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Қостанай 2020 



1. Негізгі ережелер 

Covid-19 короновирустық инфекция пандемиясы кезеңінде аралық 
аттестаттауды ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқаулық «Білім туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы, Жоғары және (немесе) жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы (бұдан әрі –(ЖЖОО 
КББ), Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру 
ережелері, Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің МЖМБС, 
«Білім беру ұйымдарында пандемия кезеңінде СОVID-19 коронавирустық 
инфекциясының таралуына жол бермеу жөніндегі шараларды күшейту 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 
жылғы 1 сәуірдегі № 123 бұйрығы, ЮНЕСКО-ның қашықтан оқытуды 
ұйымдастыру жөніндегі ұсынымдары және Қостанай мемлекеттік 
педагогикалық университетінің білім алушыларының аралық аттестаттау 
туралы ережесі  негізінде дайындалды. 

2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы короновирустық 
инфекцияны таратпау жөніндегі ведомствоаралық комиссияның 2020 жылғы 
12 наурыздағы хаттамасына сәйкес Университет білім беру бағдарламаларын 
қашықтықтан жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. 

3. Университет білім алушылар мен педагогтерды қашықтықтан білім беру 
технологияларына оқытуды басқару жүйелерін (LMS), сандық 
репозиторияларды, онлайн сабақтар өткізуге арналған жүйелерді, 
тапсырмаларды электронды түрде орындау және тапсыру жүйелерін, білім 
алушылардың көшірген жұмыстарын тексеруді қоса алғанда, бірақ олармен 
шектелмей қолжетімділікпен қамтамасыз етеді. 

4. Университеттің Профессро – оқытушылар құрамы LMS және басқа да 
қолданылатын технологияларды пәнге қатысты материалдармен 
(силлабустар, білім алушыларға арналған тапсырмалар, әдебиет, бейне 
лекциялар, анықтамалық ақпарат) толықтырады, білім алушылардың 
жұмыстарын уақытылы тексеруді және онлайн сабақтарды өткізуді 
қамтамасыз етеді. 

5. Академиялық жұмыстар жөніндегі басқарма білім алушылар мен 
педагогтерге қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалану 
нұсқаулықтарын, академиялық саясат, соның ішінде бағалау, аралық және 
қорытынды аттестаттау саясатын, университеттің сайтында (веб-бетте) қол 
жеткізуге мүмкіндік береді. 



 

6. Университеттің техникалық сүйемелдеу бөлімі білім беру үдерісін 
уақытылы техникалық қолдауды қамтамасыз етеді, оның ішінде онлайн 
оқытуға синхронды қатысуын шектейтін жағдайларда білім алушылардың 
жағдайын есепке алу мақсатында асинхронды және икемді тәсілдерді 
қолдану мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

7. Университет мүмкіндіктері шектеулі және тұрғындардың әлеуметтік осал 
топтарына жататын білім алушыларды пандемия кезеңінде уақытша өтеусіз 
пайдалануға қашықтықтан оқыту  технологияларына қажетті техниклық 
жабдықтармен қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдайды. 

8. Университет қашықтықтан оқыту кезінде білім алушылар мен 
педагогтерді қолдау үшін психолог және басқа да мамандардың қызметерін 
ұсына алады. 

9. Университет веб-кеңістіктегі деректерді немесе білім беру ресурстарын 
жүктеу кезінде қауіпсіздік деңгейін бағалайды, сонымен қатар оларды басқа 
ұйымдарға немесе жеке тұлғаларға беру кезінде қосымшалар мен 
платформаларды пайдалану кезінде білім алушылар мен педагогтердің 
деректерінің құпиялылығын сақтауды қамтамасыз ету арқылы жүзеге 
асырылады. 

2. Аралық аттестаттауды өткізудің тәртібі 

10. Білім алушылар үлгерімінің ағымдағы бақылауды, аралық және 
қорытынды аттестаттауды өткізу тәртібін Университеттің академиялық 
саясаты және бағалау саясатына сәйкес анықталады. 

11. Университет MOODLE қашықтықтан оқыту жүйесі арқылы 
BigBlueButton бейнеконференция құралының http://conference.kspi.kz/. 
көмегімен білім алушыларды аралық аттестаттауды өткізуді қамтамасыз 
етеді. Платонус ААЖ нақты оқытылатын пәндер шеңберінде білім 
алушылардың оқу нәтижелері бойынша жетістігін  бағалау мақсатында 
қолданылатын қашықтықтан білім беру технологиясы. 
12. білім алушылардың аралық аттестаттауды өткізу нысандарын ББ дербес 
анықтайды. 
13. Білім беру бағдарламаларын үй жағдайында орындау, жобаларды бағалау, 
онлайн форматта өткізілетін қашықтан тестілеу, ауызша емтихандарды LMS 
және басқа да жүйелерде жүктелген жазбаша жұмыстарды тексеруді қоса 
алумен шектелмей, білім алушылардың оқыту нәтижелерінің жетістіктерін 
бағалау бойынша әртүрлі тәсілдерді  қолдану ұсынылады. 

http://conference.kspi.kz/


14. Егер емтиханды қашықтықтан өткізу мүмкін болмаған жағдайда 
Университет білім алушыға емтихан мерзімін кейінге шегере алады. 
15. Қашықтықтан оқыту технологиялары арқылы білім алушылардың оқу 
нәтижелеріне бағалау мүмкін болмаған жағдайда, (мысалы, тікелей 
университетте жүргізілетін зертханалық жұмыстар  және басқа жағдайларда 
және (немесе) практикалық базада игерілетін практикалық дағдылар, 
тұрғылықты жерінде Интернеттің болмауы және / немесе жеткілікті 
техникалық құралдардың болмауы), білім алушының дәлелді  себептермен 
өтініші бойынша аралық аттестаттау кеш мерзімге ауыстырылады, ал білім 
алушыға «I» бағасы қойылады («пән аяқталған жоқ»). Егер білім алушы 
қосымша берілген мерзімде аралық аттестаттаудан өтпесе, білім алушыға 
«қанағаттанарлықсыз» («F») бағасы қойылады. 
16. Білім алушы оқу бағдарламасындағы (силлабуста) қойылған барлық 
талаптарды орындаған жағдайда «I» бағасы қойылуы мүмкін) бірақ 
жеткілікті техникалық құралдардың болмауы және (немесе) интернет 
желісіне қосылу мүмкіндігі болмаса немесе шектелген болуына байланысты 
сонымен қатар емтихан өткізудің бекітілген кестесіне сәйкес аралық 
аттестаттауға кірісе алмаған жағдайда, білім алушы 2020 жылғы 30 маусымға 
дейінгі мерзімде аралық аттестаттаудан өтеді. Егер білім алушы көрсетілген 
мерзімде аралық аттестаттаудан өтпесе, білім алушыға 
«қанағаттанарлықсыз» баға қойылады. 
17. Жекелеген пәндер бойынша аралық аттестаттау жазғы семестрге 
ауыстырылуы мүмкін. 
 

3. Прокторинг және академиялық адалдықты сақтау 
18. Білім алушының жеке басын сәйкестендіру қорытынды аттестаттау 
басталғанға дейін 30 минут бұрын жүзеге асырылады. 
19. Тестілеу және сапаны қамтамасыз ету бөлімі алдын ала алынған жеке 
куәліктің көшірмесі бойынша білім алушының жеке басын сәйкестендіреді. 

20. Бөлмені дайындау қорытынды аралық аттестаттау басталғанға дейін 
жүзеге асырылады. Тапсырушы бөлмеде жалғыз болады. Аралық аттестаттау 
үшін тікелей пайдалануға қажетті заттардан басқа электрондық құрылғылар 
болмауы тиіс. 

21. Білім алушы онлайн режимде  аралық аттестаттаудан өту үшін өзі 
дайындаған бөлмені көрсетеді. Бөтен заттар табылған жағдайда білім алушы 
оларды бөлмеден шығаруы тиіс. Бас тартқан жағдайда емтихан тоқтатылады. 

22. Білім алушы өзінің логині және парольімен аралық аттестаттауды өткізу 
үдерісін бақылауды қамтамасыз ететін BIGBLUEBUTTON-да MOODLE 
қашықтықтан оқыту жүйесі немесе бейнеконференция жүйесі 
http://conference.kspi.kz/. арқылы кіреді. 



23. Аралық аттестаттауды өткізу кезінде бейнежазба жүргізіледі. 

24. Аралық аттестаттау кезінде білім алушы веб-камераның көру аймағыннан 
кетпеуі тиіс. 

25. Білім алушыларға емтихан кезінде үшінші тұлғаларды тартуға және 
(немесе) электрондық құрылғылар пайдалануға  тыйым салынады. 

26. Аралық  аттестаттауды өткізу кезінде білім алушы Академиялық адалдық 
қағидаттарын бұзған жағдайда ЖОО-ның академиялық саясатына сәйкес 
шаралар қабылданады. 

4. Аралық аттестаттау нәтижелерін апелляцияға беру 

27. Университет білім алушыларға аралық аттестаттау нәтижелері 
жарияланған күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде апелляцияға өтініш беру 
құқығын береді. 
28. Апелляцияны өткізу үшін университет басшысының бұйрығымен тақ 
мүшелерден тұратын апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық 
комиссияның құрамына аттестаттау комиссиясы мүшелерін және (немесе) 
университеттің әкімшілік қызметкерлерін енгізуге жол берілмейді. Білім  
алушыдан өтініш түскен күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде апелляциялық 
комиссиясының онлайн отырысы өткізіледі. 
29. Апелляция нәтижелері өтініш берушінің назарына бір жұмыс күні ішінде 
жеткізіледі. 
 
5. Аралық аттестаттауға қатысушылардың жауапкершілігі 
 
30. Университет басшысы: 
-білім алушылар, педагогтер және басқа да қатысушыларды қабылданған 
шаралар туралы, қол жетімді байланыс арналары, оның ішінде ұйымның 
интернет-ресурстары арқылы хабардар етеді; 
- қашықтықтан технологияларды қолдана отырып, аралық аттестаттауды 
ұйымдастыру және өткізу үшін жағдай жасайды; 
- педагогтер, білім алушылар және олардың ата-аналарымен кері байланысты 
жүзеге асырады; 
- ұйымның педагогтері және қызметкерлерінің жұмыстарын ұйымдастырады; 
- аралық аттестаттауды ұйымдастыру үшін жауапты болып табылады. 
 
31. Ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі 
проректор: 



- жазба жұмыстарын плагиатқа тексеруге бағытталған іс-шараларды әзірлеуді 
ұйымдастырады; 
- білім беру үдерісінің барлық қатысушыларын (білім алушылар, педагогтер 
және басқа да қызметкерлерді) жұмыстарын ұйымдастыру және плагиатқа 
жазбаша жұмыстарды тексеру бойынша аралық мониторингі нәтижелері 
туралы ақпараттандыруды жүзеге асырады; 
- жазба жұмыстарын плагиатқа тексеру үдерісін жүргізу, әдіснамалық 
сүйемелдеуді және бақылауды жүзеге асырады (қажет болған жағдайда). 
 
32. Академиялық жұмыстар жөніндегі басқарма бастығы: 
- аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу үдерісін қашықтықтан 
технологияларды қолдана отырып, әдіснамалық сүйемелдеуді және 
бақылауды жүзеге асырады. 
- аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу үдерісін қашықтықтан 
технологияларды қолдана отырып, әдіснамалық сүйемелдеуді және 
бақылауды тиісті деңгейде ұйымдастырмағаны үшін жауапты болады. 
33. Тіркеу офисі 
- осы нұсқаулық негізінде білім алушылардың аралық аттестаттауын өткізуге 
бағытталған іс-шараларды әзірлеуді ұйымдастырады; 
- білім беру үдерісінің барлық қатысушыларының (білім алушылар, 
педагогтер және басқа да қызметкерлерді) жұмыстарын ұйымдастыру және 
аралық және қорытынды аттестаттау нәтижелері туралы хабардар етуді 
жүзеге асырады; 
 
34. Декандар мен кафедра меңгерушілері: 
- кестеге сәйкес аралық аттестаттауды қашықтық форматта өткізуді 
қамтамасыз етеді; 
- аралық аттестаттау қорытындысы бойынша бағалардың уақытылы 
қойылуын қамтамасыз етеді; 
- білім алушылар, комиссия төрағасы мен комиссия мүшелерін қашықтықтан 
білім беру технологияларын қолдана отырып, аралық аттестаттауды өткізу 
уақыты, күні және тәртібі, оны өткізу үшін байланысқа шығу тәсілі туралы 
хабардар етеді; 
- құжаттарды тексеруді және аралық аттестаттауды ұйымдастыру тәртібін 
қамтамасыз етеді; 
- аралық аттестаттаудан өтетін білім алушылардың тізімін ұсынады; 
- білім алушылармен вебинар, кешенді емтихан өткізу тәртібі, ұзақтығы 
(регламент), аралық аттестаттаудың бейнежазбасы туралы нұсқаулықтарды 
жүргізеді; 



- комиссия мүшелерін BigBlueButton MOODLE қашықтықтан оқыту жүйесі 
немесе бейнеконференция жүйесі арқылы тіркеуді қамтамасыз етеді 
http://conference.kspi.kz/.; 
- комиссия мүшелерін қажетті материалдармен және қашықтықтан білім беру 
технологияларына қол жеткізуін қамтамасыз етеді; 
- аралық аттестаттау бойынша бейнежазба және басқа да материалдардың 
сақталуын қамтамасыз етеді. 
- бекітілген іс-шаралардың тиісінше орындалуына жауапты. 
36. Цифрлық Front-офисі: 
- түрлі режимдерді және ақпараттық жүйелер/платформаларды пайдалану 
мүмкіндіктерін ұйымдастырады және қамтамасыз етеді; 
- кестеге сәйкес аралық аттестаттауды қашықтық форматта өткізуді 
қамтамасыз етеді; 
- әр түрлі емтихан нысандары үшін кесте бойынша және  ақпараттық 
жүйелерге/платформаларға материалдар енгізу бойынша алдын ала ПОҚ 
арналған кеңес беру жұмыстарын және вебинар-нұсқаулықты 
ұйымдастырады 
- аралық аттестаттауды өту үшін техникалық және бағдарламалық талаптарға 
қосылуды уақтылы тестілейді; 
- осы офистің жетекшісі бекітілген іс-шаралардың тиісінше орындалуына 
дербес жауапты болады. 
 
37. Білім алушылар: 
- Тіркеу офисінің әдіскерлері және педагогтермен, күнделікті байланыста 
болады; 
- байланыс арналары арқылы аралық аттестаттауды өткізу кестесі және 
тәртібімен танысады; 
- университеттің ресми поштасына арқылы декандарға қажетті аралық 
аттестаттауға қатысты құжаттар мен материалдарды  ұсынады; 
- академиялық адалдық қағидаларын сақтайды.  
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