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Академиялық саясат әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да кредиттік жүйе бойынша
оқытуды, жоғары және жоғары оқу орнынан кейін білім беру бағдарламалары бойынша
оқытуды ұйымдастырудың тәртібін анықтайды.
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1934 жыл 15 қаңтар – КСРО Ұлттық Коммиссарлар Кеңесі және қазақ аймақтық
комитеті ВКПБ-ның бекітуімен педагогикалық университет негізінде құрылған Қазақ
мемлекеттік университетінің (ҚазМУ) ресми ашылған күні. Сол жылдың 2 желтоқсанында
ҚазМУ-не әйгілі кеңестік партия және мемлекеттік қайраткер С.М.Кировтың есімі берілді.
1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін университеттің басты тапсырмасы
жаңа жолды таңдау болды. Дамудың басты күші ретінде ҚазМУ әлемдік білім жүйесіне
бірізді ұмтылу, мамандарды дайындауда халықаралық стандартқа өту деп айқындады.
Университет статусы алғашқы жылы шартты түрде Әбу Насыр Әл-Фараби есімі берілген
болатын.
1993 жылы 9 қаңтарда ҚР Президенті Н.Назарбаевтың «әл-Фараби атындағы Қазақ
мемлекеттік университетінің мәртебесі туралы» арнайы қаулысымен университетке
автономды мемлекеттік жоғарғы оқу орны мәртебесі берілді және әл-Фараби атындағы Қазақ
мемлекеттік ұлттық университеті болып өзгертілді.
2000 жылғы 25 шілдеде Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысымен
Республикалық Мемлекеттік кәсіпорынның ерекше мәртебелік жағдайы ретінде «әл-Фараби
атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті» автономдық мемлекетік жоғарғы оқу
орны болып бекітілді. Ал, 2001 жылдың 5 шілдесінде ҚР Президентінің жарлығымен әлФараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Қазақстанның алғашқы жоғарғы оқу
орындарының бірі ретінде ерекше Ұлттық университет атағы берілді.
Университеттің миссиясы – еліміздің қоғамдық өмірі мен ғылымына, экономиканың
маңызды бағыттарының қарқынды даму мәселелерін шешуге бағытталған заманауи, жоғарғы
білімді, бәсекеге қабілетті мамандар буынын қалыптастыру.
Университет көрінісі – 2020 жылдарда әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
инновациялық экономика үшін бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау бойынша әлемнің
алдыңғы қатарлы зерттеу университеттерінің қатарына кіреді.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ даму стратегиясы негізінде 2012-2020 жылдарға 2050
стратегия барысында университеттің басты мақсаты жеке тұлғаның, қоғамның, мемлекеттің
қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған және жоғары сапалы біліммен
қамсыздандыру болып табылады.
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§1
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ АКАДЕМИЯЛЫҚ
САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ орта кәсіптік, жоғары және ЖОО-дан кейін білім беру
(магистратура, PhD докторантура, екінші жоғары білім) бағдарламалары бойынша оқытудың
кредиттік технологиясы бойынша мамандар даярлайды. Бұл технологияның негізгі міндеті –
оқу үдерісін реттеу, білім көлемін кредиттер түрінде есепке алу аясында білім траекториясын
таңдау негізінде білім алушылардың өзін өзі ұйымдастыру және өз бетінше білім алу
қабілеттерін дамыту.
Академиялық саясат әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да кредиттік жүйе бойынша оқытуды,
жоғары және жоғары оқу орнынан кейін білім беру бағдарламалары бойынша оқытуды
ұйымдастырудың тәртібін анықтайды. Бұл құжатқа білім алушылардың сабаққа қатысуын
тіркеу, ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау жұмыстарын өткізу тәртібі, білім
алушыларға мемлекеттік шәкіртақы төлеу тәртібі, білім алушыларды ауыстыру, оқуға қайта
қабылдау, оқудан шығару, қорытынды аттестация ережелері және т.б. кіреді.
әл-Фараби атындағы ҚазҰУАкадемиялық саясаты Қазақстан Республикасының «Білім
туралы» (2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III, ҚР Заңының 24.10.11 жылғы №487-IV
редакциясында), Ерекше мәртебесi бар мемлекеттiкжоғары оқу орындары туралы Үлгi ереже
(Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 5 қарашадағы №1398 қаулысы), Жоғары
және жоғарыдан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары
қызметінің үлгілік қағидалары (ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы №499 қаулысы),
Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидалары (ҚР
БҒМ 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 Бұйрығы), Жоғары оқу орындарында білім
алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік
аттестаттау жүргізудің үлгі ережелері (ҚР БҒМ 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы),
Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру Ережесі (ҚР БҒМ 2007 жылғы 29
қарашадағы №583 Бұйрығы), Әдістемелік (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңес
қызметі және оны сайлау тәртібінің үлгі ережесі (ҚР БҒМ 2007 жылғы 21 желтоқсандағы
№644 Бұйрығы) және ҚР БҒМ басқа нормативтік-инструктивтік құжаттармен қатар ішкі
нормативтік құжаттар негізінде құрастырылған.
Толығырақ §§2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 25, 26, 27 қараңыз.
Қолданылған қысқартулар
ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System – Кредиттерді жинақтау және
аударудың Еуропалық жүйесі
GPA - Grade Point Average – үлгерімнің орташа бағасы (балл)
ОЖСБ – оқу жетістіктерін сырттан бағалау
МАК – Мемлекеттік аттестациялау комиссиясы
МЕК – Мемлекеттік емтихан комиссиясы
АМД – Академиялық мәселелер жөніндегі департамент
ҚМА – қорытынды мемлекеттік аттестация
ЖБТ – жеке білім траекториясы
ЖОЖ – жеке оқу жоспары
ҚазҰУ, Университет – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
ПК – Пәндер каталогы
ҚР БҒМ – Қазақстан Республикасынның Білім және ғылым министрлігі
СҒЗЖ/МҒЗЖ/ДҒЗЖ – студенттің/ магистранттың/ докторанттың ғылыми-зерттеу
жұмысы
ОҮЖҚ – оқу үдерісін жоспарлау және қамтамасыз ету бөлімі
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НОЖ – негізгі оқу жоспары
НОБ – негізгі оқу бағдарламасы
ОЖЖ –оқу жұмыс жоспары
СӨЖ/МӨЖ/ДӨЖ – студенттің/ магистранттың/ докторанттың өзіндік жұмысы
ОСӨЖ/ОМӨЖ/ОДӨЖ – оқытушының басшылығымен жүргізілетін студенттің/
магистранттың/ докторанттың өзіндік жұмысы
ТОЖ (ҮОЖ) – типтік (үлгі) оқу жоспары
ТОБ (ҮОБ) – типтік (үлгі) оқу бағдарламасы
ПОӘК – пәннің оқу-әдістемелік кешені
ОӘБ – оқу-әдістемелік басқарма
ҚОО – Қашықтықтан оқыту орталығы
МБО –Мансап және бизнес орталығы
1. Глоссарий
Ағымдық бақылау - академиялық кезең ішінде, оқытушымен өткізілетін аудиториялық
және аудиториялардан тыс сабақтарда білім алушылардың білімін оқу бағдарламасына
сәйкес жүйелі түрде тексеру.
Академиялық дәреже(Academic Degree) - қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша,
тиісті оқу бағдарламаларын меңгерген білім алушыларға білім беру ұйымдары
тағайындайтын дәреже.
Академиялық еркіндік-білім алушылар мен оқытушылардың шығармашылық дамуына
және оқытудың инновациялық технологиялары мен әдістерін қолдануға жағдай жасау
мақсатыментаңдау компоненттеріндегі пәндері мен оқытудың қосымша түрлері бойынша
білімнің мазмұнын өздері анықтап және білім беру қызметін ұйымдастыру үшін білім беру
үдерісі субъектілеріне берілетін өкілеттіктер жиынтығы.
Академиялық кезең(Academic Term)–теориялық білім алу кезеңі: 15 аптадан тұратын
семестр.
Академиялық күнтізбе (Academic Calendar) - оқу жылы бойы демалыс күндерін
(каникулдар мен мерекелерді) көрсете отырып, оқу және бақылау іс-шараларын, кәсіби
практикаларды өткізу күнтізбесі.
Академиялық қарыз (Academic Backlog) –білім алушының оқу жетістіктері тарихындағы
оқу жоспары бойынша оқылмаған немесе қорытынды бақылауда қанағаттанарлықсыз бағаға
ие болған пәндер.
Академиялық мәселелер жөніндегі департамент – университеттің оқу-әдістемелік
жұмысын ұйымдастырып үйлестіретін құрылымдық бөлімше.
Академиялық сағат (Academic hour)–кестеге сәйкес оқу сабақтардың барлық
түрлері(аудиториялық жұмыс) бойынша білім алушылардың оқытушымен контакт
жұмысының уақыты. Академиялықсағатдәріс, тәжірибелік (семинар) сабақтарының 1
контакт сағатына (50 минутқа), зертханалық және дене шынықтыру сабақтарының 2 контакт
сағатына (100 минутқа), оқу тәжірибесінің барлық түрлері бойынша 1 контакт сағатына (50
минутқа), педагогикалық тәжірибенің барлық түрлері бойынша 2 контакт сағатына (100
минутқа), өндірістік тәжірибенің барлық түрлері бойынша 5 контакт сағатына (250 минутқа)
тең болады.
Академиялық ұтқырлық - білім алушылардың немесе оқытушы-зерттеушілердің белгілі
бір академиялық кезеңде (семестр, оқу жылы) өзге жоғары оқу орнындағы (ел ішінде немесе
шетелде)білім бағдарламалары бойынша игерген кредиттерді міндеті түрде қайта есептеп
білім алу үшін барып келу.
Ақпараттық-білім беру порталы – ҚОТ бойынша білім беру үдерісін ұйымдастыруға
мүмкіндік беретін, әкімшілік-академиялық оқу-әдістемелік ақпараттан тұратын жүйелі
ұйымдастырылып бір-бірімен байланысқан ақпараттық ресурстар мен ғаламтор қызметтері.
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Ақпараттық-білім беру ресурстары – білім беру сипатындағы формаланған идеялар
мен ілімдер, әртүрлі мәліметтер және оларды жинақтау әдістері мен құралдары, ақпаратты
сақтау мен ақпарат көздері мен тұтынушылар арасындағы алмастыру.
Апелляция (Appeal) – білім алушының білімін әділсіз бағалау жағдайларын айқындап
жою үшін қолданылатын шара.
«AU» (Audit)бағасы – пән тыңдалды.
«AW» (Academic Withdrawal)бағасы – пәннен шеттетілді.
Әдістемелік бөлім – университеттің оқу-әдістемелік жұмысын ұйымдастыратын оқуәдістемелік басқарманың құрылымдық бөлімшесі.
Бағдар беру аптасы - 1 курс білім алушыларына кредиттік оқу жүйесінің негізгі
ережелерін меңгертуге арналған оқу жылының алдындағы апта.
Бакалавр (Bachelor) – бакалавриаттың (жоғары білімнің) білім беру бағдарламасын
игерген тұлғаларға тағайындалатын академиялық дәреже.
Бакалавриат (Undergraduate Study) - кемінде 4 жыл нормативті оқу мерзімімен
міндетті түрде теориялық оқудың кемінде 129 кредитін және кәсіби практиканың кемінде 6
кредитін меңгертіп, тиісті мамандық бойынша «бакалавр» академиялық дәрежесін бере
отырып мамандар даярлауға бағытталған жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасы.
Білім алушылар – бакалавриат, магистратура, PhD-докторантура бағдарламалары
бойынша білім алып жатқан тұлғалар – студенттер, магистранттар және докторанттар.
Білім алушының академиялық рейтингі(Rating) - аралық аттестаттау нәтижелері
бойынша жасалатын білім алушының пән бойынша оқу бағдарламаны игеру деңгейінің
сандық көрсеткіші.
Білім алушыларды аралық аттестаттау - білім алушылардың бір оқу пәнін оны
зерделеп бітіргеннен кейінгі бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің мазмұнын меңгеру сапасын
бағалау мақсатында жүргізілетін рәсім.
Білім алушылардың оқу жетістіктері - пән (модуль) немесе білім беру
бағдарламасының компоненті бойынша білім алушылар көрсеткен және балдық-рейтинг
шкаласындағы бағамен дәлелденген білімі, іскерліктері мен дағдылары, құзыреттіліктер
деңгейі.
Білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бақылау - жоғары оқу орындары дербес
анықтайтын бақылау мен аттестаттаудың әртүрлі нысандары арқылы (ағымдық, межелік,
қорытынды) білім алушылардың білім деңгейін тексеру.
Білім алушылардың өзіндік жұмыстары (СӨЖ/МӨЖ/ДӨЖ) - өз бетінше оқуға
берілген, оқу-әдістемелік әдебиеттермен және ұсынымдармен қамтамасыз етілген, тест,
бақылау жұмыстары, коллоквиумдар, рефераттар, шығармалар мен есеп берулер түрінде
бақыланатын тақырыптардың нақты тізбесі бойынша жасалатын жұмыс; білім алушының
санатына қарай ол студенттің өзіндік жұмыстары (бұдан әрі - СӨЖ), магистранттың өзіндік
жұмыстары (бұдан әрі - МӨЖ) және докторанттың өзіндік жұмыстары (бұдан әрі - ДӨЖ)
болып бөлінеді; БӨЖ-дің барлық көлемі білім алушылардан күнсайын өзіндік жұмыстарды
талап ететін тапсырмалармен расталады.
Білім беру бағдарламасы – нақты дәреже/диплом тағайындалу үшін қажет курстың
модульдері мен бірліктерінің бекітілген жинағы. Білім беру бағдарламаларды құрастыру
барысында күтілетін нәтижелер және оларға жету үшін оқу процедуралары мен
жағдайлардың құрылымдалған жинағы ескеріледі.
Бітіру
(тамамдау)
жұмысын
қорғау
–
мемлекеттік
аттестациялық
комиссияның/диссертациялық кеңестің отырысында білім алушылар толық аяқталған
дипломдық жұмысты (жобаны)/ магистрлік немесе докторлық диссертацияны жұрт алдында
ұсынуы. Отырыстың қорытындысы ретінде академиялық/ ғылыми дәреже тағайындау
туралы шешім қабылданады.
Ғылыми-әдістемелік кеңес – университеттің оқу-әдістемелік жұмысын алқалы басқару
органы.
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Ғылыми жетекші/кеңес беруші – білім алушының академиялық баулушысы (ұстазы),
оның жетекшілігімен білім алушы бітіру (тамамдау) жұмысын (дипломдық жұмысын
(жобасын)/магистрлік немесе докторлық диссертациясын) жасайды.
Дескрипторлар (descriptors) - студенттердің жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі
білімнің тиісті деңгейінің (сатысының) білім беру бағдарламаларын аяқтаған соң ие болатын
білім, білік, дағды және құзыретінің деңгейлері мен көлемінің сипаттамасы; дескрипторлар
оқыту нәтижелеріне, қалыптасқан құзыреттерге, сондай-ақ кредиттерінің жалпы санына
(сынақ бірліктеріне) негізделеді.
Диплом алды практикасы – бакалаврдың бітіру жұмысын орындау үшін білім алушы
қажетті материалдарды жинау мақсатымен дипломдық жобалау алдында өткізілетін кәсіби
практиканың түрі.
Дипломдық жұмыс (жоба)– тиісті саланың нақты мамандығының өзекті проблемасын
студенттің өз бетінше зерттеуінің нәтижелерін жинақтауы болып табылатын бітіру жұмысы.
Дипломға (еуропалық) қосымша (Diploma Supplement) – Еуропалық комиссия, Еуропа
Кеңесі және ЮНЕСКО стандарттары бойынша жасалған жоғары білім туралы ресми
құжаттың жалпы еуропалық стандартталған қосымшасы; білімнің біліктілік иеленушісі
меңгеріп аяқтаған оқудың сипатын, деңгейін, контекстін, мазмұнын және статусын
сипаттайды.
Докторантура - кемінде 3 жыл нормативті оқу мерзімінде міндетті түрде кемінде 75
кредитін, сондай-ақ теориялық оқытудың кемінде 36 кредитін, кәсіби практиканың кемінде 6
кредитін және докторанттың ғылыми-зерттеу (эксперименталды-зерттеу) жұмысының
(ДҒЗЖ/ДЭЗЖ) кемінде 28 кредитін игеруімен, ғылыми және педагог кадрларды даярлауға
бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасы.
Докторлық диссертация –теориялық қағидалар жиынтығын жаңа ғылыми жетістік деп
тануға болатын немесе маңызды әлеуметтік-мәдени немесе экономикалық мәні бар ғылыми
мәселе шешілген, не енгізілуі елдің экономикасының дамуына айтарлықтай үлес қосатын
ғылыми дәлелденген техникалық, экономикалық немесе технологиялық шешімдер берілген,
дербес зерттеу болып табылатын ғылыми жұмыс
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System – Еуропалық трансферт
(аударым) және кредит жинақтау жүйесі)– білімберу траекториясы, оқу орны мен елі
ауысқан жағдайда білім алушылардың игерген оқу пәндерін (кредиттері және бағаларымен
бірге) салыстыру және қайта есептеу үшін пайдаланылатын білім беру бағдарламалары
компоненттеріне сынақ бірліктерін (кредит) тағайындау әдісі.
Емтихан сессиясы – білім алушылардыңмамандық бойынша білім беру бағдарламасын
меңгеру деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау кезеңі.
Жазғы семестр – білім алушылардың қосымша оқуындағы, академиялық қарызды
немесе оқу жоспарындағы айырмашылықтарды жоюдағы қажеттіліктерін қанағаттандыру,
басқа ЖОО-лармен келісіп оқу пәндерін меңгеру үшін және т.б ұйымдастырылатыноқу
жылынан тыс академиялық кезең.
Жарты семестрлік емтихан (Midterm Examenation) – академиялық кезеңнің ортасында
өткізілетін білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау.
Жеке білім алу траекториясы – жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
бағдарламаларын меңгеру шеңберіндегі жеке оқу жоспарына сәйкес білім алушының білім
мазмұнын өз бетімен таңдап, жоспарлауы және меңгеруі.
Жеке оқу жоспары(ИУП) - білім алушыныңбілім алу траекториясын көрсететін, білім
алушы негізгі немесе үлгілік оқу жоспарына және пәндер каталогына сәйкес академиялық
кезеңге өз бетімен құрастырған, тіркелген оқу пәндерінің тізімі және кредиттердің саны
көрсетілген құжат.
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институты – магистратура мен
докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша оқу-әдістемелік қызметті
ұйымдастырып үйлестіретін университеттің құрылымдық бөлімшесі.
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Зерттеу тәжірибесі (практикасы) – отандық және шетелдік ғылымның жаңа
теориялық, әдіснамалық және технологиялық жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің,
эксперименттік мәліметтерді іріктеп талдаудың заманауи әдістерімен танысу, сонымен қатар
оларды диссертациялық зерттеуде қолданылуын дағдыландыру мақсатымен магистратура
мен докторантурағы білім алушылар үшін жүргізілетін кәсіби тәжірибенің (практиканың)
түрі.
«I» (Incomplete)бағасы – пән аяқталмады.
Кредит (Credit Hour) - білім алушының/оқытушының оқу жұмысы көлемін өлшейтін
сәйкестендірілген бірлігі. Теориялық оқытудың бір кредиті 45 академиялық сағаттан тұрады,
оның ішінде 15 сағат – аудиториялық жұмыс, 30 сағат – өзіндік жұмыс.
Кредиттік оқыту технологиясы(Credit Unit System) – білімдер көлемін кредит түрінде
есептеу аясында білім траекториясын таңдап жекелендіруге және оқытудың жинақтау
жүйесіне негізделіп өз білімін арттыру деңгейін және білімдерді шығармашылық түрде
меңгеруді ұлғайтатын білім беру технологиясы.
Куратор – білім алушылардыңтәрбиесі, бос уақытының ұйымдастырылуы, әлеуметтіктұрмыстық жағдайлары бойынша мәселелерді шешу үшін тағайындалатын оқытушы; бір
тұлға куратор мен эдвайзер функцияларын қатар атқаруы мүмкін.
Курстан курсқа өту GPA балы – жыл сайын әр оқу жылына белгіленетін келесі оқу
курсына өту үшін қажетоқу жетістіктерінің орташа баға деңгейі.
Кредиттерді қайта есептеу – өзге оқу орнында немесе өзге оқу жоспары бойынша
оқылған пән мазмұнының бекітілген және қолданыстағы оқу жоспары пәніне сәйкестігін
мойындау рәсімі, нәтижесінде алған бағасымен бірге оқу пәні білім алушының
транскриптіне енгізіледі.
Қайта тіркелу кезеңі (Add/Drop Period) – білім алушы бір пәннен бас тартып, басқа
пәнге тіркелу арқылы өзінің жеке оқу жоспарын өзгерте алатын кезең.
Қашықтықтан
оқытудың
ақпараттық
технологиясы
–
электрондық
тасымалдағыштардағы оқу материалдарын жасау, табыстау және сақтау технологиясы; оқу
үдерісін
ұйымдастырып
қамтамасыз
етудің
ақпараттық-телекоммуникациялық
технологиялары.
Қашықтықтан білім беру технологиясы – қашықтықтан білім алуға мүмкіндік беретін
техникалық қондырғылар мен алыстан оқу құралдарды қолдануға негізделген технология.
Күндізгі және сырттай оқу формалары үшін пайдаланылады.
Қорытынды аттестация (Qualification Examination) – білімнің сәйкес деңгейіндегі
бағдарламаны меңгеру дәрежесін анықтау мақсатында жүргізілетін, нәтижелері бойынша
мемлекеттік үлгідегі құжат (диплом) берілетін процедура. Қорытынды аттестация
мемлекеттік/ кешенді емтихан тапсыру және/немесе дипломдық жұмыс (жоба)/магистрлік
немесе докторлық диссертация қорғау түрінде өткізіледі.
Қорытынды бақылау (Final Examination) – оқу пәні бойынша бағдарламаны меңгеру
сапасын бағалау мақсатымен білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау; емтихан
түрінде аралық аттестация уақытында өткізіледі; егер пән бірнеше академиялық кезеңде
оқытылса, қорытынды бақылау пәннің осы академиялық мерзімде оқылған бөлігі бойынша
қабылданады.
Құзыреттіліктер – студенттердің оқыту процесі кезінде алған білім, шеберлік және
дағдысын кәсіптік қызметте практикалық тұрғыдан қолдана білу қабілеті. Білім, түсінік,
білік және дағдының динамикалық комбинациясы болып табылатын құзыреттіліктер әр түрлі
пәндерді оқыту нәтижесінде қалыптасып, түрлі кезеңдерде бағалануы мүмкін.
Магистратура (Master’s Degree Programme) - – тиісті мамандық бойынша «магистр»
академиялық дәрежесін бере отырып:
ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша кемінде 2 жыл нормативті оқу мерзімімен
(МЖМБС-қа сәйкес) кемінде 59 кредитін, оның ішінде теориялық оқытудың кемінде 42
кредитін, кәсіптік практиканының кемінде 6 кредитін және ғылыми-зерттеу жұмысының
кемінде 7 кредитін міндетті түрде меңгерту;
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бейіндік бағыт бойынша кемінде 1 жыл нормативтік оқу мерзімімен кемінде 28
кредитін, 1,5 жыл нормативтік оқу мерзімімен кемінде 48 кредитін, оның ішінде сәйкесінше
теориялық оқытудың кемінде 18 және 36 кредитін, кәсіптік практиканың кемінде 2 және 3
кредитін және эксперименттік-зерттеу жұмысының кемінде 4 кредитін міндетті түрде
меңгерту арқылы ғылыми, ғылыми-педагогикалық және басқарушы кадрларды даярлауға
бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасы.
Магистр (Master) – магистратураның оқу бағдарламаларын меңгерген тұлғаларға
тағайындалатын академиялық дәреже.
Магистрлік диссертация –тиiстi ғылым саласының нақты мамандығының өзекті
проблемаларының бірін магистранттың өз бетінше ғылыми зерттеуінің нәтижелерін
жинақтау болып табылатын бітіру жұмысы.
Магистрант/докторанттың
жеке
жұмыс
жоспары–
магистратура/
докторантураныңбілім беру бағдарламаларын меңгерудегі білім алушының оқу (теориялық
оқыту) және зерттеу (ғылыми-зерттеу/эксперименттік-зерттеу жұмысы) траекторияларын
көрсететін құжат.
Межелік бақылау - бір оқу пәнінің ірі бөлімін (модулін) аяқтағанда білім алушылардың
оқу жетістіктерін бақылау.
Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы – ректордың бұйырығыменмамандықтың
саласы бойынша профессор-оқытушы құрамының алдыңғы қатардағы өкілдерінен құрылып,
университеттің оқытушысы немесе қызметкері болмайтын ҚР БҒМ бекіткен тұлғаның
басқаруымен білім алушылардың қорытынды атестаттауын жүзеге асыратын комиссия.
Мемлекеттік емтихан комиссиясы – төрағасы мен мүшелерінен тұратын «Қазақстан
тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан қабылдау үшін ректордың бұйрығымен
құрылатын комиссия. МЕК төрағасы оқу жылының 1 желтоқсанына БҒМ бұйрығымен
бекітіледі; университет ректорының бұйрығымен бекітілген МЕК құрамына университеттің
жоғары білікті оқытушылары кіреді.
Міндетті компонент(Core Subjects)– үлгілік (негізгі) оқу жоспарында белгіленген және
білім беру бағдарламасы бойынша білім алушылар міндетті түрде оқитын оқу пәндерінің
және тиісті кредиттердің ең аз көлемінің тізімі.
Модуль – білім алушылардың білімі, білігі, дағдысы және құзыреттілігі бағалау
критерийлеріне сәйкес келетін нақты тұжырымдалған, дербес, білім беру нәтижелері
тұрғысынан аяқталған білім беру бағдарламаларының құрылымдық элементі.
Мультимедиа – тұтынушыға әртүрлі мәліметтермен (графика, мәтін, дыбыс, бейне)
диалогтық режимде жұмыс жасауға мүмкіндік беретін аппараттық және бағдарламалық
құралдар кешені.
Негізгі оқу жоспары (НОЖ) - Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білім мамандықтарының Жіктеуіші негізінде әзірленетін, міндетті
компонент пәндерінің тізбесі мен кредиттердің ең аз көлемін және практиканың, қорытынды
аттестаттаудың барлық түрлерін көрсете отырып, пәндер циклі бойынша білім беру
бағдарламасының құрылымы мен көлемін регламенттейтін, университеттің Ғылыми кеңесі
бекітетін оқу құжаты.
Негізгі оқу бағдарламасы (НОБ) – оқу мазмұнын, көлемін, ұсынылатын әдебиетті
анықтайтын және университеттің Ғылыми кеңесі бекітетін мамандықтың үлгілік оқу
жоспарының міндетті компоненттегі пәннің оқу құжаты.
Оқу жетістіктерін сырттан бағалау (ОЖСБ)– оқыту сапасының тәуелсіз мониторинг
түрі.
Оқу пәніне тіркеу (Registration) - алдағы академиялық кезеңге (семестрге/жылға) білім
алушылардың тіркелу процедурасы.
Оқу жұмыс жоспары (ОЖЖ) - жұмыс жоспары (бұдан әрі - ОЖЖ) - мамандықтың
негізгі немесе үлгілік оқу жоспары мен білім алушының жеке оқу жоспары негізінде
университет дербес әзірлейтін оқу құжаты.
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Оқытудың қосымша түрлері – кәсіби тәжірибелердің барлық түрінен, дене
шынықтырудан, әскери дайындықтан және т.б. тұратын білім беру бағдарламасының
бөлігі.
Оқытушының басшылығымен жүргізілетін білім алушының өзіндік жұмысы
(ОСӨЖ/ОМӨЖ/ОДӨЖ) - бекітілген кесте бойынша оқытушының басшылығымен
жүргізілетін білім алушының аудиториядан тыс жұмысы; білім алушының санатына қарай
ол: оқытушының басшылығымен жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысы (бұдан әрі ОСӨЖ), оқытушының басшылығымен жүргізілетін магистранттың өзіндік жұмысы (бұдан
әрі - ОМӨЖ) және оқытушының басшылығымен жүргізілетін докторанттардың өзіндік
жұмысы (бұдан әрі - ОДӨЖ) болып бөлінеді.
Оқу-әдістемелік жұмыс - білім беру үдерісін оқытушылық, тәрбиелік және
дамытушылық мақсаттарға жеткізу үшін психологиялық-педагогикалық, дидактикалықәдістемелік және оқу-материалдық объектілермен қамтамасыз ету бойынша университет
қызметі.
Оқу практикасы – төмен курстардаөткізілетін кәсіби практиканың түрі; практиканың
барысында болашақ маман қалыптасуының алғашқы кезеңіндегі базалық пәндер шеңберінде
білім беру үдерісінің оқу мен тәжірибелік мазмұндары біріктіріледі. Өз бетінше тәжірибелік
қызмет атқару арқылы бір жақты кәсіби дағдыларды меңгеру практиканың басты мақсаты
болып табылады. Ол практика базаларында өткізіліп таныстыру, экскурсиялық-зерттеу
сипатына ие болады.
Оқу түрі (Forms of training) – күндізгі, сырттай.
Оқу үлгерімінің орташа балы GPA (Grade Point Average)- білім алушының таңдаған
бағдарлама бойынша бір оқу жылындағы қол жеткізген оқу үлгерімінің таразыланған орташа
бағасы(ағымдық оқу кезеңі бойынша кредиттердің жалпы санына қарай аралық аттестаттау
пәндерінің балдық бағасының сандық эквиваленті мен кредиттер сомасының қатынасы).
Орташа балды есептеу (GPA): пәнге берілген кредит санына шаққандағы бағаның
сандық эквиваленті туындысының сомасы кредиттің жалпы санына бөлінеді.
GPA-ді есептеудің үлгісі:
Пән

Кредит саны

Әріптік жүй бойынша
бағасы
A
B
F

Химия
3
Информатика
2
Физика
6
Химия 4.0 х 3 = 12.0
Информатика 3.0 х 2 = 6.0
Физика 0.0 х 6 = 0.0
Көбейтінділердің сомасы = 12 + 6 + 0 = 18.0
Кредиттердің жалпы саны= 3+2+6 = 11
GPA = Көбейтінділердің сомасы / кредиттердің жалпы саны = 18,0/11 = 1,64.

Сандық эквиваленті
4.0
3.0
0.0

Офис-регистратор(Office of the Registrar) - білім алушылардың оқудағы
жетістіктерінің барлық тарихын тіркеумен айналысып, оның академиялық рейтингісін
есептейтін және білімін бақылаудың барлық түрлерінің ұйымдастырылуын қамтамасыз
ететін академиялық қызмет.
Өндірістік практика– білім алушылардың жоғарғы оқу орнында негізгі (базалық) және
бейіндеуші пәндер циклдары бойынша алған теориялық білімдерін маман ретінде
тәжірибелік түрде қызметін атқару арқылы бекітуге, практикалық дағдыларды игеруге,
болашақ мамандығы бойынша кәсіби және ұйымдастыру жұмысындағы озық тәжірибелерде
меңгеруге бағытталған кәсіби практиканың түрі. Өндірістік практика кезінде студенттің
кәсіби қызметке дайындығы реалды өндірістік жағдайда жүргізіледі.
Пәндер каталогы – барлық пәндердің оқу мақсаты, қысқаша мазмұны (негізгі
бөлімдерінің), күтілетін оқу нәтижелерін (білім алушы игеретін білімдер, дағдылар,
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құзыреттіліктерін) көрсететін қысқаша сипаттамаларынан тұратын жүйеленген
аннотацияланған тізім.
Пәнді қайта оқу (Retake) – қорытынды бағасы «қанағаттанарлықсыз» («F») болған
жағдайдағы пәнді қайта оқу.
Пәннің оқу-әдістемелік кешені (ПОӘК) – силлабус, қысқаша дәрістер қонспектісі,
зертханалық, практикалық, семинар сабақтарының тапсырмалары, СӨЖ/МӨЖ/ДӨЖ
тапсырмалары, тақырыптар мен сабақ түрлері бойынша өзіндік жұмыс үшін оқупрактикалық материал (кейстер, есептер жинақтары, талдау үшін мақалалар және т.б.),
пәннің әдістемелік қамтылу картасынан тұратын құжат.
Педагогикалық тәжірибе (практика) – жоғарғы оқу орынында оқу барысында білім
алушылардың алған теориялық білімдерін бекітуге, педагогикалық дағдыларды игеруге,
болашақ педагогикалық мамандығы бойынша кәсіби және ұйымдастыру жұмысындағы озық
тәжірибелерде меңгеруге бағытталған білім беру жүйесі мемекемелеріндегі кәсіби
практиканың түрі.
Постреквизиттер(Postrequisites) - аталған пәнді оқыту аяқталғанда оларды зерделеу
үшін меңгерілген білім, икемділіктер мен дағдыларды қажет ететін пәндер.
Пререквизиттер (Prerequisites) - оқылатын пәнді игеру үшін қажетті білім,
икемділіктер мен дағдыларды қамтитын пәндер.
Сабаққа қатысу мен үлгерімнің электрондық журналы– оқытушылардың академиялық
кезең бойы толтырып отыратын ҚазҰУ-дың «Univer» жүйесіндегі on-line журналы.
Силлабус (Syllabus) - оқитын пәннің сипаттамасын, мақсаттары мен міндеттерін, оның
қысқаша мазмұнын, оның үйренуі тақырыбы мен ұзақтығын, өзіндік жұмыс тапсырмаларын,
кеңес беру уақытын, білім алушылардың білімін тексеру кестесін, оқытушы талаптарын,
бағалау өлшемдерін қамтитын оқу бағдарламасы және әдебиеттер тізімін көрсететін пәннің
оқу бағдарламасы.
Студент/магистрант/докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (СҒЗЖ/МҒЗЖ/
ДҒЗЖ) – бірыңғай оқу-тәрбие және ғылыми-инновациялық үдерістің ажырағысыз
құрамшысы ретінде университтетегі жоғары білікті мамандарды даярлаудың міндетті бөлігі.
Таңдау компоненті – жоғарғы оқу орындары ұсынып студенттер кез келген
академиялық кезеңде пререквизиттері мен постреквизиттерін ескере отырып өз бетімен
таңдайтын оқу пәндері және оларға сәйкес келетін кредиттер көлемінің (немесе
академиялық сағаттардың) тізімі.
Тәжірибе базасы – білім алушылардың кәсіби тәжірибесі өтетін кәсіпорындар,
ұйымдар, мекемелер, оқу орындары, ғылыми институттар мен орталықтар немесе жоғары
оқу орнының құрылымдық бөлімдері.
Теоретиялық оқу – үлгілік оқу жоспарлары бойынша жалпы білім, базалық және
бейіндеуші пәндер циклдарынан, негізгі оқу жоспарлары бойынша - мемлекеттік міндетті,
әлеуметтік-гуманитарлық және кәсіби модулдерінен тұратын білім беру бағдарламасының
бөлігі.
Транскрипт (Academic Transcript) - білімді бағалаудың сандық және әріптік жүйесі
бойынша кредиттері мен бағалары көрсетілген тиісті кезеңде өтілген пәндердің тізімінен
тұратын құжат.
Тьютор (Tutor) – білім алушының нақты пәнді игеруі бойынша академиялық кеңесші
рөлін атқаратын оқытушы.
Түлек шығаратын (мамандайтын) кафедра - өз саласы бойынша маман дайындап
шығаратын кафедра.
Үлгілік оқу жоспары (ҮОЖ) - Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білім мамандықтарының жіктеуіші мен Жалпыға міндетті білім беру
стандарты негізінде әзірленетін, міндетті компонент пәндерінің тізбесі мен кредиттердің ең
аз көлемін және практиканың, қорытынды аттестаттаудың барлық түрлерін көрсете отырып,
пәндер циклі бойынша білім беру бағдарламасының құрылымы мен көлемін
регламенттейтін, білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітетін оқу құжаты.
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Үлестірмелі
материалдар
(Handouts)
–
білім
алушының
тақырыпты
шығармашылықпен табысты меңгеру үшін оқу сабақтарында таратылатын көрнекі
безендірілген материалдар (дәріс тезистері, сілтемелер, слайдтар, мысалдар, глоссарийлер,
өз бетінше жұмыс істеуге арналған тапсырмалар).
Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор(Doctor) – сәйкес мамандықтар
бойынша докторантураның кәсіби білім бағдарламаларын игерген тұлғаларға
тағайындалатын дәреже.
Шетелдік ғылыми тағылымдама – оқуға және/немесе диссертациялық зерттеу
тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу)жұмыстарын атқару
мақсатымен материал жинақтау үшін магистратура және докторантурадағы білім беру
бағадарламалары бойынша білім алушылардың шетелдік ұйымдарға барып келуі.
Эдвайзер (Аdvisor) - тиісті мамандық бойынша білім алушының академиялық
тәлімгерінің қызметін атқаратын, оқу траекториясын таңдауына (жеке оқу жоспарының
қалыптасуына) және оқу кезеңінде білім беру бағдарламаларын игеруіне ықпал ететін
оқытушы; бір тұлға куратор мен эдвайзер функцияларын қатар атқаруы мүмкін.
Элективтік пәндер - белгіленген кредит шеңберінде және білім беру ұйымы енгізетін
таңдау бойынша, білім алушылардың жеке дайындығын көрсететін әлеуметтікэкономикалық дамытудың ерекшеліктерін және нақты өңірдің, жоғары оқу орындарында
ғылыми мектеп пайда болатын қажеттіліктерін есепке алатын компонентке кіретін оқу
пәндері.
3. Жалпы ережелер
3.1. Білім алушылардың оқу жүктемесінің көлемі оқу жылы бойы игерілетін
кредиттермен өлшенеді. Білім алушы университеттегі жалпы оқу мерзімінде, яғни
бакалавриатта - төрт оқу жылында; магистратурада - бір, бір жарым, екі оқу жылында;
докторантурада - үш оқу жылында белгіленген кредит санын меңгеруге тиіс.
Бакалавриаттағы мамандықтардың негізгі оқу жоспарларына үш: мемлекеттік міндетті,
әлеуметтік-гуманитарлық және кәсіби пәндердің топтамасы кіреді.Әр блок міндетті және
таңдаулы компоненттердің кредит сандары көрсетілген пәндерінен тұрады. Әдетте әр пән бір
семестр бойы оқылады, бірақ оқу жоспары әр пәннің пререквизиттерін ескере отырып жүйелі
түрде құрастырылады.
Магистратура мен докторантураның оқу жоспарлары модулдік негізде құрастырылып,
үш блоктан тұрады. Магистратурада – міндетті мемлекеттік модуль, міндетті кәсіби
модулдер және жеке білім беру траекториялардың модулдері. Докторантурада - міндетті
мемлекеттік модуль, кәсіби мамандандырудың элективті модулдері және жеке білім беру
траекториялардың модулдері. Модулді құрайтын пәндер бір семестрде бірге немесе бірінен
кейін бірі оқу жылында оқылуы мүмкін.
3.2. Оқу жылы аралық бақылау, қорытынды бақылау (сессия), қорытынды аттестация
(бітіруші курс үшін), тәжірибе мен демалыс күндері кіретін академиялық кезеңдерден
(семестрден) тұрады. Теориялық оқыту кезеңінің ұзақтығы жазғы семестрді қоспағанда 8
аптадан 15 аптаға дейін.
3.3. 6 аптаға созылатын жазғы семестр өткізіледі. Жазғы семестрде, әдетте, оқу
бағдарламасы бойынша меңгерілмей қалған пәндер, сондай-ақ басқа мамандықтан, басқа
университеттерден келген білім алушылар үшін пәндер оқытылады.
Жазғы семестрдегі оқу тек ақылы негізде ғана жүргізіледі.
Жазғы семестр білім алушының пән бойынша қанағаттандырарлықсыз бағасын жоюға,
оқу жоспарындағы айырмашылықты жоюға, пререквизиттерді өз уақытында меңгеру
есебінен өзінің жеке жоспарына түзетулер енгізуге, үлгерімінің орташа балын көтеруге
(GPA) мүмкіндік береді. Жазғы семестр кезінде қажетті кредиттерді меңгеру үшін жазғы
семестрге екі апта уақыт қалғанға дейін білім алушы 9 кредитке тіркеле алады.
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Толық көлемде курс бағдарламасынан өткен, өту балын жинай алмаған білім
алушыларға өзінің орташа үлгерім балын (GPA) жоғарылатуы үшін жазғы семестрде белгілі
бір пәндерді (мемлекеттік емтихан тапсырылатын «Қазақстан тарихы» пәнінен басқа)
белгіленген тәртіп бойынша, ақылы түрде қайта оқуына және сол пәндерден қайта емтихан
тапсыруына мүмкіндік беріледі.
3.4. Әр оқу жылының ұзақтығы мен уақыты оқу жылы басталардан 3 ай бұрын
Академиялық күнтізбеде басылып, білім алушылар мен оқытушылардың назарына
ұсынылады. Білім алушыларды факультет ұсынған элективті пәндер мазмұнымен кеңінен
таныстыру мақсатында оқу жоспарының әр блогы бойынша пәндердің Каталогы басылып
шығарылады. Каталогты кафедралар дайындап, білім беру деңгейі бойынша Академиялық
мәселелер жөніндегі департаменті мен Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру институты
үйлестіріп іріктейді және білім алушылар назарына ұсынады.
Толығырақ §§7, 8, 13, 14 қараңыз.
4. Білім алушылардың жеке білім траекториясын таңдау
4.1. Негізгі (үлгілік) оқу жоспары мен пәндер (модулдер) каталогы негізінде білім
алушы оқудың жеке траекториясын өз бетінше қалыптастырады. Білім алушы жеке оқу
жоспарында көрсетілетінміндетті жәнеэлективті пәндердің қажетті санын таңдайды. Осыдан
кейін негізгі (үлгілік) оқу жоспарына және білім алушылардың жеке оқу жоспарларына
сәйкес мамандық бойынша бір оқу жылына оқу жұмыс жоспарлары құрастырылады.
Білім алушы ЖОЖ-дың құрастырылуына және мамандықтың жұмыс оқу жоспары
талаптарына сәйкес оқу курсын толық меңгеруге жауапты.
4.2. Жекеоқу жоспарыэдвайзердің жетекшілігімен бір оқу жылына құрастырылады.
Эдвайзерлердің тізімін факультет деканы бекітіп офис тіркеушіге тапсырады. Магистранттар
мен докторанттардың оқуын жеке жоспарлауына олардың ғылыми жетекшілері (кеңесшілер)
қатысады.
Қашықтан білім алу технологиялары бойынша оқитын тұлғалардың жеке оқу жоспарын
құрастыру үшін Қашықтықтан оқу орталығы тьютор тағайындайды.
4.3. Білім алушының ЖОЖ-ына енгізілген кредиттердің максимал саны негізгі (үлгілік)
оқу жоспары бойынша осы оқу жылы мен семестрге тағайындалған кредиттер саны сәйкес
келу керек. Ақылы негізде білім алушылар оқу жоспарында көрсетілгеннен аз кредиттер
санын кіргізіп өздерінің ЖОЖ-ын құрастыруына болады, мұндай жағдайда жалпы оқу
мерзімі ұзарады.
4.4. Пәндер туралы мәлімет, сондай-ақ олардың қысқаша мазмұны пәндер (модулдер)
каталогында көрсетіліп, кафедралар және эдвайзерлер арқылы білім алушылардың назарына
ұсынылады; сонымен қатар «Univer» жүйсінде және университеттің веб-сайтына енгізіледі.
4.5. Оқу жұмыс жоспарларына сәйкес пәндердің оқу-әдістемелік кешендері (ПОӘК)
осы пәндер (модулдер) оқылатын семестр басталғанға дейін 10 күн бұрын «Univer» жүйесіне
енгізілуі керек. Осы белгіленген мерзімнен кейін жүйе автоматты түрде жабылады.
4.6. Пәндерді(модулдерді) таңдау барысында пәндерді оқып-игерудің бірізділігі
міндетті түрде ескерілуі тиіс. Білім алушы алдыңғы семестрде осы пәннің перереквизиттерін
меңгермеген болса, онда ол бұл пәнге тіркеле алмайды.
Бірізділікті сақтау мақсатымен академиялық қарыздарды келесі теориялық оқыту
кезеңдерінде жою мүмкіндіктері туралы ақпаратты академиялық қарыздары бар білім
алушыларға жеткізуге кафедра меңгерушілері мен эдвайзерлер жауапты.
4.7. Үш данада құрастырылған ЖОЖ-ға білім алушының қолы қойылып, келісімге
эдвайзерге беріледі.
Ескерту болмаған жағдайда эдвайзер ЖОЖ-ға қол қойып, Тіркеуші Кеңсесі келісіміне
ұсынады. Факультет деканы бекіткеннен кейін бір данасы білім алушыда қалады, екінші
данасын аттестациялау үрдісінде пайдалану үшін эдвайзер Тіркеуші кеңсесіне береді, ал
үшінші данасы эдвайзерде сақталып, білім алушының оқу жоспарын орындауын бақылауды
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жүзеге асыру үшін негіз болады. ЖОЖ-ды тіркеушінің кеңсесіне өткізудің соңғы мерзімі семестрдің бірінші аптасы. Білім алушының ЖОЖ-ы оның ІD жеке идентификациялық
нөмірімен тіркеледі.
4.8. Негізгі немесе үлгілік оқу жоспары және білім алушылардың Жеке оқу жоспарлары
негізінде кафедралар оқу жұмыс жоспарларын құрастырып, факультеттер Ғылыми кеңестері
мен университеттің Ғылыми-әдістемелік кеңестің ұсынысы бойынша университеттің
Ғылыми кеңесінде бекітіледі.
4.9. Білім алушы ЖОЖ-ды Академиялық күнтізбеде көрсетілгендей теориялық
оқытудың басталуына дейін мамандық бойынша жұмыс оқу жоспарының шегінде қайта
тіркелу кезеңінде немесе бағдарлау апталығы кезеңінде өзгерте алады.
4.10. Халықаралық алмасу білім бағдарламалары бойынша немесе академиялық
ұтқырлық шеңберінде әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың серіктестік бағдарламалары
бойынша шетелдік ЖОО-да білім алып жатқан студенттер, магистранттар және
докторанттардың университет мамандығының бекітілген оқу жоспарына сәйкес пәндер
бойынша шетелде оқыған кезеңдегі жинаған кредиттері қайта есептелуі мүмкін. Кредиттерді
қайта есептеу үшін мамандандырғыш кафедра шетелдік ЖОО-да оқылған пәндердің
мазмұнының әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жоспарындағы пәндерге сәйкестігін анықтайды.
Толығырақ §§7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 24, 28, 29, 34, 35 қараңыз.
5. Оқу сабақтарына қатысу үшін тіркелу
5.1. Әрбір пән (модуль) бойынша сабақтар және сабақ кестесін құру білім
алушылардың пәнге (модулге) тіркелу негізінде жүзеге асырылады. Білім алушы мамандық
бойынша оқу жоспарында көрсетілген кредиттердің белгілі бір мөлшеріне тіркелуі тиіс.
5.2. Білім алушының алдағы оқу жылына оқу пәндерін оқып-игеруге тіркелуі әлФараби атындағы ҚазҰУ-дың «Univer» (http://univer.kaznu.kz) жүйесінде, кафедралардың
әдістемелік көмегі менкеңес беруарқылы on-line режимінде жүргізіледі. Білім алушы өзінің
жеке оқу траекторияларын эдвайзермен егжей-тегжейлі талқылағаннан соң пәнге тіркеу
жүзеге асырылады, эдвайзер бекітілген жұмыс оқу жоспарларына және пәндер каталогына
сәйкес пәндерді таңдау мәселелері бойынша түсінік береді.
Тіркелу мерзімі академиялық күнтізбеде көрсетіледі.
5.3. Университетке жаңа түскендер үшін мерзімдері академиялық күнтізбеде
көрсетілетін бағдарлау (ұйымдастыру) кезеңінде кредиттік оқыту жүйесі, пәнге тіркеу
рәсімдерітаныстырылады.
Бағдарлау кезеңінде әкімшілік өкілдерімен, факультет декандарымен, кафедра меңгерушілерімен, эдвайзерлермен кездесулер өткізіледі. Әрбір білім алушыға ІD
идентификациялық нөмірі (логин) беріліп, білім алушы сол бойынша жеке оқу жоспарын оқу
пәндеріне он-лайн жолымен тіркейді.
5.4. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ға жаңа түскендерді тіркеу бағдарлау кезеңінен өткен
соң, бірінші семестр басталғанға дейін жүргізіледі. Білім алушылардың бұл категориясы
үшін тіркеуге жіберуге университеттің білім алушы/ магистранттары/РhD докторанттары
қатарына қабылдау туралы бұйрық және семестрдегі оқудың төлем ақысы (егер оқыту ақылы
негізде жүргізілетін болса) негіз болып табылады.
Қалған білім алушылар келесі оқу жылының пәндеріне және пәнді қайта өтуге (Retake)
академиялық күнтізбеде көрсетілген тіркеу кезеңінде тіркеледі.
5.5. Тіркеуге жіберуге:
▪ белгілі бір пәндерді оқып-игеру үшін талап етілетін барлық пререквизиттерді оқыпөту;
▪ оқу төлем ақысы бойынша қаржылық қарыздың болмауы;
▪ білім алушының кешенді медициналық тексеруден (оқу жылында кемінде бір рет)
өтуі міндеті болып табылады
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5.6. Соңғы оқу жылында білім алушылардан басқаларының жазғы семестрге тіркелуі
көктемгі семестрді бітіргеннен кейін жүзеге асырылады.
5.7. Пәнді қайта оқып-игеру (Retake) үшін тіркеу жалпы тіркеудің белгіленген
мерзімдерінде жүзеге асырылып, бірақ оқу үшін алдын ала төлем жасауды талап етеді,
себебіпәнді қайта оқып-игеру барлық мамандықтар мен оқыту түрлері үшін тек қана ақылы
түрде жүргізіледі.
5.8. Білім алушылардың академиялық топтары аталған пәнге жазылған білім алушылар
санының жеткіліктілігі бойынша құрылады. Міндетті пәндерге тіркелгендердің
бакалавриатта талап етілетін ең аз мөлшері:
▪ дәрістерде – кемінде 40 адам;
▪ тәжірибелік сабақтарда – 20-25 адам;
▪ білім алушылар контингенті аз мамандықтарды санамағанда, тілдік, зертханалық
сабақтарда – артығы 12 адамды құрайды.
Білім алушылардың академиялық топтарының білім алушылар контингенті шағын
мамандықтардың элективті пәндері бойынша білім алушылардың барлығының бір пәнге
жазылу ұстанымы бойынша құрылады. Мұндай жағдайда білім алушылардың жалпы саны
10-12 адамнан артық болмауы тиіс.
Білім алушылар саны бекітілген ең аз мөлшерден кем болған жағдайда пән ашылмайды.
Осы пәнге жазылған білім алушыларға тіркеу аяқталғаннан кейін 3 күннің ішінде бұл туралы
ескертіліп, пәнді қайта таңдаулары сұралады.
Белгілі бір оқу пәніне тіркелген білім алушылардың саны осы пәнге бекітілген ең көп
мөлшерден асып кеткен жағдайда бұл пән бойынша қосымша академиялық топ (ағым)
құрылады.
5.9. Магистратура мен РhD докторантура топтарын құру барысында университет ҚР
Білім және ғылым министрлігінің нормативтік-нұсқаулық құжаттарын басшылыққа алады.
Академиялық ағымдар білім алушылар контингенті аз мамандықтарды санамағанда
максимал есеппен 20-25 адамнан құрылады.
5.10. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да электрондық оқу-әдістемелік материалдарды (еПОӘК және т.б.) пайдалану арқылы қашықтықтан оқыту технологиялары қолданылады. ҚР
БҒМ нормативтік құжаттары бойынша белгіленген жағдайларда оқу жоспарындағы кейбір
пәндерді қашықтан оқуға болады.
Толығырақ §§7, 8, 13, 14, 18, 19, 34, 35 қараңыз.
6. Білім алушылардың өзіндік жұмысы
6.1. Кредиттік оқыту технологиясында білім беру бағдарламасын толық қанды меңгеру
үшін білім алушылар өздігінен орындайтын жұмыстарды кең көлемде атқарады. Өзіндік
жұмыс екі түрге бөлінеді: оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттің өзіндік
жұмысы (ОСӨЖ) және студенттің толығымен өзі орындайтын жұмысы (СӨЖ).
6.2. ОСӨЖ (офис-сағаттар) жеке график бойынша оқытушымен байланыста
орындалатын студенттің аудиториядан тыс жұмыс түрі болып табылады, ол факультет
деканы бекіткен жеке кесте бойынша жүргізіледі. ОСӨЖ барысында оқу бағдарламасындағы
анағұрлым қиын сұрақтар, үй тапсырмалары, курстық жобалар (жұмыстар) бойынша
консультациялар және семестрлік жұмыстардың, есептер мен басқа да СӨЖ
тапсырмаларының орындалуына бақылау жүргізіледі.
6.3. Өзіндік жұмыстың барлық түрі силлабус пен ПОӘК-та көрсетіліп, нақты
тапсырмалары, бағалау критерийлері және тапсырмаларды өткізу кестесі келтіріледі.
6.4. Егер өзіндік жұмыс тапсырмалары білім алушыға қиындық туғызбаса, оның офиссағаттар кестесінде көрсетілген аудиторияда болуы міндетті емес, оқытушы көрсетілген
аудиторияда толық уақытта болуы міндетті. ОСӨЖ/ОМӨЖ/ОДӨЖ орнына семинар,
практикалық және зертханалық сабақтарды жүргізуге болмайды.
Толығырақ §§7, 13, 14, 20, 42 қараңыз.
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7. Білім алушылардың ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жұмысы
7.1. Білім беру бағдарламаларын меңгеру аясында магистранттар мен докторанттар
ғылыми-зерттеу
(эксперименттік-зерттеу)
жұмысын
орындайды,
оған
ғылыми
жарияланымдар дайындығы мен магистрлік/докторлық диссертацияның орындалуы кіреді.
7.2. Ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жұмысы ғылыми жетекшілердің/
кеңесшілердің жетекшілігімен орындалады. Олар оқуға түскеннен кейін бірінші екі айда
факультет Ғылыми кеңесінің шешімі негізінде университет ректорының бұйрығымен
бекітіледі.
Ғылыми жетекші/кеңесшілердің кәсіби сәйкестігі білім алушының диссертациялық
зерттеу тақырыбы бойынша отандық және нольдік емес импакт-факторы бар шетелдік
басылымдардағы ғылыми жарияланымдармен дәлелденеді.
7.3. Ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жұмысын орындау үшін магистранттар
мен докторанттар жеке оқу жоспарымен қатар толық оқу мерзіміне жеке жұмыс жоспарын
жасайды; оған ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жұмысының жоспары, тәжірибеден
өту жоспары, диссертация тақырыбы, оның негіздемесі мен құрылымы, диссертация орындау
жоспары, ғылыми жарияланымдар мен шетелдік машықтану жоспары кіреді.
7.4. Магистратура/докторантурада білім алушылардың ғылыми жетекші/кеңесшілері
магистрант/докторанттардың жеке жұмыс жоспарларының құрастыруына қатысып, олардың
оқу және ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жұмысына бағыт береді және
жоспардағы барлық жұмыстардың сапалы да уақытылы орындалуына жауапты болады.
7.5. Магистрант/докторанттардың
ғылыми-зерттеу
(эксперименттік-зерттеу)
жұмысының кредиттері оқу семестрлері бойынша бөлінеді. Әр академиялық кезеңнің
аяғында ғылыми жетекші/кеңесшілердің қатысуымен мамандандырғыш кафедраның
отырысында білім алушылар жасалған жұмыс бойынша презентациясын ұсынады.
7.6. Магистранттар мен докторанттардың ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу)
жұмысының нәтижелері толық оқу мерзімінде 100-балдық шкалаға сәйкес ғылыми-зерттеу
(эксперименттік-зерттеу) жұмыстың әр сатысы бойынша бағаланады.
7.7. Магистранттар мен докторанттар жеке жұмыс жоспарын орындау барысында
диссертациялық зерттеу тақырыбы бойынша алыс-жақын шет елдердің алдыңғы қатардағы
ЖОО-да және/немесе ірі зерттеуші орталығында міндетті түрде шетелдік машықтанудан өту
керек.
Шетелдік ғылыми машықтану бағдарламасы ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу)
жұмыстың жеке жоспарына сәйкес әзірленіп, факультет Ғылыми кеңесінің шешімімен
бекітіледі. Шетелдік машықтануды қаржыландыру нормативтері ҚР БҒМ нормативтік
құжаттары және Университет білім алушылары мен ПОҚ шет елдерге іс сапарға шығу
ретінің ережесі бойынша бекітіледі.
Шет елдерге ғылыми машықтануға баратын магистранттар мен докторанттардың шетел
тілін меңгеру деңгейін дәлелдейтін сертификаты (ағылшын тілі үшін TOEFL, IELTS, басқа
тілдер үшін сертификаттары) болу керек.
Толығырақ §§7, 8, 14, 15, 30, 32, 33 қараңыз.
8. Білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бақылау
8.1. Білім алушылардың оқудағы жетістіктерін тексеру үшін бақылаудың келесі түрлері
мен формалары қарастырылған:
 ағымдағы бақылау
 аралық бақылау
 қорытынды бақылау.
8.2. Ағымдық бақылау - академиялық кезең ішінде, оқытушымен өткізілетін
аудиториялық және аудиториялардан тыс сабақтарда білім алушылардың білімін оқу
бағдарламасына сәйкес жүйелі түрде тексеру.
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8.3. Межелік бақылау–бір оқу пәнінің ірі бөлімін (модулін) аяқтағанда білім
алушылардың оқу жетістіктерін бақылау. Ол академиялық күнтізбе бойынша өткізіліп,
ағымдық бақылау нәтижелерінен тұрады. Межелік бақылау қорытындылары «Univer»
жүйесіндегі тізімдемеге қойылады. Межелік бақылау саны оқу жұмыс жоспарында
анықталып, пәннің силлабусында көрсетіледі.
8.4. Жартылай семестрлік емтихан (Midterm Examenation) – семестрдің 8-ші аптасында
өткізілетін білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бақылау. Midterm Examenation
бойынша үлгерімнің максимал көрсеткіші 100 балды құрайды. Midterm Examenation
нәтижелері «Univer» жүйесіндегі жеке тізімдемеге енгізіліп, пәннің қорытынды бағасында
ескеріледі.
8.5. Ағымдағы және аралық бақылауды өткізудің формасын пәннің ерекшелігіне
байланысты оқытушы белгілейді. Ағымдағы, межелік бақылаулар және жартылай семестрлік
емтихан коллоквиум немесе компьютерлік тестілеу, жазбаша бақылау жұмысы, білім
алушылардың пікірсайыстарға, дөңгелек үстелдерге, іскери ойындарға қатысуын бағалау,
жағдаятты тапсырмаларды шешу және т.б. түрде жүргізіледі. Ағымдағы және межелік
бақылау формасы туралы толық ақпарат пән бойынша жасалған силлабуста көрсетіліп
семестрдің алғашқы екі аптасында білім алушылар хабардар етіледі.
8.6. Ағымдағы бақылаудың қорытындысы ескеріліп, пәннің межелік бақылау бойынша
үлгерімінің максималды көрсеткіші 100 балды құрайды. Межелік бақылау қорытындысы
аттестациялау апталығының дүйсенбісінен кешіктірілмей «Univer» жүйесіндегі тізімдемеге
қойылады. Межелікбақылау аптасында 50 балдан жоғары баға қою ұсынылмайды.
Бағасын көтеру мақсатында межелік бақылау нәтижесін өзгертуге болмайды.
8.7. Егер білім алушы семестр ішінде межелік бақылаудан дәлелді себептермен
(ауырғаны туралы құжаты Алматы қаласының студент емханасында куәландырылған және
т.б.) баға алмаған жағдайда, ол «І» бағасына ие болады. «I» бағасын стандартты бағаға
өзгерту үшін рұқсат алған білім алушы оқытушымен кездесіп, орындалатын жұмыстың
көлемі мен түрлерін анықтауға тиіс.
8.8. Курстық жұмыс (жоба) тапсырмаған білім алушылар пән бойынша емтиханға
жіберілмейді.
8.9. Қорытынды бақылау – білім алушының оқудағы жетістіктерін пәнді оқып
болғаннан кейінгі сессия (аралық аттестация) кезінде бақылау. Қорытынды бақылауға
межелік бақылауларда 50 балдан ((МБ1+МБ2)/2) кем алған білім алушылар жіберілмейді.
Емтихандағы максималды баға – 100 балл.
8.10. Сессияның ұзақтығы және емтихандардың саны мамандық бойынша бекітілген
оқужұмыс жоспарына және академиялық күнтізбеге сәйкес анықталады. Емтихан сессиясын
ұйымдастырып өткізу жауапкершілігі деканға, университеттің АМД, ЖКБИ жәнеТіркеуші
офиске жүктеледі.
8.11. Білім алушылар барлық емтихандарды пәннің бекітілген оқу бағдарламасы
бойынша және жеке оқу жоспары мен оқу жұмыс жоспарына сәйкес қатаң тәртіппен
тапсырулары керек.
Әр оқу пәні бойынша емтиханның түрі мен тәртібін академиялық кезең басталғаннан
кейін бір ай мерзімінен кешіктірмей факультеттің Ғылыми кеңесі анықтайды.
Оқытудың сырттай бөлімі бойынша емтихан сессиялары, олардың мерзімдері мен оқу
жылындағы саны мамандық бойынша бекітілген оқу жоспарында анықталады.сырттай оқыту
түрі бойынша білім алушыларды емтиханға жіберу тәртібі күндізгі оқу түріндегідей
орындалады.
8.12. Соңғы курста жоғарғы білім беру бағдарламаларында көрсетілген көлемдегі оқу
пәндерін меңгеру деңгейін анықтау мен білім беру қызметінің сапасын бағалау мақсатымен
оқу жетістіктерін сырттан бақылау жүргізіледі.
Толығырақ §§7, 8, 13, 14, 37, 39,40,43, 44 қараңыз.
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9. Білім алушылардың білімін бағалау
9.1. Білім алушылардың барлық сабақ түрлері бойынша білімі балдық-рейтинг
жүйесіне сәйкес бағаланады.
Құзіреттіліктерді игеру деңгейін анықтау үшін кафедралар құзіреттілікке бағытталған
сұрақтарды құрастырып, оларды факультеттің әдістемелік бюро төрағасы (төрайымы)
бекітеді.
9.2. Қорытынды бақылау бойынша алынған баға оқу пәнінің емтихан тізімдемесіне
және (электрондық) сынақ кітапшасына жазылады. «F-қанағаттанарлықсыз» бағасы тек
емтихан тізімдемесіне енгізіледі.
Пән бойынша қорытынды бағада ағымдағы үлгерім бағасының үлесі 60 %-дан, ал
қорытынды бақылау бағасының үлесі 30 %-дан кем болмауы тиіс.
Межелік және қорытынды бақылау бағалары жақсы болған жағдайда пән бойынша
қорытынды баға есептеледі.
9.3. Емтихан нәтижелерін оқытушы тізімдемеге сай емтихан аяқталғаннан кейін 48
сағат ішінде «Univer»-ге енгізеді.
9.4. Егер білім алушы қойылған бағамен келіспесе, емтихан нәтижесі «Univer»
жүйесіндегі электрондық тізімдемеге қойылған күннің ертеңінен кешікпей апелляциялық
комиссия төрағасының атына апелляцияға өтініш бере алады.
Апелляция студент жауап парағында сұрақтың дұрыс еместігін немесе пәннің оқу
бағдарламасына сәйкес еместігін көрсеткен жағдайда ғана қарастырылады.
Ректордың бұйрығы бойынша сессия кезінде біліктілігі пәннің профиліне сай келетін
оқытушылардан құралған апелляциялық комиссия 24 сағат ішінде өтінішті қарап, бағаны
қайта қарау немесе бастапқы алған бағасын қалдыру туралы комиссия отырысының
хаттамасын жазуы керек. Апелляциялық комиссия білім алушының жазбаша жұмысын
немесе тест түріндегі емтихан нәтижесін қайта қарау негізінде шешім қабылдайды. Егер
білім алушы апелляция нәтижесінде емтиханда алған бағадан төмен баға алса, онда ол
транскриптке енгізіліп, GPA-ны есептегенде соңғы баға есепке алынады. Оқу ісі жөніндегі
проректор апелляциялық комиссияның шешімін бекіткеннен кейін офис-тіркеуші апелляция
нәтижесін енгізеді.
9.5. «AU», «F», бағаларын пәнді қайта оқып өзгертуге болады, бірақ олардың барлығы
транскриптке өзгертілген бағамен бірге енгізіліп, GPA соңғы алынған баға бойынша
есептеледі.
9.6. «F» бағасын алған жағдайда, білім алушының пәнді қайта оқуға (Retake) құқығы
бар, бірақ ол 3 реттен артық қайта оқылмайды. Пәнді қайта оқу тек ақылы негізде
жүргізіледі.
Сабақ басталғаннан кейін төрт апта өткен соң білім алушы пәннен бас тарта алмайды,
бас тартқан жағдайда білім алушыға осы пән бойынша «F» бағасы қойылады. Оқу пәніне
төленген ақы білім алушыға қайтарылмайды.
9.7. Таңдау пәнінен «қанағаттанарлықсыз» баға алған білім алушының белгіленген
тәртіп бойынша осы пәнді қайта оқуына немесе осы блоктағы басқа пәнді таңдауына құқығы
бар. Пәндер эдвайзердің және офис-тіркеушінің келісімімен ауыстырылады.
9.8. Егер білім алушы семестр ішінде межелік бақылаудан 50 балдан кем алмаса,
емтиханға дәлелді себептермен (ауырғаны туралы құжаты Алматы қаласының студент
емханасында куәландырылған және т.б.) келе алмаған жағдайда, ол «І» бағасына ие болады.
«І» бағасын алу үшін емтихан өткеннен кейін екі күннен кешікпей оқу ісі жөніндегі
проректорға оқытушысы, факультет деканы, оқу үдерісін жоспарлау және қамтамасыз ету
бөлімі және ДАВ директорының визаларын қойып, емтиханға келе алмаған себептерін
көрсетіп және осыны дәлелдейтін құжаттардың (анықтама) түпнұсқасын тіркеп, өтініш
береді. Егер емтиханға келмегені дәлелді деп танылса, оқу ісі жөніндегі проректор
келісімімен деканның өкімі бойынша білім алушыға «I» бағасы қойылып, емтихан
тапсырудың жеке кестесі жасалады.
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Оқытушы «І» бағасын стандартты («A», «B», «C», «D») бағаларға емтиханды қысқы
емтихан сессиясы жағдайында – келесі семестр басталған соң 30 күннің ішінде, жазғы
емтихан сессиясы жағдайында – жазғы семестрде Тіркеуші кеңсесінде тапсырғаннан кейін
өзгертіледі. Оқытушы жасаған емтихан (басқа жұмыстарды) тапсыру кестесіне сәйкес
Тіркеуші кеңсе «Univer» жүйесінде бағаны өзгерту үшін емтихан парағын береді. Егер
белгіленген мерзімде білім алушы барлық талаптарды орындамаса, оқытушы қол қойған
емтихан парағының негізінде тіркеуші кеңсе «I» бағасын «F», яғни «қанағаттанарлықсыз»
бағасына өзгертеді.
«I» бағасын қойған оқытушы университетте дәлелді себеппен болмаған жағдайда,
пәнді аяқтап, «I» бағасын стандарттыға ауыстыру үшін кафедра меңгерушісі басқа
оқытушыны тағайындайды. Егер білім алушы бағаны түзету мерзімі аяқталмай
университеттен кетіп қалса, онда «I» бағасы транскрипте өзгеріссіз қалады.
9.9. «AU» бағасы қорытынды бағаны алмай-ақ пәнге қатысқысы келетін білім
алушыларға қойылады. Мұндай пәнді өту төлем ақысы ҚазҰУ-дың белгілеген құны
бойынша толық көлемде төленеді. Оқытылатын пәнге тыңдаушы ретінде тіркелген білім
алушы ол туралы Тіркеуші кеңсеге хабарлауы тиіс. Мұндай білім алушының емтихан
тізімдемесіне автоматты түрде «AU» бағасы қойылады.
9.10. Оқу пәнінің тыңдаушылары ретінде ҚазҰУ-дың білім алушыларымен қатар
университетте білім алушы ретінде тіркелмеген, бірақ осы пән бойынша оқу ақысын төлеген
тұлғалар да қатыса алады.
9.11. Білім алушы «Add/Drop» қайта тіркеу аяқталғанға дейінгі бірінші аптаның ішінде
пәннен бас тартатын шешімін негіздеп Тіркеуші кеңсе жетекшісінің атына өтініш жаза
алады. Өтініш міндетті түрде эдвайзермен келісілуі тиіс. Мәселе оңынан шешілген жағдайда,
деканның қолы қойылған өтініш Тіркеуші кеңсеге жіберіледі.
9.12. Білім алушы пәнді оқудан академиялық себеп бойынша әкімшілік тәртіппен «AW»
(Academic Withdrawal) бағасы қойылып шеттетілуі мүмкін. Пәннен әкімшілік тәртіппен
шығарудың себептері мыналар:
- оқылып жатқан курсқа ешбір себепсіз жүйелі түрде қатыспау (36 сағат);
- жеке тапсырмаларды, СӨЖ/МӨЖ орындамау, жұмыстарды тапсыру кестесін тұрақты
түрде бұзу, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың басқа да оқу ережелерін бұзу;
-ішкі тәртіп ережелерін бұзу.
Пәннен академиялық себеппен шеттетудің қосымша шарттарын оқытушы өзінің
силлабусында көрсетуі мүмкін. Міндетті пәндердің қатарына енетін пәндерден әкімшілік
жолмен шығарылған жағдайда білім алушы оны тек ақылы түрде қайта оқи алады.
9.13. Қорытынды бақылау бойынша оң бағаны көтермелеу мақсатында қайта тапсыруға
рұқсат берілмейді.
9.14. Емтихандағы тәртіп ережесіне сәйкес емтихан тәртібін бұзған (шпаргалка, ұялы
телефон қолдану, дәлелсіз себептермен кешігу және т.б.) білім алушы емтиханнан
шығарылып, оған «F» бағасы қойылып, осы пән тек ақылы түрде қайта оқытылады.
Емтихан тәртібін қайта бұзғаны үшін білім алушы факультеттің Этика кеңесінің
ұсынысы бойынша оқудан шығарылуы мүмкін.
Бейнекамера жазбасы бойынша емтиханда тәртіп бұзған жағдайлар (шпаргалка, ұялы
телефон қолдану, дәлелсіз себептермен кешігу, бір-бірімен сөйлесу және т.б.) анықталса,
пәнбойынша қорытынды бағаның күші 6 айдың ішінде жойлуы мүмкін.
9.15. Толық көлемде курс бағдарламасынан өткен, өту балының жинай алмаған білім
алушыларға өзінің орташа үлгерім балын (GPA) жоғарылатуы үшін жазғы семестрде белгілі
бір пәндерді (мемлекеттік емтихан тапсырылатын "Қазақстан тарихы" пәнінен басқа)
белгіленген тәртіп бойынша, ақылы түрде қайта оқуына және сол пәндерден қайта емтихан
тапсыруына мүмкіндік беріледі.
9.16. Белгіленген GPA балының деңгейіне жеткен білім алушылар университет
ректорының бұйрығымен келесі курсқа өтеді. Курстан курсқа өту үшін қажет GPA балын оқу
жылы басында факультеттің Ғылыми кеңесі бекітеді. Бекітілген GPA балын жинай алмаған
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білім алушы ақылы түрде курсты қайта оқу үшін қалдырылады. Қайта оқу курсына қалған
білім алушы бұрынғы қабылданған жеке оқу жоспары бойынша оқуға немесе белгіленген
тәртіп бойынша жаңадан жеке оқу жоспарын құрастыруға құқылы.
9.17. Белгіленген GPA балын жинап, келесі курсқа өткен білім алушының академиялық
қарызы болған жағдайда ол осы пәндерді ақылы негізде қайта оқуына болады.
9.18. Білім алу гранттарының иегерлері қайта оқу курсына қалған жағдайда грантынан
айырылып, өзінің оқуын тек ақылы түрде жалғастыра алады. GPA өту балын жинап, бірақ
академиялық қарызымен келесі курсқа өткен білім алушылар грантынан айырылмайды. Бұл
жағдайда қарызы бар пәндерді ақылы түрде қайта оқып емтихан тапсырады. Мамандықтар
бойынша бір кредиттің құнын Экономика және бюджеттік жоспарлау департаменті
анықтайды.
Толығырақ §§7, 8, 13, 14, 37, 40, 43, 44, 45 қараңыз.
10. Практиканы ұйымдастыру және практикадан өту
10.1. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да негізгі және міндетті түрде өтілетін практикалары
- оқу, педагогикалық, өндірістік, диплом алды, зерттеу.
10.2. Практиканың барлық түрлері практиканың негізгі талаптары көрсетілген практика
бағдарламаларына сәйкес жүргізіледі. Мамандық саласын, мекеме, ұйымдардың
сипаттамасын, тәжірибе өтетін жерді ескере отырып, бағдарлама мамандандырғыш
кафедрада жасалып, факультеттің Ғылыми кеңесінде бекітіледі.
10.3. Түлекті дайындау деңгейіне сәйкес барлық кезеңдегі практика білім алушылардың
кәсіби дағдыларын меңгеруінің үздіксіздігі мен бірізділігін қамтамасыз етуге бағытталуы
керек.
10.4. Білім алушылардың оқу практикасы университеттің бөлімшелерінде немесе
кәсіпорындарда, мекемелер мен ұйымдарда өткізілуі мүмкін.
Білім алушылардың өндірістік, соның ішінде дипломалды практикасы тәртіп бойынша
практика базасымен қамтамасыз ету туралы келісімдерге сәйкес практика базасы болып
табылатын кәсіпорындарда, мекемелер мен ұйымдарда өткізіледі.
10.5. Практиканы өткізу мерзімін оқу жоспары мен академиялық күнтізбеге сәйкес
университеттің оқу-өндірістік базасының, ұйымдардың практикалық базасы мен білім
алушылардың теориялық даярлық деңгейінің барлық мүмкіндіктерін ескере отырып
университет белгілейді.
10.6. Мамандықтардың оқу жоспарлары бойынша әрбір практиканың түріне сәйкес
кредиттер саны анықталады. Білім алушыларпрактиканың сәйкес түріне тіркеліп, оны өзінің
жеке оқу жоспарына енгізеді. Практиканың нәтижелерін білім алушы-практикант жазбаша
есеп түрінде рәсімдеп, оны кафедра комиссиясының алдында қорғайды. Білім алушының
практикадан өту барысында алған бағасы теориялық оқу бағаларына теңестіріліп, стипендия
тағайындау, білім алушының жалпы GPA-ын есептеу және келесі оқу жылына көшіру
кезінде есепке алынып, тәжірибе бойынша тізімдемеге енгізіледі.
10.7. Практиканың жалпы қорытындысы факультеттің Ғылыми кеңесінде
практикабазасы өкілдерінің қатысуымен шығарылады.
10.8. Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратура мен докторантураның білім беру
бағдарламасы практиканың екі түрін қамтиды: педагогикалық – білім беру мекемелерінде
және зерттеу – диссертация орындау орындарында. Магистратура мен докторантурадағы
педагогикалық практиканың мақсаты – жоғары оқу орнындағы ғылыми-педагогикалық
қызметке дайындау; жоғарғы мектепте арнайы пәндерді оқыту, білім алушылардың оқу
қызметін ұйымдастыру, пән бойынша оқу-әдістемелік жұмыстан тұратын оқу-тәрбие
үдерісін жүзеге асырудың практикалық дағдыларын меңгеру. Педагогикалық практика
теориялық оқу кезеңінде, оқу үдерісімен қатар өткізілуі мүмкін.
Зерттеу практикасы диссертациялық зерттеу үшін отандық және шетелдік ғылымның
жаңа әдіснамалық және технологиялық жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің,
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эксперименттік мәліметтерді іріктеп талдаудың заманауи әдістерімен танысу, тәжірибелік
және фактологиялық материалды жинау мақсатыменөткізіледі.
Бейіндік магистратура мен докторантураның білім беру бағдарламасына өндірістік
практика кіреді. Өндірістік практика оқу үдерісінде жинақталған теориялық білімді бекітуге,
ғылыми-зерттеу және кәсіби құзыреттіліктерді арттыруға бағытталған.
10.9. Магистранттар мен докторанттардың практикасыоқу жоспарында, практика
бағдарламасында және жеке жұмыс жоспарында белгіленген көлемде бекітілген
академиялық күнтізбе мен жеке жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі.
10.10. Педагогикалықпрактиканың нәтижелері қорытынды конференцияда талқыланып,
білім алушылар баяндамалар мен хабарламалар жасайды. Педагогикалық практиканың
бағасын педагогика, психология пәндерінің оқытушылары мен мамандандырғыш кафедрадан
практика жетекшісі кіретін комиссия қояды.
Зерттеу және өндірістік практиканың қорытындылары кафедра комиссиясына берілетін
жазбаша есеп түрінде рәсімделеді.
Толығырақ §§7, 13, 14, 21, 22 қараңыз.
11. «Қазақстан тарихы» бойынша мемлекеттік емтиханды ұйымдастыру және өткізу
11.1. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де бакалавриаттың барлық академиялық
бағдарламаларында Қазақстан тарихын оқу міндетті талап болып табылады. Бакалавриаттың
барлық мамандықтарында білім алушылар «Қазақстан тарихы» пәнін оқып біткен соң,
академиялық күнтізбеге сәйкес аралық аттестация кезінде мемлекеттік емтихан тапсырады.
11.2. Жоғары білім базасында оқу мерзімі жылдамдатылған қысқартылған білім беру
бағдарламалары бойынша білім алушылар «Қазақстан тарихын» оқымайды және емтихан
тапсырмайды.
11.3. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханның оқу жұмыс бағдарламасы сол пәннің үлгілік оқу бағдарламасы негізінде жасалып, университеттің Ғылыми
кеңесінде бекітіледі. Мемлекеттік емтиханды өткізу түрін факультеттің Ғылыми кеңесі
анықтайды.
11.4. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша емтихан қабылдау үшін құрамында төрағасы
және комиссия мүшелері бар Мемлекеттік емтихан комиссия (МЕК) бір күнтізбелік жылға
құрылады. МЕК төрағасының кандидатурасы ағымдағы жылдың 1 қарашасынан
кешіктірілмей ҚР БҒМ-ға жіберіледі және оны министрлік осы жылдың 1 желтоқсанынан
кешіктірмей бекітеді. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша тапсырылған мемлекеттік
емтиханның нәтижелері оны өткізу қарастырылған сессияның қорытындыларын шығарған
кезде есептеледі.
11.5. Мемлекеттік емтихандағы «қанағаттанарлықсыз» деген бағаны жақсы бағаға
қайта тапсыру үшін білім алушы теориялық оқу кезеңінде оқу жұмыс жоспарында
қарастырылған пәндер бойынша барлық оқу сабақтарына ақылы түрде қатысып, ағымдық
және межелік бақылаулардың талаптарын орындап, мемлекеттік емтиханға рұқсат алып оны
тапсырады.
11.6. Мемлекеттік емтихан бойынша алған оң бағаны көтермелеу мақсатында оны
қайта тапсыруға рұқсат берілмейді.
Толығырақ §§7, 8, 13, 18 қараңыз.
12. Білім алушылардың академиялық ұтқырлығы
12.1. Білім алушылардың немесе оқытушы-зерттеушілерді белгілі бір академиялық
кезеңге: семестр немесе оқу жылына өзге жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шетелде)
игерген білім бағдарламаларын міндетті түрде кредиттерді қайта есепке алып өз ЖОО-сында
немесе өзге ЖОО-да білімін жалғастыру немесе зерттеулер жүргізу үшін 10 күннен 4 айға
дейін мерзімге барып келуі.
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12.2. Академиялық ұтқырлықтың формалары: білімдік машықтану, ғылыми
машықтану.
1) Білімдік (академиялық) машықтану – өзге отандық немесе шетелдік ЖОО-да
оқылатын пәндер көрсетілген білім алушының жеке жоспары немесе халықаралық (соның
ішінде бірлескен) білім беру бағдарламасының негізіндегі оқу, біліктілікті арттыру немесе
қайта дайындықтан өту.
2) Ғылыми (зерттеу) машықтану – өзге ЖОО-лар мен елдердің кітапханалық қоры
мен басқа ресурстарының негізінде мамандық бойынша дипломдық жұмыс, диссертация,
монография жазу және/немесе оқулық, оқу құралын дайындау үшін ғылыми-теориялық,
ғылыми-практикалық сипаттағы ақпараттар мен материалдарды жинақтау және талдау
жұмыстарын атқару.
12.3. Академиялық ұтқырлықтың түрлері: жеке, топтық (ұжымдық), ішкі (ел ішінде),
сыртқы (халықаралық), кіріс (халықаралық), қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді академиялық
ұтқырлық.
1) Жеке академиялық ұтқырлық - білім алушылардың белгілі бір кезеңге өзге жоғары
оқу орнына (ел ішінде немесе шетелде) игерген білім бағдарламаларын міндетті түрде
кредиттерді қайта есепке алып өз ЖОО немесе өзге ЖОО-да ұзақ мерзімді академиялық
ұтқырлық шеңберінде білімін жалғастыру немесе зерттеулер жүргізу үшін барып келуі.
2) Топтық (ұжымдық) ұтқырлық– білім алушылардың өздігінен немесе оқытушының
жетекшілігімен топ құрамында белгілі бір кезеңге өзге жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе
шетелде) игерген білім бағдарламаларын міндетті түрде кредиттерді қайта есепке алып өз
ЖОО-сында немесе өзге ЖОО-да ұзақ мерзімді академиялық ұтқырлық шеңберінде білімін
жалғастыру немесе зерттеулер жүргізу үшін барып келуі.
3) Ішкі академиялық ұтқырлық - білім алушылардың немесе оқытушы-зерттеушілерді
белгілі бір академиялық кезеңге: семестр немесе оқу жылына Қазақстанның өзге жоғары оқу
орнына игерген білім бағдарламаларын міндетті түрде кредиттерді қайта есепке алып өз
ЖОО немесе өзге ЖОО-да білімін жалғастыру немесе зерттеулер жүргізу үшін барып келуі.
4) Сыртқы (халықаралық) академиялық ұтқырлық– білім алушылардың немесе
оқытушы-зерттеушілерді белгілі бір академиялық кезеңге: семестр немесе оқу жылына
шетелдік жоғары оқу орнына игерген білім бағдарламаларын міндетті түрде кредиттерді
қайта есепке алып өз ЖОО немесе өзге ЖОО-да білімін жалғастыру немесе зерттеулер
жүргізу үшін барып келуі.
5) Кіріс (халықаралық) академиялық ұтқырлық– шетелдікбілім алушылардың 10
күннен 1 оқу жылына (игерген білім бағдарламаларын кредиттер мен бағалар түрінде ұзақ
мерзімді академиялық ұтқырлық шеңберінде)дейін мерзімге жоғары оқу орнында білім алу,
зерттеулер жүргізу және машықтанудан өту үшін келіп кетуі.
5) Қысқа мерзімді академиялық ұтқырлық– білім алушылардың өзге жоғары
орындарына және өзге оқу орындарынан 10 күннен 4 айға дейін мерзімге барып келуі және
келіп кетуі.
6) Ұзақ мерзімді академиялық ұтқырлық– білім алушылардың өзге жоғары орындарына
және өзге оқу орындарынан 4 айдан 1 жылға дейін мерзімге барып келуі және келіп кетуі.
12.4. Университет білім алушылары шетелдік жоғары оқу орындарына білім, ғылыми
іс-сапарға барып, машықтануға құқылы.
12.5. Білім алушылардың академиялық ұтқырлығын қамтамасыз ету мен жүзеге
асырудың мақсаттары, міндеттері және жалпы ережелері Болон үдерісінің негізгі
ұстанымдарына сәйкес келеді.
12.6. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ білім алушыларының академиялық ұтқырлығы ЖОО
арасындағы келісімдер немесе бірлескен жобалар: ішкі ұтқырлық үшін - білім алушы,
жіберетін және қабылдайтын ЖОО арасындағы үш жақты келісім, халықаралық ұтқырлық
үшін – шақыру шеңберінде жүзеге асырылады.
Толығырақ §§6, 23 қараңыз.
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13. Білім алушылардың қорытынды аттестациясы
13.1. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да білім алушылардың қорытынды аттестациясы
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарына академиялық күнтізбеде
көрсетіліп, мамандықтың оқужұмыс жоспарларында бекітілген мерзімде өткізіледі.
Бакалавриат білім алушыларының қорытынды аттестациясы мемлекеттік емтихан
тапсыру және дипломдық жұмыс (жоба) қорғау түрінде өткізіледі. Магистратура мен
докторантура білім алушыларының қорытынды аттестациясы кешенді емтихан мен
диссертацияны қорғаудан тұрады.
13.2. Білім алушыларды қорытынды аттестациядан өткізу үшін барлық оқу түрлері
бойынша әрбір мамандық үшін мемлекеттік аттестация комиссиялары (МАК) құрылады.
Факультет декандары ағымдағы жылдың 15 қазанына дейін Академиялық мәселелер
бойынша департаменттің оқу үдерісін жоспарлау және қамтамасыз ету бөліміне және
Жоғары оқу орнынан кейінгі институтқа бітіруші мамандардың саласына сәйкес тәжірибелік
еңбек өтілі бар және аталған ЖОО-да жұмыс істемейтін профессорлар, доценттер, ғалымдар,
оқытушылар, өндірістің тәжірибелі мамандары және мұғалімдер ішінен МАК төрағаларының
кандидатураларын ұсынады. МАК төрағасының кандидатурасы ағымдағы жылдың 1
қарашасынан кешіктірмей ҚР БжҒМ жіберіледі де, сол жылдың 20 желтоқсанынан
кешіктірмей министрлік тарапынан бекітіледі
13.3. Білім алушылар қорытынды аттестацияға тізім бойынша факультет деканының
өкімімен (универстет бойынша бұйрық) рәсімделіп қорытынды аттестациялаудан кемінде екі
апта бұрын МАК-қа жіберіледі. Магистрлік не докторлық диссертацияны қорғауға білім
алушылар МАК төрағасының ұсынысымен университет ректорының бұйрығымен жіберіледі.
Қорытынды аттестацияға жұмыс және жеке оқу жоспарлары мен оқу жұмыс
бағдарламаларына сәйкес оқу үдерісін толық аяқтаған білім алушылар жіберіледі. Бітіруші
курстың студенті жұмыс және жеке оқу жоспары талаптарын және оқу жұмыс
бағдарламасын орындамаса жазғы семестрден өткізілместен оқу курсына қайта оқуға
қалдырылады.
13.4. Ректор бекіткен МАК жұмыс кестесі МАК жұмысы басталуына екі апта қалғаннан
кешіктірмей жалпы назарға жеткізіледі.
13.5. Бакалавриаттың соңғы курсында білім алушылардың диплом жұмыстарының
рецензенттері жұмыс орны мен атқаратын қызметі көрсетіліп және диплом жұмыстарының
тақырыптары бітіру курсының басындафакультет ұсынған жалпы тізім бойынша ректордың
бұйрығымен бекітіледі.
13.6. Магистранттар мен докторанттардың диссертациялық жұмыстарының
тақырыптары оқудың алғашқы екі ай ішінде университет Ғылыми кеңесінің шешімі
бойынша ректордың бұйрығымен бекітіледі.
13.7. Дипломдық жұмысты, магистрлік не докторлық диссертацияны рецензиялауды
тек қорғалатын жұмыс профиліне сәйкес мамандыққа ие, сырт мекемелердің мамандары ғана
жүзеге асыра алады.
13.8. Кешенді емтихан магистратурада диссертацияны қорғаудан бір ай бұрын және
докторантурада үш ай бұрын қабылданады.
13.9. Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихандардың жұмыс бағдарламаларын,
магистратура мен докторантурадағы кешенді емтихандар бағдарламаларын, осы емтиханға
енгізілген пәндердің оқу бағдарламасы негізінде оларды өткізу технологиясынуниверситет өз
бетінше құрастырып, бекітеді.
13.10. Дипломдық жұмыс (магистрлік диссертация) МАК ашық отырысында
қорғалады. Докторлық диссертация диссертациялық кеңестің отырысында қорғалады.
13.11. Студентке мынадай жағдайда дипломдық жұмыстың (жобаның) орнына екі
мемлекеттік емтихан тапсыруға рұқсат етіледі:
1) денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтаманың негізінде стационарда ұзақ
емделгенде (бір айдан артық);
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2) бала тууы туралы куәлігінің негізінде 3 жасқа дейінгі балалары бар;
3) ата-аналарының денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтамасының негізінде
ауру ата-анасын күтуші;
4) мүгедектік туралы медициналық анықтаманың негізінде мүмкіндігі шектеулі
мүгедек.
13.12. Білім алушы бітіру жұмысын (диплом жұмысы/ жоба немесе
магистрлік/докторлық диссертация) ғылыми жетекшісінің (магистрлер мен PhD үшін) оң
пікірі болған жағдайда қорғайды. Егер ғылыми жетекші (магистрлер мен PhD үшін)
«қорғауға жіберілмейді» деген теріс қорытынды шығарса, білім алушы бітіру жұмысын
қорғамайды.
13.13. Магистрлік диссертацияның тақырыбы бойынша кемінде бір, докторлық
диссертация тақырыбы бойынша кемінде жеті ғылыми мақала ашық басылымда жариялануы
керек.
13.14. Дипломдық жұмыстар (жобалар), магистрлік және докторлық диссертациялар
плагиатқа міндетті түрде тексеріледі.
13.15. Мемлекеттік және кешенді емтихандарды тапсыру мен диплом жұмыстарды,
магистрлік,
докторлық
диссертацияларды
қорғау
нәтижелері
сол
күні
жарияланады.Қорғаудың бағасы, сондай-ақ біліктілік пен академиялық дәреже және
мемлекеттік үлгідегі диплом (үздік, үздік емес) беру туралы шешім МАК-тың жабық
мәжілісінде комиссия мүшелері мен мәжіліске қатысушылар ашық дауысқа салып көпшілік
дауыспен қабылданады.
13.16. Бағаны жоғарылату мақсатымен мемлекеттік/кешенді емтихандарды қайта
тапсыру және диплом жұмыстарын (магистрлік, докторлық диссертация) қайта қорғауға
рұқсат етілмейді.
13.17. Мемлекеттік/кешенді емтиханға себепті жағдайлармен келмеген білім алушы
МАК төрағасының атына өтініш жазады, ақтау құжаттарын өткізіп, емтиханды комиссияның
келесі мәжілісінде тапсыра алады. Кешенді емтиханды жақсы бағаға тапсырған
магистрант/докторант магистрлік/докторлық диссертациясын қорғауға жіберіледі.
13.18.Қанағаттанарлықсыз бағаға ие боған тұлғаларға мемлекеттік/кешенді емтиханды
қайта тапсыруға және/немесе дипломдық жұмысты/магистрлік диссертацияны қайта
қорғауға қорытынды аттестацияның осы кезеңінде рұқсат етілмейді. Қанағаттанарлықсыз
баға қойылғаннан кейін МАК-қа ұсынылған денсаулық күйі туралы анықтамалар
қарастырылмайды.
13.19. Дипломдық/магистрлік диссертацияны қорғау қанағаттанарлықсыз деп табылса,
МАК сол жұмысты енгізілген өзгерістерімен немесе жаңа тақырыппен қайта қорғауға
мүмкіндік береді.
13.20. Қорытынды аттестациядан «қанағаттанарлықсыз» деген бағаға ие болған білім
алушылар ЖОО жетекшісінің бұйрығымен оқудан шығарылып, оларға белгіленген үлгідеге
Анықтама беріледі.
13.21. Білім алушының қорытынды аттестациядан қайта өтуі алдыңғы қорытынды
аттестациядан «қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда ғана келесі қорытынды аттестация
кезеңінде тек бұрынғы формада жүргізіледі. Мұндай жағдайда мемлекеттік емтиханды
тапсыра алмаған тұлғаларға арналған пәндер тізімі білім алушының теориялық курсты
аяқтаған жылы бекітілген оқу жұмыс жоспарымен анықталады.
13.22. Қорытынды аттестация нәтижесі бойынша университеттен шығарылған білім
алушы келесі оқу жылының қорытынды аттестациясынан кем дегенде екі апта бұрын білім
беру ұйымының басшысының атына «F» «қанағаттанарлықсыз» баға алған формаларына
жіберуге рұқсат беру жөнінде өтініш жазады. Білім алушы емтиханды қайта тапсыруға
немесе диплом жұмысын қорғауға тек ақылы негізде жіберіледі.
13.23. Қорытынды аттестациядан өткен және жоғары білімнің кәсіби білім беру
бағдарламасын меңгергенін дәлелдеген білім алушыға МАК-тың шешімімен мамандығына
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сай біліктілік және (немесе) «бакалавр» академиялық дәрежесі бойынша қосымшасы
тіркелген мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі.
Қорытынды аттестациядан өткен магистратураның кәсіби білім беру бағдарламасын
меңгергенін дәлелдеген білім алушыға МАК-тың шешімімен мамандығына сай біліктілік
немесе «магистр» академиялық дәрежесі бойынша қосымшасы тіркелген мемлекеттік
үлгідегі диплом беріледі.
Қорытынды аттестациядан өткен докторантураның кәсіби білім беру бағдарламасын
меңгергенін дәлелдеген білім алушыға диссертациялық кеңестің ұсынысы бойынша ҚР БҒМ
БҒСБК «философия докторы» (PhD) немесе «профиль бойынша доктор» ғылыми дәрежесін
береді.
13.24. Философия докторының (PhD) немесе профиль бойынша доктор дайындайтын
оқу үдерісінің аяқталуының негізгі критерийі докторанттың Жалпыға міндетті білім
стандарты бойынша көлемде білім беру бағдарламасын меңгеруі болып табылады.
Магистратураның білім беру бағдарламасын мерзімінен бұрын меңгеріп,
диссертацияны сәтті қорғаған жағдайда магистрантқа оқу мерзіміне қарамай магистр
академиялық дәрежесі беріледі.
Докторантураның білім беру бағдарламасын мерзімінен бұрын меңгеріп,
диссертацияны сәтті қорғаған және докторантқа ғылыми дәрежесін беру туралы
диссертациялық кеңестің ұсынысын ҚР БҒМ БҒСБК қанағаттандырған жағдайда оқу
мерзіміне қарамай білім алушыға PhD докторы немесе профиль бойынша доктор ғылыми
дәрежесі беріледі.
13.25. Емтихандарды және дифференциалдық сынақтарды А, А- – «өте жақсы», В, В+,
В-» жақсы бағаларға тапсырған және оқудың бүкіл кезеңінде орташа үлгерім балы (GRA)
3,5-ден төмен болмаса, сондай-ақ барлық мемлекеттік емтихандарды және дипломдық
жұмысты А, А- – «өте жақсы» бағаға қорғаса үздік диплом беріледі (әскери дайындық
бойынша баға есепке алынбайды).
Егер білім алушы оқу кезінде емтиханды қайта тапсырса, осы ережелердің талаптарына
сәйкестігіне қарамастан, үздік диплом ала алмайды.
13.26. Білім беру бағдарламасы бойынша теориялық оқу курсын толық меңгерген, бірақ
ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) компонентін орындамаған магистранттар мен
докторанттарға зерттеу компонентінің кредиттерін қайта меңгеріп, диссертациясын келесі
оқу жылында ақылы негізде қорғауға мүмкіндік беріледі. Мұндай жағдайда ғылыми-зерттеу
(эксперименттік-зерттеу) компонентінің игерілмеген кредиттері ғана төленеді.
13.27. Аккредитациядан өткен мамандықтардың түлектерінің қалауымен ақылы негізде
Diploma Supplement дипломға Еуропалық қосымша беріледі.
Толығырақ §§7, 8, 13, 14, 15, 31, 32, 33, 36 қараңыз.
14. Білім алушылардың оқу жетістіктері тарихын тіркеу
14.1. Білімалушылардыңоқужетістіктерініңтарихы
- пәндер, оқытушылар, межелік және қорытынды бақылау, аралық және қорытынды
аттестация, сондай-ақ практиканың барлық түрлерінің нәтижелері көрсетілген электрондық
сынақ кітапшасында;
- белгілі оқу кезеңінде меңгерілген пәндер, олардың кредиттері мен әріптік және
сандық бағалары көрсетілген тізімнен тұратын транскрипттетіркеледі.
14.2. Транскриптте білім алушының барлық қорытынды бағалары, сонымен қатар қайта
тапсырған емтиханның оң нәтижелері жазылады.
14.3. Транскрипт оқудан шыққанда, академиялық ұтқырлық үшін, шетелдік
машықтануға кету үшін, төлем ақысын жеңілдету бұйрығы үшін, Президенттік және атаулы
стипендия алу үшін, ақылы негіздегі оқудан білім грантына ауысу үшін, компанияларда
практикадан өту үшін, банктен несие алу үшін, университет ішінде немесе басқа ЖОО-ларға
ауысу үшін, диссертация қорғағаннан кейін докторанттарға БҒМ БҒСБК өткізу үшін,
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сонымен қатар пререквизиттер бойынша айырмашылықтарын жойған, университетте
академиялық бағдарламалар (ішкі, сыртқы) бойынша оқыған білім алушыларға беріледі.
14.4. Барлық оқылған пәндердің, кәсіби практикалардың, қорытынды аттестацияның
нәтижелері, бағалары, кредитпен көрсетілген көлемі мен GPA көрсетілген 3 тілдегі
транскрипт негізінде дипломға қосымша әзірленеді.
14.5. Белгіленген формадағы транскрипт Тіркеуші кеңседе беріледі.
Толығырақ §§7, 8, 13, 14 қараңыз.
15. Білім алушыларды университеттен шығару, академиялық демалыс беру
15.1. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ білім алушысы университеттен мына себептермен
шығарылуы мүмкін:
 өз еркімен
 басқа оқу орнына ауысуына байланысты.
 оқу тәртібін бұзғандығы үшін, университетпен байланысын үзгендігі үшін, дәлелсіз
себептермен сабаққа қатыспау (қатыспаған сағат саны 36-дан асқан жағдайда), академиялық
демалыс мерзімі аяқталғаннан кейін немесе шетелдік іссапардан соң (2 аптадан астам
уақытта келмегені үшін); емтихан сессисына келмеу; емтихан тәртібін бұзғандығы үшін.
 оқу ақысын төлемеу.
 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Жарғысын, ішкі тәртіп ережелерін, Студент абыройы
кодексін бұзғаны үшін.
15.2. Ауырғаннан кейін АМД Оқу үдерісін жоспарлау және қамтамасыз ету бөліміне
немесе Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтына 3 күннің ішінде тапсырылған
студенттік емханада бекітілген медициналық анықтама арқылы дәлелденген медициналық
жағдайлар, шетелдік іссапарға шығу, университет әкімшілігінің келісуімен республика
деңгейіндегі әртүрлі шараларға және спорттық жарыстарға қатысу, сонымен қатар құжатпен
дәлелденген форс-мажорлық жағдайлар сабақты жіберудің дәлелді себептері болып
саналады.
15.3. Мемлекеттік грант иегері болып табылатын білім алушы университеттен шығарылған жағдайда мемлекеттік гранттан айырылады.
15.4. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың білім алушылары медициналық көрсеткіші
бойынша және ҚР Қарулы Күштері қатарына шақырылуына байланысты академиялық
демалыс алуға құқығы бар.
Академиялық демалыс беру процедурасы Қазақстан Республикасының «Білім туралы»
Заңына және ҚР БҒМ нормативті құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.
Оқу жұмыс жоспарындағы пән айырмашылығын жою үшін академиялық демалыстан
қайтып келген білім алушы қажетті пәндерге тіркеледі және семестр бойында ағымдағы
топтармен немесе қосымша семестрде қайта оқиды. Білім грантының иегерлері академиялық
демалыстан және іссапардан кейін қайтадан тегін оқиды (бір рет), келісім-шартпен білім
алушылар ақылы түрде оқиды. Туберкулез ауруына шалдығу себебімен академиялық
демалыстан қайтып келген білім алушылар оқу жоспарларындағы айырмашылықтарды
оқудың ақылы-ақысыз түріне қарамастан семестр бойы тегін оқып тапсырады.
Толығырақ §12 қараңыз.
16. Білім алушыларды ауыстыру тәртібі (білім алушының басқа ЖОО-дан,
университет ішінде және курстан курсқа ауысуы)
16.1. Студенттер мен магистранттарды басқа ЖОО-дан әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетіне ауыстыру тек ақылы негізде ғана жүзеге асырылады.
Ауысатын студенттің ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе кешенді тестілеудің
сертификатындағы балл саны 60-тан төмен болмауы және орташа үлгерім балы (GPA - Grade
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Point Average) әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да белгіленген ауысу балынан төмен болмауы
тиіс. Оқуға түсу үшін шығармашылық емтихан тапсыру көзделген мамандықтарға ауысатын
студенттердің ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе кешенді тестілеудің сертификатындағы
балл саны 60-тан кем болмау керек, оның ішінде: Қазақстан тарихы – 15-тен, Қазақ/Орыс тілі
-15-тен, әр шығармышылық емтихан – 15-тен кем болмауы тиіс.
Ауысудың міндетті шарты білім алушының жеке оқу жоспары бойынша меңгерілетін
бағдарламаның бірінші академиялық кезеңді аяқтау болып табылады.
16.2. Білім алушының университеттің ішінде бір мамандықтан екінші мамандыққа, бір
формадан екінші формаға ауысуы оқылатын курс пен академиялық айырымын анықтау
арқылы ақылы түрде жүзеге асырылады.
Бұрын оқудан шығарылған білім алушыларды әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың білім
алушылары қатарына қабылдау барлық оқу түріне оқудан шығару мерзіміне байланыссыз
демалыс кезінде ректордың бұйрығымен орындалады. Қайта қабылдаудың міндетті шарты
білім алушының меңгерілетін бағдарламаның бірінші академиялық кезеңін жеке оқу
жоспары бойынша аяқтауы болып табылады.
Білім алушыны ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде олардың әрі қарай оқу курсы
пререквизиттерді есепке ала отырып айқындалады.
16.3. Магистранттар мен докторанттардың ауысу кезінде басқа ЖОО-да оқылған
элективті пәндерді қайта есептеу үшін олардың әл-Фараби атындағы ҚазҰУ білім беру
бағдарламасының мазмұнына сәйкестігі анықталу керек. Керісінше жағдайда белгіленген
тәртіппен жойылатын оқу жоспарындағы айырмашылықтар рәсімделеді.
Ауысудың міндетті шарты білім алушының жеке оқу жоспары бойынша меңгерілетін
бағдарламаның бірінші академиялық кезеңді аяқтау болып табылады.
16.4. Ақылы бөлімнен мемлекеттік грантқа ауысу жоғары оқу көрсеткіштеріне жеткен
білім алушыға ҚР БҒМ нормативті талаптарына сәйкес вакантты орын болған жағдайда
конкурсты негізде демалыс кезінде рұқсат етіледі.
16.5. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың білім алушылары аталған курстың оқу
жоспарының талаптарын толық орындағанда, талап етілген кредит мөлшерін игергенде және
GPA ауысу балының белгіленген деңгейін жинаған жағдайда келесі курсқа ректордың
бұйрығымен көшіріледі. Келесі курсқа көшкен білім алушының академиялық қарыздары
болса сәйкес пәндерді тек ақылы негізде қайта оқуы керек. Оқу жұмыс жоспарының
талаптарын орындамаған және белгіленген GPA ауысу балын жинай алмаған білім алушы
курсты қайта оқуға қалдырылады.
16.6. Білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде олардың өткен
академиялық кезеңдерде оқыған жұмыс оқу жоспарларындағы пәндердің академиялық
айырмашылығы айқындалады. Академиялық айырымды жою ақылы түрде жүзеге
асырылады.
Жұмыс оқу жоспарларының пәндеріндегі академиялық айырмашылық транскриптте
немесе білім алуды аяқтамаған тұлғаларға берілетін анықтамада (бұдан әрі - анықтама)
көрсетілген оқыған пәндерінің тізбесі, олардың бағдарламалары мен академиялық
сағаттардағы немесе кредиттердегі көлемі негізінде айқындалады.
Егер академиялық айырмашылық пәндерінің көлемі 24 кредиттен артық болса, онда
білім алушы төменгі курсқа қабылданады.
Жұмыс оқу жоспары пәндеріндегі академиялық айырмашылықты жою үшін білім
алушы осы пәндерге жазылады, академиялық кезең ішінде оқу сабақтарының барлық түріне
қатысады, ағымдағы бақылаудың барлық түрін тапсырады, қорытынды бақылауға
жіберілгендігі туралы рұқсат алады.
Егер академиялық айырмашылық пәндері ағымдағы академиялық кезеңнің оқу
сабақтарының кестесіне енгізілмеген жағдайда, білім алушы оларға жазғы семестрге
жазылады.
Ағымдағы оқу жылында, сонымен жазғы семестрде жойылмаған жұмыс оқу жоспары
пәндеріндегі академиялық айырмашылық академиялық қарыз ретінде есепке алынады.
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16.7. Академиялық қарызды жою мақсатында қайта оқуға қалдыру немесе оқу
сабақтарына қайта қатысу ауыстыру бұйрығының негізінде рәсімделеді:
 білім алушының жеке өтінішіне факультет деканының және Экономика және
бюджеттік жоспарлау департаменті директорының бұрыштамасы қойылғанда;
 факультет деканының қолы қойылған білім беру қызметі туралы (жазғы семестр)
университетпен жасалған келісім-шарттар;
 оқу ақысын төлегені туралы квитанциясының көшірмесі.
Қайтарымды білім беру қызметі туралы келісім-шартқа белгіленген уақытта (ағымдағы
жылдың 10-шы қыркүйегіне дейін) отырмаған білім алушы оқу тәртібін бұзғаны үшін оқудан
шығарылады.
16.8. Білім алушы шетелдік білім беру ұйымынан ауыстырылған немесе қайта
қабылданған кезде меңгерілген оқу бағдарламалары туралы (академиялық анықтама,
транскрипт), белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасында нострификациялау рәсімінен
өтуі тиіс білім берудің алдыңғы деңгейін аяқтағаны туралы құжат ұсынылады.
Шетелдік ЖОО-дан ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде Қазақстан
Республикасында жалпы орта (орта жалпы) немесе техникалық және кәсіптік білім алған
тұлғалар да балы белгіленген өту балынан төмен емес ұлттық бірыңғай тестілеудің (бұдан
әрі – ҰБТ) немесе кешенді тестілеудің (бұдан әрі – КТ) сертификатын ұсынады.
Толығырақ §11 қараңыз.
17. Жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру гранттарын беру тәртібі
17.1. Жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру гранттары оқыту
мамандықтарының бөлінісінде конкурстық негізде осы мамандық бойынша ақылы негізде
оқитын білім алушыларға беріледі. Конкурс білім беру грантын беру туралы куәлікті
берумен қоса аралық аттестаттаудың нәтижелері бойынша өткізіледі.
Бос білім беру гранттарын алуға арналған конкурсты өткізу кезінде үлгерімнің орташа
балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда барлық оқу кезеңі ішінде тек қана А, А("үздік"), содан соң А, А- ("үздік") бағаларынан В+, В, В- ("жақсы") бағаларына дейін
бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады.
17.2. Жоғары 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 университет ректорының атына одан әрі білім беру
гранты бойынша оқуға өтініш береді;
2) университет өтінішті конкурстық негізде қарап, ғылыми кеңесінің шешімімен бірге
ағымдағы жылғы 5 тамыз бен 15 қаңтарға дейінгі мерзімде шешім қабылдау үшін оны білім
беру саласындағы уәкілетті органға жібереді. Білім алушының өтінішіне оқу кеңесінің
шешімімен қоса, үміткердің сынақ кітапшасынан немесе транскриптінен үзінді, сондай-ақ
жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және жоғары оқу орнынан шығарылған
білім беру гранты иегерінің куәлігі (түпнұсқа) қоса беріледі;
3) білім беру саласындағы уәкілетті орган түскен жылын ескере отырып, оқыту
мамандығы, нысандары мен мерзімдері бөлінісінде құжаттарды қарайды және мәселе оң
шешілген жағдайда білім беру грантын беру туралы бұйрық шығарады;
4) білім беру саласындағы уәкілетті орган бұйрығының негізінде білім беру грантын
беру туралы куәлік ресімделеді;
5) білім беру грантын беру туралы берілген куәлік негізінде жоғары оқу орнының
басшысы білім беру гранты бойынша одан әрі оқуға бұйрық шығарады.
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18. Мемлекеттік шәкіртақы төлеу тәртібі
18.1. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың білім алушыларына мемлекеттік стипендия
төлеу ҚР Үкіметінің, ҚР-ның «Білім туралы» Заңына және ҚР БҒМ нормативті құжаттарына
сәйкес жүзеге асырылады.
18.2. Мемлекеттік стипендия мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алып жатқан
бакалаврларға, магистранттарға, PhD докторанттарға, сондай-ақ мемлекеттік тапсырыс
бойынша ауысқан білім алушыларға сессия нәтижесінде немесе аралық аттестациядан
«жақсы» және «өте жақсы» деген баға алған білім алушыларға тағайындалады.
18.3. Білім алушының шығармашылық белсенділігін қолдау үшін түрлі қоғамдық және
қайырымдылық ұйымдардың, ұлттық компаниялардың білім алушыларға стипендия
тағайындауын әл-Фараби атындағы ҚазҰУ қолдайды.
Толығырақ §§9, 10, 16 қараңыз.
19. Оқудың төлем ақысы
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да оқу ақысы білім үдерісін қамтамасыз етуге кеткен
қаржы есебінен қалыптасады. Оқуға ақы төлеу білім беру қызметінің келісім-шартына сәйкес
реттеліп, Экономика және бюджеттік жоспарлау департаментінің құзырында болады.
20. Білім беру үдерісінің транспаренттілігі
20.1. Университеттегі білім беру үдерісінің ұйымдастырылуы ашықтық, айқындық,
әділдік ұстанымдар мен этикалық нормаларға негізделіп жүзеге асырылады.
20.2. Білім алушылар
- плагиат пен басқа әділсіз жұмыстарға;
- өзіндік жұмыс, межелік бақылау және қорытынды емтихан тапсыру барысында
сыбырлап айтуға, көшіруге;
- басқа тұлғалар орындаған тапсырмаларды, шығарған есептерді көшіруге;
- басқа білім алушы үшін емтихан тапсыруға
жол бермеу керек.
Кез келген ақпаратты бұрмалау, «Univer» жүйесіне рұқсатсыз кіру, шпаргалка
пайдалану айыбы анықталған білім алушы «F» қорытынды бағасына ие болады.
20.3. Профессорлық-оқытушы құрамы
- оқыту сапасын қамтамасыз етуге;
- оқылатын пән бойынша оқу-әдістемелік материалдың қол жетімділігін қамтамасыз
етуге;
- бақылаудың барлық түрін әділдікпен жүзеге асыруға;
- әріптестер мен білім алушылардың сын көзқарасын дұрыс қабылдап, оны өзөзінкемелдендіру үшін пайдалануға
міндетті.
20.4. Әкімшілік білім беру үдерісінің айқындығын, ашықтығын,әділдігін және
қолжетімділігін қамтамасыз ету шараларын жүзеге асырады.
20.5. Университетте әлеуметтік, нәсілдік, гендерлік, этникалық, діни белгілері бойынша
дискриманицияның кез келген түрлеріне жол берілмейді.
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§2
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ
Жекелеген мемлекеттік жоғары оқу орындарына ерекше мәртебе беру туралы.
2001 жылғы 5 шілде №648
Жеке тұлғаның ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен техниканың
жетістіктері негізінде қалыптасуына, дамуына және кәсіби орнығуына қосқан елеулі үлесін
ескере отырып және «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы
Заңынасәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Әл-Фараби атындағы ұлттық университетіне ерекше мәртебе берілсін.
§3
ЕРЕКШЕ МӘРТЕБЕСI БАР МЕМЛЕКЕТТIК ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ ТУРАЛЫ
YЛГI ЕРЕЖЕ
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2001 жылғы 5 қарашадағы
№1398 қаулысымен бекiтiлген
1. Жалпы ережелер
1. Ерекше мәртебесі бар мемлекеттік жоғары оқу орындары туралы үлгi ереже
Қазақстан Республикасы Президентiнiң «Жекелеген мемлекеттiк жоғары оқу орындарына
ерекше мәртебе беру туралы» 2001 жылғы 5 шiлдедегi №648 Жарлығына сәйкес әзiрленген.
2. Ерекше мәртебе бiлiм беру саласындағы орталық атқарушы органның ұсынысы
бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен жеке адамды тәрбиелеуге, оқытуға,
оның кәсiби қалыптасуына аса көрнекті үлес қосқаны үшін мемлекеттік жоғары оқу
орындарына беріледі.
3. Жекелеген жағдайларда мемлекеттiк жоғары оқу орындарына ерекше мәртебенi
Қазақстан Республикасының Президентi беруi мүмкiн.
4. Ерекше мәртебесi бар жоғары оқу орындарының ректорлары қызметке заңнамада
белгiленген тәртiппен тағайындалады және қызметтен босатылады.
2. Ерекше мәртебесi бар мемлекеттiк жоғары оқуорындарының өкiлеттiгi
5. Ұйымдастыру-құқықтық нысаны шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық
мемлекеттiк кәсiпорын – ерекше мәртебесi бар мемлекеттiк жоғары оқу орындары бекiтiлген
шығыстар сметасы шегiнде құрылымы мен штаттарын дербес анықтайды, жекелеген
нормативтер бойынша еңбек ақы төлеу мөлшерi мен шарттарын белгілейдi.
6. Ерекше мәртебесi бар мемлекеттiк жоғары оқу орындары ұйымдастыру-құқықтық
нысанына тәуелсіз:
1) олардан алынатын кiрiстерге өздерiнiң Жарғыларына сәйкес дербес иелiк ететiн,
бiлiм беру, ғылыми-өндiрiстiк жәнезаңнамамен тыйым салынбаған өзге де қызметтiң
есебiнен қаржы және материалдық құралдардың қосымша көздерiн тартады;
1-1) кәсiптiк жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiм беру жүйесiнде
кәсiптiк жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсіптік білімді мамандар даярлаудың
тиісті бейіндері бойынша оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік орталықтар болып
табылады;
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2) орталық атқарушы органдармен келiсiм бойынша оқыту, ғылыми және әдiстемелiк
қызметтер саласында өз нормативтерiн әзiрлейдi, сынақтан өткiзедi және iске асырады;
3) кәсiптiк жоғары бiлiмдi кадрлар даярлаудың бiлiмдiк, ғылыми және әдiстемелiк
саласында негiзгi тұжырымдамалық ережелер әзiрлейдi, сынақтан өткiзедi және енгiзедi;
4) кәсiптiк жоғары бiлiмнiң көп деңгейлi жүйесi бойынша мамандарды даярлаудың
жаңа бағыттарын анықтайды, оларды оқыту мерзiмдерi мен нысандарын белгiлейдi;
5) ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрлардың бейiнi бойынша бiлiктiлiгiн
арттыруды және қайта даярлауды жүзеге асырады;
6) негiзгi қызметiнiң барлық бағыттары бойынша шетелдiк ұйымдармен тiкелей
шарттар мен келiсiм-шарттар жасаса, ғалымдар мен мамандардың уақытша ұжымдарын құра,
халықаралық бiрлестiктер мен ұйымдардың қызметiне қатыса алады;
3. Ерекше мәртебесi бар мемлекеттiк жоғары оқуорындарының мiндеттерi
7. Ерекше мәртебесi бар мемлекеттiк жоғары оқу орны мiндеттi:
1) ғылыми-педагогикалық әлеуеттi, оқу-материалдық базаны және инновациялық бiлiм
беру технологияларын тиiмдi пайдаланудың негiзiнде әлемдiк стандарттарға сәйкес келетiн,
кәсiптiк жоғары бiлiмнiң ұдайы жоғары деңгейiне кепiлдiк беруге;
2) жоғары оқу орнының әрбiр студентiнiң, оқытушысының және қызметкерiнің жеке
тұлғасын бiлiм алу, рухани, мәдени және санаткерлiк дамуы үшін неғұрлым жоғары
жағдайлармен қамтамасыз етуге;
3) бiлiм беру және өзге де қызмет көрсетулерге ақы төлеуден алынатын қаражат пен
кiрiстердi оқу-әдiстемелiк базаны дамытуға, кәсiптiк жоғары бiлiм мазмұнының сапасын
арттыруға, инновациялық бiлiм беру технологияларын енгiзуге тиiмдi пайдалануды жүзеге
асыруға;
4) әлемдiк ғылыми-бiлiмдiк кеңiстiкте бiлiмнiң, ғылымның, техника мен
технологияның дамуына мониторингтi жүйелi жүргiзуге және оларды республиканың
жоғары кәсiптiк бiлiм беру жүйесiне ендiру үшiн бiлiм беру саласының орталық атқарушы
органына ұсыныстар енгiзуге.
4. Ерекше мәртебесi бар мемлекеттiк жоғары оқу орындарын қаржыландыру
8. Мемлекеттiк тапсырыстың шеңберiнде республикалық мемлекеттік кәсiпорын
нысанындағы ерекше мәртебесi бар жоғары оқу орындарында мамандар даярлау
студенттердiң бiлiм грантының немесе несиесінің мөлшерiн айқындаған кезде оқытуға
арналған нақты шығындарды ескеретін жеке норматив бойынша республикалық бюджеттiң
қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
9. Кәсiптiк жоғары бiлiм беретiн және ерекше мәртебесi бар республикалық
мемлекеттiк мекемелер шығыстардың жеке сметалары бойынша республикалық бюджеттiң
қаражаты есебiнен қаржыландырылады.
10. Ұйымдастыру-құқықтық нысанына қарамастан, ерекше мәртебесі бар мемлекеттiк
жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамына және басшылық ететiн
қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жалақылар мен тарифтік ставкалардың белгіленген
мөлшерлеріне 1,75 арттыру коэффициентімен жүзеге асырылады.
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§4
«БІЛІМ ТУРАЛЫ» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫНАН КӨШІРМЕ
2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III ЗРК
1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
17-1) білім беру ұйымының ерекше мәртебесі – оқуға қабылдаудың тәртібін дербес
анықтауға, өз бетінше әзірленген білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыруға, оқу,
ғылыми және әдістемелік қызмет саласында өзінің нормалары мен нормативтерін
пайдалануға, білім туралы өз үлгісіндегі құжаттарды беруге мүмкіндік жасайтын жұмыс
істеудің ерекше режимі;
56-1) ұлттық жоғары оқу орны – елдің жетекші ғылыми және әдістемелік орталығы
болып табылатын, ерекше мәртебесі бар жоғары оқу орны;
43-бап. Білім беру ұйымдарының құзыреті
4. Ерекше мәртебесі бар білім беру ұйымы білім беру қызметтерін көрсету шартының
нысанын өз бетінше бекітеді.
5. Ерекше мәртебесі бар білім беру ұйымдары білім беру қызметін өз бетінше әзірлеген
білім беретін оқу бағдарламалары, білім алушылар мен профессорлық-оқытушылық
құрамның арақатынасы, оқу жүктемесінің нормалары, еңбекақы төлеу нысандары мен
мөлшерінің негізінде жүзеге асырады.
§5
ТИІСТІ ҮЛГІДЕГІ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҮЛГІЛІК
ҚАҒИДАЛАРЫ
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2013 жылғы 17 мамырдағы
№499 қаулысымен бекітілген
(ҚР Үкіметінің 2014.12.19 № 1332
қаулысымен енгізілген өзгерістерімен)
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік
қағидалары
1. Жалпы ережелер
1. Осы Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің
үлгілік қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Бiлiм туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі
Қазақстан РеспубликасыныңЗаңына (бұдан әрі - «Білім туралы» Заң) сәйкес меншік нысаны
мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан Қазақстан Республикасының жоғары және
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдары қызметінің тәртібін айқындайды.
2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім жоғары оқу орындарының мынадай
түрлерінде: ұлттық зерттеу, зерттеу университеттерінде, ұлттық жоғары оқу орындарында,
университеттерде, академияларда беріледі.
Жоғары оқу орындарын жіктеу критерийлерін білім саласындағы уәкілетті
органбекітеді.
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3. Жоғары оқу орындарының негізгі міндеті – ұлттық және жалпы адами құндылықтар,
ғылыми және практикалық жетістіктер негізінде тұлғаның кәсіби қалыптасуы мен дамуына
бағытталған білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін қажетті жағдайларды жасау арқылы
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау.
4. Жоғары оқу орны (бұдан әрі – ЖОО) өз қызметін Қазақстан
РеспубликасыныңКонституциясына, білім беру және ғылым қызметін регламенттейтін
«Білім туралы», «Ғылым туралы» Заңдарына, сондай-ақ осы Қағидалар мен оның негізінде
әзірленген ЖОО жарғысына сәйкес жүзеге асырады.
4-1. Ведомстволық бағыныстылығына және меншік нысанына қарамастан, жоғары
және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдары өз қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес
берілген лицензияның негізінде жүзеге асырады.
4-2. Лицензиялау рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі және
рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі пайдаланыла отырып,
электрондық нысанда жүзеге асырылады.
2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің тәртібі
5. ЖОО-ны басқару Қазақстан Республикасыныңзаңнамасына, осы Қағидаларға және
ЖОО жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.
6. ЖОО-ны тікелей басқаруды Қазақстан Республикасының қолданыстағызаңнамасына
сәйкес қызметке тағайындалатын (сайланатын) және қызметтен босатылатын ректор (басшы)
жүзеге асырады.
7. ЖОО ректорының (басшысының) саны мен функционалдық бағыты Қазақстан
Республикасыныңзаңнамасымен белгіленетін орынбасарлары – проректорлары болады.
8. ЖОО ректоры (басшысы) ЖОО атынан сенімхатсыз әрекет етеді, барлық органдарда
оның мүдделерін білдіреді, Қазақстан Республикасыныңзаңнамасында белгіленген тәртіппен
ЖОО мүлкін басқарады, шарттар жасайды, сенімхаттар береді, банк шоттарын ашады және
өзге де мәмілелер жасайды, барлық қызметкерлерге, оқытушылар мен білім алушыларға
міндетті бұйрықтар мен өкімдер шығарады.
9. Ректор (басшы) өзіне берілген құқықтар шегінде қаржы, экономикалық, өндірістікшаруашылық қызмет мәселелерін шешеді.
10. Мемлекеттік ЖОО ректоры Қазақстан Республикасыныңзаңнамасында және ЖОО
жарғысында белгіленген тәртіппен үш жылда бір рет аттестаттаудан өтеді.
Мемлекеттік емес ЖОО ректоры оның өкілеттіктер шеңберін, тағайындалу (сайлау)
және лауазымнан босату тәртібін айқындайтын құрылтайшылардың жалпы жиналысына есеп
береді.
11. Ректордың кандидатурасы білім саласындағы уәкілетті орган бекіткен педагогика
қызметкерлері және оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының үлгілік біліктілік
сипаттамаларына (бұдан әрі – лауазымдардың біліктілік сипаттамалары) сәйкес келуі тиіс.
Құқық қорғау органдарының, арнайы мемлекеттік органдардың және қорғаныс саласындағы
мемлекеттік органның ЖОО-ларында оқу орнының бастығы лауазымдары тиісті мемлекеттік
орган бекітетін лауазымдар санаттарына қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келуі тиіс.
12. Ректор (басшы)Қазақстан Республикасыныңзаңдарында белгіленген тәртіппен:
1) білім беру ұйымы білім алушыларының, тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің
құқықтары мен бостандықтарын бұзғаны;
2) өзінің құзыретіне жатқызылған функцияларды орындамағаны;
3) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының (бұдан әрі – МЖМБС)
талаптарын бұзғаны;
4) білім беру ұйымы білім алушыларының және тәрбиеленушілерінің,
қызметкерлерінің оқу-тәрбие процесі кезіндегі өмірі мен денсаулығы;
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5) қаржы-шаруашылық қызметтің жай-күйі, оның ішінде материалдық және ақша
қаражаттарын нысаналы пайдаланбағаны;
6) нормативтік құқықтық актілерде және еңбек шартының талаптарында көзделген
талаптарды өзге де бұзғаны үшін жауапты болады.
13. ЖОО-ларда алқалық басқару органдары құрылады. ЖОО-ның алқалық басқару
нысандарығылыми, байқау немесеқамқоршылық кеңес бола алады, олардың қызметі
Қазақстан Республикасының заңнамасымен регламенттеледі.
14. ЖОО құрылымын өзі дербес айқындайды және бекітеді. Құқық қорғау
органдарының, арнайы мемлекеттік органдардың және қорғаныс саласындағы мемлекеттік
органның ЖОО-ларында құрылымды тиісті мемлекеттік орган айқындайды.
Бұл ретте құрылымдық бөлімшелер ЖОО қызметінің барлық түрлерін қамтиды.
15. ЖОО өзінің құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерін дербес әзірлейді және
бекітеді, онда олардың қызметінің негізгі бағыттары, ЖОО-ны басқарудың ұйымдық
құрылымында құрылымдық бөлімшеге оның мәртебесін әкімшілік-құқықтық бекіту
бойынша талаптар айқындалады.
16. Білім саласындағы уәкілетті орган бекіткен педагог қызметкерлер мен оларға
теңестірілген адамдар лауазымдарының біліктілік сипаттамаларына сәйкес ЖОО
қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын дербес әзірлейді және бекітеді, онда олардың
лауазымға тағайындалу және лауазымнан босатылу тәртібі, құқықтары, міндеттері,
өкілеттіктері мен жауапкершіліктері айқындалады.
17. Штаттық кестені ЖОО дербес айқындайды және оны ректор жыл сайын бекітеді.
Құқық қорғау органдарының, арнайы мемлекеттік органдардың және қорғаныс саласындағы
мемлекеттік органның ЖОО-да штаттық кестені тиісті мемлекеттік орган айқындайды.
18. ЖОО-ның құрылымдық бөлімшелері өз қызметін осы Қағидалар, ЖОО жарғысы
негізінде жүзеге асырады, ал олардың санын аталған ЖОО мамандықтарының, білім беру
бағдарламаларының тізбесіне, сондай-ақ білім алушылар мен оқытушылардың санына қарай
кеңес белгілейді.
19. Факультет бір немесе бірнеше мәндес мамандықтар бойынша оқытуды жүзеге
асыратын ЖОО-ның негізгі оқу, ғылыми және әкімшілік құрылымдық бөлімшесі болып
табылады.
20. Факультет күндізгі, кешкі, сыртқы және экстернат нысанында мамандар даярлауды
жүзеге асырады.
21. Факультет жұмысын басқаруды ғылыми дәрежесі мен атағы (әскериден басқа) бар
факультет деканы (басшысы) жүзеге асырады. Деканның кандидатурасы педагог
қызметкерлер лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларының талаптарына сәйкес
келуі
тиіс.
Факультет
басшысының
лауазымдық
міндеттері
Қазақстан
Республикасыныңзаңнамасында белгіленген тәртіппен айқындалады.
22. Факультет деканы (басшысы) ЖОО-ның қабылдау және аттестаттау
комиссиясының мүшесі болып табылады.
23. ЖОО-лар факультет туралы өз ережелерін әзірлейді және бекітеді. Факультет
деканы (басшысы) жанынан және оның төрағалық етуімен өз жұмысын ЖОО кеңесі бекіткен
қағидаларға сәйкес ұйымдастыратын факультет кеңесі ұйымдастырылуы мүмкін.
24. Кафедра бір немесе бірнеше мәндес пәндер бойынша оқу-әдістемелік және ғылыми
жұмысты, білім алушылар арасында тәрбие жұмысын жүзеге асыратын ЖОО-ның
(факультеттің) негізгі оқу-ғылыми құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
25. Кафедра штаты, профессорлық-оқытушылық құрамның жұмыс көлеміне және
орташа жылдық педагогикалық жүктемеге қарай айқындалады (әскери және құқық қорғау
органдарының оқу орындарында оқу процесінің ерекшелігін ескере отырып).
26. Кафедра штатына кафедраның меңгерушісі (басшысы), профессорлар, доценттер,
аға оқытушылар, оқытушылар, ассистенттер, оқытушы-стажерлер, оқу-көмекші персонал,
сондай-ақ кафедра жанынан құрылған ғылыми және басқа да құрылымдық бөлімшелер
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кіреді. Әскери (азаматтық емес) оқу орындарының кафедралары үшін ерекшеліктеріне қарай
басқа да лауазымдар көзделеді.
27. Кафедраны ғылыми дәрежесі және/немесе ғылыми атағы бар меңгеруші (басшы)
басқарады (әскерилерден басқа). Кафедра меңгерушісінің (басшысының) лауазымдық
міндеттері Қазақстан Республикасыныңзаңнамасында белгіленген тәртіппен айқындалады.
28. Тиісті мамандықтар бойынша ЖОО-ның білім беру қызметін лицензиялау кезінде
қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес кафедра бейіні бойынша (құқық қорғау
органдарынан, арнаулы мемлекеттік органдардан және қорғаныс саласындағы мемлекеттік
органнан басқа) кемінде 10 штаттық оқытушы болғанда кафедра ұйымдастырылады.
Штаттық оқытушылар санына шаққанда ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы бар
оқытушылардың үлесі кемінде 45 %-ды педагогикалық институттарда кемінде 50 %-ды өнер
және мәдени білім беру ұйымдары үшін, оның ішінде Қазақстан Республикасының құрметті
атақтары бар және оларға теңестірілген оқытушылар кемінде 35 %-ды құрауы тиіс.
Өнер, музыка және мәдениет, туризм мамандықтары бойынша кадрлар даярлауды
жүзеге асыратын кафедралар, сондай-ақ медицина, дене тәрбиесі, сурет және сызу, графика,
шетел тілдері, қазақ тілі, орыс тілі (тілді оқытпайтын ЖОО үшін) кафедралары штаттық
оқытушылар аз болған жағдайда ұйымдастырылуы мүмкін.
29. Бекітілген оқу пәндерінің циклы бойынша кафедралар жалпы білім беретін және
арнайы болып сыныпталады.
30. ЖОО-да Қазақстан Республикасыныңзаңнамасында белгіленген тәртіппен басқа да
мүдделі тараптардың арнайы кафедралары ұйымдастырылуы мүмкін.
31. Кафедра жұмысы жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына
сәйкес мамандарды теориялық және практикалық дайындауға бағытталуы тиіс.
32. Кафедра жылдық жұмыс жоспарына сәйкес оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу,
тәрбие жұмысын жүзеге асырады.
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының қызметіне қойылатын
негізгі талаптар
33. Оқу процесін тиімді ұйымдастыру, материалдық активтер мен ресурстарды ұтымды
пайдалану, университеттер мен академияларда білім беру қызметіне тартылған күндізгі оқу
нысаны бойынша білім алушылардың ең аз контингенті кемінде 2100 және 700 адам сәйкес
болуы қажет. Ерекшелікті күндізгі оқу нысаны бойынша білім алушылардың саны
мемлекеттік тапсырыспен айқындалатын құқық қорғау органдарының, арнайы мемлекеттік
органдардың және қорғаныс саласындағы мемлекеттік органның ЖОО құрайды.
34. Білім алушылардың келтірілген контингенті олардың күндізгі, кешкі және сырттай
оқу нысандары бойынша санына қарай айқындалады.
ЖОО-ның күндізгі және сыртқы оқу нысандарындағы студенттердің арақатынасы
кемінде 4:1 болуы тиіс.
Құқық қорғау органдарынан, арнаулы мемлекеттік органдардан және қорғаныс
саласындағы мемлекеттік органнан орындары үшін білім алушылардың контингентінің
сандық құрамының қатынасы тиісті органның бірінші басшысымен анықталады.
35. Білім алушылардың контингенті білім беру қызметіне қойылатын біліктілік
талаптарына сәйкес бір білім алушыға шаққандағы оқу алаңының санитарлық нормаларына
сай келуі тиіс.
36. ЖОО-да академиялық топтың толымдылығын білім беру ұйымдары дербес
айқындайды.
Құқық қорғау органдары, арнайы мемлекеттік органдары және қорғаныс саласындағы
мемлекеттік органның ЖОО-ның академиялық тобының толықтығы жыл сайынғы
мемлекеттік білім беру тапсырысына және қызмет ету ерекшеліктеріне қарай айқындалады.
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37. Даму мүмкіндіктері шектеулі азаматтар, оның ішінде мүгедектерге жеке
қажеттілігін ескере отырып білім алуына арнайы жағдайлар жасалады.
ЖОО-ның оқу-тәрбие қызметі
38. ЖОО-ға білім алушыларды қабылдау Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудыңүлгілікқағидаларына сәйкес
конкурстық негізде жүзеге асырылады.
39. ЖОО-да жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлар дайындау
мазмұны мен оқыту мерзімдері бойынша әртүрлі білім бағдарламалары бойынша жүргізіледі.
Ұлттық зерттеу, зерттеу университеттерінде оқыту күндізгі нысанда ғана жүзеге
асырылады.
40. ЖОО-ның оқу-әдістемелік жұмысы:
1) академиялық күнтізбе, жұмыстық оқу жоспарлары мен бағдарламалар әзірлеуді,
элективтік пәндер каталогтарын, силлабустар, пәндер мен мамандықтардың оқу-әдістемелік
кешендерін әзірлеуді;
2) оқу пәндерін оқулықтармен, оқу құралдарымен, есептер жинағымен, кешенді
тапсырмалармен, зертханалық, бақылау, курстық жұмыстар бойынша құралдармен, пәнді
оқу бойынша әдістемелік ұсынымдармен, сондай-ақ ағымдағы, межелік және қорытынды
білім бақылауы, барлық оқу нысандары бойынша білім алушыларды қорытынды аттестаттау
материалдарымен оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді;
3) кәсіптік практикалардың барлық түрлерінің бағдарламалары, сондай-ақ дипломдық
жұмыстарды (жобаларды) жазу бойынша әдістемелік құралдар әзірлеуді;
4) білім алушылардың оқу материалын меңгеруін арттыратын заманауи білім
технологиялары мен оқыту әдістерін әзірлеуді;
5) ізденіске, талдауға және қызмет нәтижелерін қалыптастыруға қабілеттілігін
дамытуға бағытталған студенттердің өзіндік жұмысын оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді;
6) оқытушылар мен мамандардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау
бағдарламаларын әзірлеуді қамтиды.
41. Оқу-тәрбие қызметінің мазмұнын жоспарлауды, ұйымдастыру тәсілін, құрылымын
кредиттік оқыту технологиясы негізінде ЖОО жүзеге асырады.
42. Құқық қорғау органдарына, арнаулы мемлекеттік органдарға және қорғаныс
саласындағы мемлекеттік органның жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
ұйымдары білім саласындағы уәкілетті органмен келісу арқылы, дайындық деңгейлері мен
міндеттеріне сәйкес, сондай-ақ мемлекеттік білім тапсырысына қарай оқыту
технологияларын (дәстүрлі немесе кредиттік) және пәнаралық байланыстарды айқындайды.
43. Оқу-тәрбие қызметін ұйымдастыру академиялық күнтізбе, оқу сабақтарының
кестесі негізінде жүзеге асырылады.
Оқу-тәрбие қызметінің құрылымы оқу жоспарларының (үлгілік, жеке, жұмысшы) және
кәсіптік оқу бағдарламаларының, оқу жүктемесі көлемінің, академиялық кезеңдер
ұзақтығының, академиялық сабақ түрлерінің, оқу материалы көлемінің негізінде
қалыптасады.
44. Ұлттық зерттеу және зерттеу университеттері уәкілетті органның ұсынысы
бойынша, Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен даму бағдарламаларына сәйкес
қызмет етеді.
Ұлттық зерттеу және зерттеу университеттерінің даму бағдарламаларын қарау және
Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізу тәртібін білім саласындағы уәкілетті орган
бекітеді.
Ұлттық зерттеу университеттері және зерттеу университеттері Қазақстан
Республикасының экономика салаларын дамытудың басым бағыттары бойынша іргелі және
қолданбалы зерттеулерге негізделген білім бағдарламаларын дербес әзірлейді.
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45. Білім беру бағдарламалары кәсіптік стандарттар және білім алушылардың біліктілік
(әскерилерден басқа) қалыптастыру қағидаттары негізінде әзірленеді.
46. Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар, «Әскери іс және қауіпсіздік»
мамандығының топтары бойынша МЖМБС тиіс білім беру деңгейлерінің сәйкес МЖМБС
және оларды әзірлеу құрылымы негізінде әзірленеді, оларды тиісті қызмет салаларының
мемлекеттік органдары бекітеді және білім беру саласындағы уәкілетті органмен келіседі.
47. Академиялық күнтізбе, мамандықтардың жұмыс оқу жоспарлары мен
профессорлық-оқытушылық құрамның орташа жылдық педагогикалық жүктемесі ЖОО
кеңесінің шешімімен бекітіледі.
48. Оқытуды дараландыруға бағытталған кредиттік оқыту технологиясының негізгі
қағидаттарын іске асыру мақсатында таңдау бойынша компонент пәндерінің
аннотацияланған тізбесін қамтитын элективті пәндер каталогы жасалады.
49. ЖОО-да оқу жұмысының мынадай негізгі түрлері белгіленеді: дәрістер,
практикалық (семинарлар), зертханалық, студиялық сабақтар, студенттің өзіндік жұмысы,
курстық,
есептік-графикалық
жұмыстар,
кәсіптік
практикалардың
барлық
түрлері,қорытынды аттестаттауға дайындық және одан өту.
Дәрістер мен семинарлар, практикалық, студиялық және зертханалық сабақтар
арасындағы кредит көлемінің арақатынасын ЖОО үлгілік оқу жоспарына сәйкес анықтайды.
50. Дәріс сабақтарын өткізуге, студенттердің дипломдық жұмыстарына (жобаларына),
ғылыми-зерттеу жұмыстарына жетекшілікке профессор, доцент, аға оқытушы лауазымдарын
атқаратын оқытушылар жіберіледі.
51. Дәрістер оқуға және/немесе басқа оқу сабақтарының түрлерін өткізуге ғылыми
қызметкерлер, еңбегі сіңген мәдениет, өнер, спорт қайраткерлері немесе мамандық бейіні
бойынша кемінде 3 жыл практикалық тәжірибесі бар тәжірибелі мамандар да тартылуы
мүмкін.
52. Оқу жұмысының басқа түрлері атқарып отырған лауазымына қарамастан барлық
оқытушылардың педагогикалық жүктемесіне кіруі мүмкін.
53. Оқу жұмысы аудиториялық (дәрістер, семинарлар, практикалық, студиялық және
зертханалық сабақтар) және аудиториядан тыс деп бөлінеді, оған оқу жұмысының барлық
қалған түрлері кіреді.
54. Білім алушылардың жоғары білім беру бағдарламаларын меңгеруі үшін барынша
қолайлы жағдайлар жасай отырып, ЖОО оқыту нысандарын, әдістері мен құралдарын дербес
анықтайды.
Бұл ретте оқу сабақтары инновациялық оқыту технологияларын ескере отырып, ғылым,
техника, технологиялар, ақпараттық жүйелердің ең жаңа жетістіктерін пайдалана отырып
және интерактивті нысанда өткізіледі.
55. ЖОО оқытушысы оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларының талаптарын сақтау
шартымен, оқу сабақтарын ұйымдастыру мен өткізу тәсілдері мен нысандарын, оқыту
әдістерін таңдау еркіндігіне ие.
56. Жоғары білім берудің білім бағдарламалары пәндердің үш циклын қамтиды: жалпы
білім беретін пәндер циклы, базалық пәндер циклы және бейінделген пәндер циклы, сондайақ қосымша оқыту түрлері (мамандық бойынша кәсіптік практика, дене шынықтыру және
т.б.) және қорытынды аттестаттау.
57. Пәндердің әр циклы практика тізбесі мен мазмұны үлгілік оқу жоспарларында және
типтік оқу бағдарламаларында анықталатын міндетті компонент пәндерінен, сондай-ақ
тізбесі мен мазмұны жұмыстық оқу жоспарларында, жұмыстық оқу бағдарламаларында және
силлабустарда айқындалатын таңдау компоненті пәндерінен тұрады.
Әрбір пән, әдетте, бір академиялық кезең ішінде оқытылады.
58. Оқыту барлық оқу нысандарына бірдей оқу бағдарламалары негізінде жүзеге
асырылады.
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59. ЖОО-да оқу процесі техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе
жоғары білімі бар адамдар үшін жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған оқу
бағдарламалары бойынша ұйымдастырылуы мүмкін.
Бұл жағдайда көлемдерінің жеткіліктігі және білім беру бағдарламасының
сабақтастығы шартымен кредиттерді есептеу және бұрын игерген пәндерді есепке алу жүзеге
асырылады. Оқу ауқымы мен мерзімі транскрипт (дипломға қосымшалар) негізінде
айқындалатын білім алушылардың пререквизиттері ескеріле отырып айқындалады.
Техникалық және кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімі бар адамдар үшін
қысқартылған бағдарламалары бойынша күндізгі нысан бойынша оқу мерзімі кемінде 3
жылды, жоғары білімі бар тұлғалар үшін кемінде 2 жылды құрайды.
60. Білім алушылардың кәсіптік практикасы мен қорытынды аттестаттауды
мемлекеттік жоғары білімнің жалпыға міндетті стандарттарының талаптарына сәйкес
академиялық күнтізбеге сәйкес жүргізіледі.
Кәсіптік практика оқыту процесінде алынған теориялық білімдерді бекітуге,
практикалық дағдылар мен құзыреттерді меңгеруге бағытталған.
61. ЖОО әзірлеген кәсіптік практика бағдарламасы мен базасы мамандық бейініне
(білім бағдарламасына) сәйкес келуі тиіс.
62. ЖОО (құқық қорғау органдарының, арнайы мемлекеттік органдардың және
қорғаныс саласындағы мемлекеттік органның ЖОО-нан басқа) оқу жылы басталғанға дейін 1
айдан кешіктірмей кәсіптік практиканы ұйымдастыру бойынша үлгілік шарттың нысанына
сәйкес практика базаларымен тиісті шарттар жасайды.
63. Кәсіптік практиканың барлық түрлеріне жолдама мерзімі, базасы мен басшысын
көрсете отырып, ЖОО басшысының бұйрығымен рәсімделеді.
Диплом алды практикаға ғылыми жетекшілікті дипломдық жұмыстың (жобаның)
ғылыми жетекшісі жүзеге асырады.
64. Кешкі және сыртқы нысанда білім алушылары мамандығы бойынша жұмыс істеген
жағдайда, кәсіптік практикадан босатылады. Бұл жағдайда олар ЖОО-ға жұмыс орнынан
анықтама және олардың кәсіби қызметін көрсететін мінездеме ұсынады.
65. ЖОО білім алушылардың ағымдағы және межелік үлгерімін бақылау жәнеаралық
аттестаттаудан өткізу нысандарын, тәртібі мен мерзімділігін дербес таңдайды.
66. Білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеу, меңгерілген кредиттерді есепке алу,
аралық аттестаттауды өткізу және білім алушылардың оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын
жүргізу үшін ЖОО-да офис тіркеуші құрылады.
Тіркеу қызметінің жұмыс ережелері мен құрылымын ЖОО дербес анықтайды.
67. Офис тіркеуші мынадай функцияларды атқарады:
1) білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеуді жүргізеді;
2) академиялық топтар мен лектер құрады;
3) білім алушылардың жеке оқу жоспарларын белгіленген тәртіппен тіркейді;
4) білім алушыларды аралық және қорытынды аттестатталуын ұйымдастырады және
өткізеді;
5) білім алушылардың академиялық рейтингін есептеуді жүзеге асырады;
6) оқытудың барлық кезеңі ішінде және бүкіл оқыту кезеңінде білім алушылардың
игерген кредиттерін есепке алуды жүргізеді;
7) білім алушылардың транскриптін жазып береді;
8) академиялық ұтқырлықты ұйымдастырады.
68. Оқу процесі мен ғылыми-зерттеу қызметін қамтамасыз ету мақсатында ЖОО-да оқу
және мамандандырылған зертханалар көзделген. Зертхана жабдығы заманауи және
бакалаврлар даярлаудың бағдарламаларына барабар болуы тиіс.
69. ЖОО-ның тәрбие қызметі оқу процесінің құрамдас бөлігі болып табылады және
тұлғаның кәсіби, әлеуметтік, зияткерлік, адамгершілік, шығармашылық қасиеттері мен
салауатты өмір салтын қалыптастыруға бағытталған.
38

70. Оқу және тәрбие қызметі білім алушылар мен профессорлық-оқытушылық
құрамының адамдық қадір-қасиетін өзара құрметтеу негізінде жүзеге асырылады.
71. ЖОО-ның тәрбие қызметі тәрбие жұмысы бойынша кешенді жоспар негізінде
жүзеге асырылады.
ЖОО-ның тәрбие жұмысы:
1) білім алушылардың бойында өз бетінше және білікті түрде шешімдер қабылдау мен
біліктілікті жүзеге асыру икемділіктерін қалыптастыру;
2) білім алушылардың бойында патриотизм, азаматтылық, интернационализм, жоғары
мораль мен адамгершілікті қалыптастыру;
3) білім алушыларды салауатты өмір салтына, қоғамдық іс-шараларға белсенді
қатысуға ынталандыру;
4) кафедра бейіні бойынша білім алушылардың ой-өрісін кеңейтуге, таңдаған
мамандығына құндылық қатынасты қалыптастыруға ықпал ететін тақырыптық іс-шаралар
өткізу;
5) жалпы білім беретін орта мектептерде, техникалық және кәсіптік білім беру
ұйымдарында білім алушылардың арасында кәсіптік бағдарлау жұмысын жүргізу кіреді.
Білімді бақылау мен бағалау
72. Білім алушылардың білімін бағалау үшін ЖОО-да білім алушылардың білімін
бақылау мен бағалау жүйесі жұмыс істеуі тиіс.
Бақылау мен бағалау жүйесі ЖОО-да ұйымдық-құқықтық нысандарына, оқыту және
бағыныстылық нысандарына қарамастан жұмыс істеуі тиіс.
73. ЖОО-да білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау жүйесі түрлі нысандарды
қамтиды: үлгерімді ағымдағы бақылау, білім алушылардыаралық аттестаттау және
қорытындымемлекеттік аттестаттау.
74. Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау пәннің оқу бағдарламасына сәйкес
ағымдағы сабақтарда оқытушы жүргізетін білім алушылардың оқу жетістіктерін жүйелі
тексеруді қамтамасыз етеді.
75. Пәннің оқу бағдарламасы білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылаудың
алуан түрлерін айқындайды: ауызша сұрау, жазбаша бақылау, құрамдастырылған бақылау,
үй тапсырмаларын таныстыру, пікірталастар, тренингтер, дөңгелек үстелдер, кейс-стадилер,
тестер және т.б.
76. Курстық, есептеу-графикалық және оқу жоспарында көзделген басқа да жұмыс
түрлері емтихан сессиясы басталғанға дейін қорғалып, осы пәннен емтиханға жіберу
қызметін атқаруы тиіс. Осы жұмыс түрлері бойынша бағалаулар пәннен емтиханға жіберу
рейтингісін есептеу кезінде (яғни рейтингілік бақылау жүргізу кезінде) ескерілуі тиіс.
Егер оқу жоспарына сәйкес пән бойынша бақылау нысаны курстық жұмыс (жоба)
болып қана айқындалса, онда курстық жұмысты (жобаны) қорғау бағасы жалпы пән
бойынша жалпы қорытынды баға болып табылады.
77. Білім алушылардың әр пәннен оқу жетістіктерінің деңгейі емтиханға жіберу
рейтингісінің бағасынан, емтихан бағасынан құралатын қорытынды бағамен айқындалады,
олардың сомасы қорытынды бақылау бағасын қалыптастырады. Емтиханға жіберу
рейтингісінің бағасы үлгерімді ағымдағы бақылау бағасы мен межелік бақылау бағасынан
құралады. Емтиханға жіберу рейтингісінің бағасы пәннен қорытынды білім бағасының 60 %ын құрайды.
78. Үлгерімді ағымдағы бақылау нәтижелерін есепке алуды оқытушы студенттердің
жеке сабақ түрлерін орындау мен тапсыру шамасына қарай силлабусқа сәйкес жүргізеді.
Тапсырмаларды орындау студенттердің сабаққа қатысу және үлгерім журналында, сондай-ақ
ақпараттық жүйедегі білім алушылардың білімін ағымдағы бақылаудың электрондық
тізбесінде тіркеледі.
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79. Кешкі және сырттай оқыту нысандарының студенттері емтиханға жіберу рейтингін
барлық тиісті тапсырмаларды орындау шартымен белгіленген кесте бойынша емтихан
сессиясы басталғанға дейін жинайды.
80. Экстернат нысанында білім алушылар ЖОО құрылымдық бөлімшесінің басшысы
бекіткен жеке кесте бойынша емтиханға жіберу рейтингін жинайды.
81. Қорытынды бақылау аралық аттестаттау кезеңінде жүргізіледі. Қорытынды
бақылауды бағалау пән бойынша білімді қорытынды бағалаудың 40 %-ын құрайды.
Қорытынды бағалау білім алушы жіберу рейтингісімен қорытынды бақылаудан оң баға
алған жағдайда ғана есептеледі.
82. Білім алушы жіберу рейтингісінің қорытынды бақылау бағаларына апелляция
жасауға құқығы беріледі. Осы мақсатта университет ректорының бұйрығымен біліктілігі
апелляцияланушы пән бейініне сәйкес келетін оқытушылар құрамынан апелляциялық
комиссия құрылады.
83. Кәсіптік практика қорытындылары бойынша студенттер тиісті кафедраға есеп
тапсырады, оны жетекші мен кеңесші тексереді және кафедра меңгерушісі өкімімен
құрылған комиссия алдында қорғайды. Есепті қорғау нәтижелері бағалаудың белгіленген
балдық-рейтингілік әріптік жүйесі сараланған сынақпен бағаланады.
Практика бойынша бір жетекшіні тағайындау кезінде (әдетте оқу, оқу-таныстыру,
далалық және т.б.) баға көрсетілген білімге сәйкес ұсынылған есепті қорғау қорытындылары
бойынша қойылады.
Практика бойынша екі жетекшіні тағайындау кезінде (әдетте оқу, оқу-таныстыру,
далалық және т.б.) практика базасынан жетекшісінің үлес салмағы қорытынды бағалауда 40
%-ды құрайтын бағасы мен ЖОО барған жетекшінің қорытынды бағалауда 60 %-ды
құрайтын бағасы ескеріле отырып қорытынды баға қойылады.
84. Практикадан өтпеген, практика бағдарламаларын орындамаған, жұмысы туралы
теріс пікір алған немесе есепті қорғау кезінде қанағаттанарлықсыз баға алған студенттер
теориялық оқытумен қатар келесі академиялық мерзімде немесе жазғы семестр кезеңінде
практикаға қайта жіберіледі.
85. Оқу жоспары мен бағдарламалардың барлық талаптарын толық орындаған білім
алушылар қорытынды мемлекеттік аттестаттауға жіберіледі.
Білім алушыларды қорытынды аттестаттау – олардың тиісті білім беру деңгейінің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында
жүргізілетін рәсім.
Қорытынды аттестаттау тиісті мамандықты игеру процесінде білім алушылардың алған
білімдерін, шеберліктерін, дағдылары мен біліктілігін тексеруге бағытталған.
Қорытынды аттестаттау білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандартына көзделген нысанда жүргізіледі жалпы мамандық бойынша тұтастай немесе
жекелеген базалық және/немесе бейіндік пәндер бойынша жалпы мемлекеттік емтихан
тапсыру және дипломдық жоба (жұмыс) қорғау.
86. Білім алушыларды қорытынды аттестаттауда баға мемлекеттік аттестаттау
комиссиясының барлық мүшелерінің пікірін және балдық-рейтингілік әріптік жүйе бойынша
игерілген білімді ескере отырып қойылады.
87. Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау бағасы ғылыми жетекші пікірін, рецензент
пікірін және қорғау нәтижелерін ескере отырып, қойылады.
Қорытынды аттестаттаудың әрбір нысаны бойынша балдық-рейтингілік әріптік жүйе
бойынша жеке баға қойылады.
88. Қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша білім алушыға тиісті академиялық
бакалавр дәрежесі тағайындалады және жоғары білім туралы диплом беріледі.
89. Студенттің бір жылғы академиялық үлгерім деңгейі кредиттер мен пән бойынша
қорытынды баға туындылары сомасының оқытудың ағымдағы кезеңі ішіндегі кредиттер
сомасына қатынасы ретінде есептелетін орташа балл (GPA) түрінде айқындалады.
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90. Жазғы емтихан сессиясын өткізгеннен кейін факультет деканаттары кейіннен
мәліметтерді офис тіркеушіге жібере отырып топтар, сондай-ақ мамандықтар мен оқыту
курстары бойынша орташа академиялық рейтинг (немесе GPA деңгейі) бойынша студенттер
мен оқу топтарын ранжирлеуді жүргізеді.
91. Офис тіркеушісі факультеттер ұсынған академиялық рейтинг туралы деректерді,
оқу жетістіктерін сырттай бағалау нәтижелерін қорытындылай отырып, факультеттерді
ранжирлеуді жүргізеді, ЖОО бойынша үздік студенттер мен үздік академиялық топтарды
айқындайды және осы ақпаратты ЖОО-ның веб-сайтына орналастырады.
ЖОО-ның ғылыми-зерттеу қызметі
92. Ғылыми-зерттеу қызметі білім мен ғылымның ықпалдасуын қамтамасыз етуге, осы
негізде ғылыми-білім беру процесін,бәсекеге қабілетті ғылыми-зерттеу және инновациялық
қызметті ұлттық инновациялық жүйенің нәтижелілігі мен тиімділігінің маңызды элементі
ретінде дамытуға бағытталған.
Іргелі, ізденгіштік, қолданбалы ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық
жұмыстар мен инновациялық қызметтер (бұдан әрі – ғылыми-зерттеу жұмыстары (ҒЗЖ))
ЖОО-ның құрылымдық бөлімшелерінде жүзеге асырылады.
Профессорлық-оқытушылық құрам жеке жұмыс жоспарына сәйкес негізгі жұмыс
уақытында өз қызметінің міндетті құрамдас бөлігі ретінде ғылыми-зерттеу жұмысын
орындайды.
93. ЖОО-ның ғылыми-зерттеу жұмысы:
1) іргелі, ізденгіштік, қолданбалы ғылыми-зерттеушілік, тәжірибелік-құрастырушылық
жұмыстарды және инновациялық қызмет жүргізуді;
2) ғылыми-педагогикалық қызметкерлер мен білім алушылардың ғылыми зерттеулері
мен шығармашылық қызметі арқылы жаңа білімдерді алуды;
3) жоғары білімді дамытудың теориялық және әдіснамалық негіздерін зерттеуді және
әзірлеуді;
4) ЖОО оқу процесіне оқытудың инновациялық технологияларын әзірлеу мен енгізуді;
5) ғылыми зерттеулер нәтижелерін оқу процесіне және өндіріске енгізуді;
6) өз ғылыми мектептерін қалыптастыруды және дамытуды, ғылыми-педагогикалық
қызметкерлер мен білім алушыларды ғылыми-зерттеу жұмысына белсенді тартуды;
7) әзірлемелерді коммерциялау және ғылымды көп қажет ететін және бәсекеге қабілетті
техника мен технологиялар трансферті;
8) зерттеушілер мен әзірлеушілердің зияткерлік меншігі мен авторлық құқықтарын
қорғауды;
9) тартылған қаражат пен инновациялық қызметті пайдалану есебінен зерттеулер мен
әзірлемелердің қаржылық негізін кеңейтуді;
10) білім алушылардың ҒЗЖ-сын ұйымдастыруды және жетекшілік етуді қамтиды.
94. ЖОО-ның ғылыми қызметі мамандар даярлау процесінің қажетті құрамдас бөлігі
болып табылады. Оқу және ғылыми процестер бірлігі:
студенттерді республикалық бюджет, басқа бюджеттер, бюджеттен тыс қаржыландыру
көздері есебінен орындалатын ғылыми-зерттеу және жобалық-құрастырушылық жұмыстарға
қатысуға тарту;
ғылыми және ғылыми-өндірістік бөлімшелер базасында белсенді оқу жұмысының,
дипломдық және курстық жобалаудың, оқу және өндірістік практиканың, студенттерді
мақсатты даярлаудың және мамандар даярлаудың басқа да әралуан нысандарын жүргізу;
оқу және ғылыми процестерді компьютерлендіру, біртұтас ақпараттық ортаны
қалыптастыру және студенттердің информатиканың заманауи әдістері мен құралдарын
игеруі есебінен қамтамасыз етіледі.
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95. Ғылыми-зерттеу қызметін үйлестіруді ғылыми жұмыс жөніндегі проректор
(басшының орынбасары) жүзеге асырады.
Аталған бөлімшелер ҒЗЖ перспективалық және ағымдағы жоспарларын, есептілік
нысандарын әзірлейді, ЖОО ҒЗЖ тізілімін жүргізеді, ғылыми-зерттеу қызмет нәтижелерін
қорытындылайды, оларды жинақтайды.
96. ҒЗЖ орындау нәтижелері бойынша күнтізбелік жоспарда көзделген аралық және
қорытынды есептер жасалады. Есепте мазмұндалған деректердің дұрыстығына ҒЗЖ
жетекшілері мен орындаушылар жауапты болады.
97. ЖОО-ның халықаралық қызметі жетекші шетелдік университеттермен
ынтымақтастық жасау бағдарламасының, халықаралық білім беру бағдарламалары мен
жобаларын іске асыру, бірлескен ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру, ғылымипрактикалық семинарлар мен конференциялар ұйымдастыру, оқытушылық кадрлармен
алмасу және студенттік ұтқырлықты дамыту шеңберінде жүзеге асырылады.
ЖОО қызметін ақпараттық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету
98. ЖОО-ның ақпараттық ресурстармен қамтамасыз етілуі білім беру қызметін жүзеге
асырудың міндетті шарты болып табылады.
99. ЖОО-ның ақпараттық ресурстары қалыптастырылған идеялар мен білімдерді,
әртүрлі деректерді, олардың жинау әдістері мен құралдарын, ақпарат көздері мен
тұтынушылары арасындағы сақтау мен алмасуды білдіреді.
Ақпараттық ресурстар кез-келген тасымалдағыштағы білім беру бағытындағы
(басқарушылық, оқу, ғылыми, оқу-әдістемелік) толық мәтіндік, фактографиялық және
библиографиялық деректер базасын; анықтамалық-іздестіру жүйелерін; оның ішінде
дәстүрлі және электронды кітапханалық каталогтар мен картотекаларды; жергілікті
қолжетімділіктегі электронды ресурстарды; білім беруші ақпаратты жасауды, сақтауды және
пайдалануды қамтамасыз ететін бағдарламалық құралдарды; ақпаратты тарату арналарын;
білім беру мақсатты ретінде пайдаланылатын коммуникация құралдарын қамтиды.
100. Кітапхана қоры ақпараттық ресурстардың құрамдас бөлігі болып табылады және
оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиетті, сондай-ақ заңнамалық және нормативтік
құқықтық актілерді қамтиды.
Жоғары білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыру білім алушылардың
электронды кітапханаларда орналастыратын халықаралық дереккөздерді қоса алғанда,
кітапхана қорына, компьютерлік технологияларға, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиетке,
оқу, ғылыми, ақпараттық деректер базасына, еркін қол жеткізумен қамтамасыз етіледі.
Оқу және ғылыми әдебиеттер қоры келтірілген студенттер контингентіне қатынасы
бойынша оқытудың толық циклында басылымның кемінде 140 бірлігін құрауы тиіс. Бұл
ретте қазақ және орыс тілдеріндегі басылымдар оқыту тілі бойынша білім алушылар
контингентіне барабар болуы тиіс. Кітапхана қоры әлеуметтік-гуманитарлық бейіндегі
пәндер бойынша соңғы 5 жылда шығарылған, жаратылыстану, техникалық, ауыл
шаруашылығы пәндері бойынша – соңғы 10 жылда шығарылған негізгі оқу әдебиетінен
тұрады. Цифрлы тасымалдағыштардағы оқу әдебиеттерімен қамтылу мамандықтың оқу
жоспарының базалық және бейіндік пәндерінің (әскери мамандықтардан басқа) кемінде 40
%-ын құрайды.
101. Оқу-әдістемелік әдебиеттерге оқу-әдістемелік құралдар, әдістемелік құралдар,
дидактикалық, көрнекі құралдар, оқу-әдістемелік әзірлемелер – пәнді оқыту бойынша
әдістемелік нұсқаулықтар немесе ұсынымдар, зертханалық, курстық, дипломдық және басқа
да жазба жұмыс түрлерін орындау жөніндегі әдістемелік нұсқаулықтар, оқу пәндері
бойынша анықтамалық құралдар мен басылымдар жатады.
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102. ЖОО кітапханасының ғылыми қоры мамандарды даярлау бағыттары мен
мамандықтарына зерттеу саласын қамтитын монографиялық, ғылыми және ғылымиөндірістік сипаттағы кітаптар тізбесін қамтиды.
Ғылыми қорға сондай-ақ энциклопедиялар, сөздіктер, анықтамалықтар, түсініктемелер,
бағдарлама бойынша оқытылатын әдеби шығармалар, нормативтік құқықтық актілер,
мерзімді басылымдар, оның ішінде білім беру ұйымдарының хабаршылары, ғылыми
еңбектердің, оқыту бейініне сәйкес келетін халықаралық конференциялардың жинақтары
кіреді.
103. Оқу әдебиетінің өз басылымдары оқу құралдарын, оқу-әдістемелік құралдарды
қамтиды.
Әдістемелік әдебиеттің өз басылымдары әдістемелік ұсыныстарды, оқу пәндерін оқыту,
игеру, оқу жұмыстарының жекелеген түрлерін орындау бойынша нұсқаулар мен құралдарды
қамтиды.
104. ЖОО оқу-ғылыми ақпараттық активтерін жинау, жинақтау, сақтау, шығару
процестері білім беру ұйымдары кітапханаларының жұмысы жөніндегі әдістемелік
материалдарға сәйкес жүзеге асырылады.
105. Арнайы мемлекеттік органдардың оқу орындарын (әскери) қоспағанда, ЖООларда интернет ресурсты, ақпараттық-білім порталын, оқытудың кредиттік технологиясын
қамтамасыз етудің автоматтандырылған жүйесін, ЖОО жергілікті желілерінде орналасқан
ақпараттық-білім ресурстарының жиынтығын және ЖОО-ның кез келген компьютерінен
Интернетке жолақты және жоғары жылдамдықта барлық ақпараттық ресурстарға қол
жетімділікті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тармақталған компьютерлік желіні қамтитын
жоғары технологиялық ақпараттық-білім беру ортасы құрылуы тиіс.
106. Ақпараттық және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету білім алушылардың өзіндік
жұмысына дәйекті ден қоюды күшейте отырып жүзеге асырылады.
107. Тиісті дәрісханалық және зертханалық базалардың, оқу кабинеттерінің, спорт
залдарының және оның қызметін қамтамасыз ететін және оған меншік, шаруашылық жүргізу
немесе жедел басқару құқығында тиесілі шеберханалар мен басқа да үй-жайлардың болуы
ЖОО қызметінің міндетті шарты болып табылады.
108. ЖОО-ның екі ауысымнан оқыту нысандары бойынша оқу сабақтарын жүргізу
үшін қажетті дәрісханалық қоры мен қосалқы үй-жайлары болуы тиіс.
109. Білім беру оқу бағдарламаларын іске асыру үшін ЖОО-ның арнайы мақсаттағы
оқу кабинеттері (компьютерлік сыныптар, лингафонды кабинеттер және басқа), сондай-ақ
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес оқу-ғылыми процесті сапалы
жүзеге асыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін тапсырмалардың әралуан түрлерімен,
бағдарламалық құралдармен, оқу жұмыс жоспарларымен және бағдарламалармен, оқуәдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарларымен және басқа да
құжаттамалармен қамтамасыз етілген заманауи оқу-зертханалық жабдықтары болуы тиіс.
110. Ғимараттың оқу алаңы, дәрісхана қоры, оқу және ғылыми зертханалар, оқу
кабинеттері, спорт залдары, кітапханалар, шеберханалар мен ЖОО-ның қызметін
қамтамасыз ететін басқа да үй-жайлары қолданыстағысанитариялық нормалар мен қағидалар
талаптарын қанағаттандыруы тиіс.
111. Бір студентке оқу алаңының нормасы ЖОО типіне байланысты белгіленеді және
кемінде 6 м2 болуы тиіс.
112. Үй-жай алаңдары үй-жай мақсаттылығына байланысты, оқу сабақтарының
түрлеріне, студенттер мен қызметкерлер санына, оқу сабақтарының ауысымдылығына сәйкес
белгіленеді.
Студенттердің есептік саны күндізгі оқу нысаны студенттерінің ең көп саны бойынша
және сырттай оқу нысаны студенттерінің 10 % саны бойынша қабылданады.
113. Спорт залдарының жалпы алаңы (олардың жанындағы қосалқы ғимараттарды,
бассейндер мен жеңіл атлетикалық манеждерді есептемегенде) бір студентке кемінде 1,0 м2
қабылдануы тиіс.
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114. ЖОО-ның білім алушылар контингенті мен айқындалатын мемлекеттік білім беру
тапсырысы бойынша айқындалатын мөлшерден кем емес оқыту құнына қарай, білім алу
жағдайларын қамтамасыз ететін қаржылық ресурстары болады.
115. Қаржылық ресурстар көздері білім беру және ғылыми гранттардан алынған
бюджеттік қаражат, ақылы негізде білім беруден, ғылыми және басылым өнімдерін сатудан
түсетін
қаражат,
демеушілік
көмек
және
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағызаңнамасымен тыйым салынбаған қызметтің өзге түрлерін жүзеге асырудан
алынған өзге де көздері болады.
116. ЖОО-лардың білім беру қызметіне арналған шығыстары мамандар даярлаудың
бағыттары, оқыту нысандары (күндізгі, кешкі, сырттай), тиісті нормативтік құжаттардағы
білім беруге арналған шығыстарды айқындайтын ақшалар және заттай нормалар бөлінісінде
студенттер контингентіне қарай айқындалады.
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§6
ЖОҒАРЫ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҮЛГІЛІК
ҚАҒИДАЛАРЫ
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 16 қазандағы № 420
бұйрығымен бекітілген
1. Жалпы ережелер
1. Осы Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің
үлгілік қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі
Қазақстан РеспубликасыныңЗаңына (бұдан әрі – «Білім туралы» Заң) сәйкес меншік нысаны
мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан Қазақстан Республикасының жоғары және
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдары қызметінің тәртібін айқындайды.
2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары жоғары оқу
орындарының мынадай түрлерінде: ұлттық зерттеу, зерттеу университеттерінде, ұлттық
жоғары оқу орындарында, университеттерде, академияларда беріледі.
2. Ұлттық зерттеу университеті, зерттеу университеттерінің жәнеұлттық жоғары оқу
орындары қызметінің тәртібі
Параграф 1. Ұлттық зерттеу университеті, зерттеу университеттерінің және ұлттық
жоғары оқу орындары қызметін басқару
3. Ұлттық зерттеу университеттерде, зерттеу университеттерде және ұлттық жоғары
оқу орындарында басқару Жоғары және жоғары оқу орындары қызметінің үлгілік
қағидалары туралы 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 Қазақстан Республикасы
Үкіметініңқаулысына сәйкес жүзеге асырылады.
4. ҰЗУ және ЗУ күндізгі оқу нысаны бойынша дербес әзірлеген оқу бағдарламаларын
іске асыра алады, білім алушылар контингенті кемінде 5000 адам сәйкестік болған жағдайда.
5. ҰЖОО кәсіптік оқу бағдарламаларын 3000 адамнан аз емес сәйкесті білім алушылар
контингенті болған жағдайда ғана жүзеге асыра алады.
ҰЗУ, ЗУ және ҰЖОО-да білім алушылар контингентінің сандық құрамы бір
оқытушыға шаққанда мамандықтарға орай келесі нормативтерге сәйкес келуі тиіс:
өнер және мәдениет – 3,5:1;
музыка және ән салу – 6:1;
шетел филологиясы және аударма ісі – 7:1;
бейнелеу өнері және сызу – 7:1.
басқа барлық мамандықтар бойынша:
күндізгі оқыту нысаны үшін – 8:1;
кешкі нысан үшін – 16:1;
сыртқы нысан үшін – 32:1;
магистратурада – 4:1;
докторантурада –3:1.
6. Академиялық ағымның және топтың толымдылығын білім беру ұйымы өзі
анықтайды.
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Параграф 2. Ұлттық зерттеу университеті, зерттеу университеттерінің және ұлттық
жоғары оқу орындарының оқу-тәрбие қызметі
7. ҰЗУ, ЗУ және ҰЖОО-ға білім алушыларды қабылдау 2013 жылғы 17 мамырдағы №
499 Қазақстан Республикасы Үкіметініңқаулысымен бекітілген жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білім деңгейіндегі кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына сәйкес жүргізіледі.
8. ҰЗ, ЗУ, ҰЖОО жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлар
дайындау мазмұны мен оқыту мерзімдері бойынша әртүрлі білім бағдарламалары бойынша
жүргізіледі. Кадрлар дайындау күндізгі (4-5 жыл бакалавриатта, 1-2 жыл магистратурада, 3
жыл докторантурада), оқыту нысандары бойынша жүзеге асырылады.
9. Білім берудің құрамында міндетті түрде ғылымның және ғылымды қажет ететін
технологиялардың өзекті проблемарына сәйкес білім беру бағдарламалары, сондай-ақ
инновациялық түрдегі білім беру бағдарламалары қарастырылуы тиіс.
10. Ұлттық зерттеу университеті мамандықтың үлгілік оқу жоспарына сәйкес
конкурстық негізде білім беру бағдарламаларын жасайды.
11. Академиялық күнтізбе, мамандықтардың оқу жұмыс жоспарлары мен
профессорлық-оқытушылық құрамының орташа жылдық педагогикалық жүктемесі ЖОО
ғылыми кеңесінің шешімімен бекітіледі.
12. Дәріс сабақтарын өткізуге, студенттердің диплом жұмыстарына (жобаларына),
ғылыми-зерттеу жұмыстарына жетекшілік атқаруға профессор, қауымдастырылған
профессор, (доцент), аға оқытушы лауазымдарын иеленген оқытушылар жіберіледі.
Диссертацияға жетекшілік атқаруға ғылыми дәрежелері және/немесе ғылыми атақтары бар
оқытушылар жіберіледі.
13. Ұлттық зерттеу университеті, Зерттеу университеттерінің және Ұлттық жоғары оқу
орындарының оқу-әдістемелік жұмысы:
1) академиялық күнтізбе, оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламалар әзірлеуді,
элективтік пәндер каталогын, силлабустар,пәндер мен мамандықтардың оқу-әдістемелік
кешендерін әзірлеуді;
2) оқу пәндерін оқулықтармен, оқу құралдарымен, есептер жинағымен, кешенді
тапсырмалармен, зертханалық, бақылау және курс жұмыстары бойынша құралдармен, пәнді
оқу бойынша әдістемелік ұсынымдармен, сондай-ақ ағымдық, межелік және қорытынды
білім бақылауы, барлық оқу нысандары бойынша білім алушыларды қорытынды аттестаттау
материалдарымен оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді;
3) кәсіптік практикалардың, тағылымдамалардың, сондай-ақ диплом жұмыстарын
(жобаларын), магистрлік және докторлық диссертацияларды жазу бойынша әдістемелік
құралдар әзірлеуді;
4) білім алушылардың оқу материалын меңгеруін арттыратын заманауи білім
технологиялары мен оқыту әдістерін әзірлеуді;
5) ізденіске, талдауға және қызмет нәтижелерін қалыптастыруға қабілеттілігін
дамытуға бағытталған студенттердің өзіндік жұмысын оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді;
6) оқытушылар мен мамандардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау
бағдарламаларын әзірлеуді қамтиды.
14. ЖОО-да оқу процесі мен ғылыми-зерттеу жұмысын қамтамасыз ету мақсатында,
оқу және мамандандырылған зертханалар қарастырылған. Зертхана жабдығы заманауи және
бакалаврлар, магистрлер және PhD докторлар даярлаудың бағдарламасына баламалы болуы
тиіс.
15. Тәрбие қызметі тәрбие жұмысы бойынша кешенді жоспар негізінде іске асырылады.
16. ЖОО тәрбие жұмысына:
1) білім алушылардың бойында өз бетінше шешім қабылдау мен құзыретті жүзеге
асыру икемділіктерін қалыптастыру;
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2) білім алушылардың бойында патриотизм, азаматтылық, интернационализм, жоғары
мораль мен адамгершілікті қалыптастыру;
3) білім алушыларды салауатты өмір салтына, қоғамдық іс-шараларға белсенді
қатысуға ынталандыру;
4) кафедра бейіні бойынша білім алушылардың ой өрісін кеңейтуге, таңдаған
мамандығына құндылық қатынасты қалыптастыруға ықпал ететін тақырыптық іс-шаралар
өткізу;
5) жалпы білім беретін орта мектептер мен кәсіптік мектептерде, техникалық және
кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылардың арасында кәсіпке бағдарлау жұмысын
жүргізу кіреді.
Параграф 3. Ұлттық зерттеу университеті, зерттеу университеттерінің және ұлттық
жоғары оқу орындарының ғылыми-зерттеу қызметі
17. Ғылыми-зерттеу қызметі білім мен ғылымның ықпалдасуын қамтамасыз етуге, осы
негізде ғылыми-білім беру процесін ұлттық инновациялық жүйенің нәтижелілігі мен
тиімділігінің маңызды элементі ретінде бәсекеге қабілетті ғылыми-зерттеу және
инновациялық қызметті дамытуға бағытталған.
18. Іргелі, ізденгіштік, қолданбалы ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық
жұмыстар мен инновациялық қызметтер (бұдан әрі – ғылыми-зерттеу жұмыстары (ҒЗЖ))
ЖОО-ның құрылымдық бөлімшелерінде жүзеге асырылады.
19. Профессорлық-оқытушылық құрамы жеке жұмыс жоспарына сәйкес негізгі жұмыс
кезеңінде өз қызметінің міндетті құрамдас бөлігі ретінде ғылыми-зерттеу жұмысын
орындайды.
20. Ғылыми-зерттеу жұмысы төмендегілерден тұрады:
іргелі, ізденгіштік, қолданбалы ғылыми-зерттеушілік, тәжірибелік-конструкторлық
және инновациялық іс-әрекеттерді жүргізу;
ғылыми педагогикалық қызметкерлер мен білім алушылардың шығармашылық ісәрекеті мен ғылыми зерттеулері арқылы жаңа білімдерді алу;
жоғары білімді дамытудың теоретикалық және әдіснамалық негіздерін зерттеу және
әзірлеу;
ЖОО оқу процесіне оқытудың инновациялық технологияны әзірлеу және енгізу;
ғылыми зерттеулер нәтижелерін оқу процесі мен өндіріске енгізу;
жеке ғылыми мектепті қалыптастыру және дамыту, ғылыми-педагогикалық
қызметкерлер мен білім алушыларды ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсенді тарту;
ғылыми жаңалықтарды коммерциализациялау және ғылыми ауқымды және бәсекеге
қабілетті техника мен технологияны трансферттеу;
зерттеушілермен әзірлеушілердің зияткерлік меншігі мен авторлық құқығын қорғау;
инновациялық іс-әрекет пен тартылған қаржыны пайдалану есебінен зерттеулер мен
жаңалықтардың қаржылық негізін кеңейту;
білім алушылардың ҒЗЖ ұйымдастыру және жетекшілік жасау.
21. ҰЗУ, ЗУ және ҰЖОО ғылыми қызметі маман даярлау үдерісінің қажетті құрамдас
бөлігі болып табылады. Оқу және ғылыми және инновациялық процесінің бірлігі
төмендегілер есебінен қамтамасыз етіледі:
студенттерді ҚР республикалық бюджеті, басқа да бюджеттер, бюджеттен тыс
қаржыландыру көздері есебінен орындалатын ғылыми-зерттеушілік және жобалыққұрастырушылық жұмыстарға қатысуға тарту;
ғылыми және ғылыми-өндірістік бөлімшелер базасында белсенді оқу жұмысының
әралуан түрлерін, дипломдық және курстық жобалауды, оқу және өндірістік іс-тәжірибені,
студенттерді бағыттық даярлауды және маман даярлаудың басқа да түрлерін жүргізу;
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оқу және ғылыми процестерді компьютерлендіру, біртұтас ақпараттық ортаны
қалыптастыру және студенттерге информатиканың заманауи әдістері мен құралдарын
игерту.
22. ҰЗУ, ЗУ және ҰЖОО-ның халықаралық қызметіжетекші шетелдік
университеттермен ынтымақтастық бағдарламасының, халықаралық білім беру
бағдарламалары мен жобаларын іске асыру, бірлескен ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге
асыру, ғылыми-практикалық семинарлар мен конференциялар ұйымдастыру, оқытушылық
кадрлармен алмасу және студенттік ұтқырлықты дамыту шеңберінде жүзеге асырылады.
3. Университет қызметінің тәртібі
Параграф 1. Университетті басқару
23. Университетті басқару Жоғары және жоғары оқу орындары қызметінің үлгілік
қағидалары туралы 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 Қазақстан Республикасы
Үкіметініңқаулысына сәйкес жүзеге асырылады.
24. Университетті Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес
лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын ректор тікелей басқарады.
Параграф 2. Университеттің оқу-тәрбие қызметі
25. Университетте білім алушыларды қабылдау 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білім деңгейіндегі кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына сәйкес жүргізіледі.
26. Жоғары оқу орындарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар
кадрлар дайындау мазмұны мен оқыту мерзімдері бойынша әртүрлі білім бағдарламалары
бойынша жүргізіледі. Кадрлар дайындау күндізгі (4-5 жыл), кешкі (5-6 жыл), сыртқы (5-6
жыл) оқыту нысандары бойынша және экстернат, магистратура (1-2 жыл), докторантура (3
жыл) күндізгі оқыту нысанында жүзеге асырылады.
27. Білім алушылардың жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
бағдарламаларын меңгеруі үшін барынша қолайлы жағдайлар жасай отырып, университет
оқыту нысандарын, әдістері мен құралдарын дербес анықтайды.
28. Университетте оқу процесі мен ғылыми-зерттеу жұмысын қамтамасыз ету
мақсатында, оқу және мамандандырылған зертханалар қарастырылған. Зертхана жабдығы
заманауи және бакалаврлар, магистрлер және PhD докторлар даярлаудың бағдарламасына
баламалы болуы тиіс.
29. Университеттің тәрбиелік қызметі оқу процесінің құрамдас бөлімі болып табылады
және тұлғаның кәсіби, әлеуметтік, зияткерлік, адамгершілік, шығармашылық қасиеттері мен
салауатты өмір салтын қалыптастыруға бағытталған.
30. Оқу және тәрбие қызметі білім алушылар мен профессорлық- оқытушылық
құрамының адамгершілік қадір-қасиетті өзара құрметтеу негізінде жүзеге асырылады.
31. Университеттің тәрбие қызметі тәрбие жұмысы бойынша кешенді жоспар негізінде
жүзеге асырылады.
32. Университеттің тәрбие жұмысына:
1) білім алушылардың бойында өз бетінше шешім қабылдау мен құзыретті жүзеге
асыру икемділіктерін қалыптастыру;
2) білім алушылардың бойында патриотизм, азаматтылық, интернационализм, жоғары
мораль мен адамгершілікті қалыптастыру;
3) білім алушыларды салауатты өмір салтына, қоғамдық іс-шараларға белсенді
қатысуға ынталандыру;
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4) кафедра бейіні бойынша білім алушылардың ой өрісін кеңейтуге, таңдаған
мамандығына құндылық қатынасты қалыптастыруға ықпал ететін тақырыптық іс-шаралар
өткізу;
5) жалпы білім беретін орта мектептер мен кәсіптік мектептерде, техникалық және
кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылардың арасында кәсіпке бағдарлау жұмысын
жүргізу кіреді.
4. Академия қызметінің тәртібі
33. Академия басқару Жоғары және жоғары оқу орындары қызметінің үлгілік
қағидалары туралы 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 Қазақстан Республикасы
Үкіметініңқаулысына сәйкес жүзеге асырылады.
34. Академия Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес
лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын ректор тікелей басқарады.
35. Академия құрылымын өзі дербес анықтайды және ғылыми кеңес шешімімен және
басшының бұйрығымен бекітіледі. Құқық қорғау органдарының, арнайы мемлекеттік
органдарының және қорғаныс саласындағы мемлекеттік органдарының жоо құрылымы тиісті
органмен анықталады.
36. Академия негізгі қызмет бағыттары, жоо-ны басқарудың ұйымдық құрылымында
құрылымдық бөлімшеге оның мәртебесін әкімшілік-құқықтық бекіту бойынша негізгі
талаптар анықталатын құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді дербес әзірлейді және
бекітеді.
37. Академиялар кәсіптік оқу бағдарламарын 1000 адамнан аз емес сәйкесті білім
алушылар контингенті болған жағдайда ғана жүзеге асыра алады. Университеттің күндізгі
және сыртқы оқу нысандарындағы студенттердің арақатынасы кемінде 4:1 болуы тиіс. Осы
ретте, білім алушылардың келтірілген контингенті олардың күндізгі, кешкі және сыртқы оқу
нысандарындағы санына қарай анықталады. Күндізгі оқу нысанының студенттері 1,0, кешкі
оқыту нысанының студенттері - 0,5 және сыртқы оқу нысанының студенттері - 0,25
коэффицентімен есептеледі.
Білім алушалардың контингенті білім беру қызметіне қойылатын біліктілік
талаптарына сәйкес бір білім алушыға шаққандағы оқу алаңының санитарлық нормаларына
сай келуі тиіс.
Жоғары оқу орындарында білім алушылар контингентінің сандық құрамы бір
оқытушыға шаққанда мамандықтарға орай келесі нормативтерге сәйкес келуі тиіс:
өнер және мәдениет – 3,5:1;
музыка және ән салу – 6:1;
шетел филологиясы және аударма ісі – 7:1;
бейнелеу өнері және сызу – 7:1.
басқа барлық мамандықтар бойынша:
күндізгі оқыту нысаны үшін – 8:1;
кешкі нысан үшін – 16:1;
сыртқы нысан үшін – 32:1;
магистратурада – 4:1;
докторантурада –3:1.
38. Жоғары оқу орындарында академиялық топтың толымдылығы 20 адамды, шағын
топтың толымдылығы – 10-15 адамды құрайды.
Академиялық ағынды қалыптастыруды жоғары оқу орны дербес анықтайды.
Академиялық топты 70-100 адам мөлшерінен асырмай қалыптастыру ұсынылады.
39. Академияда білім алушыларды қабылдау 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білім деңгейіндегі кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына сәйкес жүргізіледі.
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§7
ОҚЫТУДЫҢ КРЕДИТТІК ТЕХНОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША ОҚУ ПРОЦЕСІН
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2011 жылғы 20 сәуірдегі
№152 бұйрығымен бекітілген
(ҚР БҒМ 2014.06.02 № 198
бұйрығымен енгізілген өзгерістерімен)
1. Жалпы ережелер
1. Осы Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың
қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Білім туралы» Қазақстан РеспубликасыныңЗаңын іске
асыру мақсатында әзірленді.
2. Ұлттық білім берудің оқу бағдарламаларын халықаралық тану, білім беру
ұйымдарының білім алушылары мен оқытушыларының ұтқырлығын қамтамасыз ету,
сондай-ақ білім беру сапасын арттыру және білім берудің барлық деңгейлерінің
сабақтастығын қамтамасыз ету үшін білім беру ұйымдарында бірыңғай кредиттік оқыту
технологиясы іске асырылады.
3. Кредиттік оқыту технологиясы білім алушы мен оқытушының оқу жұмысы
көлемінің біріздендірілген өлшем бірлігі ретінде кредитті қолдану арқылы, білім алушының
пәндерді таңдауы және реттілікпен оқуын өз бетінше жоспарлауы негізінде жүзеге
асырылады.
4. Кредиттік оқыту технологиясы кезінде оқу жұмысының еңбек сыйымдылығының
есебі кредит арқылы өлшенетін оқытылатын материалдың көлемі бойынша жүзеге
асырылады.
5. Кредиттік оқыту технологиясы білім берудің барлық деңгейлері бойынша бұрын
меңгерілген кредиттердің өспелі есебін білдіретін жинақтаушы болып табылады.
6. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар мен анықтамалар пайдаланылады:
1) академиялық деңгей (Degree) - қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша, тиісті
оқу бағдарламаларын меңгерген білім алушыларға білім беру ұйымдары тағайындайтын
дәреже;
2) академиялық еркіндік - білім беру үрдісінің субъектілеріне оларды таңдау бойынша
жиынтық пәндерден, оқытудың қосымша түрлерінен білім мазмұнын дербес анықтау үшін
және білім алушылардың, оқытушылардың шығармашылық дамуына және оқытудың
инновациялық технологиялары мен әдістерін қолдануға жағдай жасау мақсатында білім беру
қызметін ұйымдастыру үшін ұсынылатын білім беру процесі субъектілерінің өкілеттіктер
жиынтығы;
3) академиялық кезең (Теrm) - үш нысанның біреуін таңдайтын өз білім беру
ұйымының еркімен белгіленетін теоретикалық кезең: семестр, триместр, тоқсан;
4) академиялық күнтізбе (Асаdеmіс Саlеndar) - оқу жылы бойына демалыс күндерін
(каникулдар мен мерекелерді) көрсете отырып, оқу және бақылау іс-шараларын, кәсіби
практикаларды өткізу күнтізбесі;
5) академиялық мобильдік - білім алушыларды немесе оқытушы-зерттеушілерді белгілі
бір академиялық кезеңге: семестр немесе оқу жылына өзге жоғары оқу орнына (ел ішінде
немесе шетелде) игерген білім бағдарламаларын міндетті түрде кредит түрінде сынақ ретінде
тапсыра отырып өз ЖОО-сында немесе өзге ЖОО-да білімін жалғастыру немесе зерттеулер
жүргізу үшін ауыстыру;
50

6) академиялық сағат кесте бойынша оқу сабақтардың (аудиториялық жұмыс) барлық
түрлері немесе жеке бекітілген графика бойынша білім алушылардың оқытушымен байланыс
жұмысының уақыты;
7) белсенді үлестірмелі материалдар (КҮМ) (Hand-оuts) - білім алушының тақырыпты
шығармашылықпен табысты меңгеру үшін оқу сабақтарында таратылатын көрнекі
безендірілген материалдар (дәріс тезистері, сілтемелер, слайдтар, мысалдар, глоссарийлер, өз
бетінше жұмыс істеуге арналған тапсырмалар);
8) білім алушыларды аралық аттестаттау - білім алушының емтихан сессиясы кезеңінде
бір пәннің толық көлемін немесе бір бөлігінің мазмұнын аяқтап болғаннан кейін оның игеру
сапасын бағалау мақсатында өткізілетін рәсім;
9) білім алушыларды қорытынды аттестаттау (Qualification Eхamination) - мемлекеттік
жалпыға міндетті білім беру стандартында қарастырылған оқу пәндерінің игеру дәрежесін
немесе көлемін анықтау мақсатында өткізілетін рәсім;
10) білім алушылардың оқудағы жетістігі - білім алушылардың оқу үдерісінде алатын
және жеке тұлғаның қол жеткізген даму деңгейін көрсететін білімі, іскерліктері мен
дағдылары, құзыреті;
11) білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бақылау - жоғары оқу орындары дербес
анықтайтын бақылау мен аттестаттаудың әртүрлі нысандары арқылы (ағымдық, межелік,
қорытынды) білім алушылардың білім деңгейін тексеру;
12) білім алушылардың өзіндік жұмыстары (бұдан әрі - БӨЖ) - өз бетінше оқуға
берілген, оқу-әдістемелік әдебиеттермен және ұсынымдармен қамтамасыз етілген, тест,
бақылау жұмыстары, коллоквиумдар, рефераттар, шығармалар мен есеп берулер түрінде
ақыланатын тақырыптардың нақты тізбесі бойынша жасалатын жұмыс; білім алушының
санатына қарай ол студенттің өзіндік жұмыстары (бұдан әрі - СӨЖ), магистранттың өзіндік
жұмыстары (бұдан әрі - МӨЖ) және докторанттың өзіндік жұмыстары (бұдан әрі - ДӨЖ)
болып бөлінеді; БӨЖ-дің барлық көлемі білім алушылардан күнсайын өзіндік жұмыстарды
талап ететін тапсырмалармен расталады;
13) білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау - академиялық кезең ішінде,
оқытушымен өткізілетін аудиториялық және аудиториялардан тыс сабақтарда білім
алушылардың білімін оқу бағдарламасына сәйкес жүйелі түрде тексеру;
14) білім алушының академиялық рейтингі (Rating) - аралық аттестаттау нәтижелері
бойынша жасалатын білім алушының оқу бағдарлама пәнін игеру деңгейінің сандық
көрсеткіші;
15) білім беру бағдарламаларын модульдік негізде құрастыру - білім беру
бағдарламасының мазмұны мен құрылымын оқытудың мақсатына сай білім алушының
кәсіби құзыреттілігінің жиынтығы болатын оқу үдерісін ұйымдастыру тұжырымдамасы
негізінде кәсіптік оқыту мақсатына қол жеткізу құралы;
16) екі дипломдық білім - екі тең бағалы диплом (Double Major) немесе бір негізгі және
екінші қосымша диплом (Major Minor) алу мақсатында екі оқу жоспары (білім беру
бағдарламалары) бойынша параллельді білім алу мүмкіндігі;
17) Еуропалық трансферт (аударым) және несиелік жинақтау жүйесі (ECTS) білім беру
траекториясы, оқу орны және оқыту елі ауысқан жағдайда білім алушылардың игерген оқу
пәндерін (кредит мен бағаларын қоса алғанда) салыстыру және қайта сынақтан өткізуде
пайдаланылатын білім беру бағдарламалары компоненттеріне сынақ бірліктерін (несие)
белгілеу әдісі;
18) жеке оқу жоспары (бұдан әрі - ЖОЖ) - білім алушымен ҮОЖ және элективті
пәндердің каталогы негізінде эдвайзердің көмегімен әрбір оқу жылына дербес жасалатын оқу
жоспары;
19) кредит (Credit, Credit-hour) - білім алушының/оқытушының оқу жұмысы көлемін
өлшейтін сәйкестендірілген бірлігі;
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20) кредиттік оқыту технологиясы - білім алушы мен оқытушының оқу жұмысы
көлемінің біріздендірілген өлшем бірлігі ретінде кредитті қолдану арқылы, білім алушының
пәндерді таңдауы және реттілікпен оқуын дербес жоспарлауы негізінде оқыту;
21) қорытынды бақылау - емтихан түріндегі аралық аттестаттау кезеңінде жүргізілген
оқу пәні бағдарламасын бағалау сапасының мақсатын игеру, білім алушылардың оқудағы
жетістігін бақылау; егер бірнеше академиялық кезеңдер барысында пәндер оқытылатын
болса, онда оқытылған нақты академиялық кезеңде, пәндерге бөлімдер бойынша, қорытынды
бақылау жүргізіледі;
22) межелік бақылау - бір оқу пәнінің ірі бөлімін (модулін) аяқтағанда білім
алушылардың оқу жетістіктерін бақылау;
23) модуль – білім алушылардың білімі, білігі, дағдысы және құзыреттілігі бағалау
критерийлеріне сәйкес келетін нақты тұжырымдалған, дербес, білім беру нәтижелері
тұрғысынан аяқталған білім беру бағдарламаларының құрылымдық элементі;
24) модульдік білім беру бағдарламасы - білім алушылардың қандай да бір
академиялық дәреже және/немесе біліктілік алуы үшін қажетті негізгі құзыреттіліктерді
меңгеруге бағытталған оқу модульдерінің жиынтығын қамтитын оқыту бағдарламасы;
25) модульдік оқыту - білім беру бағдарламаларын, оқу жоспары мен оқу пәндерін
модульдік негізде құрастыратын оқу үдерісін ұйымдастыру тәсілі;
26) оқу жетістіктерін бағалаудың балдық рейтингтік әріптік жүйесі - халықаралық
тәжірибеде қабылданған әріптік жүйедегі сандық эквивалентіне сәйкес келетін және білім
алушылардың рейтінгін белгілеуге мүмкіндік беретін балл түріндегі оқу жетістіктерінің
деңгейін бағалау жүйесі;
27) оқу жұмыс жоспары (бұдан әрі - ОЖЖ) - мамандықтың ҮОЖ және білім алушының
жеке оқу жоспары негізінде білім беру ұйымдары дербес әзірлейтін құжат;
28) оқу модулі - білім алушылардың құзыреттіліктері тұтас немесе жартылай
қалыптасатын олардың нақты оқыту нәтижелерін меңгеруіне бағытталған білім беру
бағдарламасының құрылымдық элементі;
29) оқу пәніне жазылу (Enrollment) - білім алушылардың оқу пәніне белгілі бір
тәртіппен алдын ала жазу рәсімі;
30) оқу үлгерімінің орташа балы (Grade Point Average - GPA) - (ағымдық оқу кезеңі
бойынша кредиттердің жалпы санына қарай аралық аттестаттау пәндерінің балдық
бағасының сандық эквиваленті мен кредиттер сомасының қатынасы) білім алушының
таңдаған бағдарлама бойынша бір оқу жылындағы қол жеткізген оқу үлгерімінің
таразыланған орташа бағасы;
31) оқытушының басшылығымен жүргізілетін білім алушының өзіндік жұмысы (бұдан
әрі - ОБӨЖ) - бекітілген кесте бойынша оқытушының басшылығымен жүргізілетін білім
алушының аудиториядан тыс жұмысы; білім алушының санатына қарай ол: оқытушының
басшылығымен жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысы (бұдан әрі - ОСӨЖ), оқытушының
басшылығымен жүргізілетін магистранттың өзіндік жұмысы (бұдан әрі - ОМӨЖ) және
оқытушының басшылығымен жүргізілетін докторанттардың өзіндік жұмысы (бұдан әрі ОДӨЖ) болып бөлінеді;
32) Офис регистратор - білім алушылардың оқудағы жетістіктерінің барлық тарихын
тіркеумен айналысатын және білімін бақылаудың барлық түрлерін және оның академиялық
рейтингісіне есеп жасауды ұйымдастыруды қамтамасыз ететін академиялық қызмет;
33) пәндер бағдарламасы (Syllаbus) - оқитын пәннің сипаттамасын, мақсаттары мен
міндеттерін, оның қысқаша мазмұнын, оның үйренуі тақырыбы мен ұзақтығын, өзіндік
жұмыс тапсырмаларын, кеңес беру уақытын, білім алушылардың білімін тексеру кестесін,
оқытушы талаптарын, бағалау өлшемдерін қамтитын оқу бағдарламасы және әдебиеттер
тізімі;
34) пәннің сипаттамасы (Curse Description) - пәннің мазмұнын, мақсаттары мен
міндеттерін, қысқаша нысанды қамтитын пәннің қысқаша сипаттамасы (5-8 сөйлемнен
тұрады);
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35) постреквизиттер (Роstreguisite) - аталған пәнді оқыту аяқталғанда оларды зерделеу
үшін меңгерілген білім, икемділіктер мен дағдыларды қажет ететін пәндер;
36) пререквизиттер (Рrereguisite) - оқылатын пәнді игеру үшін қажетті білім,
икемділіктер мен дағдыларды қамтитын пәндер;
37) транскрипт (Тrаnsсrірt) - білімді бағалаудың сандық және әріптік жүйесі бойынша
кредиттері мен бағалары көрсетілген тиісті кезеңде өтілген пәндердің тізбесі бар құжат;
38) тьютор - студенттің нақты пәнді игеруі бойынша академиялық кеңесші рөлін
атқаратын оқытушы;
39) үлгілік оқу жоспары (бұдан әрі - ҮОЖ) - білім берудің кәсіптік оқу
бағдарламасының оқу пәндерінің тізбесі мен көлемін, оларды оқытудың тәртібін және
бақылау нысандарын реттейтін құжат;
40) эдвайзер (Аdvisor) - тиісті мамандық бойынша білім алушының академиялық
тәлімгерінің қызметін атқаратын, оқу траекториясын таңдауына (жеке оқу жоспарының
қалыптасуына) және оқу кезеңінде білім беру бағдарламаларын игеруіне ықпал ететін
оқытушы;
41) элективтік пәндер - белгіленген кредит шеңберінде және білім беру ұйымы
енгізетін таңдау бойынша, білім алушылардың жеке дайындығын көрсететін әлеуметтікэкономикалық дамытудың ерекшеліктерін және нақты өңірдің, жоғары оқу орындарында
ғылыми мектеп пайда болатын қажеттіліктерін есепке алатын компонентке кіретін оқу
пәндері.
2. Кредиттік оқыту технологиясындағы білім берудің оқу бағдарламалары және оқу
жоспарлары
7. Білім беру бағдарламаларының мазмұны тиісті мемлекеттік жалпыға міндетті білім
беру стандарттарымен белгіленеді және оқу жоспарлары мен бағдарламалары арқылы іске
асырылады.
8. Оқу жоспарлары үш нысанда әзірленеді:
1) үлгілік оқу жоспарлары;
2) оқу жұмыс жоспарлары;
3) жеке оқу жоспарлары.
9. Оқу жоспарларының барлық нысандарында әрбір оқу пәніне әріптік және сандық
белгілердегі тиісті кодты беруді қарастыратын пәндерін кодтаудың бірыңғай жүйесі
пайдаланылады.
10. ҮОЖ-ны білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.
ҮОЖ-да міндетті компоненттегі әрбір оқу пәнінің еңбексыйымдылығы кредиттермен
анықталады, ал таңдау бойынша компонент кредиттердің жалпы санымен көрсетіледі.
11. ОЖЖ-да әрбір оқу пәнінің тізбесі және міндетті компонент пен таңдау бойынша
компоненттегі еңбексыйымдылығы кредиттермен, оларды оқыту тәртібімен, оқу
сабақтарының түрі және бақылау нысандарымен анықталады.
12. ОЖЖ-ны оқу жылына әзірленеді және ғылыми (педагогикалық) кеңестің шешімі
негізінде білім беру ұйымының басшысы бекітеді.
ОЖЖ оқытушының оқу жұмысының еңбексыйымдылығын есептеу үшін негіз болып
табылады.
13. ОЖЖ-ның және ЖОЖ-ның нысанын, құрылымын және әзірлеу тәртібін білім беру
ұйымы дербес айқындайды.
14. ЖОЖ әрбір білім алушының жеке білім траекториясын бөлек айқындайды.
15. ЖОЖ-ны үш данада факультет деканы (бөлім басшысы) бекітеді: бірі - деканатта
(бөлімде) сақталады және ол білім алушының кәсіптік оқу бағдарламалардың орындауына
және меңгеруіне бақылауды жүзеге асыру үшін негіз болады, екіншісі - аралық
аттестаттауды ұйымдастыру үшін офис Регистратор, үшіншісі - білім алушыға тапсырылады.
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16. Үлгілік оқу жоспарын толықтыру үшін таңдау бойынша енетін барлық оқу
пәндерінің жүйелі қысқаша сипатталған тізбесін көрсететін элективті пәндердің каталогы
(ЭПК) әзірленеді, оның ішінде оқытудың мақсаты, қысқаша мазмұны (негізгі тараулары)
және күтілетін нәтижелері (білім алушылрдың алған білімдері, іскерліктері, дағдылары, және
біліктіліктері) көрсетілген пәнді сипаттайтын қысқаша суреттемесі беріледі.
Аталған каталогта әрбір оқу пәндерінің пререквизиттері мен постреквизиттерін
көрсетіледі. ЭОК білім алушыларға элективті оқу пәндерді баламалы таңдау мүмкіндігін
қамтамасыз етеді.
17. Білім беру ұйымы оқу үдерісін ақпараттық көздермен толық көлемде қамтамасыз
етеді: оқулықтар, оқу құралдары, оқу пәндері бойынша әдістемелік құралдар және
әзірленімдер, көп таратылатын материалдар және өзіндік жұмыстар жөніндегі нұсқаулықтар,
электронды оқулықтар, желілік білім ресурстарына қолжетімдік.
Әрбір білім алушы оқудың барлық кезеңінде анықтамалық-жолсілтегіштермен
қамтамасыз етіледі.
3. Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру
18. Кредиттік оқыту технологиясын пайдалану арқылы оқу үдерісін ұйымдастырудың
негізгі міндеттері:
1) білім көлемін біріздендіру;
2) оқытуды барынша дараландыру үшін жағдай туғызу;
3) білім алушылардың өзіндік жұмыстарының рөлі мен тиімділігін күшейту;
4) білім алушының оқудағы шынайы жетістіктерін оларды тиімді бақылау рәсімдері
негізінде анықтау болып табылады.
19. Кредиттік оқыту технологиясы мыналарды көздейді:
1) білім алушылар мен оқытушылардың әрбір пән бойынша еңбек шығынын бағалау
үшін кредиттер жүйесін енгізу;
2) білім алушылардың жеке оқу жоспарын қалыптастыруға тікелей қатысуын
қамтамасыз ететін элективтік пәндердің каталогына енгізілген таңдауы бойынша пәндерді
олардың таңдау еркіндігі;
3) білім алушылардың оқытушыларды таңдаудағы еркіндігі;
4) білім алушылардың білім траекториясын таңдауына ықпал ететін эдвайзерлерді оқу
үдерісіне тарту;
5) оқытудың интерактивті әдістерін пайдалану;
6) білім беру бағдарламаларын меңгеруде білім алушылардың өзіндік жұмыстарын
жандандыру;
7) оқу үдерісін ұйымдастыруда факультетке (бөлімге) және кафедраларға академиялық
еркіндік беру, білім беру бағдарламаларын қалыптастыру;
8) оқу үдерісін қағазды және электронды тасымалдағыштардағы барлық қажетті оқу
және әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету;
9) білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бақылаудың тиімді әдістері;
10) әрбір оқу пәні бойынша білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бағалаудың
балдық-рейтингтік жүйесін пайдалану.
20. Бір оқу жылының шеңберіндегі оқу үдерісін ұйымдастыру білім беру ұйымының
басшысы бекітетін, академиялық күнтізбе ғылыми (педагогикалық) кеңестің шешімі
негізінде іске асырылады.
21. Оқу жылы академиялық кезеңдерден, аралық аттестаттау кезеңдерінен,
демалыстардан және практикалардан тұрады.
Академиялық кезең нысанына байланысты ұзақтығы семестр үшін 15 апта, триместр
үшін 10 апта, және тоқсандық үшін 8 апта.
Аралық аттесттау кезеңінің ұзақтығы кемінде 1 апта.
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Білім алушыларға әр бір академиялық кезеңнен каникулдар беріледі, оқу жылындағы
каникул уақытының ұзақтығы 7 аптадан кем болмауы керек.
22. Ұзақтығы кемінде 6 аптаны құрайтын қосымша оқыту қажеттіліктерін
қанағаттандыру, академиялық қарызды немесе оқу жоспарларындағы айырмашылықты жою,
оқу пәндерін оқу және студенттердің өз жоғары оқу орнында міндетті түрде қайта сынақ
тапсыруымен басқа жоғары оқу орындарында несиелерді игеру, үлгерімнің орта балын
(GPA) көтеру үшін жазғы семестрді (бітірушілер курсын есепке алмағанда) енгізуге жол
беріледі.
23. Профессорлық-оқытушылық құрамның педагогикалық жүктемесін жоспарлау
академиялық сағат немесе кредит көлемінде жүзеге асырылады. Бұл ретте аудиториялық
сабақтардағы педагогикалық жүктеме оқытушының лекпен, топпен, кіші топпен байланысты
жұмыс уақыты бойынша есептеледі. Әрбір білім алушымен жеке жұмыс түрлеріне
жұмсалатын уақыт шығыны (СӨЖ тапсырмаларын, курстық жұмыстарды (жобаларды),
емтихан қабылдау, оның ішінде МАК құрамында, бітіруші курс жұмыстарына жетекшілік
ету) ЖОО-ның дербес бекіткен уақыт нормасы негізінде есептеледі.
Бір академиялық сағат дәрісханалық сағаттың 50 минутына тең. Студиялық және
зертханалық сабақтар, сондай-ақ дене тәрбиесінің сабақтары, студиялық сабақтар үшін
академиялық сағат тиісінше 75 минутқа тең, немесе зертханалық сабақтар мен дене тәрбиесі
сабақтары үшін 100 минут.
Білім
алушылардың
практикасының
барлық
түрлерінің,
ғылыми-зерттеу
жұмыстарының бір академиялық сағаты, қорытынды мемлекеттік аттестаттау 50 минутқа
тең.
24. Оқу жұмысының көлемін жоспарлау кезінде бір кредит төмендегідей оқу
жұмыстарының 15 академиялық сағатына тең:
аптасына 1 сағат бойынша тең бөлінген семестр түріндегі академиялық кезең бойында
білім алушының дәрісханалық жұмысы;
білім алушылардың кәсiби және зерттеу практикасы кезеңдерінде оқытушымен
жұмыстары;
білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары кезеңдерінде оқытушымен
жұмыстары;
білім алушылардың дипломдық (жобалар), магистрлік немесе докторлық диссертация
жұмыстарын жазу және қорғау жұмыстары;
білім алушылардың дайындық және мамандық бойынша мемлекеттік емтихандарын
(кешендік емтихан) дайындау және тапсыру жұмыстары.
25. Білім алушылардың оқу жүктемесі академиялық сағаттардың ұзақтығымен және оқу
жұмыстарының әр түрлері үшін академиялық сағатпен жүретін оқу сағаттарының
көлемдерімен (50 минуттан) анықталады.
Аудиториялық жұмыстың бір сағаты 50, 75 немесе 100 минутқа тең болғандықтан,
білім алушылардың аудиториялық жұмысының академиялық сағаттары тиісінше БӨЖ
сағаттарымен толығады, осылайша білім алушының семестр түріндегі академиялық кезеңінің
бір аптасындағы бір кредит жиынтық оқу жүктемесі бакалавриатта 3 сағатқа тең болады.
БӨЖ-дің дене тәрбие жұмыстарына қосымша сағат берілмейді.
Әрбір практиканың академиялық сағаты (оқудан басқа) білім алушылардың қосымша
жұмыстарының оқу сағаттарына сәйкес жүргізіледі: педагогикалық практикаға – 1 сағат,
өндірістік практикаға – 4 сағат және зерттеу практикасы үшін – 7 сағат.
Әрбір академиялық сағат білім алушылардың (магистранттың, докторанттың) ғылымизерттеу (зерттеу-тәжірибе) жұмыстарының, магистрлік және докторлық диссертациялардың
орындалуын қоса алғанда, БӨЖ-ы 7 сағатқа жүргізіледі.
Қорытынды аттестаттаудың әр академиялық сағаты білім алушының диплом жұмысы
(жобасы), магистрлік немесе докторлық диссертация кезіндегі оқытушымен байланысу
жұмыстарын немесе білім алушы мен оқытушының мемлекеттік емтихан тапсыруға
дайындығы не тапсыру кезіндегі оқытушымен жұмысының оқу сағаттарын білдіреді. Білім
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алушының қорытынды аттестаттаудың әр бір академиялық сағаты БӨЖ 6 сағатқа
жүргізіледі.
26. Кәсіби практика жоғары білімнің міндетті кешендік оқу бағдарламасы болып
табылады. Олар оқу, педагогикалық, өндірістік және диплом алдындағы болып бөлінеді.
Кәсіби пратиканың барлық түрлерінің жалпы көлемінің құрылуы 6 кредит құрайды.
27. Магистратура мен докторантурада зерттеу практикасы жүргізіледі.
28. Практиканың ұзақтықтығы жұмысы білім алушының аптадағы нормативтік уақыты
практикаға бір апта ішінде 30 сағатқа (жұмыс аптасының 5 күнінде 6 сағаттан) тең екендігі
бойынша анықталады. Апта санын есептеу үшін кредиттегі практика көлемі оқу
сағаттарындағы пратиканың тиiстi түрiнiң еңбек сыйымдылығына көбейтіледі және білім
алушының апта iшiндегі практика жұмысының ұзақтығына, яғни 30 сағатқа бөлінеді.
Практиканың 1 кредитінің ұзақтығы 15 сағатты құрайтын болғандықтан (50 минуттан),
оқу практикасына 30 сағат (50 минуттан) педагогикалық практикаға 75 сағат (50 минуттан)
өндірістік практикаға және зерттеу практикасына 120 сағат (50 минуттан), онда практика
ұзақтығына сәйкес аптасына 1 кредитті: 0,5 апта оқу практикасына, педагогикалық
практикаға – 1 апта, 2,5 апта өндірістік практикаға және зерттеу практикасына 4 апта.
29. Білім алушыларды қорытынды аттестаттауды жоспарлау және магистранттар мен
докторанттардың аптадағы ғылыми-зерттеу (зерттеу-тәжірибе) жұмысы білім алушылардың
54 сағатқа (күніне 9 сағат, БӨЖ-ді қосқанда жұмыс аптасының 6 күні) тең апта ішіндегі
нормативтік жұмыс уақытына байланысты анықталды.
30. Білім алушылардың 120 (15x8) сағаты магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы
(бұдан әрі – МҒЗЖ), магистранттың эксперименттік зерттеу жұмысы (бұдан әрі – МЭЗЖ),
докторанттың ғылыми зерттеу жұмысы (бұдан әрі – ДҒЗЖ) бір кредитіне, яғни 2,2 аптаға
сәйкес келеді.
Қорытынды аттестаттаудың 1 кредиті 105 (15х7) сағатқа, яғни 2 аптаға сәйкес келеді.
Олардың ішінде білім алушылардың оқытушымен жұмысы 15 байланыс сағаты және БӨЖдің 90 сағаты.
Мамандық бойынша мемлекеттік емтиханға (кешендік емтиханға) дайындыққа және
тапсыруға 2 апта (1 кредит) беріледі.
Дипломдық жұмысты (жобаны) магистрлік немесе докторлық диссертацияны қорғауға
және жазуға 2, 3 және 4 кредит, тиісінше 4, 6 және 8 апта беріледі.
31. Оқу сабақтары басым түрде белсенді шығармашылық нысандарда жүргізіледі (кейсстади, іскерлік ойындар, тренингтер, диспуттар, дөңгелек үстелдер, семинарлар).
32. Кредиттік технологияны оқыту кезінде оқу сабақтарының кестесін, оқу пәнін
оқытушы құрайды, жеке бiлiм беру траекториясын қамтамасыз етуде және оқытушыларды
таңдауды мақсаттардағы қорытынды жасайды.
Оқу сабақтары төмендегідей ұйымдастырылады:
1) күндізгі бөлімде білім алушылар үшін – бір немесе екі ауысымда сағат 8.00-ден
18.30-ға дейін;
2) кешкі білім алушылар үшін – бір ауысымда сағат 19.00-ден 22.00-ге дейін;
3) сырттай білім алушылар үшін – бос дәрісханаға байланысты бір күн ішінде сағат
8.00-ден 20.00-ге дейін.
33. Алынып тасталды
34. Академиялық лектер және топтар аталған пәнге және аталған оқытушысына
жазылған білім алушылардың саны жеткілікті және жеткілікті деңгейге жетістіктер оның
табыстылығының болу қағидасы бойынша қалыптасады.
Академиялық лектердің және топтардың толығуы білім беру ұйымдарымен дербес
анықталады.
35. Білім алушылардың кредиттік технологиядағы өзіндік жұмысы екі бөлімге бөлінеді:
оқытушының жетекшілігімен орындалатын өзіндік жұмыс (ОБӨЖ) және бірыңғай өзі
орындайтын жұмыс (ӨБӨЖ – БӨЖ).
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БӨЖ-дің барлық көлемі білім алушылардан күнделікті өзіндік жұмысты талап ететін
тапсырмалармен расталады.
36. Жалпы көлемде БОӨЖ (СОӨЖ, МОӨЖ, ДОӨЖ) БӨЖ-дің үлесі ұйымның өзіндік
білім беруі арқылы анықталады.
ОБӨЖ білім алушылардың оқытушымен байланыстылығы дәрісханадан тыс жұмыс
түрі болып табылады. ОБӨЖ оқу сабақтарының жалпы кестесіне кірмей, жеке графика
бойынша орындалады.
Оқу бағдарламаларына ең қиын сұрақтар, үй тапсырмаларының орындалуы, курстық
жобалар (жұмыс), семестрлік жұмысты бақылау, есептер және БӨЖ-дің басқа да
тапсырмалары ОБӨЖ кеңесіне кіреді.
37. Пәнді оқуға білім алушыларды тіркеуді (Еnrоllmеnt) офис Регистратор
ұйымдастырады. Сонымен қатар, әдістемелік-ұйымдастыру және консультациялық
жұмыстарды өткізу үшін құрылымдық бөлімшелер мен эдвайзерлер тартылады.
38. Кредиттік технология бойынша оқу білім алушылардың білім беру бағдарламасын
дербес жоспарлауына, оқудың жеке траекториясын таңдауына, өздігінен білім алу деңгейін
арттыру уәждемесіне негізделген.
Білім алушылар өздерінің ЖОЖ-ын құру барысында:
1) кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережелерімен
танысуы;
2) оқу пәндеріне тіркелудің және ЖОЖ-ға өзгерістер енгізудің белгіленген мерзімдерін
сақтауы;
3) осы Қағидалардың 35-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, тиісті
деңгейдегі білім беру бағдарламасын меңгеру үшін оқу жылында белгіленген кредиттердің
кем түспейтін санына жазылуы тиіс.
39. Ақылы негізде білім алушы төлем қабілеттілігіне, оқу түріне тәуелді, тиісті
деңгейдегі оқу бағдарламаларын игеру үшін жеке қабілеттілігін өзінің ЖОЖ-да аз
мөлшеріндегі кредиттермен қалыптастыруға болады, сонымен қатар оқу мерзімін ұзартуға
болады.
40. Білім алушылардың академиялық ұтқырлығын қамтамасыз ету үшін жекелеген оқу
пәндерін басқа білім беру ұйымдарында, оның ішінде шет елдерде оқи алады.
Мұндайда білім беру ұйымының басшысы басқа білім беру ұйымдарында оқу үшін
кредиттер санының жоғарғы шегін айқындайды.
Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында жекелеген пәндерді оқыған
жағдайда, білім беру ұйымдары арасында екіжақты шарт жасалады.
41. Егерде білім алушы жеке пәндерді басқа білім беру ұйымдарында пән бойынша
аралық аттестаттаудан өткен соң өзінің білім беру ұйымына емтихан ведомосын (немесе
транскрипт) емтихан бойынша бағалау нұсқаулығымен қоса, пән бойынша және игерген
кредиттер санының қорытынды бағаларын деканатқа (бөлімшеге) көрсетеді.
42. Шетелдік жоғары оқу орындарымен әріптестікте бірлескен білім беру
бағдарламаларын іске асыратын жоғары оқу орындары қазақстандық кредиттерге және
ЕСТS-ке барабар әріптес жоғары оқу орындарында игерілген кредиттерді қайта сынақтан
өткізуді жүзеге асырады.
43. Білім беру бағдарламаларын іске асырудың сапасын арттыру және білім
алушылардың оқудағы жетістіктерін бағалауды қамтамасыз ету мақсатында оқу үдерісіне
және қорытынды бақылауға бөлінеді.
44. Білім алушылардың оқудағы жетістіктері (білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреті)
осы қағидалардың1-қосымшасына сәйкес 100 балдық шкала бойынша және төрт балдық
жүйе бойынша сандық эквивалентке сәйкес әріптік жүйемен бағаланады (оң бағалар А-дан
D-ға дейін азаю арқылы, «қанағаттанарлықсыз» - F).
45. Білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бақылау жүйесін ұйымдастыру оқу
жұмысы жөніндегі білім беру ұйымы басшысының орынбасарына бағынатын, офис
Регистраторы жүзеге асырады.
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Офис регистратор білім алушылардың оқудағы жетістіктерінің тарихын оқу кезеңі
бойы жүргізеді, ол осы Қағидаларға 2-қосымшаға сай транскрипте айқындалады.
Транскрипт білім алушының кез-келген оқу кезеңінде сұрауы бойынша беріледі.
46. Оқытушы ағымдық және аралық бақылау және білім алушының ағымдағы бағасына
сәйкес үлгерімінің барлық түрлерін жүргізеді (ағымдағы орташа арифметикалық бағасы
және аралық бақылау). Сонымен қатар білім алушының оқудағы жетістіктері, орындаған
тапсырмалары ережеге 100 балдық көрсеткішпен бағаланады.
47. Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерім және қорытынды бақылау
бағасына кіреді (емтихан бағасы). Ағымдағы үлгерім бағасының үлесі 60 пайыздан кем
құраса қорытынды баға дәрежесі білім алушының оқу пәні бағдарламасын меңгергендігі.
Қорытынды бақылау бағасы аталған оқу пәні бойынша білімді қорытынды бағалаудың
кемінде 30 пайызын құрайды.
48. Оң қорытынды баға тиісті пән бойынша белгіленген кредит санымен игерілген
кредиттерді толықтыруға негіз болады және білім алушының транскриптіне жазылады.
Білім алушылар қорытынды бақылаудан (емтиханнан) «қанағаттанарлықсыз» деген
баға алған жағдайда пән бойынша қорытынды баға есептелмейді.
49. Қорытынды бақылауда қанағаттанарлық бағаны көтеру мақсатында осы аралық
аттестаттау кезеңінде қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.
50. Оң бағаны алу үшін білім алушылар келесі академиялық кезеңдердің бірінде немесе
жазғы семестрде ақылы түрде сол пән бойынша оқу жұмыс жоспарында қарастырылған
барлық сабақ түрлеріне қайта қатысып, рұқсат алады және қорытынды бақылау тапсырады.
51. Бір кредиттің құны оқудың бекітілген құны арасындағы қатынаспен және оқытудың
барлық бағдарламаларын игеру үшін білім беру ұйымының орнатылған кредиттер санымен
есептелінеді.
Оқу жылына арналған оқу құны білім алушының академиялық кезеңімен немесе оқу
жылы ЖОЖ болып табылады. Сонымен қатар оқыту құны білім алушыға жоспарланған
ЖОЖ-дың орнатылған бір кредиттің бірдей құнын белгілеуді ұсынады.
52. Білім беру ұйымдарына даярлық жүргізілетін барлық мамандықтар бойынша оқыту
құнынан орташа арифметика ретінде есептелінетін мамандықтарға қарамастан, бір кредитке
бірдей құнды белгілеу ұсынылады.
53. Алынып тасталды
54. Аралық аттестаттаудың қорытындылары бойынша барлық емтихандарын «А»,
«А-», «В+», «В-» бағаға тапсырған жағдайда, мемлекеттік білім беру гранты бойынша білім
алушыларға стипендия тағайындалады.
55. Офис регистратор оқу жылының қорытындысы бойынша жаздық семестр
нәтижелерін есепке ала отырып, білім алушылардың оқу жетістіктері деңгейінің ортасалмақ
бағасы болатын орташа балын есептейді.
56. Курстан курсқа көшіру үшін өту балын – білім алушыны келесі курсқа көшіруге
рұқсат беретін өту балын курстар бөлінісінде жоғары оқу орындары дербес белгілейді.
57. Толық көлемде курс бағдарламасынан өткен, өту балының жинай алмаған білім
алушыларға өзінің орташа үлгерім балын (GPA) жоғарылатуы үшін жазғы семестрде белгілі
бір пәндерді (мемлекеттік емтихан тапсырылатын «Қазақстан тарихы» пәнінен басқа)
белгіленген тәртіп бойынша, ақылы түрде қайта оқуына және сол пәндерден қайта емтихан
тапсыруына мүмкіндік беріледі.
58. Оқу жылының қорытындылары бойынша жаздық семестр нәтижелерін есепке ала
отырып өту балын жинай алмаған білім алушылар оқу курсын қайта оқуға қалдырылады.
Оқу курсына қайта қалдырылған білім алушылар бұрын қабылданған жеке оқу
жоспары немесе жаңа жеке оқу жоспары бойынша білім ала алады немесе жаңа жеке оқу
жоспарын жасайды.
59. Қайта оқу курсына қалдырылған мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша
оқитын білім алушы әрі қарай оқу кезеңіне білім беру грантынан айрылады.
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60. Білім алушыны көшіру, қайта оқуға қабылдау және академиялық демалыстан шығу
кезінде оқыту курсы пререквизиттер ескеріле отырып анықталады.
61. Бакалаврларды даярлау бойынша білім беру үдерісін аяқтаудың негізгі критериясы
студенттің теориялық оқытудың кемінде 129 кредитін игеруі, сондай-ақ практиканың
кемінде 6 кредитін, диплом жұмысын дайындауға, жазуға және қорғауға кемінде 2 кредитті
(жоба) және мамандық бойынша мемлекеттік емтиханға дайындалуға және тапсыруға 1
кредитті игеруі болып табылады.
Жекелеген мамандықтардың ерекшеліктерін ескере отырып, (арнайы жоғары білім
бағдарламасын қоса алғанда) білім беру үдерісін аяқтаудың негізгі критериясы мыналарды
студенттің меңгеруі болып табылады:
"Өнер" тобы бойынша – теориялық оқу 160-180 кредит;
"Әскери іс және қауіпсіздік" – 170-190 кредит;
"Ветеринарлық" – кемінде 161 кредит;
"Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамту (медицина) – 190-224 кредит.
Сонымен қатар, жоғары оқу орны игеру үшін қажетті кредиттер көлемін көбейтуі
мүмкін, білім беру бағдарламасын іске асыру олардың ерекшеліктеріне байланысты.
62. Магистрлерді даярлау бойынша білім беру үдерісі аяқталғандығының негізгі
критерийлері магистранттың:
1) ғылыми және педагогикалық дайындық кезінде кемінде 59 кредитті, оның ішінде
теориялық оқудың кемінде 42 кредитін, практиканың кемінде 6 кредитін, ғылыми-зерттеу
жұмыстарының кемінде 7 кредитін;
2) бейіндік дайындық кезінде - кемінде 28 кредитті (1 жыл оқу мерзімімен) және
кемінде 48 кредитті (1,5 жыл оқу мерзімімен), оның ішінде теориялық оқуға сәйкес кемінде
18 және 36 кредитті, практика бойынша кемінде 2 және 4 кредитті, эксперименттік-зерттеу
жұмыстарының кемінде 4 және 4 кредитін меңгеруі болып табылады.
63. (PhD) философия докторын немесе бейіні бойынша доктор даярлаудың білім беру
үдерісі аяқталғандығының негізгі критерийлері докторанттың кемінде 75 кредиттті, оның
ішінде теориялық оқудың кемінде 36 кредитін, сондай-ақ практиканың кемінде 6 кредитін
және докторанттың ғылыми-зерттеу (эксперименталды-зерттеу) жұмысының (ДҒЗЖ/ДЭЗЖ)
кемінде 28 кредитін меңгеруі болып табылады.
64. Жоғары кәсіптік білім беру бағдарламасын және қорытынды аттестаттаудан өткен
білім алушыға тиісті "бакалавр" академиялық дәрежесі және жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру бағдарламасын игерген білім алушыға білікті "магистр" дәрежесі және (PhD)
философия докторы ғылыми дәрежесі немесе сала бойынша доктор дәрежесі мемлекеттік
үлгідегі қосымшамен (транскрипт) диплом беріледі.
65. Емтихандар мен сараланған сынақтарды А, А-, В-, В, В+ деген бағаға тапсырған
және оқытудың барлық кезеңінде үлгерімінің орташа балы 3,5-ке тең мемлекеттік емтихан
мен диплом жұмысын (жобасын) "А", "А-" деген бағаға тапсырған бакалавриат және арнайы
жоғары білім беру бағдарламалары бойынша оқыған білім алушыға, барлық оқу кезенде
қайта тапсырылған емтихандар болмағанда үздік диплом (әскери даярлығы бойынша
бағасын ескермегенде) беріледі.
66. Жоғары оқу орнына кейінгі білім беру бағдарламасының толық теориялық курсын
игерген бірақ ғылыми-зерттеу компоненттерін орындамаған білім алушыға, келесі оқу
жылында ақылы негізде зерттеу компоненттері кредитін қайта игеруге және диссертация
қорғауға қайта мүмкіндік беріледі.
4. ECTS түрі бойынша кредиттерді қайта санаудың қазақстандық жүйесі
67. Теориялық оқудың бір қазақстандық кредитінің еңбек сыйымдылығы шығыны
аудиторлық сабақтар мен оқушылардың дербес жұмыстарын есепке алғанда бакалавриатта
45 сағат жұмысты құрайды.
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68. Білім алушылардың академиялық ұтымдылығын және білім беру бағдарламасын
тануды (жоғары және жоғарыдан кейінгі білім берудің барлық деңгейі мен нысандарында)
қамтамасыз ету үшін европалық білім беру кеңістігінде қазақстандық кредит ECTS кредитте
қайта есептеу қажет.
69. ECTS шеңберіндегі академиялық кредит – бұл пәнді зерделеудегі жұмыс көлемінің
өлшем бірлігі, яғни дәрісханалық сабақ пен өзіндік жұмыс уақытындағы жұмыс көлемі.
ECTS-тің бір кредиті 25-30 академиялық сағаттарға тең.
70. Жалпы оқу жүктемесіне дәрісханалықтан бөлек эссе, рефераттар, курстық
жұмыстар (жобалар) жазу, зертханалық сабақтарды орындау, практикадан және
стажировкадан өту, ағымдық, аралық және қорытынды бақылау әр түрлі дайындалу,
материалдар жинау және дипломдық жұмыс (жоба) жазу сияқты студенттің өзіндік
жұмыстарының түрлері де кіреді.
71. ECTS бір оқу жылындағы оқу жұмысының жиынтық еңбек сыйымдылығын 60
кредитпен (оқушы бір семестрде 30 кредит жинайды, ал триместрде – 20 кредит) бағалайды.
Оқу жылының ұзақтығы емтихан тапсыруға 30 аптаны және 6 аптаны құрайды.
72. Еуропа елдерінде бакалавриат дәрежесін алу үшін оқудың ұзақтығы үш жылдан
төрт жылға дейінгі мерзімді құрайды және тиісінше 180-240 есептік кредиттік бірлік алуы
қажет.
73. Кредиттерді қайта есептеу Қазақстан Республикасында ECTS кредиттері және
ауыстыру коэффициенті негізінде қайта іске асрылады.
74. ECTS кредиттерін Қазақстан Республикасының кредитіне қайта есептеу әрбір пән
бойынша 1,5-тен 1,8 шегінде ECTS-тің 1 кредитін толтыруға байланысты ауыстыру
коэффицентіне ECTS кредиттерін бөлу арқылы жүзеге асырылады.
Сонымен қатар кредиттер толық бірлікпен құрылады.
Курстық жобалардың (жұмыстардың) еңбек сыйымдылығы жалпы пәннің еңбек
сыйымдылығына кіреді.
75. Қазақстан Республикасының кредиттерін ECTS кредиттеріне қайта есептеу әрбір
пән бойынша Қазақстан Республикасының 1 кредитін толтыруға байланысты ауыстыру
коэффицентін74-тармақта көрсетілген Қазақстан Республикасының кредиттеріне көбейту
арқылы жүзеге асырылады.
Аталған ауыстыру коэффиценттері теориялық оқыту (аудиториялық сабақтар мен өздік
жұмыстарды ескере отырып) кредиттерін қайта есептеу үшін қолданылады.
76. Оқу жұмыстарының басқа түрлерінің кредиттерін қайта есепте мынадай ауыстыру
коэффиценттерінің көмегі арқылы 74-тармаққа ұқсас түрде жүзеге асырылады:
Практика: оқу – 0,5-тен 0,6 дейінгі шекте, педагогикалық – 1-ден 1,2-ге дейінгі шекте,
өндірістік – 2,5-тен 3-ке дейінгі шекте, зерттеу – 4-тен 4,8-ге дейінгі шекте;
магистранттың (докторанттың) ғылыми (эксперименттік) - зерттеу жұмысы – 4-тен 4,8ге дейінгі шекте;
білім алушыларды қорытынды аттестаттау – 3,2-ден 4,5-ке дейінгі шекте.
77. Жоғары оқу орындары оқу орны бойынша және факультеттегі ECTS-ті
үйлестірушіні тағайындайды.
ECTS жоғары оқу орнының үйлестіруші ECTS-тің принциптері мен тетіктерінің
сақталуын қамтамасыз етеді, сонымен қатар жоғары оқу орнының құрылымдық
бөлімшелеріндегі барлық үйлестірушілердің жұмыстарын бақылайды және үйлестіреді.
ECTS үйлестірушілері оқушылар мен профессорлық-оқытушылық құрамға ECTS-тің
практикалық және оқу аспектілері бойынша кеңес береді.
78. ECTS-тің бағалау бағаны бес санатқа бөлінген оң бағадан ("А"-"Е"), дұрыстауға
болатын FX бағасынан) және кредитті ұсынбайтын F бағаларынан тұрады.
Қазақстан Республикасының білімін бағалау жүйесі білімалушының оқу жетістігін
балдық-рейтинг әріппен бағалау жүйесіне негізделген, кредиттерді тағайындауды
қарастыратын он оң нәтижелі бағадан ("A"-дан "D"-ге дейін), сонымен қатар кредитті
ұсынбайтын бір қанағаттанарлықсыз "F" бағадан тұрады.
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79. Бағаны ауыстыру ECTS бойынша балдық-рейтингтік әріптік жүйе бағасы білім
алушының жетістігі және осы Қағидаларға 3-4-қосымшаларға сәйкес жүзеге асырылады.
5. ECTS түрі бойынша кредиттерді қайта тапсырудың Қазақстандық үлгісі
шеңберіндегі академиялық ұтқырлық
80. Қазақстанның жоғары оқу орындарында академиялық ұтқырлықты жоспарлау және
ұйымдастыру кезінде қолдануға қажет төмендегідей нормативтік құжаттар көрсетілген:
ұтқырлық бағдарламалары бойынша кететін студенттің өтініші;
ұтқырлық бағдарламалары бойынша оқу туралы келісім;
оқу туралы транскрипт;
ақпараттық пакет (курстар тізімдемесі).
81. Жоғары оқу орны ECTS түрі бойынша кредиттерді қайта тапсыру туралы ереже
әзірлейді, ол ECTS-ті қолдану бойынша жоғары оқу орнындағы негізгі құжат болып
табылады.
82. Академиялық ұтқырлықты кеңейту үшін ЖОО Ақпараттық пакет (бұдан әрі – АП)
әзірлейді. АП формасы, құрылымы, мазмұны және форматын ЖОО дербес анықтайды.
83. АП мемлекеттік, ағылшын немесе орыс тілдерінде дайындалады.
84. АП жоғары оқу орнының академиялық, ұйымдастырушылық-әдістемелік, ғылыми
тәрізді едәуір маңызды қызмет салаларын сипаттайды және қосымша ақпаратты (спорттықкөпшілік іс-шаралар, мәдени-бос уақыт қызметтері, материалдық-техникалық база және тағы
басқа) қамтиды.
85. АП-да жоғары оқу орнының төмендегі негізгі бөлімдер бойынша сипаттамалары
бар:
1) жоғары оқу орны туралы жалпы ақпарат;
2) оқу бағдарламалары туралы ақпарат (курстар тізімдемесі);
3) білім алушыларға арналған қосымша ақпарат.
90. Білім алушының өтінішінде студентті жіберетін жоғары оқу орнының атауы және
толық мекен-жайы, факультеттің/департаменттің және жалпы алғанда, жоғары оқу орнының
академиялық ұтқырлық бағдарламасын үйлестірушісінің аты-жөні, сондай-ақ студенттің
жеке ақпараты. (аты-жөні, тегі, туған күні, айы, жылы, мекен-жайы) көрсетілуі тиіс.
Өтініште ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін білім алушының уәжділігі туралы
ақпарат, білім алушылардың шетелдегі оқу тілі бойынша біліктілік деңгейі, еңбек тәжірибесі
және алдағы шетелде білім алуы туралы мәліметтер жазылады, шетелде оқу грантына ие
болу мүмкіндігіне белгі осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес жүргізіледі.
91. Академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша оқу келісімі студенттің
академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқыту процесін реттейтін негізгі құжат
болып табылады және осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес ағылшын тілінде толтырылады.
92. Қабылдаушы жоғары оқу орны студенттің академиялық ұтқырлық бағдарламасына
қатысуы туралы оң шешім қабылдаған жағдайда қабылдайтын жоғары оқу орны, студент
және жіберетін жоғары оқу орны – үш тарап келісімге қол қояды.
93. Ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алушының оқығанын растайтын соңғы
құжат осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сыртқы академиялық ұтқырлық
бағдарламасы бойынша білім алған студенттер үшін – ағылшын тілінде, ішкі академиялық
ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алған студенттер үшін – орыс және/немесе қазақ
тілдерінде толтырылатын білім туралы трансткрипт болып табылады.
94. Білім алу туралы транскриптке оқу бағдарламасы (курс (пән) коды), пәннің атауы,
пәннің оқыту ұзақтығы (жыл, семестр, триместр), оқу бағасы (ұлттық шкалада (егер болған
жағдайда) және ECTS шкалада), ECTS-тегі берілген кредиттер саны туралы мәліметтер
енгізіледі.
Оқудың толық бағдарламасында ойдағыдай оқыған жағдайда берілген дәреже/диплом
туралы белгі жасалады.
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95. Білім алу туралы транскриптте оқу бағдарламасының ерекшелігі туралы мынадай
(қосымша) мәліметтер көрсетіледі: бағалаудың жоғары оқу орындық жүйесін сипаттау;
ECTS бағалау жүйесі, оқу жылы, семестр, триместрдегі ECTS кредиттер санын бағалау
жүйесі.
6. Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу тәртібі
96. Модульдік оқытудың әдіснамалық негізі ретінде модульдік білім беру
бағдарламаларын әзірлеу принциптері, әдістемесі және тәртібі саналады.
Оқыту нәтижелерінің тиімділігіне кешенді тәсілдерді сақтау арқылы қол жеткізуге
болады. Модульдік принцип бойынша білім беру бағдарламалары да, оқу жоспарлары мен
оқу пәндері де құрастырылады.
97. Оқыту нәтижелері білім берудің деңгейіне сәйкес Дублин дескрипторлары негізінде
анықталады және құзыреттілік арқылы көрінеді. Бұл ретте оқытудың бес негізгі нәтижесі
көрсетіледі:
білім және түсіну;
білім мен түсінгенін қолдану;
пікір айтуды қалыптастыру;
коммуникативтік мүмкіндіктер;
оқу дағдылары немесе оқуға деген қабілеттілік.
Оқыту нәтижелері барлық бағдарлама бойынша да, жеке модуль мен жеке пән
бойынша да анықталады.
98. Модульдік оқытудың мазмұны дегеніміз оқытудың мазмұнын жеке ұйымдастыруәдістемелік модульдерге айналдыру болып табылады. Олардың мазмұны мен көлемі
дидактикалық мақсаттарға, білім алушылардың бейіндік және деңгейлік саралануына қарай
өзгеріп отыруы мүмкін.
Модульдердің бірігуі білім алушылардың белгілі санаттарының оқуы (және өздігінен
оқуы) үшін және арнайы дидактикалық, кәсіби мақсаттарда іске асуы үшін талап етілетін
нақты оқу материалын таңдау және құрастыру еркіндігі мен икемділігінің қажетті деңгейін
қамтамасыз етеді.
99. Модульдік оқытудың негізгі принциптері мыналар:
1) білім беру бағдарламаларын, нақты пәндерді құрастырудың және олардың мазмұнын
анықтаудың жүйелі тәсілдері;
2) білімді жеке элементтерге бөлшектеу және білім берушілер мен білім алушылар
ынтымақтастығының нақты көрінуі;
3) әр модуль ішінде және олардың арасында оқу сабақтары түрлерінің әдістемелік
тұрғыдан дұрыс үйлесуін қамтамасыз ету;
4) модульдік курс пен білім беру бағдарламалары құрылымының икемділігі;
5) білім алушылардың білімін бақылаудың тиімділігі мен бақылау іс-шараларының
семестр барысында дұрыс бөлінуі;
6) студенттердің шығармашылық қызметі үшін алғышарттар құрылатын дамыта
оқытудың әдістемелік принциптерін іске асыру мүмкіндіктері болып табылады.
100. Білім беру бағдарламасының әрбір модулі оқытудың белгілі нәтижелеріне, яғни
құзыреттілікке қол жеткізуге бағытталған. Бұл ретте модульдер пәндердің мазмұндық бірлігі
негізінде «көлденең» немесе «тік» сызба бойынша құрастырылуы мүмкін.
101. «Көлденең» модульде барлық құрамдас пәндер параллель оқытылуы мүмкін білім
беру нәтижелеріне тең дәрежеде және біршама тәуелсіз қызмет етеді.
«Тік» модуль іргелі және жалпы кәсіби деңгейден арнайы тар қолданбалы деңгейге
дейін белгілі бір білім беру нәтижесіне қол жеткізуге бағытталған бірінен кейін бірі (ретімен)
оқытылатын пәндерді қамтиды.
102. Модульдік білім беру бағдарламалары мамандарды даярлаудың құзыреттілік
моделінің контексінде әзірленеді. Бұл жағдайда жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі
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білім беру барысында қалыптастырылатын құзыреттіліктер пән саласына қатысты және
әмбебап (жалпы және пәннен тыс) құзыреттіліктерге бөлінеді.
Құзыреттіліктер білім мен түсінікті (академия саласындағы теориялық білім, білу және
түсіну қабілеті), қалай әрекет етуді білуді (нақты жағдайларға білім мен дағдыларды
практикалық және жедел қолдану) және қалай болатынын білуді (әлеуметтік контексте
өзгелермен өмірдің ажырамас бөлігі ретіндегі бағалық аспект) қамтиды.
103. Модульді білім беру бағдарламасының құрылымы мыналарды көздейді:
1) оқу пәндерінен қайталау фрагменттерін алып тастау мақсатында қолданыстағы білім
беру бағдарламаларының мазмұнын алдын ала терең пәнаралық тексеру;
2) МББ кіретін оқу модульдерінің тізбесін анықтау;
3) бір МББ аясында ықтимал білім беру траекторияларын белгілеу (бағыттарды,
магистрлік бағдарламаларды, элективті пәндер мен қосымша білім беру бағдарламаларын
есепке ала отырып);
4) профессорлық-оқытушылық құрамның еңбек шығынын және ЖОО-ның
материалдық-техникалық, ақпараттық-кітапханалық және баспа-полиграфиялық базасының
сапалы жаңартылуын талап ететін оқу модульдерін іске асыру жүйесін әзірлеу;
5) оқу үдерісінің қазіргі заманға сай жаңаруына жауап беретін жаңа қағидаттарда
әкімшілік-басқару қызметін іске асыру.
104. Білім беру бағдарламаларының модульдері нақты салалар немесе пәндер бойынша
оқыту бағдарламаларының логикалық өзара байланыстағы компоненттерін білдіреді.
105. Бір модульдің көлемі 5 және одан да көп қазақстандық кредитті немесе 8 және
одан да көп ECTS кредиттерін құрайды және екі немесе одан да көп оқу пәндерін қамтиды.
106.
Кәсіптік
практикалардың
түрлері,
дипломдық
жұмыстар
және
магистрлік/докторлық диссертациялар өзара байланысына және оқу пәндерімен
мақсаттарының бірлігіне қарай білім беру бағдарламаларының тиісті модуліне қосылады.
Сонымен қатар, кәсіптік практиканың әрбір түрі әртүрлі модульдерге жатуы мүмкін.
107. Модульдің құрамында кредиттегі әрбір құрамдас компоненттің модульдің жалпы
еңбек көлеміндегі оның тікелей пропорционалдық үлесі анықталады.
108. Модульдік қағидаттарға сәйкес білім беру бағдарламасын және оқыту пәндерін
өзге нұсқалық бөліктерден (міндетті оқыту үшін модельдер) және вариативті, яғни еңбек
нарығының, жұмыс берушілердің және студенттердің қажеттілігін есепке алатын ауыспалы
модульдерден құрау мақсатты болып табылады.
Сонымен бірге білім беру бағдарламасының оқу пәндері үш топқа бөлінеді:
А тобы - міндетті пәндер, олар қатаң берілген бірізділікпен оқытылады;
В тобы - міндетті пәндер, олар еркін бірізділікпен оқытылады;
С тобы таңдау бойынша пәндер, кез келген академиялық мерзімде оқытылады.
109. Модульдер мынадай түрлерге бөлінеді:
1) жалпы модульдер – мамандығымен, сондай-ақ әлеуметтік-этикалық, мәдени
құзыреттілікпен (тұлғааралық, мәдениетаралық, азаматтық), экономикалық (кәсіпкерлік)
және ұйымдастыру-басқару құзыреттілігіне тікелей байланысы жоқ жалпы білім беретін
құзыреттіліктерді қалыптастыратын жалпы білім пәндері (бұдан әрі – ЖБП) және базалық
пәндер (бұдан әрі – БП) кезеңдерінің пәндерін қамтиды;
2) мамандық модульдері – мамандықтың негізін құрайтын және нақты жалпы білім
беру бағдарламасының, сондай-ақ жалпы құзыреттіліктердің (сын тұрғысынан ойлау,
креативті, шығармашылық), белсенді өмірлік ұстаным, инновациялылық) шеңберінде жалпы
кәсіптік және арнайы құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған БП және кәсіптік
пәндер (бұдан әрі – ПП) кезеңдерінің пәндерін қамтиды;
3) біліктілік шеңберінен шығатын қосымша модульдер – мамандығына қатысы жоқ
және қосымша құзыреттіліктерді (ақпараттық технологиялар, шетел тілдері және т.б.)
қалыптастыруға бағытталған пәндер кезеңдерін қамтиды;
110. Модульді білім беру бағдарламасының құрылымы мынадай компоненттерді
қамтиды:
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1) білім беру бағдарламасының атауы;
2) білім беру бағдарламасының деңгейі: (бакалавриат/магистратура/PhD докторантура);
3) білім беру бағдарламасының паспорты, сондай-ақ білім беру бағдарламасының
бітірушілері меңгеруі тиіс негізгі құзыреттер:
ана тілі саласында;
шет тілдері саласында;
іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық дайындық;
компьютерлік;
оқу; әлеуметтік (тұлғааралық, мәдениетаралық, азаматтық);
кәсіпкерлік, экономикалық;
мәдени, сондай-ақ қосымша қабілеттер: сын тұрғысынан ойлау, креативті,
(шығармашылық), инновациялық өлшем, белсенді өмірлік ұстаным);
4) әрбір модуль бөлінісінде қалыптасатын құзыреттіліктерді, қазақстандық
кредиттердегі және ECTS кредиттердегі көлемін, оқыту кезеңін, модуль компоненттерін
(құрамдас модульдің (пәндер, практикалар және т.б.) коды және атауы), пәндер топтамасын
(ДБП, БП, ПП), міндетті компонентке немесе таңдау бойынша компонентке тиістілігін,
кредиттердің санын және әрбір құрамдас модульге қатысты бақылау формасы) көрсете
отырып, модуль түрлерінің шеңберінде білім беру бағдарламасының мазмұны;
5) білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін
көрсететін жиынтық кестесі осы ереженің 9-қосымшасына сәйкес.
111. Оқу пәндеріне модуль құруда оның бағдарламасы білім алушылардың қажетті
білім, іскерлік, дағды және құзыреттілік алуына бағытталған модульге (кіші модульдер,
бөлімдер) құрылады.
Сонымен қатар, оқыту пәндерінің модульдік бағдарламасы білім алушылардың
дәрісханалық пен өзіндік жұмысы ретінде оқытылады және оқытушыларды ақпараттық
функциялардан босатады.
112. Модульдік оқу бағдарламасы мыналарды қамтиды:
1) оқу пәндерінің мақсаты мен міндеттерінің тізбесі;
2) білім алушылардың «түсу алдындағы» және пәндерді меңгергеннен кейінгі
(пререквизиттер және постреквизиттер) дағдыларына (құзыреттілігіне) қойылатын талаптар;
3) пәндердің әрбір модуліне сипаттама (модульдік бірліктер тізбесі, яғни олардың
қысқаша мазмұны, семинарлық және зертханалық-практикалық сабақтардың жоспарлары,
студенттердің өзіндік жұмысының тақырыптары мен сұрақтары, оның ішінде оқытушының
жетекшілігімен, тапсырманы орындау және тапсыру кестесі);
4) қысқаша ұйымдастыру-әдістемелік сипаттама (оқыту мен оқу жетістіктерін
бақылаудың негізгі формалары мен әдістері, оқытушының талаптары, курстың саясаты мен
рәсімі);
5) білім алушылардың оқу жетістіктері нәтижелерін бағалау жүйесі.
113. Білім бағдарламалары жалпы білім беру және қосымша құзыреттіліктер
қалыптастыруға бағытталған өзіндік оқыту модульдерінен (кіші модульдер, бөлімдер,
тақырыптар) тұратын пәнаралық модульдерді қамтиды. Бұл ретте мақсаттары бір болған
жағдайда бірнеше пәндер бір модульге бірігуі мүмкін.
114. Модульдік тәртіппен жасалған оқу жоспары: ЖББП, БП, ПП кезеңдерінің
пәндерінде қалыптасатын, жалпы мамандықтардан, қосымша және пәнаралық модульдерден,
қосымша оқыту модульдерінен тұратын білім беру мазмұнының моделін көрсетеді және
міндетті компонент пен таңдау бойынша компонент пәндерін қамтиды.
115. Модульді зерделеп аяқтаған соң қорытынды бақылау модуль бойынша кешенді
емтихан нысанында не әрбір компонент – оқу пәні бойынша өзіндік емтихан нысанында
өткізіледі.
Егер кешенді емтихан өткізілген жағдайда қорытынды бақылау бағдарламасына негізгі
компонент бойынша сұрақтар кіреді, ал басқа компоненттер бойынша қорытынды бақылау
нысаны реферат, эссе немесе курстық жұмыс (жоба) болып табылады.
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Кешенді емтихан кезінде баға тұтас модуль бойынша да, оның әрбір компоненті – оқу
пәні бойынша да жеке қойылады.
116. Модуль бойынша кредиттер алудың шарты әрбір компоненттегі жұмыстың барлық
түрлерін орындау және қорытынды бақылау бойынша оң баға болып табылады.
Егер тұтас бір модуль бойынша қорытынды бақылаудан қанағаттанарлықсыз деген баға
алған жағдайда, білім алушылардың оның жеке компоненттері – оқу пәндері бойынша оң
бағасы, онда олар қайта есептеледі. Келесіде білім алушылар бұл пәнді оқымайды.
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1-қосымша
Білім алушылардың оқудағы жетістіктерін төрт балдық жүйе бойынша сандық эквивалентке
сәйкес бағалаудың әріптік жүйесі
Әріптік
жүйе Балдардың
бойынша бағалау
сандық
эквиваленті
А
4,0
А3,67
В+
3,33
В
3,0
В2,67
С+
2,33
С
2,0
С1,67
D+
1,33
D
1,0
F
0

Пайыздық
мазмұны

Дәстүрлі
бағалау

95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

Өте жақсы
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жүйе

бойынша

Жақсы

Қанағаттанарлық

Қанағаттанарлықсыз

2-қосымша
_______________________________________________________________(жоғары оку
орнының атауы/ the name of High Educational
Estabishment/_______________________________________________________________/наиме
нование высшего учебного заведения)
_______________________________________________________________Транскрипт
transcript/ Транскрипт

/The

Серия №
Аты-жөні/Name/Ф.И.О.
________________________________________________________________________________
___________________________________Факультеті/Faculty/Факультет
____________________________________
_______________________________________________________________
Мамандығы/Specialty/Специальность
___________________________________
Түскен
жылы/Year/Год
поступления
____________________________________
Оқутілі/Language/Язык _______________________________________________
№
п/п

1

Пәндердің
атауы/ Courses/
Наименование
дисциплин
2

Кредит саны/
Credit hours/
количество
кредитов
3

Бaғa/ Grade/Оценка
Пайызбен/
Әріптік/
In persent/ в Аlphabetі/
процентах
Буквенная
4
5

Кәсіптік практиканы өтті/Has passed professional practice/
практики
Кәсіптік
практикалардың
түрлері/ The orm
of
professional
practice/
Виды
профессиональны
х практик

Практика
өту
кезеңі
/the period of
passage
of
practice/
Период
прохождени
я практики

Кредит
саны/
Credit
hours/
Количеств
о кредитов

Баға/Grade/Оценка
пайызбен/ Әріптік
inperse t/ /alphab
В
ic/
процента
Буквенна
х
я
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Балмен/ In
points/
вбаллах
6

Дәстүрлі жүйемен/
Traditional/
традиционная
7

Прошел профессиональные

Балмен/inpoints
/ В баллах

Дәстүрлі
жүйемен/
Traditiona
/
Традиционна
я

Білім алушыларды қорытынды аттестаттау/Final state attestation/Итоговая аттестация
обучающихся
Мемлекеттік
емтиханды
тапсырды/
Has
passed the state
examinations/Сдал
государственные
экзамены
Мамандығы
бойынша/On
a
speciality/
По
специальности
Пәндер бойынша/
On disciplines/ По
дисциплинам:

МАК-тың
хаттамасының
күні және нөмірі
Дата
и
номер
протокола
ГАК/
date and number of
the report of SAC

Баға/Grade/Оценка
пайызбен in Әріптік/
persent/В
alphabet c/
процента
Буквенна

Балмен/in
points/Вбаллах

Дәстүрлі
жүйемен/
Traditional/
Традиционна

Қорытынды жұмысты орындады және қорғады/Has executed and has defended degree
work/Выполнил(а) и защитил(а) выпускную работу
Қорытынды
жұмыстың
тақырыбы/
Theme
of
degree
work/Тема
выпускной
работы

МАК
хаттамасының
күні және нөм
ірі/date
and
number of the
report of SAC/
Дата и номер
протокола ГАК
ГАК

Кредит
саны/ Credit
hours/
Количеств
кредитов

Баға/Grade/Оценка
пайызбен
Әріптік/
in persent/ alphabet
В
c/
процента
Буквенна

Балмен/in
points/вбаллах

Жалпы кредит саны/Total Hours Passed/Общее число кредитов
__________
_________________________________________________________
GPA______________________________________________________
РЕКТОР/RECTOR /РЕКТОР
(қолы/signature/подпись)
ДЕКАН/the DEAN /ДЕКАН
(қолы/signature/подпись)
ХАТШЫ/SECRETARY/СЕКРЕТАРЬ
(қолы/signature/подпись)
М.ОМ.П. Tipкeу №/vegistration №/регистрационный №
"___" ____________20___г.
68

Дәстүрліжүйемен/
Traditio
al/
Традиционая

3-қосымша
Білім алушылардың ECTS бойынша білім жетістігін бағалауды балдық-рейтингтік әріптік
жүйесіне ауысу кестесі
ECTS
бойынша
баға
А
В
С
D
E
FX, F

Әріптік
жүйе
бойынша
бағалау
А
В+
В
С
D
F

Балдардың
сандық
эквивалент

Пайыздық
құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша
бағалау

4,0
3,33
3,0
2,0
1,0
0

100
85
80
65
50
0

Өте жақсы
Жақсы
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Қанағаттанарлық
Қанағаттанарлықсыз

4-қосымша
Білім алушылардың ECTS бойынша білім жетістігін бағалауды балдық-рейтингтік әріптік
жүйесіне ауысу кестесі
Әріптік
жүйе
бойынша
бағалау
А
АВ+
В
ВС+
С
СD+
D
F

Балдардың
сандық
эквивалент

Пайыздық
құрамы

Дәстүрлі
жүйе ECTS
бойынша бағалау
бойынша баға

4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0

95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

Өте жақсы

А

Жақсы
Жақсы

В
С

Қанағаттанарлық
Қанағаттанарлық

D

Қанағаттанарлық
Қанағаттанарлықсыз

E
FX, F
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5-қосымша
ECTS бойынша
АҚПАРАТТЫҚ ПАКЕТТІҢ/КУРС ТІЗІМДЕМЕСІНІҢ ҮЛГІЛІК
ҚҰРЫЛЫМЫ
(ағылшын тілінде толтырылады)
Институт туралы
АҚПАРАТ

Жалпы ақпарат
1. Жоғары оқу орнының атауы мен мекенжайы
2. Академиялық күнтізбе
3. Жоғары оқу орнының басшылығы
4. Жоғары оқу орнының жалпы сипаттамасы
5. Ұсынылатын оқу бағдарламаларының тізбесі (оның ішінде, оқу
құны)
6. Қабылдау және бағдарламаға тіркеу рәсімі (ережелері)
Оқу
1. Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
- Берілетін дәреже/біліктілік
бағдарламалары
туралы АҚПАРАТ - оқу деңгейлері (сатылары);
(Курстар тізімдемесі) - Бағдарламаға қабылдау жөніндегі талаптар
- Бағдарламалардың білім беру және кәсіби мақсаттары/оқуды одан
әрі жалғастыру мүмкіндігі
- Кредиттер көрсетілген бағдарламаның құрылымы (бір жылдағы 60
ECTS кредиті)
- Соңғы емтихандар (бар болған жағдайда)
- Әрбір пән (сабақ) бойынша дәріс берушілердің аты-жөні бар
2. Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
- Курстың/пәннің/юниттің атауы
- Пәннің коды
- Пәннің типі
- Курс/пән деңгейі
- Оқу жылы
- Оқу семестрі
- Кредиттер саны
- Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні
- Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған
құзіреттілік)
- Деректемелер Курстың/пәннің мазмұны
- Ұсынылатын әдебиет
- Сабақ беру әдістері
- Бағалау әдісі/нысаны
- Оқу тілі
- Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап)
- Орналастыру/тұрмысы
Студенттерге
арналған
жалпы - Тамақтану
- Медициналық қызметтер
ақпарат
- Қызметтер/студенттердің арнайы қажеттіліктеріне арналған
инфрақұрылым, сақтандыру
- Студенттерге қаржылай көмек көрсету
- Студенттік кеңсе/студенттер ісі жөніндегі кеңсе
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- Оқу жағдайы (сабақ оқуға арналған материалдық база)
- Халықаралық бағдарламалар/тағылымдамадан өту өту/Алмастыру
бағдарламалары
- Спортпен шұғылдану жағдайы/базасы
- Студенттердің демалу жағдайы/базасы
- Студенттік қауымдастықтар
Checklist for the information package/course catalogue
the 1) Name and address
2) Academic calendar
3) Academic authorities
4) General description of the institution (including type and
status)
5) List of degree programmes offered
6) Admission/registration procedures
7) Main university regulations (notably recognition procedures)
8) ECTS institutional coordinator
2. Information on degree 1) Qualification awarded
programmes
General 2) Admission requirements
3) Educational and professional goals
description:
4) Access to further studies
5) Course structure diagram with credits (60 per year)
6) Final examination
7) Examination and assessment regulations
8) ECTS departmental coordinator
3. Description of individual Course title
Course code
course units:
Type of course
Level of course
Year of study
Semester/trimester
Number of credits allocated (based on the student workload
required toachieve the objectives or learning outcomes) Name of
lecturer
Objective of the course (preferably expressed in terms of learning
outcomes and competences)
Prerequisites
Course contents
Recommended reading
Teaching methods
Assessment methods
Language of instruction
4. General information for Cost of living
Accommodation
students
Meals
Medical facilities
Facilities for special needs students
Insurance
Financial support for students
Student affairs officeStudy facilities
1. Information
institution

on
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International programmes
Practical information for mobile students
Language courses
Internships
Sports facilities
Extra-mural and leisure activities
Student associations
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6-қосымша

ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
СТУДЕНТТІҢӨТІНІШНЫСАНЫ

Photo

20../20.. академиялықжыл
Оқу бағыты................................
Бұл нысан факспен жіберілген жағдайда жақсы көрінуі үшін қара түспен толтырылуы тиіс
Жіберуші оқу орны
Атауы мен толық мекенжайы:
..............................................................
..............................................................
Департамент үйлестірушісінің аты-жөні, тел., факс, e-mail
..............................................................
..............................................................
..........................
Оқу орны үйлестірушісінің аты-жөні, тел., факс, e-mail
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Білім алушының жеке мәліметтері
(білім алушы өзі толтырады)
Тегі:.......................
Туған жылы:..................
Жынысы:......................
Азаматтығы...................
Туған жері:..................
Қазіргі тұрғылықты жері:.....
.............................
.............................
.............................
.............. дейін жарамды:
Tel.:........................

Аты:...........................
Тұрақты
мекенжайы
(егеререкшеленетін
болғанжағдайда):.....................
...............................
...............................
...............................
Tel............................

Осы өтінімді алатын оқу орындар тізбесі (қалауларына қалай):
Оқу орны

Мемлекет

Оқу кезеңі

1...............
2...............
3...............

........
........
........

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Студенттің аты-жөні:
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Келген
мерзімі
(айы)
.......
.......
.......

Күтілетін
ECTS
кредиттерінің N0
.............
.............
.............

.............................................................
Жіберуші оқу орны:
...........................Мемлекет:.........................
Шетелде оқығыңыз келетін уәждерді қысқаша түсіндіріңіз
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Тілдерді меңгеру
Ана
тілі:
.................Оқу
орнындағы
оқу
тілі
(егер
ерекшеленген
жағдайда):.......................................
Басқа
Қазір үйреніп Оқу үшін жеткілікті Егер қосымша дайындықтан өтсем,
тілдер
жүрмін
дағдыларым бар
айтарлықтай машықтанам
иә
жоқ
иә
жоқ
иә
жоқ
...........

...........

_
|_|
_
|_|
_
|_|

_
|_|
_
|_|
_
|_|

_
|_|
_
|_|
_
|_|

_
|_|
_
|_|
_
|_|

_
|_|
_
|_|
_
|_|

_
|_|
_
|_|
_
|_|

...........
Оқуға байланысты еңбек тәжірибесі (егер болған жағдайда)
Жұмыс істеу тәжірибесі
.................
.................

Фирма/ұйым
.................
.................

Уақыты
...........
...........

Мемлекеті
............
............

Алдыңғы және ағымдағы оқуы
Қазіргі кезде оқып жатқан дипломы/дәрежесі..............................................Шетелге шыққанға
дейін жоғары білім алған жылдары:......................................................Шетелде болып па
едіңіз?
_
_
иә
|_|
жоқ
|_|
Жауабыңыз иә болса, қай жерде және қандай оқу орнында?......................................................
Алдыңғы және ағымдағы оқудың барлық мәліметтері сипатталған толық транскрипт
тіркелген. Өтінім берген кезде жазылмаған мәліметтер кейінірек берілуі мүмкін.
Шетелде оқумен байланысты қосымша шығындарды өтеу үшін мобильдік бойынша грантқа
тапсырғыңыз келе ме?
_
_
иә |_|
жоқ |_|
Қабылдаушы оқу орны
Оқу бағдарламасы ұсынған өтінім мен транскриптті алғанымызды мойындаймыз.
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Аталған студент
_
|_|
_
|_|
Департамент
қолы.........................
Күні:........................

Біздің оқу орнымызға қабылданды
Біздің оқу орнымызға қабылданбады
Оқу орны үйлестірушісінің қолы/
................................
үйлестірушісінің Күні............................

ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
STUDENT APPLICATION FORM

Photo

ACADEMIC YEAR 200../200..
FIELD OF STUD ..........................................
This application should be completed in BLACK in order to be easily copied and/or telefaxed.

SENDING INSTITUTION
Name and full address:
..............................................................
..............................................................
Department coordinator - name, telephone and telefax numbers,
e-mail box
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Institutional coordinator - name, telephone and telefax
numbers, e-mail box
..............................................................
..............................................................
..............................................................
STUDENT’S PERSONAL DATA
(to be completed by the student applying)

Family name:
.............................
Date of birth:
.............................
Sex:
.........Nationality:........
Place of Birth:
............................. Current address:
.......................................................................................
Current address is valid
until:.......................
Tel..........................
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First name (s):
...............................
Permanent address (if different):
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
Tel.:..........................

LIST OF INSTITUTIONS WHICH WILL RECEIVE THIS APPLICATION FORM (in
order of preference):
Institution

Country

1...............
2...............
3...............

........
........
........

Period of study
from to
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Duration of
stay (months)
.......
.......
.......

NҮ of expected
ECTS credits
.............
.............
.............

Name of student:
.............................................................
Sending institution:
........................Country:.............................

Briefly state the reasons why you wish to study abroad
.............................................................
.............................................................
.............................................................
LANGUAGE COMPETENCE

Mother tongue: ................... Language of instruction at home institution (if different):
.............................................................
Other
I am currently I
have
sufficient I would have sufficient knowledge
languages
studying
this knowledge to follow to follow lectures if I had some
language
lectures
extra preparation
yes
no
yes
no
yes
No
...........

...........

_
|_|
_
|_|
_
|_|

_
|_|
_
|_|
_
|_|

_
|_|
_
|_|
_
|_|

_
|_|
_
|_|
_
|_|

_
|_|
_
|_|
_
|_|

_
|_|
_
|_|
_
|_|

...........
WORK EXPERIENCE RELATED TO CURRENT STUDY (if relevant)
Type of work experience
..................................

Firm/organisation
..................................

Dates
......................

Country
..............................

PREVIOUS AND CURRENT STUDY

Diploma/degree for which you are currently studying:
.............................................................
Number
of
higher
education
study
abroad:
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years

prior

to

departure

.............................................................
Have you already been studying abroad ?
_
_
Yes |_| No |_|
If Yes, when ? at which institution ?
.............................................................
The attached Transcript of records includes full details
of previous and current higher education study. Details
not known at the time of application will provided be at
a later stage.

Do you wish to apply for a mobility grant to assist towards
the additional costs of your study period abroad?
_
Yes |_|
No |_|
RECEIVING INSTITUTION
We hereby acknowledge receipt of the application, theproposed learning agreement and the
candidate’s Transcript ofrecords.
The above-mentioned student is
provisionally accepted at our
_
institution not accepted at our
|_|
institution Institutional
_
coordinator’s signature
|_|
...............................
Departmental coordinator’s signature
Date
.............................
...............................
Date:
.............................
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7-қосымша
ОҚУ КЕЛІСІМІ
20.../20...академиялық жыл
Оқу бағыты:............
Оқу кезеңі:..........
..................дейін
Студенттің аты-жөні:
Жіберуші оқу орны:
Мемлекеті:
Шетелде оқу бағдарламаларының мәліметтері
Қабылдаушы оқу орны:
Мемлекеті:
Курстың
Курстың (пәннің) атауы
Семестр
пәннің коды
(егер
бар
болған
жағдайда)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Студенттің қолы:.................Күні:.......................

Қабылдаушы
ECTS
оқу орнының кредиттері
кредиттері

-----------------------------------------------------------------------------------------

Жіберуші оқу орны:
Ұсынылған оқу бағдарламасының бекітілгендігін растаймыз
Департамент үйлестірушісінің қолы
__________________________________
Күні:_____________________________
Оқу орны үйлестірушісінің қолы
__________________________________
Күні:_____________________________
Қабылдаушы оқу орны:
Оқу бағдарламасындағы жоғарыда көрсетілген өзгерістерді растаймыз
Департамент үйлестірушісінің қолы
__________________________________
Күні: ____________________________
Оқу орны үйлестірушісінің қолы
__________________________________
Күні:_____________________________
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------------------------------------------------------------------------------

Алғашқы ұсынылған оқу бағдарламасының өзгерістері (егербар болған жағдайда
толтырылады)
Студенттің аты-жөні:
Жіберуші оқу орны:
Мемлекеті:
Курст ың, Курстың (пәннің, ақпараттық
пәннің
пакетте көрсетілген қалпында)
коды (бар атауы
болған
жағдайда)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Білім алушының қолы: ____________

Семестр

-------------------------------------------------------------------------------------

Алынған Қосылған
Курс Курс
(юнит) (юнит)

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

ECTS
кредиттері

---------------------------------------------------------

Күні _______________

Жіберуші оқу орны:
Алғашқы ұсынылған оқу бағдарламасындағы өзгерістердің бекітілгендігін растаймыз
Департамент үйлестірушісінің қолы
_________________________________
Күні:____________________________
Оқу орны үйлестірушісінің қолы
_________________________________
Күні:____________________________
Қабылдаушы оқу орны:
Алғашқы ұсынылған оқу бағдарламасындағы өзгерістердің бекітілгендігін растаймыз
Департамент үйлестірушісінің қолы
__________________________________
Күні:_____________________________
Оқу орны үйлестірушісінің қолы
__________________________________
Күні:_____________________________
LEARNING AGREEMENT
Academic year 20../20.. Field of study:
Study period: from..... to.............
Name of student:Sending institution:
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Country:
Details of the proposed study programme abroad
Receiving institution: International Business School at Vilnius University
Country: Lithuania
Course
Course title
Code
if
any
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semester

----------------------------------------------------------------

Receiving
institution
credits
-------------------------------------------------------

ECTS
credits
----------------------------------------------

Student’s signature:............Date:..........
Sending institution:
We confirm that the proposed programme ofstudy/learning agreement is approved
Departmental coordinator’s signature
_______________________________________
Date:__________________________________
Institutional coordinator’s signature
_______________________________________
Date:__________________________________
Receiving institution:
We confirm that the above-listed changes to the initially
agreed programme of study/learning agreement are approved
Departmental
coordinator’s
signature
_______________________________________
Date:__________________________________
Institutional coordinator’s signature
_______________________________________
Date:__________________________________
Changes to original proposed study programme/learning
agreement(to be filled in only if appropriate)
Name of student:
Sending institution:
Country:
Course
Course title (as indicated in the Semester
code
if information package)
any
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Deleted
course
unit unit

Added ECTS
course Credits

-----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

Student’s signature:............Date:.................
Sending institution:
We confirm that the above-listed changes to the
initially agreed programme of study/learning agreement
are approved
Departmental coordinator’s signature
_______________________________________
Date:__________________________________
Institutional coordinator’s signature
_______________________________________
Date:__________________________________

Receiving institution:
We confirm that the above-listed changes to the initially
agreed programme of study/learning agreement are approved
Departmental coordinator’s signature
______________________________________
Date:_________________________________
Institutional coordinator’s signature
______________________________________
Date:_________________________________
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O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

-----------------------------------------------------------------------

8-қосымша

ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
ОҚУ ТУРАЛЫ ТРАНСКРИПТ
Жіберетін оқу орнының атауы.............................
Факультеті/департаменті......................................
ECTS институтционалды үйлестірушісі..........................
Тел:...........факс:...............e-mail:...................
Білім алушының тегі.......Білім алушының аты...........
Туған күні мен жері.......Жынысы.............................
Білім алу туралы құжаттың берілген күні......................
Білім алу туралы құжаттың нөмірі.............................
Қабылдаушы оқу орнының атауы...........................
Факультеті/департаменті......................................
ECTS институтционалды үйлестірушісі..........................
Тел:..............факс:............e-mail:...................
Курстың
коды (1)

Курстың
атауы

Курстың
ұзақтығы(2)

Ұлттық баға ECTS
(3)
бағасы
(4)

Жалғасы
жеке бетте

ECT
кредиттері(5)

Барлығы:

(1), (2), (3), (4) және (5) бойынша түсініктемелер келесі бетте Диплом/дәреже
________________________________________ берілген
Кеңсе тіркеушісі бастығының/деканның қолы*
Күні ____________________
Оқу орнының мөрі
* Оқу орнының қолы мен ресми мөрінсіз жарамсыз
(1) Курстың коды
АП/КК ECTS сәйкес
(2) Курстың ұзақтығы
Y- 1 жыл
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1S- 1 семестр
2S- 2 семестра
1T- 1 триместр 2Т- 2 триместра
(3) Бағалаудың институтционалды жүйесін
сипаттау................................................................................................................................................
....................................................................................................................................(4 ) ECTS
бағалау жүйесі
(5) ECTS кредиттері
Академиялық толық 1 жыл - 60 кредит
1 семестр - 30 кредит
1 триместр -20 кредит
ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM TRANSCRIPT OF RECORDS

NAME OF SENDING INSTITUTION:
..............................................................
Faculty/Department of
..............................................................
ECTS departmental coordinator:
..............................................................
Tel.: ........... Fax:............... e-mail box:.............
NAME OF STUDENT:............. First name:....................
Date and place of birth:..................... (sex)..........
Matriculation date:..........................................
Matriculation number:.......................................
NAME OF RECEIVING INSTITUTION:
..............................................................
Faculty/Department of
..............................................................
ECTS departmental coordinator:
..............................................................
Tel.: ........... Fax:............. e-mail box:...............

ECTS
деңгейі
А
В
C
D
E
FX
F

Студенттердің %

Түсініктеме

10
25
30
25
10
-

Тамаша
Өте жақсы
Жақсы
Қанағаттанарлық
Жеткілікті
Қанағаттандырмайды
Қанағаттандырмайды

Сourse
Title of the course unit
Unit code
(1)
......
........................
......
........................

Duration
of Local
course unit (2)
grade
(3)
...........
.....
...........
.....
84

ECTS
grade
(4)
....
....

ECTS
credits
(5)
...
...

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......

........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
to be continued on a separate
sheet

...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........

(1) (2) (3) (4) (5) see explanation on back page
Diploma/degree awarded:..........................................
Date
Signature of registrar/dean/administration officer
Stamp of institution:
NB: This document is not valid without the signature of the
registrar/dean/administration officer and the official stamp of the
institution.
(1) Course unit code:
Refer to the ECTS information Package
(2) Duration of course unit:
Y = 1 full academic year
1S = 1 semester 2S = 2 semesters
1T = 1 term/trimester 2T = 2 terms/trimesters
(3) Description of the institutional grading system:
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(4) ECTS grading scale:

ECTS
Grade

% of successful
students normally

Definition
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.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Total:
...

A
B
C
D
E
FX
F

achieving the grade
10
25
30
25
10
-

EXCELLENT - outstanding performance with only minor
errors
VERY GOOD - above the average standard but with
some errors
GOOD - generally sound work with a number of notable
errors
SATISFACTORY - fair but with significant
shortcomings
SUFFICIENT - performance meets the minimum criteria
FAIL - some more work required before the credit can be
awarded
FAIL - considerable further work is required

(5) ECTS credits:
1 full academic year = 60 credits
1 semester = 30 credits
1 term/trimester = 20 credits
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9-қосымша
9-қосымша
Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген
кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі
Оқ
ыту
кур
сы

1

2

3

4

Семе
стр

Меңгері
летін
модуль
дер
саны

Оқытыл
атын
пәндер
саны
М
Т
К
К

KZ кредиттер саны

Теори
ялық
оқыту

Оқу
практи
касы

Бар
лық
саға
ты
Өндір
істік
практ
ика

Аттеста
ция
қорыты
ндысы

EC
TS

Барл
ығы

Емти
хан

1

30

2

30

3

30

4

30

5

30

6

30

7

30

8

30

Барлығы

24
0
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Саны

сы
нақ

§8
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ҮЛГЕРІМІНЕ
АҒЫМДЫҚ БАҚЫЛАУ, АРАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ
ӨТКІЗУДІҢ ТИПТІК ЕРЕЖЕСІ
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2008 жылғы 18 наурыздағы
№125 бұйрығымен бекітілген
(ҚР БҒМ 2013.11.04 №445
бұйрығымен енгізілген өзгерістерімен)
1. Жалпы ережелер
1. Осы Жоғары оқу орындарында студенттердің үлгерімін ағымдық бақылау, аралық
және қорытынды аттестаттау өткізудің Типтік ережесі (бұдан әрі – Ереже) «Білім туралы»
Қазақстан Республикасының Заңының 5-бабының 19-тармақшасына сәйкес әзірленген және
меншік нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан жоғары оқу орындарында
студенттердің үлгеріміне ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу
тәртібін анықтайды.
2. Үлгерімді ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау білім
алушылардың мемлекеттік кәсіптік оқу бағдарламаларын және жалпыға міндетті стандартын
игеру дәрежесін анықтау мақсатында өткізіледі.
3. Осы Ережеде мынадай анықтамалар пайдаланылады:
1) оқу жетістіктерін бағалаудың балдың рейтингтік әріптік жүйесі - халықаралық
практикада қабылданған әріптік жүйеге сәйкес келетін және білім алушылардың рейтінгін
белгілеуге мүмкіндігін беретін балл түріндегі білім деңгейін бағалау жүйесі;
2) білім алушыларды қорытынды аттестаттау – студентердің білім деңгейіне сәйкес
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында көзделген пәннің оқу
бағдарламасының сапасын бағалау және оқытудың теоретикалық курсын бітіргеннен
практикадан өткеннен кейін өткізілетін рәсім.
3) білім алушыларды аралық аттестаттау - білім алушылардың бір оқу пәнін оны
зерделеп бітіргеннен кейінгі бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің мазмұнын меңгеру сапасын
бағалау мақсатында жүргізілетін рәсім;
4) білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау – академиялық кезең ішінде,
кестеге сәйкес оқытушылар өткізетін аудиториялық және аудиториялардан тыс сабақтарда
студенттердің білімін кәсіптік оқу бағдарламасына сәйкес жүйелі түрде тексеру;
5) транскрипт (Transcript) – білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі
бойынша кредиттері мен бағалары көрсетілген тиісті кезеңде өтілген пәндердің тізбесі бар
белгіленген нысандағы құжат;
6) пререквизиттер (Рrereguisite) - оқылатын пәнді игеру үшін қажетті білім,
икемділіктер мен дағдыларды қамтитын пәндер тізбесі;
7) Офис регистратор – білім алушылардың барлық оқу жетістіктерін тіркеумен
шұғылданатын және білім сапасын бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды және оның
академиялық рейтингісін есептеуді қамтамасыз ететін тұлға;
8) межелік бақылау – бір оқу пәнінің ірі бөлімін (модулін) аяқтағанда білім
алушылардың оқу жетістіктерін бақылау;
9) оқу үлгерімінің орташа бал – Таңдаған бағдарлама бойынша оқушының бір оқу
жылындағы қол жеткізген оқу үлгерімінің орташа бал (Grade Point Average - GРА) – аралық
88

аттестацияның пәндері бойынша балдық бағаның кредиттік және сандық эвивалеттік
қатынасы ретінде қабылданады;
10) емтихан сессиясы - ЖОО-да студенттерді аралық аттестаттау кезеңі.
2. Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылауды
және аралық аттестаттауды өткізу тәртібі
4. Студенттердің оқу жетістіктерін тексеру жоғары оқу орны (бұдан әрі – ЖОО) өзі
дербес анықтайтын бақылау мен аттестаттаудың әр түрлі нысандары арқылы жүзеге
асырылады.
5. Студенттердің (білім алушылардың) оқудағы жетістіктері әріптік балдық-рейтингтік
жүйе бойынша жоғары оқу орындарында білімді бақылау және бағалау бойынша
мемлекеттік жалпыға білім беру стандарттарына сәйкес бағаланады, оны дәстүрлі бағалау
шкаласына аудару осы Ереженің1-қосымшаға сәйкес жүргізіледі.
6. Студенттер үлгеріміне ағымдық бақылау оқу пәнінің әр тақырыбы бойынша
өткізіліп, аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтардағы бақылауды қамтиды. Ағымдық
бақылау бағасы (жіберілу рейтингінің бағасы) аудиториялық сабақтардағы ағымдық бақылау
мен межелік бақылау (аудиториялардан тыс сабақтар) бағаларынан жинақталады.
7. Үлгеріміне ағымдық бақылау кезінде студенттердің оқу жетістіктері, әрбір
орындаған тапсырмалары (күнделікті сабақтардағы жауап, үй тапсырмаларын тапсыру,
студенттің өзіндік жұмыс (бұдан әрі - СӨЖ), межелік бақылау) 100 балдық шкала бойынша
бағаланып, үлгерімнің ағымдық бақылаудың соңғы қорытындысы академиялық кезеңде
алынған барлық бағалардың орта арифметикалық бағамы ескеріле отырып есептеледі.
Осындай әдіс аралық және қорытынды аттестаттау кезеңінде білім алушылардың оқу
жетістіктерін бағалау кезінде қолданылады.
8. Кешкі бөлімде оқитын студенттер үлгеріміне ағымдық бақылау осы Ереженің 6тармақшасына ұқсас жүргізіледі.
9. Сырттай бөлімде оқитын студенттер үлгеріміне ағымдық бақылау оқу-емтихан
сессиялары басталғанға дейін де, сол кезеңде де жүзеге асырылады, ол академиялық
күнтізбеге сәйкес жүргізіледі.
Бұл ретте сырттай бөлімде оқитын студент оқу-емтихан сессиялары басталғанға дейін
барлық түрдегі бақылау және есептеу-графикалық жұмыстарды, курстық жұмыстарды
(жобаларды), сондай-ақ үй тапсырмаларының жекелеген түрлерін, СӨЖ, пәндерді оқыту
бағдарламасына сәйкес межелік бақылауды тапсырады.
10. Күндізгі, кешкі және сырттай бөлімдерде оқитын студенттер біртұтас кәсіптік оқу
бағдарламасы бойынша пәндерді бірдей көлемде оқиды. Пәндерді оқытудың тақырыптық
жоспарларында өзгешеліктер болады, ол оқудың түрлі нысандары үшін оқытушылардың
студенттермен байланысты жұмыстарының түрлі көлемінде көрініс табады. Бұл ретте
сырттай оқитын студенттерге оқу материалдарының 80 пайызға дейінгі көлемін өз бетінше
игеруіне рұқсат етіледі.
11. Межелік бақылау бір академиялық кезең аралығында, бір оқу пәні шеңберінде
кемінде екі рет өткізіледі. Көлемі бір кредитті құрайтын оқу пәндері ерекшелік ретінде
алынады, олар бойынша межелік бақылау санын ЖОО дербес айқындайды.
12. ЖОО-да студенттерді аралық аттестаттау оқу жұмыс жоспарына, академиялық
күнтізбеге және мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары білім беру стандарттары негізінде
әзірленген кәсіптік оқу бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады.
13. Студенттерді аралық аттестаттау емтихан тапсыру және сараланған сынақ түрінде
өткізіледі.
14. Студенттердің аралық аттестаттауын ұйымдастыру мен өткізу офис регистраторға
жүктеледі.
15. Аралық аттестаттау нәтижесі бойынша офис регистратор студенттердің
академиялық рейтингілерін құрастырады.
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16. Емтихандар кестеге сәйкес тапсырылады және пәннің барлық кәсіптік оқу
бағдарламасы бойынша студенттердің оқу жетістіктерін тексеру түрі болып табылады және
академиялық кезеңдегі оқу жетістіктерін бағалауды көздейді.
17. Сараланған сынақтар студенттердің зертханалық және есептеу-графикалық
тапсырмаларды, курстық жұмыстарды (жобаларды) ойдағыдай орындағандығын, сондай-ақ
олардың бекітілген кәсіби оқу бағдарламасына сәйкес кәсіби практикадан өткендігін тексеру
нысаны болып табылады.
Сараланған сынақтар балдық-рейтингтік бағалау жүйесіне сәйкес қойылады және сол
жұмыстарға тиісінше кредиттер саны берілген жағдайда көшіру балына есептеуде ескеріледі.
18. Емтихан сессиялары қысқы және жазғы болып бөлінеді.
ЖОО-да қабылданған академиялық кезеңге (триместр, тоқсан) байланысты аралық
емтихан сессиялар да болуы мүмкін.
Оқу жылының аяғына қарай емтихан сессиясының қорытындысы негізінде ЖОО
басшысының бұйрығымен студенттердің келесі курсқа көшірілуі жүзеге асады.
19. Емтихан сессияларының кезеңділігі мен ұзақтылығы оқудың күндізгі нысаны үшін
мамандықтың оқу жұмыс жоспары және ЖОО-ның ғылыми кеңесінде бекітілген
академиялық күнтізбе бойынша анықталады.
Оқудың сырттай нысаны бойынша емтихан сессиясы және олардың кезеңдері мен саны
ЖОО-ның кеңесінде бекітіледі.
20. Офис регистратор оқудың барлық нысандары үшін емтихандар кестесін тиісті
факультеттің деканатымен бірлесе отырып жасайды, оқу ісі жөніндегі проректор бекітеді
және ол студенттер мен оқытушыларға емтихан басталмастан екі апта бұрын жеткізілуі тиіс.
21. Емтиханды өткізу үшін біліктіліктері сол пәннің бейініне сәйкес келетін және,
әдеттегідей сол академиялық топта (толқында) оқыту сабақтарын өткізбеген алдыңғы
қатарлы профессорлар мен доценттер арасынан емтихан қабылдаушылар тағайындалады.
22. Офис регистраторының жазбаша рұқсатынсыз емтихан өткізу рәсіміне қатыспайтын
тұлғалар жіберілмейді.
23. Факультет деканының (институт директорының) емтихан сессиясына жіберу туралы
өкімінде студенттің аты-жөні, курсы, мамандығы және академиялық тобы көрсетіледі.
24. Емтихандық сессияға жіберуі екі кезеңнен тұрады.
1) бірінші кезеңде факультет деканының (институт директоры) жалпы шешімімен оқу
ақысын толық төлеген, пререквизиттер бойынша академиялық қарызы жоқ, академиялық
демалыста немесе ұзақ мерзімді емделуде жоқ студенттердің сессияға жіберілуі жүзеге
асырылады;
2) екінші кезеңде тиісті пән бойынша үлгерімнің ағымдағы және межелік бақылау
қорытындысымен анықталатын рейтинг бағасы негізінде емтиханға автоматты түрде
жіберілу жүзеге асырылады. Аталған рұқсат беру әрбір студенттің тегінің қарама-қарсы
тұсына қойылған тиісті белгісімен емтихан ведомосы бойынша жүзеге асырылады.
25. Аталған пән бойынша рұқсатнама рейтингісінде оң бағасы жоқ студенттер
қорытынды бақылауға (емтиханға) жіберілмейді.
Курстық жұмыстарын (жобаларын) тапсырмаған студенттер тиісті пән бойынша
емтиханға жіберілмейді.
26. Факультет деканы (институт директоры) кейбір жағдайларда (денсаулығына,
отбасы жағдайына, қызметтік себептерге байланысты) студентке емтиханды жеке кесте
бойынша тапсыруға рұқсат бере алады. Факультет деканына (институт ректорына)
аурулығы, сәбидің дүниеге келуі, жақын туыстарының қайтыс болуы, қызметтік немесе оқу
іссапарында болуына байланысты жағдайларды растайтын анықтамалар тапсырылған
жағдайда емтиханды жеке кесте бойынша тапсыруға рұқсат беріледі.
27. Сырттай бөлім студенттерінің пән бойынша емтиханға жіберілуі күндізгі бөлім
студенттерінің емтиханға жіберілу тәртібі секілді жүзеге асырылады.
28. Емтихандар ауызша, жазбаша, тест немесе аралас түрде өткізіледі. Ауызша түрде
бір күнде екі немесе одан көп емтихан тапсыруға рұқсат етілмейді. Тест нысаны кезінде екі
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немесе одан да көп пәндердің бейіндік және жақындық принципін сақтай отырып, емтихан
кешенді түрде өтуі де мүмкін.
29. Әрбір оқу пәні бойынша емтиханды өткізудің нысандары мен тәртібі ЖОО-ның
(факультет) Ғылыми кеңесімен академиялық кезең басталғаннан бастап бір ай мерзімнен
кешіктірілмей белгіленеді.
30. Емтиханға келген студенттің (білім алушылардың) қолында сынақ кітапшасы болуы
тиіс.
31. Емтихан кезінде студенттер пәннің оқу бағдарламасын және емтихан
қабылдаушының рұқсатымен анықтамалық әдебиетті пайдалана алады.
32. Қорытынды бақылау өткізу үшін офис регистратор тарапынан емтихан
қабылдаушыға студенттердің академиялық кезеңде жинаған балдары мен жіберілу рейтингі
көрсетілген бағалары қойылған емтихан ведомосын береді.
33. Оқу пәні бойынша аралық аттестаттау өткізу кезінде емтиханда алған бағасы мен
академиялық кезең ішіндегі үлгерімнің ағымдық бақылаудағы бағалануының орташа балы
есептеледі.
34. Емтиханда студенттің үлгерімі білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік
жүйесі бойынша бағаланады.
Оңды баға (А-, А «өте жақсы», В-, В, В+ «жақсы», Д-, Д+, С-, С, С+
«қанағаттанарлық») оқу пәні бойынша емтихан ведомосы мен студенттің сынақ кітапшасына
алынған кредиттер саны көрсетіліп жазылады. «Қанағаттанарлықсыз» F бағасы тек емтихан
ведомостына ғана жазылады.
35. Әр пән бойынша емтихан аяқталған соң студентке оның оқу жетістіктерінің бағасы
болып табылатын қорытынды баға қойылады.
36. Пәннің қорытынды бағасының құрамына жіберу рейтингінің бағасы мен
қорытынды бақылау бағалары кіреді.
Ағымдық үлгерім бақылауының бағасы (жіберілу рейтингі) пән бойынша қорытынды
бағаның кемінде 60 %-ын құрайды және емтихан бағасы пән бойынша қорытынды
бағасының кемінде 30 %-ын құрайды.
37. Оң қорытынды баға тиісті пән бойынша белгіленген кредит санымен игерілген
кредиттерді толықтыруға негіз болып, студенттің транскрипіне жазылады.
38. Студент қорытынды бақылаудан (емтиханнан) «қанағаттанарлық-сыз» деген баға
алған жағдайда пән бойынша қорытынды баға есептелмейді.
39. Қорытынды бақылауда қанағаттанарлық бағаны көтеру мақсатында қайта
тапсыруға рұқсат етілмейді.
Қорытынды аттестаттаудың оң бағасын қайта тапсыру осы Ереженің 43-тармағымен
белгіленеді.
40. Емтихан ведомосы офис регистраторға тапсырылады, ол бүкіл оқу кезеңінде барлық
білім алушылардың кредиттер санын есептеумен және жинақтаумен айналысады.
Ары қарай емтихан ведомосын офис регистратор тиісті факультет деканатына
(институт директоратына) жібереді. Деканатта әрбір оқу пәнінің емтихан ведомосы негізінде
аралық аттестаттау бойынша жинақ ведомосы толтырылады.
41. Оқудың барлық нысандарына бірдей пәндердің оқу бағдарламасында бекітілген
жұмыс және жеке оқу жоспарына сәйкес студенттер барлық емтихандарын тапсырады.
42. Студенттер пәндердің қосымша оқу түрлері бойынша емтихан тапсыра алады,
олардың тапсыру нәтижелері емтихан ведомосына, сынақ кітапшасына және транскриптке
жазылады (әскери дайындықтан басқасы).
43. «Қанағаттанарлықсыз» бағасын оң бағаға қайта тапсыру үшін студент келесі
академиялық кезеңдерінің бірінде немесе жазғы семестрде сол пән бойынша оқу жұмыс
жоспарында қарастырылған барлық сабақ түрлеріне қайта қатысып, рұқсат алады және
қорытынды бақылау тапсырады.
Мұндай жағдайда студент белгіленген тәртіп бойынша оқу пәніне жазылу рәсімінен
қайта өтеді.
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44. Егер студент оқу бағдарламасын толық көлемде орындай отырып, емтиханға
келмесе, емтихан ведомосындағы оның фамилиясының тұсына «келген жоқ» деген жазу
жазылады. Студенттің дәлелді себептері болған жағдайда факультет деканының өкімімен
оған емтихан тапсырудың жеке кестесі бекітіледі. Емтиханға келмеуінің дәлелді себептері
болмаған жағдайда «қанағаттанарлықсыз» деген бағаға теңестіріліп, қайта тапсырылуы осы
Ереженің 43-тармағы бойынша жүзеге асырылады.
45. Қорытынды бақылаудың бағасымен келіспейтін студент (докторант, магистрант)
емтихан өткізілген күннен кейінгі күннен кешіктірмей апелляцияға береді.
46. ЖОО басшысының бұйрығымен емтихан сессиясы кезеңіне (аралық аттестаттау)
апелляцияланатын пәндерге мамандығы сәйкес келетін оқытушылардан апелляциялық
комиссия құрылады.
47. Апелляция нәтижелері хаттамамен ресімделеді және оның негізінде қосымша
емтихан ведомосы толтырылады.
48. Офис регистратор емтихан сессияларының қорытындысы бойынша жаздық семестр
нәтижелерін есепке ала отырып, студенттің оқу жетістіктері деңгейінің ортасалмақ бағасы
болатын өту балын есептейді.
49. Оқу жылы аяқталғаннан кейін емтихандық сессиялардың қорытындысының
негізінде студенттерді курстан курсқа көшіру жүзеге асырылады.
50. Курстан курсқа көшіру үшін өту балының төменгі деңгейінің көлемін ЖОО-ның өзі
белгілейді.
51. Ең төменгі өту балын алған студенттер факультет деканының (институт директоры,
жоғары оқу орнынан кейінгі бөлімінің) ұсынысы негізінде ЖОО басшысының бұйрығымен
келесі курсқа көшіріледі.
52. Ең төменгі өту балын ала алмаған студент оқу курсын қайта оқуға қалдырылады.
53. Курс бағдарламасын толығымен өтіп, белгіленген өту балының ең төменгі
деңгейіне жете алмаған студентке өзінің орташа үлгерім балын (GPA) жоғарылатуы үшін
жазғы семестрде белгілі бір пәндерді (мемлекеттік емтихан тапсырылатын «Қазақстан
тарихы» пәнінен басқа) белгіленген тәртіп бойынша, ақылы түрде қайта оқуына және сол
пәндерден қайта емтихан тапсыруына мүмкіндік беріледі.
54. Қайта тапсырылған емтиханнан қанағаттанарлық нәтиже көрсетілген жағдайда
қорытынды баға қайта есептеліп, емтихандық ведомость пен сынақ кітапшасына және
транскриптке толтырылады.
Орташа үлгерім балын есептеуде әр пән бойынша соңғы бағалар есепке алынады.
55. Транскрипке студенттің қайта тапсырылған емтихандардың оң нәтижелері мен қоса
барлық қорытынды бағалары жазылады.
56. Оқу курсына қайта қалдырылған студент бұрын қабылданған жеке оқу жоспары
немесе жаңа жеке оқу жоспары бойынша білім ала алады.
57. Өту балының жетіп, келесі курсқа ауыстырылған академиялық берешегі бар студент
сол пәнді ақылы негізде қайта оқып, академиялық қарыздарын жоюы тиіс.
58. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің, Қазақстан Республикасы Ішкі
істер министрлігінің, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқарушы
жүйесі комитетінің, Қазақстан Республикасы Экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес жөніндегі агенттіктің, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі
министрліктің ведомстволық бағынысты жоғары оқу орындарының білім алушылары үшін
осы Ереженің 39, 43, 52, 53, 54, 56 және 57-тармақтарының нормалары тиісті мемлекеттік
органдармен келісіледі.
59. Академиялық қарызы бар пәндер келесі семестрде өтілетін пәндер үшін
пререквизит алды болмауы тиіс.
60. Емтихандар сессиясының қорытындысы бойынша (қысқы және жазғы) және оқу
үрдісін жақсарту бойынша ұсыныстар емтихандық сессия (аралық аттестаттау) аяқталғаннан
кейін кафедра, деканат (директорат) мәжілістерінде, ЖОО Кеңесінде талқылануға
ұсынылады.
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61. Жоғарғы оқу орны емтихандық сессиялардың (қысқы және жазғы) қорытындысы
бойынша білім саласындағы өкілетті органға осы Ереженің 2-қосымшаға сәйкес нысанда
электронды және қағаз түрінде емтихандық сессия қорытындысын береді.
62. ЖОО-дан шығарылған тұлғаға білімі аяқталмағандығы туралы Анықтама беріледі.
63. Емтихан сессиясын ойдағыдай аяқтаған сырттай оқу бөлімі студенттеріне келесі
емтихан сессиясына шақыру-анықтамасы беріледі.
Шақыру-анықтамаларын беру мен сырттай оқу бөлімі студенттерінің емтихан
сессиясына қатысуы ЖОО-да қатаң есепке алынады.
64. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан академиялық күнтізбеге
сәйкес аралық аттестаттау кезеңінде өткізіледі.
65. Барлық бакалавр мамандығындағы ЖОО студенттері «Қазақстан тарихы» пәні
бойынша оны оқып аяқтағаннан кейін сол академиялық кезеңде мемлекеттік емтихан
тапсырады.
66. Қысқартылған оқу бағдарламасы бойынша техникалық және кәсіптік (орта кәсіптік)
білім базасында жеделдете оқыту мерзімінде білім алатын студенттер «Қазақстан тарихы»
пәнін оқуға және осы пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыруға міндетті.
67. Қысқартылған оқу бағдарламасы бойынша жоғары кәсіптік білім базасында
жеделдете оқыту мерзімінде білім алатын студенттер «Қазақстан тарихы» пәнін оқымайды
және мемлекеттік емтихан тапсырмайды.
68. Мемлекеттік емтиханға дайындықты факультет деканатымен (институт
директоратымен) және оқу бөлімімен (оқу-әдістемелік басқармасымен) бірлесе отырып,
«Қазақстан тарихы» пәнін оқытатын кафедра (бұдан әрі – кафедра) өткізеді.
69. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханды өткізу үшін кафедра
оқудың барлық нысаны мен мамандықтары үшін бірыңғай оқу жұмыс бағдарламасын, оқу
жұмыс жоспарын аталған пән бойынша типтік оқу бағдарламасы негізінде әзірлейді.
70. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру оқу жұмыс
бағдарламасына сәйкес ауызша, жазбаша және тест түрінде жүзеге асырылады.
71. Мемлекеттік емтиханды өткізу түрі ЖОО-ның Ғылыми кеңесінің шешімімен
анықталады.
72. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханды қабылдау үшін
құрамында декан факультет (директор институт) төрағасы мен мүшелері бар Мемлекеттік
емтихан коммисиясы (бұдан әрі – МЕК) күнтізбелік жылға құрылады.
73. МЕК төрағасының кандидатурасы ағымдағы оқу жылының 1-қарашасынан
кешіктірілмей білім беру саласындағы уәкілетті органға жіберіледі.
74. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша МЕК төрағасы ағымдағы оқу жылының 1желтоқсанынан кешіктірілмей Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
бұйрығымен бекітіледі.
75. МЕК құрамы жоғары білікті оқытушылардан ЖОО басшысының бұйрығымен
бекітіледі.
76. МЕК отырыстарының кестесін офис регистратор құрады және оны ЖОО басшысы
мемлекеттік емтиханның басталуына дейін екі аптадан кешіктірмей бекітеді.
77. МЕК отырысының ұзақтығы күніне 6 академиялық сағаттан аспауы тиіс.
78. МЕК отырыстары әр студент бойынша жеке хаттамамен осы Ереженің3қосымшасына сәйкес және оған коммисия төрағасы мен отырысқа қатысқан мүшелер қол
қояды.
79. МЕК отырысының хаттамасын аталған пән бойынша сабақ беретін кафедраның оқукөмекші қызметкерлерінің өкілі арасынан тағайындалған хатшы жүргізеді.
80. МЕК отырысының хаттамалары мемлекеттік емтихан басталмастан бұрын А4
форматында брошюраланып, нөмірленіп, бумаланады және оқу бөлімінің (оқу-әдістемелік
басқарманың) мөрімен бекітіледі.
81. Егер студент МЕК отырысына келмесе, хаттамасында оның фамилиясының тұсына
«келген жоқ» деген жазу жазылады.
93

82. Апелляция қанағаттанарлық болған жағдайда МЕК-сы мәжілісінің хаттамасы
қайтадан ресімделеді. Мұндай жағдайда бірінші хаттамадағы қорытынды «Баға ________ №
__________ хаттамамен кайта қаралды ____ бет» деген жазумен өзгертіледі және оған
қатысқан МЕК-сы мүшелерінің бәрі қол қояды.
83. Мемлекеттік емтихан нәтижелері студенттердің білімін балдық-рейтингтік әріптік
бағалау жүйесі бойынша бағаланады
84. «Қазақстан тарихы» пәнінен тапсырылған мемлекеттік емтихан нәтежелері
бойынша білім алушыларға жіберілу рейтингі бағасы мен мемлекеттік емтихан бағасы
ескеріле отырып, қорытынды баға қойылады. Бұл ретте жіберілу рейтингісінің бағасы пән
бойынша білімнің қорытынды бағасының 60 %-ын құрайды және мемлекеттік емтихан
бағасы кемінде 30%-ын құрайды.
85. Студент «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханнан
«қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда, ол ақылы түрде келесі академиялық кезеңде
немесе жазғы семестрде осы пәнге жазылып оның барлық оқу сабақтарына қайта қатысып,
ағымдық бақылау талаптарын орындап, мемлекеттік емтиханға жолдама алады және оны
тапсырады.
86. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханнан алған оң бағаны көтеру
үшін қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.
87. Студент мемлекеттік емтихан қорытындысымен келіспесе, емтихан өткізілген
күннен кейінгі күннен кешіктірмей мемлекеттік емтихан комиссиясына (МЕК) апелляция
беруіне болады.
88. Апелляция өткізу үшін ЖОО басшысының бұйрығымен аталған пән бойынша
тәжірибелі оқытушылардан Қазақстан тарихы бойынша апелляциялық комиссия құрылады.
89. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханнан тапсырудың нәтижелері
оны тапсыру қаралған сол емтихандық сессияның қорытындысын шығару кезінде есепке
алынады.
90. МЕК-ның жұмысы аяқталғаннан соң Комиссия төрағасы есеп жазады, ол ЖОО
ғылыми кеңесінің мәжілісінде талқыланып, бекітілгеннен кейін органға тапсырады.
Қазақстан тарихы бойынша Мемлекеттік емтихан төрағасының есептері қысқы емтихан
тапсыру бойынша 1 наурыздан, ал жазғы емтихан тапсыру бойынша 1 тамыздан
кешіктірілмей тапсырылуы тиіс.
3. Жоғары оқу орындарының студенттерін қорытынды аттестаттауды өткізу
тәртібі
91. ЖОО-да студентерді қорытынды аттестаттау жоғары білім беру мемлекеттік
жалпыға білім беру стандарттарымен белгілеген нысандарда өткізіледі, академиялық
күнтізбемен және мамандықтардың жұмыс оқу жоспарымен қарастырылған ұзақтығы мен
мерзімінде өткізіледі.
92. Студентттер оқу жоспары мен барлық оқу нысандарына арналған бірыңғай оқу
бағдарламаларына қатаң түрде сәйкес барлық мемлекеттік емтихандарды тапсырулары және
дипломдық жұмыстарды (жобаларды) қорғайды.
95. Студентке мынадай жағдайда дипломдық жұмыстың (жобаның) орнына екі
мемлекеттік емтихан тапсыруға рұқсат етіледі:
1) денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтаманың негізінде стационарда ұзақ
емделуде (бір айдан артық);
2) бала тууы туралы куәлігінің негізінде 3 жасқа дейінгі балалары бар;
3) ата-аналарының денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтамасының негізінде
ауру ата-анасын күтуші;
4) мүгедек туралы медициналық анықтаманың негізінде мүмкіндігі шектеулі мүгедек.
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Осы ретте, білім алушы жоғары оқу орны басшысының атына өтініш жазады және
тиісті құжаттарды ұсынады. Басқа жағдайда дипломдық жұмысты қосымша мемлекеттік
емтихандар тапсыруға ауыстыруға рұқсат етілмейді.
96. Екі мемлекеттік емтихан пәндерінің тізбесі бітірушілерді шығаратын кафедраның
қолдау хатының негізінде факультет (институт) кеңесінің шешімімен бекітіледі.
97. Қорытынды аттестаттауға жұмыс және жеке оқу жоспары мен жұмыс оқу
бағдарламасына сәйкес білім алу процесін толық аяқтаған студенттер жіберіледі.
98. Білім алу процесі аяқталуының негізгі өлшемі болып студенттердің жоғары білім
мамандықтарына арналған МЖМБС талаптарына сәйкес келетін оқытудың теориялық курсы
мен кәсіби практикалардың қажетті көлемін меңгеруі саналады.
99. Бітіруші курстың студенті жұмыс және жеке оқу жоспары талаптарын және оқу
жұмыс бағдарламасын орындамаса жазғы семестрден өткізілместен оқу курсына қайта оқуға
қалдырылады.
100. ЖОО басшысы білім алу саласындағы уәкілетті органға мемлекеттік үлгідегі білім
туралы құжаттарға (диплом және қосымша) ағымдағы жылғы 1-қазанға дейін күтілетін
бітірушілер саны бойынша өтінім ұсынады.
101. Студенттерді қорытынды аттестаттау үшін барлық оқу нысандары үшін әр
мамандық бойынша мемлекеттік аттестаттау комиссия (бұдан әрі – МАК) құрылады.
102. Студенттерді қорытынды мемлекеттік аттестаттауға жіберу студенттердің тізімі
бойынша қорытынды аттестаттауға дейін 2 аптадан кешіктірмей факультет деканының
(институт директорының) өкімімен ресімделіп, осы Ереженің 97-тармағының негізінде
МАК-қа ұсынылады.
103. Студенттерді қорытынды аттестаттау басталғанға дейін МАК-қа факультет
деканының (институт директорының) студенттің жеке оқу жоспарын орындағаны туралы,
оның барлық пәндер бойынша алған бағалары, олардың көлемі, тапсырған курстық
жұмыстары (жобалары), кәсіби практикалардың түрлері мен GPA оқыту кезеңіндегі орта
салмақ баға өлшемдері көрсетілген анықтамасы ұсынылады.
104. ЖОО жетекшісі ағымдағы оқу жылының 1 қарашасына дейін білім беру
саласындағы уәкілетті органға бітіретін мамандықтар бейініне сәйкес келетін осы жоғары
оқу орындарында жұмыс істемейтін, ғылыми және академиялық дәрежелері бар
профессорлар, доценттер мен оқытушылар арасынан, орта мектептің тәжірибелі
мұғалімдерінен, өндірістегі жоғары білікті мамандардан МАК төрағаларының
кандидатураларын ұсынады.
105. МАК жұмысына қатысушы мамандар бейіні ғылыми немесе академиялық
дәрежелерінің немесе базалы білімінің (диплом бойынша) сәйкестілігімен анықталады.
Ұсынысқа ғылыми немесе академиялық дәрежелер туралы немесе базалық білімі
туралы тиісті құжаттардың көшірмелері қоса берілуі тиіс.
106. МАК төрағасы ағымдағы оқу жылының 20-желтоқсанына дейін уәкілетті орган
бұйрығымен бір күнтізбелік жылға бекітіледі.
107. МАК құрамына оның мүшелері құқығымен: факультет деканы (институт
директоры) немесе бітіртуші кафедраның меңгерушісі кіреді.
МАК-тың басқа мүшелері бітіруші мамандардың тиісті бейініне сәйкес келетін
профессорлардан, доценттерден, жоғары білікті мамандардан құрылады.
108. МЕК сандық құрамын мамандық бойынша бітіріп шығатын студенттердің
контингентіне сәйкес жоғары оқу орны өз бетінше белгілейді және ЖОО басшысының
бұйрығымен жыл сайын 31-желтоқсанан кешіктірмей бекітіп және күнтізбелік жыл бойына
әрекет етеді.
109. МАК-тың құзырына төмендегілер кіреді:
1) жоғары білім мамандықтары үшін МЖМБС белгілеген талаптарға сай бітіруші
мамандардың теориялық және практикалық даярлығы сәйкестігінің деңгейін тексеру;
2) тиісті мамандықтары бойынша «бакалавр» академиялық дәрежесін тағайындау;
3) бітірушіге мамандығы бойынша тиісті біліктілік беру;
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4) жоғары білім туралы диплом беруге шешім қабылдау;
5) мамандар даярлау сапасын одан әрі жақсартуға бағытталған ұсыныстар әзірлеу.
110. МАК жұмысының кестесін офис регистратор құрады, жұмыс кестесін ЖОО
басшысы бекітеді және мемлекеттік аттестациялау комиссиясының жұмысы басталуына
дейін екі аптадан кешіктірмей барлығының назарына жеткізіледі.
111. МАК отырысының ұзақтығы күніне 6 академиялық сағаттан аспауы тиіс. Осыған
байланысты, күніне мемлекеттік емтиханды тапсыруға 12-15 адам, ал дипломдық жұмысты
қорғауға 7-10 адам жіберіледі.
111-1. Мамандықтар бойынша тестілеу нысанында мемлекеттік емтиханды тапсыру
кезінде академиялық лекке (немесе топқа) өткізіледі.
112. Диплом жұмысы (жобасы) қорғалуына дейін бес күннен кешіктірілмей МАК-қа
мынадай құжаттар ұсынылады:
1) диплом жұмысы (жобасы) ғылыми жетекшісінің «қорғауға жіберіледі» немесе
«қорғауға жіберілмейді» деген дәлелденген қорытындысы бар пікірі;
2) диплом жұмысын (жобасын) қорғауға берілген жан-жақты мінездемесі («өте жақсы»,
«жақсы», «қанағаттанарлық» немесе «қанағаттанарлықсыз») және бағалар көрсетілген
дәлелденген қорытындысы және тиісті мамандығы бойынша бакалавр академиялық
дәрежесін және/немесе біліктілігін беру туралы рецензия.
113. Дипломдық жұмыстарды (жобаларды) плагиаттық мәніне қатысты тексеру тиісті
деканаттармен жүргізіледі.
114. МАК-қа сондай-ақ орындалған дипломдық жұмыстың (жобаның) ғылыми және
практикалық құндылықтарын сипаттайтын басқа да материалдар, ресми емес пікірлер,
диплом жұмысының (жобаның) бейіні бойынша практикалық қызметті жүзеге асыратын
ұйымның жазбаша қорытындысы, ғылыми зерттеу нәтижелерін енгізу анықтамалары немесе
актілері, макеттер, минералдар жинағы, гербарий және тағы сол сияқты басқа да материалдар
ұсынылуы мүмкін.
115. Ғылыми жетекшісінің оң пікірі және қорғауға ұсынылатын жұмыс бейініне сай
келетін маман тарапынан бір рецензиясы болғанда студент диплом жұмысын (жобасын)
қорғауға шыға алады. Рецензияда бағалары балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша
бағаланады.
Егер ғылыми жетекші «қорғауға жіберілмейді» жағымсыз қорытынды берген жағдайда,
білім алушы дипломдық жұмысты (жобаны) қорғай алмайды.
Білім алушы, рецензенттің оңды қорытындысындағы сияқты, жағымсыз қорытындысы
жағдайында да дипломдық жұмысты (жобаны) қорғай алады.
116. Дипломдық жұмысты (жобаны) рецензиялау біліктілігі қорғалатын жұмыс
бейініне сәйкес келетін басқа ұйымдардың мамандары тарапынан жүзеге асырылады.
117. Дипломдық жұмыстың (жобаның) ғылыми жетекшісі ЖОО басшысының
бұйрығымен тақырыптың атауы көрсетіле отырып, әр студентке дербес бекітіледі.
Дипломдық жұмыстардың (жобалардың) рецензенттері ЖОО басшысының
бұйрығымен жұмыс орны, лауазымы және білімі мамандығы бойынша ғылыми немесе
академиялық дәрежесі, жоғары білім туралы дипломы бойынша базалық білімі көрсетілген
бітіруші кафедра меңгерушісінің ұсынысы бойынша жалпы тізіммен бекітіледі.
118. Мемлекеттік емтихандар (бейінді пәндер немесе мамандықтар бойынша) мынадай:
ауызша, жазбаша, олардың кәсіптік оқу бағдарламаларының көлемі бойынша тестілеу
(кешенді тестілеу) нысандарында өткізіледі.
119. Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан аталған кешенді емтиханға енгізілген
пәндердің оқу бағдарламалары негізінде ЖОО-ның әзірлеген бағдарламалары бойынша
өткізіледі.
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан бағдарламасы ЖОО (факультеттің) Ғылыми
кеңесінің шешімімен бекітіледі.
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120.Бейіндік пәндер бойынша мемлекеттік емтихандар үлгілік оқу бағдарламалары мен
жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген оқу
жұмыс бағдарламалары бойынша өткізіледі.
121. ЖОО өздігінен мемлекеттік емтиханның бағдарламасын, тест тапсырмаларын
және олардың (ашық, жабық, біріктірілген тест) түрлерін, тестілеуді өткізу технологиясын
әзірлейді және бекітеді.
122. Диплом жұмысын қорғау МАК-тың ашық отырысында оның мүшелерінің
жартысынан көбі қатысқан жағдайда қорғалады.
123. Бір дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау ұзақтығы ереже бойынша бір студентке
50 минуттан аспауы керек. Білім алушыға МАК алдында дипломдық жұмысты қорғау үшін
15 минут уақыт беріледі.
124. Мемлекеттік емтихан мен диплом жұмысын (жобасын) қорғаудың нәтижелері
бойынша студенттердің білімін бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі бойынша баға
қойылады. Бұл жағдайда білім алушының теориялық, ғылыми және практикалық
дайындықтары, сондай-ақ ғылыми жетекшісі мен рецензенттің пікірлері назарға алынады.
125. Мемлекеттік емтихан тапсыру және диплом жұмысын (жобасын) қорғаудың
нәтижелері олар өткізілген күні МАК отырысының хаттамасына қол қойылған соң
жарияланады.
126. МАК-тың барлық отырыстары хаттамамен ресімделеді.
127. МАК отырысының хаттамалары осы Ереженің 4-6-қосымшаларға сәйкес МАК
жұмысы басталғанға дейін А4 форматында жеке кітапшада нөмірленіп, бумаланады және
оқу бөлімінің (оқу-әдістемелік басқарманың) мөрімен бекітіледі.
128. МАК отырысының хаттамалары әр білім алушыға жеке толтырылады.
Мемлекеттік емтихан тест түрінде өткізілген жағдайда хаттама толтыруға емтихан ведомосы
негіз болады.
129. Хаттаманы бітіртуші кафедра оқытушылары арасынан комиссия құрамына
бекітілген МАК хатшысы толтырады
130. Хаттамаға мемлекеттік емтихандарда және диплом жұмысын (жобасын) қорғауда
анықталған білімдердің бағалары енгізіледі, сондай-ақ берілген сұрақтар мен МАК
мүшелерінің пікірлері жазылады. Егер МАК-тың бір мүшесінің пікірі комиссияның қалған
мүшелерінің пікірлерімен сәйкес келмеген жағдайда, ол өз пікірін хаттамаға жазуға және өзі
қол қоюға құқығы бар.
Хаттамада «бакалавр» академиялық дәрежесін және немесе біліктілік беру сондай-ақ
студентке қандай диплом (үздік немесе үздік емес) берілетіні көрсетіледі.
131. Диплом жұмысын (жобасын) қорғау мемлекеттік емтихан бағалары туралы,
сондай-ақ, академиялық дәреже тағайындау және біліктілік беру немесе және мемлекеттік
үлгідегі (үздік емес, үздік) диплом беру туралы шешім МАК мүшелерінің отырысына
қатысушылардың көпшілік дауысымен жабық отырыста ашық дауыс беру арқылы
қабылданады. Дауыстар саны тең болған жағдайда МАК төрағасының дауысы шешуші
болып табылады.
132. Хаттамаға МАК-тың төрағасы мен отырысқа қатысушы мүшелері қол қояды.
133. Қазақстан Республикасы «Мұрағат және мұрағат ұлттық қоры туралы»заңына
сәйкес МАК-тың хаттамалары ЖОО-ның мұрағатында сақталады.
134. Қорытынды аттестаттауға бекітілген кестеге сәйкес дәлелді себеппен келмеген
студент МАК төрағасының атына өтініш жазады, дәлелді себепті растайтын құжатты
ұсынады және оның рұқсатымен емтихан тапсыруына немесе дипломдық жұмысты (жобаны)
осы МАК-тың басқа отырысы болған күні қорғауына болады.
135. Студент қорытынды аттестаттаудың нәтижелерімен келіспесе, аттестаттау
өткізілгеннен кейінгі жұмыс күннен кешіктірмей апелляция беруіне болады.
136. Апелляция өткізу үшін ЖОО басшысының бұйрығымен біліктілігі аталған
мамандықтың бейініне сәйкес келетін тәжірибелі оқытушылардан апелляциялық комиссия
құрылады.
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137. Апелляция қанағаттанарлық болған жағдайда МЕК-сы мәжілісінің хаттамасы
қайтадан ресімделеді. Мұндай жағдайда бірінші хаттамадағы қорытынды «Баға ___________
№ _________ хаттамамен қайта қаралды _______ бет» деген жазумен өзгертіледі және оған
МЕК-сы мүшелерінің бәрі қол қояды.
138. Денсаулық жағдайы туралы МАК-ға ұсынылған құжаттар қанағаттанарлықсыз
баға алғаннан кейін қарастырылмайды.
139. Бағаны жоғарылату мақсатында мемлекеттік емтиханды қайта тапсыруға және
дипломдық жұмысты (жобаны) қайта қорғауға рұқсат берілмейді.
140. «Қанағаттанарлықсыз» деген баға алған тұлғаларға мемлекеттік емтихандарды
қайта тапсыруға және/немесе диплом жұмысын (жобасын) қайта қорғауға, қорытынды
аттестаттаудың осы кезеңінде рұқсат берілмейді.
141. Диплом жұмысын (жобасын) қорғау «қанағаттанарлықсыз» деп есептелген
жағдайда, МАК сол жұмысты комиссия анықтаған пысықтаулармен қайтадан қорғауға
ұсынуға немесе жаңа тақырыпты әзірлеуге мүмкіндік береді. МАК-ның бұл шешімі мәжіліс
хаттамасына жазылады.
142. Қорытынды аттестаттаудан өтпеген тұлғалар бір жыл өткеннен кейін, қорытынды
аттестаттау басталғанға дейін екі аптадан кешікпей, ЖОО басшысының атына қайта
қорытынды аттестаттауға жіберуге рұқсат беру туралы өтініш жазады.
143. Қорытынды аттестаттауға қайта жіберу білім беру ұйымы басшысының
бұйрығымен ресімделеді.
144. Қайта қорытынды аттестаттау алдыңғы қорытынды аттестаттаудан
қанағаттанарлықсыз баға алған нысандар бойынша ғана өткізіледі.
145. Осы емтихандарды тапсырмаған тұлғалар үшін мемлекеттік емтихандар қатарына
енетін пәндер тізбесі білім алушы теориялық курсты аяқтаған жылы қолданыста болған оқу
жоспарымен белгіленеді.
146. Қорытынды аттестаттау кезінде қанағаттанарлықсыз баға алған студенттер білімі
аяқталмағандығы туралы анықтама беріле отырып, ЖОО басшысының бұйрығымен ЖООдан шығарылады.
147. Қорытынды аттестаттаудан өткен және ЖОО-ның кәсіптік оқу бағдарламасын
меңгергендігін дәлелдеген студентке МАК шешімімен «бакалавр» академиялық дәрежесі
және/немесе сәйкес келетін мамандығы бойынша біліктілік тағайындалып, мемлекеттік
үлгідегі диплом дипломдық жұмысты (жобасын) қорғау күнінен бастап бір ай мерзімде
қосымшасымен ақысыз беріледі.
147-1. Мемлекеттік үлгідегі дипломды қосымшасымен бірге беру білім беру ұйымы
басшысының бітіру туралы бұйрығының негізінде жүзеге асырылады.
Бітіру туралы бұйрықты студенттерді қорытынды аттестаттау аяқталған күннен бастап
он күн мерзімнен кешіктірмей МАК төрағасының ұсынысы негізінде білім беру ұйымының
басшысы бекітеді.
147-2. Білім беру ұйымының басшысы офис-регистратормен келісу бойынша факультет
деканының ұсынысы негізінде қорытынды аттестаттаудан өтпеген білім алушыларды оқудан
шығару туралы бұйрықты бекітеді.
148. Дипломға қосымша студенттің оқу жоспарын орындағаны туралы анықтама
негізінде, мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары білім стандарттарымен қарастырылған
көлемде оның барлық пәндер бойынша алған бағаларына сәйкес тапсырылған курстық
жұмыстар (жобалар), практика мен қорытынды аттестаттау нәтижелерінің түрлері негізінде
толтырылады.
Диплом қосымшасына әр оқу пәні бойынша көлемі кредит және академиялық сағат
түрінде көрсетілген балдық-рейтингтік әріптік білім бағалау жүйесі бойынша соңғы бағалар
жазылады.
149. Емтихандар мен сараланған сынақтарды А, А - «өте жақсы», В-, В, В+ - «жақсы»
деген бағаға тапсырған және оқытудың барлық кезеңінде үлгерімінің орта балы 3,5-ке тең
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мемлекеттік емтихан мен диплом жұмысын (жобасын) «өте жақсы» деген бағаға тапсырған
білім алушыға үздік диплом (әскери даярлығы бойынша бағасын ескермегенде) беріледі.
150. Оқу кезеңінде емтихандарды қайта немесе қайталап тапсыру жағдайы болған
студент осы Ереженің 149-тармағында көрсетілген талаптарды орындағанына қарамастан
үздік диплом алу құқығынан айырылады.
151. МАК-тың жұмысы аяқталғаннан кейін оның төрағасы есеп жасайды және екі апта
мерзім ішінде ЖОО-ның басшысына тапсырады. МАК төрағасының есебі ЖОО ғылыми
кеңесінің немесе (факультет кеңесінің) отырысында талқыланады және бекітіледі.
152. Студенттерді қорытынды аттестаттау аяқталғаннан кейін ЖОО бір ай мерзім
ішінде білім беру саласындағы уәкілетті органға осы Ереженің 7-қосымшада келтірілген
мемлекеттік емтихан мен дипломдық жұмыс қорғау нәтижелерін ұсынады.
153. МАК төрағасының есебіне кесте мен түсіндірме жазба кіреді.
Кестеде осы Ереженің7-қосымшада келтірілген көрсеткіштер белгіленеді.
МАК төрағасы есебінің түсіндірме жазбасында төмендегілер көрсетіледі:
1) ЖОО-да осы мамандық бойынша мамандар даярлаудың деңгейі;
2) диплом жұмысының (жобаның) орындалу сапасы;
3) диплом жұмысын (жобасы) тақырыптарының қазіргі заманғы ғылымның,
техниканың, мәдениеттің жай-күйіне және өндірістің талабына сәйкестігі;
4) білім алушыларды мемлекеттік емтихандарда анықталған білімдерінің сипаты,
жекелеген пәндер бойынша мамандар даярлаудың кемшіліктері;
5) мамандар бойынша даярлау сапасына кадрлар талдау;
6) ЖОО-да мамандар даярлауды одан әрі жетілдіру жөнінде нақты ұсынымдар.
154. МАК төрағасының есебіне жоғары білім бағдарламасын оқып бітірген, білім
ұйымының басшысы қол қойып, берілген дипломның нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты
көрсетілген ЖОО-ны бітірушілердің тізімі жалғанады.
4. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушыларды үлгерімін ағымдық
бақылауды, аралық аттестаттауды және қорытынды аттестаттауды жүргізу тәртібі
155. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушылардың магистратура мен докторантура
оқудағы жетістіктерін тексеру ЖОО немесе ғылыми ұйымдардың өздері белгілейтін
бақылаудың түрлері мен аттестаттаулар арқылы жүргізіледі.
156. Магистратура мен докторантурада білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылау
ЖОО студенттері сияқты тәртіппен жүргізіледі.
157. Магистратура мен докторантурада білім алушыларды ағымдық аттестаттау оқу
жұмыс жоспарына, академиялық күнтізбе мен кәсіптік оқу бағдарламаларына сай емтихан
тапсыру және сараланған сынақтар түрлері бойынша жүргізіледі.
158. Аралық аттестаттаудың мерзімділігі мен ұзақтығы ЖОО бекіткен академиялық
күнтізбе мен мамандықтың оқу жұмыс жоспарына сәйкес белгіленеді.
159. Емтихандар бекітілген кестеге қатысты аралық аттестаттау кезінде тапсырылады.
160. Емтихандардың кестесін құру жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімдері
деканатпен бірге офис регистраторына жүктеледі.
161. Емтихан кестесін ғылыми ұйым директорының оқу ісі жөніндегі проректоры
немесе орынбасары бекітеді және емтихан басталғанға дейінгі екі аптадан кешіктірілмей
білім алушылар мен оқытушылардың назарына жеткізіледі.
162. Емтиханға жіберу нақты пән бойынша жіберілу рейтинг бағасы анықталатын
үлгерімнің ағымдық бақылау бағасының негізінде жүзеге асады.
163. Жіберілу рейтингінен оң баға ала алмаған білім алушылар қорытынды бақылауға
(емтиханға) жіберілмейді.
Курстық жұмыс (жоба) тапсырмаған білім алушылар сол пән бойынша емтиханға
жіберілмейді.
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164. Факультет деканы (жоғары оқу орнынан кейін білім алу бөлімінің бастығы) кей
жағдайда (сырқатына, отбасы жағдайына немесе басқа да обьективті себептерге байланысты)
білім алушыға жеке кестесі бойынша емтихан тапсыруға рұқсат ете алады.
Факультет деканына (ЖОО-дан кейінгі білім бөлімінің бастығы) аурулығы, сәбидің
дүниеге келуі, жақын туыстарының қайтыс болуы, қызметтік немесе оқу іссапарында
болуына байланысты жағдайларды растайтын анықтамалар тапсырылған жағдайда жеке
кесте бойынша емтихан тапсыруға рұқсат беріледі.
165. Осы мақсатта емтихандық сессия (аралық аттестаттау) кезеңіне ғылыми ұйымның
немесе жоғары оқу орны басшысының бұйрығымен аппеляцияланатын пән бейініне сай
біліктілігі бар оқытушылардан тұратын аппеляциялық комиссия құрылады.
166. Емтихандар ауызша, жазбаша, тест немесе аралас түрде өткізіледі.
Емтихан тест түрінде тапсырылғанда пәндердің жақындылығына байланысты екі және
одан да көп пәндерден кешенді емтихан белгіленуі мүмкін.
167. ЖОО (факультет) емтиханды өткізу тәртібі мен түрін әр оқу пәні бойынша
академиялық кезеңнің басталуынан бір ай бұрын белгілейді.
168. Оқу пәні бойынша аралық аттестаттау өткізу кезінде академиялық кезеңдегі
емтиханнан алған бағасы мен ағымдық бақылаудан (жіберілу рейтинг бағасы) алған орташа
баллы ескеріледі.
169. Әр пән бойынша емтихан аяқталғаннан кейін білім алушыларға қорытынды баға
ЖОО студенттеріне қойылатын тәртіп бойынша қойылады.
170. Емтихандық ведомость барлық оқу кезеңі бойынша білім алушылар жинаған
кредиттер санын есептеумен айналысатын офис регистраторға тапсырылады.
Әрі қарай офис регистратор емтихандық ведомосты сәйкес келетін факультет
деканатына (институт директораты) тапсырады. Деканатта әр пәннің емтихандық ведомосы
негізге ала отырып, аралық аттестаттау бойынша қорытынды ведомосы толтырылады.
171. Білім алушылар барлық емтихандар жұмыс жоспарына, жеке оқу жоспарына және
оқу бағдарламаларына сәйкес тапсырулары қажет.
172. Білім алушылар қосымша оқу түрлерінің пәндері бойынша да емтихан тапсыра
алады, нәтижелері емтихан ведомосына және білім алушының жеке ведомосына жазылады.
173. «Қанағаттанарлықсыз» бағаны оң бағаға қайта тапсыру үшін білім алушы пән
бойынша оқу жұмыс жоспарында көрсетілген барлық оқу сабақ түрлеріне қайта қатысып,
емтиханға жіберілу рұқсатын алып, қорытынды бақылау тапсыруы тиіс.
174. Қорытынды бақылаудан алынған қанағаттанарлық бағаны жоғарылату үшін осы
аралық аттестаттау кезеңінде емтиханды қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.
Қорытынды бақылаудың оң бағаны қайта тапсыру тәртібі осы Ереженің 173-тармағына
сәйкес анықталады.
175. Қорытынды бақылаудың нәтижесімен келіспеген білім алушы емтиханнан кейін
(келесі күні) аппеляцияға беруге құқығы бар.
176. Пән бағдарламасын толық орындаған білім алушы емтиханға келмеген жағдайда
емтихандық ведомосттағы фамилиясының тұсына «келген жоқ» белгісі қойылады.
Дәлелді себептерге байланысты келмеген жағдайда факультет деканының өкімімен
емтихан тапсырудың жеке кестесі белгіленеді. Дәлелді себептері болмаған жағдайда
«қанағаттанарлықсыз» бағасы қойылып, осы Ереженің 173-тармағына сәйкес емтиханды
қайта тапсырады.
177. Транскриптке студенттің барлық қорытынды бағаларымен қоса қайта тапсырылған
емтихан нәтижелері де жазылады.
178. Оқу жылы аяқталғаннан кейін емтихандық сессиялардың қорытындысының
негізінде жоғары оқу орны басшысының бұйрығымен жоғары оқу орнынан кейінгі білім
алушыларды курстан курсқа көшіру жүзеге асырылады. Осы мақсатқа сәйкес көшіру балы
белгіленеді.
178-1. Курстың бағдарламасын толық көлемде орындаған, бірақ ең төменгі көшіру
балын ала алмаған білім алушыларға өз үлгерімінің орташа балын көтеру мақсатында жазғы
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семестрде ақылы негізде жекелеген пәндерді қайта оқуға және сол пәндер бойынша қайта
емтихан тапсыруға мүмкіндік беріледі.
179. Емтихан қорытындылары және емтихан сессиясы (аралық аттестация)
аяқталғаннан кейін оқу процесін жақсарту жөніндегі ұсыныстары кафедра, деканат
(директорат) және жоғары оқу орны отырыстарының талқылауына шығарылады.
180. Жоғары оқу орнынан немесе ғылыми ұйымнан шығарылған тұлғаға білімі
аяқталмағандығы туралы Анықтама беріледі.
181. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің, Қазақстан Республикасы Ішкі
істер министрлігінің, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқарушы
жүйесі комитетінің, Қазақстан Республикасы Экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес жөніндегі агенттіктің, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі
министрліктің ведомстволық бағынысты жоғары оқу орындарының білім алушылары үшін
осы Ереженің 173, 174, 178-тармақтарының нормалары тиісті мемлекеттік органдармен
келісіледі.
5. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушылардың қорытынды аттестаттауын
өткізу тәртібі
182. Жоғары оқу орнында немесе ғылыми ұйымда білім алушыларды қорытынды
аттестаттау академиялық күнтізбесі мен мамандықтардың жұмыстық оқу жоспарында
қарастырылған мерзімде кешенді емтихан тапсыру және магистірлік (докторлық)
диссертация қорғау түрінде өткізіледі.
183. Қорытынды аттестацияға оқу жоспары мен оқу бағдарламалары талаптарына сай
оқу үрдісін аяқтаған магистранттар мен докторанттар жіберіледі.
184. Бітіруші курстың білім алушылар жұмыс және жеке оқу жоспары талаптарын және
оқу жұмыс бағдарламасын орындамаса жазғы семестрден өткізілместен оқу курсын қайта
оқуға қалдырылады.
185. Магистранттар мен докторанттардан кешенді емтихан алу білім алушыларға үшін
ЖОО немесе ғылыми ұйым Мемлекеттік аттестациялық комиссия (МАК) құрады.
186. Жоғары оқу орнының жетекшісі МАК төрағасына кандидатураларды 1 қарашаға
дейін білім беру саласындағы уәкілетті органға ұсынады:
магистратура мамандықтары бойынша – шығаратын мамандарының бейініне сәйкес
келетін ғылыми дәрежесі, немесе ғылыми атағының болуы және осы ұйымдарда жұмыс
істемеуі;
докторантура мамандықтары бойынша – шығаратын мамандарының бейініне сәйкес
келетін ғылыми дәрежесі, немесе ғылыми атағының болуы және осы ұйымдарда жұмыс
істемеуі.
187. МАК құрамына оның мүшелерінің құқықтарымен бірдей мыналар кіреді:
магистратура мамандықтары бойынша - шығаратын мамандарының бейініне сәйкес
келетін ғылыми дәрежесі, немесе ғылыми атағы немесе академиялық дәрежесі бар тұлғалар
(бейіндік магистратура үшін құрылған МАК-тың құрамына, сондай-ақ шығаратын
мамандарының бейініне сәйкес келетін жоғары білікті мамандар);
докторантура мамандықтары бойынша - шығаратын мамандарының бейініне сәйкес
келетін ғылыми дәрежесі, немесе ғылыми атағы немесе академиялық дәрежесі бар тұлғалар.
188. МАК-тың сандық құрамын білім және ғылым ұйымы дербес айқындап, жоғары оқу
орны басшысының бұйрығымен бекітіліп 31-ші желтоқсаннан кешіктірмей 1 күнтізбелік
жыл бойы қолданыста болады.
189. Магистранттар мен докторанттарды қорытынды аттестаттауға жіберу ЖОО немесе
ғылыми ұйым бұйрығымен тізім бойынша бекітіліп, қорытынды аттестация басталуынан 2
апта бұрын МАК-қа тапсырылады.
190. Мамандық бойынша кешендік емтиханға магистратура мен докторантураның
кәсіптік оқу бағдарламасының міндетті базалық және бейіндік компоненттері кіреді.
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191. Кешенді емтихан келесі нысандардың біреуі бойынша өткізіледі: ауызша емтихан,
жазбаша жұмыс, пәндердің оқу бағдарламасы бойынша бекітілген пәндерден тест.
192. Кешенді емтиханның бағдарламасы өткізілу нысанына және тапсырма мазмұны
жоғары оқу орынмен немесе ғылыми ұйыммен осы кешенді емтиханға енген пәннің оқу
бағдарламасына сай жасалады.
193. Магистр немесе докторлық бағдарламаларды іске асыратын жоғары оқу орындары
және ғылыми ұйымдар тесттік тапсырманы, олардың түрлерін (ашық, жабық, аралас) және
тестілеудің өткізілу технологиясын өздері әзірлейді.
194. Кешенді емтихан:
магистрлік диссертацияны қорғауға дейін бір ай бұрын;
докторантуралық диссертацияны қорғауға дейін үш ай бұрын қабылданады.
195. Кешенді емтихан нәтижелері магистратура мен докторантурада әрбір білім алушы
бойынша осы Ереженің 8-қосымшаға сай белгіленген нысандағы хаттамамен рәсімделеді.
МАК отырысының хаттамасын шығарушы кафедраның оқу-көмекші қызметкерлерінің
өкілі арасынан тағайындалған МАК-тың құрамында бекітілген хатшы жүргізеді.
196. Кешенді емтихан тест түрінде өткен жағдайда жеке хаттама рәсімдеуге
емтихандық ведомость негіз болады.
197. Алынған бағаны жоғарылату мақсатында кешенді емтиханды қайта тапсыруға
рұқсат етілмейді.
197-1. Магистратураның және докторантураның кешенді емтиханын тапсыру
қорытындылары бойынша білім беру ұйымының басшысы факультет деканы мен кафедра
меңгерушісінің ұсынысы негізінде магистрантты және докторантты қорытынды аттестаттау
аяқталғаннан кейін және/немесе академиялық күнтізбеге сәйкес оқу жылы аяқталғаннан
кейін он жұмыс күні ішінде магистрантты және докторантты оқудан шығару туралы
бұйрықты бекітеді.
Бұл ретте магистрантты және докторантты оқудан шығару туралы бұйрықта
«магистрлік және докторлық диссертацияны қорғауға ұсыныммен» немесе «магистрлік және
докторлық диссертацияны қорғауға ұсынымсыз» деген жазу көрсетіледі.
198. Кешенді емтиханның нәтижесімен келіспеген білім алушы емтихан өткізілгеннен
кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей апелляцияға беруге болады.
199. Апелляция өткізу үшін ЖОО басшысының бұйрығымен біліктілігі аталған
мамандықтың бейініне сәйкес келетін тәжірибелі оқытушылардан апелляциялық комиссия
құрылады.
200. Апелляция қанағаттанарлық болған жағдайда МАК мәжілісі хаттамамен
ресімделеді. Мұндай жағдайда бірінші хаттамадағы қорытынды «Баға __________ №
_______ хаттамамен қайта қаралды _____ бет» деген жазумен өзгертіледі және оған қатысқан
МАК-сы мүшелерінің бәрі қол қояды.
201. Кешенді емтиханда қанағаттанарлықсыз баға алған магистрант немесе докторант
білім білім немесе ғылыми ұйым басшысының бұйрығымен оқудан шығарылып, тұлғаға
білімі аяқталмағандығы туралы Анықтама беріледі.
202. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған тұлғаларға магистратурада және докторантурада
қорытынды аттестация кезінде кешенді емтиханды қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.
203. Кешенді емтихан тапсырған магистрант немесе докторант диссертациялық
жұмысты қорғауға жіберіледі. Диссертация қорғауға жіберу ЖОО МАК төрағасының
ұсынуы негізінде немесе ғылыми ұйым басшысының бұйрығымен ресімделеді.
204. Диссертациялық жұмыстарды тексеру авторға және пайдаланған көздеріне сілтеме
жасамай жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің магистратурасы және докторантурасының
мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады.
205. Осы Ереженің 204-тармағына сәйкес жүргізілетін тексеруден кейін
докторанттардың диссертациялық жұмыстары сараптамадан өтеді. Осы мақсатта біліктілігі
(ғылыми немесе академиялық дәрежесі) қорғалатын диссертациялық жұмыстың бейініне
сәйкес келетін диссертациялық кеңес мүшелерінің арасынан сарапшы тағайындалады.
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205-1. Магистрлік диссертацияларды қорғау кестесі академиялық күнтізбеге сәйкес
бекітіледі. Осыған сәйкес, қорғауға күніне кемінде 6-8 магистрант жіберіледі.
Магистрлік диссертацияларды қорғау МАК-тың ашық кеңесінде оның 2/3 кем емес
мүшелерінің қатысуымен өткізіледі.
Бір магистрлік диссертацияны қорғау ұзақытығы 50 минуттан аспауы қажет.
Магистрант магистрлік диссертациясын қорғау үшін МАК-тың алдында 15 минуттық
баяндамамен сөз сөйлейді.
206. Магистранттардың диссертациялық жұмыстарын қорғауы МАК-тың кеңесінде,
докторанттардың қорғауы – диссертациялық кеңестерде жүзеге асырылады.
212. Магистрлік диссертацияның қорғалуы төмендегі жағдайда жүзеге асады:
ғылыми жетекшінің оң пікірі;
диссертация тақырыбында кемінде 1 мақала ғылыми баспада жарық көруі халықаралық
немесе республикалық ғылыми конференцияларда сөйлеген сөзі;
шығарушы кафедраның қорғауға жіберілгені туралы шешімі (кафедра отырысы
хаттамасының көшірмесі);
сараптама кеңесінің диссертацияны ашық түрде қорғалуына берілген ұсынысының
жазбаша қорытындысы;
қорғалатын жұмыс бейініне сай келетін маманның бір рецензенттің рецензиясы. Мұнда
диссертацияның жан-жақты сипаттамасы, көрсетілген аргументті қорытындысы және сол
мамандық бойынша «магистр» академиялық дәрежесін тағайындау мүмкіндігі көрсетіледі.
Ғылыми жетекші немесе/және бітіруші кафедрасы тарапынан «қорғауға жіберілмейді»
немесе «қорғауға ұсынуға болмайды» деген қанағаттанарлықсыз қорытынды берілген
жағдайда, магистрант магистрлік диссертациясын қорғау мүмкіншілігінен айырылады.
214. Магистрлік диссертацияның қорғалу нәтижесі әрбір магистрант үшін жеке осы
Ереженің9-қосымшасына сәйкес бекітілген түрдегі хаттамамен толтырылады.
215. Қорытынды аттестаттаудан өткен, магистратураның тиісті кәсіптік оқу
бағдарламасын меңгергендігін растаған және МАК-тың шешімімен магистрлік
диссертацияны жариялы түрде қорғаған магистрантқа магистрлік диссертациясын қорғаған
күннен бастап отыз күндік мерзімде тиісті мамандық бойынша «магистр» академиялық
дәрежесі беріледі және қосымшасымен бірге мемлекеттік үлгідегі диплом тегін беріледі.
МАК-тың шешімі осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес нысанда хаттамамен
ресімделеді.
215-1. Дипломға қосымша магистранттың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандартында және оқу жұмыс жоспарында қарастырылған көлемде барлық пәндерден алған
бағаларына сәйкес жеке оқу жоспарын орындағаны туралы анықтама негізінде толтырылады.
Дипломға қосымшада білімді бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі бойынша әрбір оқу
пәнінен кредиттер мен академиялық сағаттар көлемі көрсетілген соңғы бағалар жазылады.
215-2. Мемлекеттік үлгідегі дипломды қосымшасымен беру білім беру ұйымы
басшысының бітіру туралы бұйрығының негізінде жүзеге асырылады.
Бітіру туралы бұйрықты магистранттарды қорытынды аттестаттау аяқталған күннен
бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей МАК төрағасының ұсынысы негізінде білім беру
ұйымының басшысы бекітеді.
215-3. Сонымен қатар білім беру ұйымының басшысы офис-регистратормен келісу
бойынша факультет деканының ұсынысы негізінде қорытынды аттестаттаудан өтпеген
магистранттарды оқудан шығару туралы бұйрықты бекітеді.
216. Магистранттардың қорытынды аттестаттауы аяқталғаннан кейін МАК төрағасы
магистранттардың қорытынды аттестаттауының нәтижелері туралы есеп жасайды және оны
екі апталық мерзімде жоғары оқу орнының басшысына ұсынады.
217. Магистранттардың қорытынды аттестаттауының нәтижесі туралы бірыңғай есепке
кестелер мен түсіндірме жазба енеді. Кестеге осы Ереженің 11-қосымшада келтірілген
көрсеткіштер жазылады.
Түсіндірме жазбада:
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1) аталған мамандық бойынша жоғары оқу орнындағы магистрлардың дайындық
деңгейлері;
2) кешенді емтиханда анықталған білім алушының біліміне мінездеме;
3) аталған мамандық бойынша магистрларды даярлау сапасын талдау;
4) магистрларды даярлаудағы кемшіліктер;
5) магистрлік диссертациялардың ғылымның, техниканың, мәдениеттің қазіргі жайкүйіне және өндірістің сұранысына сәйкестігі;
6) магистрлік диссертацияларды орындаудың сапасы;
7) магистрлік диссертацияларды қорғаудың деңгейі ғылыми жетекшісінің пікіріне,
ресми оппоненттің рецензиясына сәйкестігі;
8) магистрларды даярлауды одан әрі жетілдіру жөніндегі нақты ұсынымдамалар
жөнінде мәліметтер болады.
218. Магистранттарды қорытынды аттестаттауының нәтижесі туралы есепке МАК
төрағалары қол қояды, жоғары оқу орнының ғылыми кеңесінің отырысында талқыланады
және бекітіледі.
219. Жоғары оқу орны магистратурада білім алушылардың қорытынды аттестаттауы
аяқталғаннан кейін магистранттарды қорытынды аттестаттауының нәтижесі туралы есепті
білім саласындағы уәкілетті органға ұсынады.
220. МАК төрағасының есебіне білім беру жетекшісі қол қойған дипломның нөмірі,
мамандығы, тегі, аты, әкесінің аты көрсетіліп жазылған магистратура бағдарламасын
аяқтаған бітірушілердің тізімі тіркеледі.
221. PhD немесе бейін бойынша докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі
диссертациялық кеңестер докторантураның мамандық бойынша немесе мамандықтар тобы
бойынша құрылады.
221-1. Докторлық диссертацияларды қорғау диссертациялық кеңесте жүзеге асырылады
223. PhD немесе бейін бойынша докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі
диссертациялық кеңестің құрамына шифры (коды), мамандығы аталған мамандықтың
бейініне сәйкес келетін ғылым докторы немесе кандидаты ғылыми дәрежесі бар тұлғалар
кіреді. Осыған сәйкес, кеңестің кем дегенде үш мүшесінің шифры қорғалатын докторлық
диссертациясының бейініне сәйкес келетін ғылым докторы ғылыми дәрежесі болуы керек.
224. Докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің сандық
құрамы бес адамнан кем болмауы қажет.
227. Ғылыми консультанттар докторлық диссертацияға жеке пікірлер жазады.
228. Егер ғылыми консультант және/немесе сараптамалық комиссия «қорғауға
жіберілмейді» немесе «қорғауға ұсынылмайды» деген теріс қорытынды берген жағдайда
докторант докторлық диссертациясын қорғай алмайды.
230. Докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңес
отырысының кестесі күнтізбелік жылға жасалады және жоғары оқу орны немесе ғылыми
ұйым басшысының бұйрығымен бекітіледі. Осыған сәйкес, бір күнге үш-төрттен артық емес
докторлық диссертацияны қорғау жұмыстары қойылады.
231. Докторлық диссертацияны қорғау нәтижелері стенограммамен ресімделеді.
Докторлық диссертацияны қорғау нәтижелері бойынша диссертациялық кеңес екі
шешімнің біреуін қабылдайды:
1) докторантқа философия докторы немесе тиісті мамандық бойынша бейіні жөніндегі
ғылыми дәрежесін беру және Комитетке қорытынды сараптама өткізу туралы қолдау
көрсету;
2) философия докторы немесе тиісті мамандық бойынша бейіні жөніндегі ғылыми
дәрежесін беруден бас тарту.
232. Философия докторы немесе бейіні жөніндегі ғылыми дәрежесін беру туралы оң
шешім қабылданған жағдайда кеңестің ғалым хатшысы докторлық диссертацияны қорғау
туралы докторанттың жеке ісін қалыптастырады.
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233. Докторлық диссертацияны қорғау туралы докторанттың жеке ісінде мынадай
материалдар болуы тиіс:
1) докторлық диссертация;
2) ғылыми консультанттардың пікірлері;
3) диссертация тақырыбы бойынша жарияланымдардың бедері;
4) қорғауға жіберілген ұсынымдамасы туралы шығарушы кафедраның шешімі (кафедра
отырысы хаттамасының көшірмесі);
6) екі ресми оппоненттің рецензиялары;
7) докторлық диссертацияны қорғаудың стенограммасы;
8) докторлық диссертацияны қорғау бойынша құпия дауыс берудің нәтижесі туралы
есеп комиссиясының хаттамасы;
9) жоғары білімі туралы дипломның көшірмесі;
10) кешенді емтиханды тапсыру туралы МАК отырысы хаттамасының көшірмесі;
11) докторантураның кәсіптік оқу бағдарламасын меңгеру жөніндегі транскриптің
көшірмесі.
234. Докторлық диссертацияны қорғағаннан кейін бір ай мерзім ішінде докторлық
диссертацияны қорғау туралы докторанттың жеке ісі білім және ғылым саласындағы
уәкілетті органға ұсынылады.
235. Докторанттардың кешенді емтиханының нәтижелері бойынша МАК кеңестің
төрағасы олардың нәтижелері туралы есеп жасайды және бір айлық мерзімде жоғары оқу
орнының басшысына ұсынады.
236. Докторанттардың кешенді емтихандарының нәтижелері туралы есеп кестелер мен
түсіндірме жазбаны қамтиды.
2 кестеге осы Ереженің 11-қосымшасында келтірілген көрсеткіштер жазылады.
Түсіндірме жазбада:
1) аталған мамандық бойынша жоғары оқу орнында докторлар даярлаудың деңгейлері;
2) кешенді емтиханда анықталған білім алушының біліміне мінездеме;
3) аталған мамандық бойынша докторларды даярлаудың сапасын талдау;
4) докторлар даярлаудағы кемшіліктер;
5) докторлар даярлауды одан әрі жетілдіру жөніндегі нақты ұсынымдамалар жөнінде
мәліметтер болуы қажет.
237. Докторанттардың кешенді емтихандарының нәтижелері туралы есепті МАК
төрағасы қол қояды, жоғары оқу орнының ғылыми кеңесінің отырысында талқыланады және
бекітіледі.
239. Жоғары оқу орны докторантурада білім алушылардың қорытынды аттестаттауы
аяқталғаннан кейін докторанттарды қорытынды аттестаттауының нәтижесі туралы есепті
білім саласындағы уәкілетті органға ұсынады.
239-1. Жыл сайын диссертациялық кеңес ағымдағы жылғы қаңтарда білім беру
саласындағы уәкілетті органға кесте мен түсіндірме жазба енгізілген докторлық
диссертацияларды қорғаудың нәтижелері туралы есеп береді.
3, 4 кестеде осы Ережеге 11-қосымшада келтірілген көрсеткіштер көрсетіледі.
Түсіндірме жазбада:
1) докторлық диссертациялардың ғылымның, техниканың, мәдениеттің және өндірістің
қазіргі жай-күйіне сәйкестігі;
2) докторлық диссертациялардың орындалу сапасы.
240. Докторанттардың докторлық диссертацияны қорғау нәтижелеріне докторлық
диссертацияны қорғаған докторанттардың тізімі олардың аты-жөні, мамандығы, берілген
дипломның нөмірі көрсетіле отырып тіркеледі. Тізімге жоғары оқу орнының басшысы қол
қояды.
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1-қосымша
Дәстүрлі шкалаға ауыстырылған білім
бағаларының балдық-рейтингтік әріптік жүйесі
Әріптік жүйе
Балдардың
бойынша бағалар
сандық эквиваленті
А
4,0
А3,67
В+
3,33
В
3,0
В2,67
С+
2,33
С
2,0
С1,67
D+
1,33
D
1,0
F
0

алушылардың

%-дық
құрамы
95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49
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оқу

жетістіктері

Дәстүрлі
бойынша бағалар
Өте жақсы

жүйе

Жақсы
Қанағаттанарлық

Қанағаттанарлықсыз

1
1
барлығы

соның
ішінде
грант
ақылы

2

3
барлығы

соның
ішінде
грант
ақылы

барлығы

соның
ішінде
грант
ақылы
F алғандар

9

Тек қана C+, C, C-, D+, D

8

A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D

7

Текқана A, A-, B+, B, B-

Емтиханға жіберілгендер

6
Тек қана A, A-

Емтихан тапсыруға міндетті

5
Оқу жоспарының барлық пәндері
бойынша

Соның ішінде академиялық демалыста

4
Дәлілсіз себеппен

Сессия басындағы барлық студенттер

3
Дәлелді себеппен

Оқу негізі: грант/ақылы

2
1. Білім
Бөлімі (қаз., орыс, шетел)

Шифр

Курс

Мамандықтар тобы және
мамандықтар

Келген жоқ

10
11
12
13
14
15
16
17

Абсолюттік үлгерім

Келесі оқу курсына көшірілгендер

Қайта оқу жылына қалдырылды

Оқудан шығарылғандар

Тапсырғандар
Соның ішінде

GPA

2-қосымша

20___20___ оқу жылының _________________ емтихандық сессия
(қысқы, жазғы)
қорытындысы
_____________________________________________________________
(ЖОО атауы)

Күндізгі (немесе сырттай) оқу түрі

18
19
20
21
22

4

барлығы
соның
ішінде
грант
ақылы
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3-қосымша
«Қазақстан тарихы» пәні бойынша Мемлекеттік емтихан комиссиясы
отырысының №___ХАТТАМАСЫ
(әрбір студентке толтырылады)
20__ж. «___»______________сағ. ____ минуттан ___сағ. ____минутке дейін
Қатысқандар: Мемлекеттік емтихан комиссиясының төрағасы ____________
_____________________________________________________________________
(аты-жөні, тегі, ғылыми деңгейі, ғылыми атағы
_____________________________________________________________________
ұйым атауы, атқаратын қызметі)
Комиссия мүшелері: __________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________ «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру туралы
1. Емтихан тапсырушы студент ________________________________________
(аты-жөні, тегі, мамандығы)
_____________________________________________________________________
2. Сұрақтар: (тестілеу қорытындылары)
1 ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2 ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3 ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Студент __________________________________________________________
(аты-жөні, тегі)
Рұқсат беру рейтингі ________________________________________________
(жіберілу рейтингі балдық-рейтингтік жүйеде: әріптік
_____________________________________________________________________
баға, сандық эквивалент, пайыздық құрамы және дәстүрлік баға)
4. Студент __________________________________________________________
(аты-жөні, тегі)
«Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханды _______________ бағасымен
тапсырды __________________________________________________
(баға әріптік балдық-рейтингтік жүйе бойынша көрсетіледі)
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5. Мемлекеттік емтихан комиссиясының ерекше пікірлері _______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Төраға ________________________ (қолы)
Комиссия мүшелері ____________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
Хатшы

________________________(қолы)
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4-қосымша
Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының
(әр білім алушыға толтырылады)
№ ____ХАТТАМАСЫ
20__ж. «___»______________сағ.____ минуттан ____сағ.____минутке дейін
Қатысқандар: Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы ________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________ мамандық немесе пән бойынша мемлекеттік емтиханды тапсыру
туралы_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Емтихан тапсырушы студент ___________________________________________
_____________________________________________________________________
Сұрақтар: (пән блоктары бойынша тестілеу нәтижелері)
1.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________2._______________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________3.________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________1. Студент
мемлекеттік емтиханды __________________________ бағасымен тапсырғанын растау
__________________________________________________
_____________________________________________________________________
(жіберу рейтингі балдық-рейтингтік жүйе бойынша)
2.___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________ екенін ескеру
3. Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы мүшелерінің ерекше пікірлері
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Төраға ________________________ (қолы)
Комиссия мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
Хатшы ________________________(қолы)
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5-қосымша
Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының
№ ____ХАТТАМАСЫ
20__ж. «___»_____________сағ. ___ минуттан ____сағ. ___минутке дейін
Студент _____________________________________________________________
(аты-жөні, тегі)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________ тақырыбында жазылған
дипломдық жұмысының қаралуы бойынша ________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Қатысқандар:
Төраға ______________________________________________________________
(аты-жөні, тегі)
Мүшелер _____________________________________________________________
(аты-жөні, тегі)
_____________________________________________________________________
(аты-жөні, тегі)
_____________________________________________________________________
(аты-жөні, тегі)
_____________________________________________________________________
(аты-жөні, тегі)
Дипломдық жоба (жұмыс) __________________________________кеңесімен
_____________________________________________________________________
(аты-жөні, тегі)
_____________________________________________________________________
___________________________________________ басшылығымен орындалды
Мемлекеттік атестаттау комиссиясында келесі мәліметтер қаралды:
1. Дипломдық жұмыс (жоба) бойынша есептік-түсіндірме хат немесе дипломдық жұмыстың
(жобаның) _______________бетте жазылған мәтіні;
2. Дипломдық жұмысқа (жобаға) арналған_______________ беттегі сызбалар, таблицалар.
3. Дипломдық жобаның (жұмыстың) ғылыми жетекшісінің пікірі.
4. Дипломдық жобаға (жұмысқа) пікір.
Орындалған жұмысты хабарлағаннан кейін студентке ___________ мин. ішінде келесі
сұрақтар қойылды:
1.________________________________________________________________
(сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)
__________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
(сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)
__________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
(сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)
__________________________________________________________________
4.________________________________________________________________
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(сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)
__________________________________________________________________
5.________________________________________________________________
(сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)
__________________________________________________________________
Студенттің пікір мен қойылған сұрақтарға жауабының жалпы сипаттамасы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау барысында студент _______________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________ көрсетті.
Студент дипломдық жұмысты (жобаны) орындап, __________________
бағамен қорғады деп есептеу.
Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері _______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Төраға ________________________ (қолы)
Комиссия мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
Хатшы ________________________(қолы)
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6-қосымша
Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының
№ ____ХАТТАМАСЫ
20__ж. «___»__________сағ. _____ минуттан ____сағ. ___минутке дейін
барлық мемлекеттік емтихандарды тапсырған, дипломдық жұмысты (жобаны) қорғаған
студентке біліктілігі мен (немесе) «Бакалавр» академиялық дәрежесін беру туралы.
Қатысқандар:
Төраға ___________________________________________________________
(аты-жөні, тегі)

Мүшелер __________________________________________________________
(аты-жөні, тегі)

__________________________________________________________________
(аты-жөні, тегі)

__________________________________________________________________
(аты-жөні, тегі)

__________________________________________________________________
(аты-жөні, тегі)

Студент __________________________________________________________
(аты-жөні, тегі, мамандығы)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Мемлекеттік емтихандарды тапсырды және дипломдық жұмысты (жобаны) келесі бағамен
қорғады:______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(пән атауы, дипломдық жобаның (жұмыстың) түрі, баға, тапсыру күні)
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Мамандық бойынша оқу жоспарындағы барлық мемлекеттік емтихандар мен бітіру
жұмысын қорғады.
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________ біліктілігі мен (немесе)
«бакалавр» академиялық дәрежесін тағайындау
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________ екенін ескеру керек.
Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері _______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Диплом беру (ерекше, ерекше емес).
Төраға ________________________ (қолы)
Комиссия мүшелері _____________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
Хатшы ________________________(қолы)
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7-қосымша
Форма
1-кесте
________жылдың мемлекеттік емтихан мен дипломдық жұмыс қорғау
нәтижелері
оқу түрі _________________________________________________
мамандық _________________________________________________
ЖОО атауы ________________________________________________
Қорыты
нды
аттестат
тау түрі

Қорытынд
ы
аттестаттау
ға
жіберілген
дердің
саны

Тапсырғанд
ардың саны

Соның ішінде:
өте
жақ
сы

жақ
сы

қанағаттан
арлық

қанағаттанар
лықсыз

Орта
ша
балл

Ке
л
ге
н
ж
оқ

Са
па
%

Тапсырға
ндар
үлгерімін
ің %

Маманд
ық
бойынш
а
мемлек
еттік
емтихан
Диплом
дық
жұмыс
қорғау
Барлығ
ы

2-кесте
______жылдағы түлектердің қорытынды аттестаттаудың жалпы нәтижелері
оқу түрі _______________________________________________
мамандық _______________________________________________
ЖОО атауы ______________________________________________
ҚМА-ға
жіберілгендер
дің саны

ҚМА-ға
келмегендер
дің саны

ҚМА
тапсырғанд
ар

Соның ішінде
Тек
өте
жақс
ы

Тек
өте
жақс
ы
мен
жақс
ы
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Қанағаттанарлық
сыз баға алғандар
Аралас
бағала
р

Тек
қанағатт
анарлық

Орта
ша
балл

3-кесте
Күндізгі және сырттай оқыту түрлері бойынша мамандар даярлаудың сапалық
көрсеткішінің салыстырмалы талдауы
Көрсеткіштер
Сапа

Күндізгі

Сырттай

Барлығы

Үлгерім
Үздік диплом алғандар

4-кесте
Бітірушілердің салыстырмалы талдауы
Көрсеткіштер
Сапа%

Алдыңғы кезең

Есеп беру кезең

Үлгерім%
Орташа балл
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8-қосымша
Форма
Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының отырысы (әр білім алушыға
толтырылады)
№ ____ХАТТАМА
20__ж. «___»_________сағ. ___ минуттан ____сағ. ____минутке дейін
Қатысқандар:
Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы ___________________
__________________________________________________________________
(аты-жөні, тегі)
Комиссия мүшелері: _______________________________________________
(аты-жөні, тегі)
__________________________________________________________________
(аты-жөні, тегі)
__________________________________________________________________
(аты-жөні, тегі)
__________________________________________________________________
(аты-жөні, тегі)
________________________________________________ магистратура/
докторантура мамандығы бойынша мемлекеттік кешенді емтиханды тапсыру туралы
______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Кешенді емтихан тапсырушы ___________________________________________
(аты-жөні, тегі, мамандығы)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Сұрақтар: (пән бойынша тест нәтижелері)
1. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1. Білім алушы ______________________________________________________ мемлекеттік
кешенді емтиханды _____________________________ бағасымен (жіберу рейтингі балдықрейтингтік жүйе бойынша) тапсырғанын растау
2. Білім алушы ______________________________________________________
_______________________________________________________ екенін ескеру
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3. Мемлекеттік аттестаттау комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері ____
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Төраға ________________________ (қолы)
Комиссия мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
Хатшы ________________________(қолы)
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9-қосымша
Мемлекеттік аттестаттау комиссия отырысының
№_____ХАТТАМАСЫ
20___ж. «__»__________ сағ.____ минуттан ___сағ.___ минутке дейін
_________________________________________________________________
__________________________________________ тақырыбында жазылған
(аты-жөні, мамандығы)
магистранттың магистрлік диссертациясын талқылау бойынша
Қатысқандар:
Төраға _________________________________________________________
(аты-жөні)
Мүшелер:________________________________________________________
(аты-жөні)
________________________________________________________________
(аты-жөні)
________________________________________________________________
(аты-жөні)
________________________________________________________________
(аты-жөні)
________________________________________________________________
(аты-жөні)
Магистрлік диссертация _________________________________________
(аты-жөні, ғылыми немесе академиялық дәрежесі)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________ ғылыми жетекшілігімен
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(аты-жөні, ғылыми немесе академиялық дәрежесі)
___________________________________________________________________
______________________________________ консультациясымен орындалды.
Мемлекеттік аттестаттау комиссиясына төмендегідей материалдар ұсынылды:
1) ____________________ бет көлеміндегі магистрлік диссертация;
2) ____________________ бет дипломдық жұмыстың сызбалары, кестелері;
3) магистерлік диссертация ғылыми жетекшісінің пікірі _____________
___________________________________________________________________
(«қорғауға жіберіледі» белгісін қою)
4) Бітіруші кафедрасының шешімі _________________________________
___________________________________________________________________
(диссертацияны ашық қорғауға кафедраның атауы көрсетіледі,
ұсынылады немесе ұсынылмайды)
5) ___________________________________ бағасы қойылған магистерлік
(рецензенттің бағасы көрсетіледі)
диссертацияның рецензиясы.
6) бейресми пікірлер ______________________________________________
Магистрлік диссертацияның орындалғандығы туралы хабарламадан кейін ____ минут ішінде
магистрантқа төмендегідей сұрақтар қойылды:
1._________________________________________________________________
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(комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған
сұрағы)___________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
(комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)
___________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
(комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)
___________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
(комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)
___________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
(комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)
___________________________________________________________________
Магистранттың қойылған сұрақтарға берген жауаптарының жалпы сипаттамасы
_______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Магистрлік диссертацияны қорғау барысында магистрант ______________
___________________________________________________________ көрсетті.
(жалпы теориялық және арнайы дайындығының білім деңгейі қандай)
Магистрант магистрлік диссертациясын ______________________________
(білімді бағалаудың балдық-рейтигтік
_________________________________________________ бағасымен орындады.
әріптік қорғағандығын растау жүйесі бойынша бағасы)
Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері _____________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Төраға ________________________ (қолы)
Комиссия мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
Хатшы ________________________(қолы)
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10-қосымша
Мемлекеттік аттестаттау комиссия отырысының
№____ХАТТАМАСЫ
20_____ж. «___»______________ сағ.___ минуттан ___сағ.___минутке дейін
Кешенді емтихандарды тапсырып, магистрлік диссертация қорғаған магистрантқа
«магистр» академиялық дәреже тағайындау туралы
Қатысқандар:
Төраға ___________________________________________________________
Мүшелер:__________________________________________________________
(аты-жөні)
__________________________________________________________________
(аты-жөні)
__________________________________________________________________
(аты-жөні)
__________________________________________________________________
(аты-жөні)
Магистрант _______________________________________________________
(аты-жөні, мамандығы)
__________________________________________________________________
(кешенді емтихан, магистрлік диссертация, баллды-рейтингтік әріптік
__________________________________________________________________
білім бағалау жүйесі бойынша, тапсыру мерзімі)
_________________________________________________ бағада кешенді емтихан тапсырып,
магистрлік диссертация қорғады7
Магистрант кешенді емтихан тапсырды және магистрлік диссертация қорғады деп
есептеу.
Магистрант ________________________________________________________
(аты-жөні)
_______________________________________________ мамандығы бойынша
(мамандық атауы мен коды)
________________________________________________________________________________
_ «магистр» академиялық дәреже тағайындалсын.
Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері _______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом берілсін
Төраға ________________________ (қолы)
Комиссия мүшелері _____________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
Хатшы ________________________(қолы)
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11-қосымша
1 Кесте
Кешенді емтиханның тапсыру қорытындысы __________________ жыл
ЖОО атауы ____________________________________
мамандығы ____________________________________
Қорытын
ды
аттестац
ияның

Қорытынд
ы
аттестация
ға
жіберілген
дердің
саны

Тапсырған
дардың
саны

Үз
дік

Жақ
сы

қана
ғат

қанағаттанд
ырмау

Орта
ша
балл

Келмеге
ндер

%
сапа
сы

%
тапсырғанд
ардың
үлгерімі

Кешенді
емтихан

2 Кесте
Диссертацианың қорғаудың _____________________ қорытындысы
(магистерлық/докторлық)
__________________ жылға
ЖОО атауы ___________________________
мамандығы ___________________________
Қорытынды
аттестациян
ың

Қорытынды
аттестацияға
жіберілгенде
рдің саны

Тапсырға
ндардың
саны

Үзд
ік

Жақ
сы

қана
ғат

қанағаттанд
ырмау

Орта
ша
балл

Келмеге
ндер

%
сапа
сы

%
тапсырғанда
рдың
үлгерімі

Диссретация
ның қорғау

3 Кесте
Бітірушілердің қорытынды аттестацияларының бағалары
________ жылға
ЖОО атауы __________________________________________
мамандығы __________________________________________

4 Кесте
Салыстырмалы анализ шығарылымы
Көрсеткіштері
Сапасы %
Үлгерімінің %
Орташа балл

Алдыңғы кезең
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Есеп беру кезеңі

§9
БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА МЕМЛЕКЕТТІК
СТИПЕНДИЯЛАРДЫ ТАҒАЙЫНДАУ, ТӨЛЕУ ҚАҒИДАЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ
МӨЛШЕРЛЕРІ
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы
№116 қаулысымен бекітілген
(ҚР Үкіметінің 2014.03.31 №276
қаулысымен енгізілген өзгерістерімен)

1. Жалпы ережелер
1. Осы Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды
тағайындау, төлеу қағидалары және олардың мөлшерлері (бұдан әрі – Қағидалар) «Білім
туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегіЗаңына сәйкес әзірленген
және білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау
мен төлеу тәртібін, сондай-ақ олардың мөлшерлерін айқындайды.
2.
Осы
Қағидалар
Қазақстан
РеспубликасыныңПрезидентітағайындайтын
стипендияларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметітағайындайтын мемлекеттік
атаулы стипендияларды тағайындау және төлеу тәртібіне қолданылмайды.
3. Мемлекеттік стипендия білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысы
бойынша күндізгі оқу нысанында оқитын студенттерге, интерндерге, магистранттарға,
докторанттарға, резидентура тыңдаушыларына, жоғары оқу орындарының дайындық
бөлімдерінің тыңдаушыларына (кәсіптік лицейлердің оқушыларынан басқа) тағайындалады
және төленеді.
2. Мемлекеттік стипендияларды тағайындау және төлеу тәртібі
4. Мемлекеттік стипендия емтихан сессиясының немесе білім алушыларды аралық
аттестаттаудың нәтижелері бойынша «жақсы», «өте жақсы» деген бағаға сәйкес бағалардың
баламасын алған мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын, сондай-ақ
мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстырылған студенттерге, интерндерге,
магистранттарға тағайындалады және емтихан сессиясынан немесе білім алушыларды
аралық аттестаттаудан кейін келетін айдың бірінші күнінен бастап семестр аяқталатын
айдың соңына дейін қоса алғанда ай сайын төленеді.
5. Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде бірінші курсқа қабылданған
студенттерге, магистранттарға (бірінші оқу жылы) мемлекеттік стипендия бірінші семестрде
тағайындалады және бірінші семестр бойы ай сайын төленеді. Келесі семестрлерде
студенттерге, магистранттарға мемлекеттік стипендия өткен семестрдің емтихан
сессиясының немесе білім алушыларды аралық аттестаттаудың қорытындысы бойынша
тағайындалады және төленеді.
6. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алатын көзі нашар көретін
мүгедектер мен құлағы кеміс мүгедектерге, жетім балалар мен ата-аналарының
қамқорлығынсыз қалған және азаматтардың қорғаншылығындағы (қамқорлығындағы)
балаларға мемлекеттік стипендия емтихан сессиясының нәтижелері бойынша берешектері
немесе білім алушыларды аралық аттестаттау нәтижелері бойынша қанағаттанғысыз бағасы
жоқ болса төленеді.
7. Жазғы емтихан сессиясы немесе білім алушыларды аралық аттестаттау нәтижелері
бойынша мемлекеттік стипендияға ұсынылған студенттерге, интерндерге, магистранттарға
мемлекеттік стипендия жазғы каникул кезеңі үшін екі айға (шілде, тамыз) қосылып төленеді.
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8. Сынақтар мен емтихандарды білім беру ұйымдары белгілеген мерзімде дәлелді
себептер бойынша (сырқаттану, отбасы жағдайы, табиғи зілзала) тапсыра алмаған
студенттерге, интерндерге және магистранттарға білім алушы растайтын құжаттарды
тапсырғаннан кейін білім беру ұйымының басшылығы сынақтар мен емтихандарды
тапсыруға жеке уақыт белгілейді, содан кейін оларға мемлекеттік стипендия осы
Қағидаларда белгіленген тәртіппен тағайындалады.
9. Кәсіптік практика, жазғы демалыс кезінде, сондай-ақ жалақы төленетін жұмыс
орындарында және қызметтерде жұмыс істеген кезеңде студенттерге, интерндерге,
магистранттарға мемлекеттік стипендия осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен төленеді.
10. Бір оқу орнынан басқасына ауыстырылған студенттерге, интерндерге,
магистранттарға мемлекеттік стипендия оқу жоспарларындағы айырмашылық жойылғаннан
кейін осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен тағайындалады және төленеді.
11. Докторанттарға, резидентура тыңдаушыларына және дайындық бөлімшелерінің
тыңдаушыларына мемлекеттік стипендия оқытудың барлық мерзіміне тағайындалады және
ай сайын осы Қағидалардың 4-тармағына сәйкес төленеді.
12. Медициналық қорытындының негізінде (дәрiгерлiк-консультациялық комиссияның
шешiмi) берілген академиялық демалыстарды қоспағанда, студенттер, интерндер,
магистранттар, резидентура тыңдаушылары, докторанттар академиялық демалыста болған
кезеңде мемлекеттік стипендия төленбейді.
Академиялық демалыстан келген студенттерге, интерндерге, магистранттарға,
резидентура тыңдаушыларына, докторанттарға мемлекеттік стипендия тағайындау және
төлеу алдағы (кезекті) емтихан сессиясы немесе білім алушыларды аралық аттестаттау
қорытындылары бойынша және оқу жоспарындағы айырмашылықтар болмаған жағдайда
осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
Сырқатына байланысты екінші оқу жылына қалдырылған студенттерге, интерндерге,
магистранттарға, резидентура тыңдаушыларына, докторанттарға мемлекеттік стипендия
кезекті емтихан сессиясы немесе білім алушыларды аралық аттестаттау нәтижелеріне дейін
осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен оқу жоспары орындалған алдыңғы семестрдің
қорытындысы бойынша тағайындалады және төленеді.
Туберкулезбен ауыратын студенттерге, интерндерге, магистранттарға, резидентура
тыңдаушыларына, докторанттарға тиісті медициналық қорытындысы болған кезде
мемлекеттік стипендия еңбекке жарамсыздық кезеңі үшін белгіленеді және төленеді, бірақ
еңбекке жарамсыздық басталған күнінен бастап он айдан аспайды.
13. Жүктілігіне және босануына байланысты демалысы кезеңіне студенттерге,
интерндерге, магистранттарға, резидентура тыңдаушыларына, докторанттарға мемлекеттік
стипендия Қазақстан Республикасының қолданыстағызаңнамасында белгіленген барлық
мерзім ішінде жүктілігіне және босануына байланысты демалысқа шығарғанға дейін
белгіленген мөлшерде төленеді.
Академиялық демалыс кезеңінде жүктілігіне және босануына байланысты уақытша
еңбекке жарамсыздығы туралы анықтама ұсынған жағдайда, академиялық демалыс үзіліп,
жүктілігі және босануына байланысты демалыс ресімделеді.
Студенттер, интерндер, магистранттар, резидентура, докторанттар тыңдаушылары бала
күтіміне байланысты ол үш жасқа толғанға дейін академиялық демалыста болған кезеңде
мемлекеттік стипендия тағайындалмайды.
14. Стипендиялар білім алушылар үлгерiмін бақылау жүктелген бөлiмше бастығының
қызметтiк хаты (ұсынысы) негiзiнде білім беру ұйымы жетекшiсiнiң немесе уақытша оның
мiндетiн атқарушының бұйрығымен тағайындалады.
15. Жеке тұлғаларға стипендияларды төлеу осы Қағидалардың 16-тармағында
көзделген жағдайларды қоспағанда, ақша алушының таңдаған банкте ашылған ағымдағы
шотына сомаларды аудару жолымен жүзеге асырылады.
16. Төлем карточкасын жасау немесе екінші деңгейдегі банктерде ағымдағы шоттарды
ашу кезеңінде, сондай-ақ ұйым орналасқан жерде екiншi деңгейдегi банктер, олардың
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пункттері және төлем карточкаларына қызмет көрсететін құрылғылар болмаған жағдайда
стипендия төлеу ұйымның кассалары арқылы жүзеге асырылады.
3. Бiлiм беру ұйымдарында білім алушыларға төленетінмемлекеттiк
стипендиялардың мөлшерi
17. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушыларға ай сайынғы
мемлекеттік стипендияның мөлшері:
1) жоғары білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында
оқитын студенттерге – 16759 (он алты мың жеті жүз елу тоғыз) теңге;
2) интерндерге – 30356 (отыз мың үш жүз елу алты) теңге;
3) магистранттарға – 42824 (қырық екі мың сегіз жүз жиырма төрт) теңге;
4) «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымында оқитын магистранттарға –
100 000 (жүз мың) теңге;
5) докторанттарға – 65599 (алпыс бес мың бес жүз тоқсан тоғыз) теңге;
6) резидентура тыңдаушыларына және денсаулық сақтау магистранттарына – 49249
(қырық тоғыз мың екі жүз қырық тоғыз) теңге мөлшерінде белгіленеді.
18. Техникалық және кәсіптік (училищелер, колледждер), орта білімнен кейінгі білім
беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары студенттерінің
мемлекеттік стипендиясы жоғары білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім
беру ұйымдары студенттерінің мемлекеттік стипендиясы мөлшерінің 80 (сексен) пайызы
деңгейінде белгіленеді.
19. Дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына мемлекеттік стипендия мөлшері жоғары
білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқитын
студенттердің мемлекеттік стипендиясы мөлшерінің 85 (сексен бес) пайызы деңгейінде
белгіленеді.
20. Көзі нашар көретін мүгедектер мен құлағы кеміс мүгедектердің, жетім балалар мен
ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған және азаматтардың қорғаншылығындағы
(қамқорлығындағы) балалардың, сондай-ақ емтихан сессиясының нәтижелері бойынша тек
«өте жақсы» деген бағалары бар студенттер мен магистранттардың («Назарбаев
Университеті» дербес білім беру ұйымында оқитын магистранттардан басқа) ұлғайтылған
мемлекеттік стипендия алуға құқығы бар.
Мемлекеттік стипендияны ұлғайту мөлшері осы Қағидаларғақосымшаға сәйкес
белгіленеді.
21. Қазақстан Республикасыныңзаңнамасына сәйкес мемлекет қамтамасыз ететін
студенттер мен магистранттарға мемлекеттік стипендия жоғары білім беретін білім беру
ұйымдары студенттерінің және магистранттарының мемлекеттік стипендиясы мөлшерінің 50
(елу) пайызы деңгейінде белгіленеді.
22. Медициналық қорытындының негізінде академиялық демалыста жүрген
студенттерге, интерндерге, магистранттарға, докторанттарға, резидентура тыңдаушыларына
академиялық демалыс кезінде мемлекеттік стипендия тиісінше докторанттардың,
резидентура
тыңдаушыларының,
студенттердің,
интерндердің,
магистранттардың
мемлекеттік стипендиясы мөлшерінің 50 (елу) (мүгедектерге – 75 (жетпіс бес) пайызы
мөлшерінде белгіленеді.
23. Мемлекеттік стипендиялар:
1) шығарылу себебіне қарамастан, білім алушы білім беру ұйымынан шығарылған
жағдайда;
2) білім алушы қайтыс болған жағдайда;
3) оқуды бітіргеннен кейін оқуды бітіргені туралы бұйрық шыққан күнінен бастап
төленбейді.

125

24. Осы Қағидалардың 23-тармағында белгіленген жағдайлар бойынша мемлекеттік
стипендиялар төлеуді тоқтату білім беру ұйымдары басшыларының тиісті бұйрығын шығару
арқылы жүзеге асырылады.
Қосымша

Мемлекеттік стипендияларды ұлғайту мөлшері
Р/с
№

Стипендиаттар тізбесі

1

Техникалық және кәсіптік (училищелер, колледждер), орта
білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдарында білім алатын көзі нашар көретін мүгедектер мен
құлағы кеміс мүгедектерге;
«Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерiне және
соларға теңестiрiлген адамдарға берiлетiн жеңiлдiктер мен
оларды әлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан Республикасының
Заңына сәйкес жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша соғыс
мүгедектеріне теңестірілген техникалық және кәсіптік
(училищелер, колледждер), орта білімнен кейінгі, жоғары және
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беретін оқу бағдарламаларын
іске асыратын білім беру ұйымдарында білім алатын
студенттерге, магистранттарға және интерндерге;
Жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған
және азаматтардың қорғаншылығындағы (қамқорлығындағы)
балалар қатарындағы техникалық және кәсіптік (училищелер,
колледждер), орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беретін оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарында білім алатын студенттерге,
магистранттарға және интерндерге;
Техникалық және кәсіптік (училищелер, колледждер), орта
білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдарында білім алатын, емтихан сессиясының нәтижелері
бойынша тек «өте жақсы» деген бағалары бар студенттерге,
магистранттарға (мемлекеттік атаулы стипендия мен Қазақстан
Республикасы Президентінің стипендиясын алатын
студенттерден басқа).

2

3

4

Пайызға
шаққандағы
ұлғайту мөлшері
75

50

30

15

Ескерту: Қосымшадағы ұлғайту мемлекеттік стипендияның тағайындалған мөлшеріне қатысты жасалады
(басқа ұлғайтуларды есепке алмайды).
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§10
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ БЕЛГІЛЕГЕН
СТИПЕНДИЯЛАРДЫ ТАҒАЙЫНДАУ ЕРЕЖЕСІ
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2011 жылғы 07 сәуірдегі
№136 бұйрығымен бекітілген
1. Осы Қазақстан Республикасының Президенті белгілеген стипендияларды тағайындау
ережесі (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан
Республикасы Президентінің стипендиясын тағайындау туралы» 1993 жылғы 5 наурыздағы
№ 1134 қаулысының 6-тармағына сәйкес әзірленген және Қазақстан Республикасының
Президенті белгілеген стипендияларды (бұдан әрі - стипендия) меншік нысаны мен
ведомстволық бағыныстылығына қарамастан жоғары оқу орындарының білім алушыларына
тағайындау тәртібін айқындайды.
2. Стипендия:
1) студенттер мен магистранттардың ғылыми-зерттеу және оқу-танымдық қызметін
ынталандыруға;
2) анағұрлым талантты және дарынды студенттер мен магистранттарды қолдауға;
3) интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруға ықпал етуге бағытталған.
3. Стипендия санын жоғары оқу орындары арасында бөлу Қазақстан Республикасының
жоғары оқу орындарында күндізгі оқу нысаны бойынша білім алушылардың контингентіне
сәйкес жүзеге асырылады.
4. Күндізгі оқыту нысаны бойынша білім алушылардың саны 700-ден кем студенті бар
жоғары оқу орындарына стипендия бөлу жүзеге асырылмайды.
5. Стипендия күндізгі оқу нысаны бойынша оқитын студенттерге 3-курстан бастап,
магистранттарға – екінші оқу жылынан бастап мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша
және ақылы негізде тек «өте жақсы» (А, А-) оқитын студенттерге беріледі.
6. Стипендия білім алушылардың мынадай санаттарына тағайындалады:
1)
республикалық
және
халықаралық
олимпиадалардың,
шығармашылық
конкурстардың, спорттық жарыстардың, фестивальдардың жеңімпаздары немесе жаңалық
авторлары;
2) ғылыми еңбек жинақтарында, республикалық және халықаралық ғылыми
журналдарда жарияланымдары бар;
3) табыстары дипломдармен, грамоталармен, сертификаттармен, куәліктермен
расталған ғылыми-зерттеу жұмыстарымен белсенді айналысатындар;
4) білім беру ұйымының қоғамдық, мәдени және спорттық өміріне белсене
араласатындар.
7. Стипендия ғылыми кеңестің шешімі негізінде жоғары оқу орны ректорының
бұйрығымен жүзеге асырылады.
8. Стипендия бір академиялық кезеңге тағайындалады.
9. Стипендия жоғары оқу орнының ғылыми кеңесінің шешіміне сәйкес бір тұлғаға
бірнеше рет берілуі мүмкін.
10. Кезекті академиялық кезеңге стипендияларды тағайындау жөніндегі жоғары оқу
орны ғылыми кеңесінің шешімі академиялық кезең басталғанға дейін екі аптадан
кешіктірілмей қабылданып, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіне
магистранттар мен студенттердің тізімімен жіберілуі тиіс.
11. Стипендияларды тағайындау кезінде үміткерлерді іріктеу осы Ереженің 5, 6
тармақтарында жазылған өлшемдер тәртібінде жүзеге асырылады. Тең жағдайда басымдық:
жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға;
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бала жасынан мүгедектерге, мүгедек балаларға беріледі.
12. Жоғары оқу орындарында стипендияны тағайындауға үміткер болмаған жағдайда
осы Ереженің 5, 6 тармақтарына сәйкес жоғары оқу орындары белгілі стипендиялардың
санынан бас тарту туралы ақпаратты академиялық кезең басталғанға дейін екі апта бұрын
білім беру саласындағы уәкілетті органға ұсынады.
13. Стипендияларды төлеу тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджетте
көзделген қаражаттар шегінде ай сайын жүргізіледі.
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§11
БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ БІЛІМ БЕРУ ҮЙЫМДАРЫНЫҢ ҮЛГІЛЕРІ
БОЙЫНШААУЫСТЫРУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚАБЫЛДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 20 қаңтардағы
№ 19 бұйрығымен бекітілген
1. Жалпы ережелер
1. Білім алушыларды білім беру ұйымдарының үлгілері бойынша ауыстыру және қайта
қабылдау қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Білім туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 5-бабының16) тармақшасына сәйкес әзірленген және меншік нысанына және
ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім алушыларды техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына
ауыстырудың және қайта қабылдаудың тәртібін айқындайды.
2. Білім алушыларды курстан курсқа, бір білім беру ұйымынан екіншісіне, бір оқу
нысанынан екінші нысанға, бір тілдік бөлімнен екінші тілдік бөлімге, бір мамандықтан
екінші мамандыққа, ақылы негізде оқудан мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуға
ауыстыру жүзеге асырылады.
Ескерту. Білім алушыны ақылы негізден мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуға
ауыстыру Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58қаулысымен
бекітілген Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беруережесіне сәйкес білім
алу процесінде босаған білім беру гранттарын беру арқылы жүзеге асырылады.
3. Күндізгі және кешкі оқу нысанында білім алушылардың ауыстыру және қайта
қабылдау туралы өтініштерін қабылдаушы білім беру ұйымының басшысы жазғы және
қысқы демалыс кезеңінде, бірақ кезекті академиялық кезең басталғанға дейін бес жұмыс
күнінен кешіктірмей қарастырады.
Сырттай оқу нысанында білім алушылардың ауыстыру және қайта қабылдау туралы
өтініштерін білім беру ұйымының басшысы бір ай ішінде, бірақ қабылдаушы білім беру
ұйымының кезекті емтихан сессиясы басталғанға дейін бес күннен кешіктірмей
қарастырады.
4. Білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде олардың өткен
академиялық кезеңдерде оқыған жұмыс оқу жоспарларындағы пәндердің академиялық
айырмашылығы айқындалады.
5. Жұмыс оқу жоспарларының пәндеріндегі академиялық айырмашылықты
қабылдаушы білім беру ұйымы транскриптте немесе білім алуды аяқтамаған тұлғаларға
берілетін анықтамада (бұдан әрі - анықтама) көрсетілген оқыған пәндерінің тізбесі, олардың
бағдарламалары мен академиялық сағаттардағы немесе кредиттердегі көлемі негізінде
айқындайды.
6. Білім алушы шетелдік білім беру ұйымынан ауыстырылған немесе қайта
қабылданған кезде меңгерілген оқу бағдарламалары туралы (академиялық анықтама,
транскрипт), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы
10 қаңтардағы № 8 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасының нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5135 болып тіркелген Білім туралы
құжаттарды тану және нострификациялауережесінде белгіленген тәртіппен Қазақстан
Республикасында нострификациялау рәсімінен өтуі тиіс білім берудің алдыңғы деңгейін
аяқтағаны туралы құжат ұсынылады.
Шетелдік ЖОО-дан ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде Қазақстан
Республикасында жалпы орта (орта жалпы) немесе техникалық және кәсіптік білім алған
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тұлғалар да балы белгіленген өту балынан төмен емес ұлттық бірыңғай тестілеудің (бұдан
әрі - ҰБТ) немесе кешенді тестілеудің (бұдан әрі - КТ) сертификатын ұсынады.
ҰБТ мен КТ-ға қатыспаған немесе өту балын алмаған тұлғалар бұйрық шыққанға дейін
КТ тапсырады.
7. Жұмыс оқу жоспары пәндеріндегі академиялық айырмашылықты жою үшін білім
алушы осы пәндерге жазылады, академиялық кезең ішінде оқу сабақтарының барлық түріне
қатысады, ағымдағы бақылаудың барлық түрін тапсырады, қорытынды бақылауға
жіберілгендігі туралы рұқсат алады.
Егер академиялық айырмашылық пәндері ағымдағы академиялық кезеңнің оқу
сабақтарының кестесіне енгізілмеген жағдайда, білім алушы оларға жазғы семестрге
жазылады.
8. Жазғы семестрде жойылмаған жұмыс оқу жоспары пәндеріндегі академиялық
айырмашылық кейіннен академиялық берешек ретінде ескеріледі.
2. Білім алушыларды білім беру ұйымдарының үлгілерібойынша ауыстыру және
қайта қабылдау тәртібі
2-параграф. Жоғары оқу орындарында білім алушыларды ауыстыружәне қайта
қабылдау
22. Егер жоғары оқу орындарының (бұдан әрі - ЖОО) білім алушылары жеке оқу
жоспарына сәйкес меңгеріп жатқан бағдарламасының бірінші академиялық кезеңін толық
аяқтаса, олар оқудан шығарылғаннан кейін ауыса алады немесе қайта қабылдана алады.
Бұл ретте білім алушы оқудан шығарылған мерзіміне қарамастан кез келген оқыту
нысанына, кез келген мамандыққа және кез келген жоғары оқу орнына ауыса немесе қайта
қабылдана алады.
23. Білім алушыны бір мамандықтан екіншісіне, бір оқыту нысанынан екіншісіне
ауыстыру ақылы негізде оқу үшін ғана жүзеге асырылады.
24. Білім алушыны ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде олардың әрі қарай оқу
курсы пререквизиттерді есепке ала отырып айқындалады.
Білім алу кезеңінде Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері қатарында әскери
міндетін өтеуге шақырылған білім алушылар тиісті курсқа қайта қабылданады.
Бұл ретте жоғары оқу орындары ағымдағы оқу жылы ішінде тапсыруға қажетті
пререквизиттер тізбесін анықтайды.
25. Меңгерілген кредиттерді қайта есептеу білім беру бағдарламаларын, меңгерілген
пәндердің тізбесі мен мазмұнын, олардың көлемін, алынған білімді, білікті, дағдылар мен
құзыреттерді, сондай-ақ Дублин дескрипторларына сәйкес көрсеткен оқыту нәтижелерін
салыстыру негізінде жүргізіледі.
26. Меңгерілген кредиттерді қайта тапсыру кезінде қорытынды бақылау нысанындағы
айырмашылық ескерілмейді.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 28 сәуірдегі №
152 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6976 болып тіркелген Оқытудың кредиттік технологиясы
бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидаларына сәйкес сынақ ең төменгі D (1,0; 50-54
%) және ең жоғарғы A (4,0; 95-100 %) аралығындағы диапазонда білім алушының оқу
жетістігін бағалаудың әріптік жүйесіне теңестіріледі.
27. Білім алушыны курстан курсқа ауыстыру жазғы емтихан сессиясының
қорытындысы (аралық аттестаттау) бойынша жазғы семестрдің нәтижелерін және алынған
орташа үлгерім балдарын (GPA - Grade Point Average) ескере отырып жүзеге асырылады.
28. Білім алушының ЖОО-да белгіленген ауысу балынан төмен емес үлгерімнің орташа
балына (GPA - Grade Point Average) қол жеткізуі білім алушыны курстан курсқа
ауыстырудың міндетті шарты болып табылады.
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29. Білім алушыны курстан курсқа ауыстыру ЖОО басшысының бұйрығымен
ресімделеді.
30. Белгіленген ауысу балына қол жеткізген және келесі курсқа ауыстырылған білім
беру гранты немесе мемлекеттік білім беру тапсырысы (бұдан әрі - мемлекеттік тапсырыс)
бойынша білім алушы академиялық қарызы бар болған жағдайда білім беру грантын немесе
мемлекеттік тапсырыс орнын сақтай отырып, оны ақылы негізде жояды.
31. Білім беру гранты бойынша білім алатын студент білім беру грантын сақтай отырып
басқа ЖОО-ға ауыса алады.
Жекелеген ЖОО-лар үшін бекітілген білім беру гранты бойынша нысаналы орындарға,
сондай-ақ бөлінген квота шегінде педагогикалық мамандықтарға түскен студенттер басқа
ЖОО-ға тек ақылы негізде ғана ауыса алады.
32. Магистранттар басқа ЖОО-ға тек ақылы негізде ауыса алады.
33. Студенттер мен магистранттарды басқа ЖОО-дан ұлттық ЖОО-ғa ауыстыру тек
ақылы негізде ғана жүзеге асырылады.
Бұл ретте студенттің ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе кешенді тестілеудің
сертификатындағы балл саны 60-тан төмен болмауы және орташа үлгерім балы (GPA - Grade
Point Average) аталған ұлттық ЖОО-дағы белгіленген ауысу балынан төмен болмауы тиіс.
34. Білім алушыны курстан курсқа, бір мамандықтан екіншісіне, бір оқыту нысанынан
екіншісіне, бір ЖОО-дан екінші ЖОО-ға ақылы негізде ауыстыру және қайта қабылдау
рәсімін ЖОО дербес белгілейді және оның академиялық саясатында көрсетілуі тиіс.
Бұл ретте білім алушының жеке іс қағазында бакалаврат үшін - ҰБТ немесе КТ
тапсырғаны туралы сертификат, магистратура үшін - түсу емтихандарын тапсырғаны туралы
сертификат болуы тиіс.
35. Білім беру гранты бойынша білім алушыны бір ЖОО-дан екіншісіне ауыстыру
рәсімі мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
1) басқа ЖОО-ға ауысуға ниет білдірген білім алушы білім алып жатқан ЖОО
басшысының атына ауысу туралы еркін нысанда өтініш береді және ауысуға мөрмен
бекітілген жазбаша келісім алып, қызығушылық танытқан ЖОО басшысына өтініш білдіреді;
2) қабылдаушы ЖОО басшысының атына жазылған ауысу туралы өтінішке оқу ісі
жөніндегі проректор мен офис-тіркеуші қол қойған, мөрмен бекітілген транскрипттің, білім
беру гранты иегері куәлігінің, оқыған ЖОО басшысының атына жазылған өтініштің
(басшының қолы қойылып, мөр басылған) көшірмелері қоса берілуге тиіс;
3) факультет деканы (институт директоры) ұсынылған құжаттардың негізінде оқу
жоспарларындағы
пәндер
айырмашылықтарын
айқындайды
және
меңгерілген
пререквизиттерге сәйкес оқу курсын белгілейді, білім беру бағдарламасына сәйкес
меңгерілген кредиттерді қайта есептейді және тіркеу бөлімімен келісім бойынша білім
алушының жеке оқу жоспарын бекітеді;
4) факультет деканы (институт директоры), офис-тіркеуші, академиялық мәселелерге
жетекшілік жасайтын бөлімше басшысы (оқу-әдістемелік бөлім немесе басқарма) бастығы,
оқу ісі жөніндегі проректор қойған бұрыштамаларға сәйкес ЖОО басшысы білім алушыны
ауыстыру туралы бұйрық шығарады;
36. Білім алушы ауысатын ЖОО-ның басшысы бұйрық шыққан күннен бастап үш
жұмыс күні ішінде білім алушы бұрын оқыған ЖОО-ға оның жеке іс қағаздарын жіберу
туралы жазбаша сұрау жолдайды. Сұрауға білім алушыны ауысу тәртібімен қабылдау
туралы бұйрықтың көшірмесі қоса беріледі.
37. Білім алушы бұрын оқыған ЖОО-ның басшысы мұндай сұрауды алғаннан кейін
«(ЖОО атауы) ауысуына байланысты оқудан шығарылды» деген мазмұндағы оқудан шығару
туралы бұйрық шығарады және бұйрық шыққан күннен бастап үш жұмыс күні ішінде білім
алушының жеке іс қағаздарын қабылдаушы ЖОО-ның мекенжайына жолдайды.
Білім алушы оқыған ЖОО-да транскрипттің көшірмесі, сынақ кітапшасы, студенттік
билет және жіберілетін құжаттардың тізімдемесі қалады.
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38. Бір ЖОО-дан екіншісіне білім беру гранты негізінде білім алушыны ауыстыру
кезінде қабылдаушы ЖОО-ның басшысы білім алушыны қабылдау туралы бұйрықтың,
көшірмесін оның атына жазылған білім беру гранты куәлігінің көшірмесімен бірге білім беру
саласындағы уәкілетті органға және тиісті бюджеттік бағдарлама әкімшісіне ЖОО-ның
қаржыландыру көлемін түзету үшін ұсынады.
39. Оқу кезеңінде пайда болған ауру нәтижесінде берілген мамандықта оқуға тыйым
салынғаны туралы дәрігерлік-консультативтік комиссияның қорытындысы бар білім беру
гранты бойынша білім алушы бір мамандықтан екіншісіне бос орындарға білім беру гранты
бойынша ауысады.
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§12
БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА АКАДЕМИЯЛЫҚ
ДЕМАЛЫСТАР БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2014 жылғы 4 желтоқсандағы
№ 506 бұйрығымен бекітілген
1. Жалпы ережелер
1. Осы Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру
қағидалары (бұдан әрі - Қағида) «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27
шілдедегі Заңына сәйкес әзірленген.
2. Академиялық демалыс - білім беру ұйымдарында білім алушылар (студенттер,
магистранттар, адьюнкттер, курсанттар, тыңдаушылар, докторанттар, интерндер,
резиденттер) медициналық айғақтар бойынша және өзге де ерекше жағдайларда өз оқуын
уақытша тоқтата тұратын кезең.
3. Академиялық демалысты ресімдеу үшін білім алушы білім беру ұйымы басшысының
атына өтініш береді және осы Қағиданың 6-тармақшасында қарастырылған құжаттарды
тапсырады.
4. Білім алушыға академиялық демалыс мынадай:
1) сырқатына бойынша ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін амбулаториялық-емханалық
ұйым жанындағы дәрігерлік-консультациялық комиссияның (бұдан әрі - ДКК)
қорытындысы;
2) ұзақтығы 36 айдан аспайтын туберкулезбен ауырған жағдайда туберкулезге қарсы
медициналық ұйымның Орталықтандырылған дәрігерлік-консультациялық комиссияның
(бұдан әрі - ОДКК) қорытындысы;
3) әскери қызметке шақыру туралы қағаз негізінде;
4) босанғанда, ұл немесе қыз бала асырап алғанда 3 жасқа толғанға дейін беріледі.
5. Білім беру ұйымының басшысы үш жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың
негізінде білім алушыға басталу және аяқталу мерзімін көрсете отырып, академиялық
демалыс беру туралы бұйрық шығарады.
6. Осы бағдарламаны қаржыландырудың тиісті сомасы мен мерзімдерін түзету үшін
республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымының басшысы білім беру
гранты бойынша білім алушыға академиялық демалыс беру туралы бұйрықтың көшірмесін
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне немесе тиісті салалық
министрлікке үш жұмыс күні ішінде, ал жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім
беру ұйымының басшысы білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органдарға
жолдайды.
7. Білім алушы академиялық демалыстан шыққан соң білім беру ұйымы басшысының
атына өтініш береді және ауруына байланысты академиялық демалыста жүрген білім алушы
осы мамандық бойынша білімін жалғастыру мүмкіндігі туралы қорытындымен қоса
науқасты қараған денсаулық сақтау ұйымынан денсаулық жағдайы туралы ДКК (ОДКК)
анықтамасын тапсырады.
8. Ұсынылған құжаттардың негізінде білім беру ұйымының басшысы үш жұмыс
күнінің ішінде мамандығын, курсын және тобын көрсете отырып, білім алушының
академиялық демалыстан шығуы туралы бұйрық шығарады.
9. Осы бағдарламаны қаржыландырудың тиісті сомасы мен мерзімдерін түзету үшін
мемлекеттік білім беру гранты бойынша білім алушы академиялық демалыстан келген кезде
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республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымы аталған бұйрықтың
көшірмесін үш жұмыс күнінің ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігіне немесе тиісті салалық министрлікке, ал жергілікті бюджеттен
қаржыландырылатын білім беру ұйымы білім беру саласындағы жергілікті атқарушы
органдарға жолдайды.
10. Білім беру ұйымының басшысы ұсынылған құжаттардың негізінде оқу жұмыс
жоспарларындағы пәндердің айырмашылығын, оқу курсын анықтайды және офис
регистратормен (білім алушылардың оқудағы жетістіктерінің барлық тарихын тіркеумен
айналысатын және білімін бақылаудың барлық түрлерін және оның академиялық рейтингісін
есептеуді ұйымдастыруды қамтамасыз ететін академиялық қызмет) келісе отырып, білім
алушының жеке оқу жоспарын бекітеді.
Академиялық демалыстан келген соң білім алушы оқуын аталған демалысты
ресімдеген курстан (және академиялық кезеңнен) бастап жалғастырады.
11. Егер академиялық демалыстан келу немесе академиялық демалысқа шығу уақыты
академиялық кезеңнің басталуына немесе аяқталуына сәйкес келмесе, білім алушы жеке
кесте бойынша барлық оқу тапсырмаларын орындап, рейтингке рұқсат алу үшін қажетті
балдарды жинайды немесе жазғы семестрде айырмашылықтар пайда болған пәндерге
жазылады.
12. Білім алушы айырмашылықтарды жою үшін ағымдағы оқу жұмысымен қатар
академиялық кезеңде барлық сабақ түрлеріне қатысады, сол пән бойынша оқу жұмыс
жоспарында қарастырылған ағымдағы және кезеңдікбақылаудың барлық түрлерін
тапсырады, рұқсат алады және академиялық күнтізбеге сәйкес білім алушыларды аралық
аттестаттау кезеңінде қорытынды бақылауды тапсырады.
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§13
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ БАКАЛАВРИАТ
ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕСІ
Ереже әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі білім беру мазмұнына,
студенттердің білім траекториясына, білім беру бағдарламаларын әзірлеуге, олардың
құрылымына және студенттердің даярлық деңгейін бағалауға қойылатын талаптарды
белгілейді.
1. Жалпы ережелер
1. Университет жоғары білімді мамандар (бакалаврлар мен дипломды мамандар)
даярлауды:
1) Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім
мамандықтарының жіктеуішіне;
2) осы стандартқа және жоғары білім мамандықтарының үлгілік оқу жоспарларына;
3) академиялық күнтізбеге;
4) студенттердің жеке оқу жоспарларына;
5) мамандықтардың оқу жұмыс жоспарларына;
6) пәндер бойынша оқу бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырады.
2. Жоғары білімнің кәсіби оқу бағдарламасын меңгеру бойынша қорытынды
аттестациядан сәтті өткен тұлғаларға «бакалавр» академиялық дәрежесі немесе біліктілігі
беріледі.
3. Бұл ереже келесі мақсаттарға жету үшін қолданылады:
студенттердің дайындық деңгейіне және жоғары оқу орындарының білім беру
қызметіне қойылатын міндетті талаптардың негізінде жоғары білім сапасын арттыру;
2) білім беру қызметінің барлық субъектілерінің құқықтарын реттеу;
3) студенттерді оқыту деңгейін және білім беру бағдарламаларының сапасын
бағалаудың объективтілігі мен ақпараттылығын арттыру;
4) студенттердің академиялық оралымдылығы үшін жағдай жасау.
4. Мамандықтардың негізгі, типтік және жұмыс оқу жоспарлары осы Ереженің
талаптарына сәйкес келуі және білім беру бағдарламаларының құрылымына, мазмұны мен
көлеміне, оқытудың нормативті мерзімі мен студенттерді даярлау деңгейіне қойылатын
талаптардың жиынтығын анықтауы тиіс.
5. Жоғары білім мамандықтары шеңберінде университет Ұлттық біліктілік шеңберіне,
кәсіптік стандарттарға сәйкес және Дублин дескрипторлары мен Еуропалық біліктілік
шеңберіне келістірілген білім беру бағдарламаларын өз бетінше әзірлейді.
6. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің әрбір деңгейінің (сатысының)
білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін студенттің алған білімінің, шеберлігінің,
дағдысы мен құзыретінің деңгейі мен көлемін сипаттайтын Дублин дескрипторлары оқу
нәтижелеріне, қалыптасқан құзыреттерге, сондай-ақ ЕСТS кредит (сынақ) бірліктерінің
жалпы санына негізделеді.
2. Білім мазмұнына қойылатын талаптар
7. Білім беру бағдарламаларының құрылымы білім беру мазмұнын анықтайтын оқу
жұмыстарының түрлерінен қалыптастырылады және олардың арақатынасын, өлшемін және
есебін көрсетеді.
8. Бакалавриаттың білім беру бағдарламасы:
1) мемлекеттік міндетті, базалық кәсіби, жеке білім траекториясы,пәнаралық,
әлеуметтік-коммуникативтік және жаратылыстану-ғылыми модульдер циклдерін немесе
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жалпы білім беретін, базалық және бейіндеуші пәндер циклдерін меңгеруден тұратын
теориялық оқытуды;
2) оқытудың қосымша түрлері – кәсіптік практиканың түрлерін, дене шынықтыруды,
әскери дайындықты және т.б.;
3) аралық және қорытынды аттестаттауды қамтиды.
Сонымен бакалавриаттың білім беру бағдарламалары пәнді оқытудың модулді жүйесі
негізінде жобаланады.
9. Білім беру бағдарламалары мамандық пен пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің
негізінде жүзеге асырылады.
10. Оқу жұмысының еңбек сыйымдылығын есепке алу оқытылатын материалдың
көлемі бойынша жүзеге асады және оқытудың нақты нәтижелеріне қол жеткізуге қажетті
студенттер мен оқытушылардың еңбек шығынының өлшем бірлігі болып табылатын
кредиттермен өлшенеді.
Кредиттер білім беру бағдарламасының жекелеген пәндерінің және/немесе
модульдерінің (элементтерінің) шартты «бағасын» көрсетеді. Жалпы еңбек сыйымдылығы
ұғымына лекциялық, практикалық (семинарлық), зертханалық, студиялық сабақтар,
студенттердің өзіндік жұмысы, курстық, есептік-графикалық жұмыстар (жобалар), кәсіптік
практиканың барлық түрлері, қорытынды аттестаттауға дайындық және одан өту кіреді.
11. Теориялық оқытудың жалпы еңбек сыйымдылығы оқытылатын оқу пәндерінің
тізімімен анықталады.
12. Оқу процесін кредиттік оқыту технологиясы бойынша ұйымдастыру кезінде әр оқу
пәнінің көлемі кредиттің бүтін санын құрауы тиіс.
13. Студенттер әр оқу пәнін бір академиялық кезеңде меңгеріп, оны аяқтаған соң
емтихан түрінде қорытынды бақылау, ал кәсіптік практиканың барлық түрлері, курстық
жұмыстар (жобалар) бойынша дифференциалды сынақ тапсырады.
14.Оқу жоспарларының барлық түрінде оқу жоспарындағы әр пәнге тиісті әріптік және
сандық таңбалар түрінде кодтың берілуін қарастыратын пәндерді кодтаудың бірыңғай
жүйесі қолданылады.
15.Мемлекеттік міндетті модуль Қазақстан тарихы, Кәсіби бағдарлы шетел тілі, Кәсіби
бағдарлы қазақ (орыс) тілі, Ғылыми таным философиясы пәндерінен тұрады.
16. Өзіндік маңыздану мен жеке тұлғалық потенциалды жүзеге асыру және
полиэтникалық пен поликонфессиялық қоғамның мүшесі ретінде тұлғаны бағыттау
құзіреттіліктерге негізделген әлеуметтік-коммуникативтік модуль элективті пәндер тізімінен
тұрады. Бұл модулді ұсынылып отырған тізімнен қажет пәндерді таңдау арқылы білім алушы
өзі құрастырады.
17. Кәсіби пәндер блогы кәсіби базалық модулдерден (міндетті компонент), жеке білім
траекториялар модулінен (таңдаулы компонент), жаратылыстану-ғылыми модуль (міндеті
компонент), пәнаралық модулден (таңдаулы компонент) тұрады.
18.Міндетті компонент – жалпы мәдениеттік, жалпы мемлекеттік мәні бар білім беру
бағдарламасының және жалпы мамандықтың университеттегі бірыңғай білім беру кеңістігін
қамтамасыз ететін іргелі өзегі болып саналады.
Міндетті компонент пәндерінің тізімі негізгі оқу жоспарымен айқындалады. Міндетті
компонент пәндерінің көлемін қысқартылмайды. Бұл шарт техникалық және кәсіптік, орта
білімнен кейінгі немесе жоғары білім базасында оқытылатын қысқартылған білім беру
бағдарламалары үшін ғана орындалмауы мүмкін.
19. Таңдау компоненті нақты өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму ерекшелігі мен
еңбек нарығының сұранысын, нақты ғылыми мектептің қалыптасуын, сондай-ақ білім
алушының жеке қызығушылығын ескереді.
20. Мамандыққа қараймемлекеттік міндетті модуль мен әлеуметтік-коммуникативтік
модулдердегі кейбір пәндер алынып тасталады немесе кәсіби модулге ауыстырылады.
21. Жоғары білім беру бағдарламасының құрылымы 1 мен 2 кестеде берілген.
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22. Білім беру қызметін ұйымдастыру оқу процесін, білім беру мазмұнын жоспарлау,
оқу сабақтарын жүргізу тәсілдерін, студенттің өзіндік жұмысын, олардың оқу жетістіктерін
қорытынды бақылау түрлерін таңдау арқылы жүзеге асырылады.
23. Білім беру мазмұнының құрылымы білім берудің есептеу-өлшегіш құралдары: оқу
жоспары мен бағдарламаларына, оқу жүктемесінің көлеміне, академиялық кезеңдер
ұзақтығына, академиялық сабақ түрлеріне, оқу материалының көлеміне қойылатын
талаптарға сәйкес анықталады.
24. Білім беру қызметін жоспарлау мен ұйымдастыру оқу жоспарының негізінде жүзеге
асырылады.
Оқу жоспарлары негізгі (НОЖ),үлгілік (ҮОЖ), жеке (ЖОЖ) және жұмыстық (ОЖЖ)
болып бөлінеді.
25. НОЖ нақты жоғары білім мамандықтары бойынша осы Ереженің негізінде
құрастырылып университеттіңҒылыми кеңесі шешімімен бекітіледі.
НОЖ-да оқу пәндерінің әрбір циклындағы міндетті компонент пен таңдаулы
компоненттің, сондай-ақ, оқу қызметінің әрбір түрі (практика, мемлекеттік емтихандар,
дипломдық жұмысты жазу және қорғау) бойынша еңбек сыйымдылығы кредиттермен
анықталады.
26. НОЖ-ға қосымша жыл сайын барлық пәндердіңжүйленген, аннотацияланған тізімі
ретінде жасалған пәндер каталогы құрастырылады.
Пәндер каталогында әр оқу пәнінің пререквизиттері көрсетіледі. Каталог студенттер
үшінжеке білім траекториясын баламалы таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
27. Мамандық бойынша НОЖ және Пәндер каталогы негізінде студент эдвайзердің
көмегімен ЖОЖ құрады. ЖОЖ әрбір студенттің жеке білім алу траекториясын анықтайды.
ЖОЖ-ға НОЖ-дан міндетті компонент пәндері мен оқу қызметінің түрлері
(практикалар, мемлекеттік емтихан, дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау) және
каталогтан таңдау компоненті пәндері кіреді.
Студенттердің элективті пәндерді ретсіз таңдауының алдын алу және жоғары оқу орны
әзірлеген білім беру бағдарламаларын іске асыру мақсатында студенттердің таңдауына НОЖ
және Пәндер каталогы шеңберінде бірнеше білім траекториясы – еңбек нарығы мен жұмыс
берушілердің сұранысын есепке ала отырып, жоғары білім мамандығы бойынша қызметтің
нақты бір саласына бағытталған білім беру бағдарламасын меңгеруге мүмкіндік беретін
элективті пәндер тізімі және оларды меңгеру реті ұсынылады.
28. ОЖЖ оқу жылына мамандықтардың НОЖ-ы мен студенттердің ЖОЖ-ы негізінде
әзірленеді және оны ғылыми кеңестің шешімі негізінде университет ректоры бекітеді.
ОЖЖ-да оқу жылында оқытылатын пәндер тізімі және олардың кредитпен саналған
еңбек сыйымдылығы, оқытылу реті, оқу сабақтарының түрлері, бақылау түрлері, сондай-ақ
оқу қызметінің басқа да түрлері (практикалар, мемлекеттік емтихандар, дипломдық жұмысты
(жобаны) жазу және қорғау) айқындалады.
ОЖЖ оқу сабақтарының кестесін құруға және оқытушының оқу жұмысының еңбек
сыйымдылығын есептеуге негіз болып табылады.
29. Барлық оқу пәндерінің мазмұны оқу бағдарламаларымен анықталады. Оқу
бағдарламалары негізгі оқу бағдарламасы (НОБ) мен силлабусқа бөлінеді.
30. Негізгі оқу бағдарламалары (НОБ) міндеттікомпоненттің пәндері бойынша
әзірленіп, университет Ғылыми кеңесінің шешімімен бекітіледі.
31. Силлабустар (пән бағдарламалары) оқу жоспарының барлық пәндері бойынша
әзірленіп, факультет Ғылыми кеңесінің шешімімен бекітіледі. Сонымен оларды әзірлеу
міндетті компонент пәндері бойынша негізгі оқу бағдарламалары негізінде жүзеге
асырылады, ал таңдау компонентінің пәндері бойынша кафедра өз бетінше әзірлейді.
32. Өзіндік жұмыс екі түрге бөлінеді: оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін
студенттің өзіндік жұмысы (ОСӨЖ) және студенттің толығымен өзі орындайтын жұмысы
(СӨЖ).
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33. ОСӨЖ жеке кесте бойынша оқытушымен байланыста орындалатын студенттің
аудиториядан тыс жұмыс түрі болып табылады, ол жалпы оқу сабақтарының кестесіне
енбейді.
ОСӨЖ барысында оқу бағдарламасындағы анағұрлым қиын сұрақтар, үй
тапсырмалары, курстық жобалар (жұмыстар) бойынша консультациялар және семестрлік
жұмыстардың, есептер мен басқа да СӨЖ тапсырмаларының орындалуына бақылау
жүргізіледі.
34. Университетте оқытушылар мен студенттер жұмыстарының мынадай үлгілік
циклдері іске асырылады:
1) Оқытушының студенттермен жұмысының (ОСЖ) үлгілік бірлік циклі үш негізгі
функцияны қамтиды.
Оқытушының бірінші функциясы – бағыттаушы-бағдарлаушылық (тақырыпқа кіріспе,
мақсат, міндеттерді қою, практикалық тиімділігін, материал мазмұнының негізгі
бөлімдерінің мәні мен өзара байланысын сипаттау, оқу-әдістемелік құралдармен жұмыс
жөнінде ұсынымдар т.б.). Бұл студенттің алдағы өзіндік жұмысы үшін жеткілікті болуы тиіс.
Оқытушының екінші функциясы – консультативтік-түзетушілік. Бұл – студенттің
өзіндік жұмысында оқу әрекетін жүзеге асыруда консультативтік көмек беру, жеке
консультация жүргізу және тиісті түзету жұмыстарын жүзеге асыру. Білім беру процесінде
бұл функцияны тьюторлар атқарады.
Оқытушының үшінші функциясы – бақылаушылық-бағалаушылық. Бұл студенттердің
білімін, шеберлігін және дағдысын бағалауды әртүрлі нысанда жүргізу (жазбаша немесе
ауызша емтихан, тестілеу және т.б.), оларға кездесетін негізгі қиындықтарды анықтау
бойынша диалог ұйымдастыру, оқытушының сарапшы немесе бақылаушы ретінде «дұрыс»
әрекеттерді, өзара әрекеттестікті, эталондық тәсілдерді көрсетуін қарастырады.
2) Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысының (ОСӨЖ)
үлгілік бірлік цикліне мынадай төрт негізгі функция кіреді:
Бірінші функция – оқу пәні бойынша бағыттау-бағдарлау сабақтары кезінде оқытушы
берген ақпаратты студенттердің белсенді қабылдауын іске асыруды көздейді.
Екінші функция оқытушының ұсынымы негізінде студенттердің өздігінен оқуәдістемелік құралдарды, әдебиеттерді оқуын, үй тапсырмаларын, бақылау, курстық
жұмыстарды және т.б. орындауын көздейді.
Бұл кезеңде студенттерден жұмыс істеудің әдіс-тәсілдерін білу, қиындықтарды
анықтау, өзін-өзі ұйымдастыру және өзіндік тәртіп талап етіледі.
Студенттердің үшінші функциясы – өздерінде қиындық тудырған жағдайларды талдау
мен жүйелеу, оқу материалын түсіну мен меңгерудегі қиындықтар себебін анықтау, басқа
оқу әрекетін орындау. Студенттер шешімі табылмаған қиыншылықтарды оқытушыларға
арналған сұрақтар жүйесіне айналдырады (оларды саралайды, реттейді, ресімдейді), бұл
сұрақтарға өз жауаптарының нұсқаларын дайындайды.
Студенттердің төртінші функциясы түсініктеме, ақыл-кеңес, консультация алу үшін
оқытушымен сұхбаттасуын білдіреді.
35. Университет оқу процесін барлық қажетті ақпарат көздерімен, атап айтқанда,
оқулықтармен, оқу құралдарымен, оқу пәндері бойынша әдістемелік құралдармен,
нұсқаулықтармен, өзіндік жұмыс бойынша белсенді үлестірмелі материалдармен және
нұсқаулықтармен, электронды оқулықтармен, желілік білім беру ресурстарының қолжетімді
болуын қамтамасыз етеді.
Әрбір студент оқудың барлық кезеңінде анықтамалық-жолсілтегішпен қамтамасыз
етіледі.
36. Оқу үдерісін жоспарлау барысында университет осы Ереженің 1 қосымшасына
(бакалавриат үшін) және 2 қосымшасына (жоғары арнайы білім үшін) сәйкес бакалавриат
білім беру бағдарламасы компоненттерін бөлу нормаларын басшылыққа алады.
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3. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын
талаптар
37. Студенттің оқу жүктемесінің көлемі оның оқу жылы ішінде әр пән немесе оқу
жұмысының түрі бойынша игеретін кредит санымен өлшенеді.
38. Профессорлар-оқытушылар құрамының оқу жүктемесін жоспарлау кредитпен
немесе аудиториялық оқу сабақтарын кесте бойынша немесе оқу жұмысының басқа түрлері
үшін жеке бекітілген график бойынша оқытушының студенттермен байланыс жұмысының
уақытын білдіретін академиялық сағаттармен жүзеге асырылады.
39. Студиялық, зертханалық, сондай-ақ дене шынықтыру сабақтарынан өзге
аудиториялық жұмыстың бір академиялық сағаты 50 минутқа тең. Студиялық сабақтар үшін
бір академиялық сағат 75 минутқа және зертханалық сабақтар мен дене шынықтыру
сабақтары үшін 100 минутқа тең.
Практиканың, студенттерді қорытынды аттестаттаудың барлық түрлері үшін бір
академиялық сағат 50 минутқа тең.
40. Оқу жұмысының көлемін жоспарлау кезінде бір кредит:
1) семестр түріндегі академиялық кезең бойында студенттің аудиториялық
жұмысының;
2) кәсіптік практика кезеңіндегі студенттің оқытушымен жұмысының;
3) студенттің дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау бойынша жұмысының;
4) студенттің мамандық бойынша мемлекеттік емтиханға дайындық пен оны тапсыру
бойынша жұмысының 15 академиялық сағатына тең екенін ескеру қажет.
41. Студенттің оқу жүктемесі академиялық сағаттардың ұзақтығымен және оқу
жұмыстарының түрлері үшін академиялық сағатпен ілесе жүретін оқу сағаттарының
көлемдерімен (50 минуттық байланыс сағаттары) анықталады.
Аудиториялық жұмыстың бір академиялық сағаты 50, 75 немесе 100 минутқа тең болуы
мүмкін. Студенттің аудиториялық жұмысының академиялық сағаттары тиісті СӨЖ
сағаттарының санымен толығады, осылайша бір кредитке студенттің семестр түріндегі
академиялық кезеңінің бір аптасындағы жиынтық оқу жүктемесі 3 сағатқа тең болады.
Дәріс пен практикалық (семинар) сабақтары кезіндегі студенттің оқытушымен
жұмысының байланыс сағаттары жиынтығында әр байланыс сағаты 2 сағат СӨЖ-бен
қамтамасыз етіледі.
Дене шынықтыру сабақтары қосымша СӨЖ сағаттарымен қамтылмайды.
Практиканың әр академиялық сағаты (оқу практикасынан басқа) студенттің қосымша
жұмысының тиісті оқу сағаттарымен толықтырылады: педагогикалық практика үшін – 1
сағат, өндірістік практика үшін – 4 сағат.
Қорытынды аттестаттаудың әр академиялық сағаты дипломдық жұмысты (жобаны)
жазу және қорғау бойынша студенттің оқытушымен байланыс жұмысының немесе
мемлекеттік емтиханға дайындық және оны тапсыру бойынша студенттің оқытушымен
жұмысының бір сағаты (50 минут) болып табылады. Студентті қорытынды аттестаттаудың
әр академиялық сағаты 6 сағаттық СӨЖ-бен қамтамасыз етіледі.
42. Оқу жылы академиялық кезеңдерден, аралық аттестаттау кезеңінен, практика мен
демалыстан тұрады. Соңғы курста оқу жылына қорытынды аттестаттау кезеңі қосылады.
43. Оқу жылының жалпы ұзақтығы 36 аптадан кем болмауы тиіс.
44. Академиялық кезең 15 апта көлеміндегі семестрден тұрады.
45. Әр академиялық кезең ұзақтығы 1 аптадан кем болмайтын студенттерді аралық
аттестаттау кезеңімен аяқталады.
46. Аралық аттестаттау кезеңінде барлық оқытылған пәндер бойынша қорытынды
бақылау жүргізіліп, ағымдағы үлгерім бағаларын (ағымдағы және межелік бақылаулар
бойынша) ескере отырып, пәндердің қорытынды бағалары шығарылады.
Пән бойынша қорытынды бағада ағымдағы үлгерім бағасының үлесі 60 %-дан, ал
қорытынды бақылау бағасының үлесі 30 %-дан кем болмауы тиіс.
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47. Оқу жылы ішінде студенттерге кемінде екі рет ұзақтығы соңғы курстан өзге
курстарда кемінде 7 аптаны құрайтын демалыс беріледі.
48. Кәсіптік практика жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасының міндетті
компоненті болып табылады. Ол оқу, педагогикалық, өндірістік және дипломалды болып
бөлінеді.
Кәсіптік практиканың барлық түрінің жалпы көлемі 6 кредиттен кем болмауы тиіс.
«Білім» мамандықтары тобы бойынша кәсіптік практика көлемі 6 кредиттен 20 кредитке
дейін, «Техникалық ғылым және технологиялар» мамандықтары тобы бойынша кәсіптік
практика көлемі 6 кредиттен 15 кредитке дейін болады.
Практикалардың ұзақтығы студенттің практика кезіндегі 30 сағатқа тең апта бойғы (5
күндік жұмыс аптасы кезінде күніне 6 сағат) нормативті жұмысын есепке ала отырып,
аптамен анықталады. Апта санын шығару үшін практиканың кредитпен есептелген көлемін
тиісті практика түрінің оқу сағатымен есептелген еңбек сыйымдылығына көбейту керек және
оны студенттің апта бойғы жұмысының ұзақтығына, яғни 30 сағатқа бөлу керек.
Практиканың 1 кредитінің еңбек сыйымдылығы оқу практикасы үшін 15 сағатты (50
минуттан), педагогикалық практика үшін 30 сағатты (50 минуттан), өндірістік практика үшін
75 сағатты (50 минуттан) құрайды. 1 кредитке келетін практиканың ұзақтығы аптамен
есептегенде оқу практикасы үшін 0,5 аптаны, педагогикалық практика үшін 1 аптаны,
өндірістік практика үшін 2,5 аптаны құрайды.
49. Студенттерді қорытынды аттестаттауды аптамен жоспарлау 54 сағатқа тең
студенттің апта бойғы жұмысының нормативті уақытына (6 күндік жұмыс аптасы кезінде
СӨЖ-ді қоса есептегенде күніне 9 сағат) сүйене отырып анықталады.
Қорытынды аттестаттаудың 1 кредиті 105 (15х7) сағат тең, яғни 2 апта. Олардың ішінде
15 сағаты студент пен оқытушының байланыстағы жұмысына, ал 90 сағаты СӨЖ-ге
арналады.
Мамандық бойынша мемлекеттік емтиханға дайындалуға және тапсыруға 1 кредит,
яғни 2 апта бөлінеді.
Дипломдық жұмысты (жобаны) жазуға және қорғауға 2 кредит, яғни тиісінше 4 апта
бөлінеді. Сонымен 2 кредитке дипломдық жұмысты (жобаны) ресімдеу мен қорғау енеді.
Дипломдық жұмысты (жобаны) орындау процесінің өзі алдын ала кәсіптік практика
барысында және теориялық оқытудың соңғы кезеңінде жүзеге асады.
50. Студенттердің қосымша оқу қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін, оқу
жоспарларындағы академиялық айырмашылықты немесе академиялық қарызды жою үшін,
игерген кредиттері өз ЖОО-да міндетті түрде қайта есепке алынатын жағдайда басқа ЖООда оқу пәндерін оқып-үйрену үшін, үлгерімнің орташа балын (GPA) көтеру үшін ұзақтығы
кемінде 6 апта қосымша семестр (бітіруші курстан өзге курстарда) енгізілуі мүмкін.
51. Бакалаврды даярлау бойынша білім беру процесінің аяқталуының негізгі өлшемі
студенттің теориялық оқу бойынша кемінде 130 кредитті, сондай-ақ кәсіптік практиканың
кемінде 6 кредитін, дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау, жазу және қорғаудың кемінде
екі кредитін, мамандық бойынша мемлекеттік емтиханға (НОЖ бойынша қабылданымнан
басқа) дайындық пен тапсырудың кемінде 1 кредитін игеруі болып табылады.
52. Семестр түрінде ұйымдастырылған бір академиялық кезең ішінде күндізгі оқыту
нысанының студенті 16-20 кредит, сырттай оқыту нысанының студенті 20-25 кредит (оқу
мерзімі 2, 3 жыл) игеруі тиіс. Аталған кредиттер саны студенттің алдыңғы білім деңгейіне
қатыссыз белгіленеді.
53. Педагогикалық мамандықтардың студенттеріне теориялық оқумен қатар
педагогикалық практикадан өтуге мүмкіндік беріледі. Мұндай жағдайда студенттер бір
семестрде 27 кредитке дейін игере алады.
54. Университет оқу процесін берілген лицензияға сәйкес ұйымдастырады және білім
беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарын сақтауы тиіс.
55. Университет білім беру қызметін тиісті материалдық-техникалық базамен, білікті
профессорлар-оқытушылар құрамымен, кітапхана қорымен, Интернет және басқа да
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ақпараттық ресурстармен, қаладан тыс жерлерден келген студенттерді жатақханамен және
студенттерді қолдаудың басқа да қызметтерімен қамтамасыз етеді.
56. Университеттің материалдық-техникалық жабдықталуы оның техникалық және
технологиялық мүмкіндіктер ауқымын кеңейтуге бағытталған.
Университетте санитарлық талаптарға сай келетін, оқытудың нысандары бойынша оқу
сабақтарын екіден артық емес ауысымда өткізуге қажетті аудиториялық қордың негізгі
көлемі және қосымша бөлмелер бар.Тіл және тілдік пәндер бойынша оқу сабақтарын өткізу
үшін, сондай-ақ студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру үшін жоғары оқу орнында
лингафон кабинеттері мен оған ұқсас басқа да жабдықтар бар. Университет оқу сабақтарын
және СӨЖ-ді интерактивті нысанда ұйымдастыруға мүмкіндік беретін соңғы үлгідегі
компьютерлік сыныптармен, интерактивті тақталармен жабдықталған.
Білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін университетте оқу бағдарламаларының
тиісті тапсырмаларын орындауға мүмкіндік беретін түрлі тапсырмалармен (виртуальды
зертханаларды қосқанда), бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз етілген заманауи оқузертханалық жабдықтар бар. Университеттің оқу зертханаларына қойылатын талаптар
қолданыстағы санитариялық ережелерге сәйкес келеді.
57. ЖОО әр студентті мамандығының бейініне сәйкес кәсіптік практикалар базасымен
қамтамасыз етеді.
58. Жоғары оқу орнының кадрлық құрамына қойылатын талаптар лицензиялау кезінде
білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарымен анықталған.
Жоғары оқу орнының оқытушысы оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларының
талаптарын сақтаған жағдайда оқу сабақтарын ұйымдастыру мен өткізудің түрін және
оқытудың әдіс-тәсілдерін еркін таңдауға құқылы.
59.Жоғары білім беру бағдарламасын іске асыру әрбір студенттің ақпараттық ресурстар
мен кітапхана қорына еркін қол жеткізуі, барлық модульдер, пәндер, оқу жұмысының
барлық түрлері – практикумдар, курстық және дипломдық жобалау, кәсіптік практика,
студенттің өзіндік жұмысы бойынша әдістемелік құралдар мен ұсынымдардың, сондай-ақ
көрнекі құралдар мен аудио- және бейнематериалдардың болуы арқылы қамтамасыз етіледі.
Университет студенттердің электронды кітапханаларда орналастырылған халықаралық
деректер көздерін қоса алғанда оқу, ғылыми, ақпараттық базаларға қол жеткізуін қамтамасыз
етеді.
Кітапхана қоры мен электронды және магнитті тасымалдағыштардағы оқу
әдебиеттерімен қамтамасыз ету білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын
біліктілік талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Ақпараттық және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету студенттердің өзіндік жұмысын
жүйелі түрде күшейту арқылы жүзеге асады.
60.Студенттердің ғылыми жұмыстары оқу процесінің жалғасы және тереңдетілуі болып
табылады және кафедраларда, зертханаларда, ғылыми, конструкторлық және жоғары оқу
орындарының жобалау бөлімдерінде, студенттердің ғылыми-техникалық бірлестіктерінде
(конструкторлық
және
өзге
бюролар,
орталықтар,
ҒЗИ
және
т.б.)
ұйымдастырылады.Студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстарына (СҒЗЖ) жетекшілікті
университет профессорлары, доценттері, оқытушылары атқарады.
4. Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар.
61. Оқытудың нәтижелері Дублин дескрипторларының бірінші деңгейі (бакалавриат)
негізінде анықталады және құзыреттілік арқылы көрінеді. Оқыту нәтижелері бағдарламаның
барлық деңгейінде де, жеке пәннің, модульдің деңгейінде де сипатталады.
Бірінші деңгейдегі дескрипторлар:
1) зерттеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, сол
сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу;
2) осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу;
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3) дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы проблемаларды шешу;
4) әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар
жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру;
5) ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман
еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
62. Университет бітірушісінің жалпы құзыреттері жалпы білімділікке, әлеуметтікэтикалық құзыреттерге, экономикалық және ұйымдастыру-басқару құзыреттеріне, арнаулы
құзыреттерге қойылатын талаптар негізінде қалыптасады.
63. Жалпы білімділікке қойылатын талаптар:
1) ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары білімді тұлғаның
қалыптасуына ықпал ететін жаратылыстану ғылымдары (әлеуметтік, гуманитарлық,
экономикалық) пәндері саласында базалық білімінің болуы;
2) заманауи техниканы қолдану дағдысының болуы, кәсіптік қызметте ақпараттық
технологияларды қолдана білуі;
3) күнделікті кәсіптік қызметке және магистратурада білім алуды жалғастыруға қажетті
жаңа білімді меңгеру дағдысының болуы.
64. Әлеуметтік-этикалық құзіреттерге қойылатын талаптар:
1) Қоғамдық ой-пікір, салт-дәстүр, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық
құндылықтарды білу және кәсіби қызметі барысында оларға сүйену;
2) Іскерлік этика нормаларын сақтау және этикалық құқықтық нормалар ережесін ұстану;
3) Қазақстан халқының дәстүрі мен мәдениетін білу;
4) Өзге әлем халықтарының дәстүрі мен мәдениетіне түсіністікпен қарау;
5) Қазақстанның заңнамалары мен құқықтың жүйесінің негіздерін білу;
6) қоғамдық-әлеуметтік дамудың бағыттарын білу;
7) түрлі әлеуметтік жағдайларды бағдарлай алу;
8) командамен жұмыс істей білу, өз көзқарасын байыппен жеткізе алу, жаңа шешімдер
ұсыну.
9) Тіл табыса білу, өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыру;
10) Тұлғалық және кәсіби өсуге ұмтылу;

65. Экономикалық және ұйымдастыру-басқару құзыреттеріне қойылатын талаптар:
1) экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржы және т.с.с.
жөнінде ғылыми түсінігінің болуы;
2) экономиканы мемлекеттік реттеу мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы
мемлекеттік сектордың рөлін білу және түсіну.
66. Өзгерістер мен белгісіздіктердің динамизмі жағдайында әлеуметтік, экономикалық,
кәсіби рөлдердің ауысуына, географиялық және әлеуметтік ұтқырлыққа байланысты
дайындыққа қойылатын талаптар:
1) заманауи ақпараттық ағынды бағдарлай білу және әлемдік экономикадағы қарқынды
түрде өзгеріп отыратын құбылыстар мен процестерге бейімделе білу;
2) кәсіптік қызметке байланысты түрлі жағдайларда икемді де ұтқыр болу;
3) белгісіздіктер мен қауіп-қатер жағдайында экономикалық және ұйымдастыру
сипатындағы шешімдер қабылдау дағдыларының болуы.
67. Арнайы құзыреттер жоғары білімнің әр мамандығы бойынша кәсіптік стандарттар
негізінде жұмыс берушілер талаптары мен қоғамның әлеуметтік сұраныстарын ескере
отырып анықталады.
68. Міндетті минимум мен жоғары оқу орны ұсынатын оқу жүктемесінің көлемі
аясында алынған білім деңгейі әртүрлі бақылаулар арқылы қамтамасыз етіледі.
69. Студенттердің оқу жетістіктерін бақылауды және олардың оқу пәндері немесе
модульдер бойынша білімін бағалауды оқу процесінің межелік кезеңдерінде (әр академиялық
кезең мен оқу жылы аяқталған кезде) Офис регистратор (бөлім, сектор) жүргізеді және
бақылау мен бағалау оқытудың қорытынды нәтижесіне бағытталуы тиіс.
70.Офис регистратор білім алушылардың оқу жетістіктерінің тарихын есепке алады, ол
студенттердің бекітілген үлгідегі транскрипінде көрінеді.
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Транскрипт студентке білім алудың кез келген кезеңінде оның жазбаша өтініші
негізінде беріледі.
71.Бітірушілердің білімін, шеберлігін, дағдысын және құзыреттерін бақылау оларды
қорытынды аттестаттау кезінде жүзеге асырылады.университет бітірушілерін қорытынды
аттестаттау академиялық күнтізбеде және мамандықтардың оқу жоспарында қарастырылған
кезеңде мамандық (мамандықтың оқу пәндері) бойынша мемлекеттік емтихан(-дар) тапсыру
және/немесе дипломдық жұмыс (жоба) қорғау түрінде өткізіледі.
72. Жоғары білімнің білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған тұлғаларға
«бакалавр» академиялық дәрежесі және/немесе біліктілік беріледі және қосымшасы
(транскрипт) бар мемлекеттік үлгідегі диплом тапсырылады.
Университет бітірушіге дипломға жалпыеуропалық қосымша (Diploma Supplement)
бере алады.
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1 Кесте. «Жаратылыстану ғылымдары», «Техникалық ғылымдар және
технологиялар», «Ауыл шаруашылық ғылымдары» мамандықтар тобы бойынша
НЕГІЗГІ ОҚУ ЖОСПАРЫ
Пәннің коды

Пәннің (модульдің) аты және қызмет ету түрлері

Кред.
саны

Блок

Дәріс/
практ/
зерт.

Сем

3
3
3
2

МК
МК
МК
МК

1+1+0
0+3+0
0+2+1
1+1+0

1
1
1
4

1. Мемлекеттік міндетті модуль(11 кредит)
KT1101
Қазақстан тарихы
KBK(O)T1102 Кәсібибағдарлықазақ (орыс) тілі
KBShT1103
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
GTF1104
Ғылыми таным философиясы
2. Әлеуметтік – коммуникативті модуль(4 кредит)
TKP2201
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
TKS2202
Теориялық және қолданбалы саясаттану
ZhAOE2203
Жекежәнеәлеуметтікөрлеуэтикасы
MD2204
Мәдениет және дін
ZhKA2205
Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
ATK2206
Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
ETD2207
Экология және тұрақты даму
KK2208
Қазақстандық құқық
EN2209
Экономика негіздері
3. Кәсіби модульдер блогы (115 кредит)
3.1 Жаратылыстану-ғылыми (STEM) модулі
Кәсіби мақсаттарға арналған ақпараттық технологиялар

2
2
2
2
2
2
2
2
2

ТК
ТК
ТК
ТК
ТК
ТК
ТК
ТК
ТК

1+1+0
1+1+0
1+1+0
1+1+0
1+1+0
1+1+0
1+1+0
1+1+0
1+1+0

12
3

МК
МК

1+1+1

3.2. Базалық кәсіби модульдер

69

МК

3.3.Жеке білім траекторияларының модульдері (ЖБТ)
Scientific writing (қаз/орыс/ағылшын)
SW 3501

30
1

ТК
ТК

3.4.Пәнаралық модуль
Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
Интеллектуалдық құқық
Әл-Фараби және қазіргі заман
...

4

ТК

Теориялық білім алудың барлығы

0+1+0

130 кредит

4. Кәсіби практика (практика түрлері бойынша)(кемінде 6 кредит)
...

5. Қорытынды аттестация
NZDB401
Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау
6. Қосымша оқыту түрлері
DS
Дене шынықтыру
БАРЛЫҒЫ
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2

МК

8
МК
Кемінде 146 кредит

8
1,2,3,4

2Кесте. «Гуманитарлық ғылымдар», «Құқық», «Қызмет көрсету», «Әлеуметтік
ғылымдар, экономика және бизнес», «Өнер» мамандықтар тобы бойынша
НЕГІЗГІ ОҚУ ЖОСПАРЫ

Пәннің коды

Пәннің (модульдің) аты және қызмет ету түрлері

Кред.
саны

Блок

Дәріс/
практ/
зерт.

Сем

3
3
3
2

МК
МК
МК
МК

1+1+0
0+3+0
0+2+1
1+1+0

1
1
1
4

1. Мемлекеттік міндетті модуль(11 кредит)
KT1101
Қазақстан тарихы
KBK(O)T1102 Кәсібибағдарлықазақ (орыс) тілі
KBShT1103
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
GTF1104
Ғылыми таным философиясы
2. Әлеуметтік – коммуникативті модуль(4 кредит)
TKP2201
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
TKS2202
Теориялық және қолданбалы саясаттану
ZhAOE2203
Жекежәнеәлеуметтікөрлеуэтикасы
MD2204
Мәдениет және дін
ZhKA2205
Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
ATK2206
Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
ETD2207
Экология және тұрақты даму
KK2208
Қазақстандық құқық
EN2209
Экономика негіздері
3. Кәсіби модульдер блогы (115 кредит)
3.1 Жаратылыстану-ғылыми (STEM) модулі
Кәсіби мақсаттарға арналған ақпараттық технологиялар
Заманауи жаратылыстану концепциялары
3.2. Базалық кәсіби модульдер

2
2
2
2
2
2
2
2
2

ТК
ТК
ТК
ТК
ТК
ТК
ТК
ТК
ТК

1+1+0
1+1+0
1+1+0
1+1+0
1+1+0
1+1+0
1+1+0
1+1+0
1+1+0

6
3
3
66

МК
МК
МК
МК

1+1+1

3.3.Жеке білім траекторияларының модульдері (ЖБТ)
Scientific writing (қаз/орыс/ағылшын)
SW 3501

35
1

ТК
ТК

3.4.Пәнаралық модуль
Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
Интеллектуалдық құқық
Әл-Фараби және қазіргі заман
...

8

ТК

Теориялық білім алудың барлығы

0+1+0

130 кредит

4. Кәсіби практика (практика түрлері бойынша)(кемінде 6 кредит)
...

5. Қорытынды аттестация
NZDB401
Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау
6. Қосымша оқыту түрлері
DS
Дене шынықтыру
БАРЛЫҒЫ
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2

МК

8
МК
Кемінде 146 кредит

8
1,2,3,4

1-қосымша

Бакалавриаттың білім беру бағдарламасы компоненттерін бөлу нормасы
(оқу мерзімі - 4 жыл)
№

Қызмет түрлері

Кредит
саны

Апта
саны

Жалпы
сағат саны

1
1
2

Оның ішінде
аудиториялық
СӨЖ
/оқытушымен
байланыстағы
сағаттар
6
7
1950
3900
240
-

Орташа
апталық
жүктеме

2
3
4
5
8
Теориялық оқыту (1:3)
130
105
5850
55,7
Дене шынықтыру
8
60
240
4,0
(4 семестр) (2:0)
3
Қорытынды аттестаттау
2
4
210
30
180
52,5
(1:6):диплом жұмысын
жазу және қорғау
БАРЛЫҒЫ
140
109
6300
2220
4080
4
Практика (кәсіптік), оның
6
5-11
150-330
90
60-240
30,0
ішінде:
1) оқу (1:0)
2
1
30
30
30,0
2) педагогикалық (1:1)
4
4
120
60
60
30,0
3) өндірістік (1:4)
4
10
300
60
240
30,0
5
Демалыс
63-57
6
Емтихан сессиясы
21
(7х3 апта)
БАРЛЫҒЫ (52 апта х 4
146
200
6510-6690
2370
4140жыл - 8 апта=200)
4320
ЕСКЕРТПЕ:
1. Бакалавр академиялық дәрежесін алу үшін студент теориялық оқудың кемінде 130 кредитін және
кәсіби практиканың кемінде 6 кредитін игеруі тиіс.
2. Мамандық бойынша дипломдық жұмысты жазуға және қорғауға 2 кредит жоспарланады.
3. Практикаға бөлінетін кредиттер саны 6-дан кем болмауы тиіс. Бұл ретте бакалавриаттың барлық
мамандықтары бойынша оқу практикасы 2 кредит көлемінде, ал педагогикалық немесе өндірістік практика 4
кредиттен кем жоспарланбауы тиіс.
4. Қорытынды аттестаттаудың жалпы көлемі (сағатпен) және дене шынықтыру сабақтары студенттің
апталық жүктемесіне енбейді.
5. Қызмет түрлері бойынша апта сандары өзгеруі мүмкін, бірақ студенттің апталық жүктемесі 57
сағаттан аспауы тиіс («Дене шынықтыру» пәнін қоспағанда).
6. Демалыс ұзақтығы бітіруші курсты қоспағанда оқу жылы бойында 7 аптадан кем болмауы керек.
7. Жазғы семестр, ОҚТ (әскери дайындық) демалыс есебінен немесе академиялық күнтізбе бойынша
бөлек жоспарлануы мүмкін.
8. Дипломалды практика демалыс есебінен жоспарлануы мүмкін.
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2-қосымша

Жоғары арнаулы білім беру бағдарламасы компоненттерін бөлу нормасы
(оқу мерзімі - 5 жыл)
№

Қызмет түрлері

Кред
ит
саны

Апта
саны

Жалпы
сағат
саны

1
1
2

Оның ішінде
аудиториялық
БӨЖ
/оқытушымен
байланыстағы
сағаттар
7
2415
4830
240
-

Орташа
апталық
жүктеме

2
3
4
5
8
Теориялық оқыту (1:2)
161
135
7245
53,7
Дене шынықтыру
8
60
240
4,0
(4 семестр) (2:0)
3 Қорытынды аттестаттау
2
4
210
30
180
52,5
(1:6), диплом жұмысын жазу
және қорғау
БАРЛЫҒЫ
171
139
7695
2685
5040
4 Практика (кәсіптік), оның
6
11
330
90
240
30,0
ішінде:
1) оқу (1:2)
2
1
30
30
30,0
2) клиникалық, өндірістік
4
10
300
60
240
30,0
және т.б. түрлері (1:4)
5 Демалыстар
73
6 Емтихан сессиясы (9х3 апта)
27
Барлығы (52 апта х 5 жыл - 8 177
250
8025
2775
5280
апта =252)
ЕСКЕРТПЕ:
1. Бакалавр академиялық дәрежесін алу үшін студент теориялық оқудың кемінде 161 кредитін және
кәсіби практиканың кемінде 6 кредитін игеруі тиіс.
2. Мамандық бойынша дипломдық жұмысты жазуға және қорғауға 2 кредит жоспарланады.
3. Практикаға бөлінетін кредиттер саны 6-дан кем болмауы тиіс. Бұл ретте бакалавриаттың барлық
мамандықтары бойынша оқу практикасы 2 кредит көлемінде, ал педагогикалық немесе өндірістік практика 4
кредиттен кем жоспарланбауы тиіс.
4. Қорытынды аттестаттаудың жалпы көлемі (сағатпен) және дене шынықтыру сабақтары студенттің
апталық жүктемесіне енбейді.
5. Қызмет түрлері бойынша апта сандары өзгеруі мүмкін, бірақ студенттің апталық жүктемесі 57
сағаттан аспауы тиіс («Дене шынықтыру» пәнін қоспағанда).
6. Демалыс ұзақтығы бітіруші курсты қоспағанда оқу жылы бойында 7 аптадан кем болмауы керек.
7. Жазғы семестр, ОҚТ (әскери дайындық) демалыс есебінен немесе академиялық күнтізбе бойынша
бөлек жоспарлануы мүмкін.
8. Дипломалды практика демалыс есебінен жоспарлануы мүмкін.
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§14
МАГИСТРАТУРА МЕН ДОКТОРАНТУРА ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
1.Жалпы ережелер
1. Магистратура мен докторантура туралы бұл ережелер ҚР «Білім беру туралы»,
«Ғылым туралы» заңдары мен мемлекеттік стандарттардың сәйкесінше 23 тамыз, 2006 жыл
№1080 бұйрығымен Қазақстан республикасының министірлігі бекітті.
2. Бұл ережелер «Магистратурадағы білім беру процесін ұйымдастыру туралы
ережелер», «Магистрлік дайындық туралы ережелермен» алмастырылады, ол ҚазҰУ-дың
ғылыми-методикалық кеңесінің отырысында 09.06.2006 жылдан бастап №9 хаттамада
нақтыланды. «әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ph.D докторантурасының білім беру
бағдарламаларын жүзеге асыру туралы» ережелер университет ректорымен 05.09.2007
жылдан бастап №175 бұйрығымен бекітілген.
3. Ережелер әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің кредиттік жүйеде
білім беруіне байланысты ЖОО кейінгі білім беруге магистрлар (ғылыми-педагогикалық
және прфильді магистратураның кәсіби білім беру бағдарламалары) мен докторлар (Ph.D
докторантура мен профильді докторантураның кәсіби білім беру бағдарламалары)
дайындауды жүзеге асыруды міндеттейді.
4. Ережелер ЖОО кейінгі білімді мамандарды даярлайтын барлық бөлімдерге
(факультеттерге, кафедраларға, қаржы мен білім бөлімдеріне және т.б.) міндеттеледі.
5. Кәсіби білім беру бағдарламасының ЖОО кейінгі білімін жетілдірудегі әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ білім беру саясытының басты міндеті – жоғары квалификациялы
мамандарды – магистрлер мен докторларды даярлау, тереңдетілген кәсіби дайындық
жүргізу, отандық және халықаралық еңбек рыногында бақталастыққа қабілетті мамандар
әзірлеу, ғылыми-зерттеу жұмыстары мен білім беру процесінің, пәнаралық және
компетенттік жағдайлар принциптерінің негізінде білім берудің кредиттік технологиясын
жүзеге асыру.
6. ЖОО кейінгі кәсіби оқу бағдарламаларымен қамтамасыз етуде факультеттің
бітіртуші кафедрасы басты ұйымдастырушы болып табылады. Магистратура мен
докторантураның білім алу процесінің координациясы мен бақылауын жүргізуді әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ ЖОО кейінгі білім беру Институты жүзеге асырады.
7. ЖОО кейінгі кәсіби оқу бағдарламаларын жүзеге асыру бітіртуші кафедралардың
ғылыми зерттеу тапсырмаларымен іске асады.
8. Магистратура мен докторантураға қабылдау белгілі ережелерге сай жүргізіледі, олар
ЖОО кейінгі кәсіби оқу бағдарламаларын іске асырады.
9. Магистрлерді, философия докторларын (Ph.D.) және мамандыққа байланысты
докторларды дайындау мемлекеттік білім беру тапсырысына байланысты жүзеге асады,
магистрларды дайындау сондай-ақ ақылы түрде де орындала береді.
2. Магистратура мен докторантураның кәсіби оқу бағдарламаларының құрылымы мен
мазмұны
10. ЖОО кейінгі кәсіби білім беру жүйесінде білім беру процесін жүзеге асыру жоғары
квалификациялы мамандарды дайындайтын халықаралық іс-тәжірибе принциптері негізінде
жүзеге асырылады. Магистратура мен докторантураның кәсіби оқу бағдарламалары (білім
беру бағдарламалары) шетелдің алдыңғы қатарлы ЖОО магистрлары мен докторларының
кредиттелген бағдарламаларына сай болуы тиіс.
11. ЖОО кейінгі кәсіби білім беру бағдарламалары бітіртуші кафедралармен өңделеді,
олар белгілі бір нақты бағытта дайындалады, ол ЖОО кейінгі білім беру мамандықтарының
мемлекеттік жалпыға бірдей міндеттелген стандарттар негізінде немесе зерттеу оқыту
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бағдарламаларымен жүзеге асырылады, оны ҚР ғылым және білім Министрлігі белгілі
тәртіппен бекітеді және университет ректорымен бекітіледі.
12. ЖОО кейінгі кәсіби оқу бағдарламалары екі бағытта жүргізіледі: ғылымипедагогикалық және профильді.
Ғылыми-педагогикалық кәсіби оқу бағдарламасының мақсаты (ғылыми-педагогикалық
магистратура бағдарламасы, Ph.D докторантура) мамандарды ғылыми-педагогикалық
қызметте жоғары, жоо кейінгі білім беру және ғылыми-зерттеу секторы үшін білім беру,
методологиялық және зерттеу бағытында даярлау.
Профильді кәсіби оқу бағдарламалары (профильді магистратура бағдарламалары,
профиьлді докторантура) қосымша мәнге ие және
академиялық емес сектордың
қажеттіліктерін өтеуге бағытталған, ол экономика, медицина, құқық, өнер, қызмет көрсету
мен бизнес салаларының зерттеу-тәжірибе жұмыстарына арналған фундаментальды білім
беру, методологиялық және зерттеу дайындықтарын жүргізе алады.
13. ЖОО кейінгі кәсіби оқу бағдарламалары әр түрлі оқу және ғылыми/зертттеу
компоненттерінен тұрады. Олар білім мазмұнын анықтайтын, оның ара қатынасын, мөлшері
мен есебін көрсететін әр түрлі жұмыстармен қалыптасады. Білім алушылардың оқу және
ғылыми жұмыстары меңгерілген мәліметтрі магистрант немесе доктордың жауапты
кафедрасы жауапты болады.
14. Жауапты кафедра білім алушыға мынадай жағдай жасауға міндетті:
- білім алушының мамандығына байланысты шет елдік ғалымдармен кездестіру
ұйымдастыру;
- ғылыми-зерттеу/тәжірибе-зерттеу жұмыстарын жүргізуге келісім (договор) орнатуы
қажет;
- Аккредитациядан өткен шет елдік ЖОО-мен келісім шартқа отырып, докторларды
білім тйжірбиесін алмастыруға жіберуді қамтамассз ету;
- Практика өту туралы мекемемен келісім шарт жүргізу және шет елде тәжірбиеден
өтуді қамтамассыз ету;
15. Кәсіби оқыту бағдарламасының құрылымына ғылыми/зерттеп оқыту кіреді. Әртүрлі
жұмыстардың құрылымын анықтау, олардың қарым-қанынас арасындағы көрінісі, өзгеру
мен есептеуде қалыптасады.
16. Кәсіби оқу бағдарламаларының қолданбалы білім берудегі міндеттері:
- теориялық білім алу курсы;
- бағдарламаға ғылыми зеттеу/эксперименталды зерттеу жұмыстары мен диссертация
жазу;
- практика (педагогикалық, зерттеу, өндірістік);
- аралық және қорытынды аттестаиця.
17. Білім алушының ЖОО-да білім алған соң, негізгі модкльді дамыту кәсіби оқыту
бағдарламасына енеді. Кәсіби оқыту бағдарламасының құрамына методикалық (әдістемелік)
оқу бағдарламасын қамтамассыз етеді.оның құрамына келесі шарттар енеді:
- кәсібі оқыту бағдарламасында айрықшалану;
- ағымдағы оқу жоспарының бағдарламасындағы кәсібі оқыту;
- кәсіби оқыту бағдарламасындағы электрондық каталогтың модулі;
- оқу-әдістемесіндегі кешенді (комплексное) мамандықтар мен пәндер.
18. Мамандықтар бойынша ЖОО кейінгі білім берудің спецификациясы мен оқу
жоспары университеттің Ғылыми кеңісінің шешімі негізінде ректор арқылы (оқу жұмыстары
жөніндегі проректор арқылы) бекітіледі.
19. ЖОО кейінгі кәсіби оқу бағдарламасының ғылыми компоненті ғылыми-зерттеу
жұмыстарымен (ғылыми-педагогикалық бағыттағы оқу бағдарламалары үшін) немесе
тәжірибе-зерттеу жұмыстарымен (профильді оқу бағдарламалары үшін) нақтыланады,
ғылыми/методикалық публикацияны дайындау және магистрдің академиялық деңгейін
анықтаудағы диссертацияны орындау, философия докторының (Ph.D.) ғылыми деңгейі
немесе профиль бойынша доктор дайындау.
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20. Магистранттар мен докторанттардың диссертациялық зерттеулерінің тақырыптары
мен ғылыми жетекшілері/ғылыми кеңесшілері факультеттің Ғылыми кеңесімен
қарастырылады және оқудың алғашқы екі айында ректордың бұйрығымен бекітіледі.
Бітіртуші кафедра сол диссертациялық зерттеулердің жалпы қасиеттерін анықтап, жыл
сайын оны жаңартып отырады.
21. Магистратура/докторантурада білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары:
- Қорғалатын диссертациялық жұмыс мамандықтың негізгі мәселесіне сай болуы керек,
маңызды болуы керек, ғылыми және практикалық мағынасы болуы керек.
- қазіргі ғылымның теориялық, методикалық және технологиялық жетістіктеріне және
іс-тәжірибеге негізделуі керек және теориялық немесе практикалық мәселелерді шешуде
жаңа теориялық мағынасы болуы керек.
- өңдеудің қазіргі әдісіне және компьютерлік технологияларды қолданудағы
мәліметтердің интерпретациясына негізделуі керек;
- ғылыми зерттеулердің қазіргі әдістерін қолдануды жүзеге асыруы керек;
- қорғауға алынған диссертацияның ғылыми-зерттеу (методикалық, практикалық)
бөлімдері болуы керек.
22. Магистратура/докторантурада білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары:
- Қорғалатын диссертациялық жұмыс мамандықтың негізгі мәселесіне сай болуы керек,
маңызды болуы керек, ғылыми және практикалық мағынасы болуы керек.
- ғылымның, техниканың және өндірістің қазіргі жетістіктеріне негізделген болуы
керек және нақты практикалық кеңестерден тұруы керек, бекітілген тапсырмаларды өз
бетінше шешу, оның ішінде кешенді, функция аралық мәні болуы керек;
- берілетін ақпараттық технологияларды қолдануды жүзеге асыру керек;
- қорғалатын диссертацияның негізгі ережелеріне сәйкес тәжірибе-зерттеу бөлімдері
(методикалық, практикалық) болуы керек.
23. ЖОО-дан кейінгі кәсіби оқу бағдарламаларында білім алушылардың зерттеу
жұмыстарының қорытындысы ғылыми басылымдарда жариялануы керек, сонымен қатар
ғылыми конференцияларда қорғалуы керек. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының (ғылымипедагогикалық бағыттағы оқу бағдарламалары үшін) немесе тәжірибе-зерттеу
жұмыстарының (профильді оқу бағдарламалары үшін) қорытындысы ғылыми/методикалық
публикацияны дайындау және магистрдің академиялық деңгейін анықтаудағы
диссертацияны орындау, философия докторының (Ph.D.) ғылыми деңгейі немесе профиль
бойынша доктор дайындау болып табылады.
24. Магистрдің академиялық деңгейін анықтаудағы диссертацияны орындау,
философия докторының (Ph.D.) ғылыми деңгейі немесе профиль бойынша доктор дайындау
(магистрлік/докторлық диссертация) – квалификациялы бітіруші жұмыс, ол жаңа ғылыми
қорытындылардан тұратын өзінше ғылыми зерттеуді қажет ететін жұмыс. Магистрлік және
докторлық диссертацияның құрылымы мен мазмұнына қатысты міндеттер белгілі нормативті
құжаттармен бекітіледі.
25. ЖОО кейінгі кәсіби оқу бағдарламасының білімгерлеріне арналған іс-тәжірибе
ғылыми-зерттеу, педагогикалық және кәсіби біліктілікті қалыптастыру мақсатында
өткізіледі.
26. ЖОО кейінгі кәсіби оқу бағдарламасының білімгерлерінің аралық және қорытынды
аттестациялары білімгерлердің оқытылатын бағдарламалардың оқу және ғылыми
компоненттерін меңгеру деңгейін анықтау, қажетті білім, білгірлік пен компетенцияны
нақтылау және көлеміне баға беру мақсатында өткізіледі.
27. ЖОО кейінгі кәсіби оқу бағдарламасымен білім алушылардың білім деңгейін
аралық аттестация аясында бағалау бақылаудың және аттестацияның әр түрлі формасын
қолдану арқылы жүзеге асырылады, ол ағымдағы бақылау үлгерімді, аралық және
қорытынды аттестация жоо білімгерлердің деңгейін анықтайды.
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28. Магистратура мен докторантурада кәсіби оқу бағдарламаларымен білім
алушылардың қорытынды аттестациялары академиялық күнтізбемен және оқу жоспарымен
бекітілген мерзімде кешенді емтихан түрінде және диплом қорғау арқылы өткізіледі.
29. Мамандық бойынша кешенді емтихан тапсыру – білімгердің оқу дәрежесін
анықтаудың мемлекеттік бақылау формасы, ол білімгерлердің алған білімін, мамндық
бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа сай немесе сай емес екенін анықтайды.
30. Магистрлік және докторлық диссертацияны қорғау – мемлекеттік бақылау
формасы, магистранттар мен докторанттардың квалификациялы бітіру жұмыстары.
Диссертациялық жұмыс терең білімнің нәтижесі, теориялық ойлаудың қалыптасқан
дәрежесі, жиналған ақпараттың көрінісі болып табылады. Ізденушінің зерттеу жұмысы
белгілі сынақтардан өту арқылы бағаланады: ғылыми эрудиция, кәсібилік, ғылыми
жұмыстың теориялық және қосымша мағынасы.
31. Магистрлердің дайындығы бойынша оқу барысының аяқталуының басты
критерилері магистранттардың меңгеруі болып табылады:
- Ғылыми және педагогикалық дайындық негізінде – 48 кредиттен төмен болмауы
керек, оның кем дегенде 30 кредиті теориялық білім, 5 кредиті практика, 7 кредиті ғылымизерттеу жұмысы болуы керек;
- Профильді дайындық негізінде – 26 кредиттен (1 жылдық оқу мерзімі) және 38
кредиттен (1,5 жылдық оқу мерзімі) төмен болмауы керек, оның сәйкесінше 18 не 28 кредиті
теориялық білім, 2 не 3 кредиті практика, 2 не 3 кредиті тәжірибе-зерттеу жұмысы болуы
керек;
32. Философия докторы (PhD) немесе профиль бойынша доктор даярлау бойынша
білім беру процесінің аяқталуының басты критерилері кем дегенде 60 кредитті меңгеруі
болып табылады, оның кем дегенде 30 кредиті теориялық білім, сондай-ақ 6 кредиті
практика болуы керек.
33.Магистратураның кәсіби оқу бағдарламасын меңгерудің нормативті ұзақтығы 1-1,5
жылды құрайды, дайындықтың ғылыми-педагогикалық бағыты – 2 жыл. Докторантураның
кәсіби оқу бағдарламасын меңгерудің нормативті ұзақтығы – 3 жыл. Магистрдің, философия
докторы (PhD) немесе профиль бойынша докторың академиялық кезеңге өтуі кезінде, және
білім алу бағдарламасының оқу мен ғылыми компоненттерін тез меңгерген жағдайда,
мамандық бойынша кешенді емтиханды сәтті тапсырған жағдайда және магистрдің
академиялық деңгейде немесе докторанттың ғылыми деңгейде ізденуі нәтижесінде
диссертация қорғаған жағдайда уақытынан бұрын бітіруіне болады.
3. Магистратура мен докторантурадағы білім беру үдерісін ұйымдастыру
3.1. Кәсіби оқу бағдарламаларының оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі.
34. Магистратура мен докторантурадағы білім беру процесінің ұйымы
мамандықтардың мемлекеттік стандартына сай болуы керек және ЖОО кейінгі кәсіби оқу
бағдарламасын үйренушілердің толық меңгеруіне жоғары деңгейде жағдай жасалуы керек.
35. Оқу жылы 2 оқу семестрінен және 1 жаздық семестрден тұрады.
34. Магистрант пен докторанттың орташа апталық күші 57 сағаттан аспауы керек,
сонымен бірге аудиториялық сабақтың бір сағаты профильді магистратураның 3 сағаттық
өздік жұмысымен қатар жүреді, 4 сағаты ғылыми және педагогикалық магистратураға, 7
сағаты – докторантураға арналады.
36. ЖОО кейінгі білім алуда сабақтар шығармашылық формада (кейс-стади, іскер
ойындар, тренингтер, диспуттар, дөңгелек үстелдер, семинарлар және т.б.) әр түрлі заманауи
технологияларды қолдану арқылы өткізілуі тиіс.
37. Факультет пен бітіртуші кафедра жоо кейінгі білім беру процесінің әдістемелік
қамтамасыз етілуіне жауапты. Бітіртуші кафедраның әрбір мамандығындағы магистратура
мен докторантура үшін мыналар жасалуда:
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- кәсіби оқу бағдарламасыныңэлективті пәндер (модульдер) каталогы;
- оқу-әдістемелік кешендер, сонымен бірге оқу құралдары мен силлабустар;
- әрбір пәннің (модульдің) аудиториялық жұмысына арналған мәліметтер: дәріс
мәтіндері, бөліктерге бөлінген семинар және лабораториялық жұмыстардың жоспары, олар
ағымдағы аттестацияның апталары мен қабылдау кестесін, бақылау түрін көрсетеді;
- магистранттар мен докторанттардың өзіндік жұмыстарына арналған мәліметтер:
тесттер, тапсырмалар, әрбір пән (модуль) бойынша өздік бақылау тапсырмалары, СРМ,
СРМП, СРД, СРДП тақырыптары бойынша қосымша әдебиеттер, оқуға және ғылыми
сұрақтарға қатысты жеке кеңес беру кестесі;
-біліктілікті бақылауға арналған мәліметтер: жазбаша бақылау жұмыстары мен тесттер,
емтихан билеттері, іскер ойындар кестесі, тренингтер, дискуссияның тақырыптық сұрақтары,
дөңгелек үстелдер, СРМ, СРМП, СРД және СРДП қабылдау кестесі;
- практика өткізуге арналған мәліметтер: жоспарлар мен практика бағдарламалары,
есеп беру құжаттарының формасы;
- ғылыми-зерттеу/тәжірибе-зерттеу жұмыстарының өтуіне арналған мәліметтер
(бағдарламалар, ғылыми семинарлардың жұмыс кестесі және т.б.);
38. Факультет пен бітіртуші кафедра ЖОО-дан кейінгі білім беру процесінде жоғары
квалификациялы мұғалімдер мен ғалымдардың назарын аударуда, сондай-ақ магистрлер мен
докторларды дайындау бағытында жоғары сапалы мамандармен қамтамасыз ету мақсатында
алдыңғы қатарлы ғылыми, ғылыми-білім беру, өндірістік және ғылыми-өндірістік
орталықтармен қарым-қатынас орнатпақ. Бітіртуші кафедра магистратура мен
докторантураның кәсіби оқу бағдарламасын практика бағдарламасымен қамтамасыз етеді
және білімгерлердің академиялық мобильділік бағдарламасын жүзеге асыруға жағдай
жасайды.
39. ЖОО кейінгі білім алушылар анықтама-жолсерікпен қамтамасыз етіледі, онда жоо
кейінгі білім алушылар аясындағы университеттің академиялық саясаты, білім алушының
құқығы мен міндеттері, үлгерім бағаларының методикасы, қорытынды мемлекеттік
аттестацияға деген талаптар көрініс табады.
3.2. Магистранттар мен докторанттарға ғылыми жетекші/ғылыми кеңесші
тағайындау
40. ЖОО кейінгі кәсіби оқу бағдарламаларын меңгеру ғылыми жетекші/ғылыми
кеңесшілердің басшылығымен жүзеге асады, онымен қоса жұмыс жоспарымен же жүзеге
асады.
41. Магистратурада (магистрант) білім алушының ғылыми жетекшісі докторлық
дәржеге, ғылым кандидаты немесе профиль бойынша PhD доктор дәрежелеріне ие болуы
тиіс, осы саладағы ғылыми зерттеулермен белсенді айналысып, ғылыми-педагогикалық
жұмыс өтілі кем дегенде 3 жыл болуы керек, отандық және шетел басылымдарында,
халықаралық конференция еңбектерінде, мамандық бойынша дайындық оқу құралдарында
еңбектері жариялануы керек.
42. Докторантурада (докторант) білім алушының ғылыми жетекшісі кем дегенде 2
адамнан құрылған арнайы кеңесші комиссиядан тұрады (отандық және шетел ғылыми
кеңесшілері), олар «әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
PhD-докторанттарының отандық
кеңесшілерге квалификациялық талаптары» Регламентіне сай келуі керек. Отандық ғылыми
кеңесші әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың тұрақты қызметкері болуы тиіс, шетелдік –
алдыңғы қатарлы ғалым, шетел жоо-ның жәнеғылыми орталықтың тұрақты қызметкері
болуы керек.
43. Білімгерлерге қажет болған жағдайда ғылымның басқа саласынан да кеңесші
тағайындала береді.
44. Білімгердің ғылыми жетекшісінің/ғылыми кеңесшісінің соңғы бес жылда шетел
және отандық ғылыми баспаларда кем дегенде 3 ғылыми мақаласы жарық көруі керек.
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45. Магистратура/докторантурада білім алушыларың ғылыми жетекшісі/ғылыми
кеңесшісі магистран/докторанттың жеке оқу жұмысын жасауға және нақтылауға қатысады,
олардың оқу және ғылыми-зерттеу/тәжірибе-зерттеу жұмыстарына бағыт береді және жеке
оқу жұмысында көрсетілген барлық жұмысының сапалы болуына жауап береді.
46.
Магистрант/докторанттардың
ғылыми
жетекші/кеңесшілері
университет
ректорының бұйрығымен факультеттің ғылыми кеңесінің шешімі негізінде оқудың алғашқы
екі айында бекітіледі.
47. Ғылымның әр түрлі саласынан кеңесші тағайындау магистратура/докторантура
бағдарламасымен білім алу барысында оқудың кез келген кезеңінде жүзеге аса береді.
48. Факультеттің ғылыми кеңесінің қарастыруымен білімгерлердің ғылыми
жетекші/кеңесшісінің заманауи түсініктегі кандидатурасын ұсынуға бітіруші кафедраның
меңгерушісі жауапты, магистрантар мен докторанттар олармен дайындықтан өтеді.
49. Магистрант/докторанттардың ғылыми жетекші/кеңесшілерін ауыстыру, ғылымның
басқа саласынан кеңесші тағайындау және т.б. бітіруші кафедрада факультеттің ғылыми
кеңесі арқылы шешіледі.
50. Докторанттың кеңесші комиссиясының құрамындағы ғылыми кеңесшілер
докторанттың академиялық дайындығына жылына кем дегенде бір рет баға береді, керек
болса оның жеке жұмыс жоспарына өзгертулер енгізеді және бітіртуші кафедраға, факультет
деканатына, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жоо кейінгі білім беру Институтына ақпарат беріп
отырады.
51. Магистрант/докторанттардың ғылыми жетекші/кеңесшілері факультеттің ғылыми
кеңесінің жиналысында білімгерлердің оқу бағдарламаларын меңгеруі жайында жыл сайын
есеп береді.
3.3. Магистранттар мен докторанттардың жеке жұмыс жоспарын бекіту
52. Магистратура/докторантура кәсіби оқу бағдарламаларын үйренушілер оқудың
алғашқы 3 айында жеке жұмыс жоспарын дайындайды және нақталайды, ол мына
бөлімдерден тұрады:
- жеке оқу жоспары;
- жеке ғылыми-зерттеу/тәжірибе-зерттеу жұмыстарының жоспары;
- іс-тәжірибеден өту жоспары;
- диссертация тақырыбының негіздемесі мен құрылымы;
- диссертацияны орындау жоспары;
- ғылыми жариялымдар мен өтілдер жоспары (докторанттар үшін – әлемнің танымал
ғылыми орталықтарында және алыс шетел жоо-да).
53. Жеке оқу жоспары (ЖОЖ) негізінен білім беру бағдарламаларының оқу
компоненттерін меңгеру үшін керек. Жеке оқу жоспарында магистрант/докторанттың жеке
оқу траекториясын айқындауға болады. Керек болған жағдайда ЖОЖ жыл сайын нақтылана
түседі.
54. Білімгердің жеке ғылыми-зерттеу/тәжірибе-зерттеу жұмыстарының жоспары
(ЖҒЗЖЖ/ЖТЗЖЖ) магистрант/докторанттың білім беру бағдарламасын меңгеретін барлық
кезеңді қамтиды. Жеке ғылыми-зерттеу/тәжірибе-зерттеу жұмыстарының жоспарында
диссертациялық зерттеудің тақырыбы, зерттеу бағыты, есеп беру уақыты мен формасы
көрсетіледі.
Докторантура
білімгерінің
жеке
ғылыми-зерттеу/тәжірибе-зерттеу
жұмыстарының жоспары докторанттың барлық кеңесші комиссия мүшелерімен нақтылануы
тиіс. Керек болған жағдайда ЖҒЗЖЖ/ЖТЗЖЖ жыл сайын нақтылана түседі.
55. Білімгердің іс-тәжірибеден өту жоспары іс-тәжірибе бағдарламасынан, іс-тәжірибе
базасының сипаттамасынан, өтетін уақыты мен есеп беру формасынан тұруы керек.
56. Білімгердің ғылыми жариялымдар жоспары жариялымдар тақырыбынан, жұмыс
жарияланатын ғылыми баспаның атауынан, жариялыммен жұмыс жасауға кеткен уақыттан
тұруы керек. Білімгердің ғылыми өтілдер жоспары өтіл бағдарламасының мақсаты мен
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міндеттерінен, өтіл базасының сипаттамасынан, өтіл уақыты мен есеп беру формасынан
тұруы керек.
57. Білімгердің магистратура/докторантурада білім алу бағдарламасының жеке жұмыс
жоспары факультеттің ғылыми кеңесінің шешімімен бекітіледі. Магистратурада білім
алушының академиялық мониторнигін ұйымдастыру мақсатында магистранттың жеке
жұмыс жоспарының бір көшірмесіғылыми жетекшіде, бір көшірмесі бітіртуші кафедрада
сақталуы керек. Докторантурада білім алушының ЖЖЖ оның барлық кеңесші
комиссияларына беріледі, сонымен бірге бітіртуші кафедрада және докторанттың жоо
кейінгі білім беру Институтындағы жеке құжаттарында сақталды.
58. Білімгердің ЖОЖ-на кіретін жоғарғы кредит саны ағымдағы семестр мен оқу
жылына сәйкес келеді. Дайындық түрі келісімшарт негізінде жүретін білімгер өзінің ЖОЖындағы пәндер санын азайтып алуына болады, ол оқу жоспары бағдарламасында
қарастырылған, сонымен бірге оқу бағдарламасын меңгеру өсе түседі.
59. Жеке оқу жоспарын білімген мен оның ғылыми жетекшісі/көмекшісімен келісу
арқылы жасалады. ЖОЖ бекіту тіркеу регистрациясы (офис регистрация) және факультет
деканының бекітуі арқылы жүзеге асады. Бұл құжаттың үш данасын жасайды да, бір данасын
білімгер өзіне алып қалып, қалған екеуін офис регистратор мен факультет деканына
тапсырады. ЖОЖ тіркелгеннен кейін 4 апта ішінде офис регистратор мен факультет
деканына өткізуге міндетті.
60. Ағымдаңы оқу жоспарының талабына сай, білімге өзінің ЖОЖ-сын оқу
бағдарламасы толықтай енуіне және оқылатын курсқа лайықты болуына жауапты.
61. Білімгерлер білім беру бағдарламасының оқу жоспарына сәйкес және өзінің ғылыми
жетекші/кеңесшісінің келісімімен ЖОЖ-ын келесі семестр басталғанша өзгертуге құқылы.
62. Білімгерлер оқу пәндерін жазғы семестрде де меңгере алады, оның ұзақтығы 6 апта,
ол пән бойынша қанағаттанарлықсыз бағаны жөндеу, академиялық демалыс кезінде
оқылмаған пәндердің орнын толықтыру несеме басқа жоо-нан ауысқан кезде, немесе өзінің
жеке оқу жоспарына өзгерту енгізу кезінде сабақтарын дұрыстау мақсатында жүргізіледі.
Білімгер жазғы семестрдің талап етілген кредиттерін меңгеру үшін кем дегенде екі пәнге
тіркелуі керек және жазғы семестрдің басталуына 3 күн қалғанша үлгеруі керек. Жазғы
семестрде оқу тек қана ақылы түрде жүзеге асады.
63. Жоғары академиялық рейтингтегі (В+ және одан жоғары) білімгерлер келісімшарт
негізінде басқа пәндерді қосымша оқуға құқылы. Бір академиялық кезеңде меңгеретін кредит
санын факультет ғылыми кеңесі шешеді, ол әрбір оқу бағдарламасына жеке-жеке
дайындалады.
63. Отандық және шетелдік білім және ғылым ұйымдарында теориялық оқу
кредиттерін меңгерген магистратура/докторантура білімгерлеріне пән бойынша кредиттер
аударылуы мүмкін, ол университеттің білім беру бағдарламасының оқу жоспарымен
бекітілген. Әрбір нақты жағдайдағы кредиттердің эквиваленттілігі туралы сұрақтар бітіртуші
кафедра мен факультет деканатында қаралады, мұнда білімгерлер пәндер бойынша
қорытынды бағалар мен жиналған кредиттер саны көрсетілген транскриптті таныстырады.
64. Білімгерлердің жеке жұмыс жоспарының нақтылануына олардың ғылыми
жетекші/ғылыми кеңесшілері мен бітіртуші кафедраның меңгерушісі жауапты.
3.4. Магистратура мен докторантурадағы оқу үдерісін ұйымдастыру
65. Магистратура мен докторантураның кәсіби оқу бағдарламасын меңгеру тек күндізгі
бөлімде ғана жүзеге асады. Магистратура/докторантураның оқу жылы академиялық кезеңнен
(семестрден) тұрады, оқу кезеңі теориялық білім алу мен ғылыми-зерттеу (тәжірибе-зерттеу)
жұмыстары, бағылау кезеңі – аралық бағылау/қорытынды бағылау кезеңі, қорытынды
аттестация және практика мен демалыс кезеңдерін қамтиды. Бір акдемиялық кезеңнің
ұзақтығы 15 атпадан тұрады. Академиялық және қорытынды кезеңдерді, парктика мен
демалыс кезеңдерін, сондай-ақ оқу жылы аясында өткізілген іс-шаралар кезеңін
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ұйымдастыру магистратура мен докторантураның акдемиялық күнтізбесінде көрсетіледі.
Аралық аттестация/қорытынды бақылаудың ұзақтығы 2 аптадан кем болмауы керек. Оқу
жылындағы демалыс ұзақтығы 7 аптадан кем болмауы керек.
66. Магистратура/докторантураның академиялық күнтізбесі университеттің ЖОО
кейінгі білім беру Институты өндіреді, оқу жұмысы жөніндегі проректор бекітеді және жаңа
оқу жылының басталуына 1 ай қалғанға дейін білімгердің оқу бағдарламасы турады ақпарат
Тіркеу офисі қызметкерлеріне жіберіледі.
67. Магистратура/докторантураның оқу бағдарламасын меңгеру білімгердің
аудиториялық (тығыз қарым-қатынаста) және аудиториядан тыс (өз бетінше) білім алуы
арқылы жүзеге асады. Теориялық оқудың әрбір аудиториялық жұмысы магистратурада
профиьлді білім алушының 3 сағаттық өздік жұмысымен, магистратурада ғылымипедагогикалық білім алушының 4 сағаттық өздік жұмысымен және Ph.D докторантурада
және профильді докторантурада білім алушының 6 сағаттық өздік жұмысымен қатар жүреді.
68. Магистратура/докторантурада білім алушылардың аудиториялық жұмысының
өтетін және жалғасатын орнын академиялық және бақылау кезеңдерінде, сондай-ақ істәжірибе кезеңінде оқу ісі жөніндегі проректоры күн тәртібі арқылы бекітеді. Сабақтың,
педагогикалық әс-тәжірибенің, аралық және қорытынды бақылау аттестациясының кестесін
Тіркеу офисі қызметкерлері жүзеге асырады, олар жоо кейінгі білім беру Институтында
кесте құрастыруға жауапты, сондай-ақ білімгерлер мен магистратура/докторантураның білім
беру бағдарламасының профессорлық-оқытушылық құрамын келесі кезеңнің басталуына кем
дегенде 2 апта қалғанша ақпаратпен қамтамасыз етуі керек. Кестенің нақтылануына
деканның оқу-әдістемелік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары жауапты.
69. Білімгерлердің аудиториялық жұмысын модульді түрде ұйымдастыру теориялық
пәндерді оқыту аясында жүзеге асады, сондай-ақ технологиялық кешенді оқытудың
көмегімен пәндерді меңгеруді ұйымдастыру пәндерді оқудың қорытынды принциптерін
сақтаған жағдайда орындалады (пререквизиттер мен постреквизиттер).
70. Өзіндік жұмыспен байлансыты магистратура/докторантураның білім беру
бағдарламасының ППС педагогикалық күші білімгердің барлық өзіндік жұмысының жалпы
сағатының кем дегенде 25-30 пайызын құрауы тиіс. Өзіндік жұмысты орындау бойынша
кеңес беру сағаттары жеке кестемен нақтыланады.
71. Магистратура/докторантура білімгерлері Интернет желісіндегі ҚазҰУ-дың вебсайтында онлайн тіркеуден өткеннен кейін ғана теориялық оқу курсы бойынша сабаққа
қатыса алады.
72. 1-семестрдің пәндеріне тіркелу үшін мына негіздемелер орындалуы керек:
- білімгерлер тізіміне қосылу туралы бұйрық;
- семестр үшін ақы төлеу (ақылы оқыған жағдайда).
Келесі семестр пәндеріне тіркелу үшін, сонымен бірге пәндерді қайта оқу үшін мына
негіздемелер орындалуы тиіс:
- талап етілген пән-пререквизитін меңгеру;
- семестр үшін ақы төлеу (ақылы оқыған жағдайда).
Тіркеуден өту мерзімі академиялық күнтізбеде көрсетілген. Пәнді қайталап оқу тек
ақылы түрде жүзеге асады.
73. Білімгердің сабаққа қатысу тізіміне тіркелуіне эдвайзерлер мен тіркеу регистраторы
қызметкерлері жауапты. Білімгерлерің пәндерге тіркелуі ағымдағы академиялық кезеңнің
сабақ кестесін құрастыруға негіз болады.
74. Магистратура/докторантурада 1-ші жылы оқып жатқан білімгерлердің 1-семестрде
сабаққа қатысуын тіркеу магистрлік және докторлық бағдарлама эдвайзерлерінің көмегімен
жүзеге асады.
75. Магистратура/докторантурада оқып жатқан білімгерлердің екінші немесе
жалғасатын семестрде сабаққа қатысуын тіркеу жеке оқу жоспары негізінде жүзеге асады.
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3.5. Магистратура мен докторантурада білім алушылардың ғылымизерттеу/тәжірибе-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру
76. Магистратура мен докторантурада білім алушылардың ғылыми-зерттеу/тәжірибезерттеу жұмыстарын ұйымдастыруды жоғары квалификациялы ғылыми-педагогикалық
кадрлармен, лабораторлық-зерттеу және ғылыми-әдістемелік базалармен қамтамасыз етілген
бітіртуші кафедралар жүзеге асырады. Пәнаралық мәнге ие білім алушылардың ғылымизерттеу/тәжірибе-зерттеу жұмыстары екі немесе одан да көп факультет немесе кафедрада
жүзеге асуы мүмкін.
77. Магистрант/докторанттардың дайындығын жүзеге асырушы бітіртуші кафедралар
шетелдің бетке ұсар кредиттелген мекемелерімен, ғылыми орталықтарымен, халықаралық
кәсіби ассоциация мен ұйымдармен ғылыми-білім беру қарым-қатынаста болуы тиіс, ол
ғылыми-зерттеу және зерттеу-тәжірибе қызметі үшін жоғары квалификациялы мамандардың
шетелдік дайындықтарын жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
78. Магистратура мен докторантурада білім алушылардың ғылыми-зерттеу/тәжірибезерттеу жұмыстары жеке жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асады. Бітіртуші кафедра
магистранттар мен докторанттардың диссертациялық зеттеу тақырыптарының сәйкестігін
қамтамасыз етуі керек және докторанттардың кафедра мен факультеттің ғылыми-зерттеу
бағытындағы диссертациялық зерттеулерін қамтамасыз етуі керек және ЖОО кейінгі кәсіби
оқу бағдарламасымен білім алушылардың ғылыми жобаларға және университет НИИ
назарын аударту керек.
79. Магистрант/докторанттардың ғылыми жетекшісі/кеңесшісі білімгердің зерттеу
жұмысының өтуіне барлық жағдайды жасауы тиіс (қажетті қайнар көздер мен ресурстарға
жол ашу; көмектесу және зерттеу жұмысын орындау барысында кеңес беру; оқып жатқан
мәліметтер туралы айту; қажетті жағдайда білімгердің зерттеу жұмысын жүргізуді басқа
ғылым және білім ұйымдарында өткізу, оның ішінде танымал әлемдік шетел орталықтары да
бар; зерттеу қорытындысын жариялымға дайындауға көмектесу; білімгердің оқу
бағдарламасын меңгеруінде туындаған басқа да қиындықтарды шешу).
80. Магистранттың ғылыми жетекшісі/докторанттың ғылыми кеңесшісі білімгердің
дайын болған диссертациялық жұмысына объективті баға беруі керек және оны
диссертацияны ел алдында қорғау барысына дайындауы керек.
81. Магистрант/докторанттың ғылымижетекшісі/кеңесшісі бағдарламаның сапасы мен
қорытындысына, сондай-ақ ғылыми іс-тәжірибе базасын таңдауға, білімгердің зерттеу және
кәсіби практикасына жауапты.
82. Магистранттар мен докторанттардың дайындығын жүзеге асыратын бітіртуші
кафедра білімгерлердің зерттеу жұмыстарын теориялық және қосымша зерттеудің үлкен
бағдарламасы аясында ұйымдастыруы керек және апробация үшін алынған қорытындының
мүмкіндіктерін қамтамасыз етуі керек.
83. Бітіртуші кафедралар жиі өтіп тұратын ғылыми-практикалық семинар
бағдарламаларын жүзеге асыруы керек, ол магистратура мен докторантура білімгерлерінің
ғылыми бірлестік пен академиялық емес секторлардың өкілдері үшін өткізілетін ғылымизерттеу жұмыстарын анықтайтын презентациялар.
84. Бітіртуші кафедралар магистратура/докторнатура білімгерлерінің лабораторлықтехникалық және ақпараттық ресурстар мен зерттеу жұмыстарына жүргізілетін ағымдағы
үздіксіз бақылауға қажетті зерттеу жұмыстарымен қамтамасыз етуге жауапты.
85. Магистратура/докторантура білімгерлерінің ғылыми-зерттеу/тәжірибе зерттеу
жұмыстарын жоспарлау білім беру бағдарламасының оқу жоспарына сәйкес семестр сайын
жүзеге асады. Білімгерлердің әрбір академиялық кезеңінің соңында ғылыми жетекші/ғылыми
кеңесшінің қатысуымен зерттеу жұмысының өту қорытындысына презентация ұсынылады.
86. Магистратура білімгерінің ғылыми-зерттеу/тәжірибе-зерттеу жұмыстары, тәжірибезерттеу жұмыстарынан басқа бірінші оқу жылының соңында курстық жұмыс жазу мен оны
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қорғауды да міндетке алады, магистрлік диссертацияны жазу және қорғау екінші оқу
жылында жүзеге асады.
87. Докторантурада оөитын білімгердің жұмысына ғылыми - зерттеу/ эксперементалдызерттеулер енуі міндетті. Диссертацияға кіретін басты шарттар:
- Диссертациялық зерттеу жұмысы ағымдағы 6 оқу сестірінде жасалуы тиіс – 6
кредит;
- Диссертация бойынша ғылыми мақалалар жарық көруі керек – 14 кредит;
- Шет елдік ЖОО-да докторант ғылыми тәжірбиеден өтуі керек – 8 кердит.
88. Курстық жұмыстың, курстық жобаның және докторлық диссертация жобасының
құрылымы мен мазмұнына қойылатын талаптар университеттің нормативті құжаттарына
сәйкес анықталады.
89. Мемлекеттік білім беруге тапсырыс аясында магистратураның білім беру
бағдарламасын меңгеру барысында алыс және жақын шетелдің алдыңғы қатарлы ЖОО-дан
немесе үлкен зерттеу орталықтарына барып іс-тәжірибеден өтуге мүмкіндігі бар.
Докторантура білімгерлеріне алыс және жақын шетелдің алдыңғы қатарлы әлемдік ғылыми
орталығына немесе жоо-на (кем дегенде 2) барып іс-тәжірибеден өту міндеттелген. Шетелге
шығып с-тәжірибеден өту бағдарламасы білімгердің ғылыми-зерттеу/тәжірибе-зерттеу
жұмыстарының дайындығымен және жеке жоспарымен өңделеді және факультеттің Ғылыми
кеңесінің шешімімен нақтыланады. Іс-тәжірибемен шетелге шығу ұзақтығы және
қаржыландыру нормативі ҚР ҒБМ нормативті құжаттарымен және шетелде оқушылар мен
ППС университетінің іс-сапар тәртібі туралы Ережемен орнатылады.
90. Білімгерлер іс-тәжірибемен шетелге шығудың қорытындысы жөнінде бітіртуші
кафедраның жиналысында есеп береді. Сондай-ақ білімгерлердің есебі факультеттің Ғылыми
кеңесінің жиналысында да тыңдалады және ЖОО кейінгі білім беру Институтына жіберіледі.
91. Әрбір оқу жылының соңында бітіртуші кафедралар білімгерлердің іс-тәжірибемен
шетелге шығуына және шетелдік ғылыми жетекші/кеңесшінің жұмысына қорытынды анализ
жүргізеді және сол мәліметтердің аналитикалық мәліметтерін университеттің жоо кейінгі
білім беру Институтына таныстырады.
92. Магистранттың зерттеу жұмысының қорытындысы кем дегенде 1 ғылымиәдістемелік басылымда жариялануы керек, оның ішінде ғылыми мақалалар, алдыңғы
патенттер
(патенттер),
баяндамалар,
халықаралық,
республикалық,
аудандық
конференциялардың баяндамалар тезисі, шолу ақпарат, аналитикалық шолу мен ақпараттар
парағы да бар.
93. Докторанттың зерттеу жұмысының қорытындысы кем дегенде 7 ғылымиәдістемелік басылымда жариялануы керек, оның ішінде:
- шетел ғылыми басылымдарында бір немесе бірнеше мақалалар, олар Thomson Reuters
компаниясының ғылыми журналында осы деректер базасының нөлдік емес импактфакторына немесе Scopus деректер базасына кіреді,
- отандық ғылыми-әдістемелік басылымда кем дегенде 3 мақала, олар білім және
ғылым саласының бақылау Комитетімен (БҒСБК) ұсынылған;
- халықаралық ғылыми/әдістемелік конференцияларда кем дегенде 3 рет ел алдында
сөйлеу, оның ішінде бір халықаралық конференцияда.
94. Магистранттар мен докторанттардың ғылыми/әдістемелік мақалаларында қорғауға
түсетін диссертациялық жұмыстың басты ережелері көрсетілуі керек.
95. Ғылыми есеп, ғылыми мақалалар мен диссертациялық жұмысқа дайындық кезінде
плагиат жасаған немесе басқа зерттеушілердің тәжірибе-зерттеу жұмыстарының
мәліметтерін рұқсатсыз қолданған жағдайда, сонымен бірге фальсифицияланған
мәліметтерді қолданған жағдайда магистратура/докторантура білімгерлері Дисциплинарлы
комитеттің шешімі бойынша жоо кейінгі білім алу бағдарламасында қайта оқу құқығынан
айырыла отырып университеттен қуылады.
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3.6. ЖОО кейінгі кәсіби оқу бағдарламасында білі алушылардың тәжірибесінің
ұйымдастырылуы мен өтуі
96. Магистратура/докторантурада білім алушылардың іс-тәжірибесі жоғары
квалификациялы мамандарды кәсіби дайындаудың басты компонентін құрайды. Іс-тәжірибе
база болып табылатын ұйымдарда өткізіледі – мекемелерде, жоо-да, ғылыми-зерттеу
институттарында, ұйымдарда және т.б.
97.
PhD
докторантура/магистратураға
ғылыми-педагогикалық
білім
беру
бағдарламасына, олардың практикасы, профильді магистратура/докторантураның зерттеу
және кәсіби практикасы кіреді.
98. Кәсіби (өндірістік) іс-тәжірибе оқу барысында алған теориялық білімді бекіту және
кәсіби біліктілік пен компетенцияда қалыптастыру, сондай-ақ берілген тәжірибені меңгеру
мақсатында жүргізіледі.
99. Педагогикалық іс-тәжірибе жаңа білім алу, үйрену және жоғары білім беру
жүйесінде сабақ беру әдістемесін істеп жаттығу мақсатында жүргізіледі. Педагогикалық істәжірибе теориялық білім алу кезінде де оқу барысынан қол үзбей өткізіле береді.
100. Зерттеу және кәсіби (өндірістік) іс-тәжірибе білімгердің диссертациялық
зерттеуінің тақырыбымен анықталады.
101. Магистратура/докторантурада оқу бағдарламасымен білім алушылардың істәжірибесі мемлекеттік жалпыға ортақ білім беру стандартының бекітілген академиялық
күнтізбесіне сәйкес жүргізіледі.
102. Білімгердің зерттеу және кәсіби (өндірістік) іс-тәжірибесі ұйымдар, мекемелер,
орталықтар және ғылыми-зерттеу ұйымдары базасында келісімшарт негізінде жүзеге асады.
103. Іс-тәжірибеге оқу-әдістемелік басшылық етуді және оның орындалу сапасын
бақылауды магистрант/докторант дайындықтан өткен бітіртуші кафедра жүзеге асырады.
104. Педагогикалық іс-тәжірибенің өтуі білім беру ұйымдары (колледж, жоо), соның
ішінде ҚазҰУ факультеттері базасында жүзеге асады.
105. Бітіртуші кафедра іс-тәжірибеден өтушілерге қосымша дайындық жасайды.
106. Бітіртуші кафедралар докторантура мен магистратураның іс тәжірибелерінің,
факультеттің ғылыми кеңесі бекітетін және тәжірибеленушілерді керекті оқу- әдістемелік
құжатпен қамтамасыз ететін бағдарламасын жасайды.
107. Магистратурам мен докторантура үшін арнайы практикалық бағдарламаны
бітіруші кфедра ұйымдастырады. Факульте ғалымдарының шешімі бойынша, оқуәдістемелік құжаттар практикасымен қамтамассыз етіледі.
108. Факультет деканының бұйрығымен оқу орнынан практика жетекшісін және незізгі
практиканың практика жетекшісі тағайындалады. Оқу орнынан тағайындалған жетекші
тәжірибеден өтушілерге іс тәжірибе басталғанға дейін керекті дайындықты ұйымдастырады,
тәжірибеленкшілерге кеңес береді, тәжірибеленушілердің есебін тексереді, олардың
жұмыстарына пікір береді және профильді кафедраның меңгерушісіне жазбаша түрде
ескертулер мен ұсыныстары бар есеп береді.
109. Білімгерлердің зерттеу және кәсіби (өндірістік практика)практикаларында
жиналған мағлұматтарға анализ жасалып, практика құжаттары бір жүйеге келтірілуі керек.
Білім алушылардың есебі бітіртуші кафедра жиналысында тыңдалады және бекітіледі.
4. ЖОО кейінгі кәсіби оқу бағдарламасында білім алушылардың аралық және
қорытынды аттестациясының ұйымдастырылуы және өткізілуі
4.1. Магистранттар мен докторанттардыңағымдағы оқу аттестациясы және ғылыми
зерттеу жұмыстары, тәжірибелері (практикалары)
110. Ағымдағы ттестация – білімгердің кәсібі оқу бағдарламасы мен білім көлемін
бағлау және оқу бағдарламасын меңгергендігіне зейін сала отырып, ғылымизерттеу\эксперементалды-тәжірбие мен кәсіби тәжірбиесін бақылау болып табылады.
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111. Академиялық үлгерімнің аттестациялық түрлері – ағымдағы бақылау, аралық
бақылау, аралық аттестация, қорытынды аттестация.
112. Магистратура мен докторантуда білім алушылардың ағымдағы бақылау үлгерімі –
магистрант пен докторанттың оқу жетістігінің системалық тексерісі
113. Аралық бақылау – академиялық кезеңнің ортасында және соңында іске асып,
барысында дисциплинаны оқып, білім алушылардың оқу үлгерімін тексереді оған ағымдағы
бақылаудың қорытындысы және аралық бақылаудың қорытындысы кіреді.
114. Магистратура мен докторантурада оқитындардың аралық аттестация үлгерімі –
білім алушылардың бітіргеннен кейінгі экзамен түрінде оқу дисциплинасын меңгеру сапасын
бағалау мақсатындағы үдеріс.
115. Магистранттар мен докторанттардың оқу жұмысының аттестациясы төмендегідей
негізде орындалады:
- Мемлекеттік жалпы міндетті стандарт бойынша бекітілген стандарт бойыншы
теориялық оқу бойыншы кредит санын жинамаған білім алушы, ақылы түрде оқиды ;
- Білімнің соңғы бағалануы магистранттың аралық атестациядағы қорытындысымен
белгіленеді;
- Егер аралық аттетацияның қорытындысы бойынша магистрант немесе докторант
барлық пән бойыншы кредит жнамаса, ол дисциплинаны ақылы түрде қайта оқуға құқығы
бар.
116. Әр оқу дисциплинасы бойынша соңғы бақылаудың формасы мен тәртібі, сондай ақ
ауыстырудың ең кіші баллы (GPA) айлық мерзімде, факультеттің кеңесінің шешімімен
белгіленеді
117. Соңғы бақылау мерзімінің ұзақтығы – экзаменді сессия- және экзамендердердің
саны білім беру программасының және академиялық календардың бекітілген оқу планының
сәйкестігімен анықталады. Экзамен сессиясының ұйымдастырылуы мен өтуі декнаттың және
тіркеу офисінің мойнында. Емтихан кестесі ЖОО нан кейінгі институт келісімімен, оқу – ісі
проректоры бекітеді және білім алущылармен білім берушілерге соңғы бақылаудың
басталуына екі апта қалғанға дейін белгілі болады.
118. Магистратура мен докторантурада оқитындардың академиялық үлгерімінің
аттестациясы ағымдағы аттестацияның типтік ережелерінің сәйкестігімен орындалады.
Емтихан сессиясына кіру рұқсаттамасы факультет деканының колымен, білім алушының
аты, тегі, әкесінің аты, курсы, мамандығы және академиялық тобы көрсетілі, бекітіледі.
119. Бекітілген GPA баллын жинамаған білім алушы, келесі жылға қайта оқуға қалады.
Келесі жылы қайта оқуға қалған білім алушы бұлын қалыптасқан жеке оқу планы бойынша
оқуға құқылы немесе жаңа оқу планын жасауға болады.
120. Ауысуға келетин балл жинаған және келесі оқу курсына ауыстырылған білім
алушы, ақадемиялық қарызы болса сол дисциплинана ақылы түрде қайта оқиды.
121. Білім беру бағдарламаларында оқитын білім алушы – мемлекеттік білім гранты
иегерлері, келесі оқу жылына қалдырылса, мемлекеттік білім гоантынан айыралады да
алдағы оқуын ары қарай ақылы түрде оқып жалғастырады.
122. Білім беру бағдарламаларында оқитын білім алушы – мемлекеттік білім гранты
иегерлері, келесі оқу жылына өтіп, академиялық қарызы болса, гранттан айырылмай, сол
дисциплинаны ақылы түрде қайта оқып, емтихан тапсыру керек.
123. Білім алушының дисциплинаны ақылы түрде қайта оқуы белгіленген мерзімнен
кейін орындалады.
124. Білім алушының практикадан кейін алған бағасы теориялық білімнің бағасымен
теңеседі, жалпы GPA саны есептеліп, білім алушының келесі білім алу курсына өтуге
есептеледі.
125. Тәжірибеден өтушінің қорытынды бағасы есеп беруінің қорытындысы және іс –
тәжірибе жетекшісінің тәжірибеденөтушіге берген мінездемесі бойынша қойылады.
Брактика бағасын апеляцияға беруге немесе қайта қарауға болмайды.
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126. Кешірімді себепсіз іс- тәжірибеге келмей,соңында «F» бағасын алған білім алушы
келесі академиялық мерзімде оны ақылы түрде қайта өтуге тйісті.
127. Кешірімді себептермен қорытынды бағасы «I» болған білім алушы,кафедра
меңгерушісі, ғылыми жетекші, оқуорнының кеңесшісі және жетекшісі қолдаған, факультет
деканының атына өтініш жазып, практиканы келесі академиялық кезеңде тегін қайта өтуге
рұқсат алады.
128. Магистратура және докторантурада бағдарламаларында білім алатындардың
ғылыми-зерттеу/тәжірибелі-зерттеу жұмыстарының ағымдағы бақылауын магистранттың
ғылыми жетекшісі/ докторанттың кеңес коиссиясы орындайды. НИР/ЭИР қорытындылары
баға қойу үшін әрбір семестр соңында есеп түрінде орындалады. Нақты акдемиялық кезедегі
НИР/ЭИР орындауға қалдырылған кредит саны кәсіби оқу программасының оқу
жоспарымен анықталады.
129. Ағымдағы бақылауға баға қоюда ғылыми жетекші және кеңес комиссиясы келесі
қажеттіліктерді бағалайды:
а) тәжірибе- зерттеу жұмысының сапасы;
б) ғылыми/әдістемелік семинарларға қатысуының саны мен сапасы;
в) НИР/ЭИР тақырыбына жазылған ғылыми/әдістемелік публикациясының саны мен
сапасы.
130. НИР/ЭИР соңғы бақылауы курстық жұмыстын, курстық проектті, докторлық
диссертация проектісін т.б қорғау түрінде өтеді. НИР/ЭИР ды орындауда баға қоюда келесі
қажеттіліктер бағаланады:
а) зерттеліп отырған мәселенің әдебетті толық қамтуы;
б) зерттеу әдісін таңдау адекваттылығы;
г) ториялық анализдың тереңдігі және алынған мәліметтің өңделуінің адекваттылығы;
д) презентация сапасы.
131. НИР/ЭИР соңғы бағасын апелляцияға және қайта қарауға беруге болмайды.
132. Докторанттар ЖОО нан кейінгі Институтка НИР/ЭИР ды орындауларының әр
семестрлік есебінің көшірмесін , сондай- ақ кеңес комиссиясының жүшесі және факультет
декана қолдаған ғылыми жұмыстың дайын есебін береді.
4.2. Магистрант және докторанттардың қорытынды аттестациясы
133. Білім алушылардың қорытынды аттестациясы – магистрант/докторанттың оқу
жетістіктеренің, олардың алған білімдерін, мемлекеттік білім беру стандарттарына сай
тәжірибелерін анықтауға бағытталған мемлекеттік бақылауының формасы.
134. Білім алушылардың мемлекеттік қорытынды аттестациясы, академиялық
күнтізбеде және оқу жоспарында қарастырылған, құрамында мамандық бойынша кешенді
емтиханды тапсыру және диссертацияны қорғауы бар мерзімде өткізіледі.
135. Магистранура/докторантураға кешенді емтиғанды қабылдау және магистранттық
диссертацияны қорғауды Мемлекеттік аттестация комиссиясы орындайды. МАК төрағасы
білім облысындағы ҚР мүдделі органы болып табылады.
136. Магистратура және докторантура бағдарламаларының төраға кандидатуралары
және МАК мүшелері ЖОО нан кейінгі институтқа ағымдағы жылдың 15 қазанына дейін
таныстырылады. МАК мүшелерінде, бітіруші мамандарға сәйкес профилі, ғылыми немесе
академиялық дәрежесі болуы керек.
137. МАК мүшесі ректар университеті бұйрығымен 31 желтоқсанға дейін белгіленуі
керек және күнтізбелі жыл бойы орындалуы керек.
138. Магистранттар мен докторанттардың қорытынды аттестацияға қатысу рұқсаты
факультет деканы ұсынған, университет ректорының бұйрығымен, қорытынды аттестация
басталуына екі апта қалғанға дейін орындалады және мемлекеттік аттестация комиссиясына
ұсынылады.
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139. Кешенді емтихан бағдарламасын, оның өтуінің формасын және тапсырма
мазмұнын бітіртуші кафедра, магистратура/докторантура
дисциплинасының оқу
программасы негізінде жасайды.
140. Магистратурада білім алушылардың кешенді емтиханы магистрлық диссертация
қорғауға 1 ай қалғанға дейін өткізіледі, докторантурада біліп алушылардыкі докторлы
диссертацияны қорғауға3 ай қалғанға дейін орындалады. ИГА өтуінің графигі университет
ректорымен бекітіледі
141. Кешенді емтиханды кемінде 4 адамдан тұратын МАК қабылдайды, Олардың
ішінде магитрант/докторант ғылыми атағы бар коммися мүшелері отырады.
142. Кешенді емтихан қорытындысы әр білім алушыға жеке толтырылатын, ортатылған
форма протоколымен бекітіледі.
143. Бағаны жоғарғы бағаға жоғарылату үшін кешенді емтиханды қайта тапсыруға
рұқсат жоқ.
144. Кешенді емтихан бағасымен келіспейтін білім алушы, емтиханнан кейінгі жұмыс
күнінен кешікпей апилляцияға бере алады. Апилляцияны қарауға ректор бұйрығымен 5
адамнан тұратын комиссия құралады. Апилляция комиссиясы жұмысының қорытындысы
протоколмен бекітіледі
145. «Қанағаттанарлық» баға алғандарға, қорытынды аттестация кезінде, кешенді
тестілеуді қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.
146. Кешенді емтиханнан қанағаттанбайтын баға алған магистран/докторант, білім беру
мекемесінен шығарылады.
147. Кешірімді себептермен кешенді емтиханға келмеген магистрант/докторант МАК
төрағасы атына өтініш жазады, экзаменге қатыспау себебінің анықтама құжатын көрсетеді
және төрағаның рұқсатымен емтиханды осы комиссия отырысының басқа күнінде тапсыра
алады.
148. Кешенді емтиханнан жақсы баға алған магистран/докторант, диссертациялық
жұмысын қорғауға рұқсат алады. Магистрлік және докторлық диссертацияны қорғауға
жіберу рұқсаты университет ректорының бұйрығымен, диссертация қорғауға екі апта
қалғанға дейін орындалады.
149. МАК қа дейін магистрлік диссертациялар алдын ала қорғаудан өту керек және
бітіртуші кафедраның тексерісінен өту керек.
150. Магистрлік диссертацияны қорғау МАК тың кемінде 2/3мүшесі бар ашық
отырысында өткізіледі. Қорғауға бір күнде кемінде 6-8 диссертациялық жұмыс өткіліледі.
151. Магистрлік диссертацияны қорғау орындалады:
- ғылыми жетекшінің жаксы пікірі;
- диссертация тақырыбы бойыншы ғылыми баспаларда кемінде бір мақала немесе
мемлекеттік, халықаралық ғылыми конференцияларға қатысуы;
- бітіртуші кафедра отырысының қорғауға сипаттамасының протокол көшірмесі;
- диссертация жұмысының жан - жақты мінездемесін қамтитын рецензия және
магистрдың акдемиялық дәрежесіне үкім шығару мүмкіндіктері туралы аргументтер.
152. Ғылыми жетекшіден және\немесе кафедрадан аяқталған диссертациялық жұмысқа
жағымсыз пікір алған магистранттар қорғауға жіберілмейді.
153. Магистрлік диссертацияны ел алдында қорғау ғылыми дискуссия түрінде өтуі
қажетдискуссия түрінде және жоғарғы талапта, ғылыми этика сақталып өтілуі қажет.
Мемлекеттік аттестация комиссиясы диссертация объективтілігіне және диссертация
критерийларының орындалуына жауапты.
154. Магистрлік диссертация қорғаудың қорытындысы нақты форма протаколымен
рәсімделеді. Гак отырысының барлық протоколдаоы нөмірленген, бауланған және ГАК
жұмысының басталуына дейін , әр формада жеке кітап болп қыстырылуы қажет. Протоколты
ГАК хатшысы толтырады және мемлекеттік аттестация комиисиясы және төрағасы қол
қояды. ГАК жұмысы аяқталғаннан кейін барлық хаттамалар орнатылған тәртіпте сақталуға
ЖОО архивіне жіберіледі.
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155. Магистранттардың қорытынды аттестациясы аяқталғаннан соң ГАК төрағасы ИГА
қорытындысы туралы есеп дайындайды және екі аптада университет ректорына тапсырады.
156. Қорытынды мемлекеттік аттестациядан өтіп, магистратураның кәсіби ғылыми
программасын меңгергенін дәлелдеген магистрантқа, ГАК академиялық магистрлік санаты
беріледі.
157. Магистранттардың дипломының дұрыс толтырылуы факультет деканының,
университеттің және ЖОО нан кейінгі институттың тіркеу регистрациясы жауапты.
158. Докторанттардың диссертация жұмысы қорғалыны өтуінің бақылауы және жалпы
ұйымдастырылуы сондай ақ диссертация жұмысының маниторингін университеттің
ғылыми кадрлар аттестациясы және дайындық бөлімі орындайды.
159. Докторлық диссертация қорғау диссертация кеңесі отырысында орындалады.
Қорғауға күніне 4 диссертациялық жұмыстан көп диссертация қорғалмайды.
160. Философия ғылымдары докторы (Ph.D.) дәрежесінің диссертациялық жұмысы
бітіртуші кафедрада алдын ала экспертизадан өтуі қажет.
161. Докторлық диссертация қорғау:
– ғылыми кеңесшілердің жағымды пікірлері;
– кем дегенде 7 ғылыми мақала, онымен қоса ҚР ҒБМ ККСОН кеңес беруімен
диссертация тақырыбына сай ғылыми басылымдарда 3 мақалала, Thomson Reuters
компаниясының ғылыми журналында осы деректер базасының нөлдік емес импактфакторына немесе Scopus деректер базасы бар халықаралық ғылыми журналда 1 мақала,
халықаралық ғылыми конференциялар мәліметтерінде 3 мақала, онымен қоса шетел
конференция мәліметтерінде 1 мақала;
- бітіртуші кафедра жиналысының хаттамасынан қорғау туралы кеңестерді жазып алу;
- ғылыми кеңесшілердің жақсы пікірі;
- кемінде 7 ғылыми мақала, оның ішінде 3 макала диссертация тақырыбында ғылыми
баспаларда, 1 мақала халықаралық ғылыми (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters)
журналда, 3 мақала халық аралық ғылыми конфференцияда, оның ішінде 1 мақала шет елдік
конференцияда жариялануы
- Бітіртуші кафедра отырысы протоколынан қорғауға рұқсат беру құжаты
- 2 ғылыми рецензенттің, 2 рецензиясы болуы – тиіс.
162. Ғылыми кеңесшіден жағымсыз пікір алған докторант диссертация қорғауға
жіберілмейді.
163. Докторлық диссертация қорғалуының қорытындысы стенограммамен рәсімдереді.
Докторлық диссертация қорғалуының қорытындысы бойынша, диссертация кеңесі екі
шешімнің бірін қабылдайды:
- докторантқа философия ғылымы докторы дәрежесін беру;
- докторантқа филосифия ғылыми дәрежесін бермеу.
164. Философия докторы немесе профиль докторы ғылыми атағы тағайындалған
жағдайда, диссертация кеңесінің ғылыми хатшысы докторанттың ортатылған фомадағы
докторлық диссертация қорғау туралы жеке жумысын қалыптыстырады. Ол камитетке,
қорғалған сәттен 30 күнтізбелі күнге дейін камитетке жіберілуі қажет.
165. Доктораттар докторлық жұмыстарын сәтті қорғағаннан кейін, 5 жұмыс күнінің
ішінде, «Ғылыми техника ақпараттарының ғылыми орталығына» диссертацияның 1
көшірмесін және 2 көшірмесін мемлекеттік тіркеуге таныстыруы қажет.
166. Докторанттардың аттестациялық жұмысын қарастыру комитетте тіркелген күннен
бастап, 4 ай ішінде қарастырылады.
167. Тағайындау ережесіне сай, ғылыми дәрежені комитет орнатады.
168. Философия докторы ғылымы немесе профиль докторы атағы тағайындалғандарға,
мемлекеттік үлгідегі дипломдар беріледі
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5. Магистратура және докторантура кәсіби оқу бағдарламалырында білім
алушылардың құқықтары мен міндеттері
169. Әл-Фраби атындағы ҚазҰУ магистранттары мен докторанттарының ҚР «Білім
туралы», «Ғылым туралы» заңының анықтамасы бойынша құқықтары мен міндеттері бар.
170. Магистранттар мен докторанттар жеке жоспарда қарастырылған барлық
жұмыстарды уақытылы және сапалы істеуге міндетті.
171. Магистранттар мен докторанттар:
- Әр жұмыс кезеңінің соңында барлық қажетті жасбаша мәліметтерді уақытылы
өткізуге;
- Өздерінің ғылыми жетекщілерінен алған ескертулер жазбасын енгізуге;
- Орнатылған есеп тапсыру ерзімін сақтауға;
- Университеттің административті бөлімшелеріне тегінің, мекен- жайының,
контактілерінің өггерулерін уақылы хабардар етуге;
- Ғылыми жетекшіге, кеңесшіге, эдвайзерге пайда болған келеңсіз мәселелерді
уақытылы айтуға – міндетті.
- Берілген мерзім ішінде магистірлік\докторлық диссертацияны жазып бітіру;
172. Кадрларды дайындау мақсаты аясында мемлекеттік білім беру тапсырысымен
түскен магистранттар мен докторанттар өз кезегінде үш жақты келісімшарт дайындап, оның
талаптарын орындауы керек.
173. Магистранттар мен докторанттар ғылыми жетекші, кеңесші таңдауда және басқа
да қиындықтарды шешуде эдвайзерден көмек сұрауына болады.
174. Магистрант-докторант пен оның ғылыми жетекші-кеңесшілерінің арасында
түсініспеушілік туындаған жағдайда магистрант-докторант даулы мәселелерді шешу үшін
келісім комиссиясынан көмек сұрауына болады. Қажет болған жағдайда Ғылыми кеңес
ғылыми жетекші-кеңесшіні алып тастап, магистрант-докторантқа жаңа ғылыми жетекшікеңесші тағайындау туралы шешім шығара алады.
175. Магистрлік және докторлық білім беру бағдарламасының жүзеге асу барысында
туындаған барлық даулы мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарымен шешіледі.
176. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистранттары мен докторанттарының Заңда
көрсетілмеген басқа да құқықтары мен міндеттері ҚР нормативтік құқықтық актісімен
жүзеге асады.
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§15
МАГИСТРАТУРА МЕН ДОКТОРАНТУРАДАҒЫ ҚОРЫТЫНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
АТТЕСТАЦИЯЛАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕЖЕСІ
1. Жалпы ереже
1. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дегі магистратура мен докторантурадағы МАҚ-нақты
жаднамасы ҚР-ның «Білім» мен ҚР-ның «Ғылым» заңына сәйкес өңделген және 23 тамыз
2012 жылы №1080 бқйрығымен ҚР Министірлігі бекіткен.
2. ҚазҰУ ғылыми-әдістеме кеңесінің отрысында 2010 ж. 28.01. №3 хаттамасымен
бекітілген «Магистратурадағы қорытынды аттестациялау талаптарын» алмастыратын нақты
жаднама. Әл-Фараби атындағы ҚҰУ ректорының 2007 ж. 05.09. №175-бұйрығымен
«Докторантура Ph.D. экспериментальды білім беру бағдарламасын жүзеге асыру тәртібі»
бекітілді.
3. Бұл жаднама әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де ЖОО кейінгі магистрларды дайындау
кәсіби-оқу бағдарламасымен (магистратура бағытындағы және ғылыми-педагогика білім
бағдарламасымен) және докторларды дайындау (Ph.D докторантура бағытындағы,
докторантура кәсіби-білім бағдарламасымен) білімгерлерді МҚА іс-шарасының міндетті
талаптары мен өткізу тәртібін анықтайды.
4. Бұл жаднама барлық қызметкерлік бөлімдер (факультеттерде, кафедрада қаржы және
ғылыми бөлімдерде т.б) және ЖОО кейінгі білімді мамандарды даярлау үшін.
5. ЖОО-кеінгі білім, кәсіби-оқу бағдарламасы бойынша МҚА, қарастырылған
академиялық күнтізбе мен мамандық жұмыс-оқу жопарына сай, білімгерлердің кешенді
емтихандарды тапсырып, диссертация қорғауы мезгілінде өткізіледі.
6. ЖОО кейінгі білім, кәсіби-оқу бағдарламасын МҚА-ға, жұмыс-оқу жоспары
талаптарынасай жұмыс-оқу бағдарламасын толыққанды игерген білімгерлер жіберіледі .
7. Бітіруші курс білімгерлері жұмыс және жеке оқу жоспарының талаптарын
орындамаған жағдайда МҚА жіберілмейді және жазғы семестрді өткізбей, сол оқу курсында
қалдырылады.
8. Магистратура және докторантура білімгерлерін МҚА жіберу, ректордың
бұйрығымен МҚА-дың басталуына екі апта қалғанға дейін рәсімделеді.
9. Кешенді емтихандарын қанағаттанарлық бағаға тапсырған магистранттар мен
докторанттар диссертация жұмысын қорғауға жіберіліді.
Іс-шара маманданған МАК төрағасының ұсынысы негізінде, қорғауға екі апта қалғанға
дейін ректор бұйрығымен рәсімделеді.
10. Кешенді емтихандарды қабылдау былайша іске асырылады:
-магисторлық диссертация қорғауға дейін 1айдан кешіктірмей.
-докторлық диссертация қорғауға дейін 3айдан кешіктірмей.
11. Кешенді емтихандар қабылдау кестесі мен диссертация қорғау графигі академиялық
күнтізбеге сай, унивесититет ректорымен немесе оның міндеттеген оқу жұмысы
проректорымен бекітіледі де, МАК жұмысының аяқталуына екі апта қалғанға дейін
кешіктірмей барлығына түгел хабарланып.бір күнде 6-8 магистрлік және 4 докторлық
диссертация қорғауға ғана жіберіледі.
12. Қайта тапсырылатын қорытынды аттестацияны тек, алдыңғы қорытынды
аттестациядан F «қанағаттанарсы» баға алған тақырып аясында сұрақтар болады. Кешенді
емтиханды тапсыра алмаған білімгер үшін оқылытын пәндер тізімін сол жылғы оқу
жоспарына сай болады.
13. Кешенді қорытында аттестацияны тапсыра алмай оқудан шығып кеткен
білімгерлер, келесі жылдық кешенді қорытынды емтиханның басталуына кемінде 2 апта
қалғанға дейін, өтінішін МҚА басшысының атына жазып МАҚ-ты қайта тапсыруға
мүмкіндігі бар. Өтініш мынандй үлгіде болуы тиіс: «Мен, (білімгердің аты-жөні), 2012
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жылғы МАҚ-тан F «қанағаттанарсыз» баға алуыма байланысты, 2013 жылы өтетін МАҚ-ты
қайта тапсыруыма рұқсат етіңіз».
2. Магистратура және докторантуранның мемлекеттік аттестациялау комиссиясы
14. Мамандық бойынша мемлекеттік аттестациялау комиссиясы (МАК)
магистарнттардан – кешенді емтихан және магистратуралық диссертация қорғауын қабылдау
үшін, докторантурада – кешенді емтихан қабылдау үшін құрылады.
15. Мемлекеттік аттестациялау комиссиясына бітіруші мамандардың бағытымен сай
келетін ғылыми дәрежесі немесе ғылыми атағы бар үміткер төрағалар мен мүшелер
факультет атынан бітіруші кафедралардың қолдаухатымен ағымдағы жылдың 15 қазанына
дейін ұсынылады.
16. МАК төрағалары ретінде штат қызметкері емес беделді ғалымдар мен жоғары
білікті мамандар тағайындалады. Ұсынылған МАК төрағасын ҚР білім және ғылым
Министрлігі бекітеді. Бір тұлға Мемлекеттік аттестация төрағасы ретінде қатарынан екі
жылдан артық сайлана алмайды.
17. Мамандық бойынша білімгерлердің санына қарай МАК (мемлекеттік
аттестацияның комиссиясы) хатшысымен 4-8 адамнан құралған, мемлекеттік аттестация
комиссиясы 31 желтоқсанға дейін қабылданып, жыл бойына күші сақталатын ретордың
бұйрығымен бекітіледі. Аралас мамандықтар бойынша бірыңғай аттестациялау комиссиясын
құруға рұқсат беріледі.
18. Мемлекеттік қорытынды аттестациялау басталғанға дейін МАК-қа магистранттар
мен докторанттардың МҚА-ға кіру рұқсаты туралы бұйрықтың көшірмесі, бекітілген МАК
мүшелер тізімінің көшірмесі, емтихан қабылдау және диссертацияны қорғауға
(магистранттар үшін) арналған номерленген, тігілген және қыстырылған МАК-тың жеке
хаттама кітапшалары, бағдарлама мен емтихан қабылдау үшін бекітілген емтихан билеттері
ұсынылады.
19. Магистранттардың мемлекеттік қорытынды аттестациялауы аяқталғанда
мамандық бойынша МАК төрағалары МҚА-дың нәтижесі бойынша есеп жасайды және екі
апта көлемінде университет ректорна ұсынады.
20. Докторантура мамандығы бойынша МАК төрағалары университет ректорына
емтихан аяқталғаннан кейінгі ай көлеміндегі мерзімде кешенді емтиханның есеп
қорытындысын ұсынады.
21. МАК төрағаларының МҚА-ның нәтижесі бойынша жасалынған есебінің
уақытысында ұсынылу жауапкершілігі хатшыға жүктеледі. МАК төрағаларының есебі
бітіруші кафедра мәжілісінде, факультеттің ғылыми кеңесінде және университет көлемінде
талданады.
22. Магистратура мамандығы бойынша МАК төрағаларының МҚА нәтижесі
көрсетілген есебі мен ректордың қолы қойылған АТӘ мен берілген диплом номері
көрсетілген магистратура түлектерінің тізімі және докторантура мамндығы бойынша
жасалынған есеп ҚР БЖМ-не жіберіледі.
3. Магистратура және докторантурадағы кешенді емтихан қабылдауды
ұйымдастырудың реті
23. Магистратура және докторантура мамандықтары бойынша кешенді емтиханның
уақытылы, әрі сапалы ұжымдасқан түрде өту жауапкершілігін бітіруші кафедра, факультет
деканаты және ЖОО–дан кейінгі білім Институттарына артады.
24. Мамандық бойынша кешенді емтихандар жүйелі саналады да, пәнаралық
негізделген лайықты құрылымдағы түпкі мақсат екінші және үшінші деңгейдегі кәсіби
білімді бітірушілерді даярлау. Кешенді емтихандар ЖОО-кейінгі білім, кәсіби-оқу
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бағдарламасын оқыған кезеңдегі алған теориялық және тәжірибелік білім деңгейін анықтауға
көмектеседі.
25. Кешенді емтихандардың мамандық бойынша бағдарламамен құрылуы, талаптарға
сай магисторлық және докторлық дайындық деңгейіне қатысты, қалыптасу негізі
академиялық, әлеуметтік-тұлғалық және кәсіби үйлесімділігі, іс-әрекеттегі оқу
бағдарламаларымен сәйкес магистратурамен доторантура арнай пән оқу жоспарлары бойыша
анықталады.
26. Кешенді емтихандар бағдарламасы, магисторлық мамандықты даярлау кезінде, пән
аралық сипаттама беретін, тақырыптық бөлімдерді іске қосатын, негізі үйлесімді оқу
пәндерінің негізгі циклы мен бейім пәндер бағдарламасы. Бағдарлама бітіруші кафедрада
құрастырылып, бекіту үшін методикалық бюроға ұсынылады және қарастырылады.
Факультеттің ғылыми кеңесінде, оқу- жұмысы жөніндегі проректорымен, МҚА басталуына 1
ай қалғанға дейін кешіктірмей бекітіледі.
27. Бітіруші кафедра мамандық бойынша көрсетілген құжаттардың МАК мүшелеріне
уақытында ұсынылу жауапкершілігін артады.
28. Кешенді емтихан әр бір білімгерге жеке толтырылатын бекітілген хаттамасы
түрімен рәсімделеді.
29. Кешенді емтиханды, қанағаттанарлық бағаны жоғарлату мақсатында қайта
тапсыруға рұқсат жоқ.
30. Кешенді емтихан нәтижесіне қанағаттанбаған білімгер емтихан болған күннің
ертесіндегі жұмыс күнінде апеляцияға беруге құқығы бар. Университет ректорының
бұйрығымен апеляцияны қарау үшін құрамы 5 адамнан тұратын мамандық бойынша
біліктілік бағыты сай келетін тәжірибелі оқытушылардан апеляция комиссиясы
құралады.Апеляция комиссиясының жұмысықа сай шығарған қорытындысы бекітілген
хаттама түрімен рәсімделеді.
31. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған тұлғаға кешенді емтиханды дәл осы қорытынды
аттестация кезінде тапсыруға рұқсат берілмейді.
32. Кешенді емтиханда «қанағаттанарлықсыз» баға алған магистрант немесе докторант
білім беру немесе ғылыми мекемеден басшысының бұйрығымен шығарылады және оқуын
аяқтамаған азаматтарға аяқталмаған білімі жөніндегі анықтама беріледі.
33. Магистрант немесе докторант кешенді емтиханға бекітілген кесте бойынша белгілі
себептермен келмей қалған жағдайда, МАК төрағасының атына емтиханға келмеген себебі
көрсетілген құжаттар тіркелген өтініш жазады. Төраға шешім бойынша емтиханды басқа
күні осы комиссия мәжілісіне тапсыра алады.
34. Кешенді емтиханды қанағаттанарлық бағаға тапсырған магистрант немесе
докторант
диссертациялық
жұмысты
қорғауға
жіберіледі.
Магистратуралық,
докторантуралық дисертацияны қорғауға кіру рұқсаты МАК төрағасының ұсынысымен
диссертациялық жұмысты қорғауға екі апта қалғанға дейін университет ректорының
бұйрығымен рәсімделеді.
4. Магистратуралық диссертацияның қорғалу ережесі мен ұйымдастырылуы
35. Магистратуралық диссертацияның қорғалуы уақытылы әрі сапалы ұжымдасқан
түрде өту жауапкершілігін бітіруші кафедра, факультет деканаты және ЖОО-дан кейінгі
білім Институттары артады.
36. Магистратуралық диссертация – магистранттың ғылым саласының нақты
мамандығы бойынша өзекті проблемасы туралы өзіндік зерттеу нәтижесін талдап қорытуын
ұсынатын бітіруші біліктілік ғылыми жұмыс.
37. Магистратуралық диссертация МАК мүшелеріне ұсынылмастан бұрын алдын ала
қорғаудан өтіп, бітіртуші кафедра тарапынан «шығармашылық ұрлықтың» бар не жоқ екені
тексеріледі. Диссертациялық жұмыста «шығармашылық ұрлықтың» белгілері болған
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жағдайда диссертация қорғауға жіберілмейді және бекітілген тәртіп бойынша
университеттен шығарылады.
38. Магистратуралық диссертацияны қорғау белгіленген график бойынша МАК–тың
2/3 мүшелерінің қатысуымен ашық мәжілісте жүргізіледі. МАК мүшелерді диссертациялық
қорғаудың күні мен уақытысы, өткізіледін орны туралы ақпаратпен МАК хатшысы
уақытылы жетуізіп отыру жауапкершілігін артады.
39. Магистратуралық диссертацияның қорғалуы мына жағдайлар болғанда жүзеге
асады:
– ғылыми жетекшінің құптарлық пікірі;
– диссертация тақырыбына сай ғылыми басылымдарда кем дегенде бір басылымы
немесе халықаралық, республикалық ғылыми конференцияларға қатысуы;
– бітіртуші кафедраның хаттамадан алынған қорғалу туралы ұсыныстары;
– рецензенттің диссертациялық жұмысқа жан-жақты мінездемесі мен магистр
академиялық дәрежесін беру мүмкіндігі туралы дәйектелген рецензиясы;
40. Қорғалатын магистратуралық диссертация бағытына сай келетін рецензенттер
ретінде біліктілігі бар (ғалым немесе академиялық дәрежесі) тұлғалар өзге мекемелерден
тағайындалады. Рецензенттер факультеттің ғылыми кеңесінің негізінде университет
ректорының бұйрығымен бекітіледі.
41. Ғылыми жетекшілердің пікіріне қойылатын талаптар:
– ғылым саласы мен мамандық диссертациясының сай болуы;
– жұмыстың өзектілігіне сипаттама
– теориялық деңгей мен тәжірибелік қажеттілікке сипаттама;
–қойылған мәселелер шешімінің толықтығы, тереңдігі мен шынайылығы туралы
сипаттама;
–қорғалуға дайындық бағасы;
42. Магистратуралық диссертация рецензиясына қойылатын талаптар:
–жұмыстың өзектілігіне сипаттама;
– автордың ізденісіне сипаттама;
– магистратуралық диссертация авторының көзқарасына сараптама;
– магистранттың ғылыми зерттеу әдісті қолдану сараптамасы;
– магистранттың шешімдері мен ұсыныстарының дәлдік дәрежесі;
– магистранттың ұсынған шешімдеріне деген сенімділік сараптамасы;
– жұмыстың тәжірибелік қажеттілігі мен жаңашылдық сипаттамасы;
–диссертацияның жетіспейтін тұстары жайындағы сараптама;
43. Аяқталған диссертациялық жұмысына ғылыми жетекші немесе бітіртуші кафедра
тарапынан дәлелді қанағаттанарлықсыз пікір жазылған магистрант қорғауға жіберілмейді.
44. Аяқталған магистрант диссертациясы реценциясының мазмұны магистрантқа
қорғауға дейінгі бір-екі күннен кешікпей мәлімделінеді. Диссертацияға қанағаттанарлықсыз
рецензия жазылған жағдайда қорғауға ұсынылуы мүмкін.
45. Ғылыми жетекшінің және бекітілген рецензенттің диссертациялық қорғауға
қатысуы және сөз сөйлеуі міндетті. Бітіртуші кафедраның ғылыми жетекшісі немесе
рецензентті белгілі себеппен қорғауға келмеген жағдайда мемлекеттік аттестациялау
комиссиясына сәйкес құжаттар берілуге міндетті.
46. Магистрант диссертациялық жұмысқа жазылған міндетті рецензиядан басқа осы
немесе аралас бағыттағы мамандардың қосымша пікірлерін де ұсына алады. Барлық пікірлер
сәйкес мекеменің қолы қойылған және мөрмен куәландырылған болуы тиіс. Сол сияқты
мемлекеттік аттестациялау комиссиясына магистратура диссертациясының болмысын
ашатын басқа да материалдар ұсыныла алады (макеттер, образцы материалдар үлгісі,
бұйымдар және т.б.).
47. Магистратуралық диссертацияның ашық түрде қорғалуы ғылыми сипаттағы
пікірсайыс түрінде, жоғарғы талаптық, принциптік жағдайда және ғылыми этиканы сақтай
отырып өткізілуі керек. Сонымен қатар диссертациядағы ғылыми және тәжірибелік
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сипаттағы пікірлер мен ұсыныстар, дәлелді тұжырымдар пысықтаушы анализдер жаңалыққа
бастауы керек.
48. Диссертацияның сапалы әрі жан–жақты сарапталуына, қабылданған шешімнің
дәлелділігіне және магистр ғылыми дәрежесін алу үшін жазылған диссертацияны бағалау
барысында бекітілген критерилерге сай жоғары дәрежелі талаптармен анықтаудым МАК
міндеттейді.
49. Магистратуралық диссертацияны қорғау келесі рет бойынша жүзеге асады:
– МАК төрағасының диссертацияның қорғалуы, автордың аты-жөні, тегі туралы
хабарлауы;
– қажетті құжаттардың толықтығы мен магистранттың «оқу» биографиясына қысқыша
сипаттамамен МАК хатшысының сөзі сөйлеуі;
–15 минут көлеміндегі магитранттың баяндама жасауы;
– ғылыми жетекшінің сөз сөйлеуі;
– рецензенттің сөз сөйлеуі;
– магистранттың рецензент ескертулеріне және МАК сұрақтарына берген жауабы;
–диссертация бойынша ғылыми пікірталас;
–магистранттың қорытынды сөзі;
Бір магистрлік диссертацияның қорғалу уақыты 50 минуттан кем болмауы керек.
50. Магистр ғылыми дәрежесін алу үшін қорғалған диссертация қорытындысы
бойынша мемлекеттік аттестациялау комиссиясы диссертациялық жұмысқа – «А»-дан (өте
жақсы) «F»-қа (қанағаттанарлықсыз) дейінгі бағаны қоюға шешім қабылдайды..
51. Магистерлік диссертацияны бағалау келесі критерилер негізінде жүзеге асады:
–мамандықтың өзекті теориялық және қолданбалы аспектілерімен жұмыс сәйкестігі;
– бекітілген тақырып бойынша өзіндік ғылыми ізденіс;
– әдебиеттердің толықтығы мен қолданылған дереккөздердің өзектілігі мен
жаңашылдығы;
– шыққан нәтиженің ғылыми зерттеулерде, тәжірибелік жұмыстарда немесе оқу
үрдісінде қолданылу мүмкіндігі;
– материалдардың сауатты әрі нақты берілуі
– диссертациялық қорғаудағы баяндаманың сапасы (нақтылық, сауаттылық, кәсіби
терминдерді қолдану шеберлігі, негізгі айқындаушы материалдардың және т.с.с.);
– қорғау кезінде қойылған және рецензенттің ескертулеріне берілген жауаптың
толықтығы мен дұрыстығы.
Магистрлік диссертацияны қорғау кезінде теориялық деңгейі, ғылыми және
магистрдың теориялық дайындығы сонымен қатар ғылыми жетекші мен оппонент пікірі
ескеріледі. Шешім мәжіліске қатысушы комиссия мүшелерінің көпшілік даусымен
қабылданады. Дауыс саны тең болып қалған жағдайда МАК төрағасының дауысы шешуші
болып табылады.
52. Магистрлік диссертацияны қорғау қорытындысы, магистранттың жеке әр
қайсысына толтырылатын, бекітілген хаттама түрімен рәсімделеді және қорғау болған күні
МАК мәжілісінде хаттама толтырылғаннан кейін жарияланады. Хаттама МАК хатшысымен
толтырылады және төраға мен мемлекеттік аттестация комиссиясының мәжілісінде болған
мүшелерінің қолы қойылады. Бекітілген тәртіп бойынша МАК жұмысы аяқталғаннан кейін
барлық хаттамалар ЖОО-ның мұрағатына сақтауға жіберіледі.
53. Қорытынды мемлекеттік аттестациялаудан өткен, магистратураның кәсіби білім
бағдарламасын меңгергенін дәлелдеген және магистрлік диссертациялық жұмысын ашық
түрде қорғаған магистрантқа МАК шешімімен мамндығы бойынша магистр ғылыми
дәрежесі мен мемлекеттік үлгідегі тіркеуімен диплом юеріледі
54. Магистранттардың білім алу процесін аяқтауын тексеру, докторанттың басты
критериі. Егер білімге берілген мерзімнен курсты ерте аяқтап, диссертациясын қорғаған
жағдайда білімгерге магистрант дәрежесі де ерте беріледі.
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55. Қорғау нәтижесі бойынша қанағаттанарлықсыз деп қабылдаған диссертация қайта
қорғауға келесі қорытынды аттестация кезеңінде ғана өңделген түрінде ұсынылады.
Қанағаттанарлық деп қабылданған диссертациялық жұмыстың бағасын жоғарлату
мақсатында қайта тапсыруға рұқсат берілмейді.
56. Магистрант, теориялық білімді толықтай менгеріп, бірақ ғылыми-зерттеу жұмысын
менгере алмаған жағдай: диссертациясын келесі оқу жылы ақылы болімде оқи отырып,
қорғауға мүмкіндігі бар. Ескере кететін жайт, кереди ғылыми-зерттеу жұмысын тапсыра
алмағандай есептеледі.
4. Докторлық диссертация қорғауын жүргізу және ұйымдастыру
57. Жалпылама ұйымдастыру мен докторанттардың диссертациялық жұмысының
қорғалуын қадағалау сол сияқты диссертациялық жұмыс кеңестерінің мониторингі
университеттің ғылыми кадрларды дайындау және аттестациялау бөлімінің қадағалауымен
жүзеге асады.
58. Докторлық диссертация – нақты мамандықтың философия докторы (PhD) немесе
бағыт бойынша доктор дайындау білім беру бағдарламасы бойынша жазылған білікті
ғылыми жұмысы. Диссертация келесі талаптардың біріне сай болуы керек:
1) маңызды ғылыми сұрақтарды шешетін жаңа ғылыми дәлелденген нәтижесі болуы
керек;
2) қолданылуы маңызды қолданбалы есептерді шешетін, жаңа ғылыми дәлелденген
нәтижесі болуы керек;
3) жиынтығы нақты ғылыми бағыттардың дамуы үшін маңызды мазмұнды жаңа
ғылыми дәлелденген теориялық және(немесе) экспериментальдық нәтижесі болуы керек.
59. Докторлық диссертация жұмысын қорғау, құрамын университеттің Ғылыми кеңесі
бекітетін, Төрағасы – білім саласында уәкілетті мүшесі болатын диссертациялық кеңес
мәжілісінде жүзеге асады. Докторанттардың диссертация жұмысының қорғауын жүргізетін
және уәкілетті органдарға– білім және ғылым саласы бойынша білім және ғылым
Министерлігінің тексеру комитетіне философия (PhD) доктор немесе бағыт бойынша доктор
ғылыми дәрежесін тағайындау туралы хабарлайтын диссертациялық ұжымдасқан кеңес
болып табылады.
60. Диссертациялық кеңес қорғау барысындағы қабылданған шешімдердің сапасына
дәлдігі мен толық орындалғанына жауапкершілік артады.
61. Дипломдық жұмысты қорғау диссертация тақырыбы бойынша кем дегенде 7
ғылыми еңбек басылымға шыққанда жүзеге асады. Соның ішінде Комитеттің ұсынған кем
дегенде 3 басылымына оның ішіндегі кем дегенде біреуі (1), осы база бойынша импактфакторы төмен емес Thomson Reuters компаниясының ғылыми журналдарына немесе Scopus
базасына енетін халықаралық басылымы және 3-еуі халықаралық конференция оның біреуі
(1) шетелдік конференциялар болуы керек.
62. Диссертацияны алғашқы сараптамасы бітіртуші кафедраның мәжілісінде жүзеге
асады. Осы мақсатта докторант диссертациясын университеттің ғылыми кадрларды
дайындау және аттестациялау бөліміне тіркейді және ғылыми жұмыс жөніндегі проректорға
өтінішімен жүгінеді. Өтінішпен ұсынылатындар:
1) түптелмеген
түрдегі
диссортация
диссертация
(диссертация
МЖСТ
мемлекетаралық стандарт талаптары бойынша рәсімделеді 7.32-2001. Ғылыми зерттеу
жұмысының есебі. Рәсімдеу ережесі мен құрылымы. МЖСТ 7.1-2003. Библиографиялық
жазба. Библиографиялық сипаттама.Жылпы құрылу ережелері мен талаптары);
2) факультеттің ғылыми хатшысы куәландырған қолда бар Thomson Reuters және
/немесе Scopus базасындағы журналдар көрсетілген басылып шыққан ғылыми еңбектер
тізімі;
3) кеңсе-тіркеуінде куәландырылған транскрип көшірмесі, диссертация қорғауға кіру
рұқсаты бұйрығының выпискасы;
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4) және диссертация тақырыбын бекіту туралы ғылыми кеңес мәжіліс хаттамасының
выпискасы, және ғылыми кеңесшілерді тағайындау бұйрығының выпискасы;
63. Ғылыми жұмыс жөніндегі проректордың резолюциясы бар өтініші, диссертация
мазмұнын және докторантың басылымдарын оқығанын және жазбаша рецензияны негізге
ала отырып университеттің штатты қызметкерлерінен тұратын рецензенттерді (қорғалатын
диссертация саласы бойынша ғылыми дәрежесі бар бірі доктор кем дегенде екі
маман)тағайындаушы кафедра мәжілісінің төрағасына диссертация және басылымдардың
көшірмесі ұсынылады.
64. Рецензия мазмұнына қойылатын талаптар:
–
зерттелген тақырыптың өзектілігі;
–
дәлелдемелердің ғылыми тұрғыдағы нәтижесі;
–
ғылыми нәтижелердің теориялық және тәжірибелік қажеттілігі;
–
осы қосымшадағы 5.5 п. көрсетілген талаптарға сай диссертация
материялдарының басылымға толық шығуы туралы;
–
ескертулер мен ұсыныстар.
Докторантқа рецензия кафедра мәжілісіне 1 күн қалғаға дейін кешіктірмей беріледі.
65. Кафедра мәжілісінің алғашқы сараптама рәсімінің құрамына:
–
докторанттың сөз сөйлеуі;
–
кафедра мәжілісіне қатысушылардың сұрақтарына берілген жауап;
–
ғылыми кеңесшілердің немесе олардың келмей қалған жағдайында пікірлерді
тыңдау;
–
рецензенттің сөз сөйлеуі;
–
рецензенттің ескертулеріне берген жауабы мен олардың сұраныстары мен
ұсыныстарынан шығарған тұжырымы;
–
кафедра мәжілісіне қатысушылардың пікірсайысы;
–
қорытындыны қарапайым ашық түрде дауыс беру арқылы қабылдау.
66. Докторлық диссертацияның алғашқы сараптама қорытындысы мәжіліс
төрағасының қолы қойылатын, ғылыми кадрды дайындау және аттестациялау бөлімінің
бастығымен куәландырылатын, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор бекітетін кафедра
мәжілісі хаттамасының выпискасы түрінде рәсімделеді..
Қорытынды құрамынды: зерттелген тақырыптың өзектілігі, ғылыми нәтижелер мен
оның дәлдігі, ғылыми нәтиженің теориялық және тәжірибелік қажеттілігі, осы қосымшаның,
61п талаптарға сәйкес диссертация материялдарының басылымға шығуының толықтығы,
ұсыныстар мен ескертулер, рекоминдация беру не бермеу туралы қорытынды болуы керек.
67. Диссертацияны қорғау туралы рекоминдация берілген жағдайда докторант
диссертация кеңесіне келесі құжаттаарды тапсыруы керек:
1)диссертация кеңесінің төрағасына қорғауға қабылдау туралы өтініші;
2) Диссертация қалың переплетпен өңделген және 3 данасы болуы керек;
3) диссертацияны және диссертация аннотациясын үш тілде (әр тілдегі жазылған
көлемі 2 беттен кем болмауы керек – қазақша, орысша, ағылшынша) қатты переплет түрінде
және электронды тасмалдаушы құралдағы түрі;
4) алғашқы қорғау жөніндегі бітіртуші кафедра қорытындысы;
5) факультеттің хатшы ғалымының қолы қойылған ғылыми еңбектер тізімі мен
басылымдардың көшірмесі;
6) Ғылыми еңбектер тізімі болуы керек және ол факультет хатшысымен бекітілу керек;
7) ЖОО кадырларымен расталған жеке парақ (личный листок) болу керек;
8) Кеңсе тіркеушісінде куәландырылған диссертация қорғауға жіберу рұқсаты туралы
бұйрық выпискасы;
9) Қорғауға жіберілгендігі туралы үзінді көшірме (выписка);
10) Транскрипт;
11) Бакалавр мен магистратура дипломының нотариус арқылы бекітілген көшірмесі;
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68. Құжаттарды қабылдау диссертация кеңесінің хатшы ғалымының көмегімен жүзеге
асады. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторанттары докторантураның кәсіби оқу
бағдарламасын меңгерген мамандығы бойынша диссертациялық кеңесі ҚР басқа ЖОО
құрылған жағдайда, сол сәйкес мекемеге құжаттар тапсырады.
69. Кафедра қорытындысы негізінде диссертация кеңесі кеңес құрамынынан
қорғалатын диссертация мамандығы бойынша сарапшыны тағайындайды. Ол,
тағайындалғаннан кейінгі 10 жұмыс күнінің ішінде диссертация кеңесіне және докторантқа
келесі шешімдердің бірін ұсынуы керек:
–
диссертацияны ашық қорғауға ұсыну;
–
диссертацияны бітіртуші кафедраға қайта қарауға жіберу;
–
диссертацияның қателіктерін жөндеу үшін, диссертацяны қабылдамау;
70. Диссертациялық кеңес құжаттарды қабылдағаннан кейінгі 10 жұмыс күнінен
кешіктірмей қорғау күні мен уақытын анықтайды және сәйкес мамандық бойынша екі
рецензентті тағайындайды. Рецензент бола алмайтын тұлғалар:
–
ККСОН МОН РК қызметкерлері;
–
Докторанттық авторластары мен диссертация тақырыбы бойынша шығарылған
мақалалар;
–
Жетекші мен ЖОО-дағы ғылыми ұйымдар (кафедра, лаборатория бөлімдері)
диссертацияның ғылыми-зерттеу және\немесе қорғаушы, ұйымдастырушы болып табылады;
–
Диссертациялық кеңес мүшесі;
Сәйкес мамандық бойынша ғылыми дәрежесі бар (бірі ғылым докторы), әр түрлі
мекеме өкілдері рецензент ретінде тағайындалады, олардың бірі докторант білім алған жоо
немесе диссертациялық кеңесте қызмет жасайтын жоо-ның қызметкері болмауы тиіс.
71. Докторлық диссертацияға жазылатын пікірге (рецензияға) қойылатын талаптар:
–
таңдалынған тақырыптың өзектілігі;
–
диссертацияда қалыптасқан қорытындылардың және ұсыныстардың ғылыми
жағдайдағы дәлдігі мен жаңалығы;
–
(Ph.D.) доктор немесе бағыты бойынша доктор ғылыми дәрежесін беру туралы
мүмкіндігі дәлелденген қорытындылар
Докторлық диссертацияға жазылған пікір мазмұны диссертация қорғауға дейінгі он
күннен кешіктірмей докторантқа хабарланады.
72. Докторлық диссертацияны қорғау, арнайы бекітілген график бойынша
диссертациялық кеңестің ашық мәжілісінде, қорғалатын диссертация бағытына сәйкес 2/3
мүшесінің қатысуымен, міндетті жағдайда, мамандық бойынша кем дегенде 3 маманның
қатысуымен жүргізіледі. Докторлық диссертацияны қорғау ғылыми пікірталас сипатында
болуы керек. Диссертациялық кеңестің мәжілісі диссертация төрағасының басшылығымен
жүргізіледі. Төраға келмей қалған жағдайда немесе бірдей төраға мен хатшы–ғалым келмей
қалған жағдайда диссертация кеңесінің мәжілісі жүргізілмейді.
73. Алдағы қорғау жөніндегі мекенжайы, күні және уақытысы көрсетілген хабарламаны
диссертация кеңесінің хатшы–ғалымы белгіленген қорғау күніне дейін бір ай бұрын Комитет
(сайтқа хабарламаны тіркеу және енгізуғылыми кадрларды дайындау және аттестациялау
бөлімінде жүзеге асады ) және университет сайтына диссертация және қазақ, орыс, ағылшын
тіліндегі аннотацияларын қоса енгізіледі.
74. Диссертация кеңесінің төрағасы мен хатшы–ғалым қаралып отырған докторанттың
диссертациясының ғылыми кеңесші болған жағдайда өздерінің диссертация кеңес
мәжілісіндегі қызметін атқара алмайды. Төраға Комитетпен келіскен жағдайда
диссертациялық кеңес шешімі бойынша олардың қызметінің орындалу міндеті диссертация
кеңесінің бір мүшесіне жүктеледі.
75. Докторлық диссертацияны қорғауға бекітілген рецензенттердің қатысуы мен сөз
сөйлеуі міндетті. Кей жағдайларда жазбаша қанағаттанарлық рецензия ұсынылған жағдайда
рецензентке бұл диссертация кеңесінің мәжілісінде on-line видео-конференция түрінде сөз
сөйлеуге рұқсат беріледі.
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76. Бір диссертациялық кеңес мәжілісінде бір диссертация (1) жүргізілсе, бір күннің
ішінде 4 мәжілістен артық өткізілмейді. Бейнежазу жүргізіледі және барлық қорғау графика
түрінде ілінеді.
77. Докторлық диссертация қорғау рәсімікелесі тәртіппен жүзеге асады:
–
Төрағаның кворум туралы сөз сөйлеуі, мәжілістің өткізілу уәкілеттігі туралы,
докторанттарды, диссертация тақырыптары мен мамандықтарды таныстыру;
–
Хатшы–ғалымның ғылыми басылымдардың сәйкестігі мен толықтығын көрсете
отырып, нормативі талаптарға докторант құжаттарының сәйкестігі туралы сөз сөйлеуі;
–
20 минут көлеміндегі докторанттың баяндама жасауы;
–
докторанттың сұрақтарға жауап беруі;
–
ғылыми кеңесшінің сөз сөйлеуі;
–
рецензенттің сөз сөйлеуі;
–
докторанттың рецензент ескертулеріне берге жауабы ұсынысы бойынша шығарған
тұжырымы;
–
диссертациялық кеңес мүшелерінің пікірсайысы;
–
докторанттың қорытынды сөзі;
–
диссертация кеңесінің құрамынан төрағадан басқа үш адамнан түратын есеп беру
комиссиясының сайлауы;
–
ғылыми дәрежені алу өтініші бойынша жасырын түрде дауыс берудің өткізілуі;
–
есеп беру комиссиясының жасырын дауыс беру қорытындысы туралы төрағаның
сөзі, есеп беру комиссиясының хаттаманы бекітуі;
–
ашық түрде қорғау қорытындысын хабарлау;
–
диссертацияның қорғалуы негізінде диссертациялық кеңестің қабылдаған
қорытынды шешімі.
78. Диссертациялық кеңестің шешімі, оған мәжіліске қатысқан диссертация кеңес
мүшелерінің 2/3–уі дауыс берген жағдайда қабылданады.
79. Диссертациялық жұмысыт теріске шығарған жағдайда, апелляшияға беру үшін
докторант ректордың атына өтініш жазады. Өтініш жазар кезде дессиртацияны теріске
шығарғанына 2 айдан аспау керек.
80. Диссертациялық жұмысқа апелляция жазғаннан кейін, 10 күн ішінде 3
апелляциялық комиссия жиналады және олардың арнайы ғылыми атағы болуы керек.
Рецензет, ғылыми кеңесшісі немесе диссертацияның кеңескері мен
сарапшышы
апелляциялық комиссия мүшесі бола алмайды.
81. Аппеляциялық комиссияның негізгі жұмысы диссертацияны зерттей отырып,
ғылыми атақ беру. Аппеляциялық комиссия – өтінішті, диссертацияны және оның
дайындығын тексере отырып, өз тұжырымын 30 күн ішінде шығарады.
82. Аттестациялық комиссияның сараптамасын комисся мүшелеріне өткізіп,
диссертацияны екі жақты талқыға ала отырып, ғылыми атақ беру және бермеу туралы
шешеім шығарады. Оңды жауап болған кезде комиссия мүшелерінің қорытындысы
протоколга еніп, диссертация мен қорытынды 15 кун ішінде ҚР ККСОН МОН жіберіледі.
83. Аппеляциялық комиссияның шешімі 15 күн ішінде ғана жарамыд.
84. Диссертациялық қорғау бойынша қанағаттанарлық шешім қабылданған жағдайда
диссертациялық кеңестің хатшы–ғалымы докторанттың аттестациялық ісін бекітілген
құжаттар тізімімен құрастырылады. Аттестациялық іс ҒБСКБ БҒМ ҚР – ға (ККСОН МОН
РК) диссертация қорғалған күннен кейінгі 30 күнтізбелік күннің ішінде ұсынылуы қажет.
Аттестациялық істің уақытылы ҒБСКБ БҒМ ҚР – ға тапсырылу жауапкершілігі диссертация
кеңесінің хатшысына жүктеледі.
85. Докторанттың аттестациялық құжаттар тізімі:
1) Диссертацияның жазу үшін ЖОО-ға жазған өтініші. Өтініше диссертациялық кеңес
мүшелерінің және жОО проректорының қолы болу керек.
2) Диссертация қатты переплеттан өткен болуы керек және электронды нұсқасы болу
керек (CD-диск, флешка, т.б.) ;
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3) ғылыми диссертациядан жазылған үзінді мақалалар тізімі мен мақалалар;
4) Диссертация тіркеуге алынғандығы туралы есеп – орыс, қызық тілдерінде.
5) Диссертация өзге материялдардан көшірілмегендігі туралы Ұлттық ғылымитехникалық орталықтан анықтама.
6) Ғылыми кеңесшілердін пікірі.
7) Рецензенттер пікірі;
8) Диссертациялық кеңес мүшелеріні келу туралы (явочный лист) ақпарат беретін қағаз.
9) Диссертациялық кеңестің диссертацияны қорғау туралы бейнебаяны мен
стенограммасы, онда төраға мен хатшының қолы болуы керек.
10) ЖОО дипломының көшірмесі;
11) Кәсіби оқу бағдарламасын меңгергендігә туралы транскрипт көшірмесі;
12) Докторант туралы ақпарат;
13) ЖОО-дан жеке парақ (личный листок). ЖОО оқу кадырының бөлімі бекіту керек.
Бұл құжаттар тізімі диссертациялық кеңестін ұсынуы бойынша жасалған.
86. Аттестациялық жұмыстың екінші данасы диссертациялық кеңес хатшысында
сақталады. Екі жылдан соң ЖОО архивіне жіберіледі.
87. Докторанттар диссертациялық жұмысын сәтті қорғап болғаннан соңң, 5 күн ішінде
диссертацияның екі данасын: переплетталмаған және электронды нұсқасын, есепке алу
парағын (орыс және қазақ тілінде) мемлекеттік Ұлттық ғылыми-техникалық ақпараттар
орталығына тіркеу үшін апару керек.
88. Диссертация сәтсіз қорғалған жағдайда, оны өңдеп қайта қорғауға құқылы. Бірақ
диссертация қорғалмады деген шешім шыққан соң бір жылы ішінде қайта қорауға болады.
89. Диссертация қоғалып болған соң, докторантқа ҚР ККСОН МОН ғылыми атақ
бермеу туралы шешім қабылдаған жағдайда, білімгер – бір жыл ішінде диссертацияны
қаййта қорауға мүмкіндігі бар.
90. Диссертацияны қайта қорғау кезінде, шыққан шығынның барлығын білімгердің өзі
төлейді.
91. Докторанттардың аттестациялық жұмысын ҚР ККСОН МОН тіркелген күннен
бастап 4 ай тексереді.Аттестациялық құжаттар толық болмаған жаңдайда, білімге жұмысы
құжаттар толықталғанша тоқтап тұрады. Аттестациялық жұмыс қайтарылмайды және
қараудан (рассмотрение) түсірілмейді ҚР ККСОН МОН шешімін толықтай шығармағанша.
92. Ғылыми атақ – диссертаия талаптарына және ҚР ККСОН МОН шешімі бойынша
беріледі. Сарапшылар кеңесі қорытынды нәтежиесін ескере отырып докторантка ғылыми
атақ деру/бермеу туралы бұйрық шығарады.
93. Философия докторы немесе кәсіби доктор деген атақты алған докторантқа
мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі.
94. Теориялық білім беру бағдарламасын меңгерген, бірақ ғылыми-зерттеу жұмысын
жазбаған және/немесе ғылыми-зерттеу жұмысын қорғай алмаған докторант үшін,
диссертациялық жұмысын қайта қорғау мүмкіндігі бар. Докторант - келесі оқу жылы ақылы
попта оқи отырып қорғай алады. Диссетацияны рәсімдеу мен қорғау үшін 4 кередит беріледі.
95. Докторантурадағы қорытынды мемлекеттік сараптам ЖОО ректорының
бекітілуімен, ҚР МОН бөлімінің ғылыми кадырларына ұсынылады.
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§16
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ-ДЕ АТАУЛЫ ШӘКІРТАҚЫ ТАҒАЙНДАУ
ТӘРТІБІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ереже
1 . Ереже 2007 жылдың 27 шілдесіндегі ҚР «Білім беру туралы» заңы, әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетінің Жарғысы және әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің ішкі тәртіп Ережелері негізінде жасалды.
2.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың атаулы шәкіртақысы күндізгі бөлімде оқитын
қабілетті студенттерді, магистранттарды ынталандыруға арналған. Олар сәйкес білім
бағдарламамларын жақсы меңгерген, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізетін,
университеттің көркем өнерпаздар ұйымына, мәдени-бұқаралық жұмыстарға белсенді
қатысатын, тек қана «өте жақсы» және «жақсы» бағаға ие болған білім алушылар.
3.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың атаулы шәкіртақысы университеттің бюджеттен
тыс қаражаты есебінен немесе басқа ұйымдар мен қорлардың есебінен оқу жылы бойы
атаулы шәкіртақы тағайындау туралы бұйрықтан кейін айдың 1 күнінен бастап беріледі, егер
университет ректорының немесе университеттің Ғылыми Кеңесінің шешімінде басқа
шарттар келтірілмесе.
2. Атаулы шәкіртақы түрлері
4.
Атаулы шәкіртақының 5 түрі тағайындалады.
5.
Ө.А. Жолдасбеков атындағы үш шәкіртақы - 1 семестр мерзіміне оқу озатының
бір айлық мемлекеттік шәкіртақысына тең (мемлекеттік шәкіртақы +15%) көлемде беріледі,
оның ішінде:
- гуманитарлық бағыттағы мамандықтар бойынша білім алушылар үшін біреу;
- жаратылыстану бағыттағы мамандықтар бойынша білім алушылар үшін біреу;
- «Механика» мамандығы бойынша білім алушылар үшін біреу.
6.
А.З. Закарин атындағы бір шәкіртақы механика-математика факультетінің
студенті үшін 1 семестр мерзіміне оқу озатының бір айлық мемлекеттік шәкіртақысына тең
(мемлекеттік шәкіртақы +15%) көлемде беріледі.
7.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың I дәрежелі бір шәкіртақы 1 семестр мерзіміне
оқу озатының бір айлық мемлекеттік шәкіртақысына тең (мемлекеттік шәкіртақы +15%)
көлемде көркем өнерпаздар ұйымына, мәдени-бұқаралық жұмыстарға белсенді қатысатын
студентке беріледі.
8.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың IІ дәрежелі екі шәкіртақы 1 семестр мерзіміне
бір айлық мемлекеттік шәкіртақысына тең көлемде көркем өнерпаздар ұйымына, мәденибұқаралық жұмыстарға белсенді қатысатын студенттерге беріледі.
9.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың IІІ дәрежелі үш шәкіртақы 1 семестр мерзіміне
бір айлық мемлекеттік шәкіртақысының жартысына тең көлемде көркем өнерпаздар
ұйымына, мәдени-бұқаралық жұмыстарға белсенді қатысатын студенттерге беріледі.
3. Шәкіртақы алушыларды таңдау критерийлері
10. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың атаулы шәкіртақысы күндізгі бөлімде оқитын
академиялық үлгерім көрсеткіші жоғары, халықаралық және республикалық
конференциялардың жеңімпаздарына, жалпы университеттік, аудандық, қалалық,
республикалық және халықаралық конкурстардың, фестивальдер мен жарыстардың
жеңімпаздары, лауреаттары және ғылыми зерттеуде жетістіктерге жеткені үшін, көркем
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өнерпаздар ұйымына, мәдени-бұқаралық жұмыстарға белсенді қатысатын студенттер мен
магистранттарға тағайындалады.
11. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың атаулы шәкіртақысын алу үшін әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ-дың атаулы шәкіртақы тағайындау кезінде басқа мемлекеттік және
мемлекеттік емес атаулы шәкіртақы алмайтын күндізгі бөлімнің 2-4 курс студенттері және
магистранттар үміткер бола алады.
4. Атаулы шәкіртақыны тағайындау және төлемді тоқтату реті
12. Атаулы шәкіртақыны тағайындау декандардың ұсынысы негізінде Ғылыми Кеңес
шешімі бойынша ректордың бұйрығымен іске асырылады.
13. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың атаулы шәкіртақыны төлеу мынадай жағдайда
тоқтатылады:
- шәкіртақы алушы университеттен шығарылғанда;
- емтихандық сессия нәтижесі бойынша қарыздары мен қанағатанарлықсыз бағасы
болғанда;
- шәкіртақы алушы 6 ай және одан көп уақыт іссапарда болғанда;
- әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ішкі тәртібін бұзғанда;
- академиялық демалыс алғанда.
14. Мұндай жағдайда атаулы шәкіртақыны төлеу туралы шешімді факультет
деканының немесе Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директорының
мәлімдемесі негізінде оқу ісі жөніндегі проректордың келісімімен ректордың бұйрығы
бойынша іске асады.
15. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың атаулы шәкіртақысын төлеуді мерзімінен бұрын
тоқтату шәкірақы алушы оқитын факультет деканы ұсынған мәлімдеме негізінде
университеттің Ғылыми Кеңеңсінің шешімімен ректордың бұйрығы бойынша іске
асырылады.
16. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың атаулы шәкіртақысын алу үшін құжаттарды,
атаулы шәкіртақыны төлеуді тоқтату туралы құжатты дер кезінде рәсімдеуге факультет
деканы жауапты.
17. Оқу үрдісін жоспарлау және қамтамасыз ету бөліміне келесі құжаттарды тапсырған
үміткерлер шәкіртақы алу іріктеуіне қатыса алады:
а) транскрипт;
б) факультет басшыларының қолдау хаты;
в) факультеттің Студенттер мәслихатының, Студенттер сенаты оқу комиссиясының
мәжілістерінің хаттамалар көшірмелері;
г) факультет деканының және 1II 1С ұсыныстары.
5. Қорытынды ережелер
18. Осы Ереже университеттің Ғылыми Кеңесінің шешімімен өзгеруі және
толықтырылуы мүмкін;
19. Осы Ереженің түпнұсқасы университеттің Ғылыми Кеңесінің мәжілісінде бекітіліп,
Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттің Оқу үрдісін жоспарлау және қамтамасыз
ету бөлімінде сақталады.

175

§17
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
ЕРЕЖЕЛЕРІ
1. Жалпы ережелер
1. Ережелер университеттің оқу-әдістемелік жұмысын реттейді.
2. Ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыс ғылым мен білімді интеграциялау, оқу және
тәрбие үдерісін қамтамасыз ету және жетілдіру, оқытудың жаңа технологияларын әзірлеу
және енгізу, білім беру ұйымдарында және университеттегі педагог қызметкерлердің
біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады.
3. Оқу-әдістемелік жұмыстың міндеттері:
- білім беру бағдарламаларын іске асыруды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету;
- білім беру үдерісін қолданыстағы технологияларын, әдістерін, құралдары мен
нысандарын әзірлеу, енгізу және жетілдіру;
- педагогикалық қызметкерлердің шығармашылық ойлауын дамыту, біліктілігін және
кәсіби шеберлігін арттыруды қамтамасыз ету;
- профессорлық-оқытушы ұжымның ғылыми-әдістемелік потенциалын жетілдіру болып
табылады
Университеттегі оқу-әдістемелік жұмысты басқару міндеті сәйкес құрылымдық
бөлімшелерге жүктеледі.
2. Оқу-әдістемелік жұмыстың мазмұны
4. Университеттегі оқу-әдістемелік жұмыс мынадай бағыттарды қамтиды:
1) нормативтік құқықтық құжаттарды, жоғары және жоғары орнынан кейінгі білім
мамандықтарының жіктеуішін, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын
жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;
2) оқу үдерісіне қазіргі заманғы оқу-әдістемелік және дидактикалық материалдарды
енгізу, оқытудың автоматтандырылған жүйелерін, ақпараттық қамтамасыз ету жүйелерін,
ақпараттық кітапханалық жүйелерін бағдарламалық қамтамасыз ету;
3) оқу бағдарламаларын әзірлеу, типтік оқу бағдарламаларының жобаларын дайындауға
қатысу;
4) оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендер, оқу-әдістемелік құралдарды, оның ішінде
электрондық тасымалдағыштардағы материалдарды әзірлеу;
5) алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибе мен білім беруді ақпараттандыруды
іріктеп тарату жөніндегі іс-шараларды өткізу;
6) дидактикалық-әдістемелік, оқу материалдық оқыту құралдарын әзірлеу және енгізу;
7) оқытудың жаңа технологиялары бойынша оқу-әдістемелік құжаттар әзірлеу және
енгізу;
8) мәндес мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын бірыңғайландыру
жөніндегі ұсыныстарды енгізу;
9) оқу жұмыс жоспарлары мен оқу жұмыс бағдарламаларын сараптау;
10) оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың білім алушылардың ағымдық
үлгеріміне әсерін талдау;
11) пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін (ПОӘК) жасау;
12) тест тапсырмалары мен білім алушылардың білімін бақылаудың басқа да
нысандарын әзірлеу және сараптау;
13) білім беру үдерісін оқу әдебиеттерімен және әдістемелік әзірлемелермен
қамсыздандыру мониторингін жүзеге асыру;
14) білім алушылардың өзіндік жұмысын әдістемелік қамтамасыз ету;
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15) оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің және оқу-әдістемелік құралдардың
сапасына талдау жүргізу;
16) оқыту сапасын, білім алушылардың оқу жетістіктерінің деңгейін талдау;
17) оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру бойынша семинарлар, конференциялар,
кеңестер ұйымдастыру және өткізу;
18) білім алушылардың контингентін олардың бейінін, дайындық деңгейін және
мүмкіндіктерін ескере отырып жыл сайын қалыптастыру жұмысты әдістемелік қамтамасыз
ету;
19) маман даярлаудың қазіргі және перспективті бағыттары бойынша мамандар
қажеттілігін болжау үшін деректер базасын құру мақсатында маркетингтік зерттеулерді
ұйымдастыру;
20) оқу орнын бітіргеннен соң бітірушілерді жұмыспен және оқумен қамтуын
әдістемелік қамтамасыз ету (мамандарға сұранысты зерттеу, бітірушілерді сауалнамадан
өткізу, кәсіпорындармен байланыс жасау, бітірушілерді бөлу картасын құру, бітірушілер
жәрмеңкесін ұйымдастыру);
21) оқытудың барлық деңгейінде мемлекеттік, орыс және шет тілдерін оқыту жөнінде
ұсынымдамалар әзірлеу.
3. Құрылымдық бөлімшелердегі оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру тәртібі
5. Оқу-әдістемелік жұмыс университеттің кафедралары мен факультеттерінде жүзеге
асырылады.
6. Кафедралар мен факультеттер оқу-әдістемелік жұмысты осы Ережелердің негізінде
жүзеге асырады.
7. Әдістемелік бөлім мынадай оқу-әдістемелік жұмыстарды жүзеге асырады:
1) кафедралар мен факультеттердің оқу-әдістемелік жұмысына басшылық жасау;
2) оқу-әдістемелік жұмыстар бойынша нормативті-құқықтық құжаттарды сараптау
және оларды Ғылыми-әдістемелік кеңесте қарастыру үшін ұсыныс жасау;
3) оқу-әдістемелік жұмыстың күй-жайын талдап, оны ары қарай жетілдіру үшін
ұсыныстар жасау;
4) оқу-әдістемелік өнімдердің жариялануы мен таратылуын талдап ұсыныстар
жасау.анализ и рекомендация к публикации и распространению учебно-методической
продукции.
8. Университеттің оқу-әдістемелік жұмысына оқу жұмысы жөніндегі проректор тікелей
басшылық етеді.
Кафедралар мен факультеттедің оқу-әдістемелік жұмысының жалпы басшылығын
сайланбалы өкілді органдар – әдістемелік бюролар атқарады.
9. Ұжымдық әдістемелік жұмыс түрлері ретінде әдістемелік семинарлар, тренингтер,
мастер-кластар, озық тәжірибе мектептері, нұсқаулық-әдістемелік мәжілістер, лекторийлар,
конференциялар табылады.
10. Оқу-әдістемелік құжаттарды университеттің сәйкес құрылымдық бөлімшелері
жасайды, олар кафедраларда, факультеттердің әдістемелік бюроларында, университеттің
Ғылыми-әдістемелік кеңесінде талқыланып, оң шешім қабылданғаннан кейін оларды ректор,
оқу жұмысы жөніндегі проректор бекітеді.
11. Университет кафедралары эксперименттік білім беру бағдарламаларының типтік
оқу жоспарларына, сондай-ақ негізгі оқу жоспарларына сәйкес оқу жұмыс жоспарларын
әзірлегеннен кейін, оларды кафедраларда, факультеттің әдістемелік бюросы мен ғылыми
кеңесінде, әдістемелік бөлімде, Ғылыми-әдістемелік кеңесте қарастырып, оң шешімі
қабылданғаннан кейін университеттің Ғылыми кеңесінің бекіту туралы шешімі негізінде
ректор бекітеді.
12. Оқу-әдістемелік кешендерді оқытушылар типтік, негізгі оқу бағдарламасы немесе
пәндер каталогы негізінде әзірлеп, кафедра, факультеттің әдістемелік бюросы мен ғылыми
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кеңесінде қарастырғаннан кейін, университеттің Ғылыми-әдістемелік кеңесінің оң шешімі
негізінде оқу жұмысы жөніндегі проректор бекітеді.
13. Әдістемелік нұсқаулар мен ұсыныстарды профессор-оқытушылар құрамы әзірлейді.
Кафедрада, факультет әдістемелік бюросында, университеттің Ғылыми-әдістемелік
кеңесінде қарастырылып, оң шешім алғаннан кейін оларды оқу жұмысы жөніндегі проректор
бекітеді.
14. Кафедрадағы оқу-әдістемелік жұмыс шаралар кешенінен және
1) оқу үдерісін оқу-әдістемелік құжаттармен (силлабус, бақылау-өлшегіш материалдар,
СӨЖ және т.б.) қамтамасыз етуге;
2) білім алушылардың аудиториялық және аудиториядан тыс жұмысын жетілдіруге;
3) университеттегі оқу жұмысының барлық түрі, формасы және әдістерін жақсартуға
бағытталған ұйымдастырушы-әдістемелік жұмыстан тұрады.
Кафедрадағы оқу-әдістемелік жұмысты әр оқытушы жеке жоспарына сәйкес орындап,
кафедра меңгерушісі мен факультеттің әдістемелік бюросы үйлестіреді және бақылайды.
15. Факультет деңгейінде оқу-әдістемелік жұмысты оқу үдерісін ұйымдастыру мен
әдістемелік қамтамасыз ету бойынша нормативтік құжаттарды басшылыққа ала отырып
факультеттің әдістемелік бюросы үйлестіреді.

178

§18
ҚЫСҚАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ БОЙЫНША ОҚЫТУДЫ
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
1. Негізгі қағидалары
1. Ережелер әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі қысқартылған білім
беру бағдарламалары бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың бірынғай талаптарын
анықтайды.
2. Қысқартылған мерзімде жоғары кәсіби білім берудің негізгі мақсаты – орта кәсіби
және білім негізінде ғылым мен техниканың заманауи жетістіктеріне сүйене отырып жоғары
кәсіби білімнің бағдарламаларын меңгеру.
3. Факультеттің күндізгі оқыту түріндегі мамандықтар бойынша негізгі білім
бағдарламаларын жүзеге асыруға мемлекеттік лицензиясы болған жағдайда ғана, осы
мамандықтар бойынша қысқартылған мерзімдегі оқыту түрі бойынша мамандар даярлай
алады.
4. Қысқартылған білім бағдарламалары бойынша жоғары кәсіби алу күндізгі және
сырттай оқу формаларында жүзеге асырылады.
5. Қысқартылған білім бағдарламалары бойынша жоғары кәсіби білімді тектес
мамандықтар бойынша техникалық және кәсіби білімге, сонымен жоғары білімге ие тұлғалар
ала алады.
6. Оқу ұзақтығы техникалық және кәсіби білім негізінде 3 жыл, ал жоғары білім
негізінде 2 жыл құрайды.
2. Қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша оқытуды ұйымдастыру реті
7. Қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша оқуға әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ қабылдау комиссиясы Жоғары оқу орындарына қабылдаудың үлгілік ережелеріне
сәйкес азаматтарды қабылдайды.
8. Қысқартылған білім бағдарламалары бойынша азаматтар бірінші курсқа
теңестірілетін бірінші жылы жеке академиялық топтарға қабылданып, курстардың саны оқу
мерзімімен анықталады.
9. Қысқартылған мерзімдегі оқу үрдісі оқу мерзімі (2, 3 жыл) мен формаларына
(күндізгі, сырттай) қарай оқу жұмыс жоспарларына сәйкес ұйымдастырылады.
10. Қысқартылған білім бағдарламалары бойынша жоғары кәсіби білім мамандардың
тек кәсіби дайындығын жүзеге асырады, сондықтан оқу жоспары кәсіби пәндерден тұрады.
Оқу мерзімі 3 жыл болатын қысқартылған кәсіби білім беру бағдарламасына
«Қазақстан тарихы» мен қосымша оқу түрі ретінде әскери дайындық кіреді.
11. Оқу мерзімдері 3 және 2 жыл болатын қысқартылған білім беру
бағдарламаларының оқу жұмыс жоспарлары бойынша теориялық оқуға сәйкесінше кемінде
111 және 96 кредит беріледі.
12. Қысқартылған білім бағдарламалары бойынша білім алушы семестрде
көрсетілгеннен артық кредит санын игеріп, семестрлердің аз санында кредиттердің қажет
санын жинап алады. Бір академиялық мерзімде қысқартылған бағдарлама бойынша білім
алушы оқу формасына қарамастан 22-24 кредит игеру керек.
13. Бағдар беру аптасы, теориялық оқыту, аралық бақылау, емтихан сессиялары, жазғы
семестр, әскери жинақ, мамандық бойынша мемлекеттік емтихан және диплом жұмысын
қорғау үшін әл-Фараби атындағы ҚазҰУ бойынша бірынғай кесте (академиялық кесте)
жасалады.
14. Жылына екі рет болатын демалыстың жалпы ұзақтығы кемінде 7 апта болу керек.
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15. Оқытудың қосымша түрлерін қосқанда, білім алушылардың аудиториялық
сабақтарының көлемі аптасына 36 сағаттан, ал максималды еңбек сыйымдылығы (БӨЖ
қосқанда оқу жүктемесінің жалпы көлемі) – аптасына 57 сағаттан аспау керек.
16. Апталық оқу жүктемесіне дәріс, семинар (практикалық), зертханалық сабақтарға,
курстық және дипломдық жұмысты орындауға берілетін сағаттар кіреді (аралық бақылау
сабақ кезнде жүргізіледі).
17. СӨЖ сағаттарына пәндер бойынша арнайы тапсырмаларды орындау, әртүрлі
бақылауға дайындық, сондай-ақ практика, курстық және дипломдық жұмыс орындау
кезіндегі қосымша жұмыс кіреді.
18. Жалпы еңбек сыйымдылықтың 57 сағатына студенттердің міндетті сабақтары,
оның ішінде рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар, дөңгелек үстелдер және т.б.
міндетті түрде кіреді. Бұл сағаттардан тыс уақытта тек студенттерге міндеттелмеген шаралар
(конференциялар, олимпиадалар және тағы сол сияқтылар) жоспарлануы мүмкін.
19. Қысқартылған оқу түрі бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру 4 жылғы күндізгі оқу
түрін ұйымдастыруға толығымен сәйкес келеді.
20. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде қысқартылған білім
бағдарламалары бойынша сырттай оқу формасы аудиториялық сабақтар мен қашықтықтан
оқуыту технологияларды үйлестіру арқылы жүзеге асырылады.
Бұл кезде аудиториялық сабақтардың саны азаяды. Сырттай бөлімдегі еңбек
сыйымдылықтың жетпеген көлемі білім алушының өзіндік жұмысы есебінен
толықтырылады.Әр пән бойынша жоспарланып отырған аудиториялық сабақтардың сағат
көлемі күдізгі оқу түріндегі аудиториялық сабақтардың 25-30%-ын құрау керек. Жалпы
еңбек сыйымдылығы – пән бойынша аудиториялық сағаттар мен БӨЖ сағаттарының
қосындысы – күндізгі бөлімдегі осы пәннің сағат санына тең болу керек.
Сырттай бөлімдегі аудиториялық сабақтар оқу жылына 2 рет жоспарланатын оқуемтихан сессиясы кезінде өткізіледі. Бір оқу-емтихан сессияның мерзімі 6-8 аптадан тұрады.
21. Сырттай оқу түрінің оқу жоспарының құрылымы, пәндер тізімі, кредит саны және
олардың блок бойынша бөлінуі осы мамандықтың күндізгі оқу түріндегі оқу жоспарына
сәйкес келу керек.
22. Сырттай білім алушылардың аралық аттестациясы оқу жоспары мен оқу
бағдарламаларына сәйкес, күндізгі оқу түріндегідей емтихан түрінде өтеді.
23. Мамандықтың базалық пәндері бойынша курстық жұмыстар орындалуы мүмкін,
бірақ олардың саны толық оқу мерзімі бойынша 2-ден аспау керек.
24. Сырттау оқу түріндегі қорытынды аттестация құрылымы мен мазмұны бойынша
күндізгі бөлімдегіге толығымен сәйкес болу керек.
25. Алғашқы сессияға бағыт сілтеп, тест және БӨЖ тапсырмалары берілетін
дәрістероқуға түсу емтихандарынан кейін жүргізіледі.
26. Сырттай бөлім пәндерінің оқу жұмыс бағдарламалары (силлабустар) күндізгі
бөлімдегі оқу жұмыс бағдарламаларына (силлабустарға) сәйкес келу керек.
Айырмашылықтар тек оқу материалдың аудиториялық сабақтар мен БӨЖ арасындағы
бөлінуіне байланысты болу керек.
27. Аудиториялық сабақтар (бағыт сілтейтін және шолу дәрістер, семинарлар)
жалпылама және мәселелік сипатқа ие болу керек, яғни осы пәннің толық меңгерілуін
қамтамасыз ететін негізгі заңдары мен заңдылықтарын, әдіс-тәсілдерін және т.б. анықтау
керек.
28. Аудиториялық сабақтар материалының іріктелуі жұмыс бағдарламаның міндетті
бөлігі болып табылатын БӨЖ бағдарламасын жасауға байланысты. БӨЖ бағдарламасында өз
бетінше дайындалуға арналған материал, әр түрлі тапсырмалар, әдебиеттер мен бақылау
түрлері көрсетілуі тиіс.
29. Мамандарды даярлаудың сапасын қамтамасыз ету үшін сырттай бөлім
оқытушылары БӨЖ бойынша тақырыптары мен тест тапсырмалары келтірілген әдістемелік
құралдар, нұсқаулықтар, дәріс конспектілерін жасап, қашықтықтан оқыту түрлерін
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қолданып, өздерінің дәрістері мен басқа да сабақтарына аудио- және видео кассеталар
дайындау керек.
30. Аралық бақылау бойынша 50%-дан кем алған білім алушы пән емтиханын
тапсыруға жіберілмейді.
31. Оқу жоспарының талаптарын орындап, осы курстың қажет кредит санын жинаған
білім алушы ректордың бұйрығымен курстан курсқа ауыстырылады.
32. Ағымдағы семестрде 6-дан аспайтын кредит санын меңгере алмаған білім алушы,
оны келесі семестрде қайта игеруіне болады.
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§ 19
ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНЫП ОҚЫТУДЫ
ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ
1. Жалпы ережелер
1. Осы Қағидалар №112 19.01.2012күнгі ҚР Үкіметі қаулысына сәйкес әзірленген және
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де қашықтықтан білім беру технологияларын (бұдан әрі - ҚБТ)
пайдаланып оқытуды ұйымдастыру тәртібін айқындайды, әрі оқытуда ҚБТ пайдаланатын
ҚазҰУ-дың барлық құрылымдық бөлімдеріне нұсқаулық болып табылады.
2. ҚазҰУ-де ҚБТ пайдалануы және дамуы
 білім беру ортасы дамуының әлемдік заңдылықтарына және білім берудегі ИКТ-дың
қарқынды дамуына сәйкес болуы;
 ҚР ҒБМ-нің ҚБТ бойынша қазіргі нормативті құжаттардың талаптарына сәйкес
болуы;
 оқытудың жаңа заманауи түрлерін, технолгияларын және құралдарын енгізу арқылы
студенттерді және басқа білім алушыларды дайындау сапасын арттыруға мүмкіндік туғызу;
 білім беру қызметтеріне (абитуриенттерді дайындау, жалпы белім беру
бағдарламалары, жоғары кәсіби білім беру, біліктілікті арттыру, кәсіби қайта оқыту)
сұраныстарды барынша қанағаттандыра отырып, білім алушыларға арналған білім беру
ресурстардың, соның ішінде электронды оқыту контенті және интернет желісінің, қол
жетімділігін арттыруға мүмкіндік жасау;
 тиімділігін арттыру мақсатында білім берудің қалыптасқан түрлерімен біріктіруді
іске асыру;
 әл-Фараби ат. ҚазҰУ-ның экономикалық потенциалын нығайтуға, оқыту үдерісін
іске асыру және ұйымдастыру шығынын минималдауға, Қазақстанның басқа жоғару оқу
орындары жағынан бәсекесінің өсуі жағдайында, өз артықшылығымыздың іске асуына
мүмкіндік жасау тиіс.
Осы Қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
1) ТВ-технология – телевизияның эфирлік, кәбілдік және спутниктік желілерін қолдану
негізіндегі технология;
2) желілік технология – оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз етуді, білім
алушылардың оқытушылармен және бір-бірімен интерактивтік өзара іс-қимыл нысандарын,
сондай-ақ Интернет желісін пайдалану негізінде оқу процесін әкімшілендіруді қамтитын
технология;
3) кейстік технология – қағаз, электронды және өзге де тасымалдағыштарда оқуәдістемелік материалдар жиынтығына (кейстерге) және оларды өз бетінше зерделеу үшін
білім алушыларға жеткізуге негізделген технология;
4) Қашықтықтан білім беру технологияларын іске асыратын білім беру ұйымының
интернет-ресурсы – білім беру үдерісінің қатысушылары үшін әкімшілік-академиялық
ақпараттары бар интернет-ресурсы;
5) ақпараттық-білім беру порталы – ҚБТ бойынша білім беру процесін ұйымдастыруға
мүмкіндік беретін
әкімшілік-академиялық оқу-әдістемелік ақпараты бар, ақпараттық
ресурстар мен Интернет сервистерінің желілік-ұйымдастырушылық өзара байланысқан
жиынтығы;
6) контент – оқу материалдарын ақпараттық (мәтіндер, графикалар, мультимедиалар
және басқа да маңызды толықтырулар) толықтыру;
7) мультимедиа – пайдаланушыға диалогтық режимде әр текті деректермен (графика,
мәтін, дауыс, бейне) жұмыс істеуге мүмкіндік беретін аппараттық және бағдарламалық
құралдар кешені;
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8) қашықтықтан оқытудың ақпараттық технологиясы – электронды тасмалдағышта оқу
материалдарын құру, беру және сақтау технологиясы, оқу процесін ұйымдастыру мен
сүйемелдеу ақпараттық-телекоммуникациялық технологиясы;
9) ақпараттық-білім беру ресурсы – білім беру сипатында қалыптастырылған ой мен
білім, әртүрлі деректер, оларды жинақтау әдістері мен құралы, ақпараттар көзі мен
тұтынушылар арасындағы алмасу мен сақтау;
10) тестілеу кешені – білім беру процесінің барлық деңгейінде білім алушылардың
оқу материалдарын меңгеру дәрежесін анықтау үшін қолданылатын бағдарламалық құрал;
11) ҚБТ – бұл оқыту түрі емес, күндізгі және сырттай оқу түріне пайдаланатын
технология;
12) ҚО – қашықтықтан оқыту;
13) Тьютор –білім алушыларға оқытушы оқытатын пәнді игеруге көмектесетін тұлға.
2. Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру
тәртібі
3. Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру үшін
білім беру ұйымдарында:
1) білім алушыларға арналған оқу-әдістемелік және ұйымдастырушылық-әкімшілік
ақпараты бар парақтарымен білім беру порталының;
2) телекоммуникациялық желіге шығу мүмкіндігі бар жабдықтың (Интернет, спутниктік
теледидар);
3) мультимедиялық сыныптардың және электрондық оқу залдарының;
4) оқу контентінің;
5) меншікті контентті (локалді және желілі) құруға арналған зертханалар
мультимедиасының;
6) тестілеу кешенінің;
7) оқытуды басқарудың желілік жүйесінің (Learning Management System – LMS);
8) оқу контентін басқару жүйесінің (Learning Content Management Syst – LCMS) болуы
талап етіледі.
4. Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру үшін
білім беру ұйымдарында:
1) білім беру ресурстарын әзірлеу және жаңарту үшін педагогикалық қызметкерлерге,
профессорлық-оқытушылық құрамға жағдай жасайды;
2) білім алушыларға оқу материалын ақпараттық технологиялар немесе қағазда
тасымалдағыштар арқылы жеткізеді;
3) «on-line» режимінде кеңес беруді ұйымдастырады және өткізеді;
4) «off-line» режимінде білім алушылармен кері байланысты ұйымдастырады;
5) «on-line», «off-line» режимінде білім алушылардың оқудағы жетістіктерін
бақылайды;
6) аутентификация жүйесі арқылы білім алушылардың тұлғасын сәйкестендіреді.
5.ҚБТ білім алушылардың мынадай санаттарына қолданылады:
1) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім және жоғары білім
базасындағы қысқартылған білім бағдарламасы бойынша;
2) барлық білім беру деңгейлерінде мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар, оның ішінде
мүгедек балалар, І және ІІ топтығы мүгедектер болып табылатын тұлғалар үшін;
3) «Болашақ» стипендиаттарын қоспағанда, жоғары білім деңгейінде білім
алушылардың алмасу бағдарламасы бойынша мемлекет аумағынан тысқары шыққан білім
алушылар;
4) жоғары білім деңгейінде сырттай оқу түрі бойынша жедел әскери қызметке
шақырылғандар.
183

5) жоғары білім деңгейінде ұзақ мерзімді (4 айдан астам) шетелдік іссапардағы
тұлғалар;
3. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де ҚБТ пайдаланып оқытуды ұйымдастыру
6. Білім алушылар теоретикалық оқу кезеңінде оқылатын пәндерді қашықтықтан білім
беру электронды жүйесі арқылы оқиды. Ол жүйеде барлық оқу материалдары (дәріс
конспектілері, видео дәрістер, презентациялар), тапсырмалар (тесттер, жазбаша тапсырмалар,
ұжымдық талқылау) ұсынылған, оқытушымен online (чат, аудио – видео конференция) және
offline (хат алмасу, дискуссиялық форум) кеңес алу жүзеге асырылған.
7. Қашықтықтан оқыту сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін жылына екі оқу
семестірін құрайды. Семестрдің ұзақтығы мамандықтың академиялық күнтізбесіне
сәйкестендірілген.
8. Сырттай оқу бөлімінің студенті емтиханға жіберілу үшін бір оқу семестірінде
қашықтықтан оқыту жүйесінде тапсырмаларды орындау арқылы әр пәннен екі аралық
бақылаудың қосындысы (АБ1+АБ2) 50% - дан кем болмайтын балл жинауы тиіс. Сырттай
оқу бөлімінің студенттері пәндердің соңғы емтиханын университетте тапсырады.
9. Күндізгі оқу бөлімінің студенттері академиялық күнтізбеде бекітілген уақытта (жеке
оқу жоспары бойынша) АБ1 және АБ2 тапсыруы тиіс. Қайта оралып, оқу статусына қайта
келгеннен кейін емтихандарын университетте тапсырады. Білім алушының жеке, өз қолымен
жазылған шетелдік іссапардан келу туралы өтінішінің негізінде бұйрық шығарғаннан кейін,
факультет деканы бекіткен емтихан кестесі бойынша қашықтықтан оқыған сабақтарынан
емтихан тапсырады. Семестірлік аралық бақылаудың қосындысы 50%- нан кем балл алған
білім алушылар емтихан сессиясына жіберілмейді.
10. Шетелдік іссапармен кетіп, ҚБТ арқылы оқитындарға теориялық білім алу мерзімі
әр студенттің іссапар уақытына байланысты.
4. ҚБТ пайдаланып оқытуға қатысушылардың қызметтері мен міндеттері
11. Университетте ҚБТ бойынша оқу процесін ұйымдастырушылық, әдістемелік,
ақпараттық және техникалық қолдауды жүзеге асыратын құрылым Қашықтықтан білім беру
орталығы (ҚБО) болып саналады. Оның құрамында келесі қызметтері бар арнайы
құрылымдық бөлімшелер кіреді:
1) ҚБТ бойынша оқу үдерісін әкімшік жасау секторы;
2) мультимедиялық зертхана;
3) ҚО-ды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету секторы.
Оқу үдерісін әкімшік жасау қызметі оқу процесін ҚБТ бойынша жоспарлайды және
ұйымдастырады, ҚБТ-на байланысты құжаттаманы жүргізеді, оқытушылар мен
тьюторлардың біліктілігін жоғарылатуды жоспарлайды, білім алушылардан бақылау
материалдарын (бақылау және курстық жұмыстар, эссе, реферат, жазбаша емтихан тапсыру
парағы және тағы сияқтылар) басып шығарылған немесе электрондық нұсқаларда жинауды;
осы материалдарды сәйкес тьюторларға білімді бағалау үшін тапсыруды ұйымдастырады;
тьюторлардан алынған ағымдағы үлгерім туралы деректерді бірыңғай ақпараттық деректер
базасына енгізуді қамтамасыз етеді.
12. Мультимедиялық зертхана қызметі электрондық оқулықтарды, мультимедиалық
курстарды, әдістемелік құралдар мен басқа бақылау түрлерін әзірлеуді, иелікке алуды және
игеруді жүзеге асырады, тестілеу жүйелерін және білімдерді бақылау түрлерін, ҚБТ-ға
арналған ақпараттық ресурстарды пайдалану әдістемесін әзірлейді.
13. Ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету қызметі қашықтықтан білім берудің
бағдарламалық, ақпараттық және техникалық құралдарын құрастыру, игеру және қолдаумен
айналысады.
14. ҚБТ бойынша оқытушылардың қызметі мен міндеттері.
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Оқытушылар қашықтықтан білім беру жүйесі бойынша сабақ міндеттелсе, ол келесі
қадамдарды орындау тиіс:
1) Қашықтықтан оқыту жүйесімен жұмыс жасау үшін ҚББО тіркеуден өту;
2) ҚБТ қолданыуды үйрену;
3) Қашықтық курстары талаптарына сай таңдалған пәннен оқытуға бір апта қалғанға
дейін УМКД құру;
4) УМКД-ны қашықтықтан оқыту жүйесіне орналастыру;
15. Мұғалім апта сайын білім алушылардың жазбаша орындалған тапсырмаларын
тексеріп, бағасын қою үшін қашықтық курстары жүйесіне кіріп отыруы тиіс. Қашықтықтан
білім беру технологиялары бойынша оқытудың заманауи технологиялары мен әдістерін
қолдануы керек.
16. ҚБТ-рын қолданып білім алу үшін, білім алушыда жылдамдығы 512 кб/с –нан кем
емес интернет жүйесіне қосылған дербес компьютер болумен қатар мультимедиялық
құралдары да болуы тиіс(вэб – камера, гарнитура).
17. ҚБТ бойынша оқуға ниет білдірген тұлғалар еркін нысанда білім беру ұйымы
басшысының атына оқуда ҚБТ-ны пайдалану мүмкіндігі туралы уәждемелі негіздемелері
келтірілген және растаушы құжаттарды ұсына отырып өтініш жазады.
18. ҚБТ қолданып білім алу үшін сырттай оқу бөлімінде білім алатын студенттерге
келесі қадамдарды орындау керек:
1) ҚБТ қолданып білім беру бөліміне ауысу үшін университет ректорының атына
өтініш жазу;
2) Үйрену аптасы кезінде электронды ҚББО –ның жүйесімен жұмыс жасауды міндетті
түрде үйрену;
3) Жеке оқу жоспары мен ҚБТ бойынша жеке оқу кестесімен танысып, оларға қол қою.
4) Өз мамандығымен жұмыс істеген жағдайда жұмыс орнынан анықтама алу.
19. Оқу семестрі аяқталғанда,белгіленген күнде сырттай оқу бөлімінің студенті емтихан
тапсыру үшін университетке келуі керек.
20. ҚБТ қолдана отырып білім алу үшін күндізгі оқу бөлімінің студенттеріне
(магистранттарға) келесі қадамдарды орындау керек:
1) ҚБТ бойынша оқуға ниет білдірген тұлғалар еркін нысанда білім беру ұйымы
басшысының атына оқуда ҚБТ-ны пайдалану мүмкіндігі туралы уәждемелі негіздемелері
келтірілген және растаушы құжаттарды ұсына отырып өтініш жазады (шақыру, мүгедек
балалардың қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша оқу процесіне қатысу мүмкіндігі
туралы психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның ұсынымы қоса
беріледі, шұғыл әскерге шақырылғандар үшін әскери бөлімшеден анықтама алу)
2) Электронды ҚББО-ның жүйесімен жұмыс жасауды міндетті түрде үйреніп тіркеуден
өту;
3) Кафедра меңгерушісі мен сәйкес пәндердің мұғалімдерімен келісіп бекітілген оқу
жоспары мен ҚБТ бойынша оқылатын оқу графигіне қол қою;
21. Бакалавр деңгейінде білім алатын студенттер қажет жағдайда жеке оқу жоспарының
50% -нан аспайтын ҚБТ бойынша оқылатын сабақтарға тіркеле алады.
22. Магистр деңгейінде білім алатын студенттер қажет жағдайда жеке оқу жоспарының
ҚБТ бойынша оқылатын барлық сабақтарға тіркеле алады.
23.
Білім
алушының
шетелдік
іссапары
бойынша
бұйрық
шыққан
жағдайда(бакалаврлар мен магистранттар) ҚБТ бойынша жоспарланған пәндерден бас тарта
алмайды.
24. Тьютор – мұғаліммен оқылатын пәнді білім алушыға игеруге көмектесетін адам.
25. Тьютордың міндеттеріне мыналар кіреді:
1) Қашықтықтан білім беруге қатысты барлық сұрақтарға мұғалімдер мен білім
алушылардың сұрақтарына жауап беру(электронды почта арқылы, телефон арқылы, он-лайн
режимде);
2) Өзінің міндеттеріне кіретін білім алушының сұрақтарына әдістемелік көмек көрсету;
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3) Жеке оқу жоспары бойынша элективті пәндерді таңдау бойынша білім алушының
сұрақтарына жауап беру;
4) Үйрену аптасында білім алушыны жеке оқу кестесімен таныстыру;
5) Бекітілген кесте бойынша онлайн режимде вебинар мен консультациялар өткізу;
6) сәйкес факультеттер мұғалімдерінің ЭПОӘК жұмыстарын енгізу туралы ҚББО-ның
оқу процессінің әкімшілендіру секторына уақытылы есеп берулерді (Есеп беру№1,Есеп беру
№2)өткізу.
26. Факультеттердегі әдістемелік бюролардың қызметі мен міндеттері:
1) Білім алушылардың оқу үлгерімдерін қадағалау;
2) ҚББО-ның қызметкерлерімен бірлесіп ҚБТ бойынша құрылған ПОӘК сапасын
тексеру.
3) Мұғалімдердің уақытылы жұмыс жасауын қадағалау (ЭПОӘК жүктеу, бңлңм
алушылардың жауаптарын бағалау)
4) Бекітілген кесте бойынша онлайн режимде вебинар мен консультациялар өткізу.
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§20
БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
1. Жалпы ережелер
1. Ережелер университеттегі оқытудың кредиттік жүйесі бойынша іске асырылатын
жоғары білімнің кәсіби оқыту бағдарламасы мен жоғарғы оқу орнынан кейінгі білімнің
бірыңғай талаптарын айқындайды.
2. Білім алушылардың өзіндік жұмыстары (БӨЖ) - өз бетінше оқуға берілген, оқуәдістемелік әдебиеттермен және ұсынымдармен қамтамасыз етілген, тест, бақылау
жұмыстары, коллоквиумдар, рефераттар, шығармалар мен есеп берулер түрінде ақыланатын
тақырыптардың нақты тізбесі бойынша жасалатын жұмыс; білім алушының санатына қарай
ол студенттің өзіндік жұмыстары (СӨЖ), магистранттың өзіндік жұмыстары (МӨЖ) және
докторанттың өзіндік жұмыстары (ДӨЖ) болып бөлінеді; БӨЖ-дің барлық көлемі білім
алушылардан күнсайын өзіндік жұмыстарды талап ететін тапсырмалармен расталады
3. Оқытушының басшылығымен жүргізілетін білім алушының өзіндік жұмысы (ОБӨЖ)
- бекітілген кесте бойынша оқытушының басшылығымен жүргізілетін білім алушының
аудиториядан тыс жұмысы; білім алушының санатына қарай ол: оқытушының
басшылығымен жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысы (ОСӨЖ), оқытушының
басшылығымен жүргізілетін магистранттың өзіндік жұмысы (ОМӨЖ) және оқытушының
басшылығымен жүргізілетін докторанттардың өзіндік жұмысы (ОДӨЖ) болып бөлінеді.
Білім алушының өзіндік жұмысы оқу жоспарына сәйкес белгілі бір пәнді меңгеру
барысында алған білімнің сапасын, тереңдігі мен беріктігін арттыруға, сонымен болашақ
кәсіби қызметінде де қолдана алатын студенттің өзіндік іздену, өзіндік даму мен өзіндік
жетілудағдыларын қалыптастыруғабағытталған оқу үрдісінің маңызды бөлігі болып
табылады.
4. Студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастыру оқу үрдісін ұйымдастырудың басқа да
түрлерімен өзара байланысын көздейді, атап айтқанда:
- пән тақырыптарын меңгерудегі білім алушының өзіндік жұмысы орнының
айқындалуы;
- дәрістік және тәжірибелік сабақтардың білім алушының өзіндік жұмысына
бағытталуы;
- білім алушының өзіндік жұмысын ұйымдастыру түрінің, әдіс-тәсілдерінің таңдалуы;
- білім алушыларға өзіндік жұмыс тапсырамаларын орындау бойынша әдістемелік
нұсқаулықтардың жасалуы;
- білім алушының өзіндік жұмысын сабақтардың басқа түрлерімен үйлестірілуі.
5. Білім алушылар өзіндік жұмысты ұйымдастыру ережелерін, нормалары мен
талаптарын білуі тиіс.
6. Өзіндік жұмыс барысында білім алушыоқу үдерісінің белсенді қатысушысыретінде
еркін түрде сыни және креативті ойлау, өзінің пікірін дәлелдеп қорғау дағдыларына ие
болады.
7. Өзіндік жұмыс түрлері, олардың еңбек сыйымдылығы, формалары мен
бақылаумерзімдеріәр пәннің силлабусында көрсетіледі.
БӨЖ түрлері мен формаларының мысалдары:
1) Реферат – әдебиеттерге міндетті түрде шолу жасай отырып, мәселені жазбаша
мазмұндау немесе ғылыми жұмыстың, кітаптің мазмұнын талдай отырып баяндау.
2) Коллоквиум – оқу материалын меңгеру сапасын анықтау мақсатымен пәннің
оқылған тақырыптары бойынша сұхбаттасу түрінде өткізілетін білім алушының өзіндік
жұмысын бақылау формасы.
3) Эссе – сын, публицистика және сол сияқты т.б. жанрдағы өзекті мәселе бойынша
өзінің жеке көзқарасының жазбаша тұрдегі мазмұндамасы.
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4) Мақсаттар ағашы – мәселені таңдап, деңгей бойынша мақсаттарын белгілеуді;
барлық деңгейдегі тапсырмалар мен оларды орындау алгоритмін анықтауды; мақсатқа жету
жолдарын анықтауды; жұмыс сапасының көрсеткіштері мен тапсырманы бақылау түрлерін
таңдауды көздейтін тапсырма.
5) Презентация – белгіленген мәселе бойыншанегізгі қағидаларды слайд,бейнеролик
және т.б материалдар арқылы көрсете отырып жасайтын ауызша баяндама.
6) Жағдаяттық тапсырма – әртүрліжағдайлардың сипаттамасы мен оларға байланысты
тапсырмалар тізімдемесі.
7) Іскерлік ойындар –білім алушының болашақ кәсіби қызметіне байланысты
дағдыларды қалыптастыруға бағыттылған және алдын-ала дайындық пен өз бетінше
аяқтауды талап ететін кез-келген процестің имитациясы.
8) Топтық жоба – 3-5 білім алушыдан тұратын топтың жоба жасауына арналған
тапсырма.
9) Жеке жоба – дайындық деңгейі жоғары білім алушылар үшін өзекті тақырып
бойынша зерттеу жобасын әзірлеуге арналған тапсырма.
10) Глоссарий (тізбек сөздер) – берілген тақырып бойынша терминдер мен
түсініктердің қысқаша анықтамасы.
8. Әр пән бойынша өзіндік жұмыс түрлері мен формалары пәннің ерекшелігіне, мақсатміндеттеріне, күрделілігі мен өзектілігіне, білім алушылардың дайындық деңгейіне, пәннің
еңбек сыйымдылығына қарай анықталады.
9. Білім алушының өзіндік жұмысының технологиялық элементтері ретінде өзіндік
жұмысты жоспарлау мен ұйымдастыру, оның орындалуын бағалау мен бақылау, БӨЖ-ді
талдау мен жетілдіру болып табылады.
10. Білім алушының өзіндік жұмысын факультет, кафедра, әр оқытушы сәйкес келетін
оқу-әдістемелік құжаттарды жасау арқылы жоспарлайды.
11. Білім алушының өзіндік жұмысын деканат, оқу үдерісін жоспарлау және
ұйымдастыру бөлімі, кафедра және осы академиялық топта сабақ беретін оқытушы
үйлестіріп отырады.
12. Әдістемелік бөлім БӨЖ-дің әдістемелік қамтамасыз етілу мәселелері
бойыншаоқытушы-профессорлық құрамы үшін семинарлар өткізіп кеңес береді, БӨЖ
формалары мен түрлері бойынша әдістемелік нұсқаулықтар мен ұсыныстарды сараптайды,
білім алушылардың үлгерімін талдау негізінде БӨЖ ұйымдастырылуын жетілдіру бойынша
ұсыныстар жасайды.
13. Деканат аудиториялық қорды ескере отырып, ОБӨЖ және оқытушылардың кеңес
беру кестелерінің оңтайлы құрастырылуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ білім алушылардың
үлгерімін бақылап отырады.
14. Кафедра:
- кредиттің анықтамасына сәйкес дәріс, практикалық және зертханалық сабақтар мен
БӨЖ арасындағы оптималды қатынастың анықталуын;
- дәріс, практикалық, зертханалық сабақтар мен БӨЖ мазмұны және көлемінің
құрылымдануын;
- білім алушылардың әр тақырып бойынша білімін бағалау критерийлерінің
құрастырылуын;
- оқу жұмыс жоспарында бекітілген көлемдегі пәннің оқу жұмыс бағдарламасының
орындалуын қамтамасыз етеді
15. Оқытушы:
- БӨЖ ұйымдастырылуы бойынша әдістемелік материалдардың және әдебиеттер
көздері бойынша ұсыныстардың жасалуын;
- тапсырмаларды орындауға қойылатын талаптардың, әр БӨЖ тапсырмасы бойынша
бақылау мерзімдері мен түрлерінің, бағалау көрсеткіштерінің жасалуын;
- білім алушар өзіндік жұмысының, оның ішінде тапсырмалардың түрлері мен
күрделілік деңгейі бойынша дифференциациялануын қамтамасыз етеді.
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16. Білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастырудағы оқытушының негізгі
міндеті:
- білім алушының оқу, ғылыми-зерттеу, практикалық жұмыстарын өз бетінше атқару
дағдыларының қалыптасуына жағдай жасау;
- білім алушылардың кәсіби, ғылыми және тәжірибелік қызығушылығын дамытуға
мүмкіндік туғызу;
- болашақ мамандардың кәсіби маңызды қабілеттері, білімдері мен дағдыларының
қалыптасуына себепкер болу;
- білім алушылардың тұлғалық шығармашылық қабілеттерінің дамуына жағдай жасау.
2. Білім алушының өзіндік жұмысының мазмұнына қойылатын талаптар
17. Өзіндік жұмыстың мазмұны академиялық кезеңдегі өзіндік жұмыстың көлемін,
тапсырмалардың саны мен сипатын, олардың еңбек сыйымдылығы мен орындалу
мерзімдерін, ағымдағы және аралық бақылау түрлерін көрсету арқылы оқу-әдістемелік
кешенде, силлабуста анықталады.
18. БӨЖ тапсырмаларын рәсімдеу талаптары:
- пәнді оқудың толық кезеңіне арналған БӨЖ кестесі;
- пәннің негізгі бөлімдеріне сәйкес тапсырмалар жүйесі;
- рефераттар, баяндамалар, эссе, есептер және т.б. тақырыптары;
- БӨЖ тапсырмаларының мазмұнына, көлеміне және рәсімделуіне қойылатын талаптар;
- негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі;
- кеңестікжәрдем түрлері;
- бағалау критерийлері;
- жұмыстың тапсырылу мерзімі.
19. Өзіндік жұмыстың мазмұнына қойылатын талаптар:
- тапсырманы немесе ұжымдық жұмыстың бір бөлігін студентжеке өз бетімен орындау
керек;
- белгілі тақырып немесе оның бір бөлігі бойынша өзекте мәселелер талқыланып
шешімі шығарылатын толығымен аяқталған жұмыс (немесе бір сатысы) болып табылу керек;
- қарастырылып отырған мәселені шешудегі автордың құзыреттілігін көрсете білу
керек;
- оқу, ғылыми және/немесе практикалық бағдар мен маңыздылыққа ие болу керек;
- белгілі бір ғылыми жаңалық элементтері (егер де ол ғылыми-зерттеу еңбек болса)
болу керек.
20. Білім алушының өзіндік жұмысын қабылдап бағалау кезінде қойылатын шарттарды
міндетті түрде көрсету керек, яғни:
- қойылған мақсат-міндеттерге сәйкес тақырыбы көрсетілген жұмыс мазмұнының
толықтығы мен тереңдігі бағаланады;
- әдеби дереккөздерге шолужасау дәрежесі бағаланады;
- жұмысты орындаудағы дербестілік дәрежесі бағаланады;
- материалды нақтылығы мен сауаттылығы бағаланады;
- жұмыстың қорытындысы мен талдау дәрежесі бағаланады;
- пәннің теориялық мәселелерін қорытындылау қабілеті бағаланады;
- тапсырманы рәсімдеудегі техникалық талаптардың сақталуы бағаланады;
- қорғау кезіндегі жауаптың толықтығы бағаланады;
-қосымша сұрақтарға берген жауабы бағаланады;
- өз көзқарасын дәйектей алуы бағаланады;
- және т.б.
21. Пәнді оқытудағы бір семестрдегі БӨЖ тапсырмаларының саны 5-тен аспауы керек.
22. Әр БӨЖ тапсырмасы оқытушының белгілеген балы бойынша бағаланады.
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23. Әрбір білім алушы академиялық кезең басталғанға дейін БӨЖ-ді орындау туралы
қағаз немесе электронды тасымалдағыштардағыәдістемелік нұсқаулықтармен қамтамасыз
етілуі тиіс. Онда
- тапсырмалардың мақсаты, тақырыптары мен мазмұны;
- ұсынылатын әдебиеттер тізімі;
- есеп формалары мен бақылау кестесі;
- бағалау талаптары көрсетулге тиіс.
24. Пәнді оқытудың тиімділігі үшін білім алушының өзіндік жұмысынкелесідегідей
ұйымдастыруға болады:
- негізгі қызмет білім алушыға жүктелетін аудиторияда тыс жұмыс (дәріс, практикалық
және зертханалық сабақтарға дайындық, рефераттар мен баяндамалар жазуы, презентация
дайындау, есеп шығару, басқа да үй тапсырмаларын орындау);
- негізгі қызмет білім алушымен қатар оқытушыға жүктелетін белсенді түрдегі
аудториялық жұмыс (үй жұмысына дайындалумен қатар, сабақ кезіндегі жұмыс – тренинг,
диспут, іскерлік ойындар, презентациялар, логикалық есептер, кейстер және т.б.).
25. БӨЖ-дің орындалуы мен ұйымдастырылуын бақылау кафедраның БӨЖ кестесіне
сәйкес жүзеге асырылады.
26. БӨЖ-ді орындау мен ұйымдастырудың барлық түрі кеңес беру, аралық бақылау
есептері, оқытушының БӨЖ тапсырмаларын қабылдау және т.б. кестелердің, жеке пәндер
бойынша БӨЖ бақылау журналдарының болуын талап етеді.
27. Білім алушының өзіндік жұмысының жалпы көлеміне оқытушының басшылығымен
жүргізілетін білім алушының өзіндік жұмысы (ОБӨЖ) кіреді.
28. ОБӨЖ көлемі БӨЖ-дің жалпы көлемінің 25-50% құрайды және оқытушының
академиялық мерзімдегі педагогикалық жүктемесі бойынша анықталады:жүктеме 1-4 кредит
болған жағдайда офис-сағаттар саны аптасына 1 академиялық сағатын құрайды, сәйкесінше
5-9 кредит – 2 сағат, 10-15 кредит – 3 сағат.
29. Кәсіби пәндер бойынша ОБӨЖ академиялық топтарда, жалпыға міндеттер пәндер
бойынша білім алушылардың саны 50-ден аспайтын академиялық ағымдарда
ұйымдастырылуы тиіс.
30. Оқытушының басшылығымен жүргізілетін білім алушының өзіндік жұмысының
кестесі негізгі оқу кестесінен бөлек құрастырылады.
31. ОБӨЖ барысында үй жұмысын, курстық, семестрлік және бақылау жұмыстарын,
есептер мен басқа да тапсырмаларды орындау бойынша кеңес беріліп, ағымдағы және
аралық бақылау жүргізіледі.
32. Егер БӨЖ тапсырмасының орындалуы қиындық тудырмаса, білім алушы кестеге
сәйкес ОБӨЖ сабағына қатыспауына болады.
33. ОБӨЖ кестесінде көрсетілген уақытта оқытушының аудиторияда болуы міндетті.
34.
ОБӨЖ
семинарлар,
практикалық
немесе
зертханалық
сабақтарға
алмастырылмайды.
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§21
БАКАЛАВРИАТТА КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕНІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
Негізгі қағидалары
1. Жоғары білім берудің кәсіби оқыту бағдарламаларын жүзеге асыратын әл-Фараби
атындағы Қазақ Ұлттық университетінде кәсіби тәжірибе жүргізу мен ұйымдастыруға талап
қою ережесі.
2. Кәсіби тәжірибелер тәжірибе базасы болып табылатын мекемелерде өткізіледі;
3. Мамандардың дайындық бейіміне байланысты тәжірибе қорлары өнеркәсіп
мекемелері, ғылыми-зерттеу институттары, мекемелер, банктер, сондай-ақ кәсіби қызметтері
сай келетін ұйымдар болып табылады.
4. Кәсіби тәжірибенің мерзімі, ұзақтығы және мазмұны мамандықтардың оқу
жоспарымен, академиялық күнтізбемен және университеттің тәжірибе бағдарламаларымен
анықталады.
5. Мамандықтардың ерекшелігіне қарай төменгі курстарда оқу – танымдық тәжірибе
оқу шеберханаларында, зертханаларда, полигондарда, ҒЗИ-ларда және тәжірибелі
шаруашылықтарда, оқу-қосалқы бөлімшелерінде өткізіледі.
6. Жоғары курстарда студенттер нақты өндірістік жағдайында мамандардың міндетін
атқаратын өндірістік-кәсіби тәжірибе ұйымдастырылады.
7. Диплом алдындағы тәжірибе кәсіпорындардың өндірістік (кәсіби) қызметтері жайлы
ақпараттарды жинау және сол ақпараттарды дипломдық жұмысты (жобаны) орындау
барысында қолдану мақсатында өткізіледі.
8. Сырттай бөлімде оқитын студенттер, мамандық бойынша жұмыс істейтін студенттер
өндірістік тәжірибе мен диплом алдындағы тәжірибеден жеке тапсырма жоспары бойынша
жұмыс орындарынан өтеді. Аталған жағдайдағы білім алушылар университетке жұмыс
орнынан анықтама, күнделік, есеп және оның кәсіби қызметін сипаттайтын мінездеме алып
келеді. Мамандық бойынша жұмыс істемейтін студенттер белгіленген ереже бойынша
жоғарыда аталған тәжірибелерді таңдаған мамандығы бойынша жұмыс талаптарымен танысу
үшін, сондай-ақ диплом жұмысына қажет материалдар жинау үшін басқа мекемелер мен
ұйымдарға жіберіледі.
9. Мамандықтары бойынша жұмыс жасайтын сырттай оқу нысанында оқитын
студенттер оқу-танымдық тәжірибе өтуден босатылады;
10. Студенттерді тәжірибенің барлық түріне жіберу ЖОО басшысының бұйрығымен
тәжірибені өту мерзімін, тәжірибе базасын және тәжірибе жетекшісін көрсету арқылы
рәсімделеді.
11. Кәсіби тәжірибені өткізу үшін университет тәжірибе базаларымен шарт жасасады,
тәжірибеден өту бағдарламасын және күнтізбе кестесін мақұлдасады.
12. Кәсіби тәжірибені ұйымдастыру және өткізу жауапкершілігін жасасқан шарт
ережелеріне, сонымен қатар ҚР-ның «Еңбек туралы заңына» сәйкес университет ректоры
және тәжірибе базасының басшысы көтереді.
13. Кәсіби тәжірибені өткізу факультет әдістемелік бюросының отырысында тиісті
кафедраға бекітіледі.
14. Оқу-әдістемелік қамтамасыз ету және тәжірибеге жетекшілік жасау, оқу
жоспарларын, тәжірибе бағдарламаларын орындау, және оны өткізу сапасын бақылауды
тиісті кафедралар жүзеге асырады.
15. Тәжірибе жетекшілігіне өтініш берген оқытушылардың бірін таңдау арқылы
студент өзінің тәжірибе жетекшісін таңдай алады. Кәсіби тәжірибеге жетекшілік ету едәуір
білікті, тәжірибелі, кәсіби ойлау қабілетіне ие, мамандықтың қыр-сырын білетін, өтініш беру
конкурсынан сәтті өткен және кафедраға сәйкес келетін оқытушылармен жүзеге асырылады.
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16. Студенттер, сонымен қатар тәжірибе өтетін кәсіпорындар, мекемелер тәжірибе
бағдарламасымен қамтамасыз етіледі.
17. Қажет болған жағдайда тәжіребеден өтетін студенттер медициналық тексеруден
өткізіледі.
18. Кәсіби тәжірибе басталардың алдында кафедра тәжірибеден өтуші студенттерге
қажетті дайындық ұйымдастырады: тәжірибеге тапсырмаларды, бағыттауларды рәсімдейді.
Оқу жоспарына және бағдарламасына сәйкес студенттерге консультациялар өткізеді.
19. Университет студенттердің тұрмысы мен мекемелердің қалыпты жағдайын, еңбек
қорғау және қауіпсіздік техникасын бойынша міндетті нұсқаулар жүргізуді, тәжірибешілерді
ішкі еңбек тәртібі ережелерін орындауын қамтамасыз етілуін бақылайды.
20. Университет атынан тәжірибе жетекшісі студенттердің тәжірибе туралы есебін
тексеріп, жұмыстары туралы пікір беріп, кафедра меңгерушісіне тәжірибенің өткені жөнінде
сын мен студенттердің тәжірибелік дайындықтарын жақсарту мақсатындағы ұсыныстары
көрсетілген жазбаша қорытынды есеп береді.
21. Кәсіпорындағы студенттердің тәжірибе жетекшісі мәліметтер жинауға, нақты
өндірістік жағдайында жасалған кәсіби міндетінің сапасын бағалайды, тәжірибеден өтуші
студенттерге тәжірибе бағдарламасы мен жеке тапсырмаларды орындағандары туралы
мәлімет көрсетілген кәсіби мінездеме береді.
22. Студент тәжірибе өту барысында міндетті:
- тәжірибе бағдарламасын толығымен орындауға, бекітілген нысандағы тәжірибе
күнделігін жүргізуге;
- тәжірибе базаларындағы қолданыстағы ережелерге бағынуға;
- еңбек қорғау, техникалық қауіпсідік және тазалық ережелерін үйрену және қатаң
түрде сақтауға;
- тиісті кафедралардың тапсырмалары бойынша жедел жұмыстарға қатысуға;
- Тәжірибе жетекшісіне, тәжірибе базаларының басшысымен куәландырылған жазбаша
тәжірибе есебін, атқарылған жұмыстары бойынша күнделігін өткізуге.
23. Студент тәжірибе бағдарламасында көрсетілген тапсырмаларды орындап болған
жағдайда, университеттегі тәжірибе жетекшісіне мекеме басшысымен куәландырылған
жазбаша тәжірибе есебін өткізуге тиіс.
24.Студент тәжірибе өту барысында тәжірибе бағдарламасында көрсетілмеген
жұмыстарға қатыспауға құқылы. Тәжірибе өту орнында бос орын болған жағдайда ақылы
қызмет лауазымына жұмысқа орналаса алады.
25. Кәсіби тәжірибелер бекітілген кафедралар мекеменің, ұйымның талаптарына сай
студенттердің кәсіби тәжірибе бағдарламаларын жасап, бекітеді. Студенттердің тәжірибесі
бойынша нұсқаулық тәжірибенің мақсаты мен міндеттері, тәжірибе өтетін орын, студенттәжірибешіге кәсіби талаптар, тәжірибе кезеңдерінің мазмұны, тәжірибе бөліктерін бағалау
өлшемдері, есеп беру құжаттарын дайындау тәртібі (тізім, рәсімдеу талаптары және т.б.),
есеп беру формаларының үлгілері, тәжірибе бойынша есеп беру мерзімінен тұрады.
26.Тәжірибені бақылау нысанының қорытындысы болып студенттің тәжірибе барысындағы
мәліметтерді жинап, талдап және жүйелеп жазған есебі табылады.
27.Тәжірибе туралы есеп шығарушы кафедраның кұрастырған және соның отырысында
бакітілген талаптарына сәйкес рәсімделеді. Тәжірибе есебін рәсімдеуге соңғы 2-3 күн
беріледі.
28. Кәсіби тәжірибенің қорытындысы бойынша үйренуші тиісті кафедраға тәжірибенің
қорытынды есебін тапсырады, және сол жерде тәжірибе жетекшісімен тексеріліп сол
кафедра меңгерушісінің өкімімен құрылған комиссия алдында қорғалады. Есептерді қорғау
нәтижесі белгіленген баллдық, рейтингтік әріптік жүйемен бағаландаы.
29. Есептерді қорғау комиссиясының құрамы және оның жұмыс кестесі тәжірибе
аяқталғанға дейін алдын ала 10 күннен кем емес күн бұрын кафедра отырысында
талқыланады және бекітіледі.
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30. Тәжірибенің міндетті компоненттерінің қатарына тәжірибеден өтуші студенттің
еңбек тәртібін сақтауы, жинаған ақпараттардың саны мен сапасы, тәжірибе кезеңдерінің
сапасы мен уақытылы болуы, өткізілген есептің сапасы, студенттің тәжірибе өткен
тәжірибесі жөніндегі есептің комиссия алдында сапалы қорғалуы кіреді.
31. Мамандықтардың ерекшелігіне қарай кәсіби тәжірибені кафедра отырысында
талқылап және бекітіп болған соң кафедра бағалаудың қосымша компоненттерін қоса алады.
32. Кәсіби тәжірибе қорытындылары кафедрада талқыланады. Тәжірибенің жалпы
қорытындысы факультет кеңесінде мүмкін болған жағдайда тәжірибе базасының өкілдерінің
қатысыуымен өткізіледі.
33. Тәжірибе бойынша қорытынды тізім сол оқу жылында жабылу керек. Тәжірибені
бекітілген балдық-рейтингілік әріптік жүйемен бағалау түрлі сынақтардың қорытынды
бағасының нәтижесі сияқты басқа пәндермен бірге GPA-ғажәне студенттің курстан курсқа
өтуіне әсер етеді. Студенттің тәжірибе бойынша қорытынды бағасы қанағаттанарлық болған
жағдайда, тәжірибенің сәйкес түріндегі кредиттер есепке алынбайды.
34. Тәжірибеге дәлелді себептермен келе алмаған немесе қорытынды бақылауда F
(«қанағаттанарлық») бағасын алған студент, келесі академиялық кезеңде тәжірибеден ақылы
түрде өтіп тапсыруға құқылы. Ал егер де дәлелді себептермен келе алмаған жағдайда
студент келесі академиялық кезеңде ақысыз түрде өтіп тапсыра алады.
35. Кәсіби тәжірибенің шығындары, сондай-ақ мемлекеттік тапсырыс негізінде
оқытылып жатқан студенттердің тәжірибеден өту орнына барып-келу шығыны білім беру
аясындағы өкілетті органдардың бөлген қаражатымен қамтамасыз етіледі, ал ақылы бөлімде
оқитын студенттердің шығыны университетке төлеген оқу ақысынан бөлінеді.
Педагогикалық тәжірибеге жетекшілік жасағандары үшін мектеп жұмысшыларына
төлемақы кәсіби және педагогикалық тәжірибелерді өткізуге көзделген ақы есебінен төлеу
жүзеге асырылады.
36. Мемлекеттік оқу грантында оқып жатқан студенттердің тәжірибе өту кезінде
жалпылама негізінде стипендия алу құқығы сақталады.
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1 Қосымша
КЕЛІСІМ-ШАРТ
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық
Универститеті студентінің педагогикалық
тәжірибеден өтуіне
Алматы қаласы,

ДОГОВОР
на проведение педагогической практики студентов
Казахского Национального Университета имени
аль-Фараби

2015 ж.

г.Алматы

2015г.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Универститетінің
проректоры ________________ ҚазҰУ жарғысы
негізінде, бір тараптан, және екінші тараптан №
_________ лицей/мектеп директоры
_______________________________________________
__________________________
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Универститеті 21
маусым 2011 ғылыми-әдістемелік кеңес отырысында
бекітілген Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенттерін
даярлау Ережесіне сәйкес, өзара төмендегідей келісімшарт жасасты:

Мы, ниже подписавшиеся, с одной стороны Казахский
Национальный университет имени аль-Фараби, в лице
проректора _____________ (Ф.И.О.) действующего на
основании устава КазНУ и, с другой стороны
лицея/школы № ____ в лице директора
________________ в соответствии с положением о
подготовке студентов КазНУ им. аль-Фараби,
утвержденным на заседании научно-методического
совета КазНУ им. аль-Фараби от 21 июня 2011 года,
заключили между собой договор о нижеследующем:

1. № ________________________мектеп
тәжірибе базасы ретінде міндетті:
1.1.
Студенттің педагогикалық тәжірибесінің
бағдарламасымен күнтізбелі кестесінесәйкес (кәсіби
тәжірибе күнтізбелі кестесі қосымшада беріледі)
универститетке тәжірибеөтетін орындарды ұсынуға.
1.2. Оқу орындарындағы педагогикалық тәжірибеге
жетекшілік жасау үшін 1 қосымшаға сәйкес білікті
мамандарды тағайындауға.
1.3. Педагогикалық
тәжірибенің
алдында
студенттерді
еңбек
қорғау
нұсқаулығымен
таныстырып, әр жұмыс орнында студенттердің
қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге.
1.4. Егер тәжірибе өту барысында студент жайсыз
жағдайға ұшыраса, оны тергеп есепке алуға.
1.5. Тәжірибе өту барысында студенттерді есепке
алуын қамтамасыз етуге. Студенттер еңбек тәртібін
және ішкі еңбек тәртіптерін бұзғаны туралы әлФараби атындағы Қазақ ұлттық универститетін
хабардар етуге.
1.6. Тәжірибеден
өтуші
студентттер
мен
универститет
оқытушыларына
–
тәжірибе
жетекшілеріне
педагогикалық
тәжірибенің
бағдарламасы мен жеке тапсырмаларды орындауға
қажет кабинеттер, кітапхана, техникалық және басқа
да құжаттарды пайдалануға мүмкіндік туғызуға.
1.7. Педагогикалық
тәжірибе
аяқталған
соң
тәжірибеден өтуші студенттің жұмысы мен оның
тәжірибе туралы есебінің сапасына мінездеме беруге.
1.8. Тәжірибеден өтуші студенттердіңпедагогикалық
тәжірибе бойынша жасалған есептерін қолдарына
беруге.

1. Школа №_________________________
как база практики обязуется:
1.1 Предоставить университету в соответствии с
программой и календарным графиком места для
проведения
педагогической практики студентов
(календарный график профессиональной практики
прилагается).
1.2. Назначить квалифицированных специалис-тов для
руководства
педагогической
практикой
в
образовательных учреждениях согласно приложению
1.
1.3. Обеспечить студентам условия безопасной работы
на каждом рабочем месте, с проведением инструктажа
по охране труда перед прохождением педагогической
практики.
1.4. Расследовать и учитывать несчастные случаи,
если они произойдут со студентами в период
практики
1.5. Обеспечить учет на период практики студентовпрактикантов. О всех случаях нарушения студентами
трудовой дисциплины и правил внутреннего
трудового распорядка сообщать в КазНУ им. альФараби.
1.6. Предоставить
студентам-практикантам
и
преподавателям университета – руководителям
практики возможность пользоваться кабинетами,
библиотекой, технической и др. документацией,
необходимыми
для
выполнения
студентами
программы педагогической практики и выполнения
ими индивидуального задания.
1.7. По окончании педагогической практики дать
характеристики о работе каждому студентупрактиканту и о качестве подготовленного ими отчета
о практике.
1.8. Выдать студентам-практикантам составлен-ные
ими отчеты по практике.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті міндетті:
2.1. Педагогикалық тәжірибе басталардан 2 ай бұрын
№________ лицей/мектепке келісім үшін тәжірибе
бағдарламасын ұсынуға.

Казахский национальный университет им. альФараби обязуется:
2.1 За 2 месяца до начала педагогической практики
представить в школу №_________ для согласования
программы практики.

2.

2.
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2.2. Тәжірибені өтуге жіберілген студенттердің тізімін
тәжірибенің басталуына кемінде бір апта бұрын
уақытта мекемеге жіберуге.
2.3. Күнтізбелік жоспарда бекітілген тәжірибеден өту
мерзіміне сәйкес студенттерді мекемеге жіберуге.
2.4.
Тәжірибе
жетекшісі
ретінде
білікті
профессорларды, доценттерді және мұғалімдерді
тағайындауға.
2.5. Тәжірибеге жіберер алдында барлық студенттерді
медициналық тексерістен өткізуге.
2.6.Студенттердің
педагогикалық
тәжірибе
жетекшілеріне тәжірибені ұйымдастыру жағынан
әдістемелік көмек көрсетуге.
2.7.Егер тәжірибе өту барысында студент жайсыз
жағдайға ұшыраса, оны тергеп есепке алуға.
2.8. Мектеп мұғалімдері, сынып жетешілері, оқу
бөлімінің меңгерушісі және директорының еңбек
ақысын нормативтік құжаттар негізінде төлеуге.

2.2. Предоставить образовательным учреждениям
список студентов, направляемых для прохождения
практики, не позднее, чем за неделю до начала
практики.
2.3. Направить студентов в сроки, предусмотренные
календарным планом проведения практики.
2.4. Назначить в качестве руководителей практики
наиболее квалифицированных профессоров, доцентов
и преподавателей.
2.5. Перед отправкой на практику произвести
медицинский осмотр всех студентов.
2.6. Оказывать руководителям педагогической
практики студентов, методическую помощь в
организации практики
2.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи,
если они произойдут со студентами в период
практики.
2.8. Производитьоплату труда учителей, классных
руководителей, заведующего учебной частью и
директора школы на основании действующих
нормативных документов.

3. Студент міндетті:
3.1. Тәжірибе бағдарламасында көрсетілген барлық
тапсырмаларды орындауға, күнделік жүргізуге, күн
сайын атқарылған жұмыстың көлемін көрсетуге.
3.2. Еңбек, техникалық және санитралық қауіпсіздік
ережелерін қатаң түрде сақтауға.
3.3. Құралдарды, жабдықтарды, құжаттарды ұқыпты
пайдалануға.
3.4. Тандалған мамандық бойынша теориялық білімді
бекітіп тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруға.
3.5. Атқарған жұмыстарына және оның нәтижесіне
жауапты болуға.
3.6.Білім беру мекемесіндегі жұмыс тәртібі мен
кестесін ұстануға (мектеп басшылығы мен жетекшінің
тапсырмаларын орындау).
3.7.Білім беру мекемесінің қызметіне көмек көрсетуге,
мектептің іс-шараларына қатысуға.
3.8. Жаңа педагогикалық технологиялармен танысуға.
3.9. Тәжірибеге шығармашылықпен қарауға, барлық
тапсырмаларды өз бетінше орындауға.
3.10 Мектептің қоғамдық өміріне
қатысуға,
басшылық, ұйымдастыру және тәрбиелік жұмыстар
бойынша тәжірибе алуға.
3.11.Мәжілістер, кездесулер, келіссөздерді жүргізу
бойынша тәжірибе алуға.
3.12.
Әл-Фараби
атындағы
Қазақ
ұлттық
университетінің мәртебесінұстануға және әрқашан
оны көтеруге.

3. Студент обязан:
3.1. Полностью выполнять задания, пред-усмотренные
программой практики, вести дневник, указывать
объем выполненной работы по дням
3.2. Строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и санитарии.
3.3.
Бережно
обращаться
с
приборами,
инструментами, оборудованием, документацией.
3.4. Закрепить теоретические знания, приобрести
практические навыки работы по выбранной
специальности.
3.5. Нести ответственность за выполняемую работу и
ее результаты.
3.6.
Соблюдать
распорядок
и
режим
работыобразовательного учреждения (выполнять
указания и задания руководителя и администрации
школы).
3.7. Оказывать посильную помощь в деятельности
образовательного
учреждения,
принимать
непосредственное участие в мероприятиях школы.
3.8. Ознакомиться с новыми педагогическими
технологиями.
3.9. Творчески относиться к практике, самостоятельно
выполнять все задания.
3.10. Участвовать в общественной жизни школы,
приобрести опыт организаторской, управленческой и
воспитательной работы.
3.11. Изучить опыт проведения совещаний, деловых
встреч, переговоров.
3.12. Поддерживать и возвышать имидж Казахского
национального университета им. аль-Фараби.
Студент-практикант имеет право в период
прохождения практики:
3.13. Быть зачисленным на постоянную, временную
работу или работу по выполнению разовых заданий
по профилю специальности.
3.14. Не участвовать в работах, не предусмотренных
программой практики.
3.15. Оказывать посильную помощь в деятельности
образовательного учреждения.

Тәжірибеден өтуші студент тәжірибе өту
барысында құқылы:
3.13. Мамандығы бойынша уақытша немесе бір
мезгілдік жұмыстарды орындау үшін жұмысқа
қабылдануға.
3.14. Тәжірибе бағдарламасында көрсетілмеген
жұмыстарға қатыспауға.
3.15. Білім беру мекемесінің қызметіне көмек
көрсетуге.
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3.16. Кәсіби тәжірибенің ережелеріне сәйкес басқада
міндеттерді атқаруға.

3.16.Выполнять другие обязанности в соответствии с
положением о профессиональной практике.

4. Шартты орындамағаны үшін тараптардың
жауапкершілігі:
4.1.Шарт
тараптары
студент
тәжірибесінің
ұйымдастырылуы
мен
өткізу
міндеттерін
орындамағаны үшін ҚР еңбек туралы заңнамасына,
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің
Академиялық саясатына қолданыстағы техникалық
және еңбек қауіпсіздігі бойынша ережелерге сәйкес
жауапкершілікке тартылады.
4.2. Тараптар арасында негізгі шарт бойынша туатын
барлық даулар бекітілген тәртіп бойынша шешіледі.
4.3. Келісім-шарт бір тараптан университеттің, екінші
тараптан мекеменің шартқа қол қоюымен күшіне
енеді.

4. Ответственность сторон за невыполнение
договора:
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение
возложенных на них обязанностей по организации и
проведению практики студентов в соответствии с
Законодательством о труде РК, Академической
политикой КазНУ им. аль-Фараби и действующими
Правилами по технике безопасности и охрана труда.
4.2. Все споры, возникающие между сторонами по
настоящему договору, разрешаются в установленном
порядке.
4.3. Договор вступает в силу с момента его
подписания университетов, с одной стороны, и
учреждением, с другой стороны.

Келісім-шарт мерзімі
«____»______ мен «_____» _____ жылға дейін.

Срок действия договора
с «___» ________ по «__» _________ г.

Тараптардың заңды мекен – жайы:
Юридические адреса сторон:
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ:
Әл-Фараби даң.,71 инд: 050040
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Оқу ісі жөніндегі проректор
____________________ (Аты-жөні)
Мектеп:
№________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_________________

КазНУ им. аль-Фараби:
пр. аль- Фараби,71 инд: 050040
Проректор по учебной работе
КазНУ им. аль-Фараби
_________________________ (Ф.И.О.)
Школа:
№_____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________
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әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
студенттерінің оқу-танымдық және өндірістік
тәжірибелерін өткізуді ұйымдастыру туралы
КЕЛІСІМ-ШАРТ

ДОГОВОР
об организации проведения производственной и
учебно - ознакомительной практики студентов
Казахского Национального Университета имени
аль-Фараби

Алматы қаласы,
«___»__________2015 ж.
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Универститетінің
проректоры ________________ ҚазҰУ жарғысы
негізінде, (ары қарай - ҚазҰУ) бір тараптан және
екінші тараптан ______________________________
атынан
_________________________________________, (ары
қарай – тәжірибе орны) әл-Фараби атындағы Қазақ
Ұлттық Универститеті 21 маусым 2011 жылы ғылыми
әдістемелік отырысында бекітілген ережеге сәйкес
кәсіпкерлік тәжірибеге студенттерді қабылдау жөнінде
(келісім саны бойынша) төменде көрсетілген келісім
шарт жасалды:

г. Алматы
«___»_________2015 г.
Казахский Национальный университет имени альФараби, действующего в лице проректора_________,
на основании устава КазНУ (далее - КазНУ)
и_____________ (далее –база практики) в лице
____________, и именуемые как стороны, в
соответствии с положением о подготовке студентов
КазНУ им. аль-Фараби, утвержденным на заседании
научно-методического совета КазНУ им. аль-Фараби
от 21 июня 2011 года, заключили между собой
договор
о
нижеследующем:
принять
на
профессиональную практику студентов (количество
по согласованию).

1. Тәжірибе базасы міндетті:
1.1. Студенттің өндірістік тәжірибесі өтетін орнының
бағдарламасы мен күнтізбелі кестесін университетке
ұсынуға.
1.2. Мекеме бөлімдерінде тәжірибе өту үшін
басшылыққа білікті мамандарды тағайындауға.
1.3. Студентке әр бір жұмыс орнында қауіпсіз жұмыс
жағдайын
қамтамасыздандыруға,
оқу-танымдық
тәжірибе алдында еңбек нұсқаулығымен таныстыруға.
1.4. Егер студентпен тәжірибе өту барысында жайсыз
жағдай болса, оны тексеруге және есепке алуға.
1.5. Тәжірибеден өтуі барысында студенттерді есепке
алу табельімен қамтамасыз етуге. Әл-Фараби атындағы
Қазақ Ұлттық Универститетіне студенттің еңбек
тәртібін және кәсіпкерліктің ішкі тәртіптерін бұзғанын
хабарлауға.
1.6. Тәжірибе басшысы мен тәжірибе өтуші
студенттерге
мекеме
бөлімдеріндегі
сәйкес
құжаттармен танысуына жағдай жасауға.
1.7.
Тәжірибеден
өтуші
студентке
тәжірибе
аяқталғаннан кейін оның дайындаған тәжірибесі
туралы есеп сапасына мінездеме беруге.

1. База практики обязуется:
1.1. Предоставить университету в соответствии с
программой и календарным графиком места для
проведения производственной практики студентов.
1.2. Назначитьквалифицированных специалистов для
руководства прохождения практики в предприятии.
1.3. Обеспечить студентам условия безопасной
работы на каждом рабочем месте, с проведением
инструктажа по охране труда перед прохождением
педагогической практики.
1.4. Расследовать и учитывать несчастные случаи,
если они произойдут со студентами в период
практики.
1.5. Обеспечить учет на период практики студентовпрактикантов. О всех случаях нарушения студентами
трудовой дисциплины и правил внутреннего
трудового распорядка сообщать в КазНУ им. альФараби.
1.6.
Предоставить
студентам-практикантам,
руководителям практики возможность знакомится с
соответствующей
документацией
в
отделах
предприятия.
1.7.По окончании практики дать характеристики о
работе каждому студенту-практиканту.

2. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің міндетті:
2.1. Оқу-танысу және өндірістік тәжірибесі мерзімінен
2 ай бұрын мекемеге келісім үшін тәжірибе
бағдарламасын ұсынуға.
2.2. Тәжірибеден өтуге жіберілген студенттердің
тізімін тәжірибенің басталуына кемінде бір аптадан
бұрын уақытта мекемеге жіберуге.
2.3. Күнтізбелік жоспармен бекітілген тәжірибеден өту
мерзіміне сәйкес студенттерді мекемеге жіберуге.
2.4.
Тәжірибе
жетекшісі
ретінде
білікті
профессорларды, доценттерді және мұғалімдерді
тағайындауға.

2. Казахский национальный университет им. альФараби обязуется:
2.1. За 2 месяца до начала учебно-ознакомительной и
производственной
практики
представить
в
предпритие для согласования программы практики.
2.2. Предоставить предприятию список студентов,
направляемых для прохождения практики, не
позднее, чем за неделю до начала практики.
2.3. Направить стороне студентов в сроки,
предусмотренные календарным планом проведения
практики.
2.4. Назначить в качестве руководителей практики
наиболее
квалифицированных
профессоров,
доцентов и преподавателей.

3. Студент міндетті:
3.1. Тәжірибелік бағдарламада көрсетілген барлық

3.Студент обязан:
3.1.Полностью выполнять задания, предусмотренные
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тапсырмаларды
орындауға,
керекті
цифрлық
материалдар жазылған күнделік жүргізуге, тәжірибелік
журнал, лекцияның мазмұнын, эскиз жасауға, күндер
бойынша атқарылған жұмыстың көлемін көрсетуге,
өндірістік жиналыстарды
жобалауға қатысуын
белгілеуге, мекеме мамандарынан кеңес алу,
мекеменің қоғамдық жұмыстарға және басқа да ісшараларға толықтай қатысуға.
3.2. Еңбекті қауіпсіздігі ережелерін, техникалық
қауіпсіздік және санитарлық ережелерін қатаң түрде
сақтауға.
3.3. Мекеме жұмыстарымен, кадрлық орналасуымен
танысуға (міндеттемелік нұсқаулықпен, дайындық
жобасымен,
мамандықтың
көтерілуімен
және
кадрлардың қайта даярлануымен, жұмысшылардың
жұмыс күнінің тәртібімен танысуға).
3.4. Техникалық құралдар-жабдықтарды, құжаттарды
ұқыпты пайдалануға.
3.5. Тандалған мамандық бойынша, теориялық білім
және тәжірибелік дағдыларды бекітуге.
3.6. Атқарылған жұмыстарға және оның нәтижесіне
жауапты қарауға.
3.7. Мекеменің жұмыс күнінің тәртібін ұстануға
(мекеменің
мамандары
мен
жетекшінің
тапсырмаларын орындауға).
3.8. Тәжірибе жұмысына жауапты түрде қарау, барлық
тапсырмаларды өздігінен орындауға.
3.9. Бөлімнің қоғамдық өміріне, басқару және
тәрбиелік жұмыстарына қатысуға.
3.10.
әл-Фараби
атындағы
Қазақ
Ұлттық
Университетінің имиджін көтеруге және ұстануға.
3.11. Тәжірибе жетекшісіне, мекеменің басшысымен
куәландырылған атқарылған жұмыстары бойынша
тәжірибе есебі туралы күнделікті және мінездемені
ұсынуға.

программой практики, вести дневник в которые
должен записывать необходимые данные, указывать
объем выполняемой работы по дням, консультации
(беседе) со специалистами предприятия, полное
участие в общественной деятельности и других
мероприятиях предприятия.
3.2.Строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и санитарии.
3.3. Ознакомиться с соответствующим отделом
предприятия и расстановкой кадров (наличие
должностных инструкций, повышения квалификации
и переподготовки кадров, знакомство с режимом
работы сотрудников, участие в государственных
мероприятиях).
3.4. Бережно
обращаться
с
техническим
оборудованием, документацией.
3.5. Закрепить теоретические знания, приобрести
практические навыки работы по избранной
специальности.
3.6. Нести ответственность за выполняемую работу и
ее результаты.
3.7. Соблюдать распорядок и режим работы
предприятия (выполнять указания и задания
руководителя и специалистов отдела предприятия).
3.8. Ответственно
относиться
к
практике,
самостоятельно выполнять все задания.
3.9. Участвовать в общественной жизни отдела,
управленческой и воспитательной работы.
3.10. Поддерживать и возвышать имидж КазНУ им.
аль - Фараби;
3.11. Предоставить руководителю практики отчет о
выполнении всех заданий, дневник практики и
характеристику,
заверенную
руководителем
предприятия.

Тәжірибеден өтуші студент тәжірибе өту барысында
мыналарға құқылы:
3.12. Мамандығы бойынша уақытша немесе бір күндік
жұмыстарды орындауына бекітілуге.
3.13.
Тәжірибенің
жобасында
көрсетілмеген
жұмыстарға қатыспауға.
3.14.Мекеменің жұмысына өз септігін тигізуге.
3.15. Маманданған тәжірибенің ережелеріне сәйкес
басқада міндеттерді атқаруға.

Студент-практикант имеет право в период
прохождения практики:
3.12 Быть зачисленным на постоянную, временную
работу или работу по выполнению разовых заданий
по профилю специальности.
3.13. Не участвовать в работах, не предусмотренных
программой практики.
3.14. Оказывать посильную помощь в деятельности
предприятия.
3.15. Выполнять другие обязанности в соответствии с
положением о профессиональной практике.

4. Тараптардың жауапкершілігі:
4.1. Шарт тараптары ҚР заңнамалары, қолданыстағы
техникалық қауіпсіздік және еңбек қорғау ережелеріне
сәйкес студенттің тәжірибесін ұйымдастыру мен
өткізуге байланысты міндеттемелерін орындамағаны
үшін жауап-кершілікке тартылады.
4.2. Осы шарт бойынша тараптар арасында туындаған
барлық даулар белгіленген тәртіп бойынша шешіледі.
4.3. Келісім-шарт тараптар қол қойған кезден бастап
күшіне енеді.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение
возложенных на них обязанностей по организации и
проведению практики студентов в соответствии с
законодательством РК, и действующими Правилами
по технике безопасности и охране труда.
4.2. Все споры, возникающие между сторонами по
настоящему договору, разрешаются в установленном
порядке.
4.3. Договор вступает в силу с момента его
заключения сторонами

Келісім-шарт мерзімі
«____»______ мен «_____» _____ жылға дейін.

Срок действия договора
с «__» ________ по «___» __________г.
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Тараптардың заңды мекен – жайы:

Юридические адреса сторон:

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ:
әл-Фараби даң.,71. инд: 050040
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ проректоры
___________________________ (Аты-жөні)

КазНУ им. аль-Фараби:
пр. аль- Фараби,71. инд: 050040
проректор КазНУ им. аль-Фараби
_________________________(Ф.И.О.)

Мекеме:
_______________________________________________
_______________________________________________
____________________________________________

Предприятие:
______________________________________________
______________________________________________
___________________________________________
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3 Қосымша
Педагогикалық тәжірибе бұйрығын рәсімдеу үлгісі

«Студенттердің педагогикалық тәжірибесін
ұйымдастыру және өткізу туралы»
_____________ оқу жылына арналған _________________________________________
факультетінің ______________ маманадығының _____ курс студенттерінің оқу жоспарына
(шифр, мамандық атауы)
сәйкес

БҰЙЫРАМЫН:
1.
_______________________ факультеті бойынша медициналық тексеруден
флюорографиядан өткен ______ курс студенттері _____ аптаға ___________ жылдар

және

(күні, айы, жылы)

аралығында
педагогикалық
тәжірибеден
өтуге
Алматы
қаласының
______________________________________________ келесі құрамда жіберілсін:
(орта жалпы білім беру мекемелерінің тізімі - тәжірибеден өту орны)

мектеп№ ___
1.
2.
мектеп№ ___
1.
2.

Студенттердің аты-жөні
Студенттердің аты-жөні

2. Педагогикалық тәжірибе жетекшілігіне орыс бөліміне ______________________________,
(мұғалімнің аты-жөні, лауазымы, кафедра атауы)

қазақ бөліміне ______________________________
(мұғалімнің аты-жөні, лауазымы, кафедра атауы)

тағайындалсын және тәжірибе бағдарламаларының орындалуына жауаптылық артылсын.
3. Техникалық қауіпсіздік (ТҚ), еңбекті қорғау (ЕҚ) ережелерінің сақталуына және ТҚ және
ЕҚ нұсқауларының ҚазҰУ нормативтік актілеріне сәйкес уақытылы өткізілуіне жауапты етіп
орыс бөліміне ______________________________ , қазақ бөліміне
(мұғалімнің аты-жөні, лауазымы, кафедра атауы)

______________________________ тағайындалсын.
(мұғалімнің аты-жөні, лауазымы, кафедра атауы)

Қажетті жағдайда ТҚ және ЕҚ ережелерінің сақталуына және орта жалпы білім мекемелер бойынша
ТҚ және ЕҚ нұсқауларының уақытылы өткізілуіне жауапты тұлғаның аты-жөні мамандықтар,
бөлімдер, факультеттер бойынша көрсетіледі, мысалы:

мамандық бойынша __________________________________________________________
(мамандық атауы, оқытушының аты-жөні, қызметі, кафедра)

мамандық бойынша(қазақша бөлім немесе орысша бөлім)______________________________
(мамандық атауы, оқытушының аты-жөні, қызметі, кафедра)

топ бойынша ________________________________________________________________
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(мамандығын көрсету, топтар, оқытушының аты-жөні, қызметі, кафедра)

мектеп № __________________________________________________________________
(мамандық атауы, оқытушының аты-жөні, қызметі, кафедра)

мектеп № __________________________________________________________________
(мамандық атауы, оқытушының аты-жөні, қызметі, кафедра)

4. Орта мектептегі педагогиканың кафедра бойынша педагогикалық тәжірибенің
жетекші(лерін)сін тағайындау: ___________________________________________________
(оқытушының аты-жөні, қызметі, кафедра)

тәжірибе бағдарламаларын орындау жауапкершілігін жүктеу.
5. Орта мектептегі психологияның кафедра бойынша педагогикалық тәжірибенің
жетекшісін(лерін) тағайындау: __________________________________________________
(оқытушының аты-жөні, қызметі, кафедра)

тәжірибе бағдарламаларын орындау жауапкершілігін жүктеу.
6. Университет бухгалтериясы ұсынылған ведомосттерге сәйкес, мектеп жұмысшыларына төлемақы
жасасын.
7. Педагогикалық тәжірибеге жіберілген студенттер тәжірибе базасын ұсынғаны жөніндегі келісімшарттары бар ТҚ және ЕҚ нормативтік құжаттарын басшылыққа алсын.
8. Педагогикалық тәжірибенің жалпы жетекшілігі _______________ кафедраның
(кафедра атауы)

меңгерушісі, _______________ жүктелсін.
(каф.меңгерушінің аты-жөні)

_____________________

Аты-жөні

_____________________

Аты-жөні

_____________________

Аты-жөні

_____________________

Аты-жөні

_____________________

Аты-жөні

_____________________

Аты-жөні

Оқу әд-басқарма бастығы

_____________________

Аты-жөні

АҚ, ЕҚ және ТҚ бастығы

_____________________

Аты-жөні

Мансап және бизнес орталығының
директоры

_____________________

Аты-жөні

_____________________

Аты-жөні

Оқу ісі жөніндегі проректор
Келісілді:
Экономикалық және өндірістік мәселер
жөніндегі проректор
Академиялық мәселер жөніндегі
департамент директоры
Бухгалтерлік есеп және есеп беру
басқармасының бастығы – бас бухгалтер
Бюджеттік саясат және экономикалық
жоспарлау басқармасының бастығы
Құқықтық жұмыс және әскери –
жұмылдыруды қамтамасыз ету
басқармасының бастығы

Енгізілді:
Факультет деканы

ТАРАТУ: факультеттер – 1дана, БСЭСЖБ-2 дана, мансап және бизнес орталығы – 1дана.
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4 Қосымша
Диплом алдындағы тәжірибе және өнеркәсіптік тәжірибе бойынша бұйрықты дайындау үлгісі
«Студенттердің (дипломалдындағытәжірибе немесе өнеркәсіптік, оқыту)*тәжірибелерін өткізу
мен ұйымдастыру туралы»

(ОЖЖ сәйкес тәжірибенің атауы)
_____курс
студенттерінің
оқу
жоспарына
сәйкес,
_____________________________________ ____________________________факультеті
(шифр) (мамандық атауы)

мамандығы

(факультет атауы)

________________ оқу жылы
БҰЙЫРАМЫН:
1.
________________________
факультеті
_________________
кафедрасының
медициналық тексеруден өткен және флюорографиясы бар ______ курс студенттерін _______ ___________2014 жылдан бастап _____________аптаға
(күні, айы)(апта саны)

___________________________________________________________________________
(тәжірибе өтетін мекемені көрсету) (диплом алдындағы, өндірістік )

тәжірибеден өту үшін төмендегі құрамда жіберу (тәжірибені топтың барлық мүшесі
бір мекемеден өткен жағдайда):
a.

Студенттердің аты-жөні

2.
3.
(тәжірибені топтың студенттері әртүрлі мекемеденөткенжағдайда студенттің аты-жөнінің
жанына тәжірибе өтетін орынды белгілеу).

Ескерту:оқу (өндірістік) тәжірибесінің өтетін орнын, қажет болған жағдайда, жеке
пунктте көрсету.
2. Тәжірибе жетекші(лерін)сін тағайындау _____________________________________
_____________________________________________________________________________
(оқытушыныңаты-жөні, қызметі, кафедра)

Тәжірибебағдарламаларынорындаужауапкершілігінжүктеу.
3. ҚазҰУ-дың нормативтік актілеріне сәйкес қауіпсіздік техникасы және еңбек қорғау
ережелерін сақтау бойынша жауапты адам белгілеу.
__________________________________________________________________
(мамандықатауы, оқытушыныңаты-жөні, қызметі, кафедра)

(қажет болған жағдайда жауапты адамдарды көрсету (аты-жөндері) тәжірибе өтетін орынның
(мекеменің атау және т.б.) ҚТ мен ЕҚ бойынша нұсқаулыққа сәйкес ҚТ және ЕҚ ережелерін сақтау
факультеттің (орыс немесе қазақ) бөлімдері немесе топтары немесе мамандықтары бойынша,
мысалы:

Мамандық бойынша ________________________________________________________
(мамандықатауы, оқытушыныңаты-жөні, қызметі, кафедра)

мамандық бойынша (қазақ немесе орыс бөлімі) __________________________________
(мамандықатауы, оқытушыныңаты-жөні, қызметі, кафедра)

топ бойынша _______________________________________________________________
(мамандықатауы, оқытушыныңаты-жөні, қызметі, кафедра)

4. ________________ тәжірибесіне белгіленген студенттерге
(атауы)

ҚТ және ЕҚ бойынша нормативтік құжаттармен ____________________________________
(мекеме атауы)
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тәжірибе базаларын жеткізу туралы келісім-шарттарға сәйкес жетекшілік етіледі (егер
студенттер әртүрлі мекемелерге бекітілген жағдайда. Егер студенттер бір ұйымға бекітілсе, онда
бір ғана келісім-шарт жасалады!).
Ескерту: Егер тәжірибе ҚазҰУ-дың төңірегінде, мысалы сол факультетте болса, онда 4бөлімнің түсіндірмесі келесідей – ________________ тәжірибесіне белгіленген студенттерге әлФараби атындағы ҚазҰУ-дыңҚТ және ЕҚ бойынша нормативтік құжаттармен жетекшілік етіледі.

Оқу ісі жөніндегі проректор

__________________

Аты-жөні

___
Келісілді:
Экономикалық және өндірістік
мәселер жөніндегі проректор

__________________

Аты-жөні

__________________

Аты-жөні

__________________

Аты-жөні

__________________

Аты-жөні

__________________

Аты-жөні

Оқу әд-басқарма бастығы

__________________

Аты-жөні

АҚ, ЕҚ және ТҚ бастығы

__________________

Аты-жөні

Мансап және бизнес орталығының
директоры

__________________

Аты-жөні

__________________

Аты-жөні

Академиялық мәселер жөніндегі
департамент директоры
Бухгалтерлік есеп және есеп беру
басқармасының бастығы – бас
бухгалтер
Бюджеттік саясат және
экономикалық жоспарлау
басқармасының бастығы
Құқықтық жұмыс және әскери –
жұмылдыруды қамтамасыз ету
басқармасының бастығы

Енгізілді:
Факультет деканы

ТАРАТУ: факультеттер,мансап және бизнес орталығы – 1дана.
Ескерту:
Таратуда Сіздің бұйрығыңыз қажет бөлімдер ғана көрсетілу қажет.
Мысалы,
ТАРАТУ: факультет деканына, мансап және бизнес орталығының директоры, ҚҚЕББ (кеңсе).
Бухгалтерлік есеп және есеп беру басқармасының бастығы – бас бухгалтер және бюджеттік саясат және
экономикалық жоспарлау басқармасының бастығы бұйрық мәтініне қарай төлемақы ұйғарылған бұйрықтарға
ғана енгізіледі.
Бұйрық таратылатындардың бәріне қосымша даналарда бұйрықтар басып шығарылуы тиіс.
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§22
МАГИСТРАНТТАР МЕН ДОКТОРАНТТАРДЫҢ КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕСІН
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
3. Жалпы ережелер
1. Магистранттар мен докторанттардың кәсіби тәжірибесін ұйымдастыру ережелері
(ары қарай – Ережелер) әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетіндегімагистранттар
мен докторанттардың зерттеу, педагогикалық және өндірістік тәжірибелерінен өтудің тәртібі
мен түрлерін реттейді.
2. Осы ережелер 2012 жылдың 23 тамызындағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің
№1080 бұйрығымен бекітілген жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім берудің Мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.
3. Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі кәсіби тәжірибе жоғары оқу
орнында оқу кезінде алған теориялық білімді бекітуге, тәжірибелік дағдылар мен
құзыреттіліктерді игеруге, сонымен алдыңғы қатардағы тәжірибені меңгеруге бағытталған
кәсіби дайындықтың компоненті болып табылады. Кәсіби тәжірибе зерттеу, педагогикалық
және өндірістік деп бөлінеді.
4. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудегі зерттеу тәжірибесінің мақсаты –отандық
және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық жетістіктерді
зерттеу; практикалық дағдыларды бекіту; диссертациялық зерттеуде эксперименттік
мәліметтерді жинаудың, өңдеудің және түсіндірудің заманауи әдістерін қолдану.
5. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудегі педагогикалық тәжірибенің мақсаты –
жоғарғы оқу орнындағы ғылыми-педагогикалық қызметке дайындалу, арнайы пәндерді
оқытудан, білім алушылардың оқу қызметін ұйымдастырудан, пән бойынша ғылымиәдістемелік жұмыстан тұратын жоғарғы мектептегі оқу-тәрбиелік үдерісін жүзеге асыру
бойынша практикалық дағдыларды алу және бекіту.
6. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудегі өндірістік тәжірибенің мақсаты – негізгі
құзыреттіліктерді игеріп бекіту, практикалық дағдылармен болашақ мамандығының бағыты
бойынша кәсіби қызметінің тәжірибесін жинақтау.
7. Кәсіби тәжірибенің мерзімі мен мазмұны мамандықтардың негізгі (жұмыс) оқу
жоспарында анықталады және жоғары оқу орнынан кейін білім бағдарламалары бойынша
білім алушыларының жеке жоспарларында көрсетілуі тиіс.
8. Кәсіби тәжірибелердің бағдарламалары мен мазмұны мамандық бағытына және
магистрант/докторанттың жеке білім траекториясына қарай түлек шығаратын кафедраларда
әзірленеді.
2. Кәсіби тәжірибелердің міндеттері мен мазмұны
9. Зерттеу тәжірибесінің негізгі міндеттері:
- ғылыми-зерттеу/тәжірибелік-эксперименттік жұмысты ұйымдастыру мен орындаудың
заманауи әдістерін меңгеру;
- мәліметтерді талдап түсіндірудің заманауи әдістерін меңгеру;
- диссертациялық жұмысқа қажет нақты мәліметтерді жинақтау;
- ғылыми және/немесе практикалық қызметтің таңдалған саласы бойынша тиімді
өзіндік зерттеуге қажет кәсіби құзыреттерді қалыптастыру;
- білім алушылардың кәсіби қызметіне қатысты шығармашылық, зерттеушілік
тәсілдемені қалыптастырып, өз бетінше үнемі білім алуға ынталандыру.
10. Зерттеу тәжірибесі қызметтің келесі түрлерін қарастырады:
- таңдалған диссертацияның тақырыбына байланысты зерттеулердің эмпирикалық
базасымен жұмыс жасау (зерттеудің бағдарламасы мен жоспарын құру, міндеттерді анықтау,
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зерттеу нысанын анықтау, зерттеудің әдістемелік негізін таңдау, мәліметтерді жинақтау және
талдау әдістерін зерттеу);
- анықтамалық-библиографиялық жүйелерді, ақпараттарды жинау тәсілдерін зерттеу;
библиографиялық анықтамалармен жұмыс жасау, ғылыми-библиографиялық тізімдерді
құрастыру, библиографиялық сипаттамаларды ғылыми жұмыстарда қолдану дағдыларын
қалыптастыру; отандық және шетелдік электрондық деректер базаларымен жұмыс жасау.
- диссертациялық жұмыстың тақырыбына байланысты ғылыми және тәжірибелікэксперименттік зерттеулер жүргізу, мәліметтерді өңдеу, саралау және қорытындылау.
11. Педагогикалық тәжірибенің негізгі міндеттері:
- ғылыми білімді құрылымдау және оқу материалына айналдыру, пән материалын
ауызша және жазбаша мазмұндау дағдыларын қалыптастыру; әртүрлі заманауи білім беру
технологяларын, есептер, жаттығулар, тест тапсырмаларын құрастыру әдістерін, ғылымипедагогикалық және оқу-әдістемелік жұмыстың негіздерін меңгеру;
- оқу-тәрбиелік мақсаттарын, сабақтардың түрін анықтау, қойылған педагогикалық
міндеттерге сәйкес білім алушылардың оқу қызметін ұйымдастырудың әртүрлі формаларын
қолдану ептілігін қалыптастыру; оқу қызметінің тиімділігін диагностикалау, бақылау және
бағалау дағдыларын меңгеру;
- оқу материалын құрылымдау және ұсынудың әртүрлі тәсілдерімен, оқу қызметін
қарқындату тәсілдерімен, білім беру үдерісін жоғарғы мектептегі оқытудың кредиттік
технологиясы бойынша ұйымдастыру ұстанымдарымен, «студент-оқытушы» жүйесіндегі
қарым-қатынастың ерекшеліктерімен танысу.
12. Педагогикалық тәжірибе қызметтің келесі түрлерін қарастырады:
- педагогикалық тәжірибеден өтудің жеке бағдарламасын құрастыру;
- ғылыми-әдістемелік кеңес алу, кафедралардың оқу-тәрбиелік және әдістемелік
жұмысының ұйымдастырылуымен танысу;
- ғылыми пән, іргелес ғылымдар бойынша оқу сабақтарына қатысу барысында
университеттің алдыңғы қатардағы оқытушыларының оқыту тәжірибесін қарастыру;
- нормативтик және құқықтық құжаттармен танысу (ҚР «Білім туралы» заңы,
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттар, оқу жоспарлары, типтік бағдарламалар және
т.б.);
- магистранттар мен докторанттар жүргізетін сабақтарға қатысып, сараптама жасау;
-жеке жоспарлау және оқу сабақтарының мазмұнын құру, оқу-әдістемелік
материалдарды әзірлеу;
- оқу пәні бойынша оқу сабақтарын жүргізу (дәрістер, семинарлар, тәжірибелік және
зертханалық сабақтар);
- білім алушылармен жеке жұмыс жасау, студенттік (магистрлік) ғылыми зерттеулерге
жетекшілік ету, студенттердің (магистранттардың) зерттеу тәжірибесіне жетекшілік ету.
13. Өндірістік тәжірибенің негізгі міндеттері:
- мамандық бағыты бойынша кәсіби және еңбек дағдыларын қалыптастыру;
- сәйкес саладағы кәсіпорындар, мекемелер және ұйымдардың жұмыс ерекшеліктерін,
оның ішінде өндірістік үдерістердің ұйымдастырылуы мен басқарылыуын зерттеу;
- заманауи басқару қызметінің негізгі дағдыларын меңгеру (бөлімшенің қызметін
жоспарлау, мәселелерді шешу, басқарушы шешімдерді қабылдау, қызметтің үдерістері мен
нәтижелерін бақылау).
14. Өндірістік тәжірибе қызметтің келесі түрлерін қарастырады:
- кәсіпорын қызметінің ұйымдастырылуымен, негізгі нормативтік және регламенттік
құжаттармен танысу;
- жабдықтар, аппаратуралар, тексеруші-өлшегіш құралдар, аспаптармен және т.б.
танысу;
- негізгі өндірістік және басқару үдерістерін зерттеу;
-кәсіпорын қызметкерлерінің функциялық міндеттер шеңберіндегі жұмыстарды атқару.
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3. Кәсіби тәжірибелерді ұйымдастыру және өткізу
15. Кәсіби тәжірибелер тәжірибе базаларында өтеді. Зерттеу және педагогикалық
тәжірибелердің базасы ретінде университеттің факультеттері мен бөлімшелері алынады,
өндірістік тәжірибенің базалары – ұйымдар, мекемелер, кәсіпорындар және т.б. Сонымен
қатар, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың
зерттеу практикалары ғылыми-зерттеу институттары мен зерттеу мекемелерінде
ұйымдастырылуы мүмкін.
16. Кәсіби тәжірибелердің мерзімі, ұзақтығы және мазмұны білім беру
бағдарламаларының негізгі (жұмыс) оқу жоспарларымен, академиялық күнтізбемен және
университеттің бекітілген тәжірибе бағдарламаларымен анықталады.
17. Келісімшарттарға сәйкес кәсіби тәжірибені ұйымдастыру және өткізу
жауапкершілігі университет басшылығы мен тәжірибе базасының басшылығына жүктеледі.
18. Кәсіби тәжірибенің оқу-әдістемелік жетекшілігін, тәжірибе бағдарламасының
әзірленуін, тәжірибенің өту сапасын бақылауды түлек шығарушы кафедра жүзеге асырады.
19. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылар
(магистранттар, докторанттар) және тәжірибе базалары тәжірибе бағдарламаларымен
қамтамасыз етіледі.
20. Өндірістік тәжірибеге жіберілетін білім алушылар, қажет болған жағдайда,
медициналық тексерілуден өтеді.
21. Кәсіби тәжірибе басталмай тұрып, кафедра білім алушылардың қажетті
дайындығын ұйымдастырып, тәжірибе бағдарламасына сәйкес кеңес береді.
22. Кәсіби тәжірибенің тікелей жетекшілігін, әдетте, магистранттың не докторанттың
ғылыми жетекшісі жүзеге асырады. Тәжірибе жетекшілері бұйрық бойынша тағайындалып
бекітіледі.
23. Тәжірибе жетекшісі:
- тәжірибенің жоспарлануын, ұйымдастырылуын, нәтижелердің есебін қамтамасыз
етеді;
- магистрант/докторанттың кәсіби тәжірибеден өтуінің жеке бағдарламасын бекітеді;
- педогогикалық тәжірибеден өту үшін пән мен оқу тобын; зерттеу/өндірістік тәжірибе
базасы ретіндегі ұйымды немесе кәспорынды анықтап береді;
- кәсіби тәжірибеден өту кезінде білім алушыларға ғылыми және әдістемелік көмек
көрсетеді;
- практиканттың жұмысын қадағалап, тәжірибенің ұйымдастырылуы мен өткізілуіндегі
кемшіліктерін жою шараларын қолданады;
- кәсіби тәжірибенің нәтижелерін талдап бағалайды, тәжірибе қорытындылары
бойынша пікір береді;
- практиканың оқу-әдістемелік тәжірибесін қорытындылап, оны жетілдіру бойынша
ұсыныстар жасайды.
24. Педагогикалық практиканы өткізу үшін жалпы және қолданбалы психология,
педагогика және білім менеджменті кафедраларынан педагогикалық практиканың
әдіскерлері тағайындалады.
25. Педагогикалық тәжірибенің әдіскерлері:
- жоғарғы мектеп оқытушысының психологиялық-педагогикалық дайындық
шеңберінде жеке және топтық кеңес беруді ұйымдастырады;
- тәжірибеден өтушілердің сынақ сабақтарына қатысып, оларға кеңейтілген
психологиялық-педагогикалық талдау жасайды;
- тәжірибеге қатысушылардың қорытынды есеп құжаттарын талдау мен бағалауына
қатысады;
- кіріспе және қорытынды конференциялардың өткізуіне қатысады;
- тәжірибені жетілдіру жөнінде ұсыныстарын беріп, кафедра отырысында тәжірибені
ұйымдастыру мәселелерін талқылауға қатысады.
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26. Кәсіби тәжірибе мерзіміндегі білім алушылардың жалпы жүктеме көлемі
магистратура/докторантура мамандығының оқу жұмыс жоспарына сәйкес анықталады.
Белсенді кәсіби тәжірибеге (оқу сабақтарын өткізуге, зертханадағы зерттеу жұмыстарын
жасауға, өндірістегі жұмысына) жалпы жүқтеме көлемінің 30%-ы, кәсіби тәжірибедегі
өзіндік жұмысқа, оның ішінде тәжірибе жетекшісінің дайындық жұмыстарына қалған 70%-ы
келеді.
27. Магистанттар мен докторанттар кәсіби тәжірибесінің жеке бағдарламасын тікелей
жетекшісі әзірлеп, кафедра меңгерүшісі бекітетін тәжірибелер бойынша кафедраның жалпы
тізіміне енгізеді. Бекітілген тәжірибе жоспарына сәйкес әр білім алушыға жеке тапсырма
беріледі.
28. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылар
кәсіби тәжірибесінің нәтижелерін аттестациялау академиялық күнтізбе мен тәжірибе
кестесіне сәйкес мерзімде орындалады.
29. Тәжірибе қорытындысы бойынша білім алушылар жасалған жұмыстың көлемі мен
деңгейіне сәйкес есеп береді. Тәжірибе жетекшісі тәжірибе қорытындылары мен тәжірибеден
өткен білім алушылардың есептерінің негізінде тәжірибені қорытындылайды.
30. Тәжірибе бойынша есеп және жетекшінің қорытындысын кафедраның арнайы
тағайындалған коммиссиясы қарастырып, бағалайды. Бағалау кезінде жалпы және
қолданбалы психология, педагогика және білім менеджменті кафедраларынан тағайындалған
әдіскерлердің бағалары да ескеріледі.
4. Практиканттардың құқықтары мен міндеттері
31. Магистранттар мен докторанттар тәжірибе өту кезінде туындаған мәселелер
бойынша тәжірибе жетекшісіне, әдіскерлерге жүгінуге, факультет пен университеттің сәйкес
кабинеттеріндегі оқу-әдістемелік құралдарды пайдалануға, тәжірибені жетілдіруге
байланысты ұсыныстар жасауға құқылы
32. Тәжірибе кезінде оқыту әдістемесін үйрену және алдыңғы қатарлы педагогикалық
тәжірибемен танысу мақсатымен практикант алдын-ала келісім бойынша университеттің
жетекші оқытушыларының оқу сабақтарына қатысуға құқылы.
33. Практиканттар кәсіби тәжірибенің бағдарламасындағы барлық жұмыс түрін
орындауға міндетті.
34. Практиканттар университеттің ішкі тәртіп ережелеріне, әкімшілік өкімдеріне,
техникалық қауіпсіздік талаптарына, сонымен қатар тәжірибе базасы болып тағайындалған
ұйымның ішкі тәртіп ережелеріне бағынуға міндетті. Практикантқа қойылған талаптар
орындалмаған жағдайда, білім алушы тәжірибеден шеттетілуі мүмкін.
35. Тәжірибеден шеттетілген немесе жұмысы қанағаттанарлықсыз деп танылған
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылар өз өқу
жоспарын орындамаған деп есептеледі.
36. Тәжірибе бағдарламасына сәйкес практиканттар белгіленген мерзімде қорытынды
есепті тапсыруға міндетті.
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§23
АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
1. Негізгі ережелер
1. Бұл Ереже әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (ары қарай – ҚазҰУ)
білім алушыларының академиялық ұтқырлығы мен қызметкерлерінің іссапарға шығуын
ұйымдастырудың жалпы тәртібін анықтайды және білім сапасын арттыру, шетелдік және
қазақстандық университеттер мен ЖОО-дарымен ынтымақтастықты ары қарай кеңейту және
нығайту мақсатында жасалды.
2. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде шетелдік іссапарлардың
тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру, қаржы көздерін рационалды пайдалану мақсатында
шетелге шығу жөніндегі комиссия (ары қарай – Комиссия) үздіксіз жұмыс істейді. Комиссия
қызметін құру және ұйымдастыру тәртібі университеттің сәйкес нормативті актілерімен
регламенттеледі.
3. Университеттің бюджеттік және/немесе бюджеттік емес қаржыларының есебінен,
сонымен қатар шақырушы жақ пен өзінің есебінен университет қызметкерлері мен білім
алушыларының академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша жақын және алыс шет
елдеріне іссапары тек қана Комиссия шешіміне байланысты іске асады.
4. Академиялық ұтқырлық – өзі оқитын жоғары оқу орынындағы білім беру
бағдарламаларын меңгеруін кредит түрінде міндетті түрде қайта есептей отырып білім
алушылардың белгілі бір академиялық кезеңде: семестр немесе оқу жылында білім алу үшін
басқа (мемлекет ішіндегі немесе шетелдік) жоғары оқу орнына ауыстырылуы немесе басқа
жоғары оқу орынында білімін жалғастыруы; 10 күн мен бір оқу жылының аралығында
зерттеу жүргізу және тағылымдамадан өту үшін шетелдік жоғары оқу орындарына білім
алушыларды, зерттеуші-оқытушыларды ауыстыру.
5. Академиялық ұтқырлықтың түрлері: білім беру тағылымдамасы, ғылыми
тағылымдама.
1) Білім беру (академиялық) тағылымдамасы – білім алушының жеке оқу жоспарының
немесе отандық немесе шетелдік ЖОО-да оқытылуы мүмкін пәндер көрсетілетін
халықаралық (сонымен қатар бірлескен) білім беру бағдарламасының негізінде білім алуы,
біліктілігін арттыруы немесе қайта даярлауы.
2) Ғылыми (зерттеу) тағылымдамасы – басқа ЖОО-лар мен елдердің кітапхана
қорлары мен басқа да ресурстары негізінде бітіру жұмысын, диссертация, мамандық
бойынша монография жазу және/немесе оқулық, оқу құралын дайындау үшін ғылымитеориялық және ғылыми-тәжірибелік сипаттағы ақпараттар мен материалдарды жинау,
талдау бойынша атқарылатын қызмет.
6. Академиялық ұтқырлықтың түрлері: жеке, топтық (ұжымдық), ішкі (мемлекет
ішінде) академиялық ұтқырлық, сыртқы (халықаралық) академиялық ұтқырлық, кіріс
(халықаралық) ұтқырлық, қысқа мерзімді академиялық ұтқырлық және ұзақ мерзімді
академиялық ұтқырлық.
1) Жеке академиялық ұтқырлық – білім алушыны белгілі мерзімге білім алу, білім
беру, зерттеулер жүргізу немесе біліктілігін арттыру үшін басқа білім беруші немесе ғылыми
мекемеге (өз еліндегі немесе шетелдегі) ауыстыру (меңгерген білім беру бағдарламаларын өз
ЖОО-да кредиттер түрінде міндетті түрде қайта есептей отырып және ұзақ мерзімді
академиялық ұтқырлық жағдайында басқа ЖОО-да оқуын жалғастыру үшін).
2) Топтық академиялық ұтқырлық – білім алушыларды оқытушының жетекшілігімен
немесе өздерін топтың құрамында белгілі мерзімге білім алу, білім беру, зерттеулер жүргізу
немесе біліктілігін арттыру үшін басқа білім беруші немесе ғылыми мекемеге (өз еліндегі
немесе шетелдегі) ауыстыру (меңгерген білім беру бағдарламаларын өз ЖОО-да кредиттер
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түрінде міндетті түрде қайта есептей отырып және ұзақ мерзімді академиялық ұтқырлық
жағдайында басқа ЖОО-да оқуын жалғастыру үшін).
3) Ішкі академиялық ұтқырлық – бұл білім алушылардың, оқытушы-зерттеушілердің
кредиттік білім беру бағдарламасын өз жоғары оқу орнында міндетті оқыту үшін немесе өзге
жоғары оқу орнында жалғастыру үшін, сонымен қатар зерттеулер жүргізу үшін белгіленген
академиялық мерзімге: семестр/ оқу жылында Қазақстанның өзге жоғары оқу орнына барыпкелуі.
4) Сыртқы (халықаралық) академиялық ұтқырлық -бұл білім алушылардың, оқытушызерттеушілердің кредиттік білім беру бағдарламасын өз жоғары оқу орнында міндетті оқыту
үшін немесе өзге жоғары оқу орнында жалғастыру үшін, сонымен қатар зерттеулер жүргізу
үшін белгіленген академиялық мерзімге: семестр/ оқу жылында шетелдік жоғары оқу орнына
барып-келуі.
5) Кіріс (халықаралық) академиялық ұтқырлық – шетелдік білім алушылардыңоқу
үшін, зерттеулер жүргізу үшін немесе тағылымдамадан өту үшін 10 күннен 1оқу жылына
дейінгі мерзімге шетелдік жоғары оқу орындарынан келуі.
6) Қысқа мерзімді академиялық ұтқырлық – білім алушылардың шетелдік оқу орнына
және шетелдік оқу орнынан 10 күннен 4 айға дейінгі мерзімге баруы немесе келуі.
7)Ұзақ мерзімді академиялық ұтқырлық – білім алушылардың шетелдік оқу орнына
және шетелдік оқу орнынан 4 айдан 1 жылға дейінгі мерзімге баруы немесе келуі.
7. Ақпараттық пакет – мемлекеттік,ағылшын немесе орыс тіліндегі пәндер каталогы.
Ақпараттық пакетте оқу орнының маңызды – академиялық, ұйымдастыру-әдістемелік,
ғылыми қызметтері сипатталады және қосымша ақпарттар (спорттық-бұқаралық шаралар,
мәдени қызмет көрсетуі, материалдық-техникалық база туралы) кіреді.
8. Университет білім алушылары шетелдік жоғары оқу орындарына білім алу және
ғылыми іссапарлар мен тағылымдамаларға баруға құқылы.
9.Академиялық ұтқырлықтың мақсат-міндеттері және жалпы қамсыздандыру мен іске
асыруережелері Болон декларациясының негізгі қағидаларына сәйкес келеді.
10. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ білім алушыларының академиялық ұтқырлығы жоғары
оқу орындары арасындағы келісімдернемесе бірлескен жобалар: ішкі акдемиялық ұтқырлық
бойынша үш жақты – білім алушы, жіберетін және қабылдайтын жоғары оқу орындары
арасындағы келісімдер мен сыртқы академиялық ұтқырлық бойынша шақыру шеңберінде
жүзеге асырылады.
2. Академиялық ұтқырлықты үйлестіру
11. Академиялық ұтқырлықтыүйлестіру мақсатымен университетте және барлық
факультет бойынша ECTS үйлестірушілері тағайындалады. Академиялық ұтқырлық,яғни
ECTS үйлестірушісі - Халықаралық ынтымақтастық департаментінің (ХЫД) халықаралық
академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету бөлімі ECTS механизмдері мен талаптарын
ұстануды қамтамасыз етеді, сонымен қатар университет құрылымдық бөлімшелеріндегі
үйлестірушілердің жұмысын бақылап отырады. Факультеттердегіакадемиялық ұтқырлық
және ECTS үйлестірушілері болып декандардыңғылыми-инновациялық жұмыс және
халықаралық ынтымақтастық жөніндегі орынбасарларытағайындалады. Университет және
факультеттер бойынша ECTS үйлестірушілері білім алушылар мен профессор-оқытушы
құрамын ECTS практикалық және оқу аспектілері мен академиялық ұтқырлық мәселелері
жөнінде кеңес береді.
12.
ҚазҰУ-да
халықаралық
академиялық
ұтқырлық
бағдарламаларын
университетаралық келісімдер, оқу жөніндегі үш жақты келісім-шарт және шетелдік оқу
орнының шақыруы негізінде ХЫД халықаралық академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету
бөлімі қадағалап үйлестіреді. Сонымен серіктес ЖООжәне оның білім бағдарламалары өз
елінде аккредитациядан өтіп, Аккредитациядан өткен білім беру ұйымдары мен
аккредитациядан өткен білім беру бағдарламаларының реестріне енгізілуі тиіс.
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13. Ішкі академиялық ұтқырлықтың мониторингі мен үйлестірілуінАкадемиялық
мәселелер жөніндегі департаментінің оқу-әдістемелік басқармасы (ары қарай – ОӘБ АМД)
университетаралық келісімдер, білім бағдарламалары мен оқу жоспарларын үйлестіру
негізінде жүзеге асырады.Білім алушылардың сұранысы негізінде ҚР Білім және ғылым
министрлігінің келісімімен бағдарлама координаторы өзге ЖОО-мен ынтамақтастық туралы
келісімшартқа отыруды ұйымдастырады (сұраныстар бағдарламаның басталуынан үш ай
бұрын қарастырылады).
14. Академиялық ұтқырлық бағдарламалары мен ECTS үйлестірушісі болып табылатын
деканныңғылыми-инновациялық жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі
орынбасары:
- білім беру бағдарламаларынамониторинг жүргізіп, білім алушылардың академиялық
ұтқырлығы бойынша серіктес ЖОО-лармен келісім шартқа отыруды ұйымдастырады;
- кафедралармен бірлесе отырып шетелдік оқу орнынан жоспарланып отырған
академиялық ұтқырлық мерзіміндегі пәндердің толық тізімі көрсетілген шақыру хатын
алуды ұйымдастырады;
- түлек шығарушы кафедра меңгерушісімен бірлесе отырып оқылатын пәндердің
тізімін анықтап, білім алушылардың шетелдік ЖОО пәндеріне тіркелуі бойынша сұраныс
құжаттырәсімдейді;
- екі ЖОО және талапкер (білім алушы) арасында шетелдік оқу орнында оқу бойынша
үш жақты келісім-шартты рәсімдейді;
- академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша оқу мүмкіндіктері туралы білім
алушылар үшін ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын кеңінен жүргізеді: айына кемінде бір рет
(мысалы, әр айдың бірінші сенбісінде) білім алушылармен кездесу ұйымдастырады;
- академиялық ынтымақтастық туралы келісімдерге отырған серіктес (ел ішіндегі және
шетелдік) университеттер арасынан ЖОО таңдау үшін білім алушыларға жан-жақты көмек
көрсетеді;
- грант негізінде жүзеге асырылатын академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысу
үшін талапкерлер арасында байқау өткізу арқылы іріктеу жұмысын ұйымдастырады;
- Ақпараттық пакетті әзірлеп, оның білім беру бағдарламаларын сипаттауға қатысты
бөлігіндегі пәндер каталогын мемлекеттік, ағылшын және орыс тілінде жасайды;
- кафедра меңгерушілерімен бірге білім алушылар және шетелдік университеттің ресми
өкілдерімен білім алушылардың үлгерімі, тұрмыс жағдайлары, жеке оқу жоспарының
орындалуы және т.б. туралы хат жазысып тұрады;
- деканның оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарымен және
кафедра меңгерушісімен бірігіп білім алушы шетелдік университетте игеріп әкелген
кредиттерін есепке алады;
- факультеттегі академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру туралы әр ай сайын
Халықаралық ынтмақтастық департаментіне есеп береді.
15. Академиялық ұтқырлық бағдарламаларын сапалы түрде ұйымдастырып жүзеге
асыру жауапкершілігі факультеттегі академиялық ұтқырлық бағдарламаларының
үйлестірушісіне жүктеледі. Академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша білім
алушылар оқыған пәндер мазмұнының ҚазҰУ оқу бағдарламалары мен жеке оқу
жоспарларына сәйкесітігі бойынша жауапкершілік кафедра меңгерушілеріне жүктеледі.
16. Академиялық ұтқырлықтың қаржыландыруы
- республикалық бюджет қаражатынан;
- ҚазҰУ-дың бюджеттен тыс қаражатынан;
- ұлттық компаниялар, әлеуметтік серіктестер, халықаралық қорлардыңгранттарынан;
қабылдаушы
жақтың
қаражаты,
халықаралық
ұйымдар
мен
жеке
қорлардыңгранттарынан;
- білім алушының жеке қаражатынан жүзеге асырыла алады.
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17. Шетелдік университеттің ресми шақыру қағазы мен қабылдайтын университет қол
қойған үш жақты келісім (ұзақ мерзімді академиялық ұтқырлық үшін) халықаралық
академиялық ұтқырлықты жүзеге асырудың негізі болып табылады.
18. Қабылдаушы ЖОО-да оқылатын барлық пәндердің тізімі көрсетілгенбілім
алушының жеке оқу жоспары үш жақты келісімнің міндетті қосымшасы болып табылады.
19. Академиялықұтқырлық бағдарламалары бойынша шетелге шығатын білімалушылар
жеке оқу жоспарында көрсетілген пәндерді оқуға міндетті, сондай-ақ, білім алушы
қашықтықтан білім алу технологиялары (ҚБТ) арқылыпәндердің жартысын оқуға құқылы.
20. Білім алушылардың ҚазҰУ-да ҚБТ арқылы меңгеретін кредит саны жеке оқу
жоспарында бекітілген кредиттердің 50%-нан аспауы керек.
ҚБТ арқылы білім алуда қашықтықтан оқу үдерісі бойынша Академиялық мәселер
жөніндегі
департаментінің
Қашықтықтан
білім
беру
орталығы
мен
факультеттегіакадемиялық ұтқырлық бағдарламаларының үйлестірушісі жауапты болады.
21. ҚБТ арқылы білім беруді жүзеге асыратын профессор-оқутышы құрамы білім беру
үдерісін оқу-әдістемелік материалдармен уақытылы және сапалы қамтамасыз етуге жауапты.
22. Білім алушылардың академиялық ұтқырлық бағдарламаларынжүзегеасыру барысын
түлек шығарушы кафедраның меңгерушісі үнемі талдап, академиялық ұтқырлық бағдарлама
бойынша іссапарға кеткен білім алушылардың жеке жоспарларының орындалуын бақылап
отырады.
23. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша шетелдік іссапарды рәсімдеуге
байланысты әр тұлғаның өтінішін шетелге шығару комиссиясы жеке қарастырады.
24. Республикалық бюджет есебінен шетелге шығушыларды іріктеу байқауының негізгі
көрсеткіштері:
1) ҚазҰУ-да біракадемиялықкезеңдіаяқтау, «А», «А-», «В+», «В», «В-» бағаларына
сәйкесүлгерім;
2) шетел тілін еркін білу:
- бакалавр және магистратура бағдарламасы бойынша оқитындарға – TOEFL
сертификаты, алғашқы деңгейі кемінде 437 (жазбаша), 123 (СВТ), 41 (iBT) немесе IELTS
сертификаты, алғашқы деңгейі кемінде 4, немесе қажет жағдайда басқа шетел тілін
игергендігі жөнінде сәйкес серификат;
- PhD докторантура бағдарламасы бойынша оқитындар үшін: TOEFL сертификаты,
алғашқы деңгейі кемінде 477 (жазбаша), 153 (СВТ), 53 (iBT) немесе IELTS сертификаты,
алғашқы деңгейі кемінде 5, немесе қажет жағдайда басқа шетел тілін игергендігі жөнінде
сәйкес серификат;
3) оқуға үш жақты келісімнің болуы (ұзақ мерзімді академиялық ұтқырлық үшін).
25. Республикалық бюджет есебінен академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша
шетелге шығатын білім алушылар оқу, ғылыми немесе білім алу тағылымдама жоспарын
міндетті түрде орындау және бюджеттік қаржыны мақсатқа сай пайдалану туралы екі жақты
келісімшартқа отырады.
Оқу, ғылыми немесе білім алу тағылымдаманың бекітілген жоспардың орындалмауы,
сондай-ақ бюджеттік қаражаттың тиісті игерілмеуі білім алушыны жауапқа тартуға және
пайдаланылған бюджеттік қаражатты қайтаруға негіздеме болады.
26. Академиялық ұтқырлық бағдарламаларын бакалавриаттың 2-3 курсындағы білім
алушылар үшін, оқу саласы және мерзіміне қарай магистратура мен докторантурада білім
алушылар үшінжүзеге асыру орынды болып табылады.
27. Қабылдағыш ЖОО ағылшын тілде толытырып берген шетелдік іссапар
ережелеріне сәйкес бекітілген формадағы транскрипт білім алушының сыртқы ұзақ мерзімді
ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқығанын дәлелдейтін қорытынды құжат болып
табылады. Сонымен қатар білім алушылар қабылдағыш ЖОО-ның ағылшын тіліндегі
түпнұсқалық транскриптімен бірге оның нотариус бекіткен мемлекеттік немесе орыс
тіліндегі аудармасын міндетті түрде тапсыру керек.
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28. Транскриптке оқу бағдарламасы туралы ақпарат (пән коды), пәннің аты, пәнді
меңгеру мерзімі (жыл, семестр, триместр), оқу бағасы (ұлттық шкалада және ECTS шкаласы
бойынша), тағайындалған ECTS кредиттер саны енгізіледі.
29. Мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алушы шетелдік іссапарға/тағылымдамаға
кеткен жағдайда, егер білім алушының іссапары жөніндегі бұйрықта басқа шарттар
көрсетілмесе, оның шәкіртақысы іссапар/тағылымдаманың мерзіміне, бірақ төрт айдан
артық емес уақытқатолық сақталады.
30. Кафедралар ПОҚ штаттық кестесін құру және педагогикалық жүктемені бөлу
барысында шетелдерде академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқуда жүрген білім
алушылардың контингентін ескеру керек.
31. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша шетелге шығу үшін және шетелдік
іссапардан келгеннен кейінгі берген жалған құжаттар мен жарамсыз деректер үшін кафедра
меңгерушісі, университететтің этика бойынша комиссиясының шешімімен факультет
деканы және шетелге шығару комиссиясының шешімімен білім алушы жауапкершілікке
тартылады.
32. Қажет болған жағдайда Халықаралық ынтымақтастық департаменті оқуға
қабылдаған университеттен білім алушы жөніндегі мәліметтерді ауызша немесе жазба түрде
сұратуға құқылы.
3. Академиялық ұтқырлықты ұйымдастыру
33. Қысқа мерзімді академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру мақсатында шетелдерге
шығатын білім алушылар шетелге шығару комиссиясына мынадай құжаттарды тапсыру
қажет:
- ректордың атына іссапарға бару туралыөз қолымен жазылған өтініш;
- мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасымен бірге ұтқырлық мақсаты, оқу
мерзімі көрсетілген және нотариус растағаншақыру көшірмесі;
- білім алушының шетелге шығуына рұқсаты туралы факультет ғылыми
кеңесініңмәжіліс хаттамасынан көшірме;
- шақырушы универитет ұсынған тағылымдаманың бағдарламасы;
- іссапарға шығушының титул парағымен рәсімделген мемлекеттің, қала мен
шақырған ЖОО-ның аты, іссапар мерзімі, мақсаты, жоспарлаған жұмыс түрілері көрсетілген
іссапар жоспары;
- шетел тілін меңгеру жөніндегі сертификат:
1) магистратураға ––TOEFL сертификаты, алғашқыдеңгей кемінде 437 (жазбаша), 123
(СВТ), 41 (iBT) немесе IELTS сертификаты, алғашқыдеңгей кемінде 4, немесе білім беру
қызметі жөніндегі лицензиясы бар тіл орталықтары берген ағылшын тілін кемінде "UpperIntermediate" деңгейін меңгергені туралы сертификат, немесе қажет болса, эквивалентті
деңгейде басқа шетел тілін меңгергені туралы сертификат;
2) докторантура PhD – TOEFL сертификаты, алғашқыдеңгей кемінде 477 (жазбаша),
153 (СВТ), 53 (iBT) немесе IELTS сертификаты, алғашқыдеңгей кемінде 5, немесе білім беру
қызметі жөніндегі лицензиясы бар тіл орталықтары берген ағылшын тілін кемінде "UpperIntermediate" деңгейін меңгергені туралы сертификат, немесе қажет болса, эквивалентті
деңгейде басқа шетел тілін меңгергені туралы сертификат;
- шығындар сметасы.
34. Қысқа мерзімдік сыртқы ұтқырлықты іске асыру үшін білім алушының өтініші
келесі ретпен келісіледі:
- кафедра меңгерушісі;
- деканның ғылыми инновациялық қызметі және халықаралық ынтымақтастық
жөніндегі орынбасары;
- факультет деканы;
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- Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру институт директоры (магистранттар мен
докторанттар үшін) немесе Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры
(бакалавриат үшін);
- ХЫД халықаралық академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету бөлімі;
- Экономика және бюджеттік жоспарлау департаменті (бюджеттік бағдарламалар
есебінен шет елге барушыларға смета құрастыру үшін);
- қаржы қозғалысын есепке алу және ақылы қызметтер бөлімі(ақылы негізде білім
алушыларға) немесе еңбекақы төлеу және шәкіртақы бөлімі(мемлекеттік тапсырыс бойынша
білім алушыларға);
- ақпараттарды қорғау секторы;
- ҒИҚД ғылыми кадрларды дайындау және аттесстаттау бөлімі (докторанттарға).
35. Ұзақ мерзімді сыртқы академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру мақсатында
шетелдерге шығатын білім алушылар шетелге шығару комиссиясына мынадай құжаттарды
тапсыру қажет:
- ректордың атына іссапарға бару туралы өз қолымен жазылған өтініш;
- мемлекеттік немесе орыс тіліне аударылған және ноториусрастаған шақыру көшірмесі
(шақырудаіссапардың мерзімі, мақсаты және оқылатын пәндердің тізімі көрсетілу керек);
- жеке оқу жоспары;
- ағымдағы транскрипт;
- оқу кестесі (ЖОЖ-ға сәйкес пәндер, яғни қабылдайтын университетте оқылатын және
ҚБТ бойынша оқылатын пәндерден тұрады);
- оқу туралыүш жақты келісім;
- оқу, ғылыми немесе білім алутағылымдамажоспарын міндетті түрде орындау және
бюджеттік қаржыны мақсатқа сай пайдалану туралы екіжақтыкелісімшарт;
- ESTC кредиттік технология бойынша білім алушының өтініші (ҚР БҒМ формасы
бойынша );
- білім алушының шетелге шығуына рұқсаты туралы факультет ғылыми
кеңесініңмәжіліс хаттамасынан көшірме;
- шетел тілін меңгеру жөніндегі сертификат:
1) бакалавриат және магистратура бағдарламалары бойынша ––TOEFL сертификаты,
алғашқыдеңгей кемінде 437 (жазбаша), 123 (СВТ), 41 (iBT) немесе IELTS сертификаты,
алғашқыдеңгей кемінде 4, немесе білім беру қызметі жөніндегі лицензиясы бар тіл
орталықтары берген ағылшын тілін кемінде "Upper-Intermediate" деңгейін меңгергені туралы
сертификат, немесе қажет болса, эквивалентті деңгейде басқа шетел тілін меңгергені туралы
сертификат;
2) PhD докторантурасы – TOEFL сертификаты, алғашқыдеңгей кемінде 477
(жазбаша), 153 (СВТ), 53 (iBT) немесе IELTS сертификаты, алғашқыдеңгей кемінде 5, немесе
білім беру қызметі жөніндегі лицензиясы бар тіл орталықтары берген ағылшын тілін кемінде
"Upper-Intermediate" деңгейін меңгергені туралы сертификат, немесе қажет болса,
эквивалентті деңгейде басқа шетел тілін меңгергені туралы сертификат;
1) шығындар сметасы;
- бекітілген үлгідегі шетелге шығу үшін ОҚКБ-ның медициналық анықтамасы (№
082 форма, 23.11.2010 ж. № 907 бұйрық).
36. Ұзақ мерзімдік сыртқы ұтқырлықты іске асыру үшін білім алушының өтініші келесі
ретпен келісіледі:
- кафедра меңгерушісі;
- деканның ғылыми инновациялық қызметі және халықаралық ынтымақтастық
жөніндегі орынбасары;
- факультет деканы;
- Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру институт директоры (магистранттар мен
докторанттар үшін) немесе Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры
(бакалавриат үшін);
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- ХЫД халықаралық академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету бөлімі;
- Экономика және бюджеттік жоспарлау департаменті (бюджеттік бағдарламалар
есебінен шет елге барушыларға смета құрастыру үшін);
- қаржы қозғалысын есепке алу және ақылы қызметтер бөлімі (ақылы негізде білім
алушыларға) немесе еңбекақы төлеу және шәкіртақы бөлімі (мемлекеттік тапсырыс бойынша
білім алушыларға);
- ақпараттарды қорғау секторы;
- ҒИҚД ғылыми кадрларды дайындау және аттесстаттау бөлімі (докторанттарға).
37. Сыртқы академиялық ұтқырлық бойынша шетелге кететін білім алушылардың
барлық құжаттары халықаралық академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету бөліміне
комиссия отырысынан 15 күн бұрын кешіктірілмей жіберілуі тиіс. Комиссия қорытындысы
отырыстан кейін сол күні жарияланады.
38. Шетелге шығару жөніндегі комиссия отырысының шешімі негізінде Студент офисі
(бакалавриат студенттері мен магистранттар үшін) немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
беру институты (PhD докторанттары үшін) ҚазҰУ-да ҚБТ қолдануымен шетелдік іссапар
туралы бұйрық жасайды. Кеңсе іссапар туралыбұйрық көшірмесін реестр бойыншапроцесс
қатысушыларынатапсырады.
39. Білім алушылар қабылдаушы жоғары оқу орнының ережелеріне сәйкес қабылдану
үшін әкімшілік процедуралардан өтеді.
40. Қысқа және ұзақ мерзімді сыртқы академиялық ұтқырлық бойынша іссапардан
оралған білім алушылар келесі құжаттарды тапсыру керек:
- шетелдік іссапардан оралуына байланысты қайта қабылдау туралы ректордың атына
өтініш (өз қолымен жазылады);
- қайтып келген студент,магистрант немесеPhD докторантты университеттің білім
алушылар құрамына кіргізу туралы факультеттің өтініші;
- оқу жұмысы жөніндегі проректордың атына кредиттерді қайта есептеу үшін (ұзақ
мерзімді сыртқы академиялық ұтқырлық үшін)оқу іссапары мерзімінде игерілген пәндер мен
алынған кредиттеркөрсетілген факультеттің ұсынысы; қосымшада есепті талқылау
нәтижелері бойынша кафедра/факультеттің ғылыми кеңесінің қосымша қорытындысы болу
керек;
- оқуды бітіру туралы сертификат пен оның нотариус бекіткен мемлекеттік немесе орыс
тіліндегі аудармасы және қабылдаушы жоғары оқу орнының түпнұсқалық транскрипті;
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі
№152 бұйрығымен бекітілгеноқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу үдерісін
ұйымдастырудың қағидаларына сәйкес формадағы игерілген пәндер мен кредиттер саны
көрсетілген транскрипт пен оның нотариус растаған мемлекеттік немесе орыс тіліндегі
аудармасы;
- қабылдаушы университет басшылары мен оқытушылары қол қойған, мөртаңбамен
расталған шетелдік жоғары оқу орынында оқылған пәндер силлабустары;
- білім алушының ғылыми жетекшісі/ғылыми кеңесшісі және түлек шығарушы кафедра
меңгерушісі қол қойған білім алушының шетелдік іссапары бойынша есебі.
41. Білім алушының шетелдік іссапардан оралуы туралы өтініші келесі
ретпенкелісіледі:
- кафедра меңгерушісі;
- деканның ғылыми инновациялық қызметі және халықаралық ынтымақтастық
жөніндегі орынбасары;
- факультет деканы;
- қаржы қозғалысын есепке алу және ақылы қызметтер бөлімі (қаржылық есеп
тапсырылғанын растау үшін);
- еңбекақы төлеу және шәкіртақы бөлімі (мемлекеттік тапсырыс бойынша білім
алушыларға);
- қашықтықтан оқыту орталығы;
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- оқу-әдістемелік басқармасы (тек кредиттерді қайта есептеу ұсынысын қарастырып
бекітеді);
- академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры (бакалавриат үшін) немесе
жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру институты (магистранттар мен докторанттар үшін).
42. Білім алушылар, ПОҚ және қызметкерлер іссапардан оралысымен 5 (бес)жұмыс
күннің ішінде Қаржы қозғалысын есепке алу және ақылы қызметтер бөліміне жұмсалған
қаржы туралы аванс есебін өткізу керек; сонымен қатар кафедрада/факультетте
талқыланғаннан кейін іссапар туралы есебін ХЫД академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету
бөліміне (университет білім алушылары, ПОҚ, қызметкерлері) және Жоғары орнынан кейінгі
білім беру институтына (магистранттар мен докторанттар) тапсыру керек.
43. Ғылыми тағылымдама мен біліктілікті арттыру мақсатымен шетелге шыққан
тұлғалар үшін қабылдаушы ЖОО-дағы тағылымдама жетекшісінің ұсыныс хаты немесе
пікірі, курстарды бітіру жөніндегі сертификат негізгі растайтын құжат болып табылады.
Магистранттар мен докторанттар растайтын құжаттардың нотариалды түрде тіркелген
аудармасымен бірге есептің бір нұсқасын Жоғары орнынан кейінгі білім беру
институтынатапсырады.
44. Академиялық ұтқырлық бағдарламасын аяқтаған білім алушы келесі академиялық
кезеңнің басталуынан10 күн бұрын кешікпей ҚазҰУ-ға қайта қабылдану керек.
45. Кредиттер мен бағаларды қайта есепке алу үшін әр игерген пән (әр практиканың
түрі) бойынша тағайындалған ECTS кредиттерінің саны Қазақстан Республикасының
кредиттеріне қайта есептегенде ҚазҰУ-дың оқу жұмыс жоспарларындағы кредиттер санына
сәйкес келу керек. Керісінше жағдайда, пән (практика) академиялық қарыз ретінде есептеліп,
білім алушы оны қосымша семестрде ақылы түрде игереді.
46. ҚБТ бойынша кредиттер мен бағаларды қайта есепке алу үшін алынған бағалар
ұсыныс арқылы тіркеуші кеңсеге беріледі және қорытынды бақылауға жіберу рұқсаты
рәсімделіп емтихан тізімдемесі жасалады.
47. Академиялық қарыздары мен айырмашылықтардыбілім алушылар қосымша
семестрде ақылы түрде жою керек.
48. Шетел азаматтарды ҚазҰУ-ға қабылдануы қысқа және ұзақ мерзімдікіріс
академиялық ұтқырлық бағдарламалар бойынша жүзеге асады.
49. Қысқа мерзімді академиялық ұтқырлық бойынша ҚазҰУ-да оқу үшін шетелдік
білім алушылар Халықаралық ынтымақтастық департаментінің академиялық ұтқырлықты
қамтамасыз ету бөліміне келесі құжаттарды тапсырады:
- бекітілген форма бойынша білім алушының өтініші;
- оқу орнынан анықтама;
- білімі жайында ағымдағы транскрипт;
- төлқұжатының нотариус растаған көшірмесі;
- уәждемелік хат;
- жіберуші университеттің ұсыныс хаты;
- тағылымдама жоспары.
50. Қабылданған құжаттардың негізінде ХЫД халықаралық академиялық ұтқырлықты
қамтамасыз ету бөлімі факультетпен бірлесе отырып тағылымдамажоспары мен мақсатының
сәйкестігі бойынша құжаттарды қарастырады. Қарастыру оң нәтижелі болған жағдайда ХЫД
халықаралық академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету бөліміресми шақыру және
қажеттілігіне қарай визалық қолдау жібереді. Шетелдік білім алушының сәйкес
факультеттетағылымдамадан өтуі туралы бұйрықты ХЫД халықаралық академиялық
ұтқырлықты қамтамасыз ету бөлімі рәсімдейді.
51. Қысқа мерзімді
академиялық
ұтқырлықтың іске асуына кафедра
меңгерушісіжауапты, ол жеке оқу жоспарының орындалуын қадағалап,академиялық
ұтқырлықбағдарламасын жүзеге асу барысы туралы ХЫД халықаралық ұтқырлықты
қамтамасыз ету бөлімін хабардар етіп отырады.
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52. Тағылымдама мерзімі аяқталғаннан кейін шетелдік білім алушыларға сертификат
беріледі. Сертификатты ХЫД халықаралық ұтқырлықты қамтамасыз ету бөлімі әзірлейді.
53. Шетелдік азаматтар ұзақ мерзімді академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға
міндетті түрде кемінде екінші оқу жылынауниверситетаралық келісім,үшжақты келісім
негізінде қабылданады;
54. Ұзақ мерзімді академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға қабылдану үшін шетелдік
білім алушылар ХЫД халықаралық ұтқырлықты қамтамасыз ету бөліміне академиялық
мерзім басталуынан 30 күн бұрын электрондық почта,факс арқылы немесе өзі мынадай
құжаттарды тапсыруы тиіс:
-бекітілген форма бойынша білім алушының өтініші;
- оқу орнынан анықтама;
- білімі жайында ағымдағы транскрипт;
- төлқұжатының нотариус растаған көшірмесі;
- уәждемелік хат;
- жіберуші университеттің ұсыныс хаты.
55. Қабылданған құжаттардың негізінде ХЫД халықаралық академиялық ұтқырлықты
қамтамасыз ету бөлімі Академиялық мәселелер жөніндегі департаментпен және
факультетпен бірлесе отырып құжаттарды ҚазҰУ-да оқылатын пәндердің сәйкестігі
бойынша қарастырады. Қарастыру оң нәтижелі болған жағдайда жіберуші және қабылдаушы
жоғары оқу орындарының координаторлары оқу жөнінде үш жақты келісімге отырып,
қабылдаушы факультет жеке оқу жоспарын рәсімдейді.
56. Жоғарыда аталған құжаттар негізінде ХЫД халықаралық ұтқырлықты қамтамасыз
ету бөлімі сәйкес оқу курсына қабылдану туралы бұйрық шығарады.Бұйрық шыққан соң
тіркеуші кеңсесі шетелдік білім алушыны туралы мәліметтерді «Универ» жүйесіне
енгізіп,пәндерге тіркеу жүргізеді.
57. Шетелдік білім алушының академиялық жетекшісі (эдвайзері) болып деканның
ғылыми-инновациялық қызмет және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі орынбасары
тағайындалады. Ол жеке оқу жоспарының орындалуын қадағалап, академиялық ұтқырлық
бағдарламасын жүзеге асу барысы туралы ХЫД халықаралық ұтқырлықты қамтамасыз ету
бөлімін хабардар етіп отырады.
58. Оқу мерзімі аяқталған соң тіркеуші кеңсесі шетелдік білім алушыларға меңгерген
оқу бағдарламалары, кредиттері мен алған бағасы көрсетілген транскрипт береді.
59. Академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша ҚазҰУ-ға қабылданған білім
алушылар Қазақстан Республикасының «Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы»
Заңына,«Шетел азаматтарының Қазақстан Республикасына келуінің және болуының, сондайақ олардың Қазақстан Республикасынан кетуінің тәртібіне»,сонымен қатар ҚазҰУ-дың ішкі
тәртіптеріне бағынуы тиіс.
60. Зерттеулер жүргізу, тағылымдамадан өту, біліктілікті арттыру және халықаралық
конференциялар/симпозиумдарға қатысу мақсатымен шетелдік іссапарға шығатын
профессорлық-оқытушы құрамы мен қызметкерлер шетелге шығару комиссиясында
қарастыру үшін ХЫД халықаралық ұтқырлықты қамтамасыз ету бөліміне келесі құжаттарды
тапсыруы тиіс:
-өз қолымен жазылған ректор атына өтініш;
- шақырудың көшірмесі;
- шетелдік іссапар кезінде сабақ алмастыру туралы факультеттің ұсынысы (ПОҚ үшін);
- ғылыми-зерттеу институтының ұсынысы (ғылыми жобалар есебінен қаржыландырған
жағдайда).
61. Шетелдік іссапарға шығатын профессорлық-оқытушы құрамы мен қызметкерлер
өтінішінің келісілуреті:
- кафедра меңгерушісі;
- деканның ғылыми-инновациялық қызметі және халықаралық ынтымақтастық
жөніндегі орынбасары;
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- факультет деканы;
- ақпаратты қорғау секторы;
- оқу-әдістемелік басқармасы (сабақты ауыстыруға байланысты ұсынысқа қол
қойылады);
-Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры;
-жоба жетекшісі (ғылыми жобалар есебінен қаржыландырған жағдайда);
- ҒЗИ бас бухгалтері (ғылыми жобалар есебінен қаржыландырған жағдайда);
- ҒЗИ директорын (ғылыми жобалар есебінен қаржыландырған жағдайда);
- ғылыми-инновациялық қызмет жөніндегі проректор (ғылыми жобалар есебінен
қаржыландырған жағдайда).
62. УниверситеттіңПОҚ және қызметкерлері жоғарыда айтылған барлық құжаттарды
ХЫД халықаралық академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету бөліміне шетелге шығару
бойынша комиссияның отырысынан 15 күн бұрын кешіктірмей тапсыру керек.
63. Шетелге шығару бойынша комиссия отырысының шешімі негізінде персоналды
басқару бөлімі университеттің ПОҚ және қызметкерлері үшін іссапартуралы бұйрық
шығарады.Кеңсе іссапар туралы бұйрық көшірмесін реестр бойынша процесс
қатысушыларына тапсырады.
64. Іссапар кезінде қызметкердің жұмыс орны (лауазымы) сақталады. Іссапар мерзімі
бір айдан аспаған жағдайда еңбек жалақысы толық көлемде сақталады. Егер іссапар мерзімі
бір айдан асатын болса, қызметкердің жалақысы сақталмайды және университет әкімшілігі
іссапар мерзімі аяқталғанға дейін келісімшарт негізінде іссапарға кеткен қызметкер орнына
басқа жұмысшы алуға құқығы бар.
65. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ қызметкерімен шетелдік білім мекемесі (шетелдік
серіктес) арасындағы жеке келісімшарт негізінде немесе жеке шақырту бойынша іссапарға
шығатын әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың қызметкерлері үшін еңбек жалақысы
сақталмайды.
66. Бір жылдан астам уақытқа шетелге кету жағдайында жұмыс орны сақталмайды.
Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық степендиясының иегерлері
үшін бұл ереже орындалмайды.
67. Білім алушылар, ПОҚ және қызметкерлер іссапардан оралысымен 5 (бес) жұмыс
күннің ішінде жұмсалған қаржы туралы аванс есебін өткізу керек.
68.Шетелдік іссапардан оралған қызметкерлер бекітілген формадағы іссапардың
қорытындылары бойынша есебін ХЫД академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету бөліміне
тапсыру керек.
69. Ішкі кіріс ұтқырлықуниверситетаралық келісімдер негізінде жүзеге асырылады.
70. Академиялық мәселелер жөніндегі департаменті оқу-әдістемелік басқармасы (АМД
ОӘБ) білім алушылардың өтініштері негізінде Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым
министрлігімен келісе отырып, басқа университетпен ынтымақтастық туралы келісім шартқа
отырады (өтініштер бағдарламаның басталуынан 3 ай бұрын уақытта қарастырылады).
71. Академиялық мәселелер жөніндегі департаменті оқу-әдістемелік басқармасы
жіберуші университеттердің координаторларыменәл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дағыжеке оқу
жоспарларын келістіру жәнеоқудың төлемақысы мен тұрмысына қатысты мәселелер
бойынша жұмыстарды үйлестіреді.
72. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да оқу
үшін білім алушы келесі құжаттарды тапсыру керек:
- университет ректорының атына тапсырыс хат;
-білім алушының өтініші;
- жіберіп отырған университеттің визалары мен мөрі бар үшжақты келісім;
- білім алушының жеке оқу жоспары;
- жіберіп отырған университеттің ұсыныс хаты;
- жеке куәлігі.
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73. Университетке келген соң білім алушы экономика және бюджетті жоспарлау
департаментінде оқу ақысын төлеу үшін құжаттамаларды рәсімдейді.
74. Оқу ақысы төленген соң ректордың бұйрығымен білім алушы әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ білім алушыларының қатарына тіркеледі.
75. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры қол қойған үшжақты келісімің бір данасы,
қабылдау туралы бұйрықтың, оқу төлем ақысы түбіртегінің көшірмесі білім алушыны
жіберіп отырған ЖОО-ға жіберіледі.
76. Ректордың бұйрығы мен деканның өкімі негізінде тіркеуші кеңсе білім алушы
туралы мәліметтерді «Универ» жүйесіне енгізіп, оны жеке оқу жоспары бойынша пәндерге
тіркейді.
77. Деканның оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысыжөніндегі орынбасары ішкі
ұтқырлықтың факультеттегі координаторы болып табылады және:
- кафедра басқарушысымен бірлесе отырып кредиттері көрсетілген пәндердің тізімін
анықтайды;
- білім алушы келгеннен кейін 3 күннің ішінде оның жатақханаға орналасуын, оқу
ғимараттарына, жатақханаға, кітапханаға кіріп-шығуын қамтамасыз ететін уақытша
рұқсатнаманы рәсімдеуін, куратор-эдвайзерді тағайындауын ұйымдастырады;
- куратор-эдвайзермен бірге жіберушіуниверситеттіңресми өкілдерімен білім
алушының үлгерімі, тұрмыстық жағдайы және жеке оқу жоспарының орындалуы туралы
үнемі хат алысып тұруды ұйымдастырады;
- факультеттегі академиялық ұтқырлықтың жүзеге асырылуы бойынша Академиялық
мәселелер жөніндегі департаменттің оқу-әдістемелік басқармасына ай сайын есеп беріп
отырады;
- Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттің оқу-әдістемелік басқармасын білім
алушының жеке оқу жоспарындағы өзгерістер туралы уақытылы хабардар етеді.
78. Куратор-эдвайзеркелген білім алушыға университеттің Академиялық саясатын
түсіндіреді, білім алушының жеке оқу жоспарының орындалуын және тұрмыстық жағдайын
қадағалап отырады.
79. Академиялық мерзім және емтихан сессиясы аяқталғаннан кейін тіркеуші кеңсе
куратор-эдвайзерге және факультет деканына қол қойып бекіту үшін транскриптбереді, оны
тіркеп сертификат рәсімдеу үшін Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттің оқуәдістемелік басқармасына өткізеді.
Шақырылған білім алушы деканатқа барлық визалар көрсетілген және мөр басылған
тексеру парақшасын табыс еткен соң транскриптісі мен сертификатын алады.
80. Оқу жылының қорытындысы бойынша 1-ші шілдеге дейін университеттің ішкі және
сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламаларының кординаторлары Қазақстан
Республикасының Білім және Ғылым министрлігінің Жоғары және жоғары оқу орнынан
кейінгі білім, халықаралық ынтымақтастық департаментіне академиялық ұтқырлық
бағдарламалары бойынша оқығанбілім алушылар туралы ақпарат береді.
81.Құжаттар осы құжаттың 1-5 Қосымшасы және Оқытудың кредиттік технологиясы
бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың қағидаларының(Академиялық саясаттың 7параграфы) 1-8 Қосымшасына сәйкес рәсімделеді.
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1Қосымша
[Өтініш үлгісі]
Әл -Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ректорына
_____________________________________(ТАӘ)
______________________________факультетінің
_________________курс студенті (магистранты)
_____________________________________(ТАӘ)
Өтініш
Маған 201_-201_ оқу жылы __ семестрінде, ______________________(елі, қаласы)
_____________________ университетінде міндетті түрде кредиттерді есептеумен, ҚБТ
қолданумен (ҚБТ арқылы оқу үшін) және шәкіртақының сақталуымен (мемлекеттік грантта
оқыған жағдайда) академиялық ұтқырлықты бойынша 201_ж. __________(айы, күні) 201_ж.
__________(айы, күні) дейін білім алу іссапарына барып келуге сұраймын.
Шығын төлемдері (республикалық бюджет,ұлттық компания гранттары, халықаралық
қорлар, қабылдаушы жақтың, меншікті) қаражат есебінен төленеді.
Студент(магистрант) _______________________ ТАӘ
(қолы,күні)
Комиссияға дейін қол қоюшылар:
- кафедра меңгерушісі;
- деканның ғылыми инновациялық қызметі және халықаралық ынтымақтастық
жөніндегі орынбасары;
- факультет деканы;
- Экономика және бюджеттік жоспарлау департаменті (бюджеттік бағдарламалар
есебінен шет елге барушыларға смета құрастыру үшін);
- қаржы қозғалысын есепке алу және ақылы қызметтер бөлімі (ақылы негізде білім
алушыларға);
- еңбекақы төлеу және шәкіртақы бөлімі (мемлекеттік тапсырыс бойынша білім
алушыларға);
- ақпараттарды қорғау секторы;
- Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру институт директоры (магистранттар мен
докторанттар үшін);
- Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры (бакалавриат үшін).
Комиссиядан кейін қол қоюшылар:
- Оқу жұмысы жөніндегі проректор;
- Бірінші проректор.
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2 Қосымша
[Оқу кестесінің үлгісі]
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ____________ факультетінің____________ мамандығы
бойынша (қазақ/орыс) бөлімінің _ курс студенті/магистранты____________ (ТАӘ)
20__- 20__ оқу жылындағы
ОҚУ КЕСТЕСІ

ESTC* кредиттер
саны

Қабылдайтын
университеттегі
кредиттер саны

Қабылдайтын
университеттегі
пәннің аты

ESTC* кредиттер
саны

ҚР кредиттер
саны

ЖОЖ бойынша
пәннің аты

Семестр

№

Шетелдік іссапар барысында ______________ университетінде келесі пәндер оқылады:

1
2
3
4
5
Келесі пәндер қашықтықтан оқылады:
№Пәннің аты(оқу
тіліндегі пәннің аты)
1
2
3

Кредиттер
саны

Семестр

Оқытушының
аты-жөні

Оқытушының қолы

Қол қоятындар:
-

Кафедра меңгерушісі _______________[қолы]
Факультет деканы _______________[қолы]
ҚБТ директоры _______________[қолы]
ОЭБ басшысы _______________[қолы]

*ECTS кредиттерін университет кредиттеріне қайта есептеу үшін ECTS кредит санын ауыстыру
коэффициентіне бөлу керек.
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3 Қосымша
[Қайта оралу туралы өтініш үлгісі]
Әл -Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ректорына
_____________________________________(ТАӘ)
______________________________факультетінің
_________________курс студенті (магистранты)
_____________________________________(ТАӘ)
Өтініш
Мені ҚР БҒМ академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 105 күн (немесе басқасы
көрсетілуі тиіс) __________________ университетінен (қала мен елдің аты) 201___жылдың
___________________ аралығындағы шетелдік білім алу іссапарынан қайта оралған деп
есептеуіңізді сұраймын.
Қажетті құжаттар қосымшада.
Студент(магистрант) _______________________ ТАӘ
(қолы,күні)
Қол қоятындар:
- кафедра меңгерушісі;
- деканның ғылыми инновациялық қызметі және халықаралық ынтымақтастық
жөніндегі орынбасары;
- факультет деканы;
- қаржы қозғалысын есепке алу және ақылы қызметтер бөлімі (қаржылық есептің
өткізілгенін растау үшін);
- еңбекақы төлеу және шәкіртақы бөлімі (мемлекеттік тапсырыс бойынша білім
алушыларға);
- Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры (бакалавриат үшін);
- Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру институт директоры (магистранттар мен
докторанттар үшін).
Рұқсат беретін:
-Оқу жұмысы жөніндегі проректор
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3 Қосымша
[Ұсыныстың үлгісі]
Оқу жұмысы жөніндегі
_______________(ТАӘ)

Ұсыныс
_______________ факультеті _______________ мамандығындағы ____ курсстуденті
(магистранты)__________________________ университетінде (қала мен елдің аты)
201___жылдың ___________________ аралығындағы білім алу іссапарында меңгерген
пәндердің ҚазҰУ жұмыс жоспарына сәйкестігін растайды
ҚазҰУ оқу
жұмыс
жоспарындағы
пәннің аты

Шетелдік ЖОО
пәнінің аты

Пәннің
түрі (М
немесе Т)

ECTS
кредит
саны

ҚР
кредит
саны

Қол қоятындар:
- кафедра меңгерушісі;
- факультет деканы.
Келісіп қол қоятындар:
- ОӘБ басшысы (бакалавриат студенттері үшін);
- ЖКБИ директоры (магистранттар мен докторанттар үшін).
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Сертификат
бойынша
балл

Оқу
жетістіктерінің
бағасы

§24
ЭДВАЙЗЕР ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
1. Жалпы қағидалар
1. Эдвайзер (Advisor) – білім алушының сәйкес мамандығы бойынша академиялық
жетекшісі болып табылатын, білім алу траекториясын таңдауда (студенттің жеке жоспарын
жасауда) және оқу кезеңінде білім бағдарламасын меңгеруде жәрдем көрсетіп отыратын
оқытушы.
2. Эдвайзердің жұмысы университет оқытушысының маңызды көрсеткіші болып
табылады және оқытушылық бос орынға байқаудан өтуде есептеледі.
3. Эдвайзер білім алушылардың академиялық мүддесін білдіреді және оқу үдерісіне
қатысты барлық ақпараттық материалдардыбілім алушыларға дайындап бередіжәне білім
алушының жеке оқу жоспарын құрастыруы мен өзгертуіне көмектеседі.
4. Эдвайзерпрофессорлық-оқытушы құрамының ішінен сайланады. Эдвайзерлер тізімін
декан бекітеді.
5. Эдвайзер білім алушының жеке оқу жоспарындағы арнайы пәндер саласына қажетті
ғылыми ой-өріске ие болу керек; корпоративтік және кәсібиэтиканы сақтай отырып, ОПҚ
және білім алушымен қарым-қатынаста болу керек; өз жұмысын шығармашылықпен атқаруы
тиіс.
6. Эдвайзер білім алушының оқу кезеңінде ұймдастыру-әдістемелік және кеңес беру
жұмыстарын жүзеге асырады.
7. Эдвайзер білім алушының жеке білім алу траекториясын құрастыруда және білім
бағдарламасын игеруде білім алушыға көмек береді.
8. Эдвайзербілім алушыға білім алу траекториясын таңдаумен қатар, жеке тұлғалық
қалыптасу траекториясын таңдауға да көмектеседі. Бұл кезде ол білім алушының сабақтан
тыс мүдделерін, қоғамдық жұмыстар формасын анықтауға көмектесе отырып, білім
алушының шығармашылық қабілетін жүзеге асырудың университеттегі мүмкіншіліктері
туралы ақпарат береді.
9. Сонымен қатар эдвайзербілім алушыға болашақ мансабына байланысты
мәселелерді шешуге, зерттеу жұмысының бағытын анықтауға, ғылыми жетекшіні таңдауға,
біліктілік бітіру жұмысының тақырыбын таңдауға, кәсіби тәжірибеден өту базасын таңдауға
көмектесіп, кеңес береді.
10. Білім алушы тек кәсіби білімді ғана емес, жан-жақты дамыған маман болуы тиіс.
Сондықтан эдвайзер өзінің жұмысын білім алушыны Қазақстанның тарихи тәжірибесінің,
адамгершілік құндылықтарының негізінде жеке тұлға, азамат ретіндегі көзқарастарының
қалыптасып дамуына бағыттауы тиіс.
11. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да кредиттік технологиясы бойынша оқыту
арқылыжоғары кәсіби білімді мамандарды дайындауды жүзеге асырады. Бұл технологияның
басты мақсаты – мамандық оқу жоспарының шеңберіндебілім алушының таңдап алған білім
алу траекториясының негізінде олардың өз бетімен іздену және білім алу қабілетін дамыту.
12. Эдвайзер білім алушыға толық оқу кезеңінде жетекшілік етеді.
2. Білім алушылардың білім алу траекториясын таңдау процедурасы
13. Негізгі (үлгілік) оқу жоспары мен пәндер (модулдер) каталогы негізінде білім
алушы оқудың жеке траекториясын өз бетінше қалыптастырады. Білім алушы жеке оқу
жоспарында көрсетілетінміндетті жәнеэлективті пәндердің қажетті санын таңдайды. Осыдан
кейін негізгі (үлгілік) оқу жоспарына және білім алушылардың жеке оқу жоспарларына
сәйкес мамандық бойынша бір оқу жылына оқу жұмыс жоспарлары құрастырылады.
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14. Білім алушы ЖОЖ-дың құрастырылуына және мамандықтың жұмыс оқу жоспары
талаптарына сәйкес оқу курсын толық меңгеруге жауапты.
15. Жеке оқу жоспары эдвайзердің жетекшілігімен бір оқу жылына құрастырылады.
Эдвайзерлердің тізімін факультет деканы бекітіп офис тіркеушіге тапсырады. Магистранттар
мен докторанттардың оқуын жеке жоспарлауына олардың ғылыми жетекшілері (кеңесшілер)
қатысады.
16. Қашықтан білім алу технологиялары бойынша оқитын тұлғалардың жеке оқу
жоспарын құрастыру үшін Қашықтықтан оқу орталығы тьютор тағайындайды.
17. Білім алушының ЖОЖ-ына енгізілген кредиттердің максимал саны негізгі (үлгілік)
оқу жоспары бойынша осы оқу жылы мен семестрге тағайындалған кредиттер саны сәйкес
келу керек. Ақылы негізде білім алушылар оқу жоспарында көрсетілгеннен аз кредиттер
санын кіргізіп өздерінің ЖОЖ-ын құрастыруына болады, мұндай жағдайда жалпы оқу
мерзімі ұзарады.
18. Пәндер туралы мәлімет, сондай-ақ олардың қысқаша мазмұны пәндер (модулдер)
каталогында көрсетіліп, кафедралар және эдвайзерлер арқылы білім алушылардың назарына
ұсынылады; сонымен қатар «Univer» жүйсінде және университеттің веб-сайтына енгізіледі.
19. Оқу жұмыс жоспарларына сәйкес пәндердің оқу-әдістемелік кешендері (ПОӘК)
осы пәндер (модулдер) оқылатын семестр басталғанға дейін 10 күн бұрын «Univer» жүйесіне
енгізілуі керек. Осы белгіленген мерзімнен кейін жүйе автоматты түрде жабылады.
20. Пәндерді (модулдерді) таңдау барысында пәндерді оқып-игерудің бірізділігі
міндетті түрде ескерілуі тиіс. Білім алушы алдыңғы семестрде осы пәннің перереквизиттерін
меңгермеген болса, онда ол бұл пәнге тіркеле алмайды.
21. Бірізділікті сақтау мақсатымен академиялық қарыздарды келесі теориялық оқыту
кезеңдерінде жою мүмкіндіктері туралы ақпаратты академиялық қарыздары бар білім
алушыларға жеткізуге кафедра меңгерушілері мен эдвайзерлер жауапты.
22. 3 данада құрастырылған ЖОЖ-ға білім алушының қолы қойылып, келісімге
эдвайзерге беріледі.
23. Ескерту болмаған жағдайда эдвайзер ЖОЖ-ға қол қойып, Тіркеуші Кеңсесі
келісіміне ұсынады. Факультет деканы бекіткеннен кейін бір данасы білім алушыда қалады,
екінші данасын аттестациялау үрдісінде пайдалану үшін эдвайзер Тіркеуші кеңсесіне береді,
ал үшінші данасы эдвайзерде сақталып, білім алушының оқу жоспарын орындауын
бақылауды жүзеге асыру үшін негіз болады. ЖОЖ-ды тіркеушінің кеңсесіне өткізудің соңғы
мерзімі - семестрдің бірінші аптасы. Білім алушының ЖОЖ-ы оның ІD жеке
идентификациялық нөмірімен тіркеледі.
24. Негізгі немесе үлгілік оқу жоспары және білім алушылардың Жеке оқу жоспарлары
негізінде кафедралар оқу жұмыс жоспарларын құрастырып, факультеттер Ғылыми кеңестері
мен университеттің Ғылыми-әдістемелік кеңестің ұсынысы бойынша университеттің
Ғылыми кеңесінде бекітіледі.
25. Білім алушы ЖОЖ-ды Академиялық күнтізбеде көрсетілгендей теориялық
оқытудың басталуына дейін мамандық бойынша жұмыс оқу жоспарының шегінде қайта
тіркелу кезеңінде немесе бағдарлау апталығы кезеңінде өзгерте алады.
26. Халықаралық алмасу білім бағдарламалары бойынша немесе академиялық
ұтқырлық шеңберінде әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың серіктестік бағдарламалары
бойынша шетелдік ЖОО-да білім алып жатқан студенттер, магистранттар және
докторанттардың университет мамандығының бекітілген оқу жоспарына сәйкес пәндер
бойынша шетелде оқыған кезеңдегі жинаған кредиттері қайта есептелуі мүмкін. Кредиттерді
қайта есептеу үшін мамандандырғыш кафедра шетелдік ЖОО-да оқылған пәндердің
мазмұнының әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жоспарындағы пәндерге сәйкестігін анықтайды.
3. Эдвайзердің құқықтары мен міндеттері
Эдвайзердің қызметтік міндеттеріне жатады:
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27. Қолданыстағы Ережелер мен басқа да нормативтік-нұсқаулықтарда көрсетілген
қызмет мәселелері бойынша студенттермен жеке және ұжымдық кездесулері көрсетілген
жұмыс жоспарын құрастыру.
28. Білім алушыға пәндерге тіркелу кезінде пән таңдауға және жеке оқу жоспарын
құрастыруға жәрдем беру.
29. Қажет болған жағдайда білім алушының жеке оқу жоспарына өзгерістер
енгізугежәрдем беру.
30. Эдвайзер білім алушының жеке оқу жоспарының орындалуына жауапты.
31. Өзіне бекітілген білім алушылардың үлгерімін қадағалау, факультеттің тіркеушікеңсесімен бірлесе жұмыс жасау.
32. Өзіне бекітілген білім алушылардың академиялық үлгеріміне, тәртібіне, сабаққа
қатысуына, университеттің қоғамдық жұмыстарына қатысуына байланысты тәрбие
жұмыстарын өткізу.
33. Кафедра мәжілісінде жыл сайын атқарған жұмыстары туралы есеп беру.
34. Жатақханада тұратын білім алушыларға жиі барып, олардың әлеуметтік және
тұрмыстық мәселелерін шешуге көмектесу.
35. Білім алушылардың ата-аналарымен, туыстарымен тығыз қарым-қатынас жасау.
36. Білім алушылар туралы әртүрлі әлеуметтік ақпараттар жинап беру.
37. Білім алушыларды университет, факультет, кафедраның қоғамдық жұмыстарына
тарту.
38. Білім алушылардыңоқу және оқудан тыс әрекеттеріне қатысты мәселелер бойынша
ата-аналарын, факультет басшылығын, кафедра меңгерушісін дер кезінде хабардар етіп
отыру.
39. Эдвайзерлердің кеңес беру қызметіне:
- білім үрдісін ұйымдастыруға қатысты ережелермен таныстыру;
- білім алушылардың бейімі мен мүмкіндігінің басым жақтарын анықтау;
- типтік және жұмыс оқу жоспарымен, пәндер каталогымен, міндетті және мен таңдау
компоненттерінің тізіміне қатысты талаптармен, курстардың пререквизиттері мен
посреквизиттеріментаныстыру;
- оқытудың кредиттік технологиясының жүзеге асу негіздерін, еңбек сыйымдылықты
бағалайтын өлшем бірлік ретіндегі кредиттің анықтамасын және оларды игеру тәсілдерін
түсіндіру;
- университеттегі білім алушылардыңшығармашылығын дамыту мүмкіндіктері жайлы
ақпарат беру, оларды қоғамдық студенттік бірлестіктерге, ғылыми үйірмелерге,
қызығушылығы бойынша клубтарға, көркемөнерпаздар үйірмелеріне, спорттық секцияларға
және т.б. қатыстыру жатады.
40. Эдвайзер:
- барлық пән бойынша өткізілетін ағымдық, аралық, қорытынды бақылаулардың
өткізілу тәртібінің сақталуын тексеруге;
- білім алушылардың академиялық мәртебесі мен сабақ үлгерімін талқылайтын
комиссиялар (кеңестер) жұмысына қатысуға;
- өзіне бекітілген білім алушылардың сабақ үлгерімін қадағалауға;
- өзіне бекітілген білім алушылар туралы «Универ» жүйесіндегі ақпараттарының
дұрыстығын тексеруге;
- білім алушыларға ұсыну мақсатыменкафедралардан элективтіпәндер саны мен
олардың қысқаша сипаттамасын сұрауға;
- өзіне бекітілген білім алушыларға қатысты барлық мәселелерді талқылауға
қатысуға;
- оқу және оқудан тыс уақыттарда атқарылатын жұмыстарды жақсарту үшін ұсыныс
жасауға құқылы.
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§25
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ
ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер
1. Ғылыми-әдістемелік кеңес (ары қарай – Кеңес) басқарудың алқалы кеңес-ұсыныс
беру органы, университет қызметіндегі ғылыми-әдістемелік және оқу мәселелерін талқылап,
ғылыми-әдістемелік зерттемелерді ұйымдастыру орталығы болып табылады.
2. Кеңес жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру сапасын басқарудың
бағыттары мен механизмдерін анықтау, сапа менеджменті принциптерін енгізу бойынша
құрылымдық бөлімшелерге жәрдем беру мақсатында жұмыс жасап, білім беру үрдісін
ұйымдастыру мен басқарудың жаңа технологияларын оқу үрдісіне енгізуді ұсынады.
3. Кеңестің ұсыныстары кейбір жағдайда ҚазҰУ-дың Ғылыми кеңесі мен
ректоратының мәжілістеріне қарастырылып бекіту үшін шығарылады.
2. Кеңестің негізгі міндеттері
4. Кеңестің негізгі міндеттері:
1) оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз етудің сапа мониторингін ұйымдастыру;
2) білім беру ұйымдарында шығарылатын оқу, оқу-әдістемелік және ғылымиәдістемелік әдебиеттерді, құралдарды және басқа да материалдарды басып шығаруға
жоспарлауды, сараптаманы және ұсынымды ұйымдастыру;
3) университеттегі оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету және жетілдіру;
4) оқу-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру және жетілдіру жөніндегі озық
тәжірибелерді қорыту және тарату;
5) біліктілікті арттыру, педагогикалық және ғылыми кадрларды қайта даярлау және
аттестаттау жүйесін жетілдіру, оқу үдерісінің мазмұнын талдау;
6) сапа менеджменті жүйесін дамыту және оқу үдерісін әдістемелік әзірлемелердің
нәтижесін енгізу жөніндегі ұсынымдарды дайындау;
7) университеттегі әдістемелік жұмыстарды үйлестіру;
8) білім беру ұйымдарында білім беру үдерісінің жаңа және қолданыстағы
технологиялар, әдістер, құралдар нысандарын енгізу және жетілдіру жөніндегі жұмыстарды
ұйымдастыру;
9) оқытушылардың оқу-әдістемелік бірлестіктерінің шығармашылық (тұрақты және
уақытша) орталықтарының жұмысын ұйымдастыру;
10) педагогтік ұжымның ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру жөніндегі
жұмыстарды басқару;
11) білім беруді дамыту және басым бағыттарды қалыптастыру және оны іске асыру
мәселелері бойынша ұсыныстар әзірлеу;
12) университеттің профессорлық-оқытушы құрамы мен қызметкерлерді аттестаттауға
қатысу.
3. Кеңес қызметінің негізгі бағыттары
5. Кеңес қызметінің негізгі бағыттары:
1) оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын сараптауын ұйымдастыру;
2) факультеттердегі әдістемелік бюролардың жұмыс жоспарларын талқылау және
қолдау;
3) жеке пәндер бойынша жұмыс оқу бағдарламаларын талқылау және қолдау;
4) оқу үдерісін қамтамасыз ету үшін әдістемелік қамтамасыз ету мәселелерін қарау;
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5) әдістемелік қамтамасыз етуге байланысты нормативтік-құқықтық актілерді жетілдіру
жөнінде ұсыныстар енгізу;
6) оқулықтарды, оқу-әдістемелік құралдарды, оның ішінде электрондық түрде және
дидактикалық материалдар әзірлеуін ұйымдастыру;
7) өндіріс пен ғылыми технологиялардың басым бағыттарын болжау негізінде білім
беру мамандарының (кәсіптерінің) тізбесін жетілдіру жөнінде ұсыныстарды талқылау;
8) оқу-тәрбие үдерісін жетілдіруге және профессорлық-оқытушы құрамына тәжірибелік
көмек беруге бағытталған әдістемелік жұмыстардың әртүрлі нысандарын енгізу мәселелерін
қарау;
9) пәндер каталогын қарастыру және бекіту;
10) пререквизит және постреквизиттерді бекіту;
11) әдістемелік бюролар қызметінің жылдық жоспарларын қарастыру және бекіту;
12) білім алушылардың білімін бағалау үшін тест тапсырмаларын және басқа түрлерін
әзірлеу және сараптамадан өткізу мәселелері;
13) білім алушылардың өзіндік жұмысын және оқытушының қолдауымен өткізілетін
өзіндік жұмыстарды әдістемелік қамтамасыз ету;
14) оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды жетілдіру бойынша
семинарлар, конференциялар, кеңестер ұйымдастыру және өткізу болып табылады.
4. Кеңестің сайлану және жұмыс тәртібі
6. Кеңестің құрамына кафедра өкілдері, оқытушылар, оқу-әдістемелік ұйымдардың
басшылары, педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру, қайта даярлау және аттестаттау,
білім беруді ақпараттандыру жөніндегі құрылымдық бөлімшелер басшылары кіреді.
Кеңестің құрамы білім беру ұйымның басшысының бұйрығымен бекітіледі.
7. Кеңесті оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі басшының орынбасары - Төраға
басқарады.
8. Кеңес мүшелерінен ашық дауысы арқылы хатшы сайланады.
9. Кеңестің жұмысы әдістемелік кеңестің отырысында қабылданған және білім беру
ұйымның бекіткен жылдық жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.
10. Кеңестің отырысы екі айда бір рет өткізіледі.
11. Әдістемелік кеңестің отырысында қаралған мәселенің нәтижесі бойынша қатысып
отырған мүшелерінің басым көпшілік дауысымен әдістемелік кеңестің ұсынысы
қабылданады және хаттамамен рәсімделеді. Отырыстың хаттамалары мен әдістемелік
кеңестің шешімдеріне кеңестің төрағасы мен хатшысы қол қояды.
12. Егер әдістемелік кеңестің отырысында оның мүшелерінің үштен екі бөлігі қатысып
отырса, онда әдістемелік кеңес құқықты өкілетті деп табылады.
13. Кеңестің төрағасы жылына бір рет Кеңес қызметінің нәтижелері туралы білім беру
ұйымдарының педагогикалық, ғылыми кеңесінің алдында есеп береді.
14. Әдістемелік кеңестің әрбір мүшесі кеңестің барлық отырысына қатысуға, оның
жұмысына белсенді араласуға, жүктелген тапсырмаларды уақытылы және нақты орындауға
тиісті.
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§26
РЕДАКЦИЯЛЫҚ-БАСПА КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер
1. Редакциялық баспа кеңесі – оқулықтар мен оқу әдістемелік құралдар, ғылыми
жұмыстарды және олардың электрондық нұсқаларын баспаға дайындап, үйлестіру орталығы
болып табылады.
2. Редакциялық – баспа кеңесі - ҚазҰУ ректорының бұйрығымен 1 жылға құрылады.
3. Оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар мен ғылыми басылымдар бойынша
университет базасында ұйымдастырылған Редакциялық-баспа кеңесіның құрамында әлФараби атындағы ҚазҰУ-дың профессор-оқытушылары қызмет атқарады.
4. Өзінің жұмыс барысында Редакциялық-баспа кеңесі ҚР жоғары мектебіне қатысты
заңды және нормативті құжаттарын, ҚР университеттік білім беру концепциясын және осы
«Ережені» басшылыққа алады.
5. Редакциялық-баспа кеңесінің шешімі бойынша қолжазба авторларына мазмұны
бойынша ұсыныс айтылады, қолжазбаның жариялануы немесе қайтарылып берілуі жайлы
шешім авторлар үшін міндетті.
6. Редакциялық-баспа кеңесі өзінің қызметін ҚазҰУ кафедра және факультеттердің
әдістемелік бюросымен тығыз байланыста іске асырады.
7. Редакциялық-баспа кеңесінің мәжілісі айына бір рет өтеді.
2. Редакциялық-баспа кеңесініңоқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар мен ғылыми
басылымдар шығарудағы басты мақсаттары мен міндеттері
8. Басылымның негізгі тақырыптық бағытын анықтау:
- пәндердің оқу- әдістемеліктермен қамтамасыз етілуін қадағалау; қазіргі заманауи
талаптар және білім технологиясының деңгейіне сай оқулықтары жетіспейтін немесе
оқулықтары жоқ пәндерді анықтау;
- ҚазҰУ-дың баспасынан шығатын оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың
келешек және ағымдық жоспарларын құрастыру;
- студенттерге, магистранттарға және PhD докторларына арналған оқулықтар мен
ғылыми әдебиеттердің сапасын арттыру мақсатында қолжазбаларды конкурстық іріктеу.
ҚазҰУ-дың оқытушыларына қолжазбаларын дайындауға жәрдем беру (қолғабыс
жасау):
- Оқу-әдістемелік жұмыстардың маңызды бағытын анықтап, оларды келесі тапсырысқа
дайындау және қолжазбаларды рәсімдеуге көмектесу ;
- ҚазҰУ-дың оқытушыларының оқулықтар мен оқу-әдістемелік әдебиет қолжазбаларын
топтастыру (үйлестіру);
- Қолжазба авторларына қаламақы төлеу жайлы ұсыныстар.
10. ҚазҰУ-дың РБК-сына түскен оқулықтар,оқу-әдістемелік құралдар және ғылыми
жұмыстарға (әдебиеттерге) пікір беру:
- ұсынылған қолжазбаларға пікір беру және сараптама жасау;
- қолжазбаның жариялануы үшін барлық талаптарға сәйкестігіне байланысты шешім
шығару.
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3. ҚазҰУ-дың Редакциялық-баспа кеңесінің авторларға талаптары
11.Әрбір дербес (жеке) немесе бірнеше авторлар тақырыптық жоспар бойынша екі
қолжазба ұсына алады.
12.Өткен жылғы тақырыптық жоспарға енгізіліп, бірақ қолжазбаларын өткізбеген
авторлар жаңа тақырыптық жоспарға кірмейді (енгізілмейді).
13.Оқулықтар және оқу-әдістемелік қолжазбалары оқу бағдарламасына сәйкес келуі
керек, сонымен қатар, осы пән бойынша кемінде үш жылғы оқытушылық тәжірибе негізінде
(мүмкіндігінше конкурстық іріктеуден өтіп) дайындалуы керек.
Қолжазбалар мына талаптарға (келесі өлшемдерге) сәйкес келуі керек:
1) оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттердің даярлық дәрежесі 80%-дан кем
болмауы керек;
2) сұранысқа ие оқу әдебиетінің даярлық дәрежесі 50%-дан кем болмау керек;
3) мазмұны көлемінің үйлесімі,толық және жеткілікті болуы.Оқу кітабының мазмұны
пән кредиттерінің мөлшеріне сәйкес келуі керек (3 кредитке оқу мәтіннің 8-15 баспа табағы
сәйкес келеді);
4) жаңашылдық, оқу құралы қазіргі заманғы жетістерге сүйеніп, соған сай болу керек;
5) кредиттік оқу жүйесіне сәйкес болу керек; оқу материалдарын жинақтау,
студенттердің өзін-өзі бақылау сұрақтары, СӨЖ тақырыптары, тест тапсырмалары, СӨЖ
орындау үшін әдістемелік кеңестер және т.б.;
6) оқу үдерісінде жекеге бағытталған, құзыретті әдістерге көңіл бөлу;
7) типтік оқу бағдарламасына және МЖМББС-ға сәйкес келу керек;
8) төлнұсқалық және түрлі әдістер жаңашылдығы (студенттермен қарым-қатынас
орната білу,әр-түрлі ой тастау, үдеріс пен құбылыстардың әлсіз және күшті тұстары,
мәселені шешу, ойлау қабілетін қалыптастыру,өзін-өзі бақылау, өзіне-өзі баға беру, болып
жатқан үрдістерге, құбылыстарға өзінше баға беру және т.б., тәжірибелік бағдарлау және
т.б.).
9) оқу құралында жаңа әдістер, оларды қолдану, пәнаралық зерттеу, ғылым мен
техниканың заманауи жетістері жайлы мәлімет болу керек.
Ғылыми әдебиеттер үшін:
1) жаңашылдық: ғылымның соңғы жетістіктері жайлы ақпарат;
2) мәдени құрамы ( ерекше эпиграфтар, тарихи анықтамалар, ғылым тарихы);
3) қазіргі заманғы ғылыми деңгейге сай болу (осы бағытта).
4) Тәжірибелік (практикалық) сұрақтарды аша білу, олардың өзектілігі.
14. Оқулықтың, оқу құралдарының қолжазбалары және басқа да ғылыми жұмыстардың
үш оң (ұнамды) пікірі болу керек – біреуі ішкі, екеуі сыртқы пікірлер. Пікір берушілер
ғылым докторы немесе кандидаттары болу керек.
15. Пікірде қолжазбаның ауқымдылығы негіз болу керек:
- қолжазбаның оқу бағдарламасына және қазіргі заманғы ғылым мен техниканың
жетістіктеріне сай болуы;
- мағлұматтың жаңашылдығы және практикалық өзектілігі;
- қолжазбаның мазмұны мен құрылымы осы айтылмыш үлгідегі (оқулықтар,оқу
құралдары және т.б.) баспалардың талаптарына сәйкес келуі;
- қолжазбаның оқулықтарды рәсімдеу талаптарына және жалпыға бірдей терминдер
мен стандарттарға сәйкес болуы қажет.
16. Қолжазба авторы қызмет жасайтын кафедраның,кафедра меңгерушісінің қолы
қойылған тұжырымдамасында мына мәліметтер болуы керек:
- қолжазба жұмысының өзектілігі;
- қолжазба авторының шынайылығы;
- белгілі пәндердің оқу бағдарламасына қолжазба жұмыстарының сәйкестілігі;
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- осы баспа жұмысын пайдаланатын студенттердің,аспиранттардың, оқытушылырдың,
БЖИ (ИПК)тыңдаушыларының және т.б. нақты адамдардың тізімі, олардың қазіргі кездегі
және оқу жоспары бойынша сәйкесінше келесі жылғы саны.
- басқа да баспаларда бұл қолжазбаның қайталанып басылмағаны жайлы мәлімет;
- осы мамандық бойынша студенттердің басқа әдебиетпен қамтамасыз етілуі жайлы
мәлімет;
- ондай басылым жайлы (баспа,орналасқан жері,шыққан жылы,тираж);
- мұндай басылымдардың ҚазҰУ кітапханасында болу, болмауы жайлы ақпарат (неше
дана кітап).
4. РБК-ның оқу-әдістемелік әдебиетті қабылдау тәртібі
17. Қолжазбалар ең алдымен рецензенттердің,одан кейін кафедра мәжілісінде қаралуы
керек. Кафедра мәжілісінің оң шешімінен кейін қолжазба факультеттің Ғылыми Кеңесіне
ұсынылады.
18. Сыртқы рецензент ретінде оқулықтар мен теориялық әдістемеліктерге факультеттің
Ғылыми Кеңесі осы мамандық бойынша алдыңғы қатарлы жоғары оқу орнының кафедрасын
тағайындауы керек: пікір осы кафедраның мәжілісінде бекітіледі. Дәріс мәтіндері бойынша
факультеттің Ғылыми Кеңесі сыртқы рецензент ретінде осы мамандық бойынша, бірақ басқа
жоғары оқу орнында,зерттеу, жобалау институттарында немесе өндірісте жұмыс істейтін
жетекші маманды тағайындауы керек.Тәжірибелік және лабораториялық сабақтарға арналған
оқу әдістемеліктеріне сыртқы рецензент Ғылыми Кеңестің шешімінсіз кафедра мәжілісінде
бекітіледі.
19. Ішкі рецензерттер ретінде қолжазба авторларымен бір кафедрада (лабораторияда)
жұмыс істемейтін ҚазҰУ-дың оқытушылары мен ғылыми қызметкерлері тартылуы
керек.ҚазҰУ-ның басқа кафедра мен лабораториясында ондай мамандар болмаған жағдайда,
сыртқы рецензерттер басқа жоғары оқу орындары және ғылыми мекемелер мамандары
арқылы алмастырылады.
20. РБК-ның шешімімен, қолжазбалардың баспадан шығуының өзектілігіне
байланысты (авторлардың аты-жөні жасырын),соңғы нақты шешім үшін жабық түрдегі
қосымша пікірге жіберілуі мүмкін.
21. Жабық түрдегі пікір сараптамасынан кейін, РБК мәжілісінде қолжазбалар
авторларға нұсқаулар беріліп, қайтадан өңдеуге қайтарылады.
22. РБК шешімімен келіспеген авторлар,қолжазбаларын қайтадан сараптамадан
өткізуге құқылы.Содан кейін,кафедраның кезекті шешіміне байланысты РБК-да қайтадан
қаралады.
23. Басылым таралымын кітапханалар мен басқа да ұйымдардың сұранысына
байланысты РБК бекітеді.РБК-ның оң шешімінен кейін автор 1 айдың ішінде қолжазбаны
«Қазақ университеті» немесе қашықтықтан білім беру орталығына ұсынуы керек.
5. Оқулықтар мен ғылыми әдебиеттердің жылдық тақырыптықбаспаға
шығарылужоспарына іріктеу конкурсын өткізу
24. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың жыл сайынғы баспаға шығару тақырыптық
жоспарының конкурсы
Конкурс білім сапасын көтеру, студенттер, магистранттарға арналған оқулықтар мен
ғылыми әдебиеттерді жетілдіру мақсатында өткізіледі. Сонымен қатар, қашықтықтан білім
беру технологиясын қолдану арқылы, баспа сапасын арттыру және жарияланған
әдебиеттердің таралуын ұлғайтуға болады.
25. Конкурсты өткізу тәртібі осы ережемен анықталады.
26. Конкурсқа әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ғалымдары мен оқытушылары
дайындаған оқулықтары мен ғылыми әдебиеттері қабылданады.
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27. Конкурсқа қабылданған қолжазбалардың мөлшерін (санын),оларды баспаға ұсыну
мерзімін және басылым таралымын РБК бекітеді.
28. Шығармашылық конкурс екі кезеңде өткізіледі: сараптамалық кезең және
қорытынды кезең.
29. Конкурсты ұйымдастыру – дайындық жұмысы қазан айының 1-нен 15-не дейін, бұл
аралықта факультет,кафедра және басқа да бөлімшелер конкурс жайлы ақпарат таратуы
керек.
30. Алғашқы сараптамалық кезеңді қазан айының 15-нен қараша айының 15-не дейін
факультеттің әдістемелік бюросы өткізеді.Факультеттің әдістемелік бюросы оқу процессінде
қолжазбаның қажеттілігін анықтап және алдын-ала сараптама да жасайды.Факультеттің
әдістемелік бюросы қолжазбаларға іріктеу жүргізгенде мынадай өлшемдерді қолданады:
а) оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттердің даярлық дәрежесі 80%-дан кем болмауы
керек;
б) үлкен сұранысқа ие оқу әдебиетінің даярлық дәрежесі 50%-дан кем болмауы керек;
в) тақырыптық жоспарға өткен жылдардағы тақырыптық жоспарды орындамаған автор
қолжазбалары жіберілмейді.
Бірінші кезеңнің нәтижелері хаттамамен рәсімделіп, РБК-ның Академиялық мәселелер
жөніндегі департаментініңәдістемелік бөліміне жіберіледі.
31.Екінші қорытынды кезең университеттің РБК-да қараша айының 15-нен желтоқсан
айының 15-не дейін өткізіледі.РБК мен әдістемелік бөлім жоғары оқу орындарының әдеби
шығармаларды баспадан шығару жөніндегі тапсырысын және баспа таралымын
қарастырады.Сонымен қатар, қолжазбаларға қосымша сараптама жүргізеді.
Сараптама мына өлшемдермен іске асады.
Оқу әдебиеттері үшін:
- мазмұны көлемінің толық, әрі жеткілікті болуы.Оқулық мазмұнының көлемі
пәндердің кредиттік сандарына сәйкес келуі керек (3 кредитке оқу мәтіннің 8-10 баспа
табағы);
- жаңашылдық, оқулық қазіргі заманғы ғылымның дамуына сай, әрі кейінгі ғылым
жаңалықтарына сүйенуі керек;
- оқулықтың өзектілігі лицензиялау талаптарында ескеріледі: әлеуметтік-гуманитарлық
пәндер үшін 5 жыл және жаратылыстану-ғылыми пәндер үшін 10 жыл;
- кредиттік оқу жүйесіне сәйкес болу: оқу материалдарын жіктеу, студенттердің өзін-өзі
бақылау сұрақтары, СӨЖ тақырыптары, тест тапсырмалары, СӨЖ жұмыстарын орындау
үшін әдістемелік нұсқаулар, жеке қабілеттерін ескеру, оқу бағдарламасына және МЖМББСға сәйкес келуі;
- төл және жаңашылдық (студенттермен қарым-қатынас орната білу,әр-түрлі ой тастау,
түрлі үдерістердің әлді және әлсіз тұстары,студенттердің өзін-өзі бақылау,өзіне-өзі баға
беру,болып жатқан оқиғаларға баға беру жүйесін қалыптастыру және т.б., тәжірибелік
бағдар).
Оқулықтарда жаңа әдістердің, оларды қолдану жөнінде, пәнаралық зерттеулер мен
ғылымның кейінгі жаңалықтары жайлы мәлімет болуы керек.
Ғылыми әдебиет үшін:
- Жаңашылдық, ғылымның кейінгі ашқан жаңалықтары;
- Мәдени компонент (ерекше эпиграфтар,тарихи анықтамалар,ғылымның тарихы);
- Қазіргі ғылым дамуына сай болуы (осы бағыт бойынша);
- Тәжірибелік сұрақтардың мазмұнын аша білу, олардың өзектілігі.
Нақты шешім қабылдау үшін әдебиеттердің әр қайсысын РБК мүшелері өз саласында
тексеріп,қорытынды дайындайды. РБК-ның мәжілісінде шешім қабылданып, хаттама
рәсімделеді.
32. РБК конкурсқа ұсынылған қолжазбаларға шолу жасап,олардың жетістіктері мен
қателіктеріне тоқталып,олардың сапасын арттыру үшін,шығарылымын және таралуын
ұлғайту бағытында нұсқаулар береді.
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33. Конкурста жеңген қолжазбалар РБК тақырыптық жоспарына кіріп, әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ-дың баспасында шығарылу мүмкіндігіне ие болады. Басылым таралымын
басқа да университеттердің тапсырысы бойынша және оқушылардың санына байланысты
РБК тағайындайды. Таралымның құрамы: 10 данасы авторға немесе авторларға, 10 данасы
міндетті түрде таратылады, 30-40% кітапханаға беріледі, қалғаны сатылуға түседі.
Конкурс нәтижесінде тақырыптық жоспарға кірген қолжазбалар жолдама
құжаттарымен бірге, дайын күйінде РБК-ға бекітілуге жіберіледі.

232

§27
ФАКУЛЬТЕТТІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК БЮРО ҚЫЗМЕТІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ
МЕН ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
1. Негізгі ережелер
1. Осы ереже жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiби оқу бағдарламасын iске
асыратын әл-Фараби атындаы қазақ ұлттық университетiнiң бiлiм беру қызметiнiң бiрыңғай
талаптарын белгiлейдi.
2. Университеттiң даму стратегиясына сәйкес әдiстемелiк бюро қызметiнiң басым
салаларына:
- университеттің біртұтас,органикалық байланысқан,толассыз білім жүйесін құру;
-маманның заманға сай, ішкі және сыртқы еңбек нарығында бәсекеге қабілетті моделін
құру;
-студенттің жеке ниет-тілектері мен мүмкіндігіне орай әр түрлі деңгейде білім алуына
барлық жағдайды жасау;
-университеттік білімнің барлық деңгейіндегі барлық бағдарламаларға бейімділік және
динамикалықты қамтамасыздандыру;
- басқа да ЖОО-мен елдердің тәжірибесіне сүйене отырып, университет көздеген білім
беру қызметтерінің сапасы мен деңгейін кешенді диагностикалау жүйесін іске асыру;
-университет баспасы мен өзге баспаларда оқулықтар мен оқу құралдарын дамытудың,
шығарудың тиімді жүйесін енгізу;
-университетке ақпараттық жүйе қызметін әрі қарай енгізу мақсатында шараларды іске
асыру;
-университет студентінің мемлекеттік,орыс және бір шетел тілінде толыққанды
сөйлеуіне фундаменттік дайындық ұйымдастыру.
Жоғарыда көрсетілген бағыттарды іске асыру үшін факультеттің әдістемелік
бюросының қызметін жаңа мазмұндағы функционалды-ұйымдастырушылық міндеттермен
толықтыру.
3. Әдістемелік бюро факультеттің жұмыс органы болып табылады. Ол бакалавриат,
магистратура және докторантурадағы әдістемелік жұмыстардың үйлестіріліп, жетілдіруі
мақсатында ұйымдастырылған. Факультеттің оқу жоспары мен бағдарламаларын
әзірлеу,білім беру үрдісіне инновациялық компьютерлік технологияларды енгізу,қашықтық
оқыту және жеке оқыту түрлерін дамыту, профессор-оқытушылар құрамының біліктігін
арттыру, жоғары білікті, бәсекеге қабілетті кадрлар даярлау, қосымша білім беру
қызметтерінің түлері мен нысандарын кеңейту және ҚазҰУ даму стратегиясының бағытымен
өзге де жұмыстар атқару.
4. Факультеттің әдістемелік бюросы өз жұмысыда ҚР Білім және ғылым министірлігі
мен ҚазҰУ-нің нормативті құжаттарын басшылыққа алады.
5. Әдістемелік бюро мүшелерінің саны мен құрамын факультеттің ғылыми кеңесі
анықтайды. Әдістемелік бюроның мүшесі болып жоғарғы мектептің мәселелерімен белсенді
түрде айналысатын, жоғары білікті оқытушылар сайланады.
Әдістемелік бюроның мүшелері жауапты,жігерлі,жоғарғы білімді сонымен катар
нарықтық экономиканы дамытуға мүмкіндігі бар жаңа буынды дайындап жетілдіуге белсенді
түрде қатысуға міндетті.
Әдістемелік бюроның басқару органы төрағадан (төрайымнан), оның орынбасарынан,
хатшыдан тұрады. Аталғандар әдістемелік бюро мүшелерінің арасынан сайланады.
6. Әдістемелік бюро төрағасына жүктелетін міндеттер:
- факультеттің әдістемелік бюросының жұмысын ұйымдастыру;
- әдістемелік бюроның жұмыс жоспарын құру және жүзеге асыру;
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- университеттің Ғылыми және ғылыми-әдістемелік кеңесінің шешімдерін сонымен
қоса, ҚазҰУ-дегі және факультеттің ғылыми кеңесінде болатын дөңгелек үстелдер мен
ғылыми-әдістемелік конференцияладың ұсыныстарын жүзеге асыру;
- факультеттің әдістемелік бюросындағы жұмыстың жылдық есебін даярлау;
7.Әдістемелік бюроның төраға орынбасары іс-қағаздар жүргізуге, ал хатшы –
құжаттардың техникалық рәсімделуіне жауап береді.
Әдістемелік бюроның өзге мүшелеріне мынадай функционалды міндеттер жүктеледі:
- факультет деңгейінде ғылыми-әдістемелік семинарлар ұйымдастыру және өткізу,
ҚазҰУ-дегі болатын ғылыми-әдістемелік конференцияларда факультеттің барлығының
қатысуы;
- кафедралардың әдістемелік бюросына көмек көрсету, факультеттің ғылыми кеңесінің
бұрын қабылданған шешімдерінің орындалуын жүйелі түрде қадағалау,факультеттің
мерзімді отырыстарында әдістемелің бюроның аудиториялық есебін ұсыну;
- оқу-әдістемелік әдебиеттерді жариялауға ұсыныстар мен талқылауларды
ұйымдастыру,
ғылыми-әдістемелік
конференция
материалдарын,
типтік
оқу
бағдаламаларының, ғылыми, оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттің тақырыптық жоспарын
қалыптастыру мен бақылау, оқу үдерісінің қазақ және орыс тіліндегі заманауи оқу, ғылыми
әдебиетпен қамтамасыз етілуін бақылау, соның ішінде электрондық тасымалдаушылармен
және кафедра информатоларымен жұмысты бақылау.
- қазақ тіліндегі оқу әдістемесін, білім беру пәндерінің қалпын бақылау,барлық
формадағы және мерзімдегі оқу жоспарларын, жұмыс бағдарламаларын жетілдіру, емтиханға
дайындалу үшін тесттің мазмұны мен сұрақтардың сапасын;
білім
беру
процесіне
жаңа
технологиялар
мен
оқытудың
жаңа
нысандарын,оқытушылардың даму нәтижелерін енгізу;
- күндізгі, сырттай, кешкі қысқартылған түрде оқыту бойынша әдістемелік база құру
жұмыстарын ұйымдастыру, бакалавриат және магистратурага практикалық, бейіндік
дайындау;
- ағымдағы және мемлекеттік сертификаттау кезіндегі билеттердің мазмұнын бақылау.
8. Әдістемелік бюроның жұмысы бір жылға құрылған жоспар бойынша орындалады.
Жұмыс жоспарын құру барысында университеттің даму стратегиясын, ақпараттандыру
құрылымдарын, ҚазҰУ-гі тілдік және ғылыми дайындықты, факультеттің Ғылыми кеңесінің
жұмыс жоспарын, сондай-ақ университеттің ғылыми істер департаментінің жұмыс жоспарын
басшылыққа алуы тиіс.
9. Әдістемелік бюроның отырысы қажет болған жағдайда, айына кем дегенде 1 рет
өткізіледі. Әдістемелік бюроның отырысында қарастырылған сұрақтардың шешімі ашық
дауыс беру арқылы және бюро мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады.
10. Әдістемелік бюро атқарылған жұмыс жөнінде мезгілімен факультеттің ғылыми
кеңесінің отырысында, Университеттің ғылыми-әдістемелік кеңесінде, ал жыл соңында
факультеттің ғылыми кеңесіне, Академиялық мәселелер жөніндегі департаментінің
әдістемелік бөліміне жазбаша есеп береді.
11. Әдістемелік бюроның тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін факультет бөледі:
- әдістемелік бюроның отырыстары мен ағымдағы жұмыстарын өткізетін бөлме;
- құжаттарды сақтайтын сейф;
- оқу-әдістемелік құжаттарды әрлейтін компьютер.
2. Әдістемелік бюро жұмысының негізгі бағыттары
Әдістемелік бюро жұмысының мазмұны университет және факультет алдында тұрған
нақты міндеттерді ескере отырып анықталады.
Әдістемелік бюро жұмысының негізгі бағыттары:
13. Оқу үдерісін ұйымдастыру және жоспарлау жүйесін жетілдіру.
234

1) Көпдеңгейлі мамандар даярлаудың тұжырымдамалары мен негізгі ережелерін одан
әрі жетілдіру.
2) Білім беру үдерісінің ақпараттандырылуы.
3) Мамандықтардың жұмыс оқу жоспарын жүзеге асыру бойынша кафедраның оқуәдістемелік жұмысын ұйымдастыру. Барлық оқыту түріне арналған мамандықтың жұмыс оқу
жоспары мен пәннің бағдарламасын түзету және сараптама жасау.
4) Пәндер бойынша тест тапсырмаларының, емтихан сұрақтарының мазмұнының
сапасын бақылау.
14. Білім берудің сапасын жақсарту.
1) Академиялық пәндер мазмұнының мемлекеттік білім беру стандаттарына,жоспар
түрлеріне, эксперименттік білім беру бағдарламасы мен мамандарды даярлау.
2) Бағдарламаладың жүйелілігі мен бакалавриат, магистратурада оқытылатын
пәндердің үйлесімділігін бақылау.
3) Кафедрада өткізілетін ашық лекциялардың жоспарлануын және өткізілуін қадағалау.
Әдістемелік бюро төрағасының оқытушылардың ашық сабақтарына қатысуы. Каферда
жоспары бойынша факультет оқытушыларының лекция, семинар өзге де сабақтарына талдау
жасау және қатысу. Жалпы білім беру пәндеріне талдау жасау, қатысу.
4) Жас оқытушылармен жұмыс істеу, факультеттің тәжірибелі оқытушыларының
оларға дәріс, семинар сабақтарын өткізуді ұйымдастыру.
5) Оқу-әдістемелік комплекстерге, пәндер бойынша силлабустарға ағымдағы тексеріс,
талдау өткізу.
15. Қазақ тілінде оқытуды жетілдіру.
1) Мемелекеттік тілдік саясатты жүзеге асыру, университтегі тілдік даярлаудың
стратегиялық мақсаттарын орындау.
2) Факультеттің қазақ тілді оқытушыларының дәрістеріне, семинар сабақтарына бару
және талдау жасау.
3) Қазақ тіліді бөлімдердің оқу-әдістемелік кешендеріне, пәндер силлабустарына
тексеріс жасау.
4) Оқу процессінің қазақ тіліндегі оқулықтармен, оқу-әдістемелік нұсқаулықтармен
өзге әдебиетпен қамтамасыз етілуін қадағалау.
16. Оқу-әдістемелік әдебиетті басып шығаруды ұйымдастыру. Оқу және оқуәдістемелік әдебиеттерді, типтік оқу бағдарламаларын басып шығару үшін жоспар құру, сол
жоспарды орындалуын бақылау, факультеттің профессор-оқытушылар құрамының
университетте жылда өтетін ғылыми-әдістемелік конференция жұмысынан хабардар болуы,
соған қатысуы.
17. Мамандарды бейіндік дайындау үшін оқу-әдістемелік құжаттармен қамтамасыз ету
(практика бағдарламаларына шолу жасау және бекіту).
18. Жаңа технологияларды,белсенді оқытуды енгізу, жаңашыл оқытушылар
тәжірибесін жалпыландыру және тарату.
19. Сырттай, кешкі және кысқартылған оқу түрлерінің оқытушылардың әдістемелік
жұмысымен қамтылуы.
20. Факультеттің қызметкерлері мен оқытушыларының ғылыми тәжірибелерінің
нәтижесі оқу процесіне енуін ұйымдастыу сонымен қатар қадағалау, іске асыру актілерін
тіркеу.
21. Оқу процесінің қазіргі заманға сай, білім беру және ғылыми әдебиетпен, оның
ішінде электрондық тасмалдағыштардағы әдебиетпен қамтылуын қадағалау.
22. Кафедра инфоматорларымен жұмыс істеу.
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3. Әдістемелік бюроның әкімшілік-ұйымдастыру құжаттамасы және оны
қалыптастыру тәртібі.
Әдістемелік бюроның аталмыш құжаттары болуы тиіс:
23. Әдістемелік бюро жұмысының бекітілген жоспары.
24. Әдістемелік бюро отырыстарының хаттамалары.
25. Әдістемелік бюроның соңғы үш жылдағы есебі.
26. Факультеттің ерекешеліктеріне қатысты өзге де оқу-әдістемелік құжаттама.
27. Төраға (төрайым) қайта сайланған жағдайда әдістемелік бюро құжаттамасы өткізуқабылдау актісі бойынша жаңа төрағаға (төрайымға) өтеді.
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§28
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ РӘСІМДЕУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
1. Негізгі ереже
1. Әдістемелік ұсыныстар әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде оқуәдістемелік кешеннің рәсімделуіне бірыңғай талаптарын тағайындайды.
2. Пәннің оқу-әдістемелік кешені келесі міндеттерді шешуге бағытталған:
- білім беру бағдарламасындағы арнайы мамандықтың орны мен рөлін анықтау;
- білім беру бағдарламаның пәнаралық логикалық байланысының жүзеге асуы;
- оқу уақытын тақырыпқа және оқу түрлеріне байланысты бөлу;
- студенттің өзіндік жұмыстарын аудиториялық және аудиториядан тыс уақытта
ұйымдастыру;
- оқу және зерттеу үдерістерінің өзара байланыстарын қамтамасыз ету;
2. Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны және құрылымы
3. Пәннің оқу-әдістемелік кешені:
- оқытудың мақсаты, міндеті, нәтижесі көрсетілген алғы сөз, прериквизиттер және
курстың қысқаша мазмұны;
- пәннің негізгі (типтік) оқу бағдарламасы (егер пән міндетті компонент болса);
- пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus);
- дәріс құралдары;
- пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы;
- дәріс кешені (дәріс тезистері, көрнекі және үлестірме құралдар, ұсынылатын
әдебиеттер тізімі);
- семинарлық (практикалық) сабақтың жоспары;
- әдістемелік ұсыныс және семинарлық, практикалық, лабораториялық жұмыстарға
нұсқау;
- білім алушының өзіндік жұмыстары үшін қажетті әдістемелік нұсқаулықтар: үй
тапсырмасына арналған мәтіндер жинағы, жеке тақырыптарға арналған өзіндік жұмыс
материалдары, ағымдағы жұмыс түрлерін орындау тапсырмалары, рефераттар және басқа да
үй тапсырмаларын тапсыратын уақытты белгілеу, бағалар және әдебиеттер.
- білім алушының оқудағы жетістіктерінің бағасы және ( жазбаша бақылау жұмыстары,
мәтіндік тапсырмалар, өзіндік жұмыс сұрақтарының тізбегі, емтихпн билеттері);
ПОӘК титульді бетін рәсімдеуді қосымшадан қараңыз.
4. Пәннің негізгі (типтік) бағдарламасы- негізгі мамандық бағдарламасының мазмұнын
кәсіби-оқытушылық тұрғыда анықтау үшін, оқытылатын пәннің міндетті компоненттерінің
негізгі оқу жоспарындағы реті мен көлемін, дағдылар мен құзырларды,ұсынылатын
әдебиеттерді анықтау үшін керекті құжат.
5. Пәннің бағдарламасы (Syllabus) - оқу жоспары,оқытылатын пәннің сипатталуы,
пәннің мақсаты мен міндеті, тақырыптың ұзақтығы мен қысқаша мазмұны,өзіндік жұмыс
тапсырмасы, кеңес беру уақыты, білім алушының білімін тексеру уақыты, оқытушы
талаптары,білім алушының білімін бағалау критерийлері және оның қысқаша мазмұны
жөніндегі оқу бағдарламасы.
1) Syllabus-ты сол пәннен сабақ беретін оқытушы әзірлейді;
2) Syllabus-та тапсырмалардың, оқу талаптарының, ұстанымдардың, дағдылардың
негізгі мақсаттары, оқытылатын пәннің нәтижесі, оқытыудың барлық түріндегі бағалау
саясаты, негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі көрсетілуі тиіс.
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3) Syllabus-ты құру кезінде оқытылатын пәннің логикалық-құрылымдық мақсатының
тәлім-тәрбиемен сабақтастығын, сонымен қатар магистранттар үшін бакалавр оқу жүйесінің
маңыздылығын ескеру қажет.
4) Syllabus мазмұны оқытылатын пән мазмұнының басқа тақырыптармен байланысу
мақсатын көрсетуі керек.Силлабус көлемі 4-5 беттен аспау керек.
5) Syllabus нақты құрылымдары (қосымша):
а) Титульді парақ
- пәннің коды және атауы;
- оқу курсы;тапсырмалар,
- оқыту тілі;
- семестр;
- кредит саны;
- дәріс оқушының аты-жөні;
- телефон нөмірі; e-mail; кеңсесі;
- оқытушының (зертханалық сабақ) аты-жөні;
- телефон нөмірі; e-mail; кеңсесі
-пререквизиттер;
- постреквизиттер;
б) курс мақсаттары мен міндеттері;
в) құзіреттер (оқу нәтижелері);
г) курс құрылымы;
д) әдебиеттер тізімі;
6) Әдебиеттер тізімі (негізгі және қосымша), студенттердің ағымдағы тапсырмаға
дайындықтары және білім алу ұорытындысының нәтижесі, сондай-ақ, СӨЖ тасырмасының
орындалуына қажетті мәліметті толық беруге міндетті.
6. Дәріс материалдары.
1) Дәріс мазмұны бірнеше модульдерге бөлінеді. Дәріс тақырыбының немесе жеке
бөлімдердің негізгі мазмұны модуль арқылы артады.
2) Модуль атауы дәріс курсының бөлімі туралы жалпы мағлұмат береді.
3) Модуль материал мазмұнын логикалық бірізділікпен байланыстыратын бірнеше
бөлімдерден тұруы мүмкін.
4) Модуль екі немесе одан да көп академиялық уақыт қосуы мүмкін.
5) Дәріс курсының негізгі сұрақтары модульдің тарауларын құрайды.
6) Дәрістің мазмұны тақырыптың тұжырымдары мен сұрақтың негіздерін ашуға тиіс.
7) Модульдің мазмұны қысқаша да толықтай да беріледі.
8) Дәрістің мазмұны дәйекті жоспарланған және мәліметтің қайта шығару үшін қажет.
7. Практикалық (семинарлық) оқытуға арналған әдістемелік нұсқау.
1)Практикалық және семинар сабақтары белгілі бір бөлімнің негізгі мазмұнын немесе
пәннің тақырыбының тапсырмаларын көрсететін модульдерге бөлінеді.
2) Модуль атауы жеке бөлімнің жалпы бағдарын немесе практикалық немесе семинар
сабақтың тақырыбын көрсетеді.
3) Практикалық немесе семинар сабақтарының модулі бір бірімен тапсырмаларды
орындаудың логикалық тізбектілігімен байланысқан бірнеше тарауларға бөлінуі мүмкін.
4) Модуль 2 немесе одан да көп академиялық сағатқа есептелген.
5) Модульдің тараулары практикалық немесе семинарлық курс бойынша
тапсырмалардың негізгі сұрақтарын қамтиды.
6) Практикалық немесе семинарлық оқытудың тапсырмасы дәрістің материалын
қайталауға және бекітуге бағытталған, сонымен қатар қосымша оқытуға бөлім ережелерінің
талаптары ұсынылған, дәріс курсының кіріспесі қаралған.
7) Практикалық және семинарлық сабақтың мазмұны аралық бақылау уақытымен жане
СӨЖ тапсырмасының мазмұнымен қоса беріледі, пішіні және тапсырманың тапсырылу
мерзімі.
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8) Оқытудың құрылым-пішіні көрсетіледі, әдеби бастау тізбегін (негізгі және қосымша)
қағаз жіне электрондық тасымалдыу құрамына алады, ағымдық және түйінді тексеріс үшін
қажетті дайындық білімітапсырылады, сонымен қатар СӨЖ орындалады.
9) Практикалық (семинарлық) оқыту мазмұнының бағдарламасы:
- тақырып атауы;
- оқыту мақсаты;
- негізгі сұрақтары;
- әдістемелік ұсыныстар;
- әдебиет.
8. Лабораториялық оқытуға арналған әдістемелік нұсқау.
1) Лабораториялық оқыту модульді қиратады, барлық жұмыстың мазмұнын арттырады.
Модуль атауы лабораториялық жұмыстың бір атауын арттырады.
2) Модуль 4-6 академиялық уақытқа есептелген.
3) Модуль тараушалары лабораториялық жұмыс кезеңінің орындалуын арттырады,
оның жүзеге асуы күнтізбедегі күндердің мерзіміне байланысты.
4) Әрбір лабораториялық жұмыстың сипаттамасы (әдістемелік зерттеу түрінде)
5) Лабораториялық кәсіптердің бағдарлама мазмұны.
- тақырып атауы;
- оқыту мақсаты;
- тапсырма;
- әдістемелік ұсыныстар;
- негізгі кестелер, формулалар және т.б, көркем мазмұндар;
- сұрақтар;
- әдебиет;
9. Білім алушының өзіндік жұмысы (ары қарай – СӨЖ) – тағайындалған тізбекке
байланысты өзіндік білім алуға негізделген, оқу-әдістемелік әдебиеттер және ұсыныстармен
қамтамасыз етілген, тесттердің тексерілімі, аралық бақылау, коллоквиумдар, рефераттар,
шығармалар және есеп берулер түрінде бақылауға алынатын жұмыс; білім алушылардың
санатына байланысты студенттік өзіндік жұмысы (СӨЖ), магистранттың өзіндік жұмыс
(МӨЖ) және докторанттың өзіндік жұмысы (ДӨЖ) деп бөлінеді; Білім алушының өзіндік
жұмысының жалпы көлемі білім алушыдан күнделікті өзіндік жұмысты талап ететін
тапсырмалармен анықталады. Құрылым. СӨЖ бағдарламасының мазмұны.
1) Білім алушының дербес жұмысының тапсырмасы аудиториядағы сабаққа және
студенттің жеке байқауға төзімділігіне қарамай өзіне жеке сұрақ қойғызуы тиіс.
2) Білім алушының дербес жұмысының тапсырмасы әрбір модульді сипаттауы немесе
бағдарлама бөлімін жеке сипаттауы мүмкін.
3) Білім алушының дербес жұмысының тапсырмасы ереже талаптарына міндетті.
4) Білім алушының деребес жұмыс тапсырмасы құрайды:
- сұрақтар тізбегін;
- уақыт, жеке дайындыққа деген құлшынысты;
- тапсырмаларды алу уақыты және оқытушыға тапсыру уақыты (бір аптада);
- әдебиеттер тізімі, тапсырманың орындалуы үшін керке;
- бағалау критириі.
5) Оқытушының СӨЖ тапсырмасының орындалғандығын тексеруі семинар уақытында
немесе аралық бақылау кезінде, немесе ( жазбаша түрінде) аудиториядан тыс уақытта өтеді.
6) СӨЖ тапсырмасының мазмұны:
- тақырып атауы;
- оқыту мақсаты;
- тапсырма, сұрақтар;
- әдістемелік ұсыныстардың орындалуы;
- әдебиет.
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10. Оқытушы мен білім алушының жеке жұмысы- білім алушы мен оқытушының
аудиториядан тыс жұмысы, студент пен оқытушының өзіндік жұмысы; магистрант пен
оқытушының өзіндік жұмысы, докторант пен оқытушының өзіндік жұмысы уақыт
кестесімен өткізілуі кезінде категорияларға сәйкес білім алушының санаты өседі.
1) Оқытушы мен студенттің ортақ жұмысы кеңестер мен атқарылатын қызметтер
кеңесін орындайды:
а) атқарылатын қызметтер кеңесі:
- студенттердің пәнді үйренудегі өзіндік жұмысына көмек;
- мәліметтер бағдарламасын ұсыну арқылы студенттің жұмыс әдісін таңдауға көмек
көрсетілуі қажет;
- студентке күрделі болған тақырыпты қайта тыңдауға мүмкіндік беру, оөыту
мәліметтері арқылы практикалық тапсырманың орындалуын бекіту;
- оқыту материалдарының байқауға қабілеттілігі;
б) атқарылатын қызметті бақылыу:
- ағымдықбілімді тексеру барысында, аралық және қорытынды бақылау;
- студенттің оқу мониторингіндегі күнделікті жетістігі;
2) СОӨЖ бағдарламасының құрылымы:
- тақырып атауы;
- оқыту мақсаты;
- өткізілу формасы;
- тапсырма, сұрақтар;
- әдістемелік ұсыныстар, үлестірме материалдар;
- әдебиет.
11. Өлшеуіш-бақылаулар құрылымы.
- тақырыпқа байланысты бақылау сұрақтарының тізбегі;
- тесттер;
- аралық бақылау сұрақтары, емтихандар.
12. Оқу-әдістемелік қамсыздандыру картасы.
Оқу-әдістемелік қамсыздандыру картасында көрсетіледі:
- ережелер атауы;
- оқулықтың атауы және авторы;
- мемлекеттік және орыс тілдеріндегі негізгі және қосымша әдебиеттердің әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми кітапханасындағы саны;
- 2005 жылдан кейін шыққан мемлекеттік және орыс тілдеріндегі негізгі және қосымша
әдебиеттердің саны.
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Қосымша
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
----------------------------------------- факультеті
----------------------------------кафедрасы
Университеттің Ғылыми-әдістемелік
кеңесінің мәжілісінде
БЕКІТІЛГЕН
Хаттама №___ _______ 201--- ж.
Оқу ісі жөніндегі проректор
___________________ аты-жөні
"_______"________________201 -- ж.

Келісілген
Факультет деканы
____________ аты-жөні
"_______"___________ 201 --- ж.

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
(Пәннің аты)
Мамандығы-------------------------------------------------------------(Шифр, атауы)
Оқу түрі--------------------------------------------------------------------------(Күндізгі, сырттай)

Алматы 201--- ж.
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Пәннің оқу-әдістемелік кешенін ----------------------------------------------------------- ---------(Құрастырушының аты-жөні, қызметі, ғылыми дәрежесі)---------------негізінде әзірледі.

-----------------------------кафедрасының мәжілісінде қарастырылған және ұсынылған.
«___» __________________ 201----- ж., хаттама№____
Кафедра меңгерушісі _________________ аты-жөні

Факультеттің әдістемелік бюросы ұсынған
«__»_____________ 2014 ж., хаттама №__
Төрағасы (Төрайымы) ________________________ аты-жөні
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Үлгі
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Факультет--------------------------------------------------------------------------------------------------------мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы
Факультеттің Ғылыми кеңесінінің
мәжілісінде бекітілді.
№____хаттама « __»________ 201_ ж.
Факультет деканы __________аты-жөні
СИЛЛАБУС
Модуль №__ « Аталуы »
Пәнің коды, аты
курс, қ/б, семестр (күзгі немесе көктемгі), кредит саны, пәннің типі (таңдаулы,
міндетті)
Дәріскер:
Аты-жөні, тегі, ғылыми дәрежесі, атағы, жұмыс телефоны, e-mail, кеңсе.
Оқытушы (практикалық, семинар, зертханалық сабақтар):
Аты-жөні, тегі, ғылыми дәрежесі, атағы, жұмыс телефоны, e-mail, кеңсе.
Пәннің мақсаттары мен міндеттері:
Мақсаты:
Міндеттері:
Құзыреттері (оқытудың нәтижелері):
Пререквизиттері:
Постреквизиттері:
ПӘННІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН МАЗМҰНЫ
Апта
Тақырыптың атауы
1 модуль
1
Дәріс 1.
Практикалық сабақ 1.
2

Дәріс 2.
Практикалық сабақ 2.

3

Дәріс 3.
Практикалық сабақ 3.

Сағат саны

Бағасы
-

2 модуль
….

7
1 Аралық бақылау

100
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Midterm exam

100

2 Аралық бақылау
Емтихан
Барлығы

100
100
100

8

…

15

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі:
1.
2.
Қосымша:
1.
2.
3.
ПӘННІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТЫ
Жұмыстардың барлық түрін көрсетілген мерзімде жасап тапсыру керек. Кезекті
тапсырманы орындамаған, немесе 50% - дан кем балл алған студенттер бұл тапсырманы
қосымша кесте бойынша қайта жасап, тапсыруына болады.
Орынды себептермен зертханалық сабақтарға қатыспаған студенттер оқытушының
рұқсатынан кейін лаборанттың қатысуымен қосымша уақытта зертханалық жұмыстарды
орындауға болады. Тапсырмалардың барлық түрін өткізбеген студенттер емтиханға
жіберілмейді
Бағалау кезінде студенттердің сабақтағы белсенділігі мен сабаққа қатысуы ескеріледі.
Толерантты болыңыз, яғни өзгенің пікірін сыйлаңыз. Қарсылығыңызды әдепті күйде
білдіріңіз. Плагиат және басқа да әділсіздіктерге тыйым салынады. СӨЖ, аралық бақылау
және қорытынды емтихан тапсыру кезінде көшіру мен сыбырлауға, өзге біреу шығарған
есептерді көшіруге, басқа студент үшін емтихан тапсыруға тыйым салынады. Курстың кез
келген мәліметін бұрмалау, Интранетке рұқсатсыз кіру және шпаргалка қолдану үшін
студент «F» қорытынды бағасын алады.
Өзіндік жұмысын (СӨЖ) орындау барысында, оның тапсыруы мен қорғауына қатысты,
сонымен өткен тақырыптар бойынша қосымша мәлімет алу үшін және курс бойынша басқа
да мәселелерді шешу үшін оқытушыны оның келесі офис-сағаттарында таба аласыз:
Әріптік жүйе бойынша
бағалау
А
АВ+
В
В-

Балдардың сандық
эвиваленті
4,0
3,67
3,33
3,0
2,67

% мәні
95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
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Дәстүрлі жүйе бойынша
бағалау
Өте жақсы
Жақсы

С+
С
СD+
DF
I
(Incomplete)

2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0
-

70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49
-

P
(Pass)

-

-

NP
(No Pass)

-

-

W
(Withdrawal)

-

-

-

-

-

-

-

30-60
50-100
0-29
0-49
-

AW
(AcademicWithdrawal)

AU
(Audit)
Атт-ған
Атт-маған
R(Retake)

Кафедра мәжілісінде қарастырылды
№ ___ хаттама «____» ____________ 201 __ ж.
Каф.меңгерушісі
Дәріскер
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Қанағаттанарлық

Қанағаттанарлықсыз
Пән аяқталмаған
(GPA есептеу кезінде
есептелінбейді)
“Есептелінді”
(GPA есептеу кезінде
есептелінбейді)
“Есептелінбейді”
(GPA есептеу кезінде
есептелінбейді)
“Пәннен бас тарту”
(GPA есептеу кезінде
есептелінбейді)
Пәннен
академиялық
себеп бойынша алып
тастау
(GPA есептеу кезінде
есептелінбейді)
“Пән тыңдалды”
(GPA есептеу кезінде
есептелінбейді)
Аттестатталған
Аттестатталмаған
Пәнді қайта оқу

§29
БАКАЛАВРИАТ МАМАНДЫҚТАРЫНДАҒЫ ПӘНДЕРДІҢ НЕГІЗГІ ОҚУ
БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ РӘСІМДЕУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
1. Жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру мамандықтарындағы пәндердің
негізгі оқу бағдарламалық пәндерді әзірлеу мен рәсімдеу бойынша дайындалған әдістемелік
ұсыныстар негізгі оқу бағдарламаларын дайындау және рәсімдеу кезінде факультеттің
әдістемелік бюролары қолдану үшін әзірленген.
2. Негізгі оқу бағдарламасы – ұсынылған әдебиеттерді меңгеруге қажетті негізгі білім
ауқымын, мүмкіндіктерді, дағдылар мен құзыреттіліктерді көрсететін, негізгі оқу
жоспарының маңызды компоненті болып табылатын пәндерді оқыту тәртібі мен көлемі
берілген кәсіби білім беру бағдарламасының маманданымы негізінде жасалған құжат.
3. Пәннің негізгі оқу бағдарламалары кафедрада әзірленеді, сараптамаа өткізілгеннен
кейін сараптама қорытындысымен бірге Академиялық мәселелер жөніндегі департаментінің
әдістемелік бөліміне беріледі.
4. Пәннің негізгі оқу бағдарламалары қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде
құрастырылады.
5. Пәннің негізгі оқу бағдаламалары факультеттің Ғылыми кеңесі және университеттің
Ғылыми-әдістемелік кеңесінің отырысында қарастырылады.
6. Пәннің негізгі оқу бағдарламасы университеттің Ғылыми кеңесімен бекітіледі.
7. Пәннің негізгі оқу бағдарламсына сай пәннің силлабусы, сонымен қатар, белгіленген
тәртіпте сәйкесінше оқу және оқу-әдістемелік құралдар әзірленіп, басылып шығады.
Негізгі оқу бағдарламасының құрылымы мен мазмұны.
8. Пәннің негізгі оқу бағдараламасы келесі бөлімдерді қамтуы тиіс:
- титул парағы;
- алғы сөз
- түсіндірме хат
- пәннің тақырыптық жоспары
- пәннің мазмұны
- ұсынылған әдебиеттер тізімі (негізгі, қосымша).
9. Титул парағы, үлгідегіге сәйкес әзірленеді. (1-үлгі) Пәннің атауы осы мамандықтың
негізгі оқу жоспарына сәйкес болуы керек.
10. Алғы сөзде негізгі оқу бағдарламасын әзірлеушілер (авторлары, ғылыми дәрежесі,
атағы және жұмыс орны), пікір берушілер (пікір берушілер саны екіден кем болмауы, оның
біреуі басқа кафедра немесе басқа факультеттен болуы тиіс), кәсіби білім беру
бағдарламасының маманданымына сәйкестілігі (2-үлгі)
11. Түсіндірме жазба мыналарды қамтиды: пәннің мақсаты, бәсекеге қабілетті
кадрларды даярлаудағы рөлі мен маңыздылығы, мамындықтың кәсіби оқу жоспарының
пәнаралық байланысын жүйелеу, пәнді оқып-үйренудегі алғышарттар, сондай-ақ, осы пәнді
оқып-үйрену нәтижесіндегі құзыретілік.
12. Мазмұны кіріспе және негізгі бөлімнен тұрады. Кіріспе бөлім оқытылып жатқан
пәннің мақсаты мен міндеттерін, осы пәнді оқып-үйрену объектілерін және әдістері туралы
ақпаратты, басқа ғылымдар арасында пәнінің рөлі мен ғылыми орнын қамтиды. Сондай-ақ,
пәнді зерттейтін ғылым саласының негізгі кезеңдері мен дамуының қысқаша тарихи очеркін
қамтиды. Пән мазмұнының негізгі бөлімі пәнді оқып-үйренуде қажет білім көлемін
қамтитын нақты және дәл ақпаратты, іргелі, жалпыхалықтық және ғылыми өрісіне сәйкес
әрбір тақырып бойынша арнайы түсініктер беруге тиіс. Қоғаммен танылмаған жеке
зерттеулердің нәтижелері пәннің бағдарламасына енгізілмейді.
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13. Пәннің мазмұны бағдарламада бөлімдер мен тақырыптарға бөлініп баяндалған.
Сондай-ақ бұл тізім пән туралы тұтастай түсінік және зерттелетін объектілердің анық бірігей
түсінігін ұсына алуы керек. Пәннің мазмұнына, сондай-ақ осы ғылымның дамуына
ғалымдардың қосқан үлесі туралы ақпарат, оның дамуының қазіргі үрдістері мен болашағын
көрсететін ақпараттар кіреді.
14. Пәннің мазмұны анық, ауытқуларсыз қысқа да нұсқа тілмен беріледі.
15. Негізгі бөлігінің соңында курстық жобалар мен жұмыстардың, гарфикалық және
есептік-графикалық жұмыстардың тақырыптық үлгісі, сондай-ақ мамандық бойынша
мемлекеттік стандартқа сәйкес пәннің құрылымына тиісті өзге де ықтимал іс-шаралардың
түрлері мен міндеттердің құрылымы болып табылатын практикалық (семинар) және
зертханалық сабақ (зертханалық тәжірибе) тізімінің үлгісі беріледі.
16. Ұсынылған әдебиеттер тізімі (негізгі және қосымша) пән мазмұнының барлық
мәселелерін толық қамтитын атаулардың жеткілікті санын заманауи ғылыми-әдістемелік
деңгейде қамтуы тиіс.
17. Әдебиеттер тізімі табиғи-техникалық бағыттағы мамандықтар үшін – соңғы 10
жылдағы, ал әлеуметтік-гуманитарлық мамандықтар үшін –соңғы 5 жылдағы басылымдар
болуы тиіс.
18. Негізгі оқу бағдарламасы келесі талаптарға сәйкес рәсімделеді: А-4 форматы, әр
бетте нөмірлеу, шеттер - барлық жағынан 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, әр абзац
алды қиық - 1см, автоматты аудару міндеті орнатылған ені тураланған әр жолдағы бірдей
интервал.
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№ ___.

253

§30
ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІН ОҚУ ҮРДЕРІСІНЕ ЕНГІЗУ
ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
1. Негізгі қағидалар
1. «Ғылыми-зерттеу жұмыстары нәтижелерін оқу үрдісіне енгізу туралы»Ереже
ғылыми-зерттеу жұмыстары нәтижелерін әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық
университетінің оқу үрдісіне енгізуге қойылатын бірегей талаптарды анықтайды.
2. Университеттің даму стратегиясына сәйкес негізгі тапсырмалар:
- тез өзгеріп отыратын әлеуметтік-экономикалық жағдайларға бейімделуге қабілеті
жоғары білікті мамандардың жаңа буынын дайындау;
- алдыңғы халықаралық тәжірибе мен жоғары білім және ғылымның отандық әлеуетін
шектеулі біріктіретін, сонымен қатар Университеттің әлемдік білім кеңістігімен толықтай
бірігуін қамтамасыз ететін жаңартылған университет нұсқасын жасауды жүзеге асыру;
- ҚазҰУ мәртебесін мемлекеттік жоғары білім жүйесінің жетекші оқу-әдістемелік және
ғылыми орталығы ретінде бекіту мақсатында шетелдік оқыту технологияларының алынуы
мен бейімделуі, заманауи білім технологияларын дамыту;
- әлемдік және республикалық деңгейдегі ғылыми нәтижелерге ие болатын негізгі және
қосымша зерттеулерді жүргізу және оларды экономика мен әлеуметтік ортада жүзеге асыру,
ғылымның оқу үрдісімен тығыз байланысын қамтамасыз ету. Жоғарыда көрсетілген
тапсырмаларды жүзеге асыру ғылыми-зерттеу жұмыстары нәтижелерін енгізу арқылы оқу
бағдарламаларының мазмұнын жоспарлы түрде жаңартып отыруды талап етеді.
3. ҒЗЖ нәтижелерін университеттегі білім беру үрдісіне енгізу мақсаты ғылымизерттеу қызметі мен оқытуды біріктіру болып табылады.
4. Енгізу нысандары ҒЗЖ орындау нәтижесінде дайындалатын жобалар болып
табылады.
5. Ұжымның ғылыми-зерттеу жұмыстары жетістіктерін білім беру бағдарламасына
енгізу оқытудың заманауи және көкейкесті сипатын, оның жоғары ғылыми-әдістемелік
деңгейін, білім алушылардың білім алуға, игеруге деген қызығушылығын және оны болашақ
мамандығында пайдалану мүмкіндігін, сонымен қатар білім алушыларды жобалық-зерттеу
жұмысы, ғылыми конференцияларға қатысу, ғылыми жұмыстар конкурсына қатысу,
басылымдарға, еңбек жинақтарына мақалалар шығару, патенттерге авторлас болу сияқты
ғылыми қызмет түрлеріне тартуды қамтамасыз етеді.
6. Енгізілетін ҒЗЖ нәтижелері мазмұны бойынша төмендегідей болуы мүмкін:
- жаңа теориялық қорытындылар, қорытулар;
- жаңа зерттеу әдістері, әдістемелері;
- заманауи құрылғыларды, жаңа қондырғыларды пайдалану;
- ҒЗЖ нәтижелерін тәжірибе жүзінде белгілі бір қызмет саласына енгізу;
- және басқа да ғылыми жетістіктер.
7. ҒЗЖ нәтижелерін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін негізгі ұымдастыру бірліктері
кафедра, факультет болып табылады. ҒЗЖ нәтижелерін оқу үрдісіне енгізуді бақылау мен
реттеу жұмыстарын факультет деканы жүзеге асырады.
2. ҒЗЖ нәтижелерін білім беру үрдісіне енгізу түрлері
8. ҒЗЖ нәтижелерін білім беру үрдісіне енгізу түрлері өте көп, оқыту қызметінің
барлық бөлшектерін қамтиды және белгілі бір мерзімде бір оқу бағдарламасы ауқымында
болуы мүмкін.
9. ҒЗЖ нәтижелерін білім беру үрдісіне енгізу түрлері келесідей болады:
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ҒЗЖ-ның білім алушының болашақ мамандығымен өзара байланыстылығы
тақырыбында мәселелік дәрістер оқу;
дәрістер мен семинарларға жаңа теориялық бөлімдер енгізу;
ҒЗЖ тақырыбына байланысты негізгі және қосымша оқу әдебиеті тізімін кеңейту;
зертханалық тәжірибедегі жаңа жұмыстарды пәннің оқу бағдарламасына енгізу;
біріктіруді сәйкестендірудің, талдаудың, зертттеудің жаңа әдістемелерін игеру;
жаңа құрылғылардағы жұмыстар негізін игеру;
білім алушылардың ҒЗЖ тақырыбына байланысты рефераттар, курстық жұмыстар,
теориялық шолулар жасауы;
оқу-ғылыми орталықтарда кафедраның ҒЗЖ байланысты тероиялық және тәжірибелік
сабақтар өткізу;
білім алушылардың кафедраның ғылыми бағыттарына байланысты ғылыми-зерттеу
жобаларын орындауы;
білім алушыларды ҒЗЖ тақырыбына байланысты тәжірибелік ғылыми-зерттеу
жұмыстарына тарту;
білім алушыларды білімгерлік ғылыми конференцияларға (рефераттық және
тәжірибелік бөлімдер) қатысуға дайындау;
білім алушыларды ЖОО ішіндегі және ЖОО-нан тыс көлемдегі ғылыми
конференцияларға қатысуға дайындау;
білім алушыларды ҒЗЖ қорытындысы бойынша басылымдар шығаруға тарту;
білім алушылардың кафедра үшін ҒЗЖ мәселесіне және қорытындысына байланысты
стендтер, плакаттар, слайдтар, мультимедиялық презентациялар жасауы және рәсімдеуі.
Бұл ереже ҒЗЖ нәтижелерін енгізу түрлерін шектемейді. ҒЗЖ нәтижелерін оқу үрдісіне
енгізу кезінде ғылыми ұжым ҒЗЖ туралы мәліметтер бар ауқымдырақ ақпараттық
құралдарды пайдаланған жөн. Олар: монографиялар, патенттер, ISI Web of Knowledge,
Thomson Reuters мәліметтер базасына немесе Scopus компаниясы мәліметтер базасына
кіретін жоғары деңгейлі ғылыми басылымдарда жарық көрген ғылыми мақалалар мен
шолулар, алыс шетелдегі симпозиумдар, съездер, конференциялар материалдарындағы
баяндамалар тезистері, жоғары деңгейлі конференциялар мен жиналыстардағы стендтік
баяндамалар, диссертация қорғау мен тағы басқа ғылыми ақпарат көздері.
3. Ғылыми-зерттеу жұмыстары нәтижелерін оқу үрдісіне енгізу тәртібі
11. Ғылыми, жаңашылдық және тағы басқа жобалар бойынша ҒЗЖ нәтижелері енеді.
12. ҒЗЖ нәтижелерін енгізуді кафедралар жүзеге асырады.
13. ҒЗЖ нәтижелерін енгізу деңгейлік түрде жүреді:
1) Нәтижелердің сапасын анықтау - жасап шығарушы енгізу нысаны туралы және
болашақ мүмкіндіктері мен оны белгілі бір мамандық үшін, пән үшін оқу үрдісі барысында
пайдалану нәтижелеріне байланысты оқу пәндері бекітіледі, бұларға білім беру үрдісі
барысында әрдайым жаңартулар енгізіліп отыруы керек, кафедра отырысында баяндайды.
- кафедра отырысындағы талқылаудан кейін оқу үрдісіне енгізу мүмкіндігі туралы
шешім қабылданады. Жобаны енгізуге қатысатын авторлар мен оқытушылар негізгі пәннің
оқу-әдістемелік кешендерін, дәріс курстарын, семинар материалдарын, тәжірибелік және
зертханалық сабақтарды пәннің оқу бағдарламасына сәйкес реттеп отырады; ғылыми және
оқу-әдістемелік материалдарының ақпараттық қорын құрады, соның ішінде Университет
оқытушылары пайдалануына арналған электронды жинақтарды да жасайды. Жобаның
сапасын анықтау оқу үрдісі барысында жүзеге асады.
2) Пайдалану тиімділігін бағалау және ҒЗЖ нәтижелерін оқу үрдісіне енгізу туралы
актыны алу (ары қарай – Акт):
3) Сапа анықтауға бөлінген уақыт аяқталғаннан кейін кафедра жиналысы жасалады,
бұл кезде жобаны қолданған оқытушылар тыңдалады, және факультеттің әдістемелік
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бюросына ҒЗЖ нәтижелерін оқу үрдісіне енгізу туралы Актіге келісім беру туралы өтініш
білдіруге шешім қабылданады.
4) Енгізу тиімділігі мен жүргізу барысында жоба пайдаланылатын дәрістік,
тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтарының сағаттар саны көрсетілетін кафедра
жиналысы протоколынан алынған хаттама, ҒЗЖ нәтижелерін енгізу көрініс табатын
силлабус факультеттің әдістемелік бюросына қарауға беріледі, ол ары қарай университет
комисссиясына қарауға беріледі.
5) Актіні қабылдауға берілген өтінішті қарастыруға арналған университет Комиссиясы
жиналысы қажет болған кезде ғана жасалады. Комиссия құрамына оқу жұмысы бойынша
проректор (төраға), академиялық сұрақтар бойынша департамент директоры, ғылым және
инновациялық қызмет бойынша департамент директоры, оқу-әдістемелік басқарма бастығы
(бакалавриат) немесе ЖОО кейінгі білім беру институтының директоры (магистратура,
докторантура), сәйкес факультет әдістемелік бюросының төрағасы мен деканы кіреді.
6) Келіп түсетін құжаттарды талдау негізінде, Комиссия Актіні мақұлдау немесе
мақұлдамау туралы шешім қабылдайды.
7) Оң шешім шығарылған жағдайда Акт ғылыми-жаңартушылық қызмет бойынша
проректормен келісіліп, оқу жұмысы бойынша проректормен бекітіледі, комиссия мүшелері
куә болады.
14. Акт ЖОО кейінгі білім беру институты (магистратура, докторантура) немесе оқу
бөлімінде (бакалавриат) тіркеледі.
15. Акт негізінде, комиссия шешімі бойынша, авторларға оқу үрдісінің жоғары
тиімділігін және 1.3 пен 1.4 көрсетілген тапсырмалар мен мақсаттарға жетуді қамтамасыз
еткен ҒЗЖ нәтижелерінің университеттің білім беру үрдісіне енгізілгенін растайтын
сертификат берілуі мүмкін.
16. Акт алынған енгізу нысанын алып жүру: - жоба енгізілген кафедралар, және жобаны
жасаушылар енгізу нысанын қадағалауды жүзеге асырады (жұмыстастарына кеңес беру);
жоба құрамын алдағы енгізу мен жақсарту барысын қадағалайды
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛЬ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
КЕЛІСІЛДІ
Ғылыми-инновациялық қызмет жөніндегі
проректор
________________ Аты-жөні
«______»________________201__ж.

БЕКІТЕМІН
Оқу жұмысы жөніндегі проректор,
комиссия төрағасы
________________ Аты-жөні
«_____»________________201__ж.

Аяқталған ғылыми-зерттеу жұмысын (кезеңін) оқу үрдісіне енгізу туралы
АКТ
Келесі құрамдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің
комиссиясы: төрағасы: _____________(Аты-жөні), – оқу жұмысы жөніндегі проректор,
мүшелері: Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры _____________(Атыжөні), Ғылыми-инновациялық қызмет жөніндегі департамент директоры ____________(Атыжөні), Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттің оқу-әдістемелік басқарма басшысы
____________. (немесе Жоғарыдан кейінгі білім беру институтының директоры) (Аты-жөні),
__________, _____________ факультетінің деканы___________(Аты-жөні), ___________
факультеттің әдістемелік бюро төрағасы (төрайымы) ____________(Аты-жөні), кафедра
меңгерушісі ________ _________(Аты-жөні) 201__/201__ оқу жылында _______________
кафедрасында «_______________» тақырыбына арналған _______________ (Ғылыми
дәрежесі мен атағы, қызметі, аты-жөні) ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелері
енгізілгендігі туралы акт жасады.
№ п/
п

1

Енгізу түрі (жаңа курс, арнайы
курс, дәріс бөлімі, зертханалық
жұмыс, қондырғы, оқу құралының
және т.б. аты); курс, мамандығы
ҒЗЖ нәтижелері
«_________»«_________________
______» (кредиттер саны)
магистратура (бакалавриат)
курсына енгізілді__ курс
мамандық бойынша (шифры және
аталуы)

Енгізу көлемі (жұмыстар,
дәрістік сағаттар саны)
Дәрістер – сағаттар
саны____ «_____»

(дәрістік сағаттар саны)
«_______»

(дәрістік сағаттар саны)
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Енгізілген
жұмыстың
қысқаша мазмұны

Зертханалық жұмыс
(сағаттар саны) «______»
__ жұмыс
Бұл актіге қатысты мәліметтер ____________ факультетінің әдістемелік бюро отырысында
қарастырылды (хаттама № __ ______ 20__ ж.)
Комиссия мүшелері:
Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры

Аты-жөні

Ғылыми-инновациялық қызмет жөніндегі департамент директоры

Аты-жөні

Оқу-әдістемелік басқарманың басшысы
(немесе ЖББ институтының директоры)

Аты-жөні

Факультет (факультет атауы)деканы

Аты-жөні

Факультеттің әдістемелік бюро төрағасы (төрайымы)

Аты-жөні

Кафедра меңгерушісі (кафедра атауы)

Аты-жөні
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§31
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫ (ЖОБАНЫ) ОРЫНДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
1. Негізгі қағидалары
1. Аталған ережелер жоғарғы оқу орындарындағы кредиттік технологияларды енгізу
барысындағы нақты ережелерді анықтайды.
2. Дипломдық жұмыс(жоба) мамандықтың оқу жоспарында көрсетілген
жағдайдаоқудың соңғы кезеңінде орындалатын жазбаша бітіру жұмысы болып табылады.
3. Дипломдық жұмысты (жобаны) орындау мақсаты:
1) мамандық бойынша теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды жүйелеу,
бекіту және кеңейту, және оларды нақты ғылыми, техникалық, экономикалық және
өндірістік мәселелерді, сонымен қатар, мәдени бағыттағы мәсеелерді шешу үшін қолдану;
2) өзіндік жұмыстыорындау дағдыларын дамыту және қарастырылып отырған
мәселелерді шешу үшін ғылыми зерттеу мен тәжірибе әдістемелерін меңгеру;
3) заманауи өндіріс, ғылым, техника, мәдениет жағдайларында студенттіңөзіндік
жұмыстарғадайындығын, сонымен қатар, оның кәсіби құзырет деңгейін анықтау;
4. Дипломдық жұмыста (жобада) нақты мамандыққа сәйкес ғылым саласындағы өзекті
мәселелерді зерттеу және өздігінен анықтаудың жалпылама нәтижелері көрсетіледі.
5. Дипломдық жұмыс (жоба) ғылыми жетекшінің көмегімен жүзеге асырылады және
төмендегі талаптарға сай болуы керек:
1) ғалымдар, аналитиктер, практиктар: инженерлер, конструкторлар, менеджерлер мен
экономисттердің ғылыми зерттеулерін, жобалық шешімдерін түйіндеу;
2) зерттеліп отырған нысан бойынша ғылыми негізделген теориялық мәліметтердің
болуы;
3) нақты тапсырманың орындалуын қамтамасыз ететін ғылыми негізделген
нәтижелердің болуы.
2. Диплом жұмысының тақырыбына қойылатын талаптар
6. Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы өзекті, ғылым, техника және
мәдениеттіңзаманауи күйі мен даму перспективасына сәйкес болып, мазмұны бойынша 5
тармақта көрсетілген талаптарға сай болуы керек.
Дипломдық жұмыстар (жобалар) тақырыптарын анықтау кезінде өндіріс, білім, ғылым
және мәдениеттің нақты мәселелерін ескеру қажет.
7. Дипломдық жұмыстар (жобалардың) тақырыптары мамандыққа және маман
дайындауының салаларына сәйкес болуы керек.
8. Дипломдық жұмыстар (жобалардың) тақырыптарын кафедра анықтап, факультеттің
ғылыми кеңесінде қарастырылыпбекітіледі.
9. Дипломдық жұмыстардың (жобалардың) жалпы тізімі жыл сайын кемінде 30%-ға
жаңартылып отыруы керек.
10. Техникалық мамандықтар үшін дипломдық жобаны дипломдық жұмыспен
алмастыруға рұқсат етіледі. Мұндай жағдайда, дипломдық жұмыс ғылыми-зерттеу сипатына
ие және есептік-сызубөлігі болуы тиіс.
11. Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы бітіруші курстың басында анықталып,
ректор бұйрығымен бекітіледі.
Диплом алды тәжірибе аяқталғанда дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы қажет
болған жағдайда кафедраның ұсынысы бойынша өзгертілуі мүмкін.
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3. Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу ретіне қойылатын талаптар
12. Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу үшін әрбір студентке кафедраның ұсынуымен
ғылыми жетекші тағайындалады.
13. Дипломдық жұмыстардың ғылыми жетекшісі болып университеттің
профессорлары, доценттері, тәжірибелі оқытушылары мен ғылыми қызметкерлері немесе
ғылыми зерттеулері мен ғылыми жарияланымдары білім алушының мамандығына сәйкес
басқа ұйымдардың ғылыми қызметкелері мен жоғары білікті мамандары тағайындалады.
14. Дипломдық жұмыстың(жобаның) ғылыми жетекшісі:
1) дипломдық жұмысты(жобаны) орындауға тапсырма береді;
2) студентке дипломдық жұмысты (жобаны) жасаудың толық мерзіміне күнтізбелі
кестені құрастыруға көмектеседі;
3)студентке керекті негізгі әдебиеттерді, анықтама және мұрағаттық материалдарды,
типтік жобалар мен тақырып бойынша басқа да мәліметтерді ұсынады;
4) дипломдық жұмыстың күнтізбелі кестесінің орындалуын бақылап отыру үшін кеңес
беру кестесін анықтайды;
5) дипломдық жұмыстың (тараудың) барлық тарауларының көлемін анықтап, диплом
студент пен кеңес берушілердің жұмысын үйлестіріп отырады.
15. Әр тараудың орындалу кезеңдері көрсетілген жұмыстың күнтізбелі кестесі толық
мерзіміге құрастырылып, ғылыми жетекшімен келісіледі.
16. Керек болған жағдайда дипломдық жұмыстың(жобаның) ғылыми жетекшісінің
ұсынуымен ғылыми жетекшілікке бөлінген уақыт есебінен кафедра дипломдық жұмыс
(жобаның) жеке тараулары бойынша кеңесшілерді шақыруына болады.
17. Кеңесші болып ЖОО-лар профессорлары, доценттері, оқытушылары мен ғылыми
қызметкерлері, сондай-ақ, басқа ұйымдардың ғылыми қызметкерлері тағайындалуы мүмкін.
Кеңесшілер студенттің орындаған сәйкес тарауларын тексеріп қол қояды.
18. Түлек шығарушы кафедра дипломдық жұмыс (жоба) бойынша жұмыс басталмай
тұрып әдістемелік нұақаулықтар жасап, студентті қаматамасыз ету керек. Бұл нұсқаулықта
мамандықтың кәсіби білім беру бағдарламаларына және осы ережелерге сәйкес дипломдық
жұмысқа (жобаға) қойылатын талаптар көрсетіледі.
19. Кафедра меңгерушісі дипломдық жұмысты(жобаны) орындау бойынша кезеңді есеп
беру уақытын белгілейді. Осы уақытта студент ғылыми жетекші мен кафедра меңгерушісі
алдында жауап береді. Олар дипломдық жұмыстың (жобаның) дайындық дәрежесін анықтап,
ол туралы факультет деканына мағлұмат береді.
20. Дипломдық жұмыс(жоба) мамандық бойынша әдебиеттерді (оқулықтарды, оқу
құралдары, монографияларды, дәріс курстарын, журналдарды, соның ішінде шетел тіліндегі,
нормативтік әдебиеттерді және т.б.). терең оқып меңгеру негізінде жасалады.
21. Кез-келген дипломдық жұмыс(жоба) тапсырмаға сәйкес перспективті теориялық
және практикалық мәселелерді қамтуы керек.
22. Дипломдық жұмыстың негізгі мәтінішығармашылық ойын, зерттеу әдістерінің
негіздемесін, есептеу әдістері мен компьютерлік технологиялар арқылы алынған
есептеулерді, жүргізілген тәжірибелердің сипаттамаларын, оларды талдау мен
қорытындыларын, нұсқаулардың техникалық-экономикалық салыстыруын толық ашып,
иллюстрациялар, графиктер, эскиздер, диаграммалар, схемалар және т.б. өңделуі керек.
23. Дипломдық жұмыс(жоба) ЖОО-да, мекемелерде, ғылыми, жобалықконструкторлық және т.б ұйымдарда орындалуы мүмкін.
4. Дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұны мен құрылымы
24. Мазмұны бойынша дипломдық жұмыс (жоба) бітіруші курстың студенті
мамандыққа қарай өз бетінше орындаған қолжазба түріндегі ғылыми-зерттеу жұмысы
(жобалық шешім) болып табылады.
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25. Дипломдық жұмыстың (жобаның) көлемі жаратылыстану және техникалық
бағыттағы мамандықтар үшін 40-60 беттен, әлеуметтану-гуманитарлы бағыттағы
мамандықтар үшін 50-70 беттен тұруы тиіс. Гуманитарлы бағыттағы мамандықтар үшін
дипломдық жұмыс көлемі 100 бетке дейін жетуі мүмкін. Қосымшалар дипломдық жұмыстың
(жобаның) көрсетілген көлеміне кірмейді.
26. Дипломдық жұмыстың (жобаның) құрылымдық элементтері:
- мұқаба;
- титул парағы;
- реферат;
- мазмұны;
- кіріспе;
- негізгі бөлім;
- қорытынды;
- пайдаланылған әдебиеттер тізімі;
- қосымшалар.
27. Мұқабада
- дипломдық жұмыс (жоба) орындалған ұйымның аталуы;
- студенттің аты-жөні;
- дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы;
- жұмыс түрі – дипломдық жұмыс (жоба);
- мамандықтың аты мен шифры;
- қаласы, жылы келтіріледі
28. Титул парағы дипломдық жұмыстың (жобаның) бірінші беті және жұмысты іздеп
өңдеуге қажет мәліметтің көзі болып табылады.
Титул парағында
- дипломдық жұмыс (жоба) орындалған ұйым;
- дипломдық жұмыс (жоба) орындалған кафедра;
-шектейтін гриф (қажет жағдайда);
- кафедра меңгерушісінің бекіту қолы;
- жұмыс түрі- дипломдық жұмыс (жоба);
- «Тақырыбы:»-деп көрсетілген дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы;
- мамандықтың аты мен шифры;
- сол жағында «Орындаған» сөзі мен қарама-қарсы оң жағында студенттің аты-жөні;
- бір жол төмен – «Ғылыми жетекші» сөзі мен жетекшінің аты-жөні, ғылыми дәрежесі
мен атағы;
- қаласы, жылы көрсетіледі.
Мұқаба мен титул парағын рәсімдеу мысалдары сәйкесінше 1-ші, 2-ші қосымшаларда
көрсетілген.
29. Казақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі рефераттарда:
- жұмыстың көлемі, иллюстарциялардың, кестелердің, пайдаланылған мәлімет
көздерінің саны туралы ақпарат;
- жұмыстың мазмұнын сипаттайтын кілт сөздердің тізімі,
- жұмыстың мақсаты мен міндеттері, қолданылған әдістері мен қондырғылары, алынған
нәтижелер мен олардың практикалық пайдаланылуы көрсетіледі.
Реферат көлемі 1000 таңбадан аспауы тиіс.
30. Дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұнында кіріспе, барлық тараулар мен
бөлімдердіңрет сандары мен атаулары, пайдаланылған әдебиеттер тізімі, қосымшалардың
аталуы және дипломдық жұмыстың (жобаның) осы элементтеріне қатысты беттердің саны
көрсетіледі.
31. Кіріспеде дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбының өзектілігі, ғылыми жаңалығы
мен практикалық маңыздылығының негіздемесі, қарастырылып отырған ғылыми мәселенің
қазіргі таңдағы жағдайының талдауы, сонымен қатар дипломдық зерттеудің мақсаты,
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міндеттері және нысандары, теориялық және әдістемелік негізі мен практикалық базасы
көрсетілуі тиіс.
32. Дипломдық жұмыстың (жобаның) негізгі бөлімінде орындалған жұмыстың
маңызын, мазмұнын, әдістемесінжәне негізгі нәтижелерін көрсететін мәліметтер келтіріледі.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) негізгі бөлімі, әдетте, тарауларға, бөлімдерге,
параграфтарға бөлінеді.
33. Қорытынды бөлімде дипломдық зерттеу нәтижелері бойынша қысқаша
қорытындылары жасалып, қойылған міндеттердің орындалу дәрежесі анықталады және
зерттеу нысаны бойынша нақты ұсыныстарберіледі.
34. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ғылыми жұмыстарға қойылатын талаптарға сәйкес
рәсімделеді.
35. Қосымшаға негізгі бөлімде көрсетілмеген дипломдық зерттеуге қатысты
материалдар кіреді.
36. Дипломдық жұмыстағы (жобадағы) мәліметтердің дәлдігі мен шынайылығына
дипломдық жұмыстың (жобаның) авторы – студент жауапты.
5. Дипломдық жұмысты (жобаны) рәсімдеу ережелері
37. Дипломдық жұмыс (жоба) компьютер мен принтер арқылы А4 қағазының бір жақ
бетінде бір интервал арқылы басылып шығарылады. Қаріп – Times New Roman, қалыпты, 14
кегль.
Дипломдық жұмыс (жоба) мәтінін шығару кезінде парақ шеттері келесідегідей болу
керек: сол жақ – 30мм, жоғарғысы – 20мм, оң жақ – 10мм және төменгісі – 25мм.
Терминдер, формулалар, теоремаларға көңіл аудару мақсатымен әртүрлі қаріптерді
қолдану арқылы компьютерлік мүмкіндіктерді пайдалануға рұқсат беріледі.
38. Дипломдық жұмысты (жобаны) басып шығару әдісіне қарамастан жазылған
мәтіннің, иллюстрациялардың, кестелердің, суреттердің сапасы олардың анық жазылуына
қойылатын талаптарға сәйкес келу керек.
39. Дипломдық жұмыстың (жобаның) жазылу барысында кеткен қателіктер,
жаңылыстар және графикалық дәлсіздіктерді тазалап немесе ақ түсті бояумен бояп,
машиналық немесе жазбаша әдіспен (қара сиямен) түзетілген мәтінді қайта жазуға болады.
40. Фамилиялар, мекемелердің, ұйымдардың, фирмалардың, өнімдердің аттары және
т.б. жалқы есімдер өз тілінде жазылу керек.
Жалқы есімдер мен ұйымдардың атын транслитерация арқылы дипломдық жұмыс
(жоба) тілінде келтіруге рұқсат етіледі.
41. Дипломдық жұмыс (жоба) құрылымдық элементтерінің атаулары: «Мазмұны»,
«Нормативтік сілтемелер», «Анықтамалар», «Белгілеулер мен қысқартулар», «Кіріспе»,
«Қорытынды», «Пайдаланылған әдебиеттер тізімі» осы элементтердің аты болып
көрсетіледі.
42. Дипломдық жұмыс (жоба) тараулар мен бөлімдерге бөлінеді.Әрбір тарау мен бөлім
толық қарастырылған бір ақпаратты қамтиді.
Барлық тараудың аттары жалпы дипломдық жұмыс (жобаның) тақырыбын, ал
бөлімдердің аты сәйкес тараудың тақырыбын ашып көрсету керек.
43. Тараулар мен бөлімдердің аттары қысқа әрі нақты түрде олардың мазмұнын көрсету
керек.
44. Тараулар мен бөлімдердің аттарын абзацтан және бас әріптен бастап жазу керек.
Егер атау екі сөйлемнен тұрса, онда оларды нүктемен бөледі.
45. Дипломдық жұмыстың (жобаның) беттерін араб цифрларымен номерлеу керек.
Беттер санын төменгі жақтың ортасына нүктесіз орналастыру керек.
46. Титул парағы жалпы номерлеуге кіреді. Титулдық бетте бет санын көрсетпейді.
47. Басқа беттерде жеке орналасқан иллюстрациялар мен кестелерді дипломдық
жұмыстың (жобаның) жалпы номерлеуіне қосады.
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А3 форматында жасалған иллюстрациялар мен кестелерді бір бет деп есептейді.
48. Дипломдық жұмыстың (жобаның) тарауларының реттік номерлері болуы керек
және араб цифрларымен нүктесіз белгіленіп, абзацтан басталуы керек. Әр тараудың
шеңберіндегі бөлімдер де номерленуі тиіс. Бөлімдердің номерлері нүкте арқылы бөлінген
тарау мен бөлімдердің номерілерінен тұрады. Бөлімнің номерінен кейін нүкте қойылмайды.
Тараулар екі немесе одан да көп бөлімдерден тұрады.
Үлгі
1. Типтер және негізгі өлшемдер
1.1
1.2 Құжаттағы бірінші тарау бөлімдерінің номерлері
1.3
2. Техникалық талаптар
2.1
2.2 Құжаттағы екіншіі тарау бөлімдерінің номерлері
2.3
49. Дипломдық жұмыстың (жобаның) әр тарауын жаңа беттен бастау керек. Бір
тараудың ішіндегі екі бөлімді бір-бірінен бөлу үшін мәтіннен кейін екі бос жол тастайды.
50. Дипломдық жұмыст (жоба) беттері мен қосымшалары тура номерленуі керек.
51. Иллюстрацияларды (сызбалар, карталар, графиктер, схемалар, диаграммалар,
фотосуреттер) дипломдық жұмыста (жобада) алғашқы рет айтылған мәтініннен кейін немесе
келесі бетте орналасу керек.
Иллюстрациялар, оның ішінде түрлі түстісуреттер, компьютермен жасалуы мүмкін.
Дипломдық жұмыста (жобада) барлық иллюстрацияларға сілтеме берілуі керек.
52. Дипломдық жұмыста (жобада) көрсетілген сызбалар,графиктер, диаграммлар,
схемалар, иллюстрациялар Конструкторлық
құжаттамалардыңбірынғай жүйесінің
мемлекеттік стандартына сай келуі керек.
53.Қосымшадағыдан басқа суреттерді араб цифрларымен тура номерлеу керек.
Егер сурет біреу болса, «1-сурет» деп белгіленеді, «сурет» сөзі мен оның атауы жолдың
ортасына жазылады.
54. Суреттерді тарау ішінде номерлеуге болады. Мұндай жағдайда сурет номері
нүктемен бөлінген тарау мен суреттің реттік номерінен тұрады. Мысалы: 1.1-сурет.
55. Керек жағдайда, суреттердің атауы және түсіндірме мәліметі болады. «Сурет» сөзі
мен оның аты түсіндірме мәліметтерден кейін орналасады.
56. Суреттерге сілтеме жасағанда «2-суретте көрсетілгендей» (тура номерлегенде),
«2.1-суретте көрсетілгендей» (тарау ішінде номерлегенде) деп жазылу керек.
57. Көрсеткіштердің көрнекілігі мен салыстыру мүмкіндігін жақсарту үшін кестелер
қолданылады. Кестенің аталуы оның мағынасын толық ашып, нақты және қысқа болу керек.
Кестенің аты кестеден жоғары «кесте» сөзінен кейінгі жолда абзацтан бастап жазылу керек.
58. Кестені дипломдық жұмыста (жобада) ол туралы алғашқы рет айтылған мәтініннен
кейін немесе келесі бетте орналастыру керек.
59. Дипломдық жұмыстағы (жобадағы) барлық кестелерге сілтеме жасалуы керек.
Сілтемеде номері көрсетілген «кесте» сөзін жазу керек.
60. Көп жолдан тұратын кестені келесі бетке ауыстыруға болады. Кестені келесі бетке
ауыстырғанда «кесте» сөзі мен номерін кестенің бірінші бөлігінің сол жақ үстіне жазады,
қалған бөлігінің үстіне «жалғасы» деп жазып, кестенің номерін көрсетеді, мысалы, «1кестенің жалғасы».Кестені келесі бетке ауыстырғанда, оның атын тек бірінші бөлігінің
үстіне жазады. Кесте бөлігін басқа бетке ауыстырғанда, төменгі горизонтал сызықты
көрсетпейді.
Бағандар саны көп кестелерді қосымшаға шығарған жөн.
61. Егер кестенің жолдарында (бағандарында) бір сөзден тұратын мәтін қайталанатын
болса, бірінші рет жазылғаннан кейін оның орнына тырнақша қоюға болады, егер
қайталанатын мәтін екі немесе одан көп сөзден тұрса, бірінші қайталауда оның орнына «Дәл
263

сондай» сөзі жазылып, ары қарай тырнақша қойылады. Қайталанатын цифрлардың,
маркалардың, белгілердің, таңбалардың, математикалық және химиялық символдардың
орнына тырнақша қоюға рұқсат етілмейді. Егер кестенің қандай да бір жолында мәліметтер
келтірілмесе, сол ұяшыққа сызықша қойылады.
62. Қосымшалардағы кестелерден басқа кестелерді араб цифрларымен номерлеу керек.
63. Кестелерді тарау ішінде номерлеуге болады. Мұндай жағдайда кесте номері
нүктемен бөлінген тарау мен кестенің реттік номерінен тұрады.
64. Кесте бағандары мен жолдарының атаулары бас әріппен жекеше түрде жазылады.
Тақырыпшалар негізгі атаулармен бір сөйлемді құраса - кішкентай әріппен, жеке өзіндік
мағынада болса -бас әріппен жазылады. Кестедегі атаулар мен тақырыпшалардың соңында
нүкте қойылмайды.
65. Кестелерді сол, оң және төменгіжағынан, ереже бойынша, сызықтармен шектейді.
Мәтіндегіге қарағанда кестеде қаріптің кіші өлшемін қолдануға рұқсат етіледі.
Бағандардың атауларын кесте жолдарына параллель орналастырады. Қажет жағдайда
атауларды жолдарға перпендикуляр бағытта жазуға рұқсат етіледі. Кестенің басы басқа
бөліктерінен сызық арқылы бөлінеді.
66. «Ескертпе» сөзі бас әріппен және абзацтың басынан сиретіп жазылады және асты
сызылмайды.
67. Ескертпелер дипломдық жұмыста (жобада) мәтін мазмұнын, кестені немесе
графикалық материалды түсіндіру үшін немесе анықтамалық мәліметтер қажет жағдайда
келтіріледі.
68. Ескертпелер оларға байланысты мәтіндік, графикалық материалдан кейін немесе
кестеде келтіріледі. кестедегі графикалық, тексттік материалдан кейін жазу керек. Егер
ескертпе біреу болса, онда «Ескертпе» сөзінен кейін сызықша қойылып, ескертпе бас әріппен
жазылады. Жалғыз ескертпе номерленбейді. Бірнеше ескертпені ретімен араб цифрларымен
нүктесіз номерлейді. Кестеге қатысты ескертпені кестені төменгі жағынан шектейтін
сызықтың жоғарғы жағына орналастырады.
69. Формулалар мен теңдеулерді мәтіннен бөліп жеке жолға жазу керек. Әр формула
мен теңдеудің жоғарғы және төменгі жағынан кемінде бір бос жол қалдыру керек. Егер
теңдеу бір жолға сыймаса, онда ол (=), (+), (х), (:) немесе басқа математикалық белгілерден
кейін жазылып, сол белгі келесі жолда қайталану керек.
70. Символдар мен сандық коэффициенттердің түсініктемелерін формуладан кейін,
формуладағы ретпен келтіру керек.
71.
Дипломдық
жұмыстағы
(жобадағы)
формулалар
рет-ретімен
араб
цифрларыменномерленеді, номерлер формула тұрған жолдың шеткі оң жағына жай жақша
ішіне орналастырылады.
72. Формулалардың номеріне берілетін мәтіндегісілтемелержақшамен беріледі.
Мысалы, «...(1)-формулада...».
73. Формулаларды тарау ішінде номерлеуге болады. Мұндай жағдайда формуланың
номері нүктемен бөлінген тарау мен формуланың реттік номерінен тұрады, мысалы, (3.1).
74. Пайдаланылған әдебиеттерге жасалатын сілтемелерді төртбұрышты жақшада
келтіру керек.
75. Әдебиет көздері бойынша мәліметтерді олардың дипломдық жұмыста (жобада)
кездесу реті бойынша араб цифрларымен нүктесіз номерлеп, абзацтан бастап жазу керек (3қосымша).
76. Қосымшаларды дипломдық жұмыстың (жобаның) жалғасы ретінде соңғы беттерде
рәсімдейді.
77. Дипломдық жұмыстағы (жобадағы) барлық қосымшаға сілтеме берілу керек.
Қосымшаларды мәтіндегі сілтемелер ретімен орналастырады.
78. Әр қосымшаны жаңа беттен бастап, беттің жоғарғы жағының ортасына «Қосымша»
сөзі мен белгілеуін жазады.
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Қосымшаның атауы болуы керек, оны мәтінге қатысты симметриялық орналастырып,
жеке жолға бас әріппен жазады.
Егер дипломдық жұмысқа (жобаға) бір қосымша берілсе, оны белгілемеуге болады.
79. Қосымшалар орналасқан беттердің номерленуі дипломдық жұмыс (жоба) беттерінің
номерлерін жалғастырады.
6. Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау
80. Дипломдық жұмыс (жоба) алдын-ала қорғау үшін түлек шығаратын кафедраға
ұсынылады.
81. Дипломдық жұмысты (жобаны) алдын-ала қорғау процесі стунденттер мен ғылыми
жетекшілердің (қажет жағдайда - ғылыми кеңесшінің) қатысуымен кафедраның ашық
отырысында өтеді.
Алдан ала қорғау кафедра отырысының хаттамасымен рәсімделеді.
82. Алдын ала қорғаудан өткен және талаптарға сай рәсімделген, студент және ғылыми
кеңесшілері қол қойған дипломдық жұмыс (жоба) ғылыми жетекшіге беріледі.
83. Ғылыми жетекші дипломдық жұмысқа (жобаға) пікір жазады.
Дипломдық жұмысты (жобаны) қолдаған жағдайда, жетекші қол қойып, өзінің қорғауға
жіберілгені туралы шешім жазылған пікірімен бірге кафедра меңгерушісіне береді.
Дипломдық жұмысты (жобаны) қолдамаған жағдайда, ғылыми жетекші оған қол
қоймайды, бірақ дипломдық жұмысты (жобаны) қорғауға жібермеу туралы шешімін
негіздейтін пікір жазады.
84. Осы материалдардың негізінде кафедра меңгеруішісі дипломдық жұмыс (жоба)
бойынша нақты шешім қабылдап, титул парағына жазады.
Кафедра меңгерушісі студентті дипломдық жұмысты (жобаны) қорғауға жібермеу
туралы шешім қабылдаса, бұл мәселе студенттің және ғылыми жетекшінің міндетті түрде
қатысуымен өтетін кафедра отырысында қарастырылады. Кафедра отырысының хаттамасы
бекіту үшін университет ректорына ұсынылады.
85. Кафедра қорғауға жіберген дипломдық жұмыс (жоба) пікір алуға жіберіледі.
86. Пікір берушілердің тізімдері кафедра меңгерушісінің ұсынысы бойынша ректордың
бұйрығымен бекітіледі. Пікір берушілер ретінде өндіріс, ғылыми ұйымдардың
қызметкерлері, сондай-ақ, басқа жоғары оқу орындарының профессорлары, доценттері,
оқытушылары тартылады.
87. Пікір берушілердің жоғары базалық білімі және/немесе қорғалып отырған
дипломдық жұмыс (жоба) бағытына сәйкес ғылыми немесе академиялық дәрежесі, ғылыми
атағы болуы керек.
88. Пікір беруші зерттеліп отырған тақырыптың өзектілігін, жаңалығын және
практикалық маңызыдылығын; маман даярлау саласына, академиялық дәрежесі мен
біліктілігіне сәйкестігін; зерттеудің өз бетінше орындалуын; қорытындылар мен
ұсыныстардың бар-жоғын; мәселенің шешілу дәрежесін; зерттеудің толық орындалуын
көрсетіп дипломдық жұмысқа пікір жазады.
Пікірде балл-рейтинг жүйесі бойынша бағасы көрсетіліп, сәйкес академиялық дәрежесі
мен біліктілікті тағайындау туралы қорытынды шығарылады.
89. Ғылыми жетекші қорғауға жіберген, бірақ пікір берушінің «F» қанағаттанарлықсыз бағасына ие болған дипломдық жұмыс (жоба) жалпы шарттарға сәйкес
қорғалады.
90. Дипломдық жұмыс (жоба) ғылыми жетекшісі мен пікір берушінің пікірлерімен
бірге Мемлекеттік аттестациялық комиссияға кемінде бір күн бұрын тапсырылуы керек.
91. Дипломдық жұмыс (жоба) студенттің қалауымен қазақ, орыс немесе ағылшын
тілінде қорғалады.
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92. Дипломдық жұмыс (жоба) заманауи техникалық құралдар мен ақпараттықкоммуникациялық технологиялар саласындағы жетістіктер негізінде мультимедиялық
көрсетілім түріндегі электрондық ресурстардыпайдалану арқылы қорғалуы мүмкін.
7. Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау реті
93. Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау реті Жоғары оқуорындарындағы білім
алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің
типтік ережелерімен (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы
18 наурыздағы №125 бұйрығымен бекітілген) анықталады.
94. Дипломдық жұмыс (жоба) Мемлекеттік аттестациялау комиссиясының ашық
отырысында, кем дегенде комиссия мүшелерінің жартысының қатысуымен қорғалады.
Дипломдық жұмыстың (жобаның) қорғалуы көпшілік түрде, студенттер мен кафедра
оқытушыларының қатысуымен өтеді. Сонымен қатар, қорғауға ғылыми жетекші, дипломдық
зерттеу жүргізілген ұйымның өкілдері және тағы да басқа қызығушылық танытқан тұлғалар
шақырылуы мүмкін.
95. Бір студент үшін дипломдық жұмыстың (жобаның) қорғалуы 30 минуттан аспау
керек.
96. Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау үшін студент мемлекеттік аттестациялау
комиссиясының алдында 15 минуттан аспайтын уақытты баяндама жасайды.
97. Дипломдық жұмысты (жобаны) сұрақ қою немесе пікір айту түрінде өткізілетін
талқылауға отырғандардың барлығы қатысуына болады.
98. Талқылаудан соң комиссия хатшысы пікірлерді оқиды. Отырысқа қатысқан
жағдайда ғылыми жетекші өзі сөз сөйлеуіне болады. Пікірлердегі ескертулерге студент
негізделген жауап беру керек.
99. Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау нәтижелері бойынша балл-рейтинг әріптік
жүйеге сәйкес баға қойылады. Бағалау кезінде теориялық, ғылыми және практикалық
дайындық деңгейі, ғылыми жетекшінің пікірі мен пікір берушінің бағасы есепке алынады.
100. Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау нәтижелері әр студент бойынша
мемлекеттік аттестациялау комиссия отырысының хаттамасымен рәсімделіп, қорғау болған
күні жарияланады.
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1-қосымша
Мұқабаны толтыру үлгісі

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым минстрлігі
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2-қосымша
Титулды бетті толтыру үлгісі
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3-қосымша
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕРДІҢ ЖАЗЫЛУ ЖӘНЕ ОРНАЛАСУ ҮЛГІСІ
Кітаптар мен моногрфиялар тізімі
1. Смолянинов В.В. Биологиялық маталардық математикалық үлгілері.- М.:
Наука,1980.-368 б.
2. Дрягина И.В., Мурин А.А., Янсиков В.Н. Бақша өсімдіктерінің тажірибелік
мутагенезі.- Кишинев: Штиинца, 1981. -240 с.
Периодикалық басылымдар тізімі
1. Кольтовер В.К. Термические конформационные переходы в электронпереносящих
биологических мембран //Биофизика.- 1973.-Т. 18.- Вып.2., ч.1. – С. 827-833.
Журналдардың атаулары әр мамандықта қабылданған нормаларда қысқаруы мүмкін:
Бюлл. эксп. биол. и мед.; Физиол. Журн. СССР.
Мақалалар мен кітаптар тізімі
11. Берестовский Т.Н. Электроннооптические эффекты в мембранах // В кн.: Биофизика
мембран.- Каунас, 1971. – б.111-155. Или. В сб.: Физико-химические методы
изучения, анализа и функционирования биополимеров.- М., 1996. – б. 10-39.
Диссертациялар мен авторефераттар тізімі
131. Соколов Ю.В. Изучение взаимодействия летосом с плоскими бислойными
фосфолипидными мембранами: Автореф. канд. дис. биол. наук.- Киев, 1982. – 19 с.
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§32
МАГИСТРАТУРАДАҒЫ КУРСТЫҚ ЖҰМЫС ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
1. Негізгі қағидалары
1. Магистратурадағы курстық жұмыс туралы ереже Қазақстан Республикасының
«Білім туралы» Заңына, 2012 жылдың 23 тамызындағы ҚР Үкіметінің №1080 бұйрығымен
бекітілген Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім
беру стандартына, ҚР білім және ғылым министрлігінің бұйрықтары мен нормативті
актілеріне сәйкес жасалған.
2. Ереже курстық жұмыстың мазмұны мен рәсімделуіне қойылатын талаптарды,
қорғауға ұсыну ретін және қорғау процедурасын анықтайды.
3. Курстық жұмыс оқу мерзімі кемінде 1,5 жыл болатын магистратураның кәсіби оқу
бағдарламалары үшін магистрлік диссертацияның бірінші кезеңі болып табылады және
магистранттардың ғылыми-зерттеу/эксперименттік-зерттеу жұмысына берілетін кредит
көлемінде орындалады.
4. Курстық жұмыстың мақсаты – мамандық пен ғылыми мамандандырудың теориялық
мәселесін қарастырып шешу. Курстық жұмыс бірінші оқу жылы аяқталғаннан кейін ғылыми
мақала жазу үшін пайдаланылуы керек.
5. Курстық жұмыстың міндеттері:
- ғылыми-зерттеу/ғылыми-практикалық мәселелерді шешу кезінде базалық және
бейіндік пәндер бойынша алған білімдер мен дағдыларды қолдану;
- ғылыми-практикалық талдаудың дағдылары мен ептілігін қалыптастыру;
- бастапқы ақпаратты, эксперименттік жабдықтарды, материалдарды және кәсіби
аспаптарды шығармашылық тұрғыдан пайдалана білу.
6. Курстық жұмыстың тақырыбы орындалып жатқан келісімшарттар, гранттар,
тақырыптар шеңберінде анықталуы мүмкін.
7. Курстық жұмысты кафедра отырысында қорғау оның бақылау формасы болып
табылады.
2. Курстық жұмысқа қойылатын талаптар
8. Мазмұнына қойылатын талаптар:
- жұмыс мақсаттары мен міндеттерін қысқа және нақты түрде анықтау;
- қарастырылып отырған мәселенің зерттелу дәрежесінің сипаттамасы (әдеби шолу);
- қолданылған ғылыми әдістемелерді негіздеу және бейнелеу;
- алынған нәтижелерді мазмұндау және талдау;
- нәтижелерді пайдалану саласын анықтау;
- қорытынды;
- пайдаланылған әдебиет көздерінің тізімі.
9. Мазмұндалуына қойылатын талаптар:
- материалдың сауатты, нақты, анық, логикалық мазмұндалуы;
- сенімді дәлелденуі;
- басқаша түсініктер тудырмайтындай анықтамалардың нақтылығы және дәлдігі.
10. Курстық жұмыс қорғауға басылып, түптелген түрде ұсынылады. Курстық
жұмыстың көлемі қосымшаларды ескермегенде 25-30 беттен аспау керек.
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3. Курстық жұмыстың құрылымы
11. Магистранттың курстық жұмысында келесі ретпен орналасқан материалдыңболуы
керек:
- титул парағы;
- негізгі бөлім;
- қорытынды;
- пайдаланылған әдебиет көздерінің тізімі;
- қосымша (қажет болса).
4. Курстық жұмысты орындау мен қорғауға дайындау реті
12. Курстық жұмыстар тақырыптарын кафедра магистранттардың мүддесіне және
орындалып жатқан ғылыми-зерттеу жұмыстарының тақырыптарына қарай анықтайды.
13. Курстық жұмыс жетекшісі болып магистранттың диссертациялық зерттеуінің
бекітілген ғылыми жетекшісі тағайындалады.
14. Кафедра магистранттың есебін ғылыми семинарларда тыңдау арқылы курстық
жұмыстың барысын бақылайды.
15. Курстық жұмысты қорғау мерзімі бекітілген академиялық күнтезбеге сәйкес
анықталады.
16. Курстық жұмыстың сапалы орындалуы мен қорғауға уақытылы ұсынылу
жауапкершілігі магистрантқа жүктеледі.
5. Курстық жұмыстың қорғалуы
17. Курстық жұмыс кафедра отырысында қорғалады. Қорғау хаттамамен рәсімделеді.
18. Курстық жұмыс келесі көрсеткіштер бойынша бағаланады:
- орындалған жұмыстың ғылыми мамандандырылу бағытына сәйкестігі;
- жүргізілген зерттеу мақсаттары мен міндеттерінің негізделуі;
- заманауи ғылыми зерттеу әдістерінің қолданылуы;
- жүргізілген зерттеу көлемі мен статистикалық (қажет болса) өңдеу әдістерін
таңдаудың негіздемесі;
- жұмыс нәтижелерін жүйелі, сауатты және анық баяндай алуы;
- пайдаланылған ғылыми әдебиеттердің заманауи болуы;
- алынған нәтижелер мен қорытындылардың шынайылығы;
- ғылыми және практикалық маңызы;
- рәсімделу сапасы;
- курстық жұмыстың қорғалуы (қорғау кезінде сұрақтарға толық жауап беруі, кәсіби
сөйлеу деңгейі, демонстрациялық материал).
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§33
МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер
1. Магистрлік диссертация туралы ереже (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан
Республикасының «Білім туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңы,
23 тамыз 2012 жылғы №1080 Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен жоғары оқу
орнынан кейінгі білімнің жалпыға міндетті стандарттары, Білім және ғылым министрлігінің
бұйрықтары және нормативтік актілеріне сәйкес әзірленді.
2. Осы Ереже 09.06.2006 жылғы ҚазҰУ ғылыми-әдістемелік кеңесінің отырысында №9
хаттамамен бекітілген «Магистрлік диссертация туралы ереже» және 28.01.2010 жылғы
ҚазҰУ ғылыми-әдістемелік кеңесінің отырысында №3 хаттамамен бекітілген
«Магистратурадағы қорытынды аттестаттау талаптарының» орнына енгізілді.
3. Ереже Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистратурасының кәсіби оқу бағдарламаларын
орындайтын білім алушылардың диссертациясының құрылымына, мазмұны мен жобалауына
міндетті талаптарды анықтайды.
4. Магистрлік диссертация - магистранттардың ішкі бірлігі бар және таңдаған
тақырыптың даму барысын және нәтижелерін көрсететін, белгілі ғылым саласына сәйкес
нақты мамандықтың өзекті мәселелерін тәуелсіз зерттеу нәтижелерінің жалпылауы болып
табылатын, қорытынды біліктілік ғылыми-зерттеу жұмысы.
5. Магистрлік диссертация – магистранттың оқудың барлық кезеңі ішінде өткізілген
ғылыми-зерттеу/тәжірибелік-зерттеу жұмысының қорытындысы. Магистрлік диссертацияны
қорғау магистранттың дайындығының қорытынды кезеңі болып табылады.
6. Магистрлік диссертацияның мақсаты – магистранттың ғылыми / зерттеу біліктілік
деңгейінің, дербес ғылыми зерттеулер жүргізуге қабілеті көрсеткіші, нақты ғылыми және
практикалық мәселелерді шешуге қабілетілігін, оларды шешу үшін ең көп таралған әдістері
мен техникасы жайлы білімін тексеру.
7. Магистрлік диссертация тиісті мамандық бойынша магистр академиялық дәрежесі
атағын беру үшін негіз болып табылады. Ол магистратура түлегін шығармашылық
тұжырымдауға және ғылыми практикалық мәселелерді шешуге қабілетті зерттеуші ретінде
жетілгенін көрсетуі тиіс.
8. Магистрлік диссертациялар қорғалуға ұсынғанға дейiн алдын ала қорғау және
бітірушінің кафедрасынан плагиаттық тексеруден өту керек. Диссертациялық жұмыста әдейі
жасалған плагиат дәлелдемелері анықталған жағдайда, үміткер диссертация қорғауға
жіберілмйді және белгіленген тәртіппен университеттен шығарылады.
9. Магистрлік диссертацияларды қорғау тәртібі ҚР БҒМ-нің нормативтік құжаттарымен
және Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Магистратура және докторантурадағы қорытынды
аттестаттау туралы ережесімен» анықталады. Қорғалған диссертациялар белгіленген тәртіп
бойынша университет мұрағатына беріледі және сақталады.
2. Магистрлік диссертация мазмұнына қойылатын талаптар
10. Магистрлік диссертацияның тақырыбы бітірушінің кафедра отырысында,
факультеттің Ғылыми кеңесінде талқыланады және алғашқы екі ай ішінде университеттің
бұйрығымен бекітіледі. Осы уақытта магистранттың ғылыми-зерттеу/тәжірибелік-зерттеу
жұмысы мен магистрлік академиялық дәрежесін алуду орындауды қадағалайтын ғылыми
жетекшісі тағайындалады. Магистрлік диссертацияны орындау әр түрлі мамандықтармен
қатар келген жағдайда қосымша ғылыми жетекші және ғылыми кеңесшілер тағайындауға
мүмкіндік беріледі.
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11. Кафедра ұсынатын магистрлік диссертациялардың тақырыптар тізімі жыл сайын
кем дегенде 30% -ға жаңартып, магистранттарға негізгі және қолданбалы ғылыми зерттеулер
бағдарламалары бойынша университет және кафедра жүзеге асыратын ғылыми жобалар
шеңберінде диссертациялық зерттеулер дайындау мүмдігін қамтамасыз ету тиіс.
12. Магистрантқа оның даму орындылығы қажетті түрде негіздей отырып, магистрлік
диссертация тақырыбын таңдау және ұсыну құқығы беріледі.
13. Дайындаудың ғылыми және педагогикалық бағытындағы магистратураның кәсіби
оқу бағдарламаларымен білім алушының ғылыми-зерттеу жұмысы:
- диссертация қорғалатын мамандықтың негізгі мәселелеріне сай болуы;
-өзекті болуы, ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығының болуы;
- ғылым мен тәжірибенің қазіргі заманғы теориялық және технологиялық
жетістіктеріне негізделген болуы;
- зерттеудің қазіргі заманғы әдістерін пайдалана отырып жүзеге асырылуы;
- негізгі қорғау ережелері бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік және практикалық)
бөлімдерді қамтуы;
- білім саласындағы үздік әлемдік тәжірибелерге сүйенуі керек.
14. Профильдік бағыттағы магистратураның кәсіптік оқу бағдарламалары бойынша
білім алушылардың тәжірибелік-зерттеу жұмысы:
- қорғалатын диссертациясының мамандығының негізгі проблемаларына сай келуі;
- ғылым, техника, өндірістің соңғы жетістіктеріне негізінделген және нақты
практикалық ұсыныстар, тәуелсіз шешім және басқа да әкімшілік міндеттерді қамтуы;
- алдыңғы қатарлы ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы жүзеге асуы;
- негізгі қорғау ережелері бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік және практикалық)
бөлімдерді қамтуы керек.
15. Ғылыми-зерттеу/тәжірибелік-зерттеу жұмысын орындау және магистрлік
диссертация жұмысын дайындау бітірушінің келесі негізгі құзыреттіліктерін қалыптастыруға
ықпал етуі тиіс:
- ақпаратты табу, өңдеу және кәсіби мақсаттарда пайдалана білу;
- жоғары мамандандырылған теориялық білімдері мен ғылыми-зерттеу және кәсіби
міндеттерді шешуге негіз болатын практикалық дағдылардың болуы;
- эмпирикалық (зерттеу) материалды өңдеу әдіснамасын мен әдістерін білу және
оларды ғылыми-практикалық қызметте пайдалана білу;
- сыни ойлау қабілеті және кәсіби білімдерін, соның ішінде толассыз сипаттағы,
пайдалана алу;
- Жаңа білім мен әдістерді жасау және әр түрлі салалардан білімді біріктіру мақсатында
ғылыми-зерттеу және/немесе инновациялар үшін қажетті проблема шешудің
мамандандырылған дағдылары болуы;
- Қарым-қатынас дағдылары мен өз ойын логикалық және дәлелді білдіруге, командада
жұмыс істей алатын, кәсіби білімі мен кәсіби қызметіне қосқан үлесі үшін жауапкершілікті
өз мойнына алатын қабілеті болуы;
- Таңдаған мамандығы саласында бастапқы нақты мәселені шешу мүмкіндігі;
- Күрделі және күтпеген және жаңа стратегиялық тәсілдерді талап ететін кәсіби
жағдайларды басқару және түрлендіруге қабілетті болуы.
16. Магистрлік диссертация мынадай талаптарды қанағаттандыруы тиіс:
- жұмыста зерттеулер жүргізілуі немесе ғылымның осы саладағы өзекті мәселелері
шешілуі керек;
- жұмыс маңызды ғылыми міндеттерді анықтау және оларды шешуге негізделуі қажет;
- шешімдер ғылыми негізделген және сенімді, ішкі бірлігі бар болуы тиіс;
- диссертация жеке жазылуы керек.
17. Магистрлік диссертация мазмұны жаңа факторлар, құбылыстар, заңдар, немесе
басқа да бұрыннан белгілі ғылыми позициялар немесе жаңа аспектілердегі ережелерді
қорытуды қоса алғанда, түбегейлі жаңа материал болып табылады.
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18. Магистрлік диссертация мазмұны ғылыми зерттеулер алғышарттарын, оның барысы
мен нәтижелерін көрсетеді. Магистрлік диссертация барлық диссертациялық жұмыстың
сипаттамаларын қамтиды. Диссертацияның мазмұнында таңдалған тұжырымдамасын
пайдасына салмақты дәлелдер ұсынылуы тиіс. Оған қайшы көзқарастарға мұқият талдау
және сынақ бағалау жүргізілуі керек. Талқылау және пікірталастық материалдар
диссертацияның элементтері болып табылады.
19. Магистрлік диссертацияның мазмұнында келесі ережелер қамтуы тиіс:
- зерттеу тақырыбының өзектілігін, теориялық және практикалық маңыздылығын
негіздеу;
- ғылыми-зерттеу бағытына сәйкес мәселенің жағдайын талдау;
- зерттеудің мақсаттары мен нақты міндеттерін қою;
- зерттеу объектісі мен пәнін анықтау;
- әдіснамасы және зерттеу әдістерін таңдау;
- зерттеу кезеңдері мен үрдісінің сипаттамасы;
- қорытындыларды тұжырымдау мен алынған нәтижелерін бағалау;
- алынған нәтижелердің негізділігі, сенімділігіжәне ғылыми жаңалығын анықтау.
20. Қорғауға ұсынылған магистрлік диссертация нәтижелері жариялануы тиіс.
Жарияланған еңбектердің ең аз саны - бір ғылыми мақала. Жарияланымдарға
предпатенттер(патенттер), баяндамалар халықаралық, республикалық және аймақтық
конференциялардың тезистері, аналитикалық шолулар теңестіріледі.
3. Магистрлік диссертацияның құрылымы және жобалануы
21. Магистрлік диссертацияны құрылымдық элементтері:
- титулдық бет (қосымша а);
- үш тілде (қазақ, орыс және ағылшын) бір беттік түйіндеме;
- мазмұны;
- нормативтік сілтемелер;
- анықтамалар;
- белгілер мен қысқартулар (қажет болған жағдайда);
- кіріспе;
- бөлімдер, бөлімшелер және тармақтардан тұратын негізгі бөлігі (соңғылары қажет
болған жағдайда);
- қорытынды;
- қолданылған әдебиеттер тізімі;
- қосымша (қажет болған жағдайда).
22. Титулдық беті диссертацияның бірінші беті болып табылады және өңдеу және
құжат іздеу үшін қажетті ақпарат көзі болып табылады. Диссертацияның титулдық
бетінде келесі ақпараттар беріледі:
- Диссертация жүргізілген ұйымның атауы;
- мамандық атауы және шифры;
- Диссертация мәтіні қолжазба бойынша жасалғанына сілтеме;
- Диссертация атауы;
- Ізденушінің аты-жөні;
- ғылыми жетекшінің аты-жөні;
- диссертация дайындалған қалалық және жылы.
Титулдық бет А Қосамшасына сәйкес толтырылады. Титулдық бетте ізденішінің,
ғылыми жетекшінің, сондай-ақ кафедра меңгерушісінің жеке қолы болу керек. Титулдық
бет диссертацияның жалпы нөмерленуіне кіреді. Нөмер титулдық бетте көрсетілмейді.
23. Түйіндемеде жұмыстың көлемі, иллюстрациялық материалдың саны, зерттеудің
негізгі идеялары мен қорытындылары, алынған нәтижелердің жаңалығының деңгейі және
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практикалық маңыздылығы туралы егжей-тегжейлі мәліметтер көрсетілуге тиіс.
Түйіндеме көлемі бір бет аспауы тиіс.
24. Диссертацияның мазмұны кіріспе, барлық бөлімдердің, бөлімшелердің,
тармақтардың реттік нөмірлері және атауларын, қорытынды, қолданылған әдебиет
көздері тізімі және диссертация элементтерімен басталатын бет нөмірлері бар
қосымшанынң атауын қамтиды.
25. «Нормативтік сілтемелер» құрылымдық элементі диссертация мәтінінде
сілтемесі берілген стандарттар тізімін қамтиды. Сілтемелік стандарттарды тізімі «Осы
диссертацияда келесі стандарттарға сілтемелер қолданылды» деген сөздермен басталады.
Тізімде стандарттардың белгілеулері және белгілеулердің тіркеу нөмірлері өсу тәртібімен
келтірілген атаулары кіреді.
26. «Анықтамалар» құрылымдық элементіне диссертацияда пайдаланылатын
терминдерді нақтылау немесе тұжырымдау үшін қажет анықтамалары кіреді.
Анықтамалар тізімі мына сөздермен басталады: «Бұл диссертацияда сәйкес
анықтамаларымен келесі терминдер қолданылады».
27. «Белгілеулер мен қысқартулар» құрылымдық элементі диссертацияда
пайдаланылатын шартты белгілер мен қысқартулар тізімінен тұрады. Белгілеулер мен
қысқартулар жазбасы диссертация мәтінінде олардың аталуына қарай Қажетті
түсініктемесімен бірге алфавит бойынша келтіріледі. Анықтамалар, белгілеулер мен
қысқартуларды «Анықтамалар, белгілеулер мен қысқартулар» құрылымдық элементінде
келтіруге рұқсат етіледі.
28. «Кіріспе» құрылымдық элементінде мәселенің қазіргі жай-күйін бағалау,
тақырыпты дамыту үшін негіздеме және бастапқы деректер, бұл ғылыми-зерттеу
(эксперименталды-зерттеу) жұмысын жүргізу үшін негіздемесі болуы тиіс. Кіріспеде
жұмыс тақырыбының теориялық және практикалық маңыздылығығ өзектілігі мен
жаңалығы көрсетілуі тиіс, зерттеу нысаны мен пәні, әдiстемелiк және зерттеу әдістерін
таңдау, зерттеу мақсаты және нақты міндеттері анықталуы қажет.
29. Диссертацияның негізгі бөлігі ғылыми-зерттеу, шешу әдістері және олардың
салыстырмалы бағалау бағыттары, зерттеу таңдалған әдіснамасы жалпы сипаттамасы
(эксперименттік зерттеу) жұмысы, жаңа материалдар, немесе бұрын басқа зерттеу
тұрғысынан немесе жаңа перспективалы аспектіде белгілі жағдайды жалпылау түрлі
қамтуға тиіс. Бұл бөлігінде отандық және шетелдік операциялар нәтижелерімен
салыстыру, толықтығын шешім postvlennoy мәселенің бағалауды қоса алғанда, ғылымизерттеу нәтижелерін, компиляция және бағалау қамтылуға тиiс.
30. Магистрлік диссертацияның қорытындысы қамтуға тиіс:
- Зерттеу нәтижелері бойынша қысқаша қорытындылар;
- қрйылған міндеттерді шешу толықтығын бағалау;
- Нәтижелерін нақты қолдану бойынша ұсынымдар мен бағдарларын дамыту;
- Іске асырудың техникалық және экономикалық тиімділігін бағалау.
31. «Әдебиеттер тізімі» құрылымдық элементі диссертацияның жазу кезінде
пайдаланылатын көздер туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Әдебиеттер тізімі Қосымша В-ға
сәйкес жүзеге асырылады. Магистрлік диссертацияны дайындау кезінде зерттелген
тақырып бойынша халықаралық жетекші ғылыми журналдарда жарияланған жалпы
санының кемінде 30% мөлшерінде қазіргі ғылыми мақалаларды пайдалану ұсынылады.
32. «Қосымша» құрылымдық элементінде жасалған диссертацияға байланысты
материалдарды қамту ұсынылады.
33. Магистрлік диссертациялар мемлекеттік немесе орыс тілінде жасалады.
34.
Магистрлік
диссертацияны
жобалауға
техникалық
сипаттамалары
диссертациялар үшін белгіленген талаптарына (Қосымша Б-Д) сәйкес болуы тиіс.
Диссертация дайындау кезінде табылған қателер, графикалық алшақтық ақ бояумен жою
немесе қара сия, паста қолданып - қолжазба негізінде кескіндемелік түзетуге рұқсат
етіледі. Аты-жөні, ұйым атаулары, өнім атаулары және жалқы есімдер диссертацияда
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түпнұсқа тілінде беріледі. Жалқы есімдерін транслитерация және бастапқы атауы (бірінші
пайда болған) қосылған диссертация тілі тұрғысынан беруге рұқсат.
35. Магистрлік диссертация А4 ақ қағаз парақтың бір жағында, бір-интервал Times
New Roman қаріпімен, кегль 14 компьютерлік әдіспен жүргізілуі тиіс, жиектер: -30 мм
сол жақ, оң жақ - 10 мм, жоғарғы - 15 мм, төменгі - 20 мм.
Магистрлік диссертацияны ұсынылған көлемі жаратылыстану ғылымдары және
техникалық мамандықтар үшін 60-80 бет, әлеуметтік-гуманитарлық мамандықтар
бойынша диссертациялық көлемі 100-120 бетке дейін жетуі мүмкін. Қосымшалар
диссертацияның көрсетілген көлеміне енбейді.
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Б қосымшасы
Диссертацияның құрылымы мен беттерді номерлеу
Диссертациялық жұмыс құрылымдық элементтерінің атаулары: «Мазмұны»,
«Нормативтік сілтемелер», «Анықтамалар», «Белгілеулер мен қысқартулар», «Кіріспе»,
«Қорытынды», «Пайдаланылған әдебиеттер тізімі» осы элементтердің аты болып
көрсетіледі.
Диссертациялық жұмыс тараулар мен бөлімдерге бөлінеді. Әрбір тарау мен бөлім
толық қарастырылған бір ақпаратты қамтиді.
Барлық тараудың аттары жалпы диссертациялық жұмыс тақырыбын, ал бөлімдердің
аты сәйкес тараудың тақырыбын ашып көрсету керек. Тараулар мен бөлімдердің аттары
қысқа әрі нақты түрде олардың мазмұнын көрсету керек.
Тараулар мен бөлімдердің аттарын абзацтан және бас әріптен бастап, астын сызбай
және соңында нүкте қоймай жазу керек. Егер атау екі сөйлемнен тұрса, онда оларды
нүктемен бөледі.
Диссертациялық жұмыс беттерін араб цифрларымен номерлеу керек. Беттер санын
төменгі жақтың ортасына нүктесіз орналастыру керек.
Титул парағы жалпы номерлеуге кіреді. Титулдық бетте бет санын көрсетпейді. Басқа
беттерде жеке орналасқан иллюстрациялар мен кестелерді дипломдық жұмыстың (жобаның)
жалпы номерлеуіне қосады.
А3 форматында жасалған иллюстрациялар мен кестелерді бір бет деп есептейді.
Диссертациялық жұмыс тарауларының реттік номерлері болуы керек және араб
цифрларымен нүктесіз белгіленіп, абзацтан басталуы керек. Әр тараудың шеңберіндегі
бөлімдер де номерленуі тиіс. Бөлімдердің номерлері нүкте арқылы бөлінген тарау мен
бөлімдердің номерілерінен тұрады. Бөлімнің номерінен кейін нүкте қойылмайды.
Тараулар екі немесе одан да көп бөлімдерден тұруы мүмкін.
Егер диссертацияның бөлімшелері болмаса, тармақ номерлері әр тараудың шеңберінде
болуы тиіс, пункт номері нүкте арқылы бөлінген тарау мен тармақ номерілерінен тұрады.
Бөлімше нөмерінің соңында нүкте қойылмайды.
Мысал – диссертацияның бірінші және екінші бөлімдерінің номерленуі.
1. Типтер және негізгі өлшемдер
1.1
1.2
1.3
2. Техникалық талаптар
2.1
2.2
2.3

Егер диссертацияда бөлімшелер болса, тармақтар бөлімше шеңберңнде номерленуі
тиіс, тармақ номері нүктемен бөлінген бөлім, бөлімше және тармақ номерлерінен тұрады.
Мысал - Диссертацияның үшінші бөлімі бірінші бөлімшесі тармақтарының номерленуі
3 Сынау әдістері
3.1 Аппараттар, материалдар және реагенттер
3.1.1
3.1.2

Бөлім бір бөлімшеден тұратын болса, онда бөлімше нөмірленбейді. Бөлімше бір
тармақтан тұратын болса, тармақ нөмірленбейді.
Мәтін ғана олар бүкіл диссертация шегінде сериялық нөмірін нөмірленген
элементтерге бөлінеді болса.
Параграфтар, қажет болған жағдайда, мысалы, әрбір абзацтың ішінде сериялық
нөмірлері болуы тиіс тармақшаларында бөлінуі мүмкін: 4.2.1.1, 4.2.1.2, т.б.
Элементтердің ішінде немесе ішкі аудару азайтылуы мүмкін. Әрбір аударым сызықша
немесе, қажет болған жағдайда, келесі, кіші әріптерден бір құжатта анықтамалық (е
қоспағанда, S, D, A, ч, с, с, б), бандаждарды орналастырылған содан кейін керек алдында.
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Толығырақ ақпарат алу үшін тізімдер мысалда көрсетілгендей, ойығы жылғы
бандаждарды және жазуды орналастырылған содан кейін араб сандарды пайдалану қажет.
Мысал
а) ___________
б) ___________
1) ______
2) ______
в) ___________

Диссертация екі немесе одан да көп бөліктен тұрады, онда әрбір бөлігі өзінің сериялық
нөмірін болуы тиіс. Әрбір бөлігінде саны осындай «2-бөлім» Диссертациялық түрі көрсете
астында алдыңғы бетінде араб сандарын, СЕ.
Диссертацияның әрбір құрылымдық элементі жаңа парақтан (беттен) басталуы тиіс.
Бөле диссертация мен диссертацияның бөлігі болып табылады өтініштер, дәйекті
болуы тиіс.
Иллюстрацияларды рәсімдеу
Суреттер (суреттер, карталар, диаграммалар, схемалар, компьютерлік басып,
диаграммалар, фотосуреттер) дереу олар алғаш рет немесе келесі бетте көрсетілген мәтіннен
кейін диссертация орналастырылуға тиіс. Суреттер түсті, соның ішінде компьютер арқылы
жүзеге асырылуы мүмкін. Барлық суреттер Диссертацияда аттарын берілуі керек.
Диссертацияда орналастырылған Суреттер, кестелер, диаграммалар, схемалар,
иллюстрациялар, жобалық құжаттама (КҚБЖ) бірыңғай жүйесінің мемлекеттік
стандарттарға сай келуi керек.
Компьютерлік басып шығару пайдалану арқылы сызбалар, графиктер, диаграммалар,
диаграммалар орындау рұқсат.
A4 қарағанда аз Photographs стандартты ақ қағазда жабыстыру керек.
Суретте өтінімдерді қоспағанда Суреттер нөмірленген араб цифрларымен нөмірленеді.
Бір сурет болса, онда ол «Сурет 1» жолдың ортасында, сөз «сурет» және оның атауы
тағайындалады.
Бөлімнің ішіндегі рұқсат нөмірленген иллюстрациялар. Бұл жағдайда, иллюстрациялар
саны, бөлімі нөмірі және нүктелермен бөлінген мысалдарының сериялық нөмірі, тұрады.
Мысалы, «1.1-сурет»
Сурет, қажет болған жағдайда, атауы мен түсіндірме ақпарат (айдарындағы жазу мәтін)
болуы мүмкін. құрылғының Мәлім - 1-сурет: төмендегідей сөз «сурет» және оның аты
деректер мен түсіндірме мүмкіндігі кейін орналастырылады.
Әрбір өтінім бойынша суреттер қолдану саны белгілердің қосымша араб цифрларымен
жеке нөмірлеуді ұсынады. Мысалы, сурет A3
иллюстрациялар қосымшада G. сәйкес жасалған
Иллюстрацияға сілтеме кезде бөлімнің шегінде нөмірлеу кезінде «, суретте 1.2 сәйкес
...» толассыз нөмірлеу кезінде «суретте 2-тармағына сәйкес ...» және жазбаша болуы тиіс.
Кестелерді жасау
Айқындық және салыстыру көрсеткіштердің оңай үшін пайдаланылатын кестелер.
кесте атауы қысқа, дәл болуы, оның мазмұнын көрсетуі тиіс. кесте атауы, сол жақтағы
үстелге жоғарыда сызықша арқылы оның саны бір жолда ешқандай абзацы орналастырылуы
тиіс.
Сіз беруге кезде кестеде атауы кестені анықтау, тек кестенің бірінші бөлігінің төменгі
көлденең сызық орналасқан, жұмсамайды.
үстел бірден алғаш рет аталған, онда мәтіннен кейін немесе келесі бетте диссертацияда
орналастырылуы қажет. Барлық кестелер диссертация сілтеме болуы тиіс. Анықтамалық
оның нөмірін көрсете отырып сөз «үстел» жазу керек қайда.
Жолдардың үлкен саны бар кесте келесі параққа (бетке) берілуі мүмкін. «1 кестенің
жалғасы»: Сіз келесі параққа (бетке) кестені жылжытқан кезде, «Кесте» сөзі және оның саны
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жазбаша сөз «жалғасы» және, мысалы, кесте нөмірі көрсетіледі басқа бөліктерінде, үстел
бірінші бөлігінде сол бір рет көрсетілген. Егер басқа параққа (бетке) кестені жылжытқан
кезде атауы тек бірінші бөлігінде орналастырылған.
Графиктің көп кесте бірдей беттегі шеңберіндегі басқа бірінің астына бөлінеді және
орналастырылуы мүмкін. Шетке - бет өлшеміне тыс жерлерде кестенің жол және баған,
кестенің әрбір бірінші жағдайда екінші жағдайда, басын қайталайды болса.
Кестенің мәтіні бағанында әртүрлі желілері қайталанған бір сөзден тұрса, оның жазу
бірінші тырнақша ауыстырғаннан кейін рұқсат етіледі; Баға - екі немесе одан да көп сөзден
болса, онда оның бірінші қайталау, содан кейін «деген сөздерден бірдей» және
ауыстырылады. Тырнақша қою орнына сандарды, мөртабандарды, белгілері қайталанатын,
математикалық және химиялық таңбалары рұқсат етілмейді. Кесте жолына сандар немесе
басқа да деректер, содан кейін ол сызықша қойылады істемесе.
Сандық материалдық әдетте кесте түрінде жасалған. Кесте Мысал 1-суретте
көрсетілген.
Кесте ___________ –– _________________
номер
кестенің аталуы
Бағандардың
тақырыбы

Басы

Бағандардың
тақырыпшалары
Жолдар
(горизонтал
қатарлар)

Қыры

Бағандар

Үстелдер өтініштер нөмірленген араб сандарымен нөмірленуі тиіс қоспағанда
Кестелер,.
Осы бөлімде аясында рұқсат нөмірленген кестелер. Бұл жағдайда кестенің саны бөлімі
саны және нүктелермен бөлінген кестенің реттік нөмірінен тұрады. Кестелер әрбір
қосымшасы саны белгілердің қосымша араб цифрларымен жеке нөмірлеуді ұсынады.
Құжат кесте болса, онда ол қосымшада келтірілген болса, ол «1-кесте» немесе «Кесте
В.1» жапсырмалары болуы керек.
Диаграмма және кесте жолдары сингулярлық түрде бас әріппен жазылады газеті, және
Санау субтитрлер - кіші хатпен, олар тәуелсіз мәні бар, егер олар атағына ұсыныс жасауға
немесе капиталдандырылған болса. Тақырыптар мен қосалқы балл үстелдер соңында
қоймаңыз.
Сол жақ Кестелер, оң және төменгі, әдетте сызықтар шектейді. Ол мәтіннен кіші
кестеде қаріп өлшемін қолдануға рұқсат етіледі.
Акцияларды тақырыптары мен тақырыпшалар басынан және диагональ желілерін санау
рұқсат етілмейді.
Олардың болмауы кестенің пайдалануды кедергі болмаса, кестенің жолдарды таңбалау
көлденең және тік сызықтар, мүмкін жоқ болса.
Әдетте кестеде параллель қатарларға жазылған газеті саны,. Қажет болған жағдайда, ол
атақтары санау перпендикуляр орналасуы болуы мүмкін. кестенің басшысы желісі кестенің
қалған бөлігінен ажырап тиіс.
Диссертацияның кестелердің Мысал D. қосымшада берілген
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Жазбаларды, формулалар, теңдеулер, сілтемелерді, анықтамалар, шартты белгілер мен
қысқартулар тізімі, анықтамалар мен бағдарламалардың тізімін жасау
«Ескерту» сөзінен абзацпен әріппен басылған болуы тиіс және ерекше атап емес.
Қажет болған жағдайда Ескертулер мәтін, кестелер немесе графикалық материалдың
мазмұнына түсініктеме немесе анықтамалық деректер, диссертацияда әкеледі. Ескертулер
талаптар болмауға тиіс.
Ескертулер жазбаларды қамтиды мәтін, графика немесе кестеге, кейін тікелей
орналастыру керек. Егер бір ескерту, сөзден кейін «Ескерту» сызықша қойып, ескерту бас
әріппен жазылады. Бір ескерту нөмірленбейді емес. Нотада Бірнеше ұпай қалдырмай араб
цифрларымен тәртібінде нөмірленеді. Үстелге Ескерту кестенің ұшын білдіретін сызықтың
Жоғарыдағы кестеде соңында орналастырылады.
Мысал
Ескерту - Сілтемелер жапсырмалар басып шығармаңыз.
Нотада Бірнеше араб сандарымен тәртібінде нөмірленеді.
Мысал
Ескертулер
1 Сілтемелер жапсырмалар басып шығарылмайды;
Нотариалды расталған 2 құжаттар;
3 ұйымының басшысы дейді

Формулалар мен теңдеулер жеке жолда мәтіннің бөлінуі керек. Әр формула немесе
теңдеудің жоғары және төмен кем дегенде бір бос жолды қалдыру керек. Теңдеу бір жолға
сыймаса жоқ болса, онда ол теңдік белгісімен (=) кейін немесе плюс белгісі (+) кейін көшіп,
минус керек (-), көбейту (*), бөлу (, немесе басқа да математикалық белгілерден, басында
белгісі Сіз көбейту операциясын өрнектейтін белгіде формула тасымалдаған кезде келесі
жолы белгісі «X» пайдаланыңыз. қайталанады.
Рәміздерді және коэффициенттер сандық мәндері түсіндіру олар формулада болып
табылатын сол ретпен формула бойынша тікелей әкелуі тиіс.
Диссертациялық жұмыста формулалар жолда оң жақ жақшаға араб цифрларымен бүкіл
диссертация шегінде реттік нөмірлеуді нөмірленуі тиіс. Тіркеу түсіндірме жазба мәтін
редакторы MS Word жүзеге асырылады болса, онда формулалар жиынтығы сіз формула
редакторы Microsoft Equation немесе Математика түрі пайдаланғыңыз келетін.
Пример

d2y
dy
5
 a1 t   a2 t  y  2 sin t 
cos3t ,
2
dt
2
dt
m 2
.

E

(1)

(2)
 mgh
2
Қосымшада формулалар, осындай формула (В.1) ретінде әрбір сандық белгілеу
қолданбаларды, қоспас бұрын әрбір бағдарламаның ішіндегі араб сандары бөлек нөмірлеу
нөмірленуі тиіс.
Жақшада келтірілген формуланың реттік нөмірлеріне Мәтіндегі сілтемелер. Мысал - ...
формула (1).
Формулалардың нөмірлеу бөлімінде шеңберінде рұқсат етіледі. Бұл жағдайда, формула
бөлім нөмірі мен мысалы (3.1) үшін нүкте арқылы бөлінген формулалар, сериялық нөмірі
саны болып табылады. математикалық теңдеулер диссертация сипатталған процедура
формулалар бірдей.
Диссертация қара сия әдісі қолмен формулалар және теңдеулер орындау рұқсат етіледі.
тіркеу АННОТАЦИЯ, стандарттарға, техникалық және басқа да құжаттар бойынша
нұсқауларға диссертация рұқсат сілтемелер, олар толық және мағыналы тиісті талаптарын
анықтау және құжаттың пайдалану қиындықтар тудыруы емес екенін көрсетті.
Анықтамалық тұтастай немесе секциялар, және қосымшаларда құжатқа енгізілуі тиіс.
Тармақшаларында, тармақтардың, кестелер, сондай-ақ көрнекіліктерге сілтемелер, осы
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нұсқаулықтың бөлімшелерден, тармақтардың, кестелер, суреттер және басқа, рұқсат
етілмейді.
Стандарттар мен техникалық шарттарға сілтеме кезде осылайша олардың бекіту жылды
көрсету үшін рұқсатыңыз жоқ, тек өз жіктеуді көрсетеді, әдебиеттер тізімінде стандарт
толық сипаттамасы берілген.
Пайдаланылатын көздеріне сілтемелер жақшада берілуі керек.
Қашан бетті тиісті сериялық нөмірі дақпырт көзінен қоспағанда шаршы жақшада, бір
көзден аттарын қайталады.
анықтамалар, шартты белгілер мен қысқартулар, символдар, таңбалардың, дене
бөлімшелер мен терминдер тізімі бағанын орналасуы керек. Олардың егжей-тегжейлі
транскрипт - реті бойынша немесе алфавит Сол төмендету, таңбаларды, таңбаларды, дене
бірлік, оң және шарттарын әкеледі.
Көздері туралы ақпарат алу үшін диссертация мәтінінде көздеріне сілтемелер реті
бойынша орналастырылуы тиіс және азат үшін нүктесі және баспа жоқ араб цифрларымен
нөмірленеді.
Қосымшалар оның кейіннен босату парақ үшін немесе жеке құжат ретінде
диссертацияның жалғасы ретінде ресімделеді.
барлық қосымшалар үшін диссертация мәтіні сілтемені берілуі керек. Өтініштер
диссертация мәтінінде сілтеме жасау орналасқан.
Әрбір өтініш беттің жоғарғы ортасында сөз «өтінім», және оның мақсаттағы дәрежесін
көрсететін жаңа беттен бастау қажет.
өтініш жеке капиталдандырылған мәтініне қатысты симметриялы жазылған тақырыбы
болуы керек.
Бағдарламалар хаттар E, 3, және, О, Н, L, N, б қоспағанда, А бастап, орыс әліпбиі
астанасы әріптерін жәйттерді Сөз «қосымша», оның ретін көрсететін хатпен кейіннен кейін.
Мен O, хаттар қоспағанда, әліпбидің тағайындау қолдану хаттар рұқсат
Орыс және латын алфавитінің әріптерімен толық пайдалану жағдайда араб
цифрларымен таңбалау бағдарламаларды рұқсат.
Құжат бір өтініш болса, онда ол «қосымшасы А» деп аталады.
әрбір өтінім бойынша мәтін, қажет болған жағдайда, әрбір қосымша ішіндегі саны
бөлімдерінде, бөлімшелерінде, тармақтардың, баптардың, бөлінуі мүмкін. Сіз өтінімнің
нөмірі Тағайындалған қойды алдында.
Бағдарламалар нөмірленген беттер диссертация қалған ортақ болуы тиіс.
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B қосымшасы
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1 Төлегенова Г.С. Трансплантацияланған ісіктердің биологиясы. – Алматы: Ғылым,
2003 - 216 б.
2 Ефимов М.Л., Асқарова Г.С. Күнделікті биологиялық ырғақтар және қатерлі өсу //
Қазіргі биологияның жетістіктері. - 2003. - Т. 103, № 2-- С. 255- 270.
3 Пат. 72931 КСРО. Шикізатты өңдеу әдісі / 'Иванов M.И., Малдыбаев Н.К..;
03.30.83 жарық көрген, Бюл. 12. № - 2 с: ил.
4 A.С. 386018. КСРО. Металдар өндіру әдісі. /A.Г. Акатаев, Б.И. Петров; 05.17.81
жарық көрген, Бюль. №15. 2 с: ил.
5 Георгиева Р.С. Қатерлі ісікке шалдыққан науқастардың қан ұю жүйесіндегі
өзгерістер //Экспер. Және клин. Онкол. сұрақтары.: Тр. Онкология мен радиология
институты ғылыми жин.- Алматы, 2004. - С.214-217.
6 Баженов Л.Г., Кулинская Л.Л., Сорочинская И.Н. Сау адамдардың қанындағы
иммуноглобулиндер құрамыныңмаусымдық өзгерістері. //Хронобиол. және хрономед.
бойынша III Бүкілрес. Конф. Док. Тезистері – Ташкент, 1990.-320 б.
7 Садыков Л.П., Березовская И.В. Қоян және егеуқұйрықтардың қан ұю
көрсеткіштерінің маусымдық өзгерістері./Ветеринария институты. – М.,1989. – 230б. –
Деп. В ВИНИТИ 13.09.89, № 5853 – В 89.
8 Процестердің кинетикасын және химиясын зерттеу: НИР туралы есебі /ИмиО
АН Қаз КСРО. – Алматы, 1985. – 240 б. – Инв. № 81047478.
9 Омарова Г.П. Т-1 Саркоманың митоздың белсенділігіне байланысты
эксперименттік терапиясы: өзіндік реф. … Биол.ғыл. канд.: 04.03.04. –М.:МГУ, 2004. -16
б.
10 Vachaspati T., Videnkin A. Evolution of cosmic nets //Psych. Rev. -2003. – Vо1. 46, №
2. – Р. 1133-1140.
11 Паустовский К.Г. Алтын роза //Шығ.: 7 т. – М., 1984. – Т. 3. –С.287-528.
12 ГОСТ Р 51771 – 2001. Радио-электронды тұрмыстық жабдықтар. Кіріс және
шығыс параметрлері мен қосылыстардың түрлері. Техникалық талаптар. – Кіріс. 200201-01. – М: Ресей мем.стандарты: Стандарттар басп., 2001. – IV, 27 с: ил.
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Г қосымшасы
Суретті жобалау үлгісі

Тәулік сағаттары
I – Лейкоцит құрамының тәуліктік ауытқуы. Қисықтардың мағынасы: бақылау (1);
ісіктің өсуінің 2-3 күні (2); өсудің 3-7 күні (3); II – тәуліктік периодтылық коэффициенті (а);
тәуліктік бейімділіктің көрсеткіші (б): А – бейімділіктің болмауы, Б – төмен бейімділік,
В – ақырын бейімділік, Г –күн мен түннің ауысуына жоғары бейімділік.
Сурет 1 – Перифериялық қан лейкоциттері құрамының ауытқуы
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Д қосымшасы
Кестені толтыру үлгісі
Кесте 1 – Лейкоцитарлы формуланың жеке жасушаларын ПХД тарату
Жасуша типі
Нейтрофилдер
Эозинофилдер
Моноциттер
Лимфоциттер

Бақылау
қыс
0,93
1,30
1,07
1,01

жаз
0,87
2,46
1,54
1,03
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ЛСП, 7 күн
қыс
0,91
0,75
0,79
1,04

жаз
1,09
1,46
1,14
0,93

§34
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ БАСЫЛЫМДАРЫН ӘЗІРЛЕУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
1. Жалпы ережелер
1. Бұл ережелер электронды оқулық жасаудың негізгі талаптарын анықтап, ҚР 34.017 –
2005 «Ақпараттық технологиялар. Электронды басылым. Электронды оқулық баспасы»
бабына сәйкестендіріліп жасалған.
2. Электронды оқулық баспасы
 заманауи ғылымның дамуына,студенттер білімі мен қабілетін оқу процесстері
мақсатына байланысты белсенді және шығармашылық түрде қабылдауына жағдай жасауға
 ақпаратқа толы болып, әдістемелік әдістердің сапасымен, анықтылығымен,
логикалық түсініктілігімен және оқу материалдарының реттелгендігімен, сонымен қатар
технологиялық орындаудың жоғары деңгейі мен әдемі безендірілуімен ерекшеленуі тиіс.
2. Негізгі терминдер мен анықтамалар
3. Сандық білім ресурсы (СБР) – білім беру процесстерінде қолданылатын сандық
ақпараттық объектіге жақындатылған, сандық ақпараттық формада сақталып таратылатын
ақпараттық білім беру ресурсы.
СБР функционалдық ерекшелігіне қарай: танымдық, теориялық материалды игеруге
арналған(танымдық аудио және видео дәрістер, кітаптың сандық сипаттамасы және т.с.с),
көрнекі танымдық – материалдың көрнекілік танылуына және модельдеуі үшін
қолданылатын(виртуалды лабораториялар, лаборатория құрылғыларының қызметін
алмастыратын жаттығу құрылғылары), басқарушы – өтілген теориялық материалды тексеріп
есте сақтау үшін(тесттік формалар және есептер мен тапсырмаларды орындауға арналған
формалар).
4. Электронды оқу басылымы (ЭОБ) – магниттік(оптикалық) құрылғыда немесе
локалды, аймақтық немесе глобалды ЭЕМ желілерінде сақталатын оқу құралдарының
электронды түрдегі басылымы.
Электронды оқу басылымы оның мәртебесіне (таңба) және оқу мәліметтерінің
толықтығымен нысанына қарай электронды оқулық, электронды оқу құралы, видео
дәрістер, виртуалды лабораториялық комплекс және электронды кітапдеп бөлінеді.
5. Электронды оқулық – оқу пәнінің жүйелік сипаттамасынан тұратын, техникалық
және ғылыми-әдістемелік жоғары деңгейде дайындалған, бөлімдері берілген басылымның
ISBN белгісі мен ресми мәртебесі бар, басылымның талаптарына толығымен сәйкес келетін
негізгі электронды басылым.
6. Электронды оқу құралы– оқу пәнінің маңызды бөліктерінен тұратын, сонымен қатар
есептер жинағы, анықтамалықтар, энциклопедиялар, карталар, атластар, оқу экспериментінің
нұсқаулығы, тәжірибелік, курстық жұмыстық және дипломдық нұсқаулықтан тұратын,
ұйымның редакциялық-басылымдық кеңесі тағайындайтын берілген басылымның ISBN
белгісі бар,ресми мәртебеге ие негізгі электронды басылым.
7. Видео дәрістердің кешені - оқу пәнінің тақырыптарын бөліп түсіндіретін немесе
белгілі бір мұғалімнің оқу программасының авторлық көзқарасын көрсететін көрнекі оқу –
теориялық басылым.
8. Виртуалды лабораториялық комплекс – белгілі бір дисциплина көлемінде
лабораториялық жұмыс сипаттамасы, орындау барысында туындайтын есептердің шығару
жолдарын көрсететін әдістемелік нұсқаулығы бар электронды басылым.
9. Электронды оқулық – баспадағы оқу басылымының мазмұны бойынша іздеу
мүмкіндігі бар сандық көшірмесі (pdf, djvu форматындағы)болып табылатын электронды
басылым.
286

3. Электронды оқу басылымдарына қойылатын жалпы талаптар
ЭОБ-ның негізгі объектісі берілген оқу дисциплина көлемінде оқылатын және оқу
мақсаттарына сау құрылған СБР болуы тиіс.
10. ЭОБ – да қолданушы интерактивті түрде қарым қатынас жасай алатындай сонымен
қатар ЭОБ-ның толығымен және жеке бөліктері қалай жұмыс жасап жатқандығы түсінікті
болатын формада жазылып, көрнекі және түсінікті интерфейсі болуы керек.
11. ЭОБ – да имитациялы компьютерлік модельдер тапсырмалар мен оқылып жатқан
объектілердің, процестердің және құбылыстардың құрылымын өзгерте алатын ыңғайлы
құралы болуы керек. Оқушының компьютер модельдерімен қатынасы оқу, ғылыми және
дидактикалық есептермен жүргізіліп, оның түсінікті болуына жұмсалатын интеллектуалды
күштің көлемін азайту керек.
12. ЭОБ ашық және жабық айналада қолданыла алуы керек. ЭОБ жабық кеңістікте
тасымалданатын ақпарат көздерінде орналасып жеке компьютерде де желіде де жеңіл
орындалуы керек. ЭОБ ашық кеңістікте глобалды желіде орналасып, жұмыс істеуі үшін
браузер бағдарламаларын қолданады.
13. ЭОБ операциялық жүйе версиясын ескеріп, сонымен қатар қосымша бағдарламалық
құралдарды қажет етпейтін ашық кодты операциялық жүйелерде де орнатылуы керек.
Орнату комплектінде тәуелсіз жұмыс істеуге қажеттінің бәрі болу керек: қаріптер,
мемлекеттік және халықаралық стандарттарға сай драйверлер мен бағдарламалар пакеті.
14. ЭОБ бастапқы кодтарды өзгертпей оның мазмұнына өзгертулер мен жетілдірулер
жасалатындай қарапайым және қолжетімді болу керек. Сонымен қатар ол оқу материалдары
мен статистикалық ақпараттарды қорғай алуы керек.
4. Электронды оқу басылымының мазмұнына және құрылымына қойылатын талаптар
15. ЭОБ (электронды оқулық, электронды әдістемелік құрал, электронды кітап) негізгі
контентте білімді тексеру үшін тесттік сұрақтар және қосымша мультимедиа
компоненттерінен тұрады.
16. Негізгі контентте тапсырмалар, мысалдар, ЭОБ мақсаты мен міндетіне қатысты, оқу
материалының барлығы болу керек. Теориялық материал құрамында оқу курсы бойынша
өзекті ақпарат болуы тиіс және ол алдыңғы тақырыптарды қайталауды қажет етпей өзіндік
оқу, тапсырма орындау және білім тексерісінен өту үшін жеткілікті болу керек. Оқу
материалын жеткізу түсінікті, нақты, толық және қарама-қайшылықтарсыз болу керек.
1) Мысалдар сұраққа жауаптын тұжырымдамасын, тапсырманың шешімін, жаттығуды
орындаудағы теориялық материалдардың маңызды жеке аспектілерінің егжей-тегжейлі
талқылауды қамтамасыз ету қажет және т.с.с
2) Тапсырманы талқылау үшін оның ойдағыдай пішініне сонымен қатар күткен
нәтижелердің талаптарына, орындалған әрекеттің алгоритмін түсіндірумен болу керек.
17. Тесттер сұрақтан және оның жауап нұсқалардан құрауы қажет. Оқу материалынан
алған терең білімнің арқасында оқытушы дұрыс жауабын таба алатындай, бұрыс жауаптары
өз мазмұнына сай дұрыс жауапқа жақын болу керек. Тесттер құрамында құрушылардың
әрекеті мен жауабындағы көп кездесетін қателіктер туралы ескертулер және оларды жөндеу
мен қателеспеу үшін түсіндірмелер болуы мүмкін. Тест тапсырмаларының түрлері.
1) Көптің біреуі – тек біреуі дұрыс болатын бірнеше жауап нұсқасы. Автор
қайсысының дұрыс екенін нақты көрсетуі керек.
2) Көптің көбі – бірнешеуі дұрыс болатын бірнеше нұсқа. Автор қайсысының дұрыс
екенін нақты көрсетуі керек.
3) Енгізу алаңы – автор енгізген барлық нұсқалар дұрыс болады. Тыңдаушы енгізген
нұсқа автордың бір нұсқасымен сәйкес болса оның жауабы дұрыс деп саналады.
4) Сәйкестік – ұғымның бірнеше жұбы.
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5) Реттеу – қолданушы реттеу керек ұғымдардың жиыны.
6) Ия/Жоқ – қолданушы ия немесе жоқ деп жауап беруге тиісті. Ал автор жауаптың
қайсысы дұрыс екендігін алдын ала көрсетуі керек.
7) Суреттегі аймақ – сұрақ пен суреттің автормен көрсетілген байланыс, қолданушы өз
кезегінде жауап ретінде сол бөлікті таңдау керек.
8) Бірнеше сөздің бос орындары - Автор бірнеше сөзі жоқ сөйлемдерді құрады.
Қолданушы оны толтыруы керек. Автор бір сөздің орнына дұрыс жауап ретінде бірнеше
сөзді қолдана алады.
9) Бірнеше енгізу орындары – тыңдаушыға бірнеше сөзді теруге тапсырма беріледі.
Автор әр алаңға дұрыс жауап ретінде бірнеше ұғымды енгізе алады.
18. Қосымша мультимедиа компоненттеріне кіретіндер: оқу курсында қарастырылатын
объекті, процестер және құбылыстардың ең маңызды жақтары мен жағдайларын көрсету мен
ашу үшін қажетті қосымша дидактикалық материалдарды көрсетуге арналған графика,
аудио, бейне. Электронды кітапқа қосымша мультимедия компоненттері сәйкесінше
кірмейді.
19. ЭОБ – оқу бейне лекциясы 3 негізгі этаптан тұрады:
1) Кіріспеде дисциплина тақырыбын зерттеудің мақсаты мен мәселелерін анықтау
керек, кәсіпқой дайындық дисциплиналарымен байланысын көрсетіп, оқылатын
материалдың ерекшеліктерін атап өту керек.
2) Ақпаратты толық меңгеру үшін ойлаудың 3 дәрежесі белсенді болу керек: пәндіксезімдік, түсініктік-логикалық және бейнелі-эмоционалдық.
3) Материалды жақсы меңгеру үшін оқу бейне лекцияны жеке бөліктерге өлген дұрыс.
Мүмкіндігінше оқу материалын пәндік-сезімдік ойлаудан түсініктік-логикалық және
(немесе) бейнелі-эмоционалдық ойлауға өтетін 6, 12, 24 минутты интервалдарға бөлген жөн.
4) Оқу бейне лекциясын жасау кезінде сөйлесудің табиғи, әңгімелік сонымен қатар
шартты түрі қолданылады: суреттер, математикалық, химиялық, логикалық формулалар мен
өрнектер, сонымен қатар техникалық әдістер: Компьютерлік анимация, фон, ақпарат пен
лектордың сөздерін сәйкестендіру, көлемді виртуалды моделдер, ақпаратты көп экранды
түрде көрсету.
5) Оқу материалын көрсету монотонды болмау керек.
6) Оқу бейне лекциясына әртүрлі демонстрациялық материал қосылады (авторлық
құқықты сақтау арқылы).
20. ЭОБ контенті оқудың үшдеңгейлі семантикалық бірліктеріне бөлінуі тиіс: 1 деңгей
– модульдер, 2 деңгей – блоктар, 3 деңгей – тақырыптар.
1) Модуль ірі синтаксистік, семантикалық және прагматикалық оқу бірлігі болып
табылады және ол блоктан блокқа өту барысында көлем мен мазмұнның өсуімен бірге
мағыналық байланыстары бар логикалық байланысы бар қатардан тұрады.
2) Блок орташа синтаксистік, семантикалық және прагматикалық оқу бірлігі болып
табылады және ол блоктан блокқа өту барысында көлем мен мазмұнның өсуімен бірге
мағыналық байланыстары бар логикалық байланысы бар қатардан тұрады.
3) Тақырып ең кіші синтаксистік, семантикалық және прагматикалық оқу бірлігі болып
табылады және ол танымды, көрнекті-танымды және басқаратын СОР тұрады.
21. Теориялық материал құрамында оқу курсы бойынша өзекті ақпарат болуы тиіс және
ол алдыңғы тақырыптарды қайталауды қажет етпей өзіндік оқу, тапсырма орындау және
білім тексерісінен өту үшін жеткілікті болу керек.
22. Графика, аудио және бейне - процестер және құбылыстардың ең маңызды жақтары
мен жағдайларын көрсету мен ашу үшін қажетті қосымша дидактикалық материалдарды
көрсетуге арналған.
23. Тезаурус ЭОБ пәндік жағына қатысты терминдер мен қысқартулар сөздігі болу
керек.
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5. Электронды оқу баспалар қызметіне қойылатын талаптар
ЭОБ жұмысында келесі функциялар жүзеге асырылуы керек: пайдаланушыларды
тіркеу; деректерді қорғау; навигация; мазмұнын көрсетуді ұйымдастыру; оқу траекториясын
анықтау; оқыту мен тексеру; тестілеу; статистикалық есеп.
24. Пайдаланушыларды тіркеу функциясы ЭОБ қолданушысы туралы деректерді
енгізу, түзету және жоюды қамтамасыз ету керек.
25. Деректерді қорғау функциясы ЭОБ мазмұны мен тестілеу нәтижелерінің бүтіндігін,
сонымен қатар қолданушыға белгілі бір деректерге рұқсат беріп, басқа деректерге рұқсат
бермеу үшін авторизация жасалуды қамтамасыз ету қажет.
26. Навигация функциясы ЭОБ құрылымы бойынша орын ауыстыруға мүмкіндік беру
керек.
27. Мазмұнын көрсетуді ұйымдастыру функциясы тапсырма орындауды, сұрақтарға
жауап беруді және ағымдағы білімін тексеруді қажет етпей ЭОБ мазмұнымен алдын-ала
танысуға мүмкіндік беруі қажет.
28. Оқу траекториясын анықтау функциясы тестілеу, толық немесе өз таңдауы негізінде
оқу сабақтарының ретін құру мен білім тексеруді қамтамасыз ету керек.
1) Өз таңдауы оқу траекториясына өз еркімен модульдерді, блоктарды және
тақырыптарды ЭОБ мазмұнындағы номерлерін белгілеу арқылы қосуға мүмкіндік беру
керек.
2) Тестілі таңдау оқу траекториясына оқушының ЭОБ оқу материалының барлық
көлемі бойынша алынған тестілеу нәтижесіндегі дұрыс жауаптар жеткіліксіз болған барлық
модуль, блок және тақырыптарды қосуды қамтамасыз ету керек.
3) Толық таңдау оқу траекториясына автоматты түрде ЭОБ барлық модульдері,
блоктары мен тақырыптарын қосуды қамтамасыз ету қажет.
29. Оқыту мен тексеру функциясы оқу траекториясы бойынша теорияны зерттеу,
тапсырмаларды интерактивті орындау, сұрақтарға жауап беру және ағымдағы, аралық және
қорытынды білім тексеру мүмкіндігін қамтамасыз ету керек. Сонымен қатар егер жинаған
дұрыс жауаптар жеткіліксіз болған жағдайда оқушы ағымдағы ЭОБ оқуын қайта өту қажет.
Оқу процесінде имитациялы компьютерлік моделдеу функциясы болуы мүмкін.
30. Тестілеу функциясы нәтижелерді бекіту немесе бекітпеу мүмкіндігінің көмегімен
ЭОБ көлемі бойынша автоматтандырылған тестілеу арқылы бапталатын тестіден өту
уақытын шектеуді ескеру керек.
31. Статистикалық есеп функциясы сұранысқа байланысты оқушының берілген оқу
бірлігін меңгеру дәрежесін және басқа да статистикалық деректерді көрсетуді қамтамасыз
ету керек.
6. Электронды оқу баспаларын дайындау реті
ЭОБ құру түріне байланысты келесі этаптардан тұрады:
32. Электронды кітап жасау келесі этаптардан тұрады:
1) Электронды түрдегі қолжазба негізінде құрылған электронды кітап:
- Қолжазбаны ҰРБК қарастыру мен бекіту.
- Баспадағы қолжазбамен жасалатын түзетушілік жұмыс және ЭОБ құрумен
айналысатын құрылымдық бөлімде қолжазбаны портативті әмбебап (pdf, djvu) форматтарға
аудару.
- Дайын электронды кітапты баспада ҰРБК ұсынатын көлемде басып шығару.
- Дайын өнімді кітапханаға тапсыру.
2) Баспа оқу құралдарына негізделіп жасалынған электронды кітап.
- Баспа оқу құралдарын ғылыми кітапхананың ақпараттық технологиялар бөлімінде
сандық түрге аудару және оны портативті әмбебап форматтарға көшіру.
- Дайын электронды кітапты баспада ҰРБК ұсынатын көлемде басып шығару.
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- Дайын өнімді кітапханаға тапсыру.
33. Электронды оқу құралдарын құру келесі этаптардан тұрады:
1) ҚР ҒБМ таңбасы бар электронды оқу құралы:
- РОӘК қолжазбаны қарастыру мен бекіту.
- Баспадағы қолжазбамен жасалатын түзетушілік жұмыс.
- ЭОБ құрумен айналысатын құрылымдық бөлімде қолжазба негізіндегі электронды оқу
құралын жасау.
- Электронды оқу құралын оқулықтар орталығында сараптама жасау және ҚР ҒБМ
таңбасын басу.
- Дайын электронды кітапты баспада ҰРБК ұсынатын көлемде басып шығару.
- Дайын өнімді кітапханаға тапсыру.
2) Университет таңбасы бар электронды оқу құралы:
- Қолжазбаны ҰРБК қарастыру мен бекіту.
- Баспадағы қолжазбамен жасалатын түзетушілік жұмыс.
- ЭОБ құрумен айналысатын құрылымдық бөлімде қолжазба негізіндегі электронды оқу
құралын жасау.
- Дайын электронды кітапты баспада ҰРБК ұсынатын көлемде басып шығару.
- Дайын өнімді кітапханаға тапсыру.
34. Электронды оқулық жасау келесі этаптардан тұрады:
- Қолжазбаны ҰРБК қарастыру мен бекіту.
- Баспадағы қолжазбамен жасалатын түзетушілік жұмыс.
- ЭОБ құрумен айналысатын лабораторияда қолжазба негізіндегі электронды оқу
құралын жасау.
- Электронды оқу құралын оқулықтар орталығында сараптама жасау және ҚР ҒБМ
таңбасын басу.
- Дайын электронды кітапты баспада ҰРБК ұсынатын көлемде басып шығару.
- Дайын өнімді кітапханаға тапсыру.
35. Дисциплина бойынша бейне лекцияларды дайындау келесі этаптардан тұрады:
- Бейнелекция түсіріліміне ұсыныс туралы факультет әдістемелік бюросының
анықтамасы.
- Бейне лекция түсірімі және монтажымен айналысатын ұйымында бейнені түсіру мен
монтаж.
- Дайын бейне лекцияларды баспада тираждау.
- Дайын өнімді кітапханаға тапсыру.
36. Виртуалды лабораториялық кешен құру келесі процестерден тұрады:
- Виртуалды лабораториялық кешен құру ұсынысы туралы факультет әдістемелік
бюросының анықтамасы.
- Виртуалды лабораториялық кешен құрумен айналысатын ұйымында виртуалды
лабораториялық кешен құру.
- Дайын виртуалды лабораториялық кешенді баспада тираждау.
- Дайын өнімді кітапханаға тапсыру.
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§ 35
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ КУРСЫНЫҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІН
ҚҰРАСТЫРУДЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ
1. Қашықтықтан оқыту курсыныңоқу-әдістемелік кешені (ОӘК)

Қашықтықтан оқытудың негізгі әрі бастапқы ақпаратты-білім беру ортасы бұл оқуәдістемелік кешені болып табылады.
Титул парағы

Аннотация

Курс бағдарламасы
Курспен жұмысы
бойынша әдістемелік
нұсқаулық
Оқу материалдары

Практикум

ОӘК негізгі элементтері
- Оқу орнының аты, факультеті, кафедрасы
- Қашықтықтан оқыту курсының аты, модулі
- Авторлардыңаты-жөні
- Басылым жылы
- Сипаттама (курс кімдерге арналған, оның мақсаттары және міндеті
қандай,
тындаушылардың
қандай
білім
қажеттіліктерін
қанағаттандырады).
- Автор туралы ақпарат (құжаттағы тәрізді ресми емес) және
байланыс мәліметтері
- Курс бөлімдерінің тізімі
- Теориялық бөлімнің оқытылуын, әр түрлі семинар және тәжірибелік
жұмыс түрлері бойынша дайындығын көрсету, яғни курсты оқу
барысында қызметтік сипаттамасын толық жазу.
- Күнтүзбелік-тақырыптық жоспар.
- гипертексттер;
- дәрістер;
- мақала жинағы немесе кітаптан үзінді;
- видеофильмдер
- және т.б. кіреді

Семинарлық сабақтар
- семинар тақырыбының тізімі;
- сабақ жоспары (талқылау сұрақтары)
- дайындыққа арналған деректер көзінің тізімі

Тәжірибелік және лабораториялық жұмыстар, іскерлік ойындар

Бақылау үшін
тапсырмалар жинағы

Глоссарий
Ақпарат көзінің тізімі

- тақырыптар тізімі
- жұмысты орындау үшін талаптар, құралдар, шарттар
- оқу жоспары (зерттеу сұрақтары)
- дайындыққа арналған деректер көзінің тізімі
- есеп түрі
- өзін-өзі бақылау үшін сұрақтар және дұрыс жауаптарымен тестілер;
- аралық тестілер;
- жеке және бақылау жұмыстары үшін тапсырмалар;
- емтихан сұрақтары;
- бітіруші және кәсіби жұмыстарының реферат тақырыптарының
тізімі;
- бақылау тесттері және т.б. кіреді.
- оқу материалының мәтінінде кездесетін анықтамалар мен термин
сөздердің негізгі ағымдары;
- оқу материалында кездесетін есімнама.
- оқу әдебиеттерінің негізгі тізімі;
- қосымша оқу әдебиеттерінің тізімі;
- желілік ресурстарға сілтеме.
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Қашықтықтан оқыту курстары үлкен емес логикалық жабық бөлімдерге (модульдерге)
бөлінуі тиіс. Әр бөлім – бұл белгілі уақытта оқуға арналған арнайы білімдер мен дағдыларды
қамтитын стандартты оқу өнімі, немесе курстық және бақылау жұмысы, сонымен қатар тест,
сынақ және емтихан жұмыстарымен тіркелетін жұмыс сапасының сынақ бірлігі.
Гипермәтін тарау мәтнін кішірек құрылымды бірлік сабақтарына бөледі. Әр бөлім
тақырыптан, ал әр сабақ тақырыпшадан құрылуы тиіс.
2. Қашықтықтан оқыту курсының мақсаты мен міндеті

Жұмыстың мақсаты сіз ұмтылған соңғы нәтижені алу, қойылған мақсатқа жету үшін
жасалатын жұмыс кезеңі.
2.1. Қашықтықтан оқыту курсымен жұмысы бойынша әдістемелік нұсқаулықтар

Қашықтықтан оқыту курсының жұмысы бойынша әдістемелік нұсқаулық өте қажет.
Қашықтықтан оқыту курсы кезінде тындаушылар көп уақыт өз бетімен жұмыс
жасағанда,барлық оқу кезеңі басы, аяғы және тапсырманы орындау барысында туындайтын
қиындығын мен сұрақтарды алдын-ала қарастыру керек. Бұл қиындықтарды болдырмау үшін
курсқа әдістемелік нұсқаулық арналған.
Үйренушілердің алғашқы қадамдарын жеңілдету үшін және сіздің материалыңызбен
жұмыс жасауын үйрену үшін ұстанымды келесі түрде жасаңыз:

 Компьютерге талап қою. Курспен жұмыс жасау үшін қажетті қосымша программалар.
Негізгі техникалық мәселелер және оларды шешу жолдары.
 Курспен жұмыс жасаудың негізгі әдістемесі (өзіндік жұмыс, топпен жұмыс, мұғалімдермен
жұмыс және т.б.)
 Курс бойынша бағдар (тапсырма негізінде бір модульден келесі модульге интерактивті
сұлбасын көрсету мүмкіндігі).
 Курста қысқартылар мен белгілеуді қабылдау.
 Курстағы модульдер саны. Модуль құрылымы.
 Материалдарды оқып үйренуге шамамен уақыты.
 Оқытушы мен қарым-қатынас бойынша ұсыныстар.
Әдістемелік нұсқаулық курстың әр бір бөліміне тыңдаушының іс-әрекетін алдын-ала ескеретін
нұсқама болуы керек. Әр бөлімдегі жұмысты сипаттау бойынша
 бөлімнің мақсат мен тапсырмасы;
 міндетті әдебиеттер;
 бөлім бойынша қосымша;
 орындалатын тапсырмалар мен жаттығулардың тізімі;
 мазмұнына, көлемі, көркемдеуі және бақылау тапсырмасының ұсынысына қойлатын
талаптар;
 тапсырманы бағалау критерии;
 тапсырманы қабылдау, тексеру уақыты;
 бөлімдер жұмыс жасау үшін берілетін шамамен уақыты, мысалы:
- оқу – 1,5 сағат (жақсы меңгеру үшін, материалды 4-5 бөлікке бөліңіз);
- жеке сынақ жұмысын орындау – 4 сағат;
 көмек. Қиындық туған кезде тыңдаушы көмек алуға мүмкіндік беру. Мысалы, оқытушыға
электрондық почта арқылы жіберуге мүмкіндік беретін хабарламаның форматын көрсету (хабарлама
жіберу кезінде сұрақ келесі түрде болуы керек: «Тарих әдебиетінің курсы. Сұрақ»);
 бөлім бойынша жиі қойлатын сұрақтар.
Әр бөлімді барынша түсікті қылып сипаттаңыз, максималды түрде нұсқама беріңіз. Осылайша,
өзіңізді қайталанатын сұрақтардан қорғайсыз және тыңдаушылардың жаңа курста бағытталуына
көмектесесіз.
Сондай-ақ, курс күнтізбесін құрастырылады және ол келесідей:
- Курс өту уақыты
- Пән бойынша бөлімдер және тақырыптардың оқыту графигі
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- Есеп уақыты және түрі
- Тәжірибелік және семинар сабақтарының өту графигі
- Кеңес беру графигі

2.2 Оқу мәліметтері
Гипермәтін
Бөлімнің мазмұны толық, тұтас және жүйелі түрде баяндалған. Бұл мәтінде әр оқу
элементінің мазмұны ашылады. Гипермәтін ғаламторда орналасқан материалдарға да сілтеме
жасауы мүмкін. Баяндау стилі негізінен – академиялық. Ақпарат барлық тапсырманы
орындауға мүмкіндік беретіндей жеткілікті болу керек.
Дәріс
Кілттік сұрақтар мен мәселені белгілеумен материалды шолу. Басқа блоктағы
материалдармен байланысын көрсету. Баяндау стилі шынайы қарым-қатынасқа жуықталған,
сондықтан үндеу («зер салыңыз», «ойланыңыз»), риторикалық сұрақтардан, мәселелік
жағдайлардан, білімге сілтеме және тындаушылар тәжірибесінен құрылу мүмкін. Дәріс
мәтіні тезисті немесе толық түрде ұсынылуы мүмкін және ереже бойынша жеке дара
логикалық қорытынды бөліктерге бөліп қою қажет. Материалдарды ұсынудың ең
байытылған түрі бұл мультимедиалық орта: дыбыс, видео, графика, мәтін, анимация және
т.б. Бұл элементтер дәрістің сапасын көтеруге және тыңдаушылардың назарын аудартуға
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, видео-, аудиожазба секілді дәріс түрлерін қолдануға да
болады.
Мақалалар немесе кітаптан үзінділер жинағы
Егер әдебиеттер жүйелі және жан-жақты толық баяндайтын материалдар көлемді
баспада немесе қол жетімсіз жерде болса, онда осы түрі қолданылады.
Ғаламтор ресурстарына сілтеме
Ғаламтор ақпараттың негізгі көзі, сондықтан қашықтықтан оқыту курстарын жасауда
толық қолданылады. Қажетті курстар үшін ғаламтордағы сілтемелер басқа материалдардың
жеткіліксіздігін білдіртпейді.
Жалпылама кестелер, диаграммалар, сұлбалар, графиктер
Бұл бөлімде негізгі ақпараттар мен байланысты көрсетеді. Көптеген кесте, сұлба және
диаграммамен әрлеп қоюға да болмайды. Графикалық материалдарды жасаған кезде келесі
талаптар бойынша орындау керек:
элементтердің мақсатты және мағыналық мәні және байланысы;
олардың иерархиялық орналасуы;
сұлбалық ұсыныстың көрінісі мен қарапайымдылығы;
номерлеуі, тақырыптардың болуы, қысқаша түсініктеме.
Анықтамалық материадар
Мәселені түсіну үшін келесі сілтемелер
статистикалық мәліметтер;
нормативтік құжаттар;
басқа мазмұнды блоктардан алынған кейбір мәліметтер;
тарихи мәліметтер;
биографиялық мәліметтер және т.б. қолданылады.

Глоссарий
Егер мәтінде түсініксіз сөздер, көрініс, жаңа терминдер, шетелдік сөздер, мәтінді
ашпайтын кейбір мазмұндар кездескенде бөлімге глоссарий қосылады.
Әдебиеттер тізімі
Бұл тізімге аннотациялық әдебиеттер мен материалды дайындау кезінде пайдаланған
әдебиеттерден басқа тындаушы қолдана алатын қосымша әдебиеттер тізімін енгізуге болады.
Тізімді көркемдеу әр түрлі тәсілмен жүргізіледі:
- Алфавиттік қатар бойынша автордың аты-жөні немесе кітаптың аты.
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- Мәселені шешудің мағыналық реті бойынша. Маңыздылық тақырыпшамен
белгіленуі мүмкін: міндетті, негізгі, қосымша.
- Модульдің тақырыптық бөлімі бойынша.
Әдебиеттер рәсімдеу мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес безендіріледі.
Қашықтықтан оқыту курстарын құру барысында қашықтықтан оқитын
тыңдаушылардың оңашалық жағдайын ескеру қажет. Материалдар арнайы
түсініктермен, тындаушылардың қызығушылығын тудырып, процестің қиындығын автор
алдын ала меңгеру қажет.
2.3. Мәтін дайындығы
Мәтін – кең тараған және оңай құрылатын ақпараттың түрі, бұл кез-келген курстың
негізі. Қашықтықтан оқыту курстары үшін материалдарды дайындауда бірнеше оңай
ережелеріге сүйену керек:
1. Мәтін ықшамды, қиын терминдермен және қысқартулармен аса қанық болмауы
керек.
2. Беттегі материалдарды бірнеше абзацқа бөліп, материалдың көлемін қысқартып бір
бетте көрсету керек. Әйтпесе келесі мәселелер туындауы мүмкін:
- Біріншіден, «үлкен мәтін» оқырмандарды пассивті түрге алып келеді және
жалықтырады. Егер олар пассивті болса, онда олардың зейіні жоқ және материалды нашар
игереді. Осы екі фактор (зейінінің төмендеуі және материалды нашар игеру) курстың
бағытына қарсы. Пассивті аудитория негізінен материалды толық игермейді және окыту
үрдісіне қатыспайды.
- Екіншіден, материал көлемі көп болған сайны, бет саны көбейеді. Бет санының көп
болуы зейін қоюға кедергі келтіреді.
- Үшіншіден, зейін кәдімгі қалыппен эранның орталық бөлігінде орналасқан нүктелік
бөлікке тартылады. Сондықтан, тыңдаушылар жоғары немесе төменде орналасқан маңызды
мәселелерді жіберіп алуы мүмкін. Мәтінді айналдыру барысында, қарау кезінде маңызды
тақырыпты жіберіп алуы мүмкін. Негізгі түсінік немесе ойдың экран ортасында орналасуы
мінсіз болып көрсетіледі (шамамен шекараның жоғарғы төрттен бір бөлігіндей), себебі
экранның осы бөлігіне зейін көбірек қойылады.
Егер оқу материалдары үлкен көлемде болса, ал ол бірнеше бөлікке бөлінбесе, онда
оны архивталған файл немесе курстың кітапханасына көшіріп алатындай материал ретінде
енгізіп қою керек.
3. Мәтінде гиперсілтемені соның ішінде сыртқы түрін қолданыңыз, бірақ мәтінді
асыра сілтеу керек емес, өйткені тыңдаушы ақпарат бағдарынан шатасуы мүмкін.
4. Жалпы жағдайда зейінді жинақтауға және оқитын мәтіннің көлемін қысқартуға
мүмкіндік беретін кесте, сұлба, график және т.б. түрлерін қолдану керек. Бұдан басқа,
дыбысты, видео, анимациялық және басқада көріністер, түсініксіз кездерді анық түрде
түсіндіріп, қиын модельдерді жақсы қабылдауға мүмкіндік береді.
Мәтінді түс жағынан сәйкес келетін суреттер, сұлбалар, графиктер, кестелердің
түрлерін ойластырып, қандай дыбыстық, видео-файлдар және басқада материалдар арқылы
толықтыруға болады.
5. Назар аудардатын екпінді қолданыңыз. Экрандағы мәтінді көзбен шолатындай етіп
келесі түрде жасаңыз:
- орналасу орны,
- түзету,
- фонды,
- шрифтын таңдау,
- жазылуы мен шрифтың бояуы (бір терезеде 3-4 артық түс болмауы тиіс).
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Егер көз бірден мәтіндегі жеке-жеке сөздерді емес керісінше аяқталған фрагмент
немесе абзац, толық сойлемді көрсе, онда айтарлықтай тиімді қабылдайды. Біріңғай бір
стильді қолдану маңызды болып табылады.
6. Орфаграфияны тексеріңіз. Аздаған қателер табылып қалуы мүмкін, бірақ барлық
мәтінді толығымен оқып шыққаны дұрыс, өйткені ол мәтіннің мағынасын әлсіретеді Мұқият
болыңыз, орфаграфияны тексеретін бағдарламаға 100% сенуге болмайды.
7. Оқу материалдарын шығарып алуға мүмкін болатындай етіп жасаңыз (әр бөлімді
жеке шығарып алмауы үшін. бір файлда болғаны дұрыс).
3. Қашықтықтан оқытудағы оқу үдерісін ұйымдастыру түрлері
Оқу үрдісін ұйымдастыру формасы немесе оқытуды ұйымдастыратын формасы - бұл
білім беру урдісінде орны, уақыты, тыңдаушылар саны, ерекше өзара байланысқан
қатысушылары бар (яғни, мұғалімдер және оқушылар) сондай-ақ, мақсатты, мазмұнды және
әртүрлі технологиялардан тұратын оқу үрдісі.
Қашықтықтан оқыту курстары оқу және бақылау тапсырмаларын орындап қана қоятын
құр материалдар жинағы болып қана қоймай, бұл мұғалімдер мен тыңдаушылар арасындағы
шынайы диалог болуы тиіс.
Оқытуды ұйымдатырудың дәстүрлі формалары дәріс, семинар, корференциялар екені
барлығына белгілі. Бірақта қашықтықтан оқыту дәстүрлі оқыту түріне өзінің ерекшелігін
енгізеді.
Қашықтықтан оқыту формасын қарастырмас бұрын, ол жерге ғаламторда қандай
оқыту түрінің техникалық мүмкіндігін ұйымдастыруға болады?
Ғаламтор қолданушылардың оқыту түрлерін үш топқа бөлуге болады:
1) ақпаратты іздеу –браузермен, мәліметтер базасымен, жүйелік анықтамамен және
т.б. жұмыс жасау.
2) қарым-қатынас – электронды почта, чат, сілтемелер тізімі, online-форумдар,
видеоконференциялар, ICQ және т.б.
3) желідегі мақала – веб-парақша жасау, сайттар құру.
Оқыту үрдісі үшін бұндай мүмкіндіктерді қалай қолдануға болатынын қарастырайық.
Ақпаратты іздеу:
ғаламторда ақпаратты іздеу мынадай түрдегі оқу жоспарымен жүргізіледі:
 рефераттарды жазу,
 тақырып бойынша сайтта рецензия алу,
 «қазына» іздеу,
 тақырыпқа мультимедиалық материалдар жинау,
 ғаламтордан алынған материалдардың өз мәтіндерімен суреттеу;
Қарым-қатынас:
 виртуалды кездесулер,
 хат алысу,
 талқылау.
Желіде жариялау:
 веб-квест жасау, тематикалық веб-парақша жасау
 тематикалық мәліметтер банкін жасау, мақала, бітіру жұмысын жариялау
 фотосериал және басқа мультимедиалық ресурстар жасау.
Оқытуды ұйымдастырудың келесі формалары болуы мумкін:
1. Дәріс. Қашықтан оқыту жүйесінде дәрістер бірнеше түрде ұсынылады:
-аудиодәріс
-видеоконференция арқылы дәріс
-электронды дәріс
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2. Кеңес беру. Жеке және топтық (5-7 адамнан артық емес) болады. Ол қазіргі уақытта
өткізілуі мүмкін (чат, телефон, ICQ, Skype ) және кейінге шегерілген (электронды почта,
форум) уақытта.
3. Семинар (оқытушының басқаруы мен оқу программасының тақырыбы
тыңдаушылармен топтық талқылау ).
- Видеоконференциялар
- чат
- форум, көмегімен іске асады.
4. Проекттер (топтық, жеке зерттеу, шығармашылық, ақпараттық, техникалық база,
барлық интернет сервистері).
5. Лабораториялық-тәжірибелік сабақ.
- Виртуалды лабораториялық практикум (экспериментке ұқсастыру)
- Қашықтағы құралдармен жұмыс (шынайы лабораториялық құрылғыларға қашықтан
қол жеткізу)
6. Жеке тапсырма (эссе, реферат, есептер және т.б.)
7. Бақылау (онлайн-тесттілеу, емтихан).
8. Ахуалдық талдау (кейс-оқыту). Ахуалдық талдау, қабылданған шешімнің тиімді
бағалануы мен нақты жағдайды кешенді зерттеуден тұрады.
4. Оқу барысын бақылау түрлері
Курс дайындау барысында, оқытушы мен тыңдаушы арақатынасын қалай ұйымдастыру
керек деген сұрақ туындайды. Бұл үшін дәрістерді тестілермен сүйемелдеуден бөлек,
бақылау және өзін-өзі бақылау үшін топпен немесе жеке орындауға болатын тәжірибелік
тапсырмаларды дайындау керек. «Тапсырма» термині кең ауқымды және есептерді шешу
үшін жазба тапсырмаларды және т.б. қамтиды.
ОӘК қосуға болатын, бірнеше тапсырмаларға мысалдар келтірейік:
 есеп шешу. Бұл жауаптары бірден оқытушыға жіберілетін немесе қолданушыға
көрінетін, интерактивті тапсырмалар болуы мүмкін;
 реферат жазу және қорғау: шолу рефераты, пікір рефераты (реферат электронды
түрде курс желісінде орналастырылады, ал қорғау чат түрінде немесе телеконференцияда
талқылау түрінде өтеді)
 талдау желіде бар рефераттың берілген тақырыпқа талдау жасау, оларды бағалау
(қашықтықтан оқыту курсының форумында орналасады), студенттің жұмыстарының
рейтингі жасалады (форумда дауыс беру);
 желіге пікір оқылатын тақырып бойынша және оның презентациясы (форумда
немесе тарату тізімі бойынша)
 профессионалды телеконференцияларға шолу,өзекті мәселені талдау (жұмыс жеке
қоржында орналасады);
 «қазына іздеу». Оқытушы интернет желісінде документ табады (немесе тығып
қояды), кілттік сөздерді қолдану арқылы, берілген мәселені басқа сөзбен құрастырып (шет
тілін оқитындарға қызық тапсырма), іздеу жүйелері арқылы тыңдаушылар табулары тиіс.
 тыңдатқызу және тематикалық радиохабарды интернет арқылы талдау(талдау жеке
қоржында орналастырылады);
 қарап шығужәне желідегі тематикалық радиохабарды немесе видеороликті талдау;
 берілген тақырып бойынша мултимедиа-мәліметтерінің жиынтығы, (мәтін,
мысалмен сипаттау, анимация, видео, аудио), (жұмыс топтық немесе жеке қоржында
орналастырылады);
 табылған мәтінді өзінің мультимедиа-мәліметтерімен сипаттау (график, сұлба,
кесте және т.б. );
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 сарапшымен кеңесу.Тыңдаушылар мәлімдемемен, осы салада сарапшы болып
саналатын (сұрақтар мен жауаптар форум курсында орналастырылады ) адамға хабарласа
алады;
 сауалнама жүргізу. Тыңдаушылардың қызықтыратын тақырыбы таңдалады,
мысалы, дауыс беруге қатынас, қарапайым сауалнама әдісімен немесе желідегі көпшілік
адамдардан сауалнама алынады. Нәтижелер сарапталып, қалаған адамға пайдалануына
беріледі, курс желісінде орналастырылады.
 берілген тақырыпты немесе сұрақты талқылау (асинхронды телеконференцияда
немесе форумда).Сонымен қатар тыңдаушылардың көз қарасын ескеру керек.
 кеңес беру. Электронды почта арқылы өтуі мүмкін. Чат түріндеде өткізуге болады.
Бұл жағдайда оқытушы үнемі уақыт белгілейді, желіде болатын уақытын белгілейді, мысалы,
сейсенбі күні 18.00-ден 19.00-ге дейін.
 тематикалық чат. Ол әр түрлі сценарийге ие болуы мүмкін. Чатқа тапсырманы
дайындау барысында, электронды оқулықта, талқыланатын тақырып пен талқылау
сұрақтары көрсетілуі мүмкін.
 қашықтан қатысу. Видеоконференция тыңдаушыларға әр түрлі білім ісшараларына қатысуға мүмкіндік береді (семинар, конференция, презентация);
 виртуалды лабораторлық жұмыстар. Математика, физика және басқа
жаратылыстану ғылымдары пәндерінде болуы мүмкін. Қашықтықтан оқыту орталығының
қызметкерлері көмегімен орындалады.
 видеоролик пен фотосериалдар жасау. Заманауи цифрлық фотоаппараттар берілген
тақырыпқа видео немесе суреттер серияларын жасай алады. Веб-парақша, үрдісті
сипаттайтын фотоальбом жасау -бұл тыңдаушыларға берілген тапсырма болуы мүмкін.
Фотосериал видеороликке қарағанда, айтарлықтай аз орын алады және көп жағдайда осы
операцияларды көрнекі етіп көрсетеді. Оқыту барысында және гуманитарлы пәндерде
қолдануға болады, себебі олар жағдайды өрбітіп көрсетеді.
Келтірілген тізім толық емес. Жаңа технологияға икемдеуге болатын, әр
оқытушыда өзінің сүйікті тәсілі бар.
Әр модулда екі-үштен аспайтын сынақ тапсырмалар типі қолданылады.
Желідегі оқу қызметін ұйымдастыру барысында, тыңдаушының білімін кім бағалайды
деген сұрақ маңызды.
Орындалған тапсырманы тексере алады:
 Оқытушы. Бұл тексерудің ең ынғайлы жолы, өйткені мұнда оқытушы мен
тыңдаушының арасында жеке қатынас орын алады. Бір оқытушы бірнеше тыңдаушыны
қамтуы мәселе болып табылады. Қашықтықтан оқыту курсын жүргізу тәжірибесінен, бір
оқытушы желіде 20-30-дан аспайтын тыңдаушыға дәріс жүргізе алмайтынын көрсетеді.
 Басқа тыңдаушылар. Қашықтан оқытуда жұптық немесе топтық жазба сынақ
жұмыстарын тексеру тәсілі жиі қолданылады.
 Компьютерлік программа. Желіде қашықтан оқитындар орындау тиіс көптеген
тексеру жұмыстары, азды көпті стандартталған, оларды арнайы дайындалған компьютерлік
программалар өңдей алады. Эксперимент ретінде программалау тапсырмасы бойынша ejudge
жүйесін ұсынамыз.
5. Қашықтықтан оқыту курсын әзірлеу қадамдары
1. Курстың мақсаты мен міндетін анықтау.
2. Арнаулы топтағы тыңдаушылардың техникалық жабдықталуынның ерекшеліктерін
есепке алып,арнайы жасалған курсттың мақсатынескеріп,қашықтан оқытудың әдістемесін
таңдау.
3. Оқу үрдісін ұйымдастыру, оқытушы мен тыңдаушының қарым-қатынас тәсілі,
сабақтың түрі мен формасы.
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4. Құрылымдау және оқу материалын дайындау. Курсты тарауға бөлу және тарау
мазмұнын сабақтың (модуль) мағынасынақарай бөлу. Курс желіде жақсы баяндалғанмен,
сонымен қоса ынғайлы түрде құрылуы тиіс.
5. Сценариді жүзеге асыру. Әр модулге сәйкес тыңдаушыларға тараудың тақырыбы,
мәтін, суреттер, кесте, графиктер, дыбыс және видеолар және т.б. (мазмұнға сай) көрсету
формасы іріктеліп алынады.
6. Медиафрагменттерді дайындау. Эргономикалық көз қарас тұрғысынан әр модулдің
үйлесімі; эргономика талабына сай суреттер, кесте, сұлба, сызба және видеоларда өңделеді.
7. Әдебиет тізімі және интернет ресурстарына гиперсілтемелер (электронды
дүкендердің және электронды кітапханалардың берілген тақырыптар бойынша ең үздік
желілердің тізімі) интернет желісіндегі ішкі және сыртқы мәліметтер қорына, әр модульдер
үшін гиперсілтемелер іріктеліп алынады. Курс авторы үшін сыртқы гиперсілтемелерді
таңдау қиын тапсырма. Желідегі нақты құжатқа таңдалған сілтеме, тыңдаушыны интернетте
мәлімет іздеу қажеттілігінен құтқарады. Нақты бет парақшасына-қордың қажеттілігіне сай,
сипаттамасы бар сілтемені орналастыру. Курсты ең үздік әлемдік мәліметтер қорыларымен
байланыстырады.
8. Сертификаттау,бағалау және тексеру жүйесі. Бақылау сұрақтары, модельдеу
тапсырмалары, рефераттар, курстық жұмыстар, есептер, мәтіндер таңдау, білдіртпе
құрастыру. Алынған біліммен дағдыны бекіту тәсілі кері байланыспен жүзеге асады.
9. Курстыоқу бойынша әдістемелік материалдарды жасау, курс күнтізбесін өңдеу.
10. Қашықтықтан оқыту жүйесінде курс материалын орналастыру.
11. Курсты тестілеу, сонымен қоса әр түрлі экранда және әр түрлі браузерлерде
тестілеу.
12. Курсты мақұлдау.
Мақұлдау нәтижелері бойынша курсты жаңалау.
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§ 36
ДИПЛОМҒА ЕУРОПАЛЫҚ ҮЛГІДЕГІ DIPLOMA SUPPLEMENT
ҚОСЫМШАСЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ БЕРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
Еуропалық дипломға қосымша (бұдан әрі - Еуропалық қосымша) немесе Diploma
Supplement КЖАЕЖ-мен(Кредиттерді жинақтау және аударудың Еуропалық жүйесі) бірге
Еуропалық жоғары білім беру саласында академиялық және кәсіби ұтқырлықты қамтамасыз
етудің тиімді құралы болып табылады.
Болон үдерісінің анықтамасы бойынша, Diploma Supplement - Дипломға қосымша,
Еуропалық комиссия, Кеңес және ЮНЕСКО ашықтықты, салыстырмалылықты және
біліктілікті (дипломдар, академиялық дәрежелер, сертификаттар) академиялық және кәсіби
түрдетануды қамтамасыз ету үшін әзірлеген құжат. Жоғары білімі туралы дипломға
қосымша беріледі. Ұлттық және ағылшын тілдерінде толтырылады. Ол табысты аяқталған
оқудың нәтижелерін, табиғатын, деңгейін, контекстін, мазмұнын, мәртебесін сипаттайды.
Тиісті білім беру жүйесінде осы біліктіліктің орнын анықтауға мүмкіндік беретін жоғары
білім берудің ұлттық жүйесіне қатысты қосымша ақпаратты қамтамасыз етеді.
Түлектерге сынақтық бірлік негізінде жалпы Еуропалық қосымшаны беру еуропалық
білім беру ісіне қатынасты арттыруды және, барлық академиялық дәрежелер және басқа да
біліктіліктер еуропалық еңбек нарығына бағытталатын болғандықтан, түлектерді жұмысқа
орналастыруды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, Еуропалық дипломға қосымшаны беру
үдерісі білім туралы құжаттарды өзара тану құралы ретінде Болон үдерісінің ажырамас
бөлігі болып табылады.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті түлегіне (бакалавр, магистр)
Еуропалық дипломға қосымшаны әзірлеу және беру үшін осы әдістемелік нұсқаулар
Еуропалық дипломға қосымшасының толтыру тәртібін, мазмұнын, әзірленуін, келісу, беру
және сақтау тәртібін анықтайды.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегіне Еуропалық дипломға
қосымшаны әзірлеу мақсаты шетелде оларды одан әрі білім алу және жұмыспен қамтылуына
жәрдемдесу, сондай-ақ қазақстандық және халықаралық еңбек нарығында олардың бәсекеге
қабілеттілігін арттыру үшін, университеттің түлектеріне алынған біліктілікті академиялық
және кәсіби тану рәсімдерін жеңілдету болып табылады.
Еуропалық дипломға қосымша Diploma Supplement білім берудің халықаралық құралы,
сәйкесінше, бүкіл әлемде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру біліктілігін
танудың халықаралық құралы болып табылады. Оған қоса, Еуропалық дипломға қосымша бұл жоғарғы оқу орны түлектерінің дипломына қоса тіркелетін қосымша, түсіндірме жазба.
Бұл құжат дәреже немесе біліктілікті негізделген түрде бағалау үшін қажетті барлық
ақпаратпен қамтамасыз етеді, сондай-ақ стандартты халықаралық нысанға сәйкес беріледі
және дәреже (біліктілік) алу үшін жүзеге асырылатын барлық қызметтер туралы хабардар
етеді.
Еуропалық дипломға қосымшаның моделі Еуропалық Комиссия, Еуропа Кеңесі және
ЮНЕСКО-ның бастамасы бойынша 1996 жылдың желтоқсанында әзірленді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті түлегінің Еуропалық дипломға
қосымшасы Diploma Supplement білім беру туралы түпнұсқа құжатты (мемлекеттік диплом)
алмастыра алмайды, куәлік басқа елдерде қабылданған біліктілік (дәреже) эквиваленттілігіне
қатысты ақпаратты қамтымайды, және шетелде Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ түлегінің
дипломын тану үшін негіз болып табылмайды.
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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті дипломына қосымша
Diploma Supplement құрылымы мен мазмұнына қойылатын талаптар
1. Еуропалық дипломға қосымша Еуропалық комиссияның өкілдері бірлескен жұмыс
тобының, Еуропа мен ЮНЕСКО Кеңесі әзірлеген моделіне сәйкес қатаң түрде әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті аккредитациядан өткен білім беру бағдарламаларының
түлектеріне береді.
2. Еуропалық дипломға қосымша ешқандай бағалау жоспарын, басқа оқу
бағдарламаларымен салыстырыруларды және осы диплом немесе біліктілікті тану
мүмкіндігіне қатысты ұсыныстарды қамтымайды.
3. Еуропалық дипломға қосымша барлық бөлімдері туралы мәлімет қамтылуға тиіс
сегіз бөлімнен тұрады. Еуропалық дипломға қосымшаның қандай да бір бөлімінде ақпарат
болмаған жағдайда қажетті ақпаратты беруден бас тарту себептерін көрсету қажет.
4. Еуропалық дипломға қосымша әрқашан білім туралы құжаттың түпнұсқасымен қоса
берілуі тиіс, себебі оның ешқандай заңды күші жоқ. Еуропалық дипломға қосымшаның
болуы оқу орнының мәртебесіне, оның біліктілігіне, сондай-ақ, ол жоғары білімнің ұлттық
жүйесінің ажырамас бөлігі ретінде тану фактісіне кепілдік бермейді.
5. Әрбір Еуропалық дипломға қосымша кіріспеден басталу қажет: «Бұл дипломға
қосымша Еуропалық Комиссияның, Еуропа Кеңесі және ЮНЕСКО/CEPES әзірлеген
моделіне сүйенеді. Қосымшаның мақсаты - біліктілікті (дипломдар, дәрежелер,
сертификаттар, және т.б.) академиялық және кәсіби әділетті тануды және халықаралық
«ашықтықтықты» қамтамасыз ету үшін, кешенді тәуелсіз деректерді қамтамасыз ету.
Қосымша біліктілігі жөніндегі түпнұсқа құжатта аталған тұлғамен өтілген және табысты
аяқталған оқудың сипаты, деңгейі мен мәртебесінің сипаттамасынан тұрады. Қосымшада
шешімдердің шығарылуы, эквиваленттілік туралы өтініш немесе тану туралы ұсыныстар
рұқсат етілмейді. Барлық сегіз бөлімдер бойыншадеректер болуы тиіс. Мұндай мәліметтер
болмаған кезде себебін көрсету қажет».
6. Еуропалық дипломға қосымшада әрқашан біліктіліктің аты мен дәрежесі; біліктілікті
тағайындаған/басшылықты жүзеге асырушы оқу орнының атауы мен мәртебесі, және
біліктіліктің жіктелуі көрсетілуі тиіс. Барлық деректер мемлекеттік және ағылшын тілдерінде
ұсынылуы тиіс, себебі қате аудару біліктілігі жайлы шешім қабылдаушы тұлғаларды
шатастырады. Латын алфавитінен басқа альфавит қолданылған кезде транслитерацияға
рұқсат етіледі. Дәрежелер мен біліктілік атауларын сегізінші бөлімінде жоғары білім
жүйесінің сипаттамасымен байланыстыруға болады.
7. Оқу орындары олармен берілетін Еуропалық дипломға қосымшаларда жалған
мәлімдеу және бұрмалау мүмкіндігін барынша азайту үшін тиісті шаралар қабылдауға тиіс.
8. Аудару және терминологияға ерекше назар аудару қажет. Осы салада туындайтын
мәселелердің айтарлықтай алдын алу үшін, құжатта көрсетiлген бастапқы тілді пайдалану
керек.
9. Еуропалық дипломға қосымшада басқа елдерде алынған біліктілікті бағалауда дәл
эквивалентін емес, ал «әділетті тануды» іздеу керектігін ескере отырып, алынған білімі,
қабілеті мен дағдыларына ерекше назар аудару керек.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Еуропалық дипломға қосымша
Diploma Supplement құрылымы
Бұл дипломға қосымша Еуропалық
This Diploma Supplement follows the model
Комиссияның, Еуропа Кеңесі және
developed by the European Commission,
ЮНЕСКО/CEPES әзірлеген моделіне
Council of Europe and UNESCO/CEPES. The
сүйенеді. Қосымшаның мақсаты purpose of the supplement is to provide
біліктілікті (дипломдар, дәрежелер,
sufficient independent data to improve the
сертификаттар, және т.б.) академиялық және international ‘transparency’ and fair academic
кәсіби әділетті тануды және халықаралық
and professional recognition of qualifications
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«ашықтықтықты» қамтамасыз ету үшін
кешенді тәуелсіз деректерді қамтамасыз ету.
Қосымша біліктілігі жөніндегі түпнұсқа
құжатта аталған тұлғамен өтілген және
табысты аяқталған оқудың сипаты, деңгейі
мен мәртебесінің сипаттамасынан тұрады.
Қосымшада шешімдердің шығарылуы,
эквиваленттілік туралы өтініш немесе тану
туралы ұсыныстар рұқсат етілмейді. Барлық
сегіз бөлімдер бойынша деректер болуы тиіс.
Мұндай мәліметтер болмаған кезде себебін
көрсету қажет.
1. Біліктілікті иеленуші тұлға жайлы
мәліметтер:
1.1 Тегі;
1.2 Аты;
1.3 Туылған күні, айы, жылы;
1.4 Студенттің сәйкестендіру нөмірі немесе
коды (егер бар болса)
2. Біліктілік жайлы мәліметтер:
2.1 Біліктілік атауы (егер қолданылса) және
берілген атақ (түпнұсқа құжаттың тілінде);
2.2 Біліктілік үшін негізгі білім саласы;
2.3 Біліктілікті тағайындаған оқу орнының
атауы мен мәртебесі (түпнұсқа құжаттың
тілінде);
2.4 Оқытуды өткізген оқу орнының атауы
мен мәртебесі (түпнұсқа құжаттың тілінде);
2.5 Оқу/емтихан тілі.
3. Біліктілік деңгейі жайлы мәліметтер:
3.1 Деңгейі;
3.2 Бағдарламаны игерудің ресми уақыты;
3.3 Түсу үшін талаптар.
4. Білім мазмұны мен алынған
нәтижелер жайлы мәліметтер:
4.1 Оқу формасы;
4.2 Бағдарламаның талаптары;
4.3 Бағдарлама жайлы толық мәліметтер
(мысалы, оқылатын модульдер мен блоктар)
және алынған жеке нәтижелер:
баллдар/бағалар/кредиттік бірліктер: (егер
бұл ақпарат ресми хаттама түрінде болса,
онда ол бұл жерде көрсетілуі тиіс);
4.4 Бағалау схемасы және, егер бар болса,
бағалауды бөлу басшылығы;
4.5 Жалпы жіктеу (түпнұсқа құжаттың
тілінде).
5. Біліктілік функциясы жайлы
мәліметтер:
5.1 Ары қарай оқу мүмкіндігі;
5.2 Кәсіби мәртебесі (егер бар болса).

(diplomas, degrees, certificates etc.). It is
designed to provide a description of the nature,
level, context, content and status of the studies
that were pursued and successfully completed by
the individual named on the original
qualification to which this supplement is
appended. It should be free from any value
judgements, equivalence statements or
suggestions about recognition. Information in all
eight sections should be provided. Where
information is not provided, an explanation
should give the reason why.
1. Information identifying the holder of the
qualification
1.1. Family name(s):
1.2. Given name(s):
1.3. (Place and) Date of birth:
1.4. Student identification number or code:
2. Information identifying the qualification
2.1. Name of the qualification:
Title conferred:
2.2. Main field(s) of study for the qualification:
2.3. Name and status of awarding institution:
2.4. Name and status of institution administering
studies:
2.5. Language(s) of instruction/examination:

3. Information on the level of the qualification
3.1. Level of qualification:.
3.2. Official length of programme:
3.3. Access requirements:.
4. Information on the contents and results
gained
4.1. Mode of study:
4.2. Programme requirements:
4.3. Programme details (e.g. modules or units
studied and individual
grades/marks/credits obtained/.
4.4. Grading scheme and, if available grade
distribution guidance/
4.5. Overall classification of the award:

5. Information on the function of the
qualifycation
5.1. Access to further study:
5.2. Professional status conferred:

301

6. Қосымша мәліметтер:
6.1 Қосымша мәліметтер;
6.2 Қосымша ақпарат көздері.
7. Құжатты куәландыру:
7.1 Күні;
7.2 Қолы;
7.3 Қызметі;
7.4 Ресми мөр немесе штамп.
8. Ұлттық жоғары білім берудің жүйесі
Ұлттық жоғары білім берудің жүйесі жайлы
мәліметтер келтіріледі.

6. Additional information
6.1. Additional information:
6.2. Further information sources:
7. Certification of the supplement
7.1. Date:
7.2. Signature:
7.3. Capacity:
7.4. Official stamp or seal:
8. Information on the national higher
education system(s)

1. Біліктілікті иеленушіні анықтайтын ақпарат.
1.1. Толық тегі көрсетіледі.
1.2. Барлық аты көрсетіледі.
1.3. Туған күні, айы, жылы көрсетіледі.
1.4. Бұл пункт оқытудың белгілі бағдарламасын аяқтаған білім алушыны анықтауға
көмектесу қажет, ол өз кезегінде Еуропалық диплом қосымшасымен расталады.
2. Біліктілікті анықтайтын ақпарат.
2.1. Мұнда біліктіліктің толық атауы түпнұсқа тілінде көрсетіледі.
Білім туралы құжат оның иесінің қандай да бір ұлттық танылған атаққа құқығы бар-жоқ
екендігі көрсетіледі. Бұл атақ заңмен қорғалғандығы көрсетіледі.
2.2. Біліктіліктің басты бағыттарын анықтайтын тек негізгі пәндерді қамтиды, мысалы,
персоналды басқару, электрмен жабдықтау, т.б.
2.3. Білім беру туралы құжат берген жоғары оқу орнының атауы көрсетіледі. ЖОО-ң
мәртебесі, сондай-ақ, оны аккредиттеген орган көрсетіледі, егер бар болса, және т.б.
Соңында, жалпы ұлттық білім беру жіктелімі бойынша, диплом берген университет
мәртебесі көрсетіледі.
2.4. Оқыту жүргізген университет мәртебесін көрсетіледі.
2.5. Оқыту және емтихан жүргізу үшін пайдаланылған тіл(дер) көрсетіледі. Оқыту
кезінде бірнеше тілді пайдаланылған нұсқалар болуы мүмкін (мысалы, негізгі оқыту тілі ұлттық(орыс) және тізіммен көрсетілген кейбір пәндер ағылшын тілінде оқылды).
3. Біліктіліктің деңгейі жайлы ақпарат.
3.1. Біліктіліктің нақты деңгейі және білімі туралы құжаттардың спецификалық ұлттық
білім құрылымындағы орны көрсетіледі (осы пункт сегізінші бөлімде түсіндіріледі, және
оған сәйкес келеді). Жергілікті білім құрылымы сипатталады.
3.2. Білім беру бағдарламасының ресми мерзімі апта немесе жылдармен және
сынақтық бірліктермен берілген бағдарламаның нақты күрделілігі- ECTS жүйесі бойынша
кредиттер көрсетіледі,әрбір маңызды элемент, блок, модуль, әсіресе тәжірибелік сабақтар
бойынша ақпаратты қоса алғанда.
3.3. Осы диплом қосымшада сипатталған білім беру бағдарламасына қол жеткізу үшін
қажет біліктілікті алу немесе оқу кезеңдерінің ұзақтығы мен сипаты түсіндіріледі және
тізімде келітіріледі. Мысалы, бакалавр дәрежесі, орта мектепті бітіргені туралы куәлік, т.б.
Бұл, әсіресе,оқытудың аралық деңгейінен (мектептен кейін) өтуқарастырылып отырған
біліктілікті алу үшін қажетті шарт кезінде маңызды болып табылады.
4. Біліктіліктің мазмұны және алынған нәтижелер жайлы ақпарат
4.1. Оқыту әдісі білім беру бағдарламасының қалай игерілгеніне байланысты мысалы,
күндізгі, сырттай, тәжірибеден өтуді қоса алғанда.
4.2. Мүмкіндігінше біліктілікті алу үшін төменгі стандарттарды орындау талаптары
көрсетіледі, мысалы, кез келген міндетті компоненттердің немесе міндетті практикалық
сабақтардың болуы, бітіру жұмысын жазуды реттейтін ережелердің болуы.Егер пәндер
арасындағы кредиттік бөлу туралы ақпарат бар болса, ол осы бөлімге енгізілуі тиіс.
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4.3. Әрбір жеке модуль және оқу жоспары толық сипатталады. Нақты белгілері
және/немесе біліктітіктің әрбір модулі үшін алынған бағалары тізімделеді. Ақпарат
мүмкіндігінше толық болуы тиіс. Барлық емтихандар мен бағалау шаралары
және/немесе,курстық жұмыстар/жобалар және бітіру жұмысы туралы ақпаратты қоса
алғанда, емтихан тапсыруға ұсынылған білім саласысипатталады. Бітіру біліктілік жұмысын
қорғау жағдайлары көрсетіледі (мысалы, көпшілік алдында қорғау).
4.4. Қарастырылып отырған біліктілік аясында білім алушылардың аттестациясында
қолданылатын бағалау жүйесі мен шектік балл туралы ақпарат ұсынылады.
4.5. Мүмкіндігінше соңғы біліктіліктің толық жіктелуі көрсетіледі, мысалы үздік
бірінші класс дәрежесі, Summa Cum Laude,Merit, Avec Distinction, және т.б.
5. Біліктілік функциясы жайлы ақпарат
5.1. Кейінгі академиялық және/немесе кәсіби білім алуға қол жеткізу үшін диплом
беруші елде біліктілікпен қамтамасыз ету мүмкіндіктері көрсетіледі. Осы біліктілік осы
елдің білім беру жүйесінің оқыту дәрежесі иерархиясында қай орында екендігі көрсетіледі.
5.2. Кәсіби мәртебесі мен біліктілігіне сәйкес иеленушіге берілетін құқықтар толық
сипаталады.
6. Қосымша ақпарат
6.1. Біліктілікті пайдалану мүмкіндігі мен деңгейі, сипатының бағасына қажет, бұрын
көрсетілмеген кез келген қосымша ақпарат келтіріледі, мысалы, қосымша модульдерді
оқыту, қосымша біліктілікті алу, т.б.
6.2. Осы біліктілік жайлы толық ақпаратты қайдан табуға болатыны туралы ақпарат
көздері және оларға сілтемелер сипатталады, мысалы, жоғарғы оқу орнының веб-сайты,
біліктілік берілген оқу орнының кафедрасы, т.б.
7. Еуропалық дипломға қосымшаны куәландыру
7.1. Еуропалық дипломға қосымшаның берілген уақыты көрсетіледі. Еуропалық
дипломға қосымшаның берілген уақыты дипломның берілген уақытымен сәйкес келмеуі
мүмкін.
7.2. Еуропалық дипломға қосымшадағы ақпараттың дәлдігін куәландыратын
лауазымды тұлғаның аты мен қолтаңбасы көрсетіледі.
7.3. Құжатты куәландырған тұлғаның ресми лауазымы көрсетіледі.
7.4. Еуропалық дипломға қосымшаның шынайылығын растайтын университеттің ресми
мөрі (немесе штамп) қойылады.
8. Ұлттық білім беру жүйесі жайлы ақпарат
Біліктілік тұрғысында білім беру жүйесі сипатталған: жоғары оқу орындарына түсу
үшін жалпы талаптары; білім беру мекемелері және біліктілік құрылымы түрлері. Ұлттық
білім беру жүйесінің сипаттамасы басылған мәтіні екі беттен аспауы тиіс, кестелер мен
схемаларды пайдалану дұрысырақ деп есептеледі.
Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті дипломына қосымша
Diploma Supplement беру реті
1. Еуропалық дипломға қосымша өтініш(қосымша 1) және көрсетілгенмәліметтерді
растайтын құжаттар пакетімен қоса толтырылған сауалнама (қосымша 2) негізінде беріледі:
Міндетті - жеке куәлік көшірмесі және салғышымен диплом көшірмесі.
Қалауы бойынша:
- Басқа жоғары оқу орындарында оқу барысында өтініш берушімен алынған барлық
транскрипт көшірмелері;
- Кәсіби салада практикалық жұмыс тәжірибесі бар болуын растайтын құжаттардың
көшірмесі;
- Қосымша білім факультеттерінде, курстарда өткені туралы және қосымша біліктілік
алғаны туралыкуәліктер, дипломдар, сертификаттарының көшірмелері;
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- Студенттің қалалық, республикалық және халықаралық деңгейдегіконкурстарда,
олимпиадаларда алған жүлделерінің көшірмелері.
2. Сауалнамастуденттің жеке мәліметтері,бітірген факультеті және кафедрасы,
мамандығы және бағыты,бітіру біліктілік жұмысының атауы, Еуропалық дипломға
қосымшаныдаярлау кезінде ескерілетін қосымша ақпарат көрсетіледі (мысалы, алынған
кәсіби тәжірибесі, халықаралық жобалар, конференциялар және тағылымдамаларға қатысу,
т.б.).
3. Еуропалық дипломға қосымшаны алу үшін өтінішті жоғары білім туралы диплом
беру күніненбір ай бұрын жазғанжағдайда,Еуропалық дипломға қосымша дипломмен бір
мезгілде берілуі мүмкін.
4. Еуропалық дипломға қосымшаны алу үшін өтініштекөрсетілген мерзімде емес - өзге
де уақыт кезеңдерінде жазған жағдайда, оны беру мерзімі мен жағдайы өтініш беруші мен
беру, жобалау және ұйымдастыру үшін жауапты лауазымды тұлғамен жеке келісіледі.
5. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегі дипломына Еуропалық
қосымшаны беру ақылы негізде жүзеге асырылады. Төлем сомасы ұйымдастыру, ресімдеу
және беру шығындарын есептеу негізінде белгіленеді және Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің ректорының тиісті бұйрығымен бекітіледі.
6. Еуропалық дипломға қосымшаның нысанын толтыру үшін жауапты адаммен
(құрылыммен)қабылданған құжаттардың негізінде өтініш берушіге Еуропалық дипломға
қосымша жасалады.
7. Еуропалық дипломға қосымшаның дайындау және беру факультет декандарымен
бірге академиялық мәселелер жөніндегі департаменті арқылы жүзеге асырылады.
8. Факультетдекандарытранскрипт негізінде Универ жүйесінде Еуропалық дипломға
қосымшаның нысанын толтыру үшін жауапты адамды тағайындайды.
9. Ректор бұйрығымен Еуропалық дипломға қосымшаның мазмұнына және берілуі
үшін жауапты академиялық мәселелер жөніндегі департаментінің құрылымдық бөлiмшесi
құрылады.
10. Еуропалық дипломға қосымша кейін ағылшын тіліне аудармасымен мемлекеттік
тілде толтырылады. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің халықаралық
ынтымақтастық департаментіЕуропалық дипломға қосымшаның толтырылған түрінде
аударуына жауапты болып табылады.
11. Оқытылған пәндер туралыдеректер ECTS сынақтық бірліктермен күрделілігі
жәнеаттестация нәтижелері көрсетілген, семестр бойынша олардың толық тізімін қамтиды.
13. Еуропалық дипломға қосымша академиялық мәселелер жөніндегі департаментінің
директоры, Оқу ісі жөніндегі проректоры қолдарымен және университеттің ресми мөрімен
расталады.
14. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті дипломына Еуропалық қосымша
өтініш берушіге ресми жауапты тұлғамен беріледі.
15. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті дипломына Еуропалық
қосымшаны беру кезінде арнайы журналға берілген құжаттың тіркеу нөмірі, арнайы
графадастуденттің қолы қойылады.
16. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті түлегіне берілген Еуропалық
дипломға қосымша көшірмелері алынған біліктілік/дәрежесі туралыдипломның
көшірмелерімен бірге, университет мұрағатында сақталады.
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Қосымша 1
Оқу ісі жөніндегі проректорға
__________________Аты-жөні
________________факультетінің
___ курс студенті
___________________Аты-жөні
Өтініш
Маған әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті түлегі дипломына Еуропалық
қосымшаны беру мүмкіндігін қарастыруыңызды сұраймын.

Күні __________ Қолы _________
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Қосымша 2
Анкета
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аты-жөні(толық)________________________________________________________
Туылған күні, айы, жылы, туған жері, елі____________________________________
Факультет ______________________________________________________________
Бітірген кафедрасы_______________________________________________________
Мамандық______________________________________________________________
Қосымша мәліметтер (алынған кәсіби тәжірибесі, халықаралық конференциялар,
жоблар, стажировкаларға қатысуы және т.б.)
_______________________________________________________________________

-

Байланыс:

Үй тел: __________________________________
Ұялы тел:_________________________________
e-mail:____________________________________
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§37
ОЖСБ ПӘНДЕРІ БОЙЫНША ТЕСТІЛІК ТАПСЫРМАЛАР ЖИНАҒЫН
ҚҰРАСТЫРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР
Оқу жетістіктерін сырттай бағалау (ОЖСБ) пәндерінің тізіміне кірген пәндер бойынша
жаңа формада тестілік тапсырмалар құрастырылады – берілген жауаптардың ішінен бір
немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдау.
Барлық дұрыс жауаптарды таңдағаны үшін студентке 2 (екі) бал беріледі.
Жіберілген 1 (бір) қате жауап үшін 1(бір) бал беріледі.
Жіберілген 2 (екі) немесе одан көп қате жауап үшін 0 (бір) бал беріледі.
Тапсырмалардың мазмұны нақты, қысқа және түсінікті болуы тиіс.
Нақтылық мазмұны метафоралар және сәйкес емес лексикаларсыз, терминдарды,
жасанды тіл элементтерін, формулаларды қолдану арқылы қамтамасыз етіледі.
Қысқалықминимум құралдар арқылы тапсырма мағынасының максимум түсініктілігіне
жету мақсатында сөздердің, символдардың, графиктердің тиянақты таңдалуымен жүзеге
асырылады.
Түсініктілік сыналатындар тапсырманың шынайы мағынасын дұрыс түсінген жағдайда,
тапсырма мазмұны ашылады. Осындай мақсатпен, тапсырмалардан қайталанулар, түсініксіз,
сирек кездесетін сөздер мен символар және шетелдік сөздер, тапсырманың мағынасын
ашпайтын сөздер алынып тасталынады.
Күрделілігіне байлынысты тестілік тапсырмалар 3 деңгейге бөлінеді:
1 – жеңіл – жалпы анықтаулар, ережелер, заңдар, қағидалар, фактілер, жағдайлар,
схемалар, гистограммалар және т.б. арқылы білімді тексеру;
2 – орташа – қарапайым есте сақтау арқылы нәтижелерді шығару: фактілерді,
ережелерді, қағидаларды ұғыну және түсіну; пәнді және оның бөлімдерін түсіну үшін
шығармашылық ойлану арқылы есептерді шығару: формулаларды қолдану арқылы есептер
шығару, оқылып отырған құбылыстар, процесстер, оқиғалар арасындағы байланыстар мен
ұқсастықтарды ажырата білу;
3 – күрделі– тестіленушінің ғылыми-зерттеушілік қабілетін анықтауға және өте жоғары
деңгейде материалды игеруге мүмкіндік беретін нәтижелерді шығару, яғни
өзгеріп
тұратын мәліметтердің болашағын шамамен анықтай білу; нақты практикалық жағдайларда
заңдарды қолдана білу; оқылған материалды сынай білу, оны графиктерде, схемаларда,
эскиздерде көрсете білу.
3. Тестік тапсырмалар келесі талаптарға сәйкес болуы керек:
1)
Тапсырма жабық түрде болуы керек.
2)
Тапсырма жауабының саны – 5,6,7,8,оның ішіндегі дұрысы – 1,2,3
3)
Тапсырма нақты тілмен тұжырымдалған қысқа пайымдама түрінде ұсынылуы тиіс
және тестіленуші қорытындысының бір мәнді еместігін жоюы қажет.
4)
Дистрактоларда қайталанатын сөздердің болмауы қажет. Ұзын сұрақ және қысқа
жауаптар болғаны жақсы, керісінше емес.
5)
Тапсырма тұжырымдамасында бұйрық райы болмауы тиіс (атаңыз, анықтаңыз,
көрсетіңіз, артығын табыңыз)
6) Тапсырманың жауабы бір мағыналы болу керек. Келесідей жауаптардың түрлері
болмауы керек: <Ия>, <Жоқ>, <Дұрыс>, <Дұрыс емес>, <Барлық жауаптар дұрыс>, <Барлық
жауаптар дұрыс емес>, <Берілген жауаптардың ішінде дұрысы жоқ>, <Дұрыс жауап жоқ>,
<Жоғарыда аталғанның барлығы>, <Төмендегі аталғанның барлығы>, <Жатпайды>,
<Ерекшелейсіз>, <Анықтаңыз>, <Көрсетіңіз>, <Дұрыс емесін таңдаңыз… >.
7)
Тапсырма стилистикалық және орфографиялық дұрыс құрастырылуы қажет.
8)
Барлық жауаптардың нұсқалары ұзындылық бойынша салыстырмалы болуы
керек, және де бір жолдан аспауы қажет.
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9)
Тапсырма бір стильде жасалуы қажет. Жауап қойылған сұрақтың логикалық
қорытындысы болуы керек.
10) Тапсырманың тұжырымдамасы хабарлы түрде көрсетілуі қажет (сұрақ түрінде
емес). Сұрақ – сөздерін қолданбау керек(<қалай>, <неге>, <қандай>).
11) Тапсырмада ойға салатын немесе еске түсіретін белгілі өтірік жауаптар, сонымен
бірге ерекшеленетін жауаптар болмауы тиіс.
12) Тапсырмада қарама-қайшылықтар, даулы жағдайлар және келіспеушіліктер
болмауы тиіс.
13) Тапсырмалар қайталанбауы тиіс.
14) Тапсырмада керекті анықтамалық мәліметтер болуы қажет, емтихан барысында
студенттерге кітаптарды немесе оқу құралдарын, дәрістік конспектілерді және тағы да басқа
ақпарат көздерін қолдануға тыйым салынады, тек қана тесттілік тапсырма жинағынының
паспортында көрсетілген анықтамалық материалдарды қолдана алады.
15) Тапсырма және жауаптар мәтінінде қолданылған барлық көлемдердің белгілері
түсіндірілуі және де олардың өлшеу бірлігі көрсетілуі қажет.
16) Word-қа қойылған, графикалық объектілерді қолданғанда, олардың көлемі А4
форматынан аспауы керек (jpeg форматын қолданған жақсы).
17) Тапсырмалар студенттердің нақты сол пәнді оқу барысында алған білімін, және де
бұрында өткен (пререквизиттер) пәндер бойынша қалдық білімін болжауы қажет.
18) Тесттілік тапсырмаларды құрастыру барысында, тесттілік тапсырмалар құрамы
өтілген пәннің мазмұнына сай келуіне назар аудару қажет.
19) Пәндер бойынша тесттілік тапсырмалардың ең аз саны:1 кредит – 100 тесттілік
тапсырма, 2 кредит – 200 тестілік тапсырма, 3 кредит – 300 тесттілік тапсырма.
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§38
ЖАС ОҚЫТУШЫЛАР МЕКТЕБІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
1. Негізгі ережелер
1. Ереже Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңына,оқу-әдістемелік жұмысты
ұйымдастыру мен жүзеге асыру ережесіне (ҚР БҒМ 2007 жылдың 29 қарашасындағы №583
бұйрығы) сәйкес әзірленген, сонымен қатар, Жас оқытушылар мектебі қызметін және
ұйымдастырылу тәртібін анықтайды.
2. Жас оқытушылар мектебі университеттегі педагог қызметкерлердің біліктілігін
арттыру жүйесінің құраушы бөлігі болып табылады.
Жас оқытушылар мектебі жұмысының мақсаты – педагогикалық тәлімгерлікті
ұйымдастыру, оқытушыларға оқу сабақтарын дайындау және өткізуге, оқу-әдістемелік
материалдарды және аудиториядан тыс іс-шараларды әзірлеуге көмек көрсету.
Міндеттері:
- жас оқытушылардың кәсіби құзыреттерін дамыту;
- жас оқытушылардың университеттегі педагогикалық қызметке бейімделу үдерісін
жылдамдату;
- өзін-өзі кәсіби жетілдіру үшін жағддай жасау: ғылыми-әдістемелік деңгейін
жоғарылату, педагогикалық шеберлігін арттыру;
- жас оқытушылардың кәсіби қалыптасу жүйесін құру;
- жоғары мектеп жағдайында жас оқытушылардың кәсіби өсуі мен тұлғалық дамуына
қолдау көрсету;
- тәжірибелі және жас оқытушылардың бірлескен педагогикалық қызметінде өнімді
өзара байланысты қамтамасыз ету;
- Қазақстандағы және шетелдегі жоғары кәсіби білім берудің даму тенденцияларымен,
білім беру жүйесі қызметінің құқықтық және нормативтік негіздерімен таныстыру;
- жоғары кәсіби білім берудің инновациялық аймағында білімді дамыту және
өзектендіру;
- жас оқытушыларды ЖОО педагогикалық қызметтегі тәжірибелік дағдыларға баулу,
дәстүрлі және жаңа педагогикалық технологияларды игерулеріне жағдай жасау;
- тәжірибелі доценттер мен профессорлардың педагогикалық шеберлігін кеңінен
тарату (насихаттау);
- оқу үдерісіндегі кәсіби, әдістемелік мәселелерді анықтау, оларды шешуде жас
оқытушыларға көмек көрсету.
2. Жұмыс бағыттары
3. Оқытудың мазмұнын, формасын, әдістерін және құралдарын жетілдіру бойынша
жас мамандардың жұмысын ұйымдастыру.
4. Жас оқытушыларға жетекшілік ететін тәлімгерлердің тәжірибе беру формасы
ретінде ашық сабақтарын талдау.
5. Оқу бағдарламалары, силлабустар, пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуде
көмек көрсету.
6. Жаңа педагогикалық технологиялар және заманауи тәсілдерді оқу үдерісіне
енгізуде жас оқытушыларға көмектесу.
7. Қазіргі заманғы білім беру мәселелері бойынша ғылыми-әдістемелік жұмысты
ұйымдастыру және өткізу.
8. Әдістемелік семинарлар, мастер-кластар, көрмелер, конференциялар өткізу.
9. Оқу сабақтарына мақсатты түрде өзара қатысу, нәтижелерін талдау.
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10. Ашық сабақтардағы жұмыс тәжірибесін практикамен байланыстыра отырып
баяндау және жеткізу.
11. Жаңа әдістемелік әдебиеттермен танысу және зерделеу.
12. Әдіскермен жеке және топтық кеңестер.
3. Жұмыстың ұйымдастырылуы
13. Жас оқытушылар мектебінің құрамына жас оқытушылар (жұмыс өтілі 5 жылға
дейін), олардың тәлімгерлері, факультеттердің әдістемелік бюро төрағалары мен
төрайымдары кіреді.
14. Жас оқытушылар мектебіне академиялық мәселелер жөніндегі департамент оқуәдістемелік басқармасына қарасты әдістемелік бөлімнің басшысы жетекшілік етеді.
15. Мектеп жұмысын үйлестіру және құжаттарды жүргізу үшін жетекшінің
орынбасары және хатшы тәлімгерлер мен мектеп тыңдаушыларынан тағайындалады.
16. Жас оқытушылар мектебіндегі сабақ екі айда бір рет өткізіледі.
17. Сабақтың өту формалары:
- Теориялық семнарлар;
- Нұсқау-әдістемелік мәжілістер;
- практикумдар, мастер-кластар, тренингтер;
- дөңгелек үстел, пікірталас;
- ашық сабақтар;
- жеке кеңес беру.
18. Жас оқытушылар мектебінің қызметін бақылау университеттің ғылыми-әдістемелік
кеңесінде жүзеге асады.
4. Құқықтары мен міндеттері
19. Жас оқытушылар мектебі тыңдаушыларының құқықтары:
- пәнді оқыту мәселелері бойынша мамандардан көмек алу;
- сабақ беруде қажет болған сұрақтар бойынша жекелей кеңес пен көмек алу;
- мектеп қызметін жетілдіру бойынша жұмыс жоспарына ұсыныстар енгізу;
- жас оқытушылар мектебінің жұмысына қатысқаны туралы сертификат алу;
20. Жас оқытушылар мектебінің тыңдаушыларының міндеттері:
- мектеп сабақтарына тұрақты қатысу;
- мектептің жеке жұмыс жоспарын орындау.
21. Жас оқытушылар мектебінің тәлімгерлерінің міндеттері:
- оқытылатын пәннің оқу бағдарламалары мен пәннің оқу-әдістемелік кешенін
құрастыру барысында көмек көрсету;
- аудиториялық және зерттеу-тәжірибелік сабақтарына дайындалуға көмек көрсету;
- жас оқытушылардың сабағына қатысу және олардың сабақ жүргізуін талдау;
- жас оқытушының өздігінен білімін көтеруге көмектесу.
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§39
ҮЗДІК ОҚУ БАСЫЛЫМЫ БАЙҚАУЫНЫҢ ЕРЕЖЕСІ
1. Байқаудың мақсаты мен міндеттері
1. Белсенді баспа қызметіне профессор-оқытушылардың құрамының мотивациясы.
2. Университет баспасының қазіргі заманға сай дамуына ықпалы.
3. Оқу процесінде білім беру құзыреті моделі инновациялық әдістерді қолдану негізінде
оқулықтар жасау үшін профессор-оұытушылардың белсенділігі.
4. Баспадан шығарылатын оқулықьардың сапасын арттыру.
5. Үздік оқу-әдістемелік жарияланымдардың авторларын, университет қызметкерлерін
анықтау және жарнамалау.
6. Жаңа технологиялық нысандарды, әдістерді және де компьютерлік технологияларды
енгізу, білім беру және ғылыми ақпаратты ұсыну.
7. Оқу процесіне ғылыми зерттеулер нәтижелерін енгізу.
2. Байқау номинцияларыа
8. Байқау келесі номинациялар бойынша өткізіледі:
- үздік оқулық (аудан бойынша);
- үздік әдістемелік оқу құралы (аудан бойынша);
- үздік оқу-әдістемелік оқулық (аудан бойынша);
- ең үздік әдістемелік нұсқаулар (аудан бойынша).
9. Байқау комиссиясы арнайы (қосымша) номинация құру құқығына ие болады.
3. Байқаудың өтілуі мен оны ұйымдастырушылар
10. Байқауды ұйымдастырушылар - әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың редакциялық
баспа ісі қызметкерлері болып табылады.
11. Байқауды ұйымдастыру және өткізу жұмыстары Академиялық мәселелер жөніндегі
департаментінің әдістемелік бөлімінде жүзеге асырылады.
12. Байқауға авторлары университеттің күндізгі ғылыми-зерттеу және оқу-әдістемелік
қызметкерлері (жеке немесе ұжымдық) болып табылатын оқу басылымдар мен
монографиялар (оның ішінде электрондық) қатыса алады.
13. Байқауға келесі жарияланымдар ұсынылады:
Оқулық – типтік оқу жоспары мен типтік оқу бағдарламасы бар, ҚР ЖМББС арқылы
анықталған, әр пән бойынша жүйелі мазмұны бар кітап және де оқыту процесінің негізі
болып табылады. Оқулық баспа немесе электронды түрде ұсынылуы мүмкін.
Әдістемелік оқулық - білім ақпаратын қамтитын, оқу бағдарламалық материялдар
авторлық түсіндіруле белгіленіп, кітапты ауыстыра алатын немесе толықтыратын басылым
түрі.
Оқу-әдістемелік оқулық - жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру үшін
пәнді зерделеу, оның бөліктерін және жеке (бөлімдер) тақырыптарды оқытуға арналған
материялдарды қамтитын оқулық түрі.
Нұсқаулықтар мен ұсынымдар – барлық білім беру нысандарында оқитын
студенттермен зертханалық, практикалық, семинар жұмыстарын жүргізуге арналған
басылым.
Тапсырмалар мен жаттығулар жинағы, практикум – пәннің оқу материялдарын
меңгеруге арналған практикалық тапсырмалар мен жаттығуларды қамтитын басылым.
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Монография – оқу бағдарламасына енгізілген, бір немесе бірнеше авторларға тиесілі,
белгілі бір мәселені, сонымен қатар ғылыми және техникалық зерттеулердің толық және
жан-жақты мазмұны қамтылған, ғылыми немесе атақты ғылыми басылым.
14. Байқау қаңтар айында жарияланып, байқауға алдындағы жылда шығарылған
басылымдар қатыстырылады: оқулықтар – кемінде 10 б.п, әдістемелік оқулықтар – кемінде 6
б.п, оқу-әдістемелік оқулықтар – кемінде 6 б.п.
15. Байқауға ұсынылатын жұмыстар «Қазақ Университеті» баспасынан бастырылып
шығарылуы тиіс.
16. Байқауға жұмыстарды ұсыну факультет кафедраларының әдістемелік бюросымен
бірігіп іске асырылады.
17. Байқауға қатыстырылатын әрбір басылымға жеке-жеке папка жасалады:
1) байқауға қатысуға арналған өтініш;
2) бастырылып шығарылған оқу-әдістемелік басылым – 1 дана;
3) университеттегі оқу-әдістемелік комиссия мүшелерінің жиналысында қаралғаны
жайлы қолхат болу керек, онда төменгі нұсқаулықтар көрсетілсін:
- оқу-әдістемелік оқулықтаң мазмұны пән бағдарламасына сәйкес және де сұрақтармен
толықтырылуы;
- пәнаралық байланыстың болуы;
- әдістемелік материялдардың түпнұсқалығы мен қолжетімділігі;
- өз-өзін басқаруға арналған материялдар, студенттердің пәнді тереңірек меңгеруі үшін
өзіндік жұмыстың қамтылуы;
- оқу процесінде көрсетілген материялдарды пайдалану;
- ҚР БҒМ және РОӘК ОӘК грифтер тағайындау көшірмесі.
4. Бағалау шарттары
18. Оқу басылымын бағалау кезіндегі негізгі өлшемдері:
- оқу бағдарламасының осы бағыттағы немесе осы мамандық бойынша мазмұн
талаптарына сәйкестік дәрежесі;
- сәйкесінше бағыттағы құзыр құралымына ықпалдық дәрежесі;
- оқу үдерісінде жаңашыл әдістердің сәйкестігі,белсенді және интерактивті сабақтар
өткізу әдістерін кең пайдалана отырып, аудитордан тыс жұмыстарды да қамту;
- ғылыми;
- жаңашылдық және мазмұнының өзектілігі;
- басылым құрылымы (кіріспе,негізгі бөлімі,қорытынды,жиынтық және төл
құрамдары);
- негізгі бөлімнің рубрикациясы (оқу басылымында деңгейлік дифференциясының
болуы, логика және тарау,параграфтарды ерекшелеу жеткілікті деңгейде болуы керек);
- материал мазмұнының көрнектілігі;
- материал мазмұнының қолжетімділігі;
- дидактикалық аппарат және оның оқу материалының мазмұнына сай келуі
(сұрақтар,жаттығулар,тест сұрақтары,интерактивті құралдар);
- студенттердің өзіндік жұмыстарында тиімді пайдалануы;
- полиграфиялық талаптарға сәйкес болуы (кестелер,суреттер, шрифт,интервал);
- көркемдік рәсімдеу (шрифтердің екшеленуі);
- ҚР БҒМ және РОӘК ОӘК ұсыныс грифтерінің болуы;
- көлемі және басылым таралымы ;
- университеттің оқу үдерісінде және басқа да жоғары оқу орындарында осы оқу
құралының қажеттілігі;
- сатылу көлемі және т.б.
19. Конкурс комиссиясы қосымша шарттар тағайындауға немесе берілген және бағалау
бірлігін анықтау барысында өзгертуге құқылы.
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5.Конкурс нәтижелерін қорытындылау
20. Конкурс нәтижелерін қорытындылау үшін ректор бұйрығымен сараптама
коммисиясы құрылып, тағайындалады.Сараптама комиссиясының мүшесі конкурсқа
қатысуға құқысы бар,бірақ сараптама кезінде және конкурс нәтижелерін талқылауға қатыса
алмайды
21. Сараптама комиссиясының құқылары :
- оқу-әдістемелік басылымдар талаптарға сай келмеген жағдайларда конкурстан
шығарылады;
- оқу-әдістемелік басылымдарға сараптама жасау үшін сәйкесінше сол ғылым
саласында қызмет істейтін бас мамандарды тарта алады;
- конкурс жұмыстарының авторларын комиссия мәжілісіне шақыра алады ;
- Университет Ғылым Кеңесінің алдында байқауда жеңіске жеткен оқулықтар мен оқу
(оқу-әдістемелік) құралдарына гриф иелену үшін ҚР Білім және Ғылым Министірлігіне,
ОӘКсәйкесінше өтініш жасай алады.
22. Конкурс нәтижелерін талқылау сараптама комиссиясы мәжілісінің қорытындысы
бойынша өткізіледі. Балл ұпайларына байланысты, бағалау шарттары бойынша сарапшылар
әр номинация бойынша конкурс жеңімпаздары туралы ашық дауыспен шешім қабылдайды.
Дауыстар тең болған жағдайда төраға пікірі шешуші болып табылады.
23. Сараптама комиссиясының келісімімен әр номинация бойынша кейбір (жеке)
жұмыстар көтермеленуі мүмкін (жоғары деңгейі үшін, өзектілігі, басылым мәдениеті және
басқа да қосымша шарттары бойынша).
24. Қорытындылау нәтижелері барысында конкурс комиссиясы әр номинация бойынша
1,2,3 орындар иегерлерін белгілейді.
25. Конкурс комиссиясы мәжілісте комиссия мүшелерінің 2/3 болған жағдайда, шешім
қабылдай алады.
26. Конкурс қорытындысы протоколмен рәсімделеді,онда сараптама комиссиясының
барлық мүшелері және мәжіліске қатысқан тәуелсіз сараптама мүшелері де қол қояды.
27.Конкурс жайлы кез келген мәлімет жарияланбауы керек.
28. Конкурс қорытындысының нәтижесі ректор бекіткеннен кейін ғана хабарланады.
29.Конкурс жеңімпаздары дипломдармен марапатталады.
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1Қосымша
Үздік оқу басылым конкурсына қатысу үшін тапсырыс
Мәліметтер
Факультет
Кафедра
Автор (автор ұжымы)ғылыми
дәрежесі,атағы және әр автордың лауазымы
Түрі (оқулық / оқу (оқу-әдістемелік және
т.б.) құрал
Басылым атауы (толық библиографиялық
сипаттамасы)
Номинация
Дайындық бағыты/басылымды қолданатын
немесе қолданып жүрген мамандық

Толтыру үшін торкөз
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2 Қосымша
Бағалау шарттары
№

Шарттары

1

Оқу бағдарламасының осы бағыттағы немесе осы мамандық
бойынша мазмұн талаптарына сәйкестік дәрежесі
Сәйкесінше бағыттағы құзыр құралымына ықпалдық дәрежесі
Оқу үдерісінде жаңашыл әдістердің сәйкестігі,белсенді және
интерактивті сабақтар өткізу әдістерін кең пайдалана отырып,
аудиториядан тыс жұмыстарды да қамту
Ғылыми деңгейі
Жаңашылдық және мазмұнының өзектілігі
Басылым құрылымы (кіріспе,негізгі бөлімі,қорытынды,жиынтық
және төл құрамдары)
Негізгі бөлімнің рубрикациясы (оқу басылымында деңгейлік
дифференциясының болуы, логика және тарау,параграфтарды
ерекшелеу жеткілікті деңгейде болуы керек)
Материал мазмұнының көрнектілігі
Материал мазмұнының түсініктілігі, жатық тілмен жазылуы
Дидактикалық аппарат және оның оқу материалының
мазмұнына сай келуі (сұрақтар,жаттығулар,тест
сұрақтары,интерактивті құралдар)
Студенттердің өзіндік жұмыстарында тиімді пайдалануы
Полиграфиялық талаптарға сәйкес болуы (кестелер,суреттер,
қаріп,интервал)
Көркемдік рәсімдеу (қаріптік екшеленуі, компьютерлік өңделуі)
ҚР БҒМжәне РОӘК ОӘБ ұсыныс грифтерінің болуы
Көлемі
Басылым таралымы
Университеттің оқу үдерісінде және басқа да жоғары оқу
орындарында осы оқу құралының қажеттілігі
Сатылым көлемі

2
3

4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
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Балл
ұпайлары

§40
ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ (ЕМТИХАН СЕССИЯСЫН) ЖҮРГІЗУДІҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ
1. Әдістемелік қамтамасыздандыру
1. Пән бойынша емтихан сұрақтарының жалпы саны – 50-ден кем емес.
2. Емтихан билеттеріндегі сұрақтардың жалпы саны – 3-5. Билеттегі сұрақтардың
санын анықтауда әрбір сұрақтың емтихан уақытына (2 астрономиялық сағатқа)сәйкестігін
алдымен есепке алуы тиіс.
3. Емтихан билетінің сұрақтары білім алушының оған жауап берер кезде осы уақытқа
дейін оқыған білімін қорытындылап, сұраққа жауап бере алатындай құрастырылуы тиіс.
4. Сұрақтар оқу барысының маңызды күтілетін нәтижелерінің шектеулі санын
анықтауға бағытталуы тиіс.
5. Емтихан сұрақтарын құрастыру кезінде мынадай жағдайларды ескеру керек:
сенімділік (білім алушының сұрақтарға жауап беруі оқу нәтижелерінің деңгейін бағалауды
қалыптастыруға мүмкіндік береді) және нақтылық (валидтілік) (білім алушының сұраққа
жауап беруі бағалау мүмкіндігіне сәйкес сол нәтижені қорытындылауға мүмкіндік береді).
6. Әрбір емтихан билетіндегі сұрақтар теориялық білімнің деңгейі мен жүйелігін, оны
қолданып, сыни бағалау және қорытындылай алатындығын («теориялық»), сонымен қатар
алған білімдерін тәжірибелік тапсырмаларды («тәжірибелік») шешу жолында дұрыс
қолдануы сияқты жағдайларды ескеру қажет.
7. Теориялық және тәжірибелік сұрақтардың күрделілік деңгейі құзіреттердің
қалыптасуына және оқытудың деңгейіне байланысты.
8. Емтихан билеттеріне кірген сұрақтардың әрбір тобы(теориялық, тәжірибелік) үшін
лектор жауапты бағалау шкаласын құрастырып, онда оқудың күтілетін нәтижелерін меңгеру
деңгейіне сәйкес әр жауаптың негізгі сипаттамаларын көрсетеді. Пән бойынша жауаптарды
бағалау шкаласын лектор «Универ» жүйесіндегі оқу-әдістемелік кешеніннің«Емтихан
сұрақтары» бөліміне емтиханның алдында 3 күн бұрын енгізіп, әріптестерінің –емтихан
комиссия мүшелерінің пайдалануына рұқсат беру керек.
9. Емтихан сұрақтарын құрастырудың ұсыныстары:
- емтихан сұрақтары білім алушыны бір жағынан шатастыратындай, ал басқа
жағынан соншалықты қарапайым, яғни дұрыс жауабын бірден таба алатындай болмауы тиіс;
- емтихан сұрақтарын құрастыру кезінде қойылып отырған сұрақ қандай білім
деңгейін көрестетінінескерген жөнжәне білім алушы сұраққа жауап беру үшін белгілі
ақпаратты тек еске түсірмей ғана, оны талдап жауап беретіндей сұрақтар жасау керек.
- магистратура және докторантура білім алушылары үшін емтихан сұрақтары
жоғары деңгейдегі білім мендағдыларын; пәнаралық және салааралықбайланыстарды орнату
қабілеттілігін; жеткіліксіз немесе жаңа ақпарат жағдайында шешім таба білу қабілетін;
қолданыстағы білім мен әдістердісыни бағалау қабілетін; сондай-ақ белгілі бір пән
саласындағы мәселені және перспективті бағыттарды анықтау қабілетін бағалау бағытында
құрастырылуы керек.
10. Емтихан сұрақтарын лектор «Универ» жүйесіне билеттегі сұрақ санына сәйкес
блоктар бойынша енгізіп, кафедра меңгерушісі мен факультеттің әдістемелік бюро төрағасы
(төрайымы) тексеріп бекітеді.
11. Факультеттің әдістемелік бюросы емтихан сессиясының пәндері бойынша емтихан
сұрақтарының сараптамалық Актысын құрастырып факультеттің әдістемелік бюро
отырысының хаттама көшірмесіменбірге Академиялық мәселелер жөніндегі ОӘБ әдістемелік
бөлімі мен ЖОО-нан кейінгі білім беру Институтына тапсырады.
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2.

Емтихандарды ұйымдастыру және өткізу

12. Емтихандар жазбаша, тесттік немесе аралас түрінде өткізіледі.
13. Әрбір оқу пәніне сәйкес емтиханды өткізу түрі мен тәртібі факультеттің ғылыми
кеңесінде академиялық мерзім басталғаннан кейін бір ай ішінде бекітіледі.
14. Емтиханға аралық бақылау нәтижелерінде алған бағасына сәйкес (1-АБ, 2-АБ
орташа арифметикалық бағасы) 50 балдан кем болмаса (кеңсе-тіркеуші), оқу ақысын төлеуде
қарызы жоқ және академиялық демалыста немесе ұзақ уақыт емделуде болмаған жағдайда
(деканның өкімімен) жіберіледі. Курстық жұмысты орындамаған студенттер сәйкес пәннен
емтихан тапсыруға жіберілмейді.
15. Емтихандар өтетін аудиториялар мен дәрісханаларда, сонымен қатар шифрлеу,
дешифрлеу және емтихан жұмыстарын тексеру бөлмелерінде дыбыс жазатын жоғары
анықтығы бар бейнекамералар орнатылады. Бейнекамераға түсірілген материал емтихан
өткенен кейін 6 ай ішінде Ақпараттық технологиялар мен инновациялық даму институтында
сақталады.
16. Факультет деканаты аудиторияларды емтиханға дайындайды: бейне аппратураның
жұмысын тексеру, отырғызу орындарын нөмірлеу, тазалықты қамтамасыз ету және т.б.
17. Кеңсе-тіркеуші келу парақтары мен емтихан тізімдемесін «Универ» жүйесінде
құрастырады.
18. Деканат мамандары емтиханның алдында 1 күн бұрын келу парағы мен пән
бойынша емтихан билеттерін басып шығарады, конвертке салып жапсырады және олардың
уақытылы дайын болуына жауапты.
19. Емтиханда осы пән бойынша сабақ бермейтін оқытушылар кезекшілік атқарады.
20. Деканат білім алушылар мен кезекші оқытушылардың қойылған кестеге сәйкес
келуін қамтамасыз етеді.
21. Емтихан басталуынан 15 минут бұрын кезекші оқытушы білім алушыларға
отырғызу орындарының нөмірлері көрсетілген келу парағына қолдарын қойғызып,
орындарына отырғызады.
22. Кезекші оқытушы емтиханға келіп отырған білім алушының жеке басын
куәландыру мақсатымен сәйкес құжаттар (жеке куәлік немесе сынақ кітапшасы) бойынша
тексеріс жүргізеді. Егер емтихан тапсыруға өзге тұлға келген болса, кезекші оқытушы
Ережені бұзылғаны туралы акт толтырады.
23. Емтиханға кешігіп келгендер кіргізілмейді.
24. Емтихан кезінде кезекші оқытушы бекітілген нұсқаулыққа сәйкес студенттердің
тәртібін қадағалайды.
25. Емтихан уақыты (2 астрономиялық сағат) аяқталғанда кезекші емтихан
жұмыстарын жинап, кеңсе-тіркеушіге шифрлеу үшін береді.
26. Емтихан кезінде шпаргалка, ұялы телефон, сөздік, калькулятор қолдануға, бірбірімен сөйлесуге және т.б. тыйым салынады. Осы ереже орындалмаған жағдайда білім
алушы емтиханнан шығарылып, сәйкесінше акт толтырылады және пәнге «Ғ»
(қанағаттанарлықсыз) бағасы қойылады.
27. Емтихан ережелерін қайталап бұзған білім алушы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің
Ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес Этика жөніндегі факультет кеңесінің шешімі бойынша
университеттен шығарылуы мүмкін.
3. Емтихан жұмыстарын тексеру
28. Құзіреттілік тәсілдеме негізінде бағаланатын пәндер бойынша емтихан
жұмыстарын тексеру үшін, сәйкес салада біліктілікке ие және осы топта (ағымда) сабақ
бермеген жетекші профессорлар, доценттер арасынан емтихан комиссиясы (кемінде 3
адамнан тұратын) құрылады.
317

29. Емтихан жұмыстары бейне камералармен жабдықталған жеке кабинетте
тексеріледі.
30. Емтихан және апелляциялық комиссияға ұсыну үшін пән дәріскері деканның оқуәдістемелік және тәрбие жөніндегі орынбасарына емтихан жұмыстарын бағалау шкаласын
береді.
31. Емтихан жұмыстары 100 баллдық шкала бойынша жауаптардың толықтығын
ескере отырып бағаланады:
Бағасы
Өте жақсы

Жақсы

Қанағаттанарлық

Қанағаттанарлықсыз

Көрсеткіші
1. Барлық теориялық сұрақтарға толық және дұрыс жауап берілген;
2. Тәжірибелік тапсырмалары толық орындалған;
3. Мәліметтер логикалық тәртіпке сәйкес өте ұқыпты жазылған;
4. Шығармашылық қабілеттілігі көрсетілген.
1. Теориялық сұрақтардың жауаптары дұрыс болғанымен, толық
емес және кейбір қателіктер;
2. Тәжірибелік тапсырмалар орындалған, бірақ болмашы қателіктері
бар;
3. Мәліметтер логикалық тәртіпке сәйкес өте ұқыпты жазылған.
1. Теориялық сұрақтарға негізінен дұрыс жауап жазған, бірақ толық
емес, логикалық қателіктер жіберілген;
2. Тәжірбелік тапсырма толық оындалмаған;
3. Мәлімет ұқыпты мазмұндалған, бірақ логикалық жүйелілік
бұзылған.
1.Теориялық сұрақтардың жауаптарында өрескел қателіктер
жіберілген;
2.Тәжірибелік тапсырма орындалмаған;
3.Жауаптың
мазмұнында
грамматикалық,
терминологиялық
қателіктер кеткен және логикалық жүйелілік бұзылған.

32. Емтихан комиссиясының төрағасы тексеріс аяқталғаннан кейін емтихан
жұмыстарын дешифрлеу (қайта шифрлеу) үшін кеңсе-тіркеушіге береді.
33. Қайта шифрлеуден кейін комиссия төрағасы емтихан бағасын «Универ»
жүйесіндегі оқу пәнінің электронды емтихан тізімдемесіне енгізеді. Толтырылған тізімдеме
басып шығарылады, емтихан комиссия төрағасының қолы қойылып, кеңсе-тіркеушіге
беріледі.
34. Емтихан нәтижелері электронды емтихан тізімдемесіне емтихан аяқталғаннан кейін
48 сағат ішінде енгізіледі.
35. Кеңсе-тіркеуші шифрленгеннен жұмыс мәліметтерімен емтихан тізімдемесін
салыстырып, сәйкессіздік табылған жағдайда акт толтырады.
36. Сәйкессіздік фактісі бойынша емтихан бағасын өзгертін емтихан комиссия
төрағасының түсініктемесі негізінде және Академиялық мәселелер жөніндегі департамент
директорының (бакалавриат) немесе Жоғары оқу орнынан кейінгі білім институтының
директорының (магистратура, докторантура PhD) рұқсатымен кеңсе-тіркеуші жүзеге
асырады.
37. Білім алушының қорытынды бақылау бағасын (емтиханға қойылған балл) және пән
бойынша қорытынды бағасын сынақ кітапшасына (электрондық сынақ кіиапшасына) лектор
енгізеді.
38. Білім алушы ағымдағы (АБ1 және АБ2) және қорытынды бақылаудан (ҚБ) оң баға
алған жағдайда ғана пән бойынша қорытынды баға: Қорытынды баға = (АБ1+АБ2)/2х0,6 +
МТх0,1 + ҚБх0,3 формуласы бойынша есептеледі.
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4. Қорытынды бағаның қайта қаралуы мен күшін жою
39. Қорытынды бақылаудың бағасы (емтиханға қойылған балл) білім алушыны
қанағаттандырмаған жағдайда, ол «Универ» жүйесіндегі электрондық тізімдемеге емтихан
нәтижесі қойылғаннан кейін бір жұмыс күні (24 сағат) ішінде апелляциялық комиссия
төрағасының атына апелляцияға өтініш түсіруіне болады.
40. Білім алушының жауап парағында сұрақтың дұрыс қойылмағандығы немесе пәннің
оқу бағдарламасына сай келмейтіндігі көрсетілген жағдайда ғана апелляция қарастырылады.
41. Емтихан билетіндегі қандай да бір сұрағы бойынша қойылған бағаның
дұрыстығына (білім берушінің жауабына қойылған бағаның сәйкестігіне) келіспейтін
апелляциялар, қойылған бағаның сәйкессіздігі пән дәріскері құрастырған бағалау шкаласы
бойынша дәлелденген өтініш негізінде ғана қарастырылады.
42. Біліктігі емтихан сессиясындағы пәндердің саласына сәйкес оқытушылардың
арасынан ректордың бұйрығымен емтихан сессиясы кезеңіне құрастырылған апелляциялық
комиссия, 24 сағат аралығында апелляциялық өтінішті қарастырып, бекітілген формадағы
хаттама жасап, алғашында алған бағаның сақталуы немесе бағаны қайта қарау туралы шешім
қабылдайды.
43. Апелляциялық комиссия шешімі білім алушының жазбаша жұмысын комиссиялық
қарастыру негізінде қабылданады. Апелляция нәтижесінде қорытынды бақылаудың бағасын
өзгерту туралы шешімді апелляциялық комиссия төрағасы бекіткеннен кейін кеңсе-тіркеуші
қорытынды бақылау бағасын өзгертеді.
44. «F» бағасын алған жағдайда білім алушы пәнді қайта өтуге (Retake) құқылы, бірақ
бұл пәңді 3 реттен артық қайта оқи алмайды. Пәнді қайта оқу бекітілген тәртіп бойынша
ақылы негізде ғана жүзеге асырылады.
45. Емтихан өткеннен кейін 6 ай ішінде бейнекамера жазбаларының негізінде білім
алушының емтиханда тәртіп ережесін бұзғаны (шпаргалка, ұялы телефон пайдалану, бірбірімен сөйлесі және т.б.) анықталған жағдайда, пән бойынша қорытынды бағаның күші
жойылуы мүмкін.
5. «I - Incomplete» бағасының қойылуы
46. Білім алушы ағымдағы бақылаудан кемінде 50 балл жинап, бірақ емтиханға
құжатпен (Алматы қ-сы ауруханаларының анықтамасымен (095у формадағы немесе
сырқатнама көшірмесімен)) расталған дәлелді себеппен қатыса алмай қалса, онда білім
алушыға «I – Incomplete» бағасы қойылады.
47. Пән бойынша «I» бағасына ие болу үшін білім алушы емтихан өткеннен кейінгі 3
жұмыс күнінің ішінде емтиханға қатыспау себебі көрсетілген және кафедра меңгерушісі,
факультет деканы, Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры (бакалавриат
үшін) немесе Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының директоры
(магистратура, докторантура үшін) қол қойған өтініші мен дәлелдейтін құжаттардың
(анықтамалардың) түпнұсқасын оқу жұмысы жөніндегі проректордың қарастыруына
ұсынады.
Емтиханға қатыспау себебі дәлелді деп танылған жағдайда деканның өкімімен білім
алушыға «I» бағасы қойылып, емтиханды тапсыру үшін жеке кесте белгіленеді.
48. Факультет деканның өкімі негізіндегі жеке кестеге сәйкес «I» бағасын стандартты
бағаға түзету мақсатымен кеңсе-тіркеуші «Универ» жүйесіндегі бағаны өзгерту үшін
емтихан комиссиясы төрағасының атына емтихан тізімдемесін құрады.
49. Бекітілген кестеге сәйкес білім алушы емтихан тапсырып болғаннан кейін «I»
бағасы стандартты бағаларға («A», «B», «C», «D») өзгереді. Емтихан жұмыстарын тексеру
тәртібі мен баға қою процедурасы осы ережелердің 32-38 тармақтарына сәйкес жүзеге
асырылады.
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50. Егер білім алушы қойылған уақыт аралығында барлық талаптарды орындамаса, «I»
бағасы «F», яғни «қанағаттанарлықсыз» бағасына ауысады.
6. Емтихан сессиясын жүргізуді бақылау мен мониторинг
51. Емтихан сессиясының барысын бақылап мониторингін жүргізу мақсатымен Білім
беру үдерісінің мониторинг бөлімінің, Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттың,
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институттың қызметкерлерінен, факультеттің
декандары мен деканның орынбасарлары, деканаттың қызметкерлері мен басқа жауапты
тұлғалардың ішінен жалпы университеттік және факультеттік жұмыс комиссиялары
құрылады.
52. Факультет декандары факультет бойынша жасаған өкімімен емтихандарды
өткізудің видеомониторингін жүзеге асыру үшін кемінде факультеттің 5-10 қызметкерінен
тұратын жұмыс комиссиясын (видеомониторинг комиссиясын) және емтихан сессиясының
барысын бақылау үшін кемінде 3-5 факультет қызметкерлерінен тұратын жұмыс
комиссиясын (бақылау комиссиясын) құрады.
53. Факультет декандары білім алушылардың, кезекші оқытушылардың, емтихан және
апелляциялық комиссия мүшелерінің емтихан сессиясының ережелерін сақтауын
қамтамасыз ететін комиссия жұмысын ұйымдастырады.
54. Факультет декандары факультет бойынша өкімімен кезекші оқытушылардың,
емтихан комиссия мүшелерінің, емтихан жұмыстарын шифрлеу мен дешифрлеуіне
қатысатын факультет қызметкерлерінің тізімдерін бекітіп, емтихан жұмыстары шифрленіпдешифреленетін және тексерілетін аудиторияларды анықтайды.
55. Оқу ісі жөнідегі проректордың өкімімен Білім беру үдерісінің мониторинг
бөлімінің, Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттың, Жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру институттың қызметкерлерінен, сондай-ақ, қажеттілік туса, университеттің басқа
да қызметкерлерінен тұратын емтихан сессиясының ұйымдастырылуы мен өткізілуін
мониторинг жасайтын жалпы университеттік комиссия құрылады.
56. Емтихан сессиясын өткізу кезінде факультеттердің жұмыс комиссиялары оқуәдістемелік басқарманың басшысына сессия барысы жөнінде мәліметтерді күн сайын беріп
отырады. Емтихан ережелерінің бұзылуы туралы актілер күн сайын сағат 19-00-ден
кешіктірілмей емтихан сессиясының ұйымдастырылуы мен өткізілуін мониторинг жасайтын
жалпы университеттік комиссияға жіберіледі.
57. Білім алушылар емтиханды тәртібін бұзған жағдайда кезекші оқытушы (комиссия)
Емтихан жұмысын алу жөнінде акт жасап, білім алушыны емтиханнан шығарады.
58. Факультеттің жұмыс комиссиясы немесе емтихан сессиясының ұйымдастырылуы
мен өткізілуін мониторинг жасайтын жалпы университеттік комиссиясы кезекші
оқытушылар, емтихан қабылдаушылар, деканат қызметкерлері немесе емтихан сессиясын
өткізуге қатысатын басқа да тұлғалар тарапынан емтихан сессиясын өткізу ережелері
бұзылғаны жайлы фактілер анықталса, бұзу туралы рапорт жасалып, университет
әкімшілігіне беріледі.
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§41
ОҚУ САБАҚТАРЫНА БАҚЫЛАУ ЖҮРГІЗУДІҢ ТӘРТІБІ
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың оқу үдерісі «Жоғары оқу орындарындағы білім
алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің
типтік ережесі», басқада ҚР Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарына,
Оқу орнының Жарғысына, университет ректорының (проректорларының) өкімдері мен
бұйрықтарына сәйкес ұйымдастырылып жүзеге асырылады.
1. Оқу сабақтарын ұйымдастыру
Оқу қызметінің ұйымдастырылуы академиялық күнтізбе, сабақ кестесі негізінде жүзеге
асады.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың оқу сабақтары оқу ісі жөніндегі проректор бекіткен
сабақ кестесін қатаң сақтай отырып жүргізіледі.
Аудиториялық сабақтардың кестеге сәйкестігін жоспарлы түрде:
- Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру институты қызметкерлерінің тартылуымен
Білім беру үдерісінің мониторинг бөлімінің қызметкерлері;
- деканат қызметкерлері;
- кафедра меңгерушілері
тексереді.
Оқу сабақтарының мониторингі бейне бақылау арқылы да жүзеге асырылады.
Тексеру барысында анықталған сабақтағы тәртіп бұзушылық немесе сабақтың болмауы
сәйкессіздік болып табылады.
Тәртіп бұзушылық – сабақ кестесі бойынша оқытушының оқу сабағына 5 минуттан
артық кешігуі, сабақтың уақыттан бұрын аяқталуы, бөгде тұлғаның оқу сабағын өткізуі
(келмей қалған оқытушыны басқа оқытушыға алмастыру туралы кафедра меңгерушісінің
ұсынысы болмаған жағдайда), күннің, уақыттың немесе аудиторияның себепсіз ауысуы.
Сабақтың болмауы – жүргізілмеген сабақ (білім алушылардың немесе оқытушының
болмауы).
2. Оқытушылардың міндеттері
Оқытушылар:
 Дәріс (семинар, тәжірибелік) сабағына қатысушы білім алушылардың санына
қарамастан сабақ кестесінде көрсетілген уақытта сабақты бастауға міндетті.
 Білім алушылардың сабаққа толықтай келмеген жағдайында сабақ басталған
уақыттан соң 20 минут ішінде оқытушы факультет деканатына бұл туралы мәлімдеме беріп,
ары қарай басшылықтың нұсқауымен әрекет жасауға міндетті.
 Оқу сабақтарының барлық түрін жүргізу барысында оқытушы ішкі тәртіп
ережелерінің, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Жарғысының, Студенттің ар кодексінің
бұзылуына жол бермеуге міндетті.
3. Оқу сабақтарын тексеру тәртібі
 Білім беру үдерісінің мониторинг бөлімінің (БҮМБ) қызметкері деканат
қызметкерімен бірге сабақ кестесінің негізінде оқу сабақтарын тексеруге тиісті.
 Оқу үдерісінде сәйкессіздік орын алған жағдайда БҮМБ қызметкері оқу ісі жөніндегі
проректордың атына мәлімдеме (1-қосымша) жазып, оның түпнұсқасын Академиялық
мәселелер жөніндегі департаменттің ОӘБ басшысына, мәлімдеменің көшірмесін факультет
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деканына немесе оқу-әдістемелік және тәрбиелік жұмыс жөніндегі декан орынбасарына
беруге міндетті.
Білім беру үдерісінің мониторинг бөлімі қызметкерінің мәлімдемесінде келесі ақпарат
болу керек:
- сабақтың өту уақыты мен күні, сабақ кестесі бойынша оқытушының аты-жөні, пәннің
аты, оқу сабағының түрі, аудиториясы;
- сәйкессіздіктің түрі (тәртіп бұзушылық, сабақтың болмауы);
- мәлімдеменің соңында тексерген күні мен тексерушінің және деканат маманының
(немесе оқу ісі жөніндегі декан орынбасарының) қолы тұруы тиіс.
 Сәйкессіздік анықталған жағдайда, оқытушы оқу ісі жөніндегі проректордың атына
себебі көрсетілген және кафедра меңгерушісі қол қойған түсініктеме береді.
 Алғашқы рет анықталған оқу үдерісіндегі сәйкессіздік бойынша факультет деканы
жазалау шарасын қолданады.
 Оқу үдерісіндегі сәйкессіздік бірнеше рет орын алған жағдайда Академиялық
мәселелер жөніндегі департаменттің оқу әдістемелік басқарма басшысы оқытушымен сұхбат
жасап, оқу үдерісіндегі тәртіп бұзушіліқтың себебін анықтап, оқытушыға қатысты жазалау
шарасы бойынша оқу ісі жөніндегі проректордың атына ұсыныс дайындайды.
 Оқытушы түсініктеме беруге қарсы болған жағдайда, БҮМБ қызметкерлері тиісті
акты дайындайды (2-қосымша).
 Ұсынылған ақпаратты саралау негізінде оқу ісі жөніндегі проректор факультет
деңгейінде әкімшілік шара қолдануға немесе университеттің Әкімшілік депарартаментіне
беру жөнінде шешім шығарады.
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Қосымша 1
Оқу ісі жөніндегі проректор
_______________________
(аты-жөні)

БҮМБ маманы __________________
(аты-жөні)

Мәлімдеме
20__/20__ оқу жылының күзгі (көктемгі) семестрінің оқу сабақтарын тексеру
барысында
___________________
факультетінде
«____»_____201__
ж.
сабақ
өткізілмегендігін/ тәртіп бұзушылық болғанын (______________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________) мәлімдеймін.
оқытушының аты-жөні, курс, мамандық, пәннің аты, сабақты тексерген уақыт

Күні
Тексерушінің қолы,
Деканат маманының қолы
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2 Қосымша
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Алматы қ.«___»________ ____ ж.
Оқу үдерісі кезінде кездескен сәйкессіздіктер туралы
АКТ
Біз, төменде қол қоюшылар
____________________________________________________________________,
(аты-жөні, қызметі, құрылымдық бөлімше)

____________________________________________________________________,
(аты-жөні, қызметі, құрылымдық бөлімше)

____________________________________________________________________,
(аты-жөні, қызметі, құрылымдық бөлімше)

____________________________________________________________________,
(аты-жөні, қызметі, құрылымдық бөлімше)

Осы актіні төменде айтылған бойынша құрастырдық:
«___»__________ ____
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Осы уақытқа дейін оқытушы түсініктемесін бермеді.
Акт құрушы тұлғалардың қолдары:
__________________________
_______________________
(қолы)

__________________________

_______________________

(қолы)

__________________________

_______________________

(қолы)

_________________________

_______________________

(қолы)

_________________________

_______________________

(қолы)

Осы актімен танысқандар:
_________________________

_______________________

(қолы)
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§42
ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫ ҚҰРАМЫНЫҢ ЖҮКТЕМЕСІН ЖОСПАРЛАУ
ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛУ
1. Профессор-оқытушылар құрамынының (ПОҚ) педагогикалық жүктемесі
қабылдаудың сәйкесінше тәртіптерінен өткеннен кейін оқу жылындағы оқытушының нақты
лауазымдық нұсқаулық түрі болып табылатын, әрбір оқытушының жеке жоспарымен
анықталады.
2. Әрбір оқытушының жеке жұмыс жоспары келесі бөлімдерден тұрады:
- оқу жұмысы;
- оқу-әдістемелік жұмыс;
- ғылыми-зерттеу жұмысы;
- ұйымдастыру жұмысы;
- тәрбие жұмысы.
3. Жоғары кәсіптік білімнің оқу орындарындағы штаттағы оқытушылардың
педагогикалық жүктемесінің көлемі атқаратын қызметіне, ғылыми дәрежесі мен ғылыми
атағына қарамастан 36 сағаттық жұмыс аптасымен есептелінеді. Осыған байланысты
жоғарыда айтылған әрекеттердің барлығы әрбір штаттағы оқытушылар үшін міндетті болып
табылады және нақты жұмысты жоспарлау мен есептеу үшін уақыт мөлшерімен сәйкес
анықталады.
4. ПОҚ педагогикалық жүктемесін жоспарлау, дәрісханалық (дәрісханадан тыс) оқу
сабақтарында сабақ кестесі бойынша студенттермен оқытушылардың нақты жұмыс уақытын
көрсетететін немесе оқу жұмысының басқа түрлері үшін жеке бекітілген кесте бойынша
кредитпен немесе академиялық сағатпен жүзеге асады.
5. Университетте оқу жұмысының келесі түрлері бекітілген:
- дәріс
- семинар
- тәжірибелік сабақ
- студиялық сабақ
- зертханалық сабақ
- кеңес беру
- студенттің өзіндік жұмысы
- оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы
- кәсіби тәжірибе (оқу, оқу-таныстыру, педагогикалық, археологиялық, далалық,
өндірістік, дипломалды және т.б.)
- курстық жұмысқа жетекшілік
- дипломдық жұмысқа жетекшілік
- магистрлік диссертацияға жетекшілік
- докторлық диссертацияға жетекшілік.
6. Оқу жұмыстарымен қатар бақылау шараларыда қарастырылған. Бақылау шараларына
ағымдық бақылау, жарты семестрлік емтихан (Midterm), аралық аттестация/қорытынды
бақылау, қорытынды аттестация жатады.
7. Дәрістерді жүргізу профессорлар, доценттер, аға оқытушыларға жоспарланады.
7.1 Университет дәріс оқуға өндірістің тәжірибелі мамандарын, сәйкес қызмет
саласындағы тәжірибелік жұмысшыларды тартуына болады.
7.2 Семинарлар, тәжірибелік және зертханалық сабақтарды оқытушылар және
ассистенттер жүргізе алады.
8. Оқу жылындағы ПОҚ оқу жүктемесі жаратылыстану-техникалық бағыттар үшін 23
кредитті, әлеуметтік-гуманитарлық бағыттар үшін 25 кредитті құрайды.
8.1. ПОҚ оқу жүктемесін семестр бойынша бөлген кезде, бір семестрде оқу жылындағы
жалпы жүктеме көлемінің кемінде 30%-ын құрау керек.
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8.2. Дәрісханалық (аудиториялық) оқу сабақтары бойынша ПОҚ оқу жүктемесі оқу
жылындағы жалпы жүктеме көлемінің кемінде 60%-ын құрау керек.
9. Оқу сабақтарын ұйымдастырылуы мен жүргізілуі мақсаттық тиімділік шеңберінде
мамандықтар бағыты, тілдік бөлім және олардың оқу түрін ескере отырып пәндерді таңдаған
білім алушылардан құрастырылған академиялық (пәндік) топтар (семинарлар, тәжірибелік
сабақтар) және ағымдар (дәрістер) бойынша жүзеге асады.
Тілдерді (қазақ, орыс, ағылшын тілдерін) оқуға байланысты тәжірибелік сабақтар,
информатика, сонымен қатар студиялық және зертханалық сабақтар топ бөліктерінде
(топшаларда) жүргізіледі.
Университетте пәндік топтар 25 адамнан, топ бөліктері кемінде 12 адамнан, күрделі
эксперимент жүргізуге байланысты пәндер үшін (химиялық, физикалық, биологиялық)
зертханалық топтар кемінде 10-12 адамнан құрастырылады.
10. Білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ету мақсатымен білімі беру
бағдарламаларындағы пәндік ағымдар мен топтардың (семинарлық/тәжірибелік,
зертханалық) санын анықтау кезінде, академиялық кредиттің базалың (негізгі) өзіндік
құнына негізделе отырып, университет бойынша (факультет, кафедра) олардың тиімділігі
есепке алынады.
11. Көп тілді пәндік топтардағы оқуды ұйымдастыру кезінде шетел тілінде сабақ
жүргізу ПОҚ оқу жүктемесінде жоғартылған коэффициентпен (1,5) есептеледі. Филология
және әлем тілдері, Шығыстану, Халықаралық қатынастар факультеттеріндегі тілді оқыту
бағытындағы пәндер үшін жоғарылату коэффициенті қолданылмайды.
12. Оқытушының жетекшілігімен өзіндік жұмыс дәрісханадан тыс уақытта
оқытушының кеңсе-сағат кестесіне сәйкес жүргізіледі. Кеңсе-сағат саны ағымдағы
академиялық кезең бойынша оқытушының жалпы оқу жүктемесіне негізделе отырып
келесідей қатынаста анықталады: 1-4 кредит – аптасына 1 академиялық сағат, 5-9 кредит –
аптасына 2 академиялық сағат, 10 кредиттен жоғары – аптасына 3 академиялық сағат.
13. Оқытушының сағат бойынша еңбек ақысы тек оқу жұмысы орындалған кезде
төленіп, бір оқу жылында 300 сағаттан артық болмауы керек.
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§43
АҒЫМДАҒЫ ЖӘНЕ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ
ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ
Оқытудың құзыреттілікке бағытталған технологиясын жобалап қалыптастыруда оқыту
нәтижелерін бағалау және бақылау аса маңызды болып табылады. Оңтайлы (орындалуға
тиісті педагогикалық мақсаттар тұрғысынан) әдістері мен оқытудың ұйымдастырылу
түрлері, ақпараттандырудың заманауи құралдары болса да, оқу үдерісін бақылау жүйесі
болмаса, білім алушылардың білімдері мен дағдыларының уақытылы тексеріліп бағаланбаса,
сонымен қатар кері байланыс қалыптаспаса, оқу үдерісін басқарылмалы және мақсатқа
сәйкес ету мүмкін емес.
Оқыту сапасын, яғни оқытудың күтілетін нәтижелеріне жету деңгейін анықтау үшін
оқытушының алдына оқылған материалды меңгеру сапасының көрсеткіштерін, бақылаудың
әдістері мен түрлерін таңдау, оны жүзеге асырудың процедураларын жасау, бақылау мен
бағалаудың негізгі функцияларына сәйкес оқу қызметін жекеше түзету тәсілдерін негіздеу
міндеттері қойылады
Үлгерімді бақылау барысында білімдер, дағдылар мен ептіліктер тереңдетіліп дамитын
болса, білімділік деңгейі жоғарыласа, ақыл-ой еңбегінің мәдениеті артса, білім алушының
дербестігі ынталандырылса, бақылаудың оқыту функциясы жүзеге асады.
Бақылаудың ықпалынан психикалық үдерістер мен зейін, есте сақтау, ойлау сияқты
тұлғаның қасиеттері мен дамитын болса, таным белсенділігі ынталандырылса, бақылаудың
дамыту функциясы орын алады. Тек білім алушыға берілетін тапсырмалар (сұрақтар) жауап
беру кезінде одан оқығанын айтып беруді емес, түсіндіруді, дәлелдеуді, негіздеуді талап
ететін болса ғана бұл функция жүзеге асады.
Тәрбиешілік функция. Үлгерімді бақылаудың бағасы білім алушы қызметінің
нәтижелері туралы қоғамдық пікірін бейнелейтін болғандықтан, ол білім алушыға үлкен
моральді ықпал көрсетіп, өзінің оқу міндетін түсінуін және жауапкершілікті тәрбиелей
отырып, жігерін, тәртіптілігін, ұстанымдылығын дамытады.
Басқарушы функция. Үлгерімді бақылау білім алушы мен оқытушыға жетістіктер
деңгейін көрсететін және ары қарай үлгерімді жақсартуға бағыттайтын үздіксіз кері
байланыс болып табылады.
Бақылау-бағалау функциясы білім алушы оқу қызметінің барысы мен нәтижелерін
қадағалауға мүмкіндік береді. Бұл функцияда бақылау жүйесі оқытушы тарапынан бақылау
жасаудан, білім алушылар бір-бірін бақылаудан және олардың өз-өзін бақылаудан тұрады.
Өз-өзін бақылаудың маңызын психологтар дәлелдеп, егер адам өзінің қателіктері мен
кемшіліктерін көрмесе, өз қызметінің нәтижелерін сыни бағалай алмаса, онда көп рет
қайталай берсе де оның қызметі бойынша нәтижелерінің дамымайтынын көрсеткен.
Ұйымдастырушы функция. Жүйелі түрде жүргізілетін бақылау білімгердің жұмысын
ұйымдастырып, жоғары оқу орнының талаптарына бағыттап, өзіндік жұмыстың тиімді
тәртібін құрастыруға ықпал етеді.
Кәсіби бағытталған оқыту технологиясының шеңберінде жоғарыда көрсетілген
функциялардың жүзеге асуы, яғни педагогикалық тиімділік көрсетуі, бақылау мен бағалау
жүйесіне қойлатын дидактикалық талаптардың орындалуына байланысты. Мұндай бірқатар
маңызды талаптарды атап өтейік:
♦ жекеше (дербес) сипаттамасы, жеке студенттің нәтижелерін ұжымның (оқу тобының)
қорытындыларымен және керісінше алмастыруға жол бермейтін әр білімгердің жұмысын,
оның жеке танымдық қызметін бақылауды талап етеді;
♦ оқыту технологиясын жүзеге асырудың барлық кезеңдеріндегі бақылаудың жүйелілігі
мен тұрақтылығы, оның білім алушылар оқу қызметінің басқа тараптарымен үйлестіру;
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♦ жоғарыда айтылған бақылау функцияларының орындалуын қамтамасыз ететін
әртүрлі бақылау әдістерін қолдану, бақылаудың жүргізілуі мен нәтижелеріне деген білім
алушылардың қызығушылығын арттыру;
♦ оқу бағдарламасының барлық тарауларын, теориялық білімдер мен тәжірибелік
дағдылар мен ептілікті қамтамасыз ететін бақылаудың толықтығы (жан-жақтылығы);
♦ студенттерді толық білмегендіктен немесе кейбіреуіне бір жақты көзқарасынан пайда
болған оқытушының субъективті және қате бағалау пікірі мен қорытындыларын
болдырмайтын бақылаудың әділдігі;
♦ әр оқу пәнінің (оның жеке тарауларының) ерекшеліктерін, сонымен қатар әр білім
алушының жеке сипаттамаларын ескеретін дифференциацияланған тәсілдеме.
Оқытудың кәсіби-бағдарлы технологиясын жобалау және жүзеге асыру кезінде оқу
үдерісі нәтижелерін бақылаудың оңтайлы әдістерін таңдау маңызды орын алады.
Бақылау әдістері дегеніміз білім алушылардың оқу-танымдық пен басқа қызмет
түрлерінің және оқытушылардың педагогикалық жұмысының нәтижелілігін анықтаудың
тәсілдері. Қазіргі замандағы дидактикада бір-бірімен үйлестірілген ауызша, жазбаша,
тәжірибелік (зертханалық), машиналық (компьютерлік), білім алушылардың өз-өзін бақылау
әдістері қолданылады.
Бақылау әдістерімен қатар педагогикалық әдебиеттерде бақылау түрлері көрсетіліп,
келесідегідей жіктеледі:
- оқыту мақсаттарының масштабы бойынша: стратегиялық, тактикалық, оперативтік;
- оқу кезеңдері бойынша: ағымдық, аралық, қорытынды;
- уақыттық бағытталуы бойынша: ретроспективалық, алдын-ала, озық;
- бақылау жиілігі бойынша: бір жолғы, мерзімді, жүйелі;
- бақылау ауданы бойынша: локалді, іріктеме, тұтас;
- оқытуды ұйымдастырудың формалары бойынша: жеке, топтық, тұтас (фронталді);
- әлеуметтік жанама формалары бойынша: сыртқы (әлеуметтік), аралас (бір-бірін
бақылау), ішкі (өз-өзін бақылау);
- оқу сабақтарының түрі бойынша: дәрістегі, семинардағы, тәжірибелік және
зертханалық сабақтағы, сынақтағы, коллоквиумдағы, емтихандағы;
- бақылауды жүзеге асыру тәсілдері бойынша: жазбаша, ауызша, стандартталған,
машиналық және т.б.
Өткізу мерзіміне қарай бақылау қорытынды және ағымдағы деп бөлінеді. Ағымдағы
бақылау өз жағынан нақты ағымдағы және аралық деп бөлінеді.
Үлгерімнің ағымдағы бақылауы әр тақырып, тарау бойынша білімді игеру сапасын,
тереңдігін, көлемін; кемшіліктер мен оларды жою шараларын; білім алушылардың
жұмыстағы жауапкершілік дәрежесін, олардың қабілетінің даму деңгейін, жұмысқа кедергі
жасайтын себептерін; өзіндік жұмыс дағдыларын игеру деңгейін, оларды дамыту жолдары
мен құралдарын анықтайды.
Сонымен қатар, бақылау болашақ мамандардың мамандыққа деген қызығушылығын,
танымдық белсенділігін арттырып, оқу материалын өз бетінше меңгеру дағдысын күшейтеді.
Ағымдағы бақылауды оқытушы күнделікті оқу жұмысы барысында жүзеге асырып,
сабақтарды ұйымдастыру формаларының шеңберінде өткізеді. Мұнда жалпы топтың және әр
білім алушының жеке жұмысы бақыланады, жаңа материалды меңгерумен, оны бекітумен
үйлестіріп білім, дағдылар, ептілік жүйелі тексеріледі.
Аралық бақылау. Ағымдық бақылау кезінде әр жеке білім элементінің, қалыптасатын
дағдының әр элементінің меңгерілуі қамтылады. Бұл өте маңызды, бірақ тақырыптың бір
бөлігінің ғана емес, толық та терең қабылдануына жеткіліксіз. Оқылатын материал біртұтас
ретінде игерілу үшін, аралық бақылауды білім алушылардың әр тақырыпты меңгеру
дәрежесін, олардың оқу материалын алдындағы білімдермен байланыстырып, құбылыстар,
түсініктер, негізгі идеялардың дамуын, күрделіленуін бағалау қабілетін анықтауға мүмкіндік
туғызатын форматта өткізу керек. Мұндай формат ретінде аралық бақылауды жарты
семестрлік емтихан Midterm exam (Midterm examination)түрінде өткізуге болады.
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Midterm exam пәннің академиялық саясатына байланысты әртүрлі формада өткізілуі
мүмкін.
Ауызша емтихан (Oral Exam) – оқытушы білім алушыларға ауазша, яғни қағазға
түсірілмейтін жауапты талап ететін сұрақтар қойылатын емтихан.
Жазбаша «жабық кітап» емтиханы (Closed book Exam) студент сұрақтарды алғашқы
рет көріп, емтихан барысында жауап жазатын емтиханның «әдеттегі» түрі.
«Ашық кітап» емтиханы (Open-book Exam or Open paper Exam). Емтиханның бұл
түрінде студенттерге оқулықтар мен басқа кітаптарды пайдалануға рұқсат етіледі. Яғни бұл
кезде негізгі акцент студенттің«есіне не сақталғанына» емес, оқыған материалды «қалай
пайдаланатынына» қойылады. Емтиханның мұндай форматында студент жүзеге асыратын
талдау маңызды.
Open Paper Exam – бір-екі сұрақ студенттерге ертерек (мысалы, бір апта бұрын)
хабарланатын емтиханның күрделі түрі деуге болады. Оны тапсыру үшін білім алушы өзінің
зерттеу мен талдау дағдыларын көрсету керек. Нәтижесі тақырып бойынша қысқаша эссе
түрінде келтіріледі. Емтихан күні студенттер алдын-ала дайындаған эсселерін жазып береді.
Емтиханның бұл түрінде қойылатын сұрақтардың тура жауабын оқулықтан тауап алуға
болмайды. Әдетте жетістікке жету үшін студенттер жиналып, бір-бірімен пікір алмасып,
өздерінің зерттеу нәтижелерін талқылайды.
Open book Exam емтихан түрінде студенттер оқулықтарды пайдалануға құқылы. Бірақ
кітаптардың саны мен түрі шектеулі. Жеңіл болып көрінгенімен, бұл емтиханды тапсыру
қиын. Мысалы, мұндай емтихан формулалары мен есептеулері көп болатын пәндер
(статистика) үшін қолайлы. Егер студент пәнді жақсы меңгергіп, дайындыққа берілген
уақытты, көбінесе, есеп шығаруға арнаса, онда ол бұл емтиханды сәтті тапсырады. Өзінің
уақытын жоспарлау жетістікке жету шарты болып табылады, себебі емтиханда берілетін
уақыт студенттің есеп шығару үшін формуланы немесе тапсырманы орындау үшін басқа
ақпарат іздеуіне жетпейді. Сондықтан уақытты кітаптан материал іздеу мен цитаталарды
көшіруге жұмсамай, тиімді пайдалану керек. Тапсырманы орындау үшін уақытты үнемдеуге
мүмкіндік беретін формулалар тізімдерін, бағдарламалы калькуляторларды, өздерінің эссе
материалдарын, дәріс конспектілерін қолдануға болады.
Заң ғылымдары бойынша open book емтихан ұйымдастыру мысалы:
«Сіздер емтиханға кез келген бір кітап, сонымен қатар тақырыпқа байланысты кез келген
материалдарды, оның ішінде эсселер мен дәріс конспектілерін, әкелуіңізге болады.
Сізге тек бір кітап әкелуге рұқсат етіледі! Бірақ пән бойынша әртүрлі материалдарды әкелуіңізге болады.
Сіздерден барлығын еске сақтау талап етілмейді, сондықтан сіздер сілтеме жасау үшін әдебиет көздерін
пайдалануыңызға болады».

«Ойлану» емтиханы («Thinking» exam). Емтиханның бұл түрінде студент белгілі бір
мәселе бойынша үлкен мәтін жазу керек. Мысалы, студенттерге үш сағат ішінде үлкен эссе
жазуға тапсырма беріледі. Бірінші сағат ішінде студенттер ойланып, эссенің құрылымын
дайындап, қалған екі сағат ішінде ойын іріктеп жазады. Емтиханның бұл форматы
студенттен өзінің «миі» мен талдау қабілетін пайдаланып, пәннің әртүрлі бөліктерін
біріктіруін талап етеді. Батыс елдердің жоғары оқу орындары үшін эссе жазу емтиханның
дәстурлі түріне (Essays in exams) айналған. Бұл кезде келесі мәселе туындайды: емтиханның
бұл түрі қаншалықты студенттердің ойлау қабілетін бақылауға бағытталады. Мүмкін осыдан
емтиханның «Critical Thinking exam» түрі пайда болып келеді.
Үйге берілетін емтихан жұмысы («Take-Home» exam). Студенттер өздерінің емтихан
тапсырмаларын үйге алып кетеді. Жұмысты аяқтап тапсыру үшін студенттерге әдетте біраз
(бірнеше сағаттан бірнеше аптаға дейін) уақыт беріледі.
«Take-Home» емтиханын ұйымдастыру мысалы:
«Ойлау туралу толғану.
Бұл take-home емтиханы. Сіздерге оқып, зерттеп, мәтін жазып, оны редакциялауға 8 сағат уақыт беріледі.
Сіздің жауабыңыз А4 форматындағы 6 беттен (аралығы екі бос жол) аспау керек. Сіз кез келген жазбаша
материалдарды қолдана аласыз, бірақ ешкімнен кеңес алуға болмайды.
Сұрақтар:
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1) Ғылым, дін және заң биліктің әртүрлі ресурстарына, әртүрлі әдіснамаларға, шынайылықтың,
жөнділіктің және жауапкершіліктің әртүрлі көрсеткіштеріне, тіпті талқылау мен оқытудың әртүрлі стильдеріне
ие. Осы айрмашылықтарды келесі 4 аспектінің контекстінде ашып беріңіз:
a) өлім
b) басқаша ойлау
c) эмпиризм, сенім және табиғи заңдылық
d) ізгі ықылас және детерминизм
2) Осы пәнді оқу барысында кез келген типология мен жіктелу адамдар мен топтарды саралауға әкеліп
соғатынына біз жиі назар аударғанбыз. Егер осылай болса, «Неге?» деген сұраққа жауап беріңіз. Келіспесңіз,
контр-аргумент ұсыныла аласыз ба?
Осы мәселе бойынша ойлану үшін адамның пайда болу эволюциясының теориясына негізделген, адам
топтарының арасында минималды айырмашылықтар бар екенін көрсететін екі мәлімет көзін талдаңыз. Немесе,
егер Сіз бұл пікірмен келіспесеңіз, неге екенін түсіндіріп, осындай альтернативті көзқарасты қолдайтын
мәліметтерді келтіріп түсіндіріңіз».

Практикалық емтихан (Practical exam). Кейбір емтихандарға практикалық мәселелер
мен жобалар кіреді. Бұл жағдайда студенттер өздерінің ептілігін, қабілеттілігін, алған
білімдерді қолдана білуін көрсету керек (ол портфолио жасау бойынша сынақ, белгілі бір зат
немесе бұйым жасау бойынша тапсырма, моторлық, артистік және т.б. дағдыларын көрсету
сияқты тапсырмалар болуы мүмкін).
Ағылшын тілінен емтихан мысалы.
«Емтиханда кейбір мәтіндік материалды бір формадан екіншісіне ауыстыру тапсырмасы беріледі.
Емтихан сұрақтары алдын-ала айтылмайды, бірақ қандай тақырыпта болатыны хабарланады. Сіздерге берілетін
материалды үйге алып, екі күн бойы қарастыруыңызға болады. Оқытушыдан кеңес алуға, сондай-ақ, басқа
адамдармен сіздің сұрақтарыңызды талқылауға рұқсат берілмейді.
Емтиханға келген кезде, сізден үш сауалдың біреуіне жауап беруіңізді сұрайды.
Сіздің мақсатыңыз материалдарды әртүрлі формаға (мысалы, презентацияның белгілі бір түріне,
постерге, мәтін түріне) айналдыру».

Тестілеу (Multiple-choice еxam или Shot-question exam) — дұрыс жауап таңдау
емтиханы. Әр сұрақ бойынша екі немесе одан көп жауаптың ішінен студент дұрысын
таңдайтын емтихан түрі. Емтиханның бұл түрі әдетте нақты білімді тексеру үшін
қолданылады. Бір жағынан бұл емтихан түрі студент білімінің дәлме-дәл көрсетілуін талап
етсе, екінші жағынан жауаптың кездейсоқтығын жоққа шығармайды.
Кез келген Midterm exam формасында келесіні ескеру керек:
- бағалау валидті болу керек бағалау нысандары пәннің мақсаттарына сәйкес болу
керек;
- бағалау сенімді болу керек (бірынғай стандарттар мен көрсеткіштерді қолдану
керек);
- бағалау әділ болу керек (әр білім алушының жетістікке жету мүмкіндіктері бірдей
болу керек);
- бағалау дамытушы болу керек (студенттердің мүмкіндіктері мен ары қарай
нәтижелерді жақсарту жолдарын анықтау керке);
- бағалау уақытылы болу керек (дамытушы кері байланысты жасау керек);
- бағалау тиімді болу керек (студенттер мен өзіңіздің барлық уақытын алып қолмай,
орындалатындай болу керек).
Бақылаудың кез келген түрі оқыту нәтижелерін нақты бағалауға мүмкіндік беріп, пән
бойынша барлық тапсырмалар критериалды-бағытталған тәсілдеме шеңберінде
құрастырылуы тиіс. Тапсырмалар мазмұнына оқу ақпараты кіру керек, ал оған жауап беру
үдерісін және берілетін жауап мазмұнын жоғары оқу орны түлегінің болашақ кәсіби
қызметімен байланыстыру керек.
Бағалау тәсілдерін таңдау барысында валидтілік факторы ең маңызды критерий
болғандықтан, пән мақсаты мен бағалау әдістері бір-біріне сәйкес келу керек. Әртүрлі оқу
нәтижелері мен оларды бағалау тәсілдерін сәйкестендеру мысалдары кестеде келтірілген.
Құзіреттер
Сыни ойлану, пікірін
жеткізе білу

Оқыту нәтижелері
Аргументация, рефлексия,
бағалау, ой тұжырымын жасау
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Бағалау тәсілдердің мысалдары
Эссе жазу (аргументацияны ұсынып дамытуға,
рефлексивті бағалауға бағытталған).

және т.б.

Мәселені шешу/
жоспарлау

Мәселені анықтау немесе
алдына қою, мәліметтерді
жинақтап талдау,
интерпретация, экспериментті
жоспарлау, теория мен
ақпаратты пайдалану және т.б.

Әрекет жасау/
операциялар мен
техникаларды көрсету

Есептеу, мәтінмен жұмыс
жасау, жабдықтарды қолдану,
процедураларды орындау,
хаттамалар толтыру,
нұсқаулықтарды орындау және
т.б.

Басқару/ даму (өзін-өзі
басқару өзін-өзі дамыту)

Жеке және кооперативтік
жұмыс дағдылары, өзінің оқуы
мен дамуына жауапкершілігі,
өзінің оқу қажеттіліктеріне
диагноз жасау қабілеті, таймменеджмент жасау, өзін-өзі
бағалау үшін оқу ресурстарын
іздену және т.б.

Білімді/ түсінікті
көрсету

Мазмұндау, баяндау, бейнелеу,
атап өту, тану және т.б.

Әзірлеу/ құру

Жобалау, визуализация, ойлап
шығару, құру, орындау және
т.б.

Коммуникация

Вербальді және вербальді емес,
жазбаша, ауызша, топтық
коммуникация дағдылары;
Аргументация, қорғау,
келіссөздер, презентация,
сұхбаттасу және т.б.

Ақпаратты іріктеу/
өңдеу

Ақпаратты іздеу, іріктеу және
т.б.
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Белгілі жағдайды сыни талдау.
Қарастырылған әдебиетті сыни бағалау.
Рефлексивті күнделік толтыру.
Хабарлама/баяндама жасау (мәселеме мен оны
шешу жолдарын анықтайтын).
Мақала дайындау/жазу.
Мақала, кітап, монографияға комментарий жасау.
Белгілі жағдайды/ситуацияны талдау.
Мәселені сценарийлеу.
Ситуацияны модельдеу.
Топтық жұмыс (белгіленген мәселені ұжымдық
талқылау, оның шешімін іздеу).
Өз жұмысы бойынша мәселені/тәжірибесін
әріптестерімен талқылауы және рефлексиясы.
Реалды мәселе бойынша зерттеу ұсынысының
жобасын дайындау.
Зертханалық жұмыс бойынша есеп дайындау.
Тәжірибені/ эксперимент көрсету.
Рольдік ойынға қатысу.
Бағдарламалық қамту мен бейне (видео) қолдану.
Презентациялық плакат дайындау.
Белгілі аудитория үшін жабдықтарды қолдану
бойынша мануал (нұсқаулық) жасау.
Кәсіби қызметті бақылау және реалды түрде
көрсету.
Оқу келісімшарттарын жасау және оларды
орындау (студенттер мәселені тұжырымдап,
жобаны құрастырып және орындап, тәуелсіз
критерийлер бойынша өз жетістіктерін
бағалайтын өзін-өзі басқаратын жобалар
формасы).
Портфолио жасау.
Өзін-өзі бағалауды жүзеге асыру.
Автобиография жазу.
Рефлексивті күнделік толтыру.
Бір-бірін бағалау.
Топтық жобаларға қатысу және оларды бағалау.
Бір-бірін оқыту.
Емтихан (ауызша, жазбаша).
Эссе жазу (ақпаратты баяндауға негізделген).
Мультивариантты сауалнамаларды толтыру.
Тест/ мини-тестілерді орындау.
Бақылау (жауап алу).
Портфолио жасау.
Презентация әзірлеу.
Перфоменс.
Топтық жобаларға қатысу.
Жарыстарға қатысу.
Жобаны әзірлеу және енгізу.
Орындау сапасын бағалау.
Топтық жұмысқа қатысу.
Дискуссияға (пікір таласқа, келіссөздерге)
қатысу.
Рольдік ойындарға қатысу.
Жазбаша презентация дайындау (эссе, есеп,
рефлексивті күнделік және т.б.).
Бейнежазбамен қамтылған көпшіліктің
алдындағы презентацияға қатысу.
Кәсіби қызметті бақылау және реалды түрде
көрсету.
Кітапхана ресурстарын зерттеу.
Мәліметтер базасын құрастыру.

Сайттар жасау.
Библиография түйендемесін жасау.

Midterm Exam форматында аралық бақылауды ұйымдастыру реті
1. Ағымдағы бақылаудың әр тапсырмасы (есеп шығару, презентация, эссе дайындау,
зертханалық жұмыс жасау және т.б.) үшін баға жинақтау жүйесі бойынша қойылып, бір
аралық бақылау қорытындысы 100 балды құрайды.
2. Ағымдағы бақылау тапсырмаларының барлық түрі бойынша бағалар қорытындысы
болып табылатын АБ1 және АБ2 бағасы аралық бақылау тізімдемесіне , сәйкесінше 7-ші
және 15-ші апталарда қойылады.
3. Бір пән бойынша бір аптада қойылатын баға 50 балдан аспау керек.
4. Midterm Exam 7-8-ші апталарда өткізіледі.
5. Оқытушы пән бойынша Midterm Exam формасын анықтап, бағдарламасын
құрастырады. Бағдарламада қарастырылатын сұрақтар тізімі, әдістемелік нұсқаулықтары,
тапсырманың нақты тұжырымдамасы, дайындалу үшін әдебиеттер тізімі келтіріледі.
6. Оқыту нәтижесін меңгеру дәрежесі мен оған сәйкес бағасын анықтауға мүмкіндік
беретін жауап сапасының шкаласын әр тапсырма бойынша құрастыру керек.
7. Midterm Exam бағдарламасы «Универ» жүйесіндегі оқытушының ПОӘК
құрамындағы «Емтихан сұрақтары» бөліміне енгізіледі.
8. Midterm Exam бағасы 8-ші аптада 100-балдық жүйе бойынша жеке емтихан
тізімдемесіне енгізіліп, пәннің қорытынды бағасында
Пәннің қорытынды бағасы =

АБ1 + АБ2
∙ 0,6 + 0,1МТ + 0,3ҚБ
2

формуласымен есептеледі.
Мұндағы АБ1, АБ2 – аралық бақылау бағалары (ағымдағы бақылау бағаларының қорытындысы); МТ –
Midterm Exam бағасы; ҚБ – қорытынды бақылау (сессия кезіндегі емтихан) бағасы. Пәннің қорытынды бағасы
«Универ» жүйесінде автоматты түрде есептеледі және дөңгелектенеді.
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§44
КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН САРАПТАУДЫҢ
ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ
1. Білім беру бағдарламалары мен пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін бағалау
Модульді-құзіреттік тәсілдемеге негізделген жаңа кәсіби білім беру бағдарламасын
енгізу барлық оқу үдерісін түбегейлі өзгертуді қажет етеді, себебі дәстүрлі оқытудан
модульді-құзіреттік оқыту жүйесі ерекшеленеді. Негізгі өзгешелігі білім алушының кәсіби
қызметі мен мансаптық өрлеуі үшін қажетті құзіреттіліктерді игеруге бағытталып,
құзыреттіліктерді игеру оқу үдерісін тиісінше ұйымдастыруды талап етеді.
Жаңа кәсіби білім беру бағдарламасына көшу барысындағы басты міндеттердің бірі студенттердің жетістіктерін бағалау әдістерімен қатар жоспарланған нәтижелер мен
міндеттерге сай оқыту технологияларын қолдану бойынша жасалған бағдарламаларға жұмыс
берушілердің қатысуымен сыни талдауы мен сараптамасы болып табылады, сонымен қатар
бағдарламаның өзектілігі мен заманауилығы да бағаланады.
Бағдарламалар мен ПОӘК тәуелсіз сараптамасын пән саласындағы кәсіби мамандар
тобы жасайды. Сараптамаға ұсынылған бағдарламалар келесі құрылымнан тұрады:
1. Бағдарлама сипаттамасы;
2. Бағдарламаның маманданымы және модуль/курс каталогтары;
3. Пәндердің оқу-әдістемелік кешендері;
4. Емтихан сұрақтары және жазбаша жұмыстардың (реферат, дипломдық жұмыстар)
тақырыптары;
Сараптамаға ұсынылған білім беру бағдарламалары оларға қойылатын негізгі
талаптарды қанағаттандыруы тиіс:
- бағдарламалар мен ПОӘК білім беру мен ғылым дамуының басым бағыттарына сай
болып, инновациялық бағдарланған болу керек;
- жоғары білікті мамандардың күшімен жүзеге асырылу керек;
- қазіргі ақпараттық оқу және оқу-әдістемелік материалдармен жоғары дәрежеде
қамтамасыз етілу керек;
- оқытудың инновациялық әдістері мен формаларын пайдалана отырып жүзеге
асырылу керек;
- білім алушылардың кәсіби құзыреттіліктерін игеруін қамтамасыз ету керек.
Алғашқы кезеңде (университет ішінде) ПОӘК-тің құрылымы мен мазмұны талдаудан
өткізіледі.
Екінші кезеңде сыртқы сарапшылар ПОӘК сапасын төмендегі көрсеткіштер бойынша
бағалайды:
-тақырыптық мазмұнының өзектілігі;
- күтілетін оқыту нәтижелерінің нарық талабына сәйкестігі;
- оқыту нәтижелерінің құзіреттілік-критерийлік бағалануы.
ПОӘК мазмұны мен құрылымының критерийлері мен көрсеткіштерін бағалау
төмендегі баллдық жүйеге сай болады:
0 балл – критерий көрінбеген кезде, кейде байқалып, әлсіз көрінген кезде;
1 балл - сирек және жеткіліксіз байқалғанда;
2 балл – жиі және жеткілікті көрінгенде;
3 балл – үнемі және анық байқалғанда қойылады.
Ары қарай қосынды нәтижесі есептеледі.
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2. Құзіреттіліктер мен оқыту нәтижелерін бағалау
Бітірушінің құзіреттік үлгісінің шеңберінде білім беру оқытуды студентке бағытталған
көзқарасқа қайта бағдарлауды талап етеді, өз кезегінде басымдылықты оқытушыдан білім
алушыға қарай; не берілетінінен не оқытылатынына қарай; оқытушы не бергісі келетінінен
және нені бере алатынынан болашақ мамандықтың қажеттілігіне қарай аударуды болжайды.
«Оқыту нәтижесі» («learning outcomes») ұғымын 2005 жылы Еуропалық біліктілік
құрылымын жасау бойынша Болон үдерісінің жұмыс тобы енгізген. Анықтама бойынша,
оқыту нәтижесі – «оқу кезеңі аяқталғаннан кейін білім алушы не білетіні, түсінетіні
немесе/және көрсете алатыны туралы күтілетіні тұжырымдар».
Оқытудың болжамды нәтижелері (intended learning outcomes) – оқу үдерісі (бағдарлама,
пән, модуль) аяқталғаннан кейін білімін, түсінігін, дағдысын анықтау, яғни оқыту нәтижелері
құзіреттілік деңгейді көрсететін құрал және оқу аяқталғаннан кейін студент не білетіні,
түсінетіні және оны көрсете алатыны туралы күтілетін тұжырымдама болып табылады. Олар
жеке пәнге (модульге) немесе оқыту кезеңіне қатысты болуы мүмкін және кредитті
тағайындау үшін қажетті шарттарын анықтайды. Оқытудың болжамды нәтижелерін
оқытушы анықтайды.
Оқытудың нақты нәтижелері (actual learning outcomes) – бағдарлама (пән, модуль)
аяқталғаннан кейін бағалаудан өткен студенттің көрсетілген білімдері мен құзыреттіліктері.
Оқытудың күтілетін нәтижелері (expected learning outcomes) – біліктілік деңгейін
анықтау үшін қажетті оқыту нәтижелерінің үлгілік көрінісі. Біліктіліктің ұлттық шеңберіне
негіз болатын күтілетін нәтижелерді жұмыс берушілер кәсіби стандарттарға сәйкес
анықтайды.
Білім, түсінік, білік және дағдының динамикалық комбинациясы болып табылатын
құзыреттіліктер әртүрлі пәндерді оқыту нәтижесінде қалыптасып,
түрлі кезеңдерде
бағалануы мүмкін. Құзыреттіліктерді студенттер игеріп қалыптастырады және оларды
дамыту оқу бағдарламалардың мақсаты болып табылады. Яғни, кәсіби білім беру
бағдарламасының нәтижелері ретінде білім мен біліктіліктің белгілі бір деңгейіне сәйкес
жалпы және кәсіби құзыреттіліктер болады.
Құзыреттіліктерді жазған кезде етістіктің мына түрлерін пайдалану қажет: түсіну,
ғылыми түсінігі болу, меңгеру, білу, қабілетіне ие болу, дайын болу, ескеру, негіздеу,
жетілдіруге тырысу, көзқарасын білдіру және т.б. Сонымен қатар, мақсатқа қарай
құзыреттіліктерді зат есімдер арқылы қысқаша сөйлемдер түрінде қабілеттілігі, дағдысы,
білімі, дайындығы, түсінігі, ұстамдылығы және т.б. тұжырымдауға болады.
Бітірушінің құзіреттік үлгісінде кәсіби білім беру бағдарламасының ең маңызды
құраушысы бітірушінің мамандық бойынша құзыреттіліктерді меңгеру деңгейін бағалау
болып табылады.
Оқыту нәтижелерін, яғни құзыреттіліктерді меңгеру деңгейін нақты және шынайы
бағалау үшін пән (модуль) оқу нәтижелері төмендегі қағидалар бойынша анықталуы тиіс:
- оқыту нәтижелерін анықтауды белсенді етістіктерден бастау қажет (түсіндіру,
есептеу, салыстыру, жүйелеу, таңдау және т.б.);
- айқын емес терминдерді қолданбау (түсіну, білу және т.б.);
- 10-нан аспайтын оқу нәтижелерін беру;
- болашақ кәсіби қызметі үшін ең маңыздыларын ескеру;
- жұмыс берушілермен келісу;
- қолда бар қор мен оқыту мерзіміне қол жетімділікті ескеру;
- талапты бір мағынада түсінуге көз жеткізу;
- оқыту нәтижелерінің өлшенетініне көз жеткізу.
Оқыту нәтижелерін бақылау – қол жеткізген оқыту нәтижелері мен берілген оқыту
нәтижелерін салыстыру үдерісі.
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Оқыту нәтижелерін бағалау – кәсіби білім берудегі білім алушылар мен бітірушілердің
жеке оқу жетістіктерін оқыту қызметінің тұтынушыларының талаптарына сәйкестігін
анықтау.
Оқытудың кредиттік технологиясына сай осындай бағалауды төрт кезеңмен өткізуге
болады:
- сабақтарда бағалау (ағымдық және аралық бақылау);
- жеке пәндік және инструменталды кәсіби құзыреттіліктерді қамтама-сыз ететін пән
бойынша емтихандар;
- белгілі бір нақты ғылыми мәселені (міндетті) шешудегі құзыреттіліктерді меңгеру
деңгейін көрсететін қорытынды мемлекеттік аттестация (диплом жұмысын (жобаны)
қорғау);
- кез келген кәсіби салада маманның құзыреттілігін бағалауға мүмкіндік беретін
бітірушілерді Жұмыс берушілер ассоциациялары арқылы сертификаттау.
Емтихан бақылау түрі ретінде оқыту нәтижелерін дәл бағалауға ықпал етуі керек.
Сондықтан бітірушінің құзіреттілік үлгісі шеңберіндегі пән бойынша емтихан сұрақтары
төмендегі талаптарға сай болу керек:
- курстың мақсаты, міндеттері және тақырыптық мазмұнына сәйкестігі;
- ұсынылған құзыреттіліктерге сәйкестігі;
- оқыту нәтижелерін нақты, дәл бағалау мүмкіндігі.
Құзыреттілік сұрақтары критерийлік-бағдарлы тұрғыдан әрбір құзыреттілік үшін
немесе әрбір құзыреттілік кластері үшін дайындалуы тиіс.
Сұрақтар құзыреттілікке бағдарланған тапсырмалардан тұруы қажет. Тапсырмалардың
мазмұны оқу ақпаратын қамтып, жауап алу үдерісі мен тапсырма жауабының мазмұны ЖОО
бітірушісінің болашақ кәсіби қызметімен байланыстырылуы қажет.
Сұрақтарды құрастыруда маңызды рөл сұрақтарды тұжырымдауға беріледі. Күрделі,
шатасқан сөйлем құрылымдарын, қайталама сөйлемдерді пайдаланбау керек. Сөйлемдер
нақты және мағыналас болуы тиіс, қарсы жағдайда студенттер дұрыс емес болжамдар
жасауы мүмкін. Кейде сұрақтар құрастырушылар үшін өте айқын болғанымен, студенттер
үшін анық болмауы мүмкін, ондай жағдайда сұрақтарды әріптестермен бірге талдап,
студенттер арасында кішігірім емтихан (аралық бақылау) жүргізуге болады. Сондай-ақ,
сұрақтар мазмұны параграфтар мазмұны мен дәріс тақырыптарын дәлме-дәл қайталамау
керек.
3. Емтихан сұрақтарын құрастыруүшін ұсыныстар
1. Пән бойынша емтихан сұрақтарының жалпы саны 50-60-тан кем болмауы тиіс.
2. Емтихан билетіндегі сұрақтардың саны – оқытушының қалауынша 2-5 аралығында
болу керек.
3. Емтихан билеттерінің сұрақтары білім алушының жауабы оның нақты оқу
нәтижесін игеру деңгейін көрсете алатындай құрастырылуы тиіс.
4. Сұрақтар оқытудың ең түйінді күтілетін нәтижелердің шектеулі санын (пән
бойынша 10 нәтижеден аспауы тиіс) анықтауға бағытталу керек. Күтілетін нәтижелерді аясы
тар нақты мазмұнға бекіту қажет емес.
5. Емтихан билетін құрастырған кезде оның сенімділігі (білім алушының сұраққа
берген жауабы нәтиженің құрылу дәрежесін бағалауға мүмкіндік беруі) мен нақтылығын
(білім алушының сұраққа берген жауабы тек бағаланатын нәтижені бағалауға мүмкіндік
беруі) қамтамасыз ету қажет.
6. Әрбір емтихан билетінде теориялық білімдерді, оларды қолдана білуді, сыни
бағалау мен қорытынды жасай алатындығын анықтайтын сұрақтар (теориялық) және
практикалық мәселелерді (есептерді) шешу үшін алынған білімді қолдана алатындығын
анықтайтын сұрақтар (практикалық) болуы тиіс.
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7. Теориялық және практикалық сұрақтардыңкүрделілік дәрежесіоқу деңгейлері мен
түзілетін құзыреттіліктерге байланысты құрылуы тиіс. Әртүрлі деңгейде бір типтегі
құзыреттіліктер оқыту кезеңдеріне байланысты:
Құзыреттіліктер
Оқылатын пән саласын
білу және түсіну керек

Бакалавриат
Негізгі қағидаларды,
кестелерді, үлгілерді,
жіктеулерді,
анықтамаларды және т.б
білу.

Магистратура
Оқылатын пән саласы
бойынша ғылыми
танымның қазіргі жағдайы
мен даму бағыттарын білу.

Нақты пән саласындағы
аса озық білімдердің
элементтерін білу.

Оқылатын пән саласы
бойынша ғылыми таным
әдіснамасын, ғылыми
қызметті ұйымдастыру
қағидалары мен
құрылымын білу.

Алған білімді тәжірибеде
қолдана білу.

Алған білімді
стандартты кәсіби
мәселелерді шешу үшін
қолдана білу.

Ақпаратты жинақтай,
талдай және түсіндіре
білу.

Қажетті ақпарат
көздерін сәйкестендіріп,
ақпаратты өңдеу мен
түсіндірудің адекваттық
тәсілдерін білу.

Білімді ерекше үлгіде
қолдана білу, осы салаға
байланысты аса кең
салалар (пәнаралық)
контексті мен
шеңберіндегі мәселелерді
шеше білу, кәсіби
мәселелерді шешуде
ғылыми таным әдістерін
қолдана білу, білімдерін
ерекше даму үшін және
ғылыми зерттеулер
контекстінде идеяларды
қолдану үшін пайдалана
білу.
Концепциялар, теориялар
және үрдістер мен
құбылыстарды талдау
тәсілдемелерін сыни
талдай білу.

Кәсіби мәселелерді шешу
мен кәсіби қызметті
ұйымдастыру үшін
алынған білімді біріктіре
білу.

Оқылатын пән
саласында дәйектерді
құрастыра білу және
мәселелерді шеше білу.

Бейтаныс жағдайларда
зерттеу мәселелерін шешу
үшін әр түрлі пәндер
шеңберінде алынған
білімді біріктіре білу,
белгісіз жағдайларда
әрекет жасай білу,
мәселелер мен міндеттерді
шешу үшін ерекше
тәсілдемелерді қолдана
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PhD докторантура
Оқылатын пән саласын
жүйелі түрде түсіну, сол
салада қолданылатын
зерттеу әдістері
шеңберінде терең арнайы
білімдер.
Оқылатын пән саласы
бойынша ғылыми таным
әдіснамасын білу.
Оқылатын саладағы
ғылыми мектептерді білу,
олардың практикалық
және теориялық
жұмыстарын, ғылыми
тұжырымдамалар мен
әлемдік жетістіктерін,
осы сала бойынша
қазақстандық ғылымды,
қазіргі тенденциялар мен
бағыттарды, оның даму
заңдылықтарын білу.
Ғылыми зерттеу
нәтижелерін жүзеге асыра
білу, ғылыми сала
аумағының кеңеюі үшін
жеке зерттеулері арқылы
өзінің үлесін қоса білу.

Әртүрлі ғылыми
тұжырымдамаларды
талдай, бағалай және
қорытындылай білу,
әртүрлі ақпараттар
көзінен ақпараттарды
талдай және өңдей білу,
жаңа және күрделі
идеяларды сыни талдай
және бағалай білу.
Оқылатын пән саласы
бойынша қазіргі
теориялар мен талдау
әдістері негізінде кешенді
ғылыми зерттеулер
үдерісін жоспарлай және
жасай білу, жүзеге асыра
және түзете білу қажет.
Өзінің жаңа жеке
идеяларын тудыра білу,

білу.

Пайымдауларды бағалау
және қалыптастыра білу.

Өзін-өзі жетілдіру мен
білім алуға қабілеттілігі

Қажетті техникалар,
әдістер, қосымшалар,
технологияларды және
т.б. (инструментал
құралдарды) пайдалана
білу

Әртүрлі мақсатты
аудиториялар үшін
ақпараттық
хабарламаларды
(коммуникативтік
дағдылар) құрастыра
және жеткізе білу.

Күнделікті кәсіби
қызмет үшін жаңа білім
алу дағдыларын меңгеру
және магистратурада
білім алу үшін білімін
жалғастыру.
Заманауи техниканы
қолдана білу, кәсіби
қызмет саласында
ақпараттық
технологияларды
пайдалана білу.

Мамандарға және маман
еместерге ақпаратты,
идеяларды, мәселелер
мен шешімдерді
хабарлай білу.

Толық емес және шектеулі
ақпараттар негізінде
пайымдаулар беру,
қиындықтарды шеше білу.
Өз бетінше білім алу үшін
күнделікті кәсіби қызметте
жаңа білім алу дағдыларын
кеңейту және
докторантурада білім алу
үшін білімін жалғастыру.
Жаңа ақпараттық
технологияларды
пайдалана отырып,
ақпараттық-аналитикалық
және ақпараттықбиблиогарфиялық
жұмыстарды жүргізе білу.
ЖОО-да арнайы пәндерді
және ғылыми зерттеулерді
жүргізе білу үшін қажетті
шетел тілін кәсіби
деңгейде еркін меңгеру.
Педагогикалық қызметте
жоғары мектеп
педагогикасы мен
психологиясының
білімдерін қолдана білу.
Оқытудың интерактивті
әдістерін қолдана білу.

Қорытындылар мен
білімдерін анық және
нақты жеткізе білу, оны
мамандар мен маман
еместерге негіздей білу.
Диссертация, ғылыми
мақала, аналитикалық
жазба және т.б. түрінде
ғылыми зерттеу мен
аналитикалық
жұмыстарды
қорытындылай білу.
Кәсіби қарым-қатынас
және мәдениаралық
коммуникация дағдылары.
Өзінің ойын ауызша және
жазбаша түрде дұрыс
және логикалық жеткізе
білу, шешендік өнерінің
дағдылары.

өзінің білімі мен
идеяларын ғылыми сала
аумағының кеңеюі үшін
ғылыми қауымдастыққа
хабарлай білуі тиіс.
Ғылыми жобалар мен
зерттеулерге сараптама
жасай білу.
Өзінің кәсіби дамуы үшін
жоспар құрып, оны
болжай білу.

Қазіргі зерттеу
жұмыстарын, әдістерін
тиімді пайдалана білу.
Патентті ізденіс жүргізе
білу.
Қазіргі технологиялар
мен инновациялық
технологияларды қолдана
отырып, ғылыми
ақпаратты жеткізе білу.
Ғылыми қарым-қатынас
жасауды жүзеге асыру
үшін және халықаралық
қатынастар үшін шет
тілін жетік меңгеру.
Ғылыми жаңалықтар мен
еңбектерде өзінің жеке
интеллектуалдық
құқығын қорғау
қағидаларын білу.
ЖОО мамандарын
даярлау мәселелеріндегі
құзыреттіліктер.
Өзінің білімі мен
жетістіктерін
әріптестеріне, ғылыми
қауымға және ауқымды
қоғамға хабарлай білу.
Ғылыми жазу және
ғылыми қарым-қатынас
дағдысы. Кәсіби қарымқатынас және
мәдениаралық
коммуникация
дағдылары.
Шешендік өнері мен
халықаралық ғылыми
форумдар мен
конференцияларда,
семинардарда сөйлей
білу.

8. Оқу нәтижесінің деңгейін бағалауға және баға беруге мүмкіндік беретін әрбір сұрақ
түріне жауап сапасының шкаласын құру керек. Мысал:
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Бағаланатын
параметр
Білімі

Өте жақсы

Жақсы

Орташа

Нашар

Сұрақтардың,
математикалық
идеялардың және
үдерістердің толық
түсінігін көрсетеді

Сұрақтардың,
математикалық
идеялардың және
үдерістердің
барынша түсінігін
көрсетеді

Жауап мәселенің
шектеулі түсінігін
көрсетеді

Жауап мәселені
толық түсінбегенін
көрсетеді

9. Емтихан сұрақтарын құрастыру бойынша ұсыныстар:
– біріншіден, емтихан сұрағы білім алушыны шатастыру үшін бағытталмауы тиіс,
екіншіден – дұрыс жауабын оңай таба алатындай өте қарапайым болмауы қажет;
– емтихан сұрағын құрастыру барысында берілген сұрақ қандай білім деңгейін
анықтайтынын ескеру қажет, сұрақтың жауабы білім алушының белгілі бір ақпаратты тек
еске түсіріп қана қоймай, оны қолдана білуін талап ететіндей болуы тиіс:
Сұрақ түрі
«Анықтама беріңіз...», «Атап көрсетіңіз...»,
«Сипаттаңыз....», «Көрсетіңіз...» және т.б.
түрдегі сұрақтар

Нені анықтайды?
Белгілі бір ақпаратты тек еске түсіру, оны түсіну
міндетті емес.
Мысалы:
«Ғылыми зерттеулермен байланысты этикалық
мәселелерді анықтап, сипаттап беріңіз».
«Заңнамалар қашан және қалай өзгереді, оның
зардаптары қоғамға қалай әсер ететінін сипаттаңыз».
«Туберкулезбен ауыратын адамға күтім жасау
талаптарын атап көрсетіңіз»
«Түсіндіріңіз....», «Мысал келтіріңіз...»,
Игерген ақпаратты (білімдерді) түсіну және
«Шешіңіз...», «Көрсетіп беріңіз....»,
түсіндіре білу.
«Айырмашылығын көрсетіңіз...»,
Мысалы:
«Анықтаңыз....» және т.б. түрдегі сұрақтар
«Азаматтық және қылмыстық құқық арасындағы
айырмашылықтарды ашып көрсетіңіз».
«Электорндық сауданың дамуына кім қатысатынын
және оның мақсаттарын анықтаңыз».
«Екінші дүниежүзілік соғыс одан кейінгі жылдары
қандай экономикалық, әлеуметтік және саяси
зардаптарға әкелгенін түсіндіріңіз».
«......пайдаланыңыз»,
«....табыңыз»,
«...... Жаңа мәселелерді шешу үшін алған білімдерді
таңдап
алыңыз»,
«......байланысын пайдалана білу.
анықтаңыз», «.... көрсетңіз» және т.б. түрдегі Мысалы:
сұрақтар
«19 ғасырдағы Қазақстанда болған ең маңызды
оқиғалар бойынша уақыт шкаласын құрыңыз»
«Талдау әдістерін таңдаңыз және оны күрделі
өндірістік үдерістерде энергияны пайдаланудың
үнемділігін бағалау үшін қолданыңыз».
«Шағын кәсіпорын үшін өнім сапасын бақылаудың
аса жоғары деңгейін қамтамасыз ету мақсатында
өндіріс стандартын өзгертіңіз (кейс-стади)».
«...салыстырыңыз», «...арасындағы
Ақпаратты талдау қабілеттілігі, өзара
байланысты табыңыз», «...сыни бағалаңыз»,
байланыстарды анықтау және негіздеуші
«...тексеріңіз», «...категориясын анықтаңыз»,
қағидаларды анықтау.
«...айырмашылығын анықтаңыз»,
Мысалы:
«...талдаңыз», «... негіздеңіз» және т.б.
«Электронды бизнестің түрлі үлгілері арасындағы
түрдегі сұрақтар
айырмашылықтарды салыстырып, табыңыз».
«Энергияны қайта өңдеудің экономикалық және
экологиялық тиімділігін негіздеңіз».
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«...құрастырыңыз», «...жоспарын жасаңыз»,
«...жасап беріңіз», «...түрлендіріңіз» және т.б.
түрдегі сұрақтар

«... бағалаңыз», «...шешіңіз», «...болжам
беріңіз», «...сыни бағалаңыз» және т.б. түрдегі
сұрақтар

Жаңасын құру үшін ақпаратты синтездей ала білу.
Мысалға:
«1917 жылғы Ұлы Қазан төңкерісінің себептері мен
салдарын анықтаңыз».
«Энергияны үнемдеуді басқару әдістерін
қолданумен байланысты мәселелерді шешуге
қажетті тапсырмаларды анықтап құрастырыңыз».
Нақты мақсаттар үшін материалдың/ақпараттың
сәйкестігін бағалай білу қабілеттілігі
Мысалдар:
«КСРО тарихындағы тарихи өзгерістер
үдерістеріндегі басты тұлғалардың рөлі мен
маңызын бағалаңыз».
«Электрондық бизнестің түрлі үлгілері үшін
маркетингті стратегияларды бағалаңыз».
«Электромагниттік индукция саласындағы Майкл
Фарадейдің басты үлесін анықтаңыз»

– магистратура мен докторантурада білім алушылар үшін емтихан сұрақтарын
құрастыру барысында жоғары деңгейлі білім мен зерттеулерге сүйену қажет.
– магистратура мен докторантурада білім алушылар үшін емтихан сұрақтарын
құрастыру барысында пәнаралық байланысты орнату, жаңа және жеткіліксіз ақпараттарды
шешу, тиісті білімдер мен әдістерді сыни бағалау қажет, сонымен қатар белгілі бір пән
саласы бойынша проблемалық және перспективалық бағыттарды сәйкестендіре білу керек.
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1 қосымша
ПОӘК сапасын бағалау
1 -кезең
Пән_________________________________________________
____________________________________________________________
Модуль_____________________________________________________
Мамандық_______________________________________________
ПОӘК құрастырушысы__________________________________________
№

Құзыреттіліктер

Балл

Құрылымы
- силлабус
- дәрістер конспектісі
- семинар, практикалық, зертханалық сабақтарға
әдістемелік ұсыныстар
- СӨЖ-ге әдістемелік ұсыныстар
- оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету
картасы
- бақылау құралдары (емтихан, коллоквиум
сұрақтары, бақылау жұмыстары және т.б.)
Мазмұны
- бағдарламаның өзектілігі және заманауилығы,
жаңа ғылыми зерттеулерді пайдалану
- оқытудың болжамды нәтижелерінің білім беру
бағдарламасының құзыреттіліктеріне сәйкестігі
- оқытудың болжамды нәтижелерінің тақырыптық
мазмұнына сәйкестігі
- бақылау әдістерінің курс мазмұнына, мақсаты мен
міндеттеріне сәйкестігі
- берілетін құзыреттіліктерге емтихан сұрақтарының
сәйкестігі
- оқыту нәтижелерін нақты, дәл бағалау мүмкіндігі
- оқытудың инновациялық технологияларын
пайдалану
Барлығы
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Ұсыныстар,
пікірлер

2 қосымша
ПОӘК сапасын бағалау
2-кезең
Пән_________________________________________________
____________________________________________________________
Модуль_____________________________________________________
Мамандық_______________________________________________
ПОӘК құрастырушысы__________________________________________
№

Құзыреттіліктер

Балл

- бағдарламаның өзектілігі және заманауилығы,
жаңа ғылыми зерттеулерді пайдалану
- оқытудың болжамды нәтижелерінің білім беру
бағдарламасының құзыреттіліктеріне сәйкестігі
- оқытудың болжамды нәтижелерінің тақырыптық
мазмұнына сәйкестігі
- оқыту нәтижелерін нақты, дәл бағалау мүмкіндігі
Барлығы
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Ұсыныстар,
пікірлер

§45
ОҚЫТУ САПАСЫН БАҒАЛАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ
Құзыреттік-модульді кәсіби білім беру бағдарламаларын жүзеге асырудың басты
міндеті – білім беру сапасын қаматамасыз ету және үнемі жоғарылату. Білімнің сапасын
арттыру жолдарының бірі жеке пәндерді оқыту сапасын бағалау жүйесін құруы болып
табылады.
Анықтама бойынша, сапа дегеніміз бұйымды немесе құбылысты өзгешелендіріп, оған
анықтық беретін көрсеткіштердің, қасиеттердің, ерекшеліктердің жиынтығы; бір нәрсенің
құндылығын анықтайтын белгілі қасиет, көрсеткіш (жұмыс сапасы). Ұғым ретінде сапаның
екі аспектісі бар: біріншісі – стандарттар мен эталондарға сәйкестігі, екіншісі –
тұтынушылардың сұраныстарына сәйкестігі.
Объективті өлшеулердің мүмкіндігі мен бағалау нәтижелерінің (эталонмен және
бағалаудың басқа объектілерімен) салыстыруға келетіндігі сапаны тұжырымдауда маңызды
болып табылады. Мұндай тәсілдеме өнім сапасына қатысты қолданылады. Білім беру
бағдарламаларына қатысты, сапа дегеніміз студент білімінің сапасы, яғни нақты және дәл
өлшенетін, немесе салыстыру арқылы анықталатын, құзыреттілік деп аталатын оқыту
нәтижелерінің кешені.
Сапаны анықтау кезінде қойылған мақсаттарға жету дәрежесі маңызды. Сапаны білім
беру үдерісіне қатысушылардың алдындағы әртүрлі мақсаттарға қатысты бағалау қажет
болғандықтан, абсолютті критерийлердің болуы мүмкін емес.
Сапа ұғымын даму концепциясы тұрғысынан қарастыруға да болады. Концепцияның
негізінде жетілдіру, яғни сапаның бар-жоғы фактісін көрсету емес, сапаны арттыруға
бағытталу идеясы жатыр (Barnett).
Оқыту сапасын бағалаудың бұл жүйесі сапа ұғымының қазіргі тәсілдемелерін
біріктіріп, «оқыту сапасы» ұғымын анықтау үшін ең маңызды сипаттамаларын көрсетеді:
- барлық білім жүйесінің қызмет сапасымен байланысы;
- анықтаудың көп факторлығы;
- әртүрлі пікірлерге, қарастыру аспектілеріне тәуелділігі;
- даму мен жетілдіруге бағытталуы.
Осыдан, оқыту сапасы дегеніміз студенттер дайындығының жоғары нәтижелерімен
сипатталатын, білім беру үдерісіне қатысушылардың сұраныстарын қанағаттандыратын
оқытушының үнемі жақсарып отыратын білім беру қызметінің деңгейі.
Оқыту сапасын бағалау дегеніміз мазмұны мен формалары бойынша икемді,
Академиялық саясатына сәйкес университет өзі анықтайтын қызмет аспектілері кіретін
процедура.
Жеке пәндерді оқыту сапасын бағалау жүйесі университеттің миссиясы мен
стратегиясына сәйкес ұстанымдарға негізделеді:
- сапа деңгейіне үнемі мониторинг жасау және осы деңгейді арттыруға бағытталған
шараларды жүзеге асыру;
- сапаны бағылау процедураларына студенттерді қатыстыру;
- сапаны бағалау субъектілерінің шеңберіне жұмыс берушілерді, кәсіби ассоциациялар
мен ғылыми қауымдастықтардың өкілдерін, тәуелсіз сарапшыларды кіргізу;
- сапаны бағалау процедураларының ашықтығы мен толық және объективті ақпарат
негізінде дәлелді шешімдердің қабылдануы;
- сапа кепілдігіне университет басшылығының, құрылымдық бөлімшелер
басшыларының және әр қызметкердің жауапкершілігін мойындау;
- еңбекті мойындау.
Оқыту сапасын бағалаудың негізгі ұстанымдары – жүйелілік, тұрақтылық, жетілдіруге
бағытталу. Оқыту сапасын тұрақты бағалау ішкі дамудың стимулы бола алады және негізгі
міндетті атқару, яғни білім сапасын арттыру үшін басшылық пен құрылымдық
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бөлімшелердің бірігуін, бір-біріне деген сенімділік пен бағалау нәтижелерін көпшілік
алдында талқылау жағдайында ашықтықтың күшеюін, барлығы түсініп қабылдайтын жаңа
мақсаттар мен міндеттерді анықтауын қамтамасыз етеді.
Жүйенің қызмет атқаруы өздігінен түзілу және өздігінен реттелу үдерістерге айналуы
және өзгеше ұйымдастыру негізінде бағалаудың белгілі формаларынан тұруы мүмкін.
Оқыту сапасын бағалау тиімділігі бағалау субъектілерінің құзіреттілігіне; бағалау
процедурасымен жұмыстың ұйымдастырылуының байланысына тәуелді.
Оқыту сапасын бағалау объектілері:
1) Профессорлық-оқытушы құрамының біліктілігі (базалық білімі, ғылыми дәрежесі
мен атағы, инновациялық әдістер мен технологияларды меңгеруі, ғылыми және әдістемелік
белсенділігі, біліктілікті арттыру жүйелілігі);
2) Оқытудың ресурстары (оқу жоспарындағы пәннің орны, сабақ түрлері бойынша
кредиттердің бөлінуі, ПОӘК-пен, бақылау материалдарымен, оқу-әдістемелік әдебиеттермен
қамтылуы);
3) Оқытушының оқу жұмысын ұйымдастыруы (оқу және әдістемелік материалдардың
пән бағдарламасына, ғылымның қазіргі замандағы күйіне, білім беру бағдарламасының
мақсаттарына сәйкестігі, сбақтарды, бақылау мен бағалауды жүргізу формалары мен
технологиялары, білім алушылардың өзіндік жұмысының әдістемелік қамтылуы,
оқытушының еңбек тәртібі, білім алушылардың оқу тәртібі, білім алушылардың ағымдық
үлгерімі);
4) Ресурстардың тиімді пайдаланылуы (сабақтарда техникалық құралдарды,
кітапханалық ресурстарды, оқу-зертханалық жабдықтарды қолдану);
5) Пән бойынша білім алушылардың дайындық деңгейі (пән бойынша оқу
жетістіктері, оқу нәтижелеріне білім алушылардың қанағаттанарлығы).
Оқыту сапасы бірынғай критерийге бағынбайтын синтетикалық ұғым болғандықтан,
сапаны бағалау жүйесі де көп критерийлы болу керек. Әр критерий оқыту сапасын тек
белгілі бір жағынан ғана көрсете алады, сондықтан сапа туралы қорытындыны оқытудың
негізгі элементтерін жүйе ретінде сипаттайтын көрсеткіштер негізінде жасауға болады.
Көрсеткіштерді өлшеу және оларды критерийлік мәндермен салыстыру, бағалау
объектісінің қызмет көрсету тиімділігі белгіленген критерийге қаншалықты сәйкес екендігін
көрсетеді.
Оқыту сапасына қызығушылық танытатын тараптар бағалау субъектілері болып
табылады, олар бағалау кезеңінде оқыту үдерісінің әртүрлі аспектілері туралы өз ойларын
білдіретін сарапшылар ретінде сапаны қамтамасыз ету жүйесіне кіреді. Әртүрлі тараптардың
оқыту сапасы туралы пікірі мен бағасы әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан сапа туралы
қорытынды шығару кезінде барлық тараптардың – студенттер, оқытушылар, жұмыс
берушілер, әкімшілік, сыртқы сарапшылардың пікірі ескерілсе, мұндай қорытынды әділ
болады. Әртүрлі объектілерді бір немесе бірнеше субъектілер бағалауы мүмкін.
Оқыту сапасын бағалау процедуралары статистикалық, әлеуметтік (студенттерге,
жұмыс берушілерге, қызметкерлерге сауалнама жүргізу, оқытушылармен сұхбаттасу және
т.б.) және педагогикалық (сабақтарға қатысу, педагогикалық құжаттарды, студенттердің
жазбаша және шығармашылық жұмыстарын тексеру және т.б.). әдістер арқылы қамтамасыз
етіледі.
Бағалау бес балдық шкала бойынша жүзеге асады (1 және 2 қосымшалар), одан кейін
баға %-ға келтіріліп, сабаққа қатысу, білім алушылардың және ПОӘК сарптамасының
бағаларының орташасы есептеледі.
Сапа жүйесі келесі кезеңдер бойынша жүзеге асырылады:
1. Бағыт сілтеу (аудит туралы шешім қабылдау, мақсаттары мен мерзімдерін
анықтау).
2. Жоспарлау (комиссия құрамын, ақпаратты жинау әдістерін, ақпаратты беруге
жауапты тұлғаларды анықтау және т.б.).
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3. Ұйымдастыру (ақпаратты жинау, өңдеу және жүйелеу, алынған мәліметтерді
талдау, комиссия есебін дайындау, оқыту сапасын арттыру бойынша ұсыныстар жасау).
Есепте мәселелелермен қатар жетістіктерді де көрсету керектігін ескерген жөн. Әсіресе
алдынғы мониторингпен салыстырғанда оң не теріс нәтижелерді атап өту керек.
4. Талқылау (бағалауға қатысушалармен, сондай-ақ, білім беру үдерісінің әр аспектісі
бойынша жауаптылармен мәселелеік пікірталас, сапаны жетілдіру үшін өзгерістер туралы
ұсыныстар жасау).
5. Шешім қабылдау (алдыңғы кезеңде жасалған сапаны жетілдіру ұсыныстары ресми
әкімшілік шешім түрінде рәсімделеді).
6. Өзгерістер жасау (білім беру үдерісіне қабылданған шешімдерді енгізу).

344

1 қосымша
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
_____________________________________ факультеті
______________________________________ кафедрасы
Сабаққа қатысу нәтижелері бойынша пікір
Пәннің атауы____________________________________________________
Оқытушының аты-жөні_____________________________________________________
Сабақ тақырыбы____________________________________________________________
Сабаққа қатысу күні мен уақыты____________________________________________
Бағалау шкаласы 5 – үздік; 4 – өте жақсы; 3 – жақсы; 2 – қанағаттанарлық; 1 –
қанағаттанарлықсыз.
№

Мәселелер

1.

Материалдың кәсіби
меңгерілуі және сабақта
уақыттың тиімді
пайдаланылуы

2.

Материалдың түсінікті
мазмұндалуы (оқытушы
материалды анық және
логикаға сай түсіндіреді,
күрделі моменттерге
комментарий береді,
тақырыптың басты жерлерін
көрсетеді)

3.

Инновациялық технологиялар
мен интерактивті
құралдардың қолданылуы

4.

Аудиториямен қарым-қатынас
жасалуы (аудиторияның
реакциясын бақылап
отырады, дискуссияны
конструктивті арнаға
ауыстыру)

5.

Сөйлеу мәдениеті мен
эрудициясы (оқытушының
кәсіби, мәнерлеп, түсінікті
конспект жазуға мүмкіндік
беретіндей сөйлеуі)

Бағасы,
балл
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Ескертулер

6.

Оқытушының жеке тұлғалық
қасиеттері (тәртіп мәдениеті
мен мәнері, сыртқы келбеті)

7.
8

Жалпы балл саны
Бағасы, %
Ұсыныстар мен кеңестер_______________________________________________
Univer жүйесіндегі ПОӘК сараптама нәтижелері _______________________________
Білім алушылар сауалнамасының нәтижелері ____________________________________
Пәнді оқыту сапасының қорытынды бағасы_____________________________
Сабаққа қатысушылар:
______________________________________________________________________
Аты-жөні, лауазымы, қолы

______________________________________________________________________
Аты-жөні, лауазымы, қолы

______________________________________________________________________
Аты-жөні, лауазымы, қолы
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2 қосымша
«СТУДЕНТТЕР ҚӨЗҚАРАСЫ БОЙЫНША ОҚЫТУШЫ» САУЛНАМАСЫ
№

Сұрақтар

1.

Пәннің
өзектілігі
мен
маңыздылығы
(өздігінен
білім алуға, қабілеттері мен
жеке тұлғалық қасиеттерді
дамытуға ынталандырады)
Материалдың кәсіби
меңгерілуі және сабақта
уақыттың тиімді
пайдаланылуы
Материалдық мазмұндық
маңыздылығы мен
түсініктілігі (оқытушы
материалды анық және
логикаға сай түсіндіреді,
күрделі моменттерге
комментарий береді,
тақырыптың басты
жерлерін көрсетеді)
Оқылатын материалды
практикада:
- болашақ кәсіби
қызметінде;
- бітіру жұмыстары мен
магистрлік диссертация
жазуда;
- ғылыми зерттеулер
жүргізуде пайдалануға
бағыттайды.
Оқытушының пәнге деген
қызығушылық туғызу
қабілеті, инновациялық
технологиялар мен
интерактивті құралдарды
пайдалану
Электрондық материал
«Универ» жүйесінде толық
(силлабус, дәріс тезистері,
СӨЖ, семинар және
зертханалық сабақтардың
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Студенттердің
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таныту.
Аудиториядан тыс уақытта
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тарапынан аудиториядан
тыс уақытта ары қарай
оқып талқылауға
ынталандыру)
ОСӨЖ/ОМӨЖ
уақыттарында
студенттермен байланысу.
Студенттер мен олардың
пәнді түсінуін бағалау үшін
тест/ тапсырмалар/
жобалар/ емтихан
сұрақтарын құрастыру
қабілеті
Аудиториямен қарымқатынас жасау қабілеті
(аудиторияның реакциясын
бақылап отырады,
дискуссияны конструктивті
арнаға ауыстыру)
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конспект жазуға мүмкіндік
беретіндей сөйлеуі)
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Оқытушының жеке
тұлғалық қасиеттері (тәртіп
мәдениеті мен мәнері,
сыртқы келбеті)
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