
«Жазғы семестрді ұйымдастыру және өткізу туралы ереже»  

004-17 ШҚМУ Ережесіне толықтырулар енгізу туралы 

 

П ШҚМУ 004-17 «Жазғы семестрді ұйымдастыру және өткізу 

туралы ереже» 

1) 2-тармақ «Нормативтік сілтемелер»: 

- 2.1.5 т.т. «Пандемия кезеңінде білім беру ұйымдарында СОVID-19 

коронавирустық жұқпасының таралуына жол бермеу жөніндегі шараларды 

күшейту туралы» - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 2020 жылғы 1 сәуірдегі №123 бұйрығы; 

- «COVID-19 коронавирустық инфекция пандемиясы кезеңінде 

қашықтықтан білім беру технологияларына көшу кезінде білім сапасын 

қамтамасыз ету жөніндегі қосымша шаралар туралы» 16 - тармақ-Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 4 сәуірдегі 

№179 бұйрығы; 

- 2.1.6 т.т. ШҚМУ 032-18 «С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-да білім 

алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды 

аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы»; 

2) ШҚМУ 004-17 П келесі мазмұндағы «төтенше жағдай кезінде жазғы 

семестрді өткізу туралы» 5 тармақпен толықтырылсын: 

1. «Пандемия кезеңінде білім беру ұйымдарында СОVID-19 

коронавирустық жұқпасының таралуына жол бермеу жөніндегі шараларды 

күшейту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

2020 жылғы 1 сәуірдегі №123 бұйрығының 1.29, 2.7, 2.8 - тармақтарына 

сәйкес университет білім беру процесінің сапасын қамтамасыз етуі қажет. 

2. Төтенше жағдай кезінде, қашықтықтан оқыту жағдайында Жазғы 

семестр білім алушылар үшін тегін негізде өткізіледі: 

2.1 карантин кезеңінде тапсырмаларды жіберу және аралық және 

қорытынды аттестаттаудан өту үшін қажетті техникалық құралдары мен 

Интернет-байланысы болмаған, бұл туралы факультет деканы / кафедра 

меңгерушісі / оқытушы – емтихан алушы хабардар еткен; 

2.2 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»; 

2.3 2019-2020 оқу жылында екінші семестрдің бірінші межелік 

бақылауына баға алған, бірақ бар техникалық проблемалар салдарынан 

екінші межелік бақылау мен сессияға баға алмаған. 

3. Төтенше жағдай кезінде, қашықтықтан оқыту жағдайында Жазғы 

семестр білім алушылар үшін ақылы негізде өткізіледі.: 

3.1. «Қазпошта» акционерлік қоғамының курьерлік қызметі арқылы 20 

маусымға дейінгі мерзімде орындалған тапсырманы жібермеген және 30 

маусымға дейін баға алмаған "ашық кітап" түріндегі жобалық тапсырманы 

("С. Аманжолов атындағы ШҚМУ білім алушыларының үлгерімін ағымдағы 



бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және 

өткізу тәртібі туралы" 032-18 ШҚМУ енгізілген өзгерістерге сәйкес) 

орындаған.; 

3.2 емтихан тапсырған және оның қорытындысы бойынша "F" бағасын 

алған; 

3.3. 2019-2020 оқу ж. бірінші және екінші аралық бақылаулар мен 

сессияға баға алмаған, сондай-ақ өткен академиялық кезеңдерге академиялық 

қарызы бар; 

3.4 қосымша пәндерді оқу үшін өтініш жазғандар.  

4. Егер білім алушының төтенше жағдай кезінде жеткілікті техникалық 

құралдары және (немесе) Интернет желісіне қолжетімділігі болмаған 

жағдайда, ол пәннің мазмұнын толық көлемде меңгеруге және тиісті 

тапсырмаларды орындауға мүмкіндік бермеген жағдайда, оған жазғы 

семестрде келесі емтихан (немесе келесі академиялық кезеңде келесі 

емтихан) пәнді қайта оқу мүмкіндігі беріледі. Пән бойынша қайта оқыту 

білім алушының өтініші бойынша беріледі. 

 


