
ҚОРЫТЫНДЫ ЕМТИХАН НӘТИЖЕЛЕРІ АППЕЛЯЦИЯСЫНЫҢ ТӘРТІБІ 

 
ҚББТ қолданылған 2019-2020 оқу жылының жазғы сессиясының ережелері  

(әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің академиялық саясатының 

2.17.21-2.17.28 тармақтары негізінде) 

 

1. Білім алушы пән бойынша қорытынды бақылау нәтижесімен (емтихан бағасымен) 

келіспеген жағдайда «Универ» жүйесіндегі электрондық тізімдемеге емтихан нәтижесі 

енгізілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде дәлелді жазбаша өтініш беруге құқығы бар.  

2. Апелляцияға өтініш қабылданады, егер емтиханда алған бағасы  білім алушының 

көрсеткен оқу нәтижесінің объективті деңгейіне сәйкес келмесе: 

– емтихан сұрақтарының қисынсыз тұжырымдалғанына байланысты;  

– емтихан сұрақтары мазмұны бойынша пәннің оқу жоспарына сәйкес келмеуіне 

байланысты; 

– емтихан комиссиясы мүшелерінің біліктілік деңгейінің сәйкес келмеуіне байланысты 

білім алушының жауабы дұрыс бағаланбаса;  

– Moodle ҚОЖ-да тестілеу кезінде дұрыс жауаптың мәтініндегі грамматикалық 

қателіктерге байланысты. 

Апелляцияланатын баға және шағымдану себебі білім алушының өтінішінде көрсетілуі 

керек. 

3. Аппеляцияға өтінішті факультет деканының оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары қашықтықтан қабылдайды. 

4. Апелляцияға кез-келген түрде жүргізілген емтихандардың нәтижелері жатқызылады. 

Білім алушының тіркелген жауаптары апелляцияға негіз болып табылады. 

5. Шағымдарды қарау кезінде апелляциялық комиссияның мүшелері емтиханды тапсыру 

нәтижелерін бағалау туралы апелляциялық өтініштер бойынша нақты дәлелді жазбаша 

қорытындысын жасайды және белгіленген үлгіде хаттама толтырады. 

6. Апелляциялық комиссияның білім алушыға қосымша сұрақтар қоюға құқығы жоқ және 

орындалған емтихан жұмысына түзетулер енгізе алмайды. 

7. Апелляциялық комиссия шағымды қанағаттандыруға және емтихандық бағаға балдар 

қосуға немесе шағымды қанағаттандырмай бағаны өзгертусіз қалдыру туралы шешім 

қабылдауға құқылы.  

8. Алдыңғы қойылған емтихан бағасын төмендетуге жол берілмейді. 

9. Апелляциялық комиссияның емтихан жұмысын жарамсыз деп тануға құқығы бар, егер 

емтихан жұмысында көшіріп алу фактісі анықталған болса, оған көшірілген материалдың 

болуы, мәтіндегі сөздердің орнына синоним сөздердің және мағынасы өзгертілмеген 

сөйлемдердің (парафраз) қолданылуы, сондай-ақ басқа тілден аударылған мәтіндердің 

пайдаланылуы және т.б. жағдайладың орын алуы жатады.  

10. Апелляция апеляциялық өтініш берген білім алушының міндетті түрде онлайн 

қатысуымен жүзеге асырылады. Апелляциялық комиссия апеляциялық өтініш берген 

білім алушыға апелляцияны қарастыру нәтижелері бойынша қабылдаған шешімді дәлелді 



түрде түсіндіруі керек. Түсіндіру барысы Microsoft Teams-да бейнеконференция арқылы 

жүзеге асырылады және ол міндетті түрде жазылады. Бейнеконференцияның жазбасын 

факультеттің апелляциялық комиссиясының төрағасы ұйымдастырады және қамтамасыз 

етеді. Бейнежазба Microsoft Streem-де 6 ай бойы сақталады. Апелляциялық комиссия 

жұмысы бейнежазбасының сақталуын Жағдаяттық Басқару Орталығы қамтамасыз етеді. 

11. Шағымдарды қарастыру кестесі 2020 жылдың 16 маусымына дейін факультеттерде 

дайындалып, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ сайтындағы «Қашықтықтан білім беру» 

қосымша парақшасында білім алушылардың назарына жариялау үшін Академиялық 

мәселелер жөніндегі департаментке ұсынылады.   

12. Апелляциялық шағым қарастырылғаннан кейін 48 сағат ішінде апелляциялық хаттама 

толтырылады және Академиялық мәселелер жөніндегі департаментке келісілуге 

жіберіледі. 

13. Келісілгеннен кейін факультетте апелляциялық балдардың жиынтық тізімдемесі 

жасалынып, оқу ісі жөніндегі проректормен бекітіледі және «УНИВЕР» жүйесіндегі 

электронды тізімдемеге балдарды енгізу үшін Тіркеуші кеңсесіне тапсырылады. 


