
 
БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ЕМТИХАН ТАПСЫРУ ЕРЕЖЕСІ 

 

Білім алушының міндеті: 

 

1. Емтихан болатын аудиторияға сабақ кестесінде көрсетілген уақыттан 20 минут бұрын 

келуге. Кешіккен білім алушылар емтиханға жіберілмейді!   

2. Жеке заттарын аудиторияда арнайы бөлінген орынға қалдыруға; 

3. Өзімен бірге тек қаламсап және емтихан сессиясына жіберілгені туралы мөр басылған 

сынақ кітапшасы болуына. Сынақ кітапшасы жоқ білім алушылар емтиханға 

жіберілмейді; 
4. Қатысу парағына қол қойып, сынақ кітапшасын емтихан қабылдаушы* үстеліне 

қалдырып, емтихан қабылдаушы айтқан орынға отыруға;  

5. Емтихан қабылдаушының нұсқауларын мұқият тыңдап орындауға; 

6. Емтихан қабылдаушыдан емтихан жауап парағын алуға; 

7. Емтихан жауап парағының сұрағы түсініксіз немесе жауап парағында факультет мөрі 

болмаған жағдайда емтихан қабылдаушыға хабарлауға; 

8. Қосымша жауап парағы керек болған жағдайда емтихан қабылдаушыдан сұрауға**;  

9.  Емтихан жауап парағындағы сұрақтарға көрсетілген уақыттан ерте жауап берген 

жағдайда, емтихан қабылдаушыға емтихан жауап парағын өткізіп, аудиториядан шығуға.  

 

Білім алушыға тыйым салынады:  

 

1. Уақыт тәртібін бұзуға; 

2. Шпаргалка, мобильді телефон (қосылған немесе өшірілген) және т.б. электронды 

құрылғыларды пайдалануға;  

3. Өзара сөйлесуге, тәртіп бұзуға және емтихан қабылдаушының рұқсатынсыз орнынан 

тұрып аудитория ішінде жүруге; 

4. Корректор қолдануға;  

5. Емтихан жауап парағын басқа білім алушыларға беруге; 

6. Жауап парағында әртүрлі белгілер (білім алушының аты-жөні немесе т.б. таңбалар) 

қалдыруға; 

7. Емтихан жауап парағын өзімен бірге алып кетуге; 

8. Емтихан уақыты бітпей жауап парағының сұрақтарына толық жауап бермеген білім 

алушылар  аудиториядан тұрып кетуге; 

9. Емтихан аяқталысымен емтихан жауап парақтарын өткізуге кедергі жасауға.  

 

Жоғарыда көрсетілген ережелердің бірін немесе бірнешеуін бұзған білім алушы 

емтиханнан шығарылады және қайта тапсыру құқығынан айырылады!  

* емтиханда емтихан қабылдаушының қызметін ОПҚ кезекші оқытушы атқарады; 

** әр студентке қосымша бір жауап парағы беріледі.  

  

 

 

 

 

 



 
Правила поведения обучающихся на экзамене 

 

 Обучающийся должен: 

  

1. Прийти в аудиторию, где будет проходить экзамен за 20 минут до указанного в 

расписании времени. Опоздавшие обучающиеся к экзамену допущены не будут! 

2. Оставить все свои личные вещи в специально выделенном для них месте, в 

аудитории;  

3. При себе иметь только: ручку, зачетную книжку со штампом о допуске к 

экзаменационной сессии, вслучае отсутствия зачетной книжки обучающиеся не 

допускается к экзамену;   

4. Расписаться в явочном листе, оставить зачетную книжку на столе экзаменатора* и 

занять место, указанное экзаменатором;  

5. Внимательно прослушать инструкции экзаменатора и следовать им; 

6. Получить у экзаменатора экзаменационный лист ответа; 

7. Сообщить экзаменатору, если экзаменационный билет трудно читаемый или 

отсутствует печать деканата на листе ответа; 

8. Попросить у экзаменатора, если требуется дополнительный лист ответа**; 

9. При завершении ответа на экзаменационные вопросы раньше времени окончания 

экзамена, сообщить экзаменатору, сдать ему экзаменационный лист ответа и 

покинуть аудиторию после разрешения экзаменатора. 

  

Запрещается: 

 

1. Нарушать распорядок времени; 

2. Иметь при себе шпаргалки, сотовые телефоны (включенный или отключенный) и 

прочие электронные устройства; 

3. Шуметь, разговаривать, вставать с места и ходить в аудитории без разрешения 

экзаменатора; 

4. Пользоваться корректором; 

5. Передавать лист ответа и билет другим обучающимся; 

6. Оставлять на листе ответа идентифицирующие знаки (ФИО обучающегося, 

подпись обучающегося, различные опознавательные знаки);  

7. Забирать с собой экзаменационные листы ответов; 

8. Покидать экзаменационную аудиторию за исключением завершения 

обучающимся ответа на вопросы экзаменационного билета раньше времени; 

9. Задерживать сдачу экзаменационных листов ответов после завершения экзамена. 

  
  Обучающийся, нарушивший одно или более из вышеперечисленных правил будет отстранен от 

экзамена без права пересдачи. 

* - роль экзаменатора на экзамене исполняет дежурный ППС; 

     ** - для каждого обучающегося предусмотрен максимум один дополнительный лист ответа. 


