также акт о нарушении процедуры экзаменов.  

2. дежурный: 

- осуществляет подготовку аудитории (открытие кабинета, проветривание (при 

необходимости), осмотр на предмет отсутствия учебной и справочной литературы, имеющей 

отношение к проводимому экзамену и пр.); 

- организует в аудитории пропускной режим обучающихся по студенческому билету 

либо документу, удостоверяющему личность, а также в соответствии с ведомостью допуска. 

Обучающийся, имеющий рейтинг допуска по дисциплине менее 50%, к сдаче письменного 

экзамена не допускается;  
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- осуществляет рассадку обучающихся. Допускается рассадка в одной учебной 

аудитории обучающихся, сдающих различные дисциплины;  

- осуществляет выдачу каждому обучающемуся листа ответа и корешка к нему; 

- проводит инструктаж о порядке проведения экзамена, заполнения листа ответа и 

корешка к нему, после которого обучающиеся заполняют необходимую информацию на 

листе ответа и корешке к нему (кроме раздела «Шифр»). Дежурным обращается внимание 

обучающихся на то, что на листе ответа не должна быть указана их фамилия, имя;  

- проводит вскрытие конверта в присутствии обучающихся (необходимо 

продемонстрировать целостность конверта, наличие печати деканата); 

- осуществляет выдачу экзаменационных билетов по сдаваемой дисциплине 

(предоставляется возможность выбора обучающимся билета, при этом текст билета не 

должен быть виден). 

Дежурному преподавателю запрещается: 

- нарушать время начала и продолжительности письменного экзамена; 

- запускать обучающихся в аудиторию после окончания инструктажа; 

- допускать посторонних лиц на экзамен; 

- покидать аудиторию во время экзамена; 

- давать подсказки обучающимся.  

Дежурный преподаватель несет полную ответственность за порядок проведения 

экзамена и соблюдение дисциплины обучающимися. К дежурному преподавателю, 

нарушившему указанные выше требования, применяются дисциплинарные меры. 

На письменный экзамен отводится время из расчета 30 минут на один вопрос. 

Началом отсчета времени, отведенного на письменный экзамен, является время 

получения обучающимися последнего экзаменационного материала. Время рассадки, 

пояснений дежурного по процедуре проведения экзамена, выдачи билетов и сдачи 

экзаменационных работ в это время не входит.  

Время начала и окончания письменного экзамена фиксируется на доске.  

Если обучающийся не соблюдает установленные требования на экзамене: использует 

шпаргалки, мобильные и другие устройства, допускает дисциплинарные нарушения, мешает 

своими действиями другим обучающимся, дежурный вправе удалить его из аудитории. В 

этом случае дежурным составляется акт о нарушении процедуры экзамена, лист ответов 

аннулируется путем перечеркивания по диагоналям и делается отметка «Удален за 

нарушение». В дальнейшем при проверке экзаменационных работ преподаватель – 

экзаменатор в соответствии с актом о нарушении процедуры экзамена ставит в 

экзаменационную ведомость «0».  

Во время письменного экзамена разрешается пользоваться справочными материалами, 

которые были указаны на конверте ведущим преподавателем.  

После окончания экзамена, по истечении указанного времени, дежурный собирает 

экзаменационные работы, просматривая листы ответов на предмет указания фамилии или 

каких-либо пометок, идентифицирующих конкретную работу (в этом случае работа проверке 

не подлежит и составляется акт о нарушении процедуры экзамена).  

Экзаменационные материалы сразу же после окончания экзамена передаются 

дежурным назначенному сотруднику офиса регистрации для шифровки. Офис регистратору 

также сдаются дежурным ведомость допуска, конверты с неиспользованными билетами, 

остаток чистых листов ответа, акт о нарушении процедуры экзамена.  

Сотрудник офиса регистрации осуществляет шифровку листа ответа и корешка к нему. 

Корешок отделяется от листа ответа и сохраняется в офисе регистрации.  

Сотруднику офиса регистрации запрещается привлекать посторонних лиц к процессу 

шифрования листов ответов обучающихся, а также разглашать информацию о шифрах 

листов ответов обучающихся. В случае нарушения данных требований к сотруднику офиса 

регистрации применяются дисциплинарные меры. 

Процедура шифрования осуществляется сотрудником офиса регистрации в 

соответствии с шифровочной ведомостью, в которой отражается информация о присвоении 

на период сессии каждому обучающемуся индивидуального шифра. 
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Зашифрованные листы ответов передаются сотрудником офиса регистрации 

преподавателю – экзаменатору для «слепой» проверки.  

Для проверки письменных работ назначаются экзаменаторы из числа преподавателей 

вуза, имеющих ученую степень (доктор наук / кандидат наук / доктор философии (PhD) / 

доктор по профилю) или степень магистра (не ниже должности старшего преподавателя), 

квалификацию, соответствующую профилю данной учебной дисциплины, ведущие занятия 

по этой дисциплине на данном академическом потоке (группе) в текущем академическом 

семестре.  

Допускается проверка экзаменационных работ преподавателями, имеющими ученую 

степень или степень магистра, квалификацию, соответствующую профилю данной учебной 

дисциплины, не ведущими занятия по дисциплине на данном академическом потоке (группе) 

в текущем академическом семестре. 

Проверка экзаменационных работ обучающихся осуществляется строго в день сдачи 

экзамена в специально отведенной аудитории.  

Преподаватель - экзаменатор осуществляет проверку письменных экзаменационных 

работ, выставляя оценку (в баллах) в соответствии с прилагаемыми критериями оценки.  

Результаты экзамена выставляются преподавателем с листов ответов по шифрам в 

предварительную ведомость в автоматизированной информационной системе.  

В автоматизированной информационной системе по шифрам и внесенным баллам 

автоматически происходит идентификация экзаменационных работ и формирование сводной 

ведомости.  

Сотрудник офиса регистрации осуществляет распечатку сводной ведомости из 

автоматизированной информационной системы. Сводная ведомость заверяется подписью 

проверявшего преподавателя в день проведения экзамена. 

После окончания экзамена / процедуры апелляции (при необходимости) 

экзаменационные билеты, листы ответов, корешки передаются сотрудником офиса 

регистрации на хранение на кафедру, за которой закреплена та или иная образовательная 

программа / специальность. Данные экзаменационные материалы хранятся в течение 1 

(одного) года на кафедрах, где закреплена учебная дисциплина, по которой проводился 

экзамен. Другие экзаменационные материалы (ведомости допуска, акты о нарушении 

процедуры экзамена, заявления на апелляцию) после завершения экзаменов хранятся в офисе 

регистрации в течение периода, установленного для хранения каждого отдельного вида 

документации. 

Порядок организации и проведения экзамена в форме компьютерного 

тестирования. 
Для проведения экзамена в форме компьютерного тестирования используются 

тестовые задания, которые разрабатываются на кафедрах. Ответственным за разработку и 

совершенствование тестовых заданий к экзаменам является преподаватель, ведущий 

дисциплину в текущем академическом периоде.  

Компьютерное тестирование включает в себя следующие подготовительные этапы: 

- разработка тестовых заданий по дисциплинам, выносимым на компьютерное 

тестирование; 

- проведение на кафедре экспертизы тестовых заданий для экзамена; 

- формирование базы тестовых заданий по дисциплинам экзаменационной сессии в 

автоматизированной информационной системе вуза; 

- подготовка компьютерных классов к тестированию, назначение и распределение 

дежурных; 

- непосредственно компьютерное тестирование. 

В паспорте каждой тестовой базы указывается название дисциплины, образовательной 

программы / специальности и язык обучения, фамилия, имя, отчество преподавателя – 

составителя тестовых вопросов, количество тестовых вопросов, перечень справочных 

материалов (таблиц, графиков, схем и т.п.), необходимых при выполнении включенных в нее 

заданий, пользование которыми разрешено во время экзамена.  
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При разработке тестовых вопросов к экзаменам необходимо соблюдать следующие 

общие организационно-методические требования: 

- задания по данной дисциплине должны составляться в объеме требований учебной 

программы и силлабуса; 

- при подготовке к экзаменам обучающимся должны быть доступны все типовые 

задания, включенные в тестовую базу; 

- объем тестовой базы и ее вариативность должны быть достаточными, чтобы 

обеспечить достоверность контроля; 

- тестовая база должна содержать задания трех уровней сложности в следующей 

пропорции: простые – 40%, средние – 40%, сложные – 20%; 

- в заданиях должны содержаться необходимые справочные данные, не допускается 

использование обучающимися во время экзамена учебников, учебных пособий и других 

источников информации, кроме справочных материалов, указанных в паспорте тестовых 

экзаменационных вопросов; 

- все обозначения величин, использованные в тексте задания и в ответах, должны быть 

пояснены, указаны единицы их измерения; 

- задание должно иметь пять вариантов ответов, один из которых является правильным. 

Ответы на тестовые задания не должны допускать такие формы, как: «Да», «Нет», «Все 

ответы верны», «Все неверны», «Все», «Все выше перечисленные», «Все ниже 

перечисленные», «Возможно», «Невозможно» и пр. 

Тестовая база должна актуализироваться с учетом современных достижений науки, 

требований рынка труда, но не реже 1 раза в три года. При этом изменения / дополнения 

должны составлять не менее 30%, что отражается в паспорте тестовых заданий. 

Количество вносимых в тестовую базу тестовых экзаменационных вопросов по 

дисциплине определяется количеством кредитов по дисциплине.  

Рекомендуемое количество для дисциплин, объем которых составляет: 

- 2 кредита – не менее 150 экзаменационных вопросов; 

- 3 кредита - не менее 200 экзаменационных вопросов; 

- 4 кредита - не менее 250 экзаменационных вопросов; 

- 5 кредитов - не менее 300 экзаменационных вопросов. 

Тестовые экзаменационные вопросы, прошедшие экспертизу, вместе с паспортом 

тестовых заданий, хранятся на кафедре в распечатанном виде в условиях, исключающих 

доступ к ним лиц, не имеющих отношения к приему экзаменов.  

Преподаватель, ведущий лекции, загружает прошедшие экспертизу тестовые задания в 

АИС согласно инструкции не позднее 2-х недельного срока до начала экзаменационной 

сессии. 

Технической подготовкой экзаменов в форме компьютерного тестирования занимаются 

сотрудники Центра информационно-технического обеспечения и цифровизации. Проверка 

технической готовности компьютерных (терминальных) классов и расположенных в них 

компьютеров, обеспечение их исправности должна быть завершена в срок не более чем за 

три дня до начала экзамена.  

Сотрудники Центра информационно-технического обеспечения и цифровизации с 

целью технического сопровождения экзаменов в форме компьютерного тестирования 

должны присутствовать в аудиториях во время его проведения. За 30 минут до начала 

экзамена они осуществляют подготовку работы программы тестирования.  

Во время проведения компьютерного тестирования в аудитории также находится 

дежурный, который назначается из числа преподавателей вуза, не ведущих занятия по этой 

дисциплине на данном академическом потоке (группе) в текущем академическом семестре.  

Рассадка обучающихся за компьютеры проводится дежурным в соответствии с 

ведомостью допуска к экзамену. 

Начало тестирования обучающегося фиксируется с момента появления на экране 

компьютера первого вопроса. Программа тестирования показывает, сколько времени (в часах 

и минутах) осталось до автоматического завершения работы с тестом. 
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Во время экзамена обучающемуся методом случайной выборки, сформированной 

компьютерной программой, предоставляется 30 экзаменационных тестовых вопросов из 

сформированной ранее электронной тестовой базы. Время для тестирования - 50 минут. 

Во время тестирования категорически запрещено разговаривать, списывать, вставать с 

места, пересаживаться без разрешения дежурного по аудитории. Категорически запрещено 

использовать USB-накопители, мобильные телефоны, Bluetooth, фотоаппараты и 

видеокамеры. При нарушении данных требований тестируемый удаляется из компьютерного 

класса, дежурный составляет акт о нарушении процедуры экзамена. В экзаменационной 

ведомости выставляется оценка «0». 

После ввода логина и пароля обучающийся приступает к процедуре тестирования. В 

экстренных случаях, когда обучающийся не имеет возможности продолжить начатый 

экзамен, дежурный составляет акт с указанием причины прерывания экзамена. На основании 

указанного акта экзамен аннулируется, и обучающемуся предоставляется возможность 

повторной сдачи экзамена. Решение о повторной сдаче принимает проректор по учебно-

методической работе либо директор департамента академической политики и управления 

образовательными программами (в соответствии с предоставленным актом прерывания 

экзамена). 

Экзаменационные оценки тестирования автоматически отображаются на экране 

обучающегося сразу после сдачи теста.  

Порядок организации и проведения устного экзамена.  

Устный экзамен - форма экзамена, требующая устного ответа, с обязательным 

тезисным изложением материалов на листе ответа. 

Устная форма определяется, как правило, на дисциплины, которые требуют проверки 

формирования навыков владения речью, умения рассуждать, делать выводы, а также на 

дисциплины творческого характера.  

Содержание экзаменационных билетов для устного экзамена должно быть соотнесено с 

материалами силлабусов дисциплин. 

Устные задания, используемые для промежуточного контроля, разрабатываются 

профессорско-преподавательским составом кафедр. За качество разработки заданий несет 

ответственность преподаватель-разработчик. 

Во время устного экзамена разрешается пользоваться справочными материалами, 

которые были указаны на конверте с экзаменационными материалами.  

Этапы организации устного экзамена: 

- составление контрольных вопросов; 

- составление экзаменационных билетов и раздаточного материала к ним (при 

необходимости); 

- разработка развернутых критериев оценивания устного ответа обучающихся; 

- проведение экспертизы экзаменационных вопросов; 

- проведение экзамена. 

Перед началом экзамена преподаватель - экзаменатор в присутствии обучающихся 

производит вскрытие конверта с экзаменационными материалами, демонстрируя его 

целостность. Экзаменационные материалы, находящиеся в конверте, включают комплект 

экзаменационных билетов и развернутые критерии для оценивания устных ответов 

обучающихся (в соответствии со шкалой оценивания). Экзаменационные материалы должны 

быть утверждены заведующим кафедрой. 

В группах, где количество обучающихся превышает 50 человек, назначается 

экзаменационная комиссия в составе 3-х преподавателей – экзаменаторов.  

В группах, где количество обучающихся составляет до 50 человек, назначается 1 

экзаменатор из числа преподавателей вуза, имеющих ученую степень (доктор наук / 

кандидат наук / доктор философии (PhD) / доктор по профилю) или степень магистра (не 

ниже должности старшего преподавателя), квалификацию, соответствующую профилю 

данной учебной дисциплины, не ведущих занятия по этой дисциплине на данном 

академическом потоке (группе) в текущем академическом семестре.  
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Тезисные ответы на экзаменационные вопросы излагаются экзаменующимися на 

листах ответов, на которых указывается номер экзаменационного билета, образовательная 

программа / специальность, фамилия, имя, отчество обучающегося, наименование 

дисциплины, номер билета, вопросы билета. Лист ответа подписывается обучающимся по 

окончании подготовки к ответу. 

Время подготовки к ответу определяется преподавателем из расчета не менее 15 минут 

на 1 вопрос.  

При устном ответе обучающегося экзаменатор вправе задавать дополнительные 

вопросы в пределах учебного материала. 

При проведении устной формы экзамена не допускается присутствие в аудитории 

более 7 обучающихся одновременно. 

Ответ оценивается согласно приложенным критериям по балльно-буквенной системе 

по 100-бальной шкале. 

Во время процедуры устного экзамена обучающимся категорически запрещено 

разговаривать, списывать, вставать с места, пересаживаться без разрешения преподавателя - 

экзаменатора. Категорически запрещено использовать мобильные телефоны, Bluetooth, 

фотоаппараты и видеокамеры. При нарушении данных требований обучающийся удаляется 

из аудитории, преподаватель-экзаменатор / экзаменационная комиссия составляет акт о 

нарушении процедуры экзамена. В экзаменационной ведомости выставляется оценка «0». 

После окончания экзамена / процедуры апелляции (при необходимости) 

экзаменационные билеты, листы ответов хранятся на кафедре, за которой закреплена та или 

иная образовательная программа / специальность. Данные экзаменационные материалы 

хранятся в течение 1 (одного) года на кафедрах, где закреплена учебная дисциплина, по 

которой проводился экзамен. Другие экзаменационные материалы (ведомости допуска, акты 

о нарушении процедуры экзамена, заявления на апелляцию) после завершения экзаменов 

хранятся в офисе регистрации в течение периода, установленного для хранения каждого 

отдельного вида документации. 

Результаты проведенного экзамена выставляются преподавателем-экзаменатором в 

электронный журнал автоматизированной информационной системы. Далее заполняется 

экзаменационная ведомость, которая передается в офис регистрации в день проведения 

экзамена. 

По итогам экзамена в графе «Экзаменационная оценка» выставляется «0» (ноль) в 

случаях, если обучающийся:  

- не явился на экзамен (по уважительной или неуважительной причине); 

- не получил допуск к экзамену; 

- был удален из аудитории во время экзамена за проявление академической 

нечестности. 

Учебные достижения обучающихся при всех видах контроля оцениваются в баллах по 

100-бальной шкале, соответствующих принятой в международной практике буквенной 

системе с цифровым эквивалентом (положительные оценки, по мере убывания, от «А» до 

«D», и «неудовлетворительно» – «FХ», «F») и оценкам по традиционной системе (таблица 

15.1). 

Таблица 15.1 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных 

достижений, обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS 

 
Оценка по буквенной 

системе 

Цифровой эквивалент 

баллов 

Баллы (%-ное 

содержание) 

Оценка по традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Удовлетворительно 
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С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FХ 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 

 

Учебные достижения обучающихся по языкам (казахскому, иностранному, русскому и 

др.) оцениваются при всех видах контроля в соответствии с балльно-рейтинговой буквенной 

системой оценивания учебных достижений обучающихся по иностранным языкам в 

соответствии с уровневой моделью и переводом в ECTS и традиционную шкалу (таблица 

15.2). 

Таблица 15.2 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценивания учебных достижений 

обучающихся по иностранным языкам в соответствии  

с уровневой моделью и переводом в ECTS и традиционную шкалу оценок 

 
Уровень и 

описание 

владения 

языка по ОЕК 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Оценка по 

ECTS 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

%-ное 

содержание 

Оценка по традиционной 

системе 

А1 А А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ В 3,33 85-89 Хорошо 

В С 3,0 80-84 Хорошо 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С D 2,0 65-69 Удовлетворительно 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D E 1,0 50-54 Удовлетворительно 

F FX, F 0 0-49 Неудовлетворительно 

В2 А А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ В 3,33 85-89 Хорошо 

В С 3,0 80-84 Хорошо 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С D 2,0 65-69 Удовлетворительно 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D E 1,0 50-54 Удовлетворительно 

F FX, F 0 0-49 Неудовлетворительно 

С1 А А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ В 3,33 85-89 Хорошо 

В С 3,0 80-84 Хорошо 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С D 2,0 65-69 Удовлетворительно 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D E 1,0 50-54 Удовлетворительно 

F FX, F 0 0-49 Неудовлетворительно 

С2 А А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ В 3,33 85-89 Хорошо 

В С 3,0 80-84 Хорошо 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С D 2,0 65-69 Удовлетворительно 
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С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D E 1,0 50-54 Удовлетворительно 

F FX, F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

После проведения экзамена запрещается повышение оценки рейтинга допуска по 

дисциплине. 

Пересдача положительной оценки с целью ее повышения в этот же академический 

период промежуточной аттестации не разрешается.  

Пересдачи с оценки, соответствующей «FX», проводятся в период экзаменационной 

сессии, до начала очередного академического периода, по специально составленному 

расписанию, без повторного прохождения программы учебной дисциплины. Данная 

процедура регламентирована П ВКГУ 032-18 «О порядке организации и проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

ВКГУ имени С.Аманжолова». 

В случае получения в ходе промежуточной аттестации оценки «неудовлетворительно», 

соответствующей «F», обучающийся повторно в Летнем семестре или в следующем 

академическом семестре на платной основе записывается на данную учебную дисциплину, 

посещает все виды учебных занятий, выполняет все виды учебной работы согласно рабочей 

учебной программе и сдает экзамен. Случаи повторного получения оценки 

«неудовлетворительно», соответствующей «F», также регламентированы П ВКГУ 032-18 «О 

порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова». 

Обучающийся, проявивший во время сдачи экзамена академическую нечестность, 

удаляется из аудитории без права пересдачи данного экзамена в тот же академический 

период. При этом в экзаменационную ведомость вносится запись «Удален с экзамена за 

проявление академической нечестности» с указанием ее вида (в соответствии с ПР ВКГУ 

002-17 «Правила академической честности»). Повторная сдача экзамена осуществляется в 

Летнем семестре или в следующем академическом семестре на платной основе. При этом 

обучающийся вновь записывается на данную учебную дисциплину, посещает все виды 

учебных занятий, выполняет все виды учебной работы согласно рабочей учебной программе 

и сдает экзамен. В случае повторного удаления с экзамена (в течение всего периода обучения 

в вузе) обучающийся отчисляется без права дальнейшего восстановления в ВКГУ. 

Обучающийся, не явившийся на экзамен по неуважительной причине, ликвидирует 

академическую задолженность в соответствии с установленной в Университете процедурой. 

В случае неявки на экзамен по уважительной причине, при предоставлении 

подтверждающего документа (справки о болезни, в связи с рождением ребенка, со смертью 

близких родственников, в связи с академической мобильностью и пр.) разрешается сдача 

экзамена по индивидуальному графику. Для этого обучающийся пишет заявление 

установленного образца, которое согласуется с деканом факультета, директором ДАПиУОП 

и проректором по УМР, после чего декан факультета издает распоряжение о продлении 

сессии. В соответствии с завизированным заявлением ОР выдает обучающемуся 

индивидуальную ведомость, в которую после сдачи обучающимся экзамена преподаватель 

вносит оценку. Офис-регистраторы в срок не более чем 2 дня со дня возврата 

индивидуальной ведомости вносят указанные в ней оценки в информационно-

образовательный портал.  

Обучающимся с ООП, не прошедшим промежуточную аттестацию по болезни или по 

другим уважительным причинам, устанавливаются индивидуальные сроки сдачи.  

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается автоматически по формуле:  

((Р1+Р2)/2)*0,6+экз.оценка*0,4, где Р1 – оценка первого рубежного контроля; Р2 – 

оценка второго рубежного контроля. 

На период экзаменационной сессии приказом ректора Вуза создается апелляционная 

комиссия из числа опытных преподавателей, квалификация которых соответствует профилю 

апеллируемых дисциплин.  
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Обучающийся, не согласный с результатом экзамена, подает апелляцию не позднее 

следующего рабочего дня после проведения экзамена, написав на имя председателя 

апелляционной комиссии заявление установленного образца с указанием конкретной 

причины несогласия с выставленной оценкой. Заявление подписывается председателем 

апелляционной комиссии. В случае отсутствия председателя на момент подачи заявления (в 

связи с болезнью, командировкой) заявление подписывается заместителем председателя. 

Апелляционная комиссия в течение 24 часов должна рассмотреть заявление 

обучающегося и принять соответствующее решение о пересмотре или сохранении 

первоначально полученной оценки, составив протокол заседания комиссии и отразив 

результаты апелляции в индивидуальной экзаменационной ведомости. 

По итогам экзаменационных сессий ОР рассчитывает переводной балл как 

средневзвешенную оценку уровня учебных достижений обучающегося. Величина 

минимального переводного балла для перевода с курса на курс устанавливается ежегодно 

решением Ученого совета вуза.  

Обучающиеся, набравшие минимальную величину переводного балла, на основании 

представления декана факультета переводятся на следующий курс приказом ректора Вуза.  

Обучающийся, переведенный на следующий курс обучения, при наличии 

академической задолженности в следующем академическом семестре на платной основе 

записывается на данную учебную дисциплину, посещает все виды учебных занятий, 

выполняет все виды учебной работы согласно рабочей учебной программе и сдает экзамен. 

Обучающийся, оставленный на повторный курс, обучается по ранее принятому или 

вновь сформированному индивидуальному учебному плану и сдает все виды контроля.  

Для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ООП 

создаются специальные условия. 

Порядок проведения государственного экзамена по дисциплине «Современная история 

Казахстана». 

Для проведения государственного экзамена по дисциплине «Современная история 

Казахстана» кафедра на основе Типовой учебной программы по данной дисциплине 

разрабатывает рабочую учебную программу, единую для всех форм обучения и 

образовательных программ. Форма проведения государственного экзамена определяется на 

основании решения Ученого совета в июне текущего учебного года. 

Для проведения государственного экзамена по представлению декана факультета 

формируется экзаменационная комиссия (далее – ЭК). Председателем ЭК назначается 

преподаватель вуза, имеющий ученую степень (доктор наук / кандидат наук / доктор 

философии (PhD) / доктор по профилю), а также квалификацию, соответствующую профилю 

данной учебной дисциплины.  

Членами ЭК назначаются ведущие преподаватели вуза, имеющие ученую степень 

(доктор наук / кандидат наук / доктор философии (PhD) / доктор по профилю) или степень 

магистра (не ниже должности старшего преподавателя), а также квалификацию, 

соответствующую профилю данной учебной дисциплины.  

Председатель и состав ЭК на текущий учебный год утверждаются приказом ректора 

Вуза на основании решения Ученого совета в ноябре. 

Допуск обучающихся к государственному экзамену «Современная история Казахстана» 

осуществляется на основании электронной ведомости допуска. 

Все заседания ЭК оформляются протоколом. До начала работы ЭК протоколы 

сброшюровываются, пронумеровываются и скрепляются печатью. 

Протокол заседания ЭК ведет технический секретарь, утвержденный в составе ЭК из 

числа преподавателей вуза, ведущих занятия по учебной дисциплине «Современная история 

Казахстана». 

Расписание заседаний ЭК составляется ОР в соответствии с Академическим 

календарем и утверждается ректором вуза не позднее, чем за две недели до начала 

государственного экзамена. 

В случае получения оценки «неудовлетворительно», соответствующей «FХ», «F», 

обучающийся повторно в Летнем семестре или в следующем академическом семестре на 
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платной основе записывается на данную учебную дисциплину, посещает все виды учебных 

занятий, выполняет все виды учебной работы согласно программе и сдает государственный 

экзамен.  

Итоговая оценка выставляется с учетом оценки рейтинга допуска и оценки 

государственного экзамена. Оценка рейтинга допуска государственного экзамена составляет 

60% от итоговой оценки знаний по дисциплине. 

В случае, если обучающийся получает по государственному экзамену оценку 

«неудовлетворительно», соответствующую «FХ», «F», итоговая оценка по дисциплине не 

подсчитывается и кредиты не засчитываются.  

При положительном результате повторной сдачи экзамена вновь подсчитывается 

итоговая оценка, которая записывается в экзаменационную ведомость и транскрипт. 

На период проведения государственного экзамена приказом ректора вуза создается 

апелляционная комиссия из числа опытных преподавателей университета, квалификация 

которых соответствует профилю апеллируемой дисциплины. 

Обучающийся, не согласный с результатом государственного экзамена, подает 

апелляцию не позднее следующего дня после его проведения, написав на имя председателя 

апелляционной комиссии заявление установленного образца с указанием конкретной 

причины несогласия с выставленной оценкой.  

В паспорте каждой тестовой базы указывается название дисциплины, ОП и язык 

обучения, список составителей, принимавших участие в ее разработке, перечень справочных 

материалов (таблиц, графиков, схем и т.п.), необходимых при выполнении включенных в нее 

заданий, пользование которыми разрешено во время экзамена.  

При разработке тестовых заданий, вопросов и заданий к устным и письменным 

экзаменам необходимо соблюдать следующие общие организационно-методические 

требования: 

- задания по данной дисциплине должны составляться в объеме требований учебной 

программы и силлабуса; 

- при подготовке к экзаменам обучающимся должны быть доступны все типовые 

задания, включенные в тестовую базу, письменные задания; 

- объем тестовой базы и ее вариативность должны быть достаточными, чтобы 

обеспечить достоверность контроля; 

- тестовая база должна содержать задания трех уровней сложности в следующей 

пропорции: простые – 40%, средние – 40%, сложные – 20%; 

- в заданиях должны содержаться необходимые справочные данные, не допускается 

использование обучающимися во время экзамена учебников, учебных пособий и других 

источников информации, кроме справочных материалов, указанных в паспорте тестовых, 

экзаменационных вопросов и заданий и вопросов; 

- задания и вопросы составляются на языке обучения (задания и вопросы по данной 

дисциплине для обучающихся одной специальности на казахском и русском языках должны 

быть идентичными); 

- все обозначения величин, использованные в тексте задания и в ответах, должны быть 

пояснены и указаны единицы их измерения; 

- задание должно иметь пять вариантов ответов, один из которых является правильным. 

Тестовая база должна ежегодно актуализироваться с учетом современных достижений 

науки, требований рынка труда. С целью подготовки качественных тестовых заданий на 

кафедрах ежегодно организуется экспертиза тестовых заданий. К проведению экспертизы 

привлекаются преподаватели, не входящие в коллектив составителей данных тестовых 

заданий. Состав экспертов на последующий учебный год утверждается приказом ректора 

ВУЗа на основании служебной записки заведующего кафедрой в марте текущего учебного 

года. 

Результаты экспертизы оформляются в виде экспертного заключения.  

В ходе проведения экспертизы эксперт: 

- оценивает соответствие содержания тестовых заданий требованиям ГОСО, типовой 

учебной программы (при наличии), рабочей учебной программы; 
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- оценивает уровень сложности заданий; 

- проверяет корректность формулировки заданий (наличие двусмысленности, 

неоднозначности, неопределенности и т.д.). 

На основании экспертизы эксперт делает вывод о возможности (невозможности) 

использования данной базы тестовых заданий для компьютерного либо письменного 

тестирования. В случае дополнительной либо повторной экспертизы по данной базе 

тестовых заданий составляется новое экспертное заключение. 

Паспорта тестовых заданий и экспертное заключение оформляются на бумажных 

носителях, хранятся на кафедре и используется при учете работы ППС. 

На основании копии завизированного заявления ОР выдает обучающемуся 

индивидуальную ведомость и открывает председателю апелляционной комиссии доступ к 

полученной обучающимся на прошедшем экзамене оценке в информационно-

образовательном портале. 

Апелляционная комиссия в течение 24 часов должна рассмотреть заявление 

обучающегося и принять соответствующее решение о пересмотре или сохранении 

первоначально полученной оценки, составив протокол заседания комиссии и отразив 

результаты апелляции в индивидуальной экзаменационной ведомости. 

В случае удовлетворения апелляции результаты первого протокола погашаются 

надписью «Оценка пересмотрена протоколом № ___ от _________ заседания апелляционной 

комиссии» и подписываются всеми присутствующими членами апелляционной комиссии. 

Измененная оценка (выше или ниже полученной ранее) вносится апелляционной 

комиссией в информационно-образовательный портал в течение 1 дня после проведения 

апелляции. После истечения данного срока доступ к информационно-образовательному 

порталу закрывается, и выставление измененной оценки становится невозможным. 

Если обучающийся получил по результатам апелляции оценку ниже той, которую 

получил на экзамене, то заносится в транскрипт и засчитывается при подсчете GPA 

последняя, полученная в ходе апелляции экзаменационная оценка.  

По завершении государственного экзамена председатель ЭК составляет подробный 

отчет о работе с указанием рекомендаций, который обсуждается и утверждается на 

заседании Ученого совета Вуза в феврале. 

Итоговая аттестация обучающихся ВКГУ. 

Итоговая аттестация составляет 12 академических кредитов или не более 5% от общего 

объема ОП и проводится в форме подготовки и сдачи комплексного экзамена. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся бакалавриата: 

- полностью завершившие образовательный процесс в соответствии с требованиями 

учебного плана; 

- не имеющие задолженности по оплате за обучение.  

Для проведения итоговой аттестации обучающихся создается аттестационная комиссия 

(далее – АК) по ОП или направлениям подготовки. Председатель и состав АК формируются 

на основании служебной записки заведующего выпускающей кафедрой. Председатель 

назначается из числа профессоров, доцентов и преподавателей, не работающих в 

Университете и имеющих ученую или академическую степень, соответствующую 

направлению подготовки, к которому относится ОП, а также опытных учителей 

общеобразовательных средних школ, компетентных специалистов производства, 

квалификация которых соответствует профилю выпускаемых специалистов. 

К служебной записке о составе АК прилагаются: 

- заявления специалистов, предлагаемых на должности председателя и членов АК, о 

согласии работать в составе АК;  

- письменное согласие руководителей организаций, где работают специалисты, 

предлагаемые в состав АК в качестве председателя и членов, о предоставлении им 

возможности работать на условиях временного совместительства в составе АК; 

- копии документов о квалификации специалиста или ученой (академической) степени; 

удостоверения личности специалистов. 
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Председатель и состав АК утверждаются ежегодно приказом ректора вуза на основании 

решения Ученого совета университета не позднее 10 января текущего учебного года. 

Председателем АК не может назначаться одно и то же лицо более трех лет подряд.  

В состав АК на правах ее членов входят декан факультета и заведующий выпускающей 

кафедры. Декан факультета является заместителем председателя АК.  

Расписание работы АК по каждой ОП составляется деканатами, проверяется ООиКУП, 

утверждается ректором вуза и доводится до общего сведения не позднее, чем за две недели 

до начала работы АК. 

Допуск к итоговой аттестации обучающихся оформляется распоряжением декана 

факультета по списочному составу обучающихся. Издание дополнительных распоряжений о 

допуске обучающихся к итоговой аттестации после установленного срока не допускается.  

Распоряжение декана факультета о допуске обучающихся к итоговой аттестации 

является основанием для выдачи протоколов техническому секретарю АК по ОП. 

До оформления распоряжения декана факультета деканат осуществляет по списку 

обучающихся сверку полученных ими оценок по данным зачетной книжки, 

экзаменационных ведомостей, транскрипта обучающегося.  

До начала проведения итоговой аттестации в АК представляются сводная ведомость о 

выполнении обучающимися учебного плана, полученных оценках по всем дисциплинам, 

видам профессиональных практик и величине GPA. 

Не позднее трех рабочих дней до начала итоговой аттестации в АК представляются: 

- распоряжение о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

- транскрипт обучающихся с подсчетом величины GPA за весь период обучения. 

Продолжительность заседания АК по специальностям бакалавриата не должна 

превышать 6 академических часов в день.  

В случае проведения итоговой аттестации в форме комплексного экзамена к его сдаче 

допускается не более 12-15 обучающихся в день. 

Все заседания АК оформляются протоколом. До начала работы АК протоколы 

сброшюровываются, пронумеровываются и скрепляются печатью. 

Обучающийся, не явившийся на итоговую аттестацию по уважительной причине, 

пишет заявление на имя председателя АК, представляет документ, подтверждающий 

уважительную причину, и по разрешению председателя АК допускается к итоговой 

аттестации в другой день заседания АК в текущий академический период. 

Обучающийся, не согласный с результатами итоговой аттестации, подает на апелляцию 

не позднее следующего рабочего дня после ее проведения, написав на имя председателя 

апелляционной комиссии заявление установленного образца с указанием конкретной 

причины несогласия с выставленной оценкой. В случае отсутствия председателя на момент 

подачи заявления (в связи с болезнью, командировкой) заявление подписывается 

заместителем председателя. 

Апелляционная комиссия создается приказом ректора из числа опытных 

преподавателей, не участвующих в составе АК, квалификация которых соответствует 

профилю ОП. 

Обучающийся, получивший по результатам итоговой аттестации оценку 

«неудовлетворительно», соответствующей «FX» или «F», отчисляется из вуза приказом 

ректора как «не выполнивший требования ОП» и «не защитивший дипломную работу 

(проект)», или «не сдавший комплексный экзамен», с выдачей Справки, выдаваемой 

гражданам, не завершившим образование.  

Документы, представленные в АК о состоянии здоровья после получения оценки 

«неудовлетворительно», не рассматриваются. 

Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, не ранее чем через год, но не позднее, чем 

за две недели до начала итоговой аттестации следующего учебного года, пишет заявление на 

имя руководителя Вуза о разрешении допуска к повторной итоговой аттестации.  

Допуск к повторной итоговой аттестации оформляется приказом ректора Вуза на 

основании служебной записки декана факультета.  

Обучающийся допускается к повторной итоговой аттестации только на платной основе.  
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По завершению работы АК председатель пишет отчет по установленной форме о 

результатах итоговой аттестации и в двухнедельный срок представляет его ректору Вуза. 

Отчет обсуждается и утверждается на заседании Ученого совета унверситета в июне 

текущего учебного года. 

Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию и подтвердившему освоение ОП 

высшего образования, решением АК присуждается степень «бакалавр» и выдается на 

бесплатной основе диплом с приложением в течение пяти дней со дня издания приказа о 

выпуске.  

В приложении к диплому (транскрипте) указываются последние оценки по балльно-

рейтинговой буквенной системе оценок по всем учебным дисциплинам, сданным курсовым 

работам (проектам), видам профессиональных практик, итоговой аттестации.  

Обучающемуся по ОП высшего образования, сдавшему экзамены с оценками А, А- 

«отлично», В-, В, В+, С+ «хорошо» и имеющему средний балл успеваемости (GPA) не ниже 

3,5, а также сдавшему государственный экзамен по дисциплине «Современная история 

Казахстана», комплексный экзамен или защитившему дипломную работу (проект) с 

оценками А,А-«отлично», выдается диплом с отличием (без учета оценок по 

дополнительным видам обучения, которые включают военную подготовку и другие виды 

учебной деятельности, определяемые обучающимся самостоятельно). 

Обучающийся, имевший в период обучения пересдачи или повторные сдачи экзаменов, 

отчисления за нарушения учебной дисциплины, не получает диплом с отличием. 

Порядок организации итоговой аттестации обучающихся в форме комплексного 

экзамена. 

Перечень профилирующих дисциплин, по которым сдается комплексный экзамен, а 

также его программа, экзаменационные материалы утверждаются в декабре решением 

Совета факультета на основании представления выпускающей кафедры.  

Форма проведения комплексного экзамена на последующий учебный год утверждается 

в июне решением Ученого совета ВУЗа на основании служебной записки заведующего 

выпускающей кафедры. 

В случае проведения комплексного экзамена в письменной / устной форме количество 

вопросов в одном билете не должно превышать 3 формулировки. Максимальное количество 

вопросов по одной дисциплине не должно превышать 60 формулировок.  

Перечень вопросов для проведения комплексного экзамена сразу после утверждения 

Советом факультета передается заведующим выпускающей кафедры в ООиКУП для 

создания электронной базы. 

Электронная база вопросов для формирования экзаменационных билетов по 

дисциплинам создаётся на основе трафарета установленной формы на казахском и русском 

языках (исключение составляют ОП, где преподавание осуществляется на одном языке). 

Экзаменационные билеты формируются компьютерной программой на основе 

электронной базы, методом случайной выборки, в двух экземплярах (первый – для 

экзаменующихся, второй – для технического секретаря АК).  

На каждый экзамен выпускается новый комплект билетов, отличающийся серией, 

номерами и содержанием вопросов.  

Билеты подписываются заведующим выпускающей кафедры и раскладываются в 

конверты. 

Билеты выдаются в день проведения экзамена председателю АК под роспись в реестре 

(с указанием серии) в запечатанном конверте для исключения несанкционированного 

доступа к материалам АК. 

Конверт с билетами вскрывается перед началом экзамена председателем или 

заместителем председателя АК в присутствии обучающихся и членов АК. 

По окончании экзамена билеты считаются недействительными  .  

Результаты сдачи комплексного экзамена объявляются в день их проведения после 

подписания протоколов заседания АК. 

Повторная сдача комплексного экзамена с целью повышения положительной оценки в 

данный период итоговой аттестации не допускается. 
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Пересдача комплексного экзамена лицам, получившим оценку «неудовлетворительно», 

соответствующей «FX» или «F», в данный период итоговой аттестации не разрешается. 

Порядок проведения повторной итоговой аттестации в последующий академический 

период описан в п.п. 8.28-8.31. При этом перечень дисциплин, выносимых на повторный 

комплексный экзамен для лиц, получивших оценку «неудовлетворительно» или не 

явившихся на экзамен, определяется учебным планом, действовавшим в год окончания 

обучавшимся теоретического курса. 

Список выпускников, окончивших ОП высшего образования, с указанием фамилий, 

имен, отчеств (при их наличии), наименования образовательной программы и номеров 

выданных дипломов, подписанный ректором ВУЗа, представляется в уполномоченный орган 

в области образования в месячный срок после издания соответствующего приказа, а также 

размещается на сайте ВУЗа. 

В отдельных случаях, по рекомендациям или заказу партнеров-работодателей 

обучающийся пишет дипломную работу (проект). 

Порядок защиты дипломной работы (проекта).  

Дипломная работа (проект) направлена на выявление и оценку аналитических и 

исследовательских способностей обучающегося. 

Дипломная работа связана, как правило, с решением задач научно-исследовательского 

характера с использованием знаний, полученных в период обучения в вузе, и опыта при 

проведении исследовательских работ в рамках НИРС. 

Дипломный проект направлен на решение практических задач, стоящих перед 

производством, используя те знания, которые получил студент в период обучения в вузе. 

Ценность дипломного проекта значительно повышается, если исследуются проблемы 

региона, или он создается по заказу организации (предприятия). 

Тематика дипломных работ (проектов) должна быть актуальной и соответствовать 

современному уровню и перспективам развития науки и техники, отвечать задачам 

подготовки высококвалифицированных специалистов, создавать возможность реального 

проектирования с решением актуальных практических задач с тем, чтобы материалы проекта 

(работы) могли быть внедрены в практику предприятий и организаций.  

Тема дипломного проекта должна отвечать профилю специальности и предусматривать 

решение технических, технологических, организационных и экономических вопросов по 

управлению качеством применительно к деятельности соответствующих предприятий, 

организаций и их подразделений. 

Тематика дипломных работ (проектов) и научные руководители обучающихся 

утверждаются на основании решения Ученого совета университета приказом ректора вуза по 

представлению выпускающей кафедры не позднее 10 января завершающего учебного года. 

После издания приказа ректора вуза об утверждении тематики дипломных работ и 

научных руководителей корректировка тем дипломных работ (проектов) обучающихся не 

допускается. 

Руководство дипломными работами (проектами) осуществляют ведущие специалисты, 

преподаватели, имеющие ученую степень «кандидат наук» или «доктор наук» или «доктор 

философии (PhD)» или «доктор по профилю» или академическую степень «доктор 

философии (PhD)» или «доктор по профилю» или степень «доктор философии (PhD)» или 

«доктор по профилю», соответствующую направлению подготовки обучающегося, стаж 

научно-педагогической работы не менее трех лет, являющиеся авторами 2-х научных 

публикаций за последние 5 лет в отечественных научных журналах, рекомендованных 

уполномоченным органом и в международных научных изданиях, а также учебника или 

учебного пособия. 

При этом в число публикаций могут входить: 

1) статьи в отечественных научных журналах, рекомендованных уполномоченным 

органом; 

2) в соответствии с п.10 «Другие издания» приказа Председателя Комитета по 

контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан от 10 июля 2012 года № 1082 (с изм. на 03.10.2018 г.) «Об утверждении Перечня 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31376527
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научных изданий, рекомендуемых Комитетом по контролю в образования и науки 

Республики Казахстан для публикации основных результатов научной деятельности»:  

1. ведущие научные журналы и издания Российской Федерации, а также Доклады, 

Вестники, Известия Академии наук стран СНГ; 

2. монографии соискателей ученых степеней (в т.ч. в соавторстве). Монографии могут 

публиковаться в любых издательствах, должны иметь ISBN, рекомендации ученых советов 

организаций, рецензии двух докторов наук, объем - не менее 5 п.л., тираж – не менее 500 

экземпляров; 

3. официальные документы, приравниваемые к опубликованным работам, отражающим 

основные результаты научной деятельности: 

- авторские свидетельства; 

- свидетельства об интеллектуальной собственности; 

- патенты (включая положительные решения по ним); 

- предпатенты; 

4. статьи в журналах баз данных Scopus, РИНЦ, Web Of Sciens; 

Рецензирование дипломной работы осуществляется внешними специалистами, не 

работающими в университете, квалификация которых соответствует профилю ОП и 

защищаемой дипломной работы (проекта). Рецензенты дипломных работ (проектов) 

утверждаются не позднее 10 января приказом ректора вуза общим списком по 

представлению заведующего выпускающей кафедры с указанием места работы, занимаемой 

должности и квалификации. 

Рецензия на дипломную работу (проект) доводится рецензентом до сведения автора не 

менее чем за 3 дня до защиты для подготовки обучающимся ответов по существу 

высказанных замечаний (принять или аргументированно отвести их). 

Внесение изменений в дипломную работу (проект) после получения рецензии не 

допускается. 

Дипломные работы (проекты) проверяются на предмет плагиата и уникальности через 

систему «Антиплагиат». Данный процесс регламентируется в Университете Положением 

"Об использовании системы "Антиплагиат". 

По итогам проверки дипломной работы на предмет уникальности выдается Справка 

установленного образца. При этом обучающийся получает допуск к защите в том случае, 

если процент оригинальности текста (без учета цитирований) по «Антиплагиату» составляет 

50% и выше.  

В случае, если оригинальность текста дипломной работы (проекта) ниже 

установленных показателей и составляет ниже 50%, но выше 40%, обучающийся (если 

позволяет время) получает право его доработки. Смена темы дипломной работы в этом 

случае не требуется. При показателях уникальности ниже 40% обучающийся не допускается 

к защите в данный академический период. При этом тематика дипломной работы должна 

быть изменена. 

Не позднее пяти дней до начала защиты дипломной работы (проекта) в АК 

представляются: 

- отзыв научного руководителя дипломной работы (проекта), в котором дается 

аргументированное заключение «допускается к защите» или «не допускается к защите»; 

- рецензия на дипломную работу (проект), в которой дается всесторонняя 

характеристика представленной к защите дипломной работы (проекта) и аргументированное 

заключение с указанием оценки по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний, 

а также возможности присуждения степени «бакалавр» или присвоения квалификации по 

соответствующей ОП; 

- решение выпускающей кафедры о рекомендации к защите (выписка из протокола 

заседания кафедры); 

- письменное заключение о прохождении проверки дипломной работы (проекта) на 

предмет плагиата. 

В АК также представляются материалы, характеризующие научную и практическую 

ценность выполненной дипломной работы (проекта), неофициальные отзывы, письменные 
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заключения организаций, осуществляющих практическую деятельность по профилю 

дипломной работы (проекта), справки или акты внедрения результатов научного 

исследования, макеты, образцы материалов, изделий, сельскохозяйственных продуктов, 

коллекции минералов, гербарии и пр.  

Обучающийся защищает дипломную работу (проект) при наличии положительного 

отзыва научного руководителя и одной рецензии специалиста, соответствующего профилю 

защищаемой работы (проекта).  

В случае, если научным руководителем дается отрицательное заключение «не 

допускается к защите», обучающийся не защищает дипломную работу (проект).  

Обучающийся допускается к защите дипломной работы (проекта) как при 

положительном, так и при отрицательном заключении рецензента. 

Оценка на итоговой аттестации обучающихся выставляется с учетом отзыва научного 

руководителя, оценки рецензента (оппонента) и итогов самой защиты, мнения всех членов 

АК по балльно-рейтинговой буквенной системе. 

Результаты защиты дипломной работы (проекта) объявляются в день их проведения 

после подписания протоколов заседания АК. 

Повторная защита дипломной работы (проекта) с целью повышения положительной 

оценки в данный период итоговой аттестации не допускается. 

Повторная защита дипломной работы (проекта) лицам, получившим оценку 

«неудовлетворительно», соответствующей «FX» или «F», в данный период итоговой 

аттестации не разрешается.  

В случае получения оценки «неудовлетворительно», соответствующей «FX» или «F», 

АК устанавливает возможность повторного представления на защиту этой же работы в 

последующий академический период с доработкой, либо разработки новой темы. Данное 

решение АК записывается в протокол заседания. 

Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся магистратуры.  

Целью итоговой аттестации обучающихся магистратуры является оценка результатов 

обучения и ключевых компетенций, достигнутых по завершению изучения ОП 

магистратуры. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся: 

- полностью завершившие образовательный процесс в соответствии с требованиями 

учебного плана; 

- не имеющие задолженности по оплате за обучение.  

Для проведения итоговой аттестации обучающихся по каждой ОП магистратуры 

создается АК. Председателем АК по специальностям магистратуры назначается лицо, 

имеющее ученую степень или ученое звание, или степень доктора философии (PhD) или 

доктора по профилю, соответствующее профилю выпускаемых специалистов и не 

работающее в университете. Председателем АК не может назначаться одно и то же лицо 

более трех лет подряд.  

В состав членов АК по специальностям магистратуры входят лица с ученой степенью 

или ученым званием или академической степенью, соответствующей профилю выпускаемых 

специалистов; для профильной магистратуры - квалифицированные специалисты - 

практические работники, квалификация которых соответствует профилю выпускаемых 

специалистов. 

Председатель и состав АК утверждаются ежегодно приказом ректора Вуза на 

основании решения Ученого совета университета не позднее 10 января текущего учебного 

года. 

К служебной записке о составе АК прилагаются: 

- заявления специалистов, предлагаемых на должности председателя и членов АК, о 

согласии работать в составе АК;  

- письменное согласие руководителей организаций, где работают специалисты, 

предлагаемые в состав АК в качестве председателя и членов, о предоставлении им 

возможности работать на условиях временного совместительства в составе АК; 
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- копии документов о квалификации специалистов по направлению подготовки, к 

которому относится ОП, или ученой (академической) степени; удостоверения личности. 

Расписание работы АК составляется ОПО, утверждается ректором Вуза и доводится до 

общего сведения не позднее, чем за две недели до начала работы АК. 

Допуск к итоговой аттестации магистрантов оформляется ОПО списочно приказом 

ректора вуза не позднее, чем за две недели до начала итоговой аттестации и представляется в 

АК. 

Издание дополнительных распоряжений о допуске обучающихся к итоговой аттестации 

после установленного срока не допускается.  

Магистранты допускаются к защите при наличии публикаций по теме магистерской 

диссертации (проекта) в международных или республиканских научных изданиях, журналах 

или в материалах международных или республиканских научно-практических конференций: 

не менее одной – для обучающихся профильного направления, не менее двух – для 

обучающихся научно-педагогического направления. При этом вуз оказывает содействие 

магистранту в публикации результатов исследования. 

Приказ о допуске обучающихся к итоговой аттестации является основанием для выдачи 

протоколов техническому секретарю АК по ОП. 

До издания приказа ОПО осуществляет по списку обучающихся сверку полученных 

ими оценок по данным экзаменационных ведомостей, транскрипта обучающегося.  

До начала итоговой аттестации в АК представляются копии приказов о допуске 

магистрантов к итоговой аттестации, копии приказов об утверждении состава АК, 

пронумерованные, прошитые и скрепленные печатью протоколы АК по защите диссертации. 

Все заседания АК оформляются протоколом.  

Протокол заседания АК ведет ее секретарь, утвержденный в составе АК из числа 

преподавателей выпускающей кафедры. 

Обучающийся, не явившийся на итоговую аттестацию по уважительной причине, 

пишет заявление на имя председателя АК, представляет документ, подтверждающий 

уважительную причину, и по разрешению председателя АК допускается к итоговой 

аттестации в другой день заседания АК текущего академического периода. 

Документы о состоянии здоровья, представленные в АК после получения оценки 

«неудовлетворительно», не рассматриваются. 

В случаях, если защита магистерской диссертации (проекта) признается 

неудовлетворительной, АК устанавливает возможность повторного представления на защиту 

этой же работы в последующий академический период с доработкой, либо разработки новой 

темы. Данное решение АК записывается в протокол заседания.  

Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, не ранее чем через год, но не позднее, чем 

за две недели до начала итоговой аттестации следующего учебного года, пишет заявление на 

имя руководителя Вуза о разрешении допуска к повторной итоговой аттестации. При этом 

допуск к повторной итоговой аттестации оформляется приказом ректора университета.  

Обучающийся допускается к повторной защите магистерской диссертации только на 

платной основе. 

По завершению работы АК председатель пишет отчет по установленной форме о 

результатах итоговой аттестации и в двухнедельный срок представляет его ректору Вуза. 

Отчет обсуждается и утверждается на заседании Ученого совета вуза в июне текущего 

учебного года. 

Повторная защита магистерской диссертации (проекта) с целью повышения 

положительной оценки в этот же период итоговой аттестации не допускается. 

Обучающиеся, получившие по итогам аттестации оценку «неудовлетворительно», 

соответствующую «FX» или «F», отчисляются из вуза приказом ректора вуза с выдачей 

Справки, выдаваемой гражданам, не завершившим образование. 

Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию и подтвердившему освоение ОП 

послевузовского образования, решением АК присуждается степень «магистр» и выдается на 

бесплатной основе диплом с приложением в течение пяти дней со дня издания приказа о 

выпуске. 
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В приложении к диплому указываются последние оценки по балльно-рейтинговой 

буквенной системе оценок по всем учебным дисциплинам, сданным курсовым работам 

(проектам), научно-исследовательским или экспериментально-исследовательским работам, 

видам профессиональных практик, итоговой аттестации. 

Список выпускников, окончивших ОП послевузовского образования, с указанием их 

фамилий, имен, отчеств (при их наличии), наименования ОП и номеров выданных дипломов, 

подписанный ректором Вуза, представляется в уполномоченный орган в области 

образования в месячный срок после издания соответствующего приказа, а также 

размещается на сайте Вуза. 

Магистр, окончивший профильную магистратуру, допускается к педагогической 

деятельности после дополнительного освоения ОП магистратуры педагогического профиля. 

При этом содержание ОП педагогического профиля для лиц, окончивших профильную 

магистратуру, устанавливается согласно ГОСО. 

Магистру профильного направления, завершившему ОП магистратуры педагогического 

профиля, выдается соответствующее свидетельство к основному диплому. Форма 

свидетельства об освоении ОП магистратуры педагогического профиля определяется вузом 

самостоятельно. 

Порядок защиты магистерской диссертации (проекта). 

В течение двух месяцев после зачисления каждому магистранту для руководства 

магистерской диссертацией (проектом) назначается научный руководитель. 

Руководство магистерскими диссертациями (проектами) осуществляют специалисты, 

преподаватели, имеющие ученую степень «кандидат наук» или «доктор наук» или «доктор 

философии (PhD)» или «доктор по профилю» или академическую степень «доктор 

философии (PhD)» или «доктор по профилю» или степень «доктор философии (PhD)» или 

«доктор по профилю», соответствующую профилю запрашиваемого направления, стаж 

научно-педагогической работы не менее трех лет, являющиеся авторами 10-х научных 

публикаций за последние пять лет в отечественных научных журналах, рекомендованных 

уполномоченным органом и в международных рецензируемых научных изданиях, а также не 

менее двух учебников либо учебных пособий. 

Тематика магистерских диссертаций (проекта) магистрантов 1-го года обучения 

научного и педагогического, профильного направления, а также научные руководители 

утверждаются на основании решения Ученого совета университета приказом ректора вуза по 

представлению выпускающей кафедры в октябре текущего учебного года. 

После издания приказа корректировка тем магистерских диссертаций (проектов) 

обучающихся не допускается. 

Магистерская диссертация (проект) до представления в АК должна пройти предзащиту. 

Защита магистерской диссертации (проекта) осуществляется при наличии: 

- положительного отзыва научного руководителя;  

- публикаций по теме магистерской диссертации (проекта) в международных или 

республиканских научных изданиях, журналах или в материалах международных или 

республиканских научно-практических конференций: не менее одной – для обучающихся 

профильного направления, не менее двух – для обучающихся научно-педагогического 

направления; 

- выписки из протокола заседания выпускающей кафедры о рекомендации 

магистерской диссертации (проекта) к защите;  

- рецензии оппонента, содержащие всестороннюю характеристику магистерской 

диссертации (проекта) и аргументированное заключение о возможности присуждения 

степени магистра. 

Магистранты, получившие аргументированный отрицательный отзыв научного 

руководителя на завершенную диссертационную работу (проект), не допускаются к защите.  

Оппонентами (рецензентами) магистерских диссертаций (проектов) назначаются 

специалисты из сторонних организаций, имеющие квалификацию (ученую или 

академическую степень), соответствующую профилю защищаемых работ или имеющие 
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научные публикации, соответствующие профилю видов учебной деятельности 

обучающегося.  

Оппоненты (рецензенты) утверждаются приказом ректора вуза в декабре на основании 

представлений заведующего выпускающей кафедры с указанием места работы, занимаемой 

должности, ученой степени или звания, квалификации.  

Содержание рецензии на завершенную магистерскую диссертацию (проект) доводится 

до сведения магистранта не позднее, чем за 2 дня до защиты.  

Внесение изменений в магистерскую диссертацию после получения рецензии не 

допускается. 

Обучающийся допускается к защите магистерской диссертации (проекта) как при 

положительном, так и при отрицательном заключении оппонента (рецензента). 

Магистрант защищает магистерскую диссертацию (проект) при наличии 

положительного отзыва научного руководителя и одной рецензии специалиста, 

соответствующего профилю защищаемой диссертации (проекта). 

Помимо обязательной рецензии, магистрант вправе представить на магистерскую 

диссертацию (проект) дополнительные отзывы от специалистов данного профиля или 

смежных специальностей. Все отзывы должны быть подписаны и заверены печатью 

соответствующей организации. В АК могут быть представлены также другие материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность магистерской диссертации (проекта): 

макеты, образцы материалов, изделий и т.д. 

Присутствие и выступление научного руководителя на защите диссертации 

обязательно. В случае отсутствия научного руководителя по уважительной причине 

выпускающей кафедрой до начала защиты должен быть представлен в АК соответствующий 

документ.  

Магистерские диссертации (проекты) проверяются на предмет плагиата и уникальности 

через систему «Антиплагиат». Данный процесс регламентируется в Университете 

Положением "Об использовании системы "Антиплагиат". 

По итогам проверки магистерской диссертации (проекта) на предмет плагиата и 

уникальности выдается Справка установленного образца о степени заимствований. При этом 

обучающийся получает допуск к защите в том случае, если процент оригинальности текста 

(без учета цитирований) по «Антиплагиату» составляет 60% и выше.  

В случае, если оригинальность текста магистерской диссертации (проекта) ниже 

установленных показателей и составляет ниже 60%, но выше 50%, обучающийся (если 

позволяет время) получает право его доработки. Смена темы магистерской диссертации 

(проекта) в этом случае не требуется. При показателях уникальности ниже 50% 

обучающийся не допускается к защите в данный академический период. При этом тематика 

магистерской диссертации (проекта) должна быть изменена. 

По итогам защиты магистерской диссертации (проекта) на соискание степени магистра 

АК принимает решение о ее оценке от «А» (отлично) до «F» («неудовлетворительно»).  

Результаты защиты магистерской диссертации (проекта) оформляются протоколом 

установленной формы, индивидуально на каждого магистранта, и объявляются в день 

защиты после оформления протоколов заседания АК. Протоколы заполняются секретарем 

АК и подписываются председателем и членами АК, участвовавшими в заседании.  

Проведение итоговой аттестации обучающихся докторантуры.  

Докторская диссертация проходит проверку на предмет заимствования без ссылки на 

автора и источник заимствования (проверка диссертации на предмет плагиата), которая 

осуществляется Национальным центром государственной научно-технической экспертизы. 

В случаях досрочного освоения ОП докторантуры и успешной защиты диссертации 

докторанту присуждается степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю 

независимо от срока обучения. 

Руководство докторскими диссертациями осуществляют ведущие специалисты, 

преподаватели, имеющие ученую степень «кандидат наук» или «доктор наук» или «доктор 

философии (PhD)» или «доктор по профилю» или академическую степень «доктор 

философии (PhD)» или «доктор по профилю» или степень «доктор философии (PhD)» или 
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«доктор по профилю», стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, являющиеся 

авторами научных публикаций, имеющие индекс цитируемости – индекс Хирша 2 и более (за 

последние 5 лет) в международных системах цитирования Web of science или Scopus; и (или) 

2 публикации (за последние 5 лет) в международных рецензируемых научных журналах, 

имеющих ненулевой импакт-фактор в базе Web of Science или входящих в 1, 2 и 3 квартиль 

базы Scopus; и (или) международные патенты, а также учебник либо учебное пособие и (или) 

не менее 20 публикаций (за последние 5 лет) в изданиях, рекомендованных уполномоченным 

органом по запрашиваемому направлению подготовки кадров.  

Организация и проведение защиты докторских диссертаций осуществляется в 

соответствии с Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 

2011 года № 127 «Об утверждении Правил присуждения степеней». 

Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения ОП докторантуры, но 

не выполнившему научную компоненту, предоставляется возможность повторно освоить 

академические кредиты научной компоненты и защитить диссертацию в последующие годы 

на платной основе. 

Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения ОП докторантуры, 

выполнившему научную компоненту, но не защитившему докторскую диссертацию (проект), 

результаты обучения и академические кредиты присваиваются и предоставляется 

возможность защитить диссертацию в последующие годы на платной основе в объеме 4 

академических кредита. 

Лицам, освоившим ОП докторантуры и защитившим докторскую диссертацию, при 

положительном решении диссертационных советов Вуза с особым статусом или Комитета по 

контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан, по результатам проведенной экспертизы присуждается степень доктора 

философии (PhD) или доктора по профилю и выдается диплом государственного образца с 

приложением (транскрипт). 

Лица, получившие степень доктора PhD, для углубления научных знаний, решения 

научных и прикладных задач по специализированной теме выполняют постдокторскую 

программу или проводят научные исследования. 

Выбор языка проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Выбор обучающимся языка для сдачи экзамена (в том числе, государственного 

экзамена) и, соответственно, оформление экзаменационной документации (лист ответа) 

определяется в зависимости от того, в академический поток с каким языком обучения он 

записался в ходе регистрации на учебные дисциплины. В отдельных случаях, по заявлению 

обучающегося, написанному на имя ректора вуза, допускается изменение языка для сдачи 

экзамена. При этом в заявлении обучающийся обосновывает причину предоставления ему 

возможности сдачи экзамена на другом языке.  

Не допускается изменение языка сдачи экзамена в случае, если обучающийся учится на 

ОП с английским языком обучения. 

Во время итоговой аттестации процедура защиты дипломной работы (проекта) или 

магистерской / докторской диссертации (проекта)) может осуществляться на языке, 

самостоятельно определенном обучающимся. При этом язык защиты и язык написания 

дипломной работы (проекта) или магистерской / докторской диссертации (проекта) могут 

различаться.  

Особенности проведения итоговой аттестации для выпускников с особыми 

образовательными потребностями. 

Для выпускников с ООП итоговая аттестация проводится с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

требований: 

- проведение итоговой аттестации для лиц с ООП в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не входящим в категорию ООП, если это не создает трудностей для всех 

обучающихся; 



190 

 
 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся с 

ООП необходимую техническую помощь с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами аттестационной 

комиссии).  

- использование необходимых технических средств (с учетом психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья студентов с ООП); 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Все локальные нормативные акты по вопросам проведения итоговой аттестации 

доводятся до сведения обучающихся с ООП в доступной для них форме. 

Обучающийся с ООП или их законные представители не позднее, чем за 3 месяца до 

начала проведения итоговой аттестации, подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении аттестационных испытаний с 

указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии 

указанных документов в организации). В заявлении обучающийся указывает на 

необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

сдачи аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности. 

По письменному заявлению обучающегося с ООП продолжительность сдачи 

аттестационного испытания может быть увеличена: 

- продолжительность сдачи итоговой аттестации, проводимой в письменной форме, - не 

более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на комплексном экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите дипломной работы 

(проекта) - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья обучающихся с ООП обеспечивается выполнение 

следующих требований: 

а) для незрячих обучающихся: 

- задания и иные материалы итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для незрячих, либо зачитываются 

ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для незрячих, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для незрячих; 

б) для слабовидящих обучающихся: 

- задания и иные материалы итоговой аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для неслышащих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 
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- в случае необходимости предоставляются услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 
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16. Политика восстановления, перевода, отчисления обучающихся 

 

Политика перевода, восстановления и отчисления обучающихся регламентируется в 

ВКГУ имени С.Аманжолова следующими нормативно-правовыми актами и внутренней 

нормативной документацией: приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 апреля 2011 года №152 «Об утверждении Правил организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения» (с изм. от 12 октября 2018 года №563); 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года 

№595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 

соответствующих типов»; Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 

января 2008 года №58 «Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего 

образования» (с изм. от 04.07.2019 г. №473); приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года №681 «Об утверждении Стандартов 

государственных услуг «Перевод и восстановление обучающихся в высших учебных 

заведениях» и «Выдача сертификата о сдаче комплексного тестирования» (с изм. от 21 июня 

2018 года №289); приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 

января 2016 года №25 «Об утверждении регламентов государственных услуг «Перевод и 

восстановление обучающихся в высших учебных заведениях» и «Выдача сертификата о 

сдаче комплексного тестирования»; приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 12 июня 2009 года №289 «Об утверждении формы справки, выдаваемой лицам, 

не завершившим образование»; приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 10 января 2008 года №8 «Правила признания и нострификации документов об 

образовании»; П ВКГУ 032-18 «О порядке организации и проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ВКГУ имени 

С.Аманжолова»; ПР ВКГУ 002-17 «Правила академической честности»; Уставом Восточно-

Казахстанского государственного университета имени С.Аманжолова. 

Порядок восстановления обучающихся в ВКГУ. 

Процедура восстановления обучающихся в ВКГУ является государственной услугой и 

осуществляется в соответствии со стандартом и регламентом, отраженными в нормативно-

правовых актах Республики Казахстан. 

Обучающиеся восстанавливаются в вуз независимо от сроков и причин отчисления. 

Исключение составляют случаи отчисления, связанные с нарушением «Правил внутреннего 

распорядка ВКГУ», «Правил академической честности». 

Восстановление обучающегося с различных ОП на творческие ОП (при форме 

обучения на базе ТиПО) не допускается. 

Восстановление обучающегося с различных ОП на творческие ОП (при форме 

обучения на базе СО, ВПО) осуществляется при условии сдачи творческого экзамена. 

Порядок, сроки и условия организации и проведения творческого экзамена определяются 

вузом самостоятельно.  

Обучающиеся вуза восстанавливаются после отчисления, если ими был полностью 

завершен первый академический период осваиваемой образовательной программы согласно 

индивидуальному учебному плану. 

Восстановление обучающихся осуществляется в период летних и зимних каникул.  

Заявления обучающихся о восстановлении рассматриваются ректором ВКГУ в течение 

5-ти рабочих дней до начала очередного академического периода. 

Обучающийся на платной основе, отчисленный в течение текущего академического 

периода за неуплату стоимости обучения, в случае погашения данной задолженности, 

восстанавливается в течение четырех недель с даты отчисления по заявлению 

установленного образца. 

При восстановлении достигнутые результаты обучения, положительные оценки 

обучающегося признаются с переносом академических кредитов с одной образовательной 

программы в другую, из одного вуза в другой.  

Разрешается восстановление обучающихся по сокращенным образовательным 

программам на другую образовательную программу с полным сроком обучения или с 
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понижением курса обучения. 

Процедура восстановления осуществляется в следующем порядке: 

1. в деканате / отделе послевузовского образования: 

1) обучающийся оформляет заявление установленного образца; 

2) к заявлению прикладывается транскрипт или справка, выдаваемая лицам, не 

завершившим образование, по форме, утвержденной приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 12 июня 2009 года №289 «Об утверждении формы справки, 

выдаваемой лицам, не завершившим образование» (или выписка из зачетно-

экзаменационной ведомости - для лиц, ранее обучавшихся и отчисленных из ВКГУ). 

3) декан факультета / начальник отдела послевузовского образования на основе перечня 

изученных дисциплин, их программ и объемов в академических кредитах, отраженных в 

транскрипте и справке, определяет академическую разницу в дисциплинах рабочих учебных 

планов / кредитах, изученных обучающимся за предыдущие академические периоды, и 

устанавливает курс обучения, который определяется с учетом пререквизитов; проводит 

перезачет освоенных кредитов в соответствии с образовательной программой; по 

согласованию с офисом регистрации (далее – ОР) утверждает индивидуальный учебный план 

обучающегося;  

4) академическая разница в дисциплинах рабочих учебных планов / кредитах заносится 

в сличительную ведомость; 

5) заключается договор об оказании образовательных услуг в 2-х экземплярах; 

6) прикладывается копия удостоверения личности обучающегося; 

7) при восстановлении из зарубежной организации высшего образования 

дополнительно прикладываются: 

а) документ об освоенных образовательных программах (академическая справка); 

б) документ о завершении предыдущего уровня образования, который проходит 

процедуру нострификации в Республике Казахстан; 

в) результаты вступительных испытаний при поступлении в зарубежную организацию 

образования. 

2. Заявление и пакет необходимых документов передаются обучающимся в ЦОС 

«PARASAT». 

Заявление обучающегося согласуется с деканом факультета, начальником ОР, 

директором ДАПиУОП, проректором по УМР, бухгалтером студенческой бухгалтерии. 

По итогам рассмотрения завизированного заявления ОСД в течение 1-го рабочего дня 

издаёт приказ о восстановлении обучающегося в ВКГУ. Копия приказа о восстановлении 

обучающегося направляется в деканат соответствующего факультета / отдел 

послевузовского образования для своевременного доведения до сведения обучающегося. На 

указанный в заявлении адрес электронной почты или номер мобильного телефона деканат 

направляет извещение о восстановлении обучающегося. Ответственность за 

своевременность оповещения возлагается на декана факультета / начальника отдела 

послевузовского образования. 

После получения извещения о восстановлении обучающийся получает 

индивидуальный логин и пароль для вхождения в информационно-образовательный портал 

вуза. 

Обучающийся может восстановиться в ВКГУ в случае отчисления из вуза за 

академическую неуспеваемость по итогам промежуточной аттестации, если он в третий раз 

получил оценку «неудовлетворительно» («FX» или «F») (в соответствии с Положением П 

ВКГУ 032-18 «О порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова»). В 

данном случае обучающийся имеет право в период последующих каникул восстановиться на 

обучение на образовательную программу (далее – ОП), в которой отсутствует учебная 

дисциплина, по которой были получены оценки «FX» или «F» (требование отсутствия 

данной дисциплины в ОП, на которую восстанавливается обучающийся, не распространяется 

на дисциплины цикла общеобразовательных дисциплин). Для этого он пишет заявление. 
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Дальнейшая процедура восстановления осуществляется в соответствии с принятой в 

Университете процедурой. 

Порядок перевода обучающихся из другого вуза, внутри вуза с одной ОП на другую. 

Процедура перевода обучающихся из другого вуза является государственной услугой и 

осуществляется в соответствии со стандартом и регламентом, отраженными в нормативно-

правовых актах Республики Казахстан. 

К числу государственных услуг не относится перевод обучающихся внутри вуза с 

одной ОП на другую, с курса на курс.  

Перевод обучающихся с одной ОП на другую, из одного вуза в другой осуществляется 

в период летних и зимних каникул. 

Обучающиеся вуза переводятся, если ими был полностью завершен первый 

академический период осваиваемой программы согласно индивидуальному учебному плану.  

Обучающийся по образовательному гранту может переводиться в другой вуз с 

сохранением образовательного гранта. 

При переводе обучающегося в ВКГУ из другого вуза учитываются направление 

подготовки и профиль ОП, учебные достижения обучающегося.  

Перевод обучающегося с творческих ОП на другие осуществляется при условии 

последующего успешного прохождения комплексного тестирования (далее - КТ). 

Обучающиеся, поступившие по образовательным грантам, утвержденным для 

отдельных вузов, а также на педагогические ОП в пределах выделенной квоты, переводятся в 

другой вуз только на платной основе. 

Магистранты и докторанты переводятся в другой вуз на платной основе. 

Перевод студентов, магистрантов, докторантов в национальный вуз осуществляется 

при условии доплаты обучающимися разницы стоимости образовательного гранта.  

Перевод обучающихся в ВКГУ из другого вуза осуществляется в следующем порядке: 

- обучающийся другого вуза подает на имя ректора вуза, где он обучается, заявление о 

переводе в ВКГУ по установленной форме и, получив письменное согласие на перевод, 

скрепленное печатью, обращается к декану интересующего его факультета ВКГУ; 

- к заявлению о переводе обучающегося прилагаются:  

б) транскрипт, подписанный проректором по УМР и начальником ОР, заверенный 

печатью вуза;  

б) копия свидетельства обладателя образовательного гранта по установленной форме 

(при наличии);  

в) заявление на имя ректора вуза, где он обучался (с подписью ректора и печатью); 

- декан факультета / начальник отдела послевузовского образования на основе перечня 

изученных дисциплин, их программ и объемов в академических кредитах, отраженных в 

транскрипте, определяет академическую разницу в дисциплинах рабочих учебных планов / 

кредитах, изученных обучающимся за предыдущие академические периоды и устанавливает 

курс обучения; проводит перезачет освоенных кредитов в соответствии с образовательной 

программой; по согласованию с ОР утверждает индивидуальный учебный план 

обучающегося;  

- в деканате / отделе послевузовского образования академическая разница в 

дисциплинах рабочих учебных планов / кредитах заносится в сличительную ведомость. При 

этом академическая разница не должна превышать 28 академических кредитов. В случае, 

если разница превышает данный показатель, обучающийся может быть переведен курсом 

ниже; 

- заключается договор об оказании образовательных услуг в 2-х экземплярах; 

- прикладывается копия удостоверения личности обучающегося. 

При переводе из зарубежной организации высшего образования прикладываются: 

а) документ об освоенных образовательных программах (транскрипт); 

б) документ о завершении предыдущего уровня образования, который проходит 

процедуру нострификации в Республике Казахстан в порядке, установленном Правилами 

признания и нострификации документов об образовании, утвержденными приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2008 года №8; 
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в) результаты вступительных испытаний при поступлении в зарубежные организации 

образования. 

Заявление и пакет необходимых документов передаются в ЦОС «PARASAT». 

Заявление обучающегося согласуется с соответствующими лицами: деканом 

факультета, начальником ОР, директором ДАПиУОП, проректором по УМР, бухгалтером 

студенческой бухгалтерии. 

По итогам рассмотрения завизированного заявления ОСД в течение 1-го рабочего дня 

издаёт приказ о переводе обучающегося в ВКГУ. Копия приказа о переводе обучающегося 

направляется в деканат соответствующего факультета / отдел послевузовского образования 

для своевременного доведения до сведения обучающегося. На указанный в заявлении адрес 

электронной почты или номер мобильного телефона деканат направляет извещение о 

переводе обучающегося. Ответственность за своевременность оповещения возлагается на 

декана факультета / начальника отдела послевузовского образования. 

После получения извещения о переводе обучающийся получает индивидуальный логин 

и пароль для вхождения в информационно-образовательный портал ВКГУ. 

В течение 5-ти рабочих дней со дня издания приказа в вуз, где ранее обучался 

обучающийся, ОСД направляет письменный запрос о пересылке его личного дела.  

При получении вышеуказанного запроса университет издает приказ об отчислении 

обучающегося с формулировкой «отчислен в связи с переводом в (наименование вуза)» и в 

течение 5-ти рабочих дней со дня издания приказа об отчислении пересылает личное дело 

обучающегося в адрес принимающего вуза. 

В вузе, где ранее обучался переведенный обучающийся, остаются договор об оказании 

образовательных услуг, копия справки, копия транскрипта, свидетельство обладателя 

образовательного гранта (при наличии), зачетная книжка, студенческий билет, опись 

пересылаемых документов и обходной лист.  

При переводе обучающегося на основе образовательного гранта из другого вуза 

университет направляет в Министерство образования и науки РК и администратору 

соответствующей бюджетной программы копию приказа о зачислении обучающегося вместе 

с копией свидетельства образовательного гранта, выписанного на его имя, для 

корректировки объема финансирования вуза. 

Заявление и все приложенные документы, выписка из приказа, в части, касающейся 

обучающегося, подшиваются ОСД в его личное дело. 

Порядок перевода обучающихся ВКГУ внутри вуза с курса на курс. 

Перевод обучающихся ВКГУ внутри вуза с курса на курс осуществляется по итогам 

учебного года (промежуточных аттестаций) с учетом результатов летнего семестра и 

набранного среднего балла успеваемости (GPA).  

Обязательным условием перевода обучающихся с курса на курс является достижение 

ими среднего балла успеваемости (GPA) не ниже установленного Учёным Советом 

университета на текущий учебный год переводного балла в разрезе курсов обучения.  

Обучающиеся с уровнем GPA, позволяющим осуществить перевод на следующий курс, 

но имеющие академические задолженности по дисциплине (-ам), должны ликвидировать их 

на платной основе в следующем летнем семестре. 

Обучающиеся, являющиеся обладателями государственных образовательных грантов, 

набравшие средний балл успеваемости (GPA) и переведенные на следующий курс обучения, 

но имеющие академические задолженности, не лишаются образовательного гранта. Однако 

они на платной основе должны повторно изучить соответствующие дисциплины и сдать по 

ним экзамены. 

Обучающиеся, не набравшие установленного среднего балла успеваемости (GPA), не 

переводятся и остаются на повторное обучение на данном курсе на платной основе. В 

данном случае обучающиеся, при согласии обучаться повторно, подаюет заявление, 

оформляют приложение к договору на оказание образовательных услуг по дисциплинам 

академической задолженности. Обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения, 

могут обучаться по ранее принятому индивидуальному учебному плану или сформировать 

новый индивидуальный учебный план. 
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Обучающиеся, являющиеся обладателями государственных образовательных грантов, 

оставленные на повторный курс обучения, лишаются образовательного гранта и продолжают 

свое дальнейшее обучение на платной основе. 

Перевод обучающегося с курса на курс оформляется приказом ректора ВКГУ на 

основании представления декана факультета / начальника отдела послевузовского 

образования. 

Средний балл успеваемости обучающегося (GРА) определяется как средневзвешенный 

балл уровня учебных достижений обучающегося за весь период обучения, то есть как 

отношение суммы произведений кредитов на цифровой эквивалент баллов оценки итогового 

контроля по дисциплине к общему количеству кредитов. Средний балл успеваемости 

обучающегося (GРА)  рассчитывается по формуле: 

 

 
 

где: К1, К2…Кn – объемы изученных дисциплин в кредитах; 

n – количество изученных дисциплин за весь пройденный курс; 

ЦЭ1, ЦЭ2…ЦЭn, – итоговые оценки по всем дисциплинам учебного года, включая 

физическую культуру, в цифровом эквиваленте. 

Перевод обучающихся внутри вуза с одной образовательной программы на другую, с 

одной формы обучения на другую, с одного языкового отделения на другое осуществляется 

только на платной основе. При этом обучающийся оформляет в деканате заявление на имя 

ректора. Данный перевод обучающихся оформляется приказом ректора, с заключением 

дополнительного соглашения к договору об оказании образовательных услуг между 

обучающимся и ректором ВКГУ. 

Разрешается перевод обучающихся по сокращенным образовательным программам на 

другую ОП с полным сроком обучения или с понижением курса обучения. 

Порядок присуждения обучающимся на платной основе вакантных образовательных 

грантов, высвободившихся в процессе получения высшего или послевузовского образования.  

Порядок присуждения обучающимся на платной основе вакантных образовательных 

грантов, высвободившихся в процессе получения высшего или послевузовского образования 

внутри вуза, регламентируется главой 4 Постановления Правительства Республики 

Казахстан от 23 января 2008 года №58 (с изм. от 04.07.2019 № 473) "Об утверждении Правил 

присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского 

образования с присуждением степени "бакалавр" или "магистр"". 

Вакантные образовательные гранты, высвободившиеся в процессе получения высшего 

или послевузовского образования (далее – вакантные гранты), присуждаются на конкурсной 

основе обучающимся на платной основе по группам образовательных программ.  

Конкурс проводится по результатам промежуточной аттестации на основании среднего 

балла успеваемости GPA с выдачей свидетельства о присуждении образовательного гранта. 

Объявление об открытом конкурсе размещается на сайте ВКГУ, в деканатах 

факультетов с указанием количества вакантных образовательных грантов в разрезе 

направления подготовки кадров и курса (обновляется на 5 число каждого месяца). 

В случае одинаковых показателей среднего балла успеваемости GPA 

преимущественным правом обладают обучающиеся, имеющие оценки только А, А- 

("отлично"), затем – оценки от А, А- ("отлично") до В+, В, В-, С+ ("хорошо"), далее – 

смешанные оценки за весь период обучения. 

Вузовский этап конкурса проводится по факультетам, кандидатуры претендентов 

рассматриваются Советом факультета. 

Присуждение вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе 

получения высшего и (или) послевузовского образования, осуществляется в период летних и 

зимних каникул на имеющиеся вакантные места на конкурсной основе в следующем 

порядке: 
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1) обучающийся на платной основе подает в деканат факультета заявление на имя 

ректора ВКГУ на дальнейшее обучение по образовательному гранту высшего или 

послевузовского образования; 

К заявлению прилагается пакет документов, содержащий транскрипт; копию 

документа, удостоверяющего личность обучающегося; справку о социальном статусе (при 

необходимости); 

2) Совет факультета, рассмотрев поступившие заявления и пакеты документов 

обучающихся, отбирает из числа претендентов кандидатуры на дальнейшее рассмотрение 

на Ученом совете и Наблюдательном совете университета для рекомендации в 

Министерство образования и науки РК к присуждению вакантных образовательных 

грантов. 

В отдельных случаях, на основании ходатайства декана факультета Советом 

факультета может учитываться социальное положение обучающегося (сирота, многодетная 

семья, не полная семья), при этом должны соблюдаться требования к претендентам , 

изложенные выше; 

3) поступившие заявления рассматриваются на заседании Ученого совета и 

Наблюдательного совета; 

4) ВКГУ на основании решения Ученого совета и Наблюдательного совета в срок до 5 

августа и 15 января текущего года направляет список претендентов для перевода на 

вакантные образовательные гранты в МОН РК для принятия решения. 

К списку прилагаются копия заявления обучающегося, решения Ученого совета и 

Наблюдательного совета, выписка из транскрипта обучающегося, копия документа, 

удостоверяющего его личность и свидетельство обладателя образовательного гранта 

(подлинник), отчисленного из ВКГУ. Ответственным за сбор и отправку пакета документов 

является ОСД; 

5) Министерство образования и науки РК рассматривает поступившие документы в 

разрезе групп образовательных программ, форм и сроков обучения с учетом года 

поступления и при положительном решении издает приказ о присуждении вакантного 

образовательного гранта высшего и (или) послевузовского образования (в случае отсутствия 

претендентов по группе образовательных программ, вакантные образовательные гранты, 

высвободившиеся в процессе получения высшего и (или) послевузовского образования, 

перераспределяются внутри направления подготовки или области образования); 

6) на основании приказа Министерства образования и науки РК Национальный Центр 

тестирования оформляет свидетельство о присуждении образовательного гранта и передает 

его в ВКГУ в течение 3-х рабочих дней; 

9) на основании выданного свидетельства о присуждении образовательного гранта 

ректор ВКГУ издает приказ на дальнейшее обучение по образовательному гранту. 

Порядок отчисления из состава обучающихся ВКГУ. 

Обучающиеся могут быть отчислены из вуза в следующих случаях: 

- по собственному желанию; 

- за академическую неуспеваемость;  

- за невыполнение условий договора оказания образовательных услуг, в том числе за 

неоплату стоимости обучения; 

- за нарушение учебной дисциплины; 

- за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава ВКГУ; 

- за нарушение Правил академической честности ВКГУ. 

Отчисление по собственному желанию производится в течение учебного года на 

основании письменного заявления обучающегося на имя ректора ВКГУ. К заявлению 

обучающегося прикладывается письменное обоснование декана факультета / начальника 

ОПО, в котором отражаются причины отчисления обучающегося. 

Заявление, поданное обучающимся в ЦОС «PARASAT», визируется деканом 

факультета / начальником ОПО, начальником ОР, директором ДАПиУОП, бухгалтером 

студенческой бухгалтерии.  
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На основании завизированного заявления ОСД издает приказ ректора ВКГУ об 

отчислении обучающегося из вуза.  

Обучающийся на платной основе до написания заявления на имя ректора вуза об 

отчислении должен полностью произвести оплату за образовательные услуги за период до 

даты подачи заявления. 

Отчисление за академическую неуспеваемость осуществляется в случаях, если: 

- по итогам промежуточной аттестации обучающийся в третий раз получил оценку 

«неудовлетворительно» («FX» или «F») (в соответствии с Положением П ВКГУ 032-18 «О 

порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова»). В этом случае декан 

факультета / начальник ОПО пишет служебную записку об отчислении обучающегося с 

указанием причины, которая визируется начальником ОР, директором ДАПиУОП, 

проректором по УМР (с проставлением визы «в приказ»). На основании завизированной 

служебной записки ОСД издает приказ ректора об отчислении обучающегося с 

формулировкой «отчислить за академическую неуспеваемость». Обучающемуся, 

отчисленному из вуза, выписывается транскрипт, подписанный ректором вуза и 

скрепленный печатью. В транскрипт обязательно записываются все учебные дисциплины и 

(или) модули, которые изучал обучающийся, с указанием всех полученных оценок по 

итоговому контролю (экзамену), включая оценки «FX» и «F», соответствующие эквиваленту 

«неудовлетворительно»; 

- обучающийся выпускного курса не выполнил требования рабочего и 

индивидуального учебного плана и рабочих учебных программ и остается на повторный 

курс обучения (без прохождения летнего семестра). При этом обучающийся, не подавший 

заявление на прохождение повторного курса обучения, отчисляется из вуза на основании 

служебной записки декана факультета / начальника ОПО, в которой указывается причина 

отчисления. Служебная записка визируется начальником ОР, директором ДАПиУОП, 

проректором по УМР (с проставлением визы «в приказ»). В соответствии с 

предоставленными документами ОСД издает приказ ректора об очислении обучающегося с 

формулировкой «отчислить за академическую неуспеваемость»; 

- обучающийся не явился на итоговую аттестацию или получил по итогам аттестации 

оценку «неудовлетворительно». В данном случае обучающийся отчисляется из вуза на 

основании служебной записки декана факультета / начальника ОПО, в которой указывается 

причина отчисления. Служебная записка визируется начальником ОР, директором 

ДАПиУОП, проректором по УМР (с проставлением визы «в приказ»). В соответствии с 

предоставленными документами ОСД издает приказ ректора об очислении обучающегося с 

формулировкой «отчислить за неявку на итоговую аттестацию» или «отчислить за получение 

неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации». 

Отчисление за нарушение условий договора по оплате за обучение, в том числе, за 

неоплату стоимости обучения производится в течение учебного года на основании 

представления декана факультета / начальника ОПО по данным бухгалтерии университета в 

форме служебной записки, в которой указывается причина отчисления. Служебная записка 

декана факультета / начальника ОПО визируется начальником ОР, директором ДАПиУОП, 

проректором по УМР (с проставлением визы «в приказ»). В соответствии с 

предоставленными документами ОСД издает приказ ректора об очислении обучающихся с 

формулировкой «отчислить за нарушение условий договора по оплате за обучение». 

Основаниями для отчисления за нарушение учебной дисциплины являются: 

- систематические пропуски учебных занятий без уважительной причины, 

подтвержденные результатами текущего и одного рубежного контроля (уважительными 

причинами пропуска занятий могут быть медицинские показания, подтвержденные справкой 

студенческой поликлиники, выезд в зарубежную командировку, участие в спортивных и 

других мероприятиях республиканского уровня с согласия администрации университета, а 

также форс-мажорные обстоятельства). В данном случае служебная записка декана 

факультета / начальника ОПО об отчислении за нарушение учебной дисциплины визируется 

начальником ОР, директором ДАПиУОП, проректором по УМР (с проставлением визы «в 
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приказ»). На основании завизированной служебной записки ОСД издает приказ ректора об 

очислении обучающихся с формулировкой «отчислить за нарушение учебной дисциплины»; 

- невыход обучающегося из академического отпуска в течение 7 дней после его 

окончания без уважительной причины; если обучающийся, оставленный на повторный курс 

обучения, не принимал участия в промежуточной и итоговой аттестациях, летнем семестре, 

либо не приступал и не завершил повторный курс обучения. В данном случае служебная 

записка декана факультета / начальника ОПО об отчислении с указанием причины 

визируется начальником ОР, директором ДАПиУОП, проректором по УМР (с проставлением 

визы «в приказ»). В соответствии с предоставленными документами ОСД издает приказ 

ректора об очислении обучающихся с формулировкой «отчислить за невыход из 

академического отпуска» или «отчислить за нарушение учебной дисциплины». 

Отчисление за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава ВКГУ 

производится по факту однократного грубого нарушения общественной дисциплины или 

правонарушения. В данном случае декан факультета / начальник ОПО пишет служебную 

записку об отчислении обучающегося с указанием причины. Служебная записка визируется 

начальником ОР, директором ДАПиУОП, проректором по УМР (с проставлением визы «в 

приказ»). В соответствии с предоставленными документами ОСД издает приказ ректора об 

очислении обучающихся с формулировкой «отчислить за нарушение Правил внутреннего 

распорядка и Устава ВКГУ». 

Отчисление за нарушение Правил академической честности ВКГУ без права 

дальнейшего восстановления в ВКГУ осуществляется в случаях повторного удаления с 

экзамена (в течение всего периода обучения в ВУЗе) по причине проявления академической 

нечестности (в соответствии с ПР ВКГУ 002-17 «Правила академической честности»).  

В данном случае отчисление обучающегося осуществляется на основании решения 

Дисциплинарно-антикоррупционного совета вуза (далее – ДАС), отраженного в протоколе 

его заседания. В соответствии с выпиской из протокола заседания ДАС (вкладывается в 

личное дело обучающегося) ОСД издает приказ об отчислении обучающегося с 

формулировкой «отчислить за нарушение Правил академической честности без права 

дальнейшего восстановления в ВКГУ». 

Обучающиеся - обладатели образовательных грантов, отчисленные из университета, 

лишаются образовательного гранта. 

Обучающемуся, отчисленному из вуза, по его заявлению выдается справка 

установленного государственного образца с перечнем и объемом часов и кредитов 

пройденных дисциплин за весь период обучения. 
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17. Политика предоставления академического отпуска обучающимся 

 

Политика предоставления академического отпуска обучающимся регламентируется в 

ВКГУ имени С.Аманжолова следующими нормативно-правовыми актами и внутренней 

нормативной документацией: приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 апреля 2011 года №152 "Об утверждении Правил организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения" (с изм. от 12 октября 2018 года №563); 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан №595 от 30 октября 2018 

года «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 

соответствующих типов»; приказом и.о. Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 27 июля 2017 года №357 «Об утверждении стандарта государственной услуги 

«Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях образования» (с 

изм. от 20 декабря 2017 г. №636); приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 10 октября 2017 года № 510 «Об утверждении регламента государственной 

услуги «Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях 

образования» (с изм. от 15 марта 2018 года №98); приказом и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной 

медицинской документации организаций здравоохранения» (с изм. от 24 марта 2017 года 

№92); Положением П ВКГУ 033-18 «О порядке предоставления академического отпуска 

обучающимся ВКГУ имени С.Аманжолова»; Уставом Восточно-Казахстанского 

государственного университета имени С.Аманжолова. 

Процедура предоставления академического отпуска обучающимся ВКГУ является 

государственной услугой и осуществляется в соответствии со стандартом и регламентом, 

отраженными в нормативно-правовых актах Республики Казахстан. 

Академический отпуск предоставляется обучающимся ВКГУ на основании: 

- заключения врачебно-консультативной комиссии при амбулаторно-поликлинической 

организации – на период от 6 до 12 месяцев (по болезни) / на период не более 36 месяцев (в 

случае болезни туберкулезом);  

- повестки о призыве на воинскую службу;  

- рождения, усыновления (удочерения) ребенка – до достижения ребенком возраста 

трех лет.  

Перечень необходимых документов для предоставления академического отпуска: 

по болезни: 

1) заявление обучающегося (либо его законного представителя) о предоставлении 

академического отпуска на имя ректора вуза; 

2) документ, удостоверяющий личность (копия); 

3) заключение врачебно-консультативной комиссии (далее - ВКК) при амбулаторно-

поликлинической организации; 

в случае болезни туберкулезом: 

1) заявление услугополучателя (либо его законного представителя) о предоставлении 

академического отпуска на имя ректора вуза; 

2) документ, удостоверяющий личность (копия); 

3) решение Централизованной врачебно-консультативной комиссии 

противотуберкулезной организации; 

в случае рождения, усыновления (удочерения) ребенка: 

1) заявление обучающегося (либо его законного представителя) о предоставлении 

академического отпуска на имя ректора вуза; 

2) документ, удостоверяющий личность (копия); 

3) документы (свидетельство) о рождении, усыновлении или удочерении ребенка 

(копия); 

студентам-призывникам: 

1) заявление обучающегося (либо его законного представителя) о предоставлении 

академического отпуска на имя ректора вуза; 

2) документ, удостоверяющий личность (копия); 
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3) повестка (справка) о призыве на воинскую службу; 

Прием документов обучающихся вуза и выдача результатов оказания государственной 

услуги осуществляются через ВКГУ или некоммерческое акционерное общество 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее - Государственная 

корпорация) (по выбору обучающегося).  

После приема заявления обучающегося, которое визируется проректором по УМР 

резолюцией «в приказ», а также пакета документов в течение 3-х рабочих дней ОСД издаёт 

приказ за подписью ректора вуза о предоставлении обучающемуся академического отпуска с 

указанием сроков его начала и окончания. 

Копия приказа о предоставлении академического отпуска обучающемуся направляются 

в деканат соответствующего факультета / отдел послевузовского образования для 

своевременного доведения до сведения обучающегося. На указанный в заявлении адрес 

электронной почты или номер мобильного телефона обучающегося деканат / отдел 

послевузовского образования направляет извещение о предоставлении академического 

отпуска. При этом ответственность за своевременность оповещения возлагается на декана 

факультета или начальника отдела послевузовского образования. 

Выписку из приказа о предоставлении академического отпуска обучающемуся по 

образовательному гранту, финансируемому из республиканского бюджета, ОСД направляет 

в МОН РК, а финансируемому из местного бюджета – в местный исполнительный орган в 

области образования, для корректировки соответствующей суммы и сроков финансирования 

данной программы. 

После выхода из академического отпуска обучающийся подает в ОСД заявление на имя 

ректора университета, а также предоставляет: 

- при нахождении в академическом отпуске в связи с болезнью - справку из 

амбулаторно-поликлинической организации, наблюдавшей больного, с заключением о 

возможности продолжения обучения;  

- в связи с призывом на воинскую службу - копию военного билета. 

Декан факультета на основании предоставленных документов определяет разницу 

дисциплин в рабочих учебных планах / кредитах, курс обучения и утверждает 

индивидуальный учебный план обучающегося по согласованию с офисом регистрации. При 

возвращении из академического отпуска обучающийся продолжает свое обучение с курса (и 

академического периода), с которого он оформлял данный отпуск. 

На основании предоставленных документов в течение 3-х рабочих дней ОСД издаёт 

приказ за подписью ректора вуза о выходе обучающегося из академического отпуска с 

указанием образовательной программы и курса.  

Копия приказа о выходе обучающегося из академического отпуска направляется в 

деканат соответствующего факультета / отдел послевузовского образования для 

своевременного доведения до сведения обучающегося. На указанный в заявлении адрес 

электронной почты или номер мобильного телефона обучающегося деканат направляет 

извещение о выходе из академического отпуска. Ответственность за своевременность 

оповещения возлагается на декана факультета или начальника отдела послевузовского 

образования. 

При выходе из академического отпуска обучающегося по образовательному гранту 

выписка из приказа соответствующего приказа направляется ОСД в МОН РК, а 

финансируемому из местного бюджета – в местные исполнительные органы в области 

образования для корректировки суммы и сроков финансирования данной программы. 

В случае, если дата выхода из академического отпуска или ухода в академический 

отпуск не совпадает с началом или окончанием академического периода, то обучающийся по 

индивидуальному графику выполняет учебные задания и набирает баллы, необходимые для 

рейтинга допуска, либо записывается в летнем семестре на дисциплины, по которым 

образовалась разница. 

Для ликвидации разницы обучающийся, параллельно с текущими учебными занятиями, 

в течение академического периода посещает все виды учебных занятий, выполняет учебные 

задания, сдает все виды текущего и рубежного контроля, предусмотренные рабочим 
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учебным планом по данным дисциплинам (модулям) и сдает итоговый контроль в период 

промежуточной аттестации обучающихся согласно Академическому календарю. 
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18. Политика интернационализации. Академическая мобильность 

 

Политика интернационализации в ВКГУ имени С.Аманжолова регламентируется 

следующими нормативно-правовыми актами и внутренней нормативной документацией: 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года 

№152 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения» (с изм. от 12 октября 2018 года №563); приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан №595 от 30 октября 2018 года «Об утверждении Типовых правил 

деятельности организаций образования соответствующих типов»; П ВКГУ 019-17 «О 

разработке совместных образовательных программ и программ двойного диплома в ВКГУ 

им. С. Аманжолова»; приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 

ноября 2008 года №613 (с изм. от 4 января 2019 года №1) «Об утверждении Правил 

направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках академической мобильности»; 

Уставом Восточно-Казахстанского государственного университета имени С.Аманжолова. 

Расширение форм международного сотрудничества Университета является важнейшим 

аспектом развития сферы образовательных услуг.  

Университет ведет политику интернационализации образования, под которой 

понимается процесс обретения международного измерения в его цели, содержании, 

организационном аспекте и результатах обучения.  

Целью интернационализации является повышение эффективности образовательной и 

научно-исследовательской деятельности, расширение мобильности профессорско - 

преподавательского состава и студентов, соответствие мировым стандартам качества 

образовательных услуг.  

Основные направления интернационализации образования в Университете:  

- обмен оьучающимися на основе межгосударственных и межвузовских соглашений;  

- обмен преподавателями;  

- реализация совместных образовательных программ;  

- программы двудипломного образования;  

- проведение совместных научных исследований, выполнение научных проектов; 

 - развитие сотрудничества в области оценки качества образования.  

Интернационализация характеризуется новыми тенденциями, суть которых сводится к 

следующим моментам:  

- усиление конкуренции на международном рынке образовательных услуг;  

- развитие международной системы аккредитации как инструмента обеспечения 

качества образования и укрепления международной трудовой мобильности;  

- усиление автономии и независимости вузов от государственного регулирования, 

сокращение государственного финансирования вузов;  

- развитие обучения в течение всей жизни и создание возможностей для непрерывного 

обучения;  

- новые задачи системы образования в связи с изменением социального профиля и 

возраста студентов;  

- более гибкие сроки и методики обучения.  

Преимущества интернационализации:  

1) увеличение доступности высшего образования;  

2) универсализация знаний;  

3) появление международных стандартов качества высшего образования;  

4) расширение международного сотрудничества;  

5) активизация академической мобильности студентов и преподавателей.  

В Казахстане реализованы основные параметры Болонской декларации. Принята 

Национальная рамка квалификаций, совместимая с Европейской рамкой квалификаций. 

Национальные системы квалификации облегчают признание результатов обучения и 

квалификаций, полученных за рубежом и тем самым способствуют развитию 

интернационализации. Европейская система перезачета кредитов ECTS является важным 

условием, спсобствующим развитию интернационализации образования. Использование 
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ECTS в сочетании с рамкой квалификаций, основанной на результатах обучения, делает 

программы и квалификации более прозрачными и облегчает признание квалификаций, в том 

числе, полученных за рубежом.  

Важным аспектом интернационализации образования является развитие академической 

мобильности.  

Академическая мобильность обучающихся, преподавателей и сотрудников является 

одним из основных принципов Болонской Декларации и одним из важных направлений 

международной деятельности вуза. Она способствует улучшению качества высшего 

образования, повышению эффективности научных исследований, совершенствованию 

системы управления, установлению внешних и внутренних интеграционных связей. 

Мобильность способствует обмену знаниями, созданию интерактивных сетей, развитию 

международных научно-исследовательских проектов. Мобильность студентов и 

преподавателей способствует повышению качества учебных программ и учебного процесса в 

целом, получению достижений в области научных исследований и развитию науки.  

Аспектами политики академической мобильности выступают:  

1. Доступ к иностранным вузам.  

2. Финансовые условия.  

3. Организационные аспекты и политика социального обеспечения.  

4. Языковая политика.  

5. Признание квалификаций, полученных за рубежом.  

6. Информационная политика.  

Под индивидуальной академической мобильностью понимается перемещение 

обучающегося или сотрудника, имеющего отношение к образованию, на определенный 

период в другое образовательное или научное учреждение (в своей стране или за рубежом) 

для обучения, преподавания, проведения исследований или повышения квалификации, после 

чего обучающийся, преподаватель, исследователь возвращается в свое основное учебное 

заведение. 

Под внешней (международной) академической мобильностью понимается обучение 

студентов бакалавриата, магистратуры, докторантуры PhD Университета в зарубежных 

вузах, а также работа преподавателей и сотрудников в зарубежных образовательных или 

научных учреждениях. 

Под внутренней (национальной) академической мобильностью понимается обучение 

студентов, а также работа преподавателей и сотрудников Университета в ведущих 

казахстанских университетах. 

Перечень основных документов необходимых для реализации академической 

мобильности: 

1. Копия удостоверения личности; 

2. Заявление родителей, на приезд (выезд) (нотариально заверенное); 

3. Заявление обучающегося в принимающий вуз; 

4. Соглашение обучающегося; 

5. ИУП студента; 

6. Транскрипт; 

7. Характеристика на обучающегося;  

8. Выписка с заседания кафедры (протокол); 

9. Фото 3*4. 

Отбор обучающихся по программам академической мобильности осуществляется на 

Совете факультета по следующим критериям: 

 средний балл обучающегося GPA - не ниже 2,5;  

 знание иностранного языка (для выезжающих в зарубежные организации);  

 отсутствие академической задолженности;  

 отсутствие нарушений учебной дисциплины и этических норм;  

 активное участие в научной и общественной жизни вуза.  
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Академическая мобильность студентов, магистрантов и преподавателей 

регламентируется следующими документами: 

 соглашение о сотрудничестве между вузами; 

 индивидуальный план обучения студента или магистранта;  

 приказ о направлении студента или магистранта на обучение в вуз-партнер; 

 приказ о командировании преподавателя/сотрудника (в зарубежный вуз, о 

зачислении слушателем и допуске к занятиям принимающего вуза); 

 академический транскрипт; 

 справка об академической успеваемости студента или магистранта (транскрипт) в 

период его обучения в Принимающем вузе; 

 медицинская справка 082-у (для выезжающих за рубеж). 

Для обеспечения академической мобильности обучающиеся изучают отдельные 

дисциплины в других организациях образования, в том числе за рубежом. При этом между 

организациями образования заключается двусторонний договор. 

Университеты - участники программ академической мобильности - предусматривают в 

образовательных программах «окна мобильности», которые способствуют реализации 

кредитной мобильности обучающихся.  

С целью извлечения пользы из разнообразного образовательного опыта других 

организаций образования в «окнах мобильности» определяются временные рамки, учебные 

дисциплины и объемы кредитов, которые обучающийся может освоить в другой организации 

высшего и (или) послевузовского образования. 

Порядок организации академической мобильности обучающихся, отбор студентов 

осуществляется Университетом самостоятельно. При этом, направление для участия в 

академической мобильности в рамках программ, финансируемых на уровне государства, 

осуществляется в соответствии с установленными правилами. 

Для участия в международной кредитной мобильности необходимо знание 

иностранного языка на уровне предусмотренном принимающей организацией образования. 

Итоговым документом, подтверждающим обучение обучающегося по программе 

мобильности, является транскрипт или его аналог в стране пребывания. 

В транскрипт вносятся сведения о программе обучения: наименования дисциплин 

(модуля), оценки, количество освоенных академических кредитов. Результаты обучения, 

освоенные в полном объеме обучающимися в рамках академической мобильности и 

подтвержденные транскриптом, перезасчитываются Университетом в обязательном порядке. 

 

 



206 

 
 

19. Порядок назначения стипендий обучающимся 

 

Выплата стипендий в ВКГУ имени С.Аманжолова регламентируется следующими 

нормативно-правовыми актами и внутренней нормативной документацией: Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года №116 «Об утверждении Правил 

назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях 

образования»; Постановлением Пpезидента Республики Казахстан от 5 маpта 1993 года 

№1134 (с изм. от 02.08.2010 г.) «Об учpеждении стипендии Пpезидента Республики 

Казахстан»; приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 апреля 

2011 года №136 (с изм. от 7 апреля 2011 года №136) «Об утверждении Правил назначения 

стипендий, учрежденных Президентом Республики Казахстан».  

Назначение государственной стипендии. 

Государственная стипендия назначается обучающимся по государственному 

образовательному заказу, а также переведенным на обучение по государственному 

образовательному заказу, получившим по результатам экзаменационной сессии или 

промежуточной аттестации обучающихся эквивалент оценок, соответствующий оценкам 

"хорошо", "отлично", и выплачивается ежемесячно с первого числа месяца, следующего за 

экзаменационной сессией или промежуточной аттестацией обучающихся, включительно до 

конца месяца, в котором заканчивается семестр. 

Обучающимся, получившим оценки «неудовлетворительно», соответствующие знаку 

«FX» и затем пересдавшим эти оценки на «хорошо» и/или «отлично» в период текущей 

промежуточной аттестации, производится назначение стипендии (в соответствии с П ВКГУ 

032-18 «О порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова»).  

Студентам, магистрантам, зачисленным на первый курс (первый год обучения) на 

основании государственного образовательного заказа в первом семестре назначается 

государственная стипендия и выплачивается ежемесячно в течение первого семестра. В 

следующих семестрах студентам, магистрантам государственная стипендия назначается и 

выплачивается по итогам промежуточной аттестации за предыдущий семестр. 

Инвалидам по зрению и инвалидам по слуху, детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей и находящимся под опекой (попечительством), обучающимся по 

государственному образовательному заказу, государственная стипендия выплачивается при 

отсутствии академической задолженности или неудовлетворительных оценок по результатам 

промежуточной аттестации. 

Студентам, магистрантам, представленным на государственную стипендию по 

результатам летней экзаменационной сессии или промежуточной аттестации обучающихся, 

государственная стипендия за период летних каникул выплачивается суммарно за два месяца 

(июль, август). 

Студентам, магистрантам, которые не сдали экзамены в сроки, установленные 

Университетом, по уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные 

бедствия), после представления подтверждающих документов устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи экзаменов, после чего им назначается государственная 

стипендия. 

Студентам, магистрантам, переведенным из одного учебного заведения в другое, 

государственная стипендия назначается и выплачивается после устранения разницы в 

учебных планах. 

Докторантам государственная стипендия назначается на весь срок обучения и 

выплачивается ежемесячно. 

В период нахождения студентов, магистрантов, докторантов в академическом отпуске 

государственная стипендия не выплачивается, за исключением академических отпусков, 

предоставленных на основании медицинского заключения (заключение врачебно-

консультационной комиссии). 

Студентам, магистрантам, докторантам, возвратившимся из академического отпуска, 

назначение и выплата государственной стипендии осуществляется по итогам предстоящей 
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(очередной) промежуточной аттестации обучающихся и при условии отсутствия разницы в 

учебных планах. 

Студентам, магистрантам, докторантам, оставленным на повторный год обучения по 

болезни, государственная стипендия назначается и выплачивается до результатов очередной 

промежуточной аттестации, по итогам предыдущего семестра, в котором выполнен учебный 

план. 

Студентам, магистрантам, докторантам, больным туберкулезом, при наличии 

соответствующего медицинского заключения, государственная стипендия устанавливается и 

выплачивается за период нетрудоспособности, но не более десяти месяцев со дня 

наступления нетрудоспособности. 

Студентам, магистрантам, докторантам на период отпуска по беременности и родам, 

государственная стипендия выплачивается в размерах, установленных до ухода в отпуск по 

беременности и родам, в течение всего срока, установленного действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

При представлении справки о временной нетрудоспособности в связи с беременностью 

и родами в период академического отпуска, академический отпуск прерывается и 

оформляется отпуск по беременности и родам. 

В период нахождения студентов, магистрантов, докторантов в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет государственная стипендия не назначается. 

Назначение стипендий производится приказом ректора вуза на основании служебной 

записки декана факультета. 

Выплаты стипендий осуществляется путем зачисления их сумм на текущий счет, 

открытый в банке по выбору получателя денег. Выплаты стипендий осуществляются через 

кассу вуза в период изготовления платежной карточки или открытия текущего счета в банках 

второго уровня, а также при отсутствии по месту расположения организации банка второго 

уровня, их пунктов и устройств по обслуживанию платежных карточек. 

Обучающимся по государственному образовательному заказу размер ежемесячной 

государственной стипендии устанавливается: 

1) студентам – 20949 (двадцать тысяч девятьсот сорок девять) тенге; 

2) магистрантам – 53530 (пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать) тенге; 

3) докторантам – 81998 (восемьдесят одна тысяча девятьсот девяносто восемь) тенге; 

Инвалиды по зрению и инвалиды по слуху, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей и находящиеся под опекой (попечительством), а также студенты и 

магистранты, имеющие по результатам экзаменационной сессии только оценки "отлично", 

имеют право на получение повышенной государственной стипендии. 

Студентам и магистрантам, состоящим в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан на государственном обеспечении, государственная стипендия устанавливается в 

размере 50 (пятьдесят) процентов от размера государственной стипендии соответственно 

студентов и магистрантов. 

Студентам, магистрантам, докторантам, находящимся в академическом отпуске на 

основании медицинского заключения, на время академического отпуска, государственная 

стипендия устанавливается в размере 50 (пятидесяти) процентов (инвалидам – 75 

(семидесяти пяти) процентов соответственно от размера государственной стипендии 

докторантов, студентов, магистрантов. 

Выплата государственных стипендий прекращается: 

1) в случае отчисления (исключения) обучающегося из Университета, независимо от 

причин отчисления (исключения); 

2) в случае смерти обучающегося; 

3) после завершения учебы со дня выхода приказа о выпуске. 

Прекращение выплаты государственных стипендий по случаям, указанным выше, 

осуществляется путем издания соответствующего приказа ректора Университета. 

Назначение стипендий, учрежденных Президентом Республики Казахстан. 

В соответствии с Постановлением Пpезидента Республики Казахстан от 5 маpта 1993 

года №1134 (с изм. от 02.08.2010 г.) «Об учpеждении стипендии Пpезидента Республики 
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Казахстан», приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 апреля 2011 

года №136 (с изм. от 7 апреля 2011 года №136) «Об утверждении Правил назначения 

стипендий, учрежденных Президентом Республики Казахстан» обучающимся может 

назначаться стипендия, учрежденная Президентом Республики Казахстан. 

Стипендия назначается студентам очной формы обучения с 3 курса и магистрантам со 

второго года обучения, обучающимся только на "отлично" (А, А-), как на основе 

государственного образовательного заказа, так и на платной основе. 

Стипендия назначается следующим категориям обучающихся: 

1) победителям республиканских и международных олимпиад, творческих конкурсов, 

спортивных соревнований, фестивалей или являющимся авторами открытий, изобретений; 

2) имеющим публикации в сборниках научных трудов, в республиканских и 

международных научных журналах; 

3) активно занимающимся научно-исследовательской работой, успехи которых 

подтверждены дипломами, грамотами, сертификатами, свидетельствами; 

4) принимающим активное участие в общественной, культурной и спортивной жизни 

вуза. 

Назначение стипендии осуществляется приказом ректора вуза на основании решения 

Ученого совета. 

Стипендия назначается на один академический период. Стипендия может 

неоднократно присуждаться одному и тому же лицу в соответствии с решением Ученого 

совета вуза. 

Решение Ученого совета вуза по присуждению стипендий на очередной академический 

период направляется в Министерство образования и науки Республики Казахстан со списком 

студентов и магистрантов. 

При назначении стипендий отбор претендентов осуществляется в порядке следования 

критериев, изложенных выше. При равных условиях преимущество имеют: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей; инвалиды с детства, дети-инвалиды. 

При отсутствии в вузе претендентов на назначение стипендии, удовлетворяющих 

указанным выше критериям, Университет не позднее, чем за две недели до начала 

академического периода представляет в уполномоченный орган в области образования 

информацию об отказе от определенного количества стипендий. 

Выплата стипендий производится ежемесячно в пределах средств, предусмотренных в 

республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. 

Назначение именных стипендий в Университете.  

С целью поддержки талантливой молодежи Университетом инициировано назначение 

именных стипендий (имени Абая Кунанбаева, Сарсена Аманжолова и др.). 

Претендентами на получение стипендии являются выпускники школ, набравшие 130 и 

выше баллов по результатам ЕНТ, указавшие первым, вторым в заявлении для участия в 

конкурсе на государственный образовательный грант в списке вузов ВКГУ имени 

С.Аманжолова. 

Стипендия имени Абая: в размере 50 000 тенге; золотая медаль имени Абая; 

Стипендия имени С. Аманжолова: в размере 25 000 тенге; золотая медаль имени 

С.Аманжолова. 

Стипендии назначаются на весь период обучения, начиная с первого курса. Получение 

именной стипендии не является препятствием для получения других видов стипендий. 

Основанием для участия в конкурсе является письменное заявление об участии в 

конкурсе и портфолио обучающегося, которое должно содержать: 

- информацию об участнике конкурса (первые две страницы); 

- раздел «Мои достижения» (грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные 

письма и др. за последние 3 года); 

- раздел «Мои публикации» (список публикаций по результатам участия в различных 

научных и творческих проектах). В случае отсутствия публикаций список не 

прикладывается; 
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- раздел «Мои планы на будущее»: написанное участником эссе (объем – 1 страница 

формата A4), в котором он может рассказать о своих целях и планах на будущее: 

планируемая основная профессия, дополнительная специальность, хобби, увлечения и др. 

Кроме того, участник должен объяснить свой выбор той или иной профессии, того или иного 

направления и подвести итоги.  

Портфолио предоставляется в бумажном варианте. 
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20. Политика реализации инклюзивного образования 
 

Политика реализации инклюзивного образования в ВКГУ имени С.Аманжолова 

регламентируется следующими нормативно-правовыми актами и внутренней нормативной 

документацией: Конвенцией ООН «О правах ребенка» - принята Генеральной Ассамблеей 

ООН: резолюция 44/95 от 20 ноября 1989 года; «Стандартными правилами обеспечения 

равных возможностей для инвалидов» - приняты Генеральной Ассамблеей ООН: резолюция 

48/96 от 20 декабря 1993 года; «Саламанкской декларацией о принципах, политике и 

практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями и Рамками 

действий по образованию лиц с особыми потребностями», Саламанка, Испания, 1994 г.; 

«Дакарскими рамками действий: Образование для всех: выполнение наших коллективных 

обязательств» - приняты Всемирным форумом по образованию (Дакар, Сенегал, 26-28 апреля 

2000 г.); «Конвенцией ОНН о правах инвалидов» - принята Генеральной Ассамблеей ООН: 

резолюция 61/106 от 13 декабря 2006 года; «Конституцией Республики Казахстан» - принята 

на республиканском референдуме 30 августа 1995 г.; Законом «О правах ребенка в 

Республике Казахстан» от 08.08.2002 №345-II; Законом «О социальной и 

медикопедагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» 

от 11 июля 2002 года №343; Законом «О социальной защите инвалидов в Республике 

Казахстан» от 13 апреля 2005 года № 39-III ЗРК; Законом Республики Казахстан «Об 

образовании» № 319-III от 27 июля 2007 года; «Концептуальными подходами к развитию 

инклюзивного образования в Республике Казахстан» (Астана, 2015 г.); «Планом организации 

психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования в ВКГУ им. С. 

Аманжолова на 2016-2020 гг.». 

Одной из основных задач является формирование в Университете условий, 

обеспечивающих доступность и качество получаемого образования лицами с ОВЗ и 

инвалидностью.  

Доступная среда в инклюзивном образовании - основное требование в развитии вуза.  

Инклюзивное образование в Вузе реализуется по следующим стратегически важным 

направлениям работы: 

– организационное обеспечение процесса развития инклюзивного обучения; 

– кадровое обеспечение, подготовка и переподготовка преподавательского состава; 

– решение вопросов по учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса в условиях инклюзивного обучения, адаптации образовательных программ, 

развитию информационно-технологической базы, программ дистанционного обучения 

студентов с ООП; 

– создания безбарьерной архитектурной среды, доступности зданий и безопасного в 

них нахождения; 

– психолого-педагогическая, социокультурная адаптация, социализация 

обучающихся с ООП. 

Основные направления в развитии «включенного» образования:  

1. Организационные мероприятия по формированию информации по категориям 

студентов:  

‒ анализ контингента обучающихся вуза в начале учебного года;  

‒ формирование учетных данных по студентам-инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья;  

‒ ведение личных дел на каждого студента-инвалида;  

‒ осуществление контроля за сроками действия справок об установлении 

инвалидности;  

‒ назначение выплат (социальной стипендии и материальной помощи), 

предусмотренной законодательством РК и законом «Об образовании»,  

2. Организация учебной деятельности: создание специальных условий (пересмотр 

программ высшего и послевузовского образования с учетом потребностей лиц с ООП; 

организация обучения с применением ДОТ и пр.). 
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3. Психологическое сопровождение студентов с особыми образовательными 

потребностями:  

‒ индивидуальная работа психолога с обучающимися данной категории;  

‒ адаптация обучающихся с ООП посредством проведения тренингов;  

‒ обучение, направленное на командообразование.  

4. Лечебно-оздоровительные мероприятия:  

‒ физическая культура по специальной программе;  

‒ посещение спортивно-оздоровительных комплексов вуза;  

‒ консультации медицинских работников вуза.  

5. Культурные мероприятия во внеучебной деятельности:  

‒ проведение мероприятий с участием «медийных личностей» инвалидов и лиц с ООП;  

‒ вовлечение студентов с ООП в культурную и спортивную жизнь вуза.  

6. Развитие и формирование толерантного отношения к студентам с ООП:  

‒ привлечение волонтеров (из числа студентов) для помощи студентам-инвалидам, в 

том числе при передвижении по территории вуза;  

‒ волонтерство студентов в организации учебного процесса инклюзивного обучения;  

‒ участие студентов-волонтеров в культурно-массовых мероприятиях, организованных 

для студентов-инвалидов;  

‒ проведение круглых столов и тематических мероприятий, направленных на 

образование толерантной социокультурной среды;  

‒ информирование о достижениях обучающихся-инвалидов на сайте вуза.  
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21. Политика профессиональной ориентации, трудоустройства выпускников  

 

Приоритетными направлениями деятельности ВКГУ имени С.Аманжолова являются 

профессиональная ориентация обучающихся, трудоустройство, поддержание связи с 

выпускниками и отслеживание их карьерного роста.  

Профориентационная работа является одним из ведущих направлений деятельности 

Университета по обеспечению формирования качественного контингента студентов.  

Профессиональная ориентация - процесс профессионального самоопределения 

обучающихся, предполагающий долговременное планирование личного профессионального 

пути развития на основе оценок развития рынка труда, собственных профессиональных 

интересов и склонностей, перспектив и условий построения профессиональной карьеры в 

конкретной профессиональной сфере. 

Целью системы профориентационной работы в Университете является формирование 

конкурентоспособного специалиста на рынке труда, подготовленного к профессиональной 

деятельности, удовлетворяющей как личные интересы, так и общественные потребности;  

создание условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся 

посредством популяризации и распространения профессиональных знаний; формирование 

профессиональных компетенций в период теоретического обучения и профессиональных 

практик; деятельность по проектированию обучающимися своих жизненных и 

профессиональных планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей достижения 

высоких профессиональных результатов в ней. 

Общую организацию профориентационной работы в Университете осуществляют 

Центр маркетинга, картеры и трудоустройства (далее – Центр), Штаб «Серпін-2050».  

Основными направлениями профориентационной работы являются: 

- проведение профориентационной работы среди выпускников средних 

общеобразовательных школ и колледжей (диагностика, проф.отбор, проф.набор); 

- проведение подготовительных курсов для абитуриентов; 

- составление перспективных и текущих планов, создание банка данных по маркетингу 

образовательных услуг университета; 

- разработка стратегии проведения рекламных мероприятий в СМИ для организации 

нового набора; 

- издание информационно-справочных и рекламных материалов для абитуриентов; 

- оказание содействия в открытии новых ОП и направлений подготовки; 

- изучение мнения потребителей о качестве образовательных услуг университета и 

подготовка предложений по повышению их конкурентоспособности и качества; 

- налаживание связи с органами и учреждениями образования по вопросам 

формирования студенческого контингента университета; 

- участие в работе приемной комиссии по проведению пробного тестирования, 

консультаций абитуриентов по вопросам поступления в университет; 

- составление банка данных о выпускниках, их трудоустройстве; 

- обеспечение выпускников информацией об открытых вакансиях на предприятиях и в 

организациях; 

- организация подготовительных курсов; 

- организация и координация работы профильных школ по направлениям подготовки, 

Школ юных профессионалов; 

- разработка справочно-информационных и учебно-методических материалов по 

подготовке к поступлению в университет. 

- подготовка к ЕНТ учеников школ ВКО во время осенних, зимних и весенних каникул; 

- организация деятельности подготовительного отделения для иностранных студентов. 

Подготовительное отделение для представителей зарубежной казахской диаспоры, 

оралманов и иностранных граждан Центра маркетинга и довузовской подготовки существует 

14 лет. За эти годы на подготовительном отделении прошли обучение более 1000 

слушателей, многие из которых успешно поступили в престижные вузы РК.  
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Работа Центра осуществляется в рамках Меморандума о сотрудничестве между ВКГУ 

им. С.Аманжолова и Управлением образования ВКО.  

Штаб «Серпін-2050» является учебно-профориентационным центром, структурным 

подразделением университета, осуществляющим работу вуза по реализации проекта 

«Мәңгілік елжастары-индустрияға». Штаб создан в 2015 году в результате активного участия 

ВКГУ в государственном проекте «Серпін-2050» среди 19 вузов РК. Университет принимает 

посильное участие в реализации государственной программы «Мәңгілік ел жастары - 

индустрияға» - «Серпін - 2050» в РК с целью обучения и трудоустройства на востоке 

Казахстана молодежи из южных регионов страны - Южно-Казахстанской, Кызылординской, 

Алматинской, Жамбылской, Мангистауской областей, известных как регионы с фактором 

избытка трудовых ресурсов. 

Основные задачи штаба «Серпін»: 

- организация профориентационной работы в вузе по реализации государственной 

программы «Мәңгілік елжастары-индустрияға!»; 

- обеспечение привлечения абитуриентов на все формы обучения и образовательные 

программы Университета; 

- планирование и организация выездов в южные регионы РК с целью проведения 

информационно-профориентационной работы; 

- участие в формировании контингента студентов из числа абитуриентов южных 

областей; 

- организация работы по профилактике противоправных действий среди молодежи 

Университета, обучающейся по программе «Серпін-2050»; 

- реализация выполнения решений ректората, вышестоящих органов университета; 

- оказание содействия в разрешении вопросов по заселению обучающихся программы 

«Серпін-2050» в общежития университета. 

Для проведения профориентационной работы, с целью организации тесного 

сотрудничества Университетом совместно с Управлением образования ВКО определены 

базовые, опорные и контактные школы. В число 61 школ, с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве, входят школы разного типа. В 29 базовых школах открыты филиалы 

кафедр, которые разрабатывают и реализуют совместные программы со школами, оказывают 

консультативную, методическую и методологическую помощь, участвуют в издании 

сборников учебно-методических и научных работ. 10 филиалов работают на базе 

предприятий и учреждений города Усть-Каменогорска и ВКО. 

Университет активно включен в программу "Повышения конкурентоспособности 

региональных вузов и снижения оттока выпускников школ", инициатором которой выступил 

акимат ВКО. В рамках данной Программы Университет принял участие в ряде 

профориентационных мероприятий: - «Фестивале профессий MY PRO»; стенд-мобе «Моя 

профессия – залог процветания страны!»; в Акции, организованной управлением 

образования ВКО, в рамках циклограммы профориентационной работы высших учебных 

заведений и учебных заведений системы ТиПО; Днях вузов в городах и районах; 

подготовительных курсах для учащихся сельских школ ВКО во время каникул «Каникулы с 

пользой»; инфотурах; Днях открытых дверей для учащихся 11 классов и др. 

Ежегодно проводятся имиджевые вузовские профориентационные мероприятия: «Дни 

открытых дверей» факультетов, «Дни специалиста», «Химический калейдоскоп», 

«Психологический марафон», «Экологический брейн-ринг» и др. 

Центром маркетинга и довузовской подготовки внедряются инновационные формы 

сотрудничества с организациями образования ВКО:  

- создание сети профориентационных центров в базовых школах через деятельность 

центра «Золотой фонд Востока»; 

- организация работы «Центра роста», где выпускники готовятся по предметам ЕНТ с 

профессорско-преподавательским составом вуза; 

- развитие образовательного школьного туризма, проведение каникулярных 

образовательных туров в Университете; 



214 

 
 

- проведение летней научно-познавательной школы естественно-научного направления 

в рамках реализации дополнительного образования для школьников; 

- организация выездных групп с участием ректора, проректоров, деканов в города и 

районы ВКО; 

- проведение школьных предметных олимпиад, которые ориентируют выпускников на 

специальности, в том числе, на педагогические.  

В рамках профориентационной работы в Университете организованы 

подготовительные курсы в каникулярное время «Центр роста», а также 7 и 5-месячные 

подготовительные курсы «Золотой фонд Востока». 

Значимым показателем эффективности работы вуза, качества образовательных 

программ является показатель трудоустройства выпускников. Глава государства 

Н.А.Назарбаев в своем Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и 

качества жизни» отметил: «главный критерий оценки успешности вуза – это занятость 

выпускников после окончания учебы, их трудоустройство на высокооплачиваемую работу». 

Процесс содействия в трудоустройстве выпускников в ВКГУ имени С.Аманжолова 

регламентируется следующими нормативно-правовыми актами и внутренней нормативной 

документацией: Законом Республики Казахстан №319-III «Об образовании» от 27 июля 2007 

года; приказом Министра образования и науки Республики Казахстан №595 от 30 октября 

2018 года «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 

соответствующих типов»; приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года №604 «Об утверждении государственных общеобязательных 

стандартов образования всех уровней образования»; Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 30 марта 2012 года №390 (с изм. от 16 ноября 2018 года №765) «Об 

утверждении Правил направления специалиста на работу, предоставления права 

самостоятельного трудоустройства, освобождения от обязанности или прекращения 

обязанности по отработке гражданами, обучавшимися на основе государственного 

образовательного заказа, и внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года №58 «Об утверждении Правил 

присуждения образовательного гранта»»; приказом и.о. Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 22 мая 2012 года №235 (с изм. от 8 октября 2018 года № 551) «Об 

утверждении механизма целевой подготовки магистров и докторов PhD в базовых высших 

учебных заведениях»; Положением «О трудоустройстве молодых специалистов и докторов 

философии (PhD) ВКГУ им. С. Аманжолова», Циклограммой работы по трудоустройству, а 

также ежегодно утверждаемому Плану работы по трудоустройству выпускников. 

В соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан №595 

от 30 октября 2018 года «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций 

образования соответствующих типов» «вуз обеспечивает трудоустройство не менее 50% 

выпускников в разрезе направления подготовки кадров в течение года выпуска». Для 

достижения данного показателя Университетом осуществляется комплекс организационных 

мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников, в том числе, завершающих 

обучение по государственному образовательному гранту, сельской квоте и в рамках проекта 

«Мәңгілік ел жастары – индустрияға».  

Процесс трудоустройства выпускников вуза организуется и курируется Центром 

маркетинга, карьеры и трудоустройства, факультетами, кафедрами в лице заведующих и лиц, 

ответственных за содействие трудоустройству выпускников.  

Университет оказывает содействие в трудоустройстве студентов и выпускников, 

используя прямые контакты с партнерами - работодателями и информационные ресурсы 

вуза. В этих целях Университет осуществляет:  

- информирование обучающихся о возможностях получения работы, о требованиях, 

предъявляемых к соискателю рабочего места, а также информирование потенциальных 

работодателей о выпускниках университета; 

- оказание помощи работодателям в подборе необходимых сотрудников из числа 

выпускников университета; 

- постоянное взаимодействие с предприятиями и организациями региона, 
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региональными и местными администрациями, центрами занятости населения; 

- психологическую подготовку выпускников по вопросам трудоустройства, вопросам 

самоопределения на рынке труда, развития карьеры, ведения переговоров с работодателями;  

- информационную и рекламную деятельность, направленную на профориентацию и 

содействие трудоустройству выпускников университета; 

 - взаимодействие со студенческими и молодежными организациями по вопросам 

профессиональной ориентации, занятости учащейся молодежи и трудоустройства 

выпускников;  

- организацию исследований по вопросам трудоустройства выпускников; 

- ведение информационного учета и создание банка данных о выпускниках 

университета, а также банка вакансий, подходящих для трудоустройства выпускников.  

На постоянной основе проводится совместная работа с партнерами-работодателями по 

изучению спроса на выпускников, основанного на знании ситуации на рынке труда и 

прогнозах тенденций развития потребности в отдельных видах специальностей и профессий, 

а также на мониторинговых исследованиях трудоустройства выпускников.  

Деятельность университета по трудоустройству осуществляется в пяти направлениях: 

1. совершенствование инструментов внешней оценки качества образовательного 

процесса: разработка и актуализация ОП по запросу работодателей, разработка мер по 

практико-ориентированной направленности образовательного процесса, организация работы 

филиалов кафедр университета на предприятиях и в учреждениях образования, целевая 

подготовка специалистов, анкетирование работодателей, сбор отзывов от работодателей о 

качестве подготовки выпускников и т.д.; 

2. содействие в трудоустройстве выпускников (связь с работодателями, переписка, сбор 

вакансий, продвижение выпускников), организация курсовой дополнительной подготовки 

выпускников, содействие развитию студенческих бизнес-проектов и предпринимательских 

инициатив; 

3. использование в учебном процессе и научной деятельности материально-

технической базы предприятий (по взаимной договоренности), привлечение работодателей к 

совместной с университетом научно-производственной деятельности с участием студентов; 

4. проведение различных мероприятий по трудоустройству: Ярмарки вакансий, 

обучающего семинара для выпускников «Стратегия успеха», Дней карьеры, тренингов по 

развитию soft skills, собеседования и тестирований потенциальных работников, презентаций 

на базе университета компаний, поиск кандидатов для трудоустройства по заявкам 

работодателей, подготовка и издание электронного Справочника для работодателей 

«Выпускник» и др; 

5. трудоустройство выпускников, завершающих обучение по государственному 

образовательному заказу, вт.ч., по сельской квоте и в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары – 

индустрияға»: создание комиссии персонального распределения выпускников, проведение 

встреч с выпускниками с целью информирования о трудоустройстве, оформление 

направлений на работу и сбор документов по итогам трудоустройства, оформление 

протоколов распределения в Финанстовый Центр МОН РК. 

Обучающиеся Университета могут познакомиться со списком имеющихся вакансий на 

официальном сайте ВКГУ им.С.Аманжолова. Обзоры включают в себя как вакансии для 

молодых специалистов, так и вакансии для студентов. Информация о вакансии в обзоре 

приведена вместе с телефоном или адресом работодателя. Работодатели могут сами 

обратиться в университет, познакомиться с базой данных выпускников и резюме молодых 

специалистов.   

На постоянной основе осуществляется рассылка писем - обращений потенциальным 

работодателям с предложениями сотрудничества и дальнейшего трудоустройства 

выпускников вуза. 

В целях содействию в трудоустройстве выпускников и развития навыков планирования 

карьеры Университетом разработаны пособия «Построй свою карьеру», «Как составить 

успешное резюме. Пошаговые инструкции», «Бренд по имени Я», «Я и моя карьера». 

В Университете проводится персональное распределение выпускников, завершающих 
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обучение по государственному образовательному гранту, в т.ч., в рамках сельской квоты. 

Протокол заседания комиссии по распределению выпускников направляется в Финансовый 

центр МОН РК. 

Отслеживание трудоустройства и карьерного роста выпускников вуза осуществляется 

на основании предоставления направлений на работу, удостоверяющих факт принятия на 

работу (направления на работу выдаются выпускникам по результатам распределения); 

справок с места работы, подтверждающих факт трудоустройства; ответов работодателей на 

официальные запросы вуза.  

Университом направляется список выпускников в отдел по работе с молодежью 

Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области для получений сведений 

о пенсионных отчислениях выпускников. 
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Приложение 

 

Образец рецензии на образовательную программу ВКУ имени С.Аманжолова 

организации-партнера  

 
РЕЦЕНЗИЯ 

 
на образовательную программу Восточно-Казахстанского университета имени 

С.Аманжолова_______________________________________ 
                                                                          (шифр и наименование ОП по «Классификатору направлений 

                                                                                   подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием») 

____________________________________________________________________ 

по направлению подготовки ______________________________________________ 
                                                   (шифр и название направления подготовки по «Классификатору  

                                                                                  направлений подготовки кадров с высшим  

                                                                                                 и послевузовским образованием») 

 

Наименование организации образования – партнера по разработке образовательной 

прораммы____________________________________________________________ 
(полное наименование организации-партнера соответствующего профиля, страна, город) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 
___________________________________________________________________  

(перечислить наименования нормативно-правовых документов с указанием даты принятия, номера) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Общая характеристика образовательной программы________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(разработка в соответствии с Национальной рамкой квалификации, отраслевыми рамками квалификации и 

профессиональными стандартами; обоснование актуальности образовательной программы, новизны; 

уникальность образовательной программы и ее траекторий; соответствие образовательной программы 

сформулированным целям, запросам работодателей и обучающихся; отражение в образовательной программе 

компетенций и результатов обучения, основанных на Дублинских дескрипторах; разработка образовательной 

программы по принципу модульного обучения; наличие межпредметных связей; степень и формы участия 

работодателей в определении видов профессиональной деятельности и компетентностной модели 

выпускника по образовательной программе; участие обучающихся в разработке образовательной программы; 

практико-ориентированная направленность образовательной программы; адаптированность для обучения 

лиц с особыми образовательными потребностями и пр.). 

 

Описание и оценка структуры образовательной программы_____________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(краткая характеристика структурных компонентов образовательной программы; характеристика 

применяемых в образовательном процессе методик и технологий, отражение процедуры оценивания учебных 

достижений обучающихся, процедур текущего, рубежного, итогового контроля образовательной 

деятельности; оценка базовых и профилирующих дисциплин, направленных на формирование общих и 

профессиональных компетенций у выпускника (соответствие содержания рабочих учебных планов и программ 

дисциплин компетентностной модели выпускника); анализ учебно-методического комплекса дисциплины; 

краткая характеристика профессиональной практики: соответствие содержания практик и заданий видам 
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профессиональной деятельности, наличие договоров о сотрудничестве с организациями, профиль 

деятельности которых соответствует профилю образовательной программы и пр.). 

Общее заключение_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(соответствие образовательной программы современному уровню развития науки, техники и производства, 

предъявляемым современным требованиям к образовательным программам; вывод о качестве 

образовательной программы и подготовки специалистов и пр.).  

 

Рекомендации по использованию или усовершенствованию образовательной 

программы_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
ФИО и подпись рецензента  

 

Рецензент: 

 _________________                                                                    _________________ 
(должность, ученая степень                                           подпись                                                  (фамилия, инициалы) 

(при наличии), место работы)                                                                 

                                       Место печати 

 
Дата _____________ 

 

Рецензия рассмотрена на заседании _________________________________________________ 
                                                                (наименование коллегиального органа организации, 

                                                                     дающей рецензию на образовательную программу (при наличии)) 

Протокол № ______ от ________________ 201______ г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


