
 

СМЖ Е 18.08 - 2020 

 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е Р Е Ж Е  
 

САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІ 
 

 

Коммерциялық емес акционерлік қоғам 

Рудный индустриялық институты 

 

 

БЕКІТЕМІН 

Басқарма Төрағасы - 

Ректор 

___________ Найзабеков А.Б. 

«_____» ____________  2021 ж. 

 

 

 

РУДНЫЙ ИНДУСТРИЯЛЫҚ ИНСТИТУТЫНЫҢ 2021-2022 ОҚУ 

ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ 

ЕРЕЖЕЛЕРІ 

СМЖ Е 18.08 - 2021 

 

 

Нұсқа №  _____ 

Тіркеу№   _____ 

Дана №     _____ 

Көшірме №  ____ 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                             Рудный қ. 



 

СМЖ Е 18.08 - 2020 

 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады 2 

 

АЛҒЫСӨЗ 

 

1 Жұмыс тобы ӘЗІРЛЕДІ ЖӘНЕ ЕНГІЗДІ 

 

2 ӘЗІРЛЕУШІЛЕР: 

Акмалова О.А., Шалдыкова Б.А., Кузьмин С.Л. 

 

3 САРАПШЫЛАР ТОБЫ: 

3.1 Сарапшылар тобының жетекшісі: Академиялық мәселелер жөніндегі 

проректор - Божко Л. Л.; 

3.2 Оқу-ғылыми жұмыс және халықаралық қатынастар қызметінің 

жетекшісінің м.а. - Ибраева А. И. 

 

4 ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ  01.09.2020ж. бастап 

 

5 ҚАЙТА ҚАРАЛДЫ 25.08.2021ж. 

 

6 ТЕКСЕРУ МЕРЗІМДІЛІГІ 3 жылда 1 рет 

     

7АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осы регламент Рудный индустриялық институтының Басқарма Төрағасы - 

ректорының рұқсатынсыз толық немесе ішінара қайта шығарылмайды, 

көбейтілмейді және таратылмайды. 



 

СМЖ Е 18.08 - 2020 

 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады 3 

 

 
1. Жалпы ереже 

3.1. Институтқа түсу үшін құжаттарды электронды түрде ұсыну қажет. 

3.2. Білім алушылардың оқу жүктемесінің көлемі әрбір оқу пәні бойынша оқу 

жылы ішінде меңгерілетін кредиттермен өлшенеді. Институтта оқудың барлық кезеңінде 

білім алушы кредиттердің қажетті санын игеруі тиіс. 

Бакалавриаттың әрбір білім беру бағдарламасының оқу жоспарында пәндердің үш 

блогы бар: жалпы білім беретін, базалық, бейіндік. Оқу жоспарында кредиттер санын 

көрсете отырып, міндетті компонент немесе таңдау компоненті пәндерінің тізбесі 

ұсынылған. Әр пән, әдетте, бір семестр бойы оқытылады, бірақ оқу жоспары пәндерді 

оқудың дәйектілігі және әр пәнді оқу кезінде пререквизиттерді қатаң есепке алу 

принципіне негізделген. 

3.3. Оқу жылы білімді аралық бақылауды, білімді қорытынды бақылауды (емтихан 

сессиясы), қорытынды аттестаттауды (бітіру курсы үшін), практиканы және каникулды 

қамтитын академиялық кезеңдерден (семестрлерден) тұрады. 

3.4. Жазғы қосымша семестрге, әдетте, білім алушылар оқу бағдарламасын 

меңгермеген пәндер, сондай-ақ басқа да пәндер, оның ішінде басқа да білім беру 

бағдарламаларының және басқа да ЖОО-лардың білім алушылары үшін шығарылады. 

Жазғы қосымша семестрде оқу тек ақылы негізде жүзеге асырылады. Білім алушы 

ұзақ мерзімді емделуде болған жағдайда растайтын құжаттарды ұсыну кезінде тегін 

негізде қосымша семестрден өтуі мүмкін. 

Жазғы қосымша семестр білім алушыларға пәндер бойынша қанағаттанарлықсыз 

бағаны жоюға, оқу жоспарындағы айырмашылықты жоюға, пререквизиттерді уақтылы 

зерделеу есебінен өзінің жеке жоспарына түзетулер енгізуге, үлгерімінің орташа балын 

(GPA) арттыруға мүмкіндік береді. 

Курс бағдарламасын толық көлемде орындаған, бірақ ең төменгі ауысу балын 

жинай алмаған студентке өзінің орташа үлгерім балын (GPA) жоғарылату мақсатында 

жазғы қосымша семестрде жекелеген пәндерді ақылы негізде қайта оқуға (мемлекеттік 

емтихан тапсырылатын "Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы" пәнінен басқа) және олар 

бойынша емтихандарды қайта тапсыруға мүмкіндік беріледі. 

3.5. Әрбір оқу жылының ұзақтығы мен мерзімдері академиялық күнтізбеде 

көрсетіледі, ол оқу жылы басталғанға дейін үш айдан кешіктірілмей басылып 

шығарылады және білім алушылар мен оқытушылардың назарына жеткізіледі. Білім 

алушылардың факультет ұсынатын элективті пәндердің (модульдердің) мазмұны 

бойынша кеңінен хабардар болуын қамтамасыз ету үшін элективті пәндер каталогы 

шығарылады. Каталогты кафедралар әзірлейді және білім алушылардың назарына 

жеткізеді. 

 
 
 

1.1 2021-2022 оқу жылындағы оқытудың жаңа форматы 

 
1.1.1 «Рудный индустриялық институты» КЕАҚ-да оқу процесін ұйымдастыру 

белгіленген оқу жүктемесіне, білім беру бағдарламаларына, жұмыс оқу жоспарларына 

және академиялық күнтізбеге сәйкес жүзеге асырылады. 

Институттың барлық білім беру бағдарламаларының 1,2,3,4,5 курс 

студенттері үшін онлайн форматта дәріс сабақтарын, санитариялық режим мен 

әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып, зертханалық және практикалық сабақтарды 

офлайн форматта өткізу көзделген. 
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Магистратураның барлық білім беру бағдарламаларының білім алушылары 

үшін онлайн форматта дәріс сабақтарын өткізу; Санитариялық режим мен әлеуметтік 

қашықтықты сақтай отырып, зертханалық және практикалық сабақтарды офлайн 

форматта өткізу көзделген. 

Магистранттардың академиялық саясаты мен академиялық күнтізбесіне сәйкес 

олардың жеке жоспарларына сәйкес ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау, қорытынды 

аттестаттауды өткізу үшін жағдайларды қамтамасыз ету көзделген. 

1.1.2  3-5 курс студенттері үшін оқу жылы 2021 жылдың 01 қыркүйегінен, 1-2 курс 

студенттері мен магистранттары үшін 2021 жылдың 06 қыркүйегінен басталады. 

1.1.3 білім алушылар, егер олар сапаны қамтамасыз ету комитетінің отырысында 

қаралған өтініштерінің негізінде қашықтықтан оқытуды жалғастыруға мүмкіндігі бар: 

-емдеуші дәрігердің қорытындысы негізінде қауіп тобына жататындар (жүкті, бала 

емізетін және т. б.); 

-шетелдік студенттер болып табылатын және виза алуды күтіп жүрген студенттер; 

-олардың COVID-19, өкпе пневмониясының немесе басқа вирустық аурулардың 

белгілері бар; 

-ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдар болып табылады. 

1.1.4 Енгізілген оқыту форматы мыналарды қамтиды: 

- Microsoft Teams стриминг жүйесі сервисін пайдалана отырып, онлайн режимінде 

дәріс сабақтарын өткізу, 

- институттың оқу аудиториялары мен зертханаларында әлеуметтік қашықтық 

талаптарын сақтай отырып, офлайн форматта семинар, практикалық және зертханалық 

сабақтар өткізу, 

- «UNIVER» ақпараттық-бағдарламалық кешенінің функционалын пайдалана 

отырып, білім алушылардың оқу жетістіктерін күнделікті бақылау, 

- жекелеген курстарды оқытуды ұйымдастыру және барлық білім алушылардың 

институттың онлайн-алаңында және «UNIVER» ақпараттық-бағдарламалық кешенін 

пайдалана отырып өзіндік жұмыс жүргізу, 

- барлық бұқаралық іс-шараларды онлайн режимінде өткізу, 

- 50-ден астам адамның қатысуымен мәдени-бұқаралық іс-шараларды офлайн 

форматта өткізуге тыйым салу. 

 

 

 

 

 
 

1.2 Санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды ескере отырып, 

студенттердің жатақханаларда тұру тәртібі 
 

1.2.1 Барлық білім алушылар міндетті түрде СЭР-ды қамтамасыз ету регламентін 

орындау бойынша нұсқаулықтан өтеді, сондай-ақ сайтта орналастырылған СЭР-ды 

сақтау қажеттілігі туралы ақпаратпен, институт корпустары мен жатақханаларындағы 

ақпараттық стенділермен танысады. 

 Білім алушыларға қойылатын талаптар: 
- институттың оқу корпустары мен жатақханаларына кіру кезінде Ashyq 

қосымшасын пайдалану; 

- институт ғимаратына кіре берісте температураны өлшеуден өту; 

- сабақ кезінде аудиторияларда болуды қоса алғанда, бүкіл оқу процесі барысында 

әрбір 2 сағат сайын ауысыммен бетперде кию режимін сақтау; 
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- қолды жуу және арнайы құралдарды пайдалану; 

- оқу корпусы және оқу аудиториялары бойынша жүріп-тұруға тыйым салынады; 

- әлеуметтік қашықтықты сақтау (кемінде 2 метр); 

- білім алушылардың әлеуметтік қашықтықты сақтауы үшін оқу 

аудиторияларындағы таңбаларға сәйкес еденде орын ауыстыру; 

- білім алушылардың бір бағытта қозғалысы үшін едендегі дәліздердегі таңбаларға 

сәйкес ғана орын ауыстыру; 

- оқу аудиторияларында үстелдегі жапсырмаларға сәйкес шахмат тәртібімен отыру 

(партада 1 адам); 

- оқу сабақтарын өткізу кезінде және өзгерістер кезінде тәртіпті сақтау; 

- сабақ аяқталғаннан кейін бірден аудиториядан шығу керек. 

1.2.2 санитариялық-эпидемиологиялық іс-шаралар кешені мыналарды қамтиды: 

институттың оқу корпустары мен жатақханаларына кіруді шектеу (тек «Ashyq» 

мобильді қосымшасын пайдалана отырып рұқсаттама бойынша кіру, қосымша 

рұқсаттама режимін орнату), 

дене қызуы жоғары және инфекциялық ауру белгілері бар білім алушыларды 

оқудан міндетті түрде шеттете отырып, кіру бақылауын жүргізу, 

туннель арқылы өту, дезинфекциялық кілемшелерді пайдалану, 

оқу корпустары мен жатақханаларға кіру кезінде қолды осы мақсаттарға арналған 

тері антисептиктерімен міндетті түрде өңдеу (соның ішінде орнатылған санитайзерлердің 

көмегімен), 

Маска режимін сақтау, 

қабаттарда және оқу аудиторияларында орнатылған санитайзерлерді пайдалана 

отырып қолды өңдеу, 

оқу аудиторияларын бактерицидті құралдармен және ауа рециркуляторларымен 

желдету (әрбір 2 сағат сайын) және өңдеу, 

дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, үй-жайларды ылғалды жинауды 

жүргізу. Дезинфекция уақытында вирусқа қарсы әсері бар дезинфекциялау құралдарын 

қолдана отырып, үй-жайларды сапалы жинауды қамтамасыз ету, есік тұтқаларын, 

ажыратқыштарды, тұтқаларды, таяныштарды, байланыс беттерін (қызметкерлердің 

үстелдері мен орындықтарын, кеңсе техникасының беттерін), жалпы пайдалану 

орындарын (тамақ қабылдау бөлмелері, дәретханалар және т. б.) дезинфекциялау, 

әлеуметтік алыстатуға арналған дәліздік үй-жайларда және оқу аудиторияларында 

таңбаларды сақтау, 

оқу аудиторияларын шектеулі толтыру (практикалық сабақтарды өткізу кезінде - 1 

адамға 2 ш.м., зертханаларда-1 адамға 5 ш. м.). 

1.2.3 санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды ескере отырып, студенттердің 

жатақханада тұру тәртібі 

Білім алушыларды жатақханаға орналастыру ЭТҚ талаптарын (маскалық режим, 

байланыссыз термометрмен термометрия, қолды антисептикпен өңдеу және т.б.) ескере 

отырып жүзеге асырылады. Жатақханаға ашық жүйесінде "жасыл" және "көк" мәртебесі 

бар білім алушылар орналасады (вакцинацияланған студенттерге басымдық беріледі). 

Жатақханадан шыққаннан кейін 14 күнтізбелік күн ішінде оралған білім 

алушылардың денсаулық жағдайына мониторинг жүргізіледі. 

Институт жатақханаларында бос уақыт және өзге де бұқаралық іс-шаралар өткізу 

тоқтатылады, үй-жайларды санитариялық өңдеуге және белгіленген өткізу режимінің 

қамтамасыз етілуіне бақылау күшейтіледі. 

Жатақханаларға бөгде адамдардың кіруіне жол берілмейді. 

Жеке байланыстар шектеледі немесе барынша алынып тасталады. 
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Тұрмыстық, душ бөлмелеріне және басқа да қоғамдық бөлмелерге бару уақыт 

бойынша қатаң реттеледі. 

Білім алушылар жатақханадан уақытша шыққан кезде (дәлелді себеппен) 

жатақханадан шыққан уақытын, қайтып оралған уақытын және жіберілген орнын көрсете 

отырып, факультет деканына жазбаша хабарлайды. 

Факультет деканы ата-аналарды (заңды өкілдерді) кәмелетке толмаған білім 

алушының жатақханадан кеткені туралы хабардар етеді. Бұл жағдайда міндетті түрде 

жатақханадан шыққаннан кейін қайта оралған білім алушының денсаулық жағдайына, 

қайта оралған күнінен бастап 14 күнтізбелік күн ішінде мониторинг жүргізіледі. 

Жатақханада тұратын білім алушыларға қатысты дене температурасын күнделікті 

өлшеу ұйымдастырылады. 

Жатақханаларда келесі эпидемияға қарсы іс-шаралар жүргізіледі: 

1) білім алушылардың бірлесіп тамақтануға тыйым салынады; 

2) дәретханаларда, қол жуу, себезгі және тұрмыстық бөлмелерде дезинфекциялау 

құралдарын қолдана отырып, үнемі ылғалды жинау жүргізіледі; 

3) жалпы пайдалану орындары қол жууға арналған құралдармен және 

антисептиктермен қамтамасыз етіледі; 

4)жинау жиілігі мен сапасы артады (тұтқаларды, басқа беттерді қосымша өңдеу); 

5) білім алушылардың жатақханаға кіруі және шығуы журналда тіркеледі; 

6) жатақханада тұрып қалған білім алушылардың дене температурасының 

жоғарылау жағдайлары немесе жіті респираторлық вирустық инфекцияның (бұдан әрі – 

ЖРВИ) өзге де белгілері журналда тіркеледі; 

7) тәуекел топтарын ескере отырып, созылмалы аурулары бар студенттерге ерекше 

бақылау қамтамасыз етіледі. 

Білім алушылар: 

1) өз бөлмелерінде болуға және жатақханадағы басқа бөлмелерге баруды барынша 

шектеуге;  

2) қоғамдық орындарға барудан аулақ болуға, азық-түлік дүкендері мен 

дәріханалардан сатып алуға арналған шығуларды қоспағанда, жатақханалар аумағынан 

шығуды шектеуге; 

3) жатақхана аумағынан тыс жерде болу уақытын барынша азайтуға; 

4) қоғамдық орындарда масканы қолдануға; 

5) ЖРВИ белгілері (жөтел, түшкіру, мұрыннан ағу) бар адамдармен жақын 

қарым-қатынастан және бір үй-жайда болудан аулақ болуға; 

6) көшеден оралғаннан, бөгде адамдармен байланысқаннан кейін қолды сабынмен 

және сумен мұқият жууға; 

7) пайдаланылатын гаджеттерді, оргтехниканы және беттерді дезинфекциялауға; 

8) жеке гигиенаның жеке заттарын (сүлгі, тіс щеткасы, ыдыс және т. б.) ғана 

пайдалануға; 

9) санитарлық тәртіп пен жауапкершілікті арттыруға жәрдемдесуге; 

10) олар тұратын бөлмелерге үнемі санитарлық өңдеу жүргізуге міндетті. 

 

2. Оқу сабақтарына қатысуға тіркеу 
 

 2.1 әрбір пән (модуль) бойынша оқу сабақтары және кестені қалыптастыру білім 

алушыларды пәнге (модульге) онлайн тіркеу негізінде жүзеге асырылады. Білім алушы 

білім беру бағдарламасының оқу жоспарында көзделген кредиттердің белгілі бір санына 

тіркелуі тиіс. 

 2.2 білім алушыны алдағы оқу жылының оқу пәндерін (модульдерін) оқуға тіркеу 

«UNIVER» ақпараттық-бағдарламалық кешенінде эдвайзермен өзінің жеке оқыту 
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траекториясын егжей-тегжейлі талқылағаннан кейін бітіруші кафедралардың әдістемелік 

және консультациялық көмегі кезінде он-лайн режимде жүргізіледі, ол бекітілген оқу 

жоспарлары мен элективті пәндер каталогына сәйкес пәндерді таңдау мәселелері 

бойынша түсініктемелер береді. 

 2.3 институтқа жаңадан түскендер үшін бағдарлау кезеңі ішінде оқытудың 

кредиттік жүйесімен, пәндерге тіркеу рәсімімен жалпы танысу жүзеге асырылады. 

Бағдар беру апталығы кезеңінде әкімшілік өкілдерімен, факультет декандарымен, 

кафедра меңгерушілерімен, эдвайзерлермен кездесулер өткізіледі. Әрбір білім алушыға 

логин, пароль беріледі. 

 2.4 РИИ-ға түскендерді тіркеу бағдарлау кезеңінен өткеннен кейін бірінші 

семестр басталғанға дейін жүргізіледі. Білім алушылардың осы санаты үшін Институт 

студенттері қатарына қабылдау туралы бұйрық және семестр үшін ақы төлеу (егер оқу 

ақылы негізде жүзеге асырылса) тіркеуге қол жеткізу үшін негіз болып табылады. 

Қалған білім алушылар академиялық күнтізбеде көрсетілген тіркеу кезеңі ішінде келесі 

оқу жылындағы пәндерге және пәндерді қайта өтуге тіркеледі. 

 2.5 онлайн тіркеуге қол жеткізу үшін негіз болып табылады: 

 ■ қандай да бір пәнді оқу үшін талап етілетін барлық пререквизиттерден өту; 

 ■ оқу ақысын төлеу бойынша қаржылық берешектің болмауы. 

 2.6 жазғы қосымша семестрге тіркелу оқудың соңғы жылындағы білім 

алушылардан басқа, көктемгі семестр аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады. 

 2.7 пәнді қайта оқу үшін тіркеу жалпы тіркеудің белгіленген мерзімінде жүзеге 

асырылады, бірақ оқу үшін алдын ала ақы төлеуді көздейді, өйткені пәнді қайта оқу 

барлық білім беру бағдарламалары мен оқыту нысандары үшін тек ақылы негізде жүзеге 

асырылады. 

 2.8 білім алушылардың академиялық ағындары осы пәнге жазылған білім 

алушылардың жеткілікті саны қағидаты бойынша қалыптасады. 

 2.9 білім алушылар контингенті аз білім беру бағдарламаларының элективті 

пәндері бойынша білім алушылардың академиялық легі барлық білім алушыларды бір 

пәнге жазу қағидаты бойынша қалыптастырылады. Бұл жағдайда студенттердің жалпы 

саны кемінде 10-12 адамды құрауы керек. 

 Егер білім алушылардың саны белгіленген ең аз мөлшерден аз болса, онда тәртіп 

ашылмайды. Осы пәнге жазылған білім алушыларға бұл туралы ескертіледі және тіркеу 

аяқталғаннан кейін 3 күн ішінде пәнді қайта таңдауды сұрайды. 

 Осы оқу пәніне тіркелген жағдайда студенттер саны ең жоғары белгіленген 

саннан асатын болса, осы пән бойынша қосымша академиялық лек қалыптастырылады. 

 2.10 РИИ-да электрондық оқу-әдістемелік материалдарды пайдалана отырып, 

қашықтықтан білім беру технологиялары қолданылады. 

3. Оқу сабақтарына қатысуға қойылатын талаптар 

 3.1 студенттер оқу сабақтарына кестеге сәйкес қатысады. Студенттердің 
сабаққа қатысуы туралы ақпарат «UNIVER» ақпараттық-бағдарламалық кешенінде 
қатысу журналында көрсетіледі. 
 3.2 қашықтықтан оқыту форматында онлайн-лекциялар өткізу кезінде 

оқытушы сабаққа қатысуды білім алушылардың әрқайсысының аккаунтынан ағынды 

бейнетрансляциялау негізінде, сондай-ақ пайдаланылатын платформа мен сервиске 

(Microsoft Teams Live Events, ZOOM etc) қарамастан, онлайн-сессияға қатысушылардың 

әрекеттері туралы деректер (логтар) бойынша ескереді. Пайдаланылатын платформаның 

немесе сервистің құралдарымен білім алушылармен тұрақты көзбен шолып байланыс 

болмаған кезде оқытушы білім алушының сабақты өткізіп алуын дәлелсіз себеппен 
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тіркейді. Бейне ағынын тарату мүмкіндігінен айыратын техникалық проблемалар болған 

жағдайда білім алушының сабаққа нақты қатысуын растау оқытушыға жүктеледі 

(мерзімді дауыстық сұрау, тартуға арналған контенттік сұрау және т.б.). 

 

4. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау 
 

4.1. Білім алушылардың оқу жетістіктерін тексеру үшін білім алушылардың білімін 

бақылаудың мынадай түрлері көзделген: 

* ағымдағы бақылау; 

* аралық бақылау; 

* қорытынды бақылау. 

4.2. Ағымдағы бақылау-бұл академиялық кезең ішінде сабақ кестесіне сәйкес 

аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтарда оқытушымен жүргізілетін оқу 

бағдарламасына сәйкес білім алушылардың білімін жүйелі тексеру. 

4.3. Межелік бақылау-бір оқу пәнінің ірі бөлімін (модулін) аяқтағаннан кейін 

академиялық күнтізбеге сәйкес жүзеге асырылатын, ағымдағы бақылау нәтижелерін қоса 

отырып және «UNIVER» ақпараттық-бағдарламалық кешеніндегі ведомосте межелік 

бақылау қорытындыларын қоя отырып, білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау. 

Аралық бақылаулар саны оқу жұмыс жоспарымен анықталады және пәннің 

силлабусында көрсетіледі. 

4.4. Ағымдағы, аралық бақылауды жүргізу нысанын пәннің ерекшелігіне 

байланысты оқытушы белгілейді. Ағымдық, межелік бақылаулар, тестілік сұраулар, 

жазбаша бақылау жұмыстары, білім алушылардың диспуттарға, дөңгелек үстелдерге, 

іскерлік ойындарға қатысуын бағалау, ситуациялық есептерді шешу және т.б. түрінде 

жүргізілуі мүмкін, ағымдағы және межелік бақылауды жүргізу нысандары туралы толық 

ақпарат пән бойынша силлабусқа енгізіледі және білім алушылардың назарына 

жеткізіледі. 

4.5. Пән бойынша аралық бақылау бойынша үлгерімнің ең жоғары көрсеткіші әрбір 

аралық бақылау үшін ең жоғары 100 балды құрайды. Аралық бақылау нәтижелері 

ағымдағы бақылау нәтижелерінен тұрады және «UNIVER» ақпараттық-бағдарламалық 

кешенінде автоматты түрде есептеледі. Межелік бақылау нәтижелерін арттыру 

мақсатында оларды өзгертуге жол берілмейді. 

4.6. Егер білім алушы семестр бойы құжатпен расталған (науқастануы, қызметтік 

жағдайлары және өзге де объективті себептері бойынша) дәлелді себептермен межелік 

бақылаулар бойынша балл жинамаса, онда ол тиісті өтінішті және деканның жазбаша 

өкімін ресімдегеннен кейін деканат белгілеген мерзімде баллдарды пысықтауға құқылы. 

Тиісті рұқсат алған білім алушы оқытушымен кездесуге және орындау үшін қажетті 

жұмыстардың көлемі мен түрлерін анықтауға міндетті. 

4.7. Курстық жұмыстарды (жобаларды) тапсырмаған білім алушылар тиісті пән 

бойынша емтиханға жіберілмейді. 

4.8. Қорытынды бақылау-емтихан сессиясы (аралық аттестаттау) кезеңінде пәнді 

оқу аяқталғаннан кейін жүргізілетін білім алушылардың оқу жетістіктерін тексеру. 

Білімді қорытынды бақылауға аралық бақылау қорытындысы бойынша кемінде 30 балл 

((РК1+РК2)/2 * 0,6)) жинаған білім алушылар жіберіледі . Емтиханның ең жоғары 

бағасы-100 балл. 

4.9. Емтихан сессияларының ұзақтығы мен емтихандар саны білім беру 

бағдарламасының бекітілген оқу жұмыс жоспарына және академиялық күнтізбеге сәйкес 

айқындалады. Емтихан сессиясын ұйымдастыру және өткізу жауапкершілігі факультет 

деканына, ОҒЖжХҚ жүктеледі. 
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4.10. Білім алушылар барлық емтихандарды пәндердің бекітілген оқу бағдарламалары 

бойынша жұмыс және жеке оқу жоспарына қатаң сәйкестікте тапсыруы тиіс. 

Әрбір оқу пәні бойынша емтихан өткізу нысаны мен тәртібін академиялық кезең 

басталғаннан кейін бір ай мерзімнен кешіктірмей академиялық сапа жөніндегі Комитет 

белгілейді. 

Сырттай, кешкі оқу нысанындағы, күндізгі оқу нысанындағы студенттерді ҚББТ қолдана 

отырып, пән бойынша емтиханға жіберу күндізгі оқу нысанындағы студенттер сияқты 

ұқсас тәртіппен жүзеге асырылады. 
 

5. Білім алушылардың білімін бағалау 
 

5.1 білім алушылардың оқу тапсырмаларының барлық түрлері бойынша оқу 

жетістіктері білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша бағаланады. 

5.2 Қорытынды бақылау жүргізу кезінде оң баға оқу пәні бойынша емтихан 

ведомосына және білім алушының электрондық сынақ кітапшасына жазылады. Әрбір пән 

бойынша емтихан аяқталғаннан кейін студентке оның оқу жетістіктерінің бағасы болып 

табылатын қорытынды баға қойылады. 

Оң баға (А, А- «өте жақсы», В+ В, В-, С+ «жақсы», С, С-, Д+, Д- 

«қанағаттанарлық») оқу пәні бойынша емтихан ведомосына және студенттің сынақ 

кітапшасына жинақталған кредиттері көрсетіле отырып жазылады. FX , F 

«қанағаттанарлықсыз» бағасы тек емтихан ведомосына жазылады. 

5.3 пән бойынша қорытынды баға жіберу рейтингісінің және қорытынды 

бақылаудың бағаларын қамтиды. Үлгерімді ағымдағы бақылау бағасы (жіберу рейтингі) 

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының кемінде 60% - ын құрайды және емтихан 

бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының кемінде 30% - ын құрайды. 

5.4 оң қорытынды баға меңгерілген кредиттерді тиісті пән бойынша белгіленген 

кредиттер санымен толықтыруға негіз болады және студенттің транскриптіне жазылады. 

5.5 егер студент қорытынды бақылау (емтихан) бойынша «қанағаттанарлықсыз» 

деген баға алса, пән бойынша қорытынды баға есептелмейді. 

5.6 білім алушыны аралық аттестаттау кезеңінде оқу пәні (модуль) бойынша 

емтиханды екі реттен артық емес қайта тапсыруға жол беріледі. 

5.7 «қанағаттанарлықсыз» баға баламасына сәйкес келетін FX немесе F бағасын 

үшінші рет алған жағдайда, білім алушы алынған «қанағаттанарлықсыз» баға санына 

қарамастан ЖОО-дан шығарылады және осы пәнге қайта жазылу мүмкіндігін жоғалтады. 

5.8 қорытынды бақылау бойынша оң бағаны жоғарылату мақсатында оны аралық 

аттестаттаудың осы кезеңінде қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. 

5.9 студенттер барлық емтихандарды Жеке оқу жоспарына және бекітілген Білім 

беру бағдарламаларына сәйкес қатаң түрде тапсырады. 

Оқытудың барлық түрлері үшін бірдей. 

5.10 студенттер қосымша оқу түрлерінің пәндері бойынша емтихан тапсыра алады, 

оларды тапсыру нәтижелері емтихан ведомосына, сынақ кітапшасына және транскриптке 

жазылады. 

5.11 емтиханды "қанағаттанарлықсыз" деген бағадан оң бағаға қайта тапсыру үшін 

студент келесі академиялық кезеңде немесе жазғы семестрде осы пән бойынша білім беру 

бағдарламасында көзделген оқу сабақтарының барлық түрлеріне қайта қатысады, рұқсат 

алады және қорытынды бақылауды тапсырады. 

Бұл жағдайда студент қайтадан оқу пәніне жазылу рәсімінен өтеді. 

5.12 егер, пән бағдарламасын толық көлемде орындаған студент емтиханға 

келмесе, емтихан ведомосына, оның тегінің тұсына «келген жоқ» деген белгі қойылады. 

Дәлелді себептер болған жағдайда факультет деканының өкімімен осы студентке емтихан 
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тапсырудың жеке кестесі белгіленеді. Дәлелді себеп болмаған жағдайда емтиханға 

келмеу «қанағаттанарлықсыз» бағаға теңестіріледі, оны қайта тапсыру кеш мерзімде 

жүзеге асырылады. 

5.13 қорытынды бақылау нәтижесімен келіспеген студент емтихан өткізілгеннен 

кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей апелляцияға береді. 

5.14 оқу жылы аяқталғаннан кейін емтихан сессияларының қорытындылары 

негізінде студенттерді курстан курсқа ауыстыру жүзеге асырылады. 

5.15 ауысу балының ең төменгі деңгейін жинаған студенттер факультет деканының 

ұсынысы негізінде ректордың бұйрығымен келесі курсқа ауыстырылады. 

5.16 курс бағдарламасын толық көлемде орындаған, бірақ ең төменгі ауысу балын 

жинамаған студентке өзінің орташа үлгерім балын (GPA) жоғарылату мақсатында жазғы 

семестрде жеке пәндерді ақылы негізде қайта оқуға (мемлекеттік емтихан тапсырылатын 

«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәнінен басқа) және олар бойынша 

емтихандарды қайта тапсыруға мүмкіндік беріледі. 

5.17 емтиханды қайта тапсырудың оң нәтижесі болған жағдайда, қорытынды баға 

қайтадан есептеледі, ол емтихан ведомосына, сынақ кітапшасына және транскриптке 

жазылады. 

Үлгерімнің орташа балын есептеу кезінде оқу пәні бойынша соңғы бағалар 

ескеріледі. 

5.18 қайта оқу курсына қалдырылған білім алушы - білім беру грантының иегерлері 

білім беру грантынан айырылады және одан әрі оқуын тек ақылы негізде жалғастырады. 

GPA ауысу балын жинаған және академиялық қарыздары бар келесі оқу курсына 

ауыстырылған білім беру гранттарының иегерлері білім беру грантынан айырылмайды. 

Бұл жағдайда олар қарыздары бар пәндерді ақылы негізде қайта оқып, олар бойынша 

емтихан тапсыруы керек. Білім беру бағдарламалары бөлінісінде бір кредиттің құнын 

қаржы қызметі айқындайды. 


