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Қостанай 2020 



1. Негізгі ережелер 

Covid-19 короновирустық инфекция пандемиясы кезеңінде қорытынды 
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 2020 жылғы 16 наурыздағы 
Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің білім алушыларының 
қорытынды 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 пән материалдарымен (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 
педагогтерға 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 халықтың 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 
педагогтерды 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. 

 

1. Қорытынды аттестаттауды өткізудің жалпы тәртібі 

10. Білім беру бағдарламасын меңгеру дипломдық жұмысты (жобаны) 
дайындау мен қорғаудан және кешенді емтихан тапсырудан тұратын 
қорытынды аттестаттаумен аяқталады. 

11. Қорытынды аттестаттаудың мақсаты жоғары және (немесе) жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру бағдарламасын оқу аяқталғаннан кейін қол 
жеткізілген білім алушының білім нәтижелерін және негізгі құзыреттілігін 
бағалау болып табылады. 

12. Қорытынды аттестаттауды өткізу үшін университетте қашықтық 
технологияларын қолдана отырып, отырыстарды өткізетін аттестаттау 
комиссиясы (бұдан әрі - комиссия) құрылады. Комиссия отырыстарды 
өткізуге қажетті техникалық құралдарды университет дербес анықтауға 
құқылы. 

Комиссия құзыреттілігі: 



1) білім алушылардың білім беру бағдарламаларын оқытуда қол жеткізген 
нәтижелерін бағалау; 
2) бітірушіге тиісті білім беру бағдарламасы бойынша бакалавр, магистр 
дәрежесін беру; 
3) білім беру бағдарламаларын одан әрі жетілдіруге бағытталған 
ұсыныстарды әзірлеу. 
14. Аттестаттау комиссиясы отырысының ұзақтығына ұсынылатын уақыт 
шамамен күніне 6 сағатқа дейін. 
15. Дәлелді себептермен қорытынды аттестаттауға қатыса алмаған білім 
алушы комиссия төрағасының атына еркін нысанда электрондық өтініш 
жазады, дәлелді себепті растайтын құжатын ұсынады және шешім бойынша 
комиссия отырысының басқа күні қорытынды аттестаттау рәсімінен өтеді. 
Қайта өткізілген отырыс күнін комиссия анықтайды. 

16. Егер қорғау кезінде аттестаттауға мүмкіндік бермейтін техникалық ақау 
орын алса, білім алушыға қорытынды аттестаттаудан өтудің басқа уақыты 
берілуі мүмкін. Бұл жағдайда техникалық хатшы орын алған техникалық 
ақау бойынша электрондық акті ресімдейді және сол күні актінің көшірмесін 
комиссияның барлық мүшелеріне жібереді. 

17. Қашықтықтан оқыту технологиялары арқылы қорытынды аттестаттауды 
өткізу мүмкін болмаған жағдайда (мысалы, практикалық базада 
аттестаттауды өткізу қажет болған жағдайда) қорытынды аттестаттау 2020 
жылғы маусымға ауыстырылады. 

18. Білім алушының өтініші бойынша қорытынды аттестаттауды 
Университет 2020 жылдың маусым айына ауыстыруы мүмкін. 

19. Оң бағаны арттыру мақсатында кешенді емтиханды қайта тапсыруға 
немесе дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік диссертацияны (жобаны) 
қорғауға жол берілмейді. 

20. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған тұлғаларға кешенді емтиханды қайта 
тапсыру, сондай-ақ дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік 
диссертацияны қайта қорғауға қорытынды аттестаттау кезеңінде рұқсат 
етілмейді. 

 
2. Дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау және қорғау) 

21. Дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау білім алушыларға қол 
жетімді ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы білім 



алушылармен өзара іс-қимыл жасайтын ғылыми жетекшінің басшылығымен 
жүзеге асырылады. 

22. Дайындалған дипломдық жұмыс/ жоба алдын ала қорғағанға дейін 
арнайы кафедраның ұйымдастырумен «Moody 
Turnitinhttp://lms.kspi.kz/pluginfile.php. плагиатқа жұмыстарды тексеру 
нұсқаулығына сәйкес антиплагиат процедурасынан өтеді. 
 
23. Бітіруші біліктілік жұмыстары / жобаларын қорғау жұмыстары MOODLE 
қашықтықтан оқыту жүйесі, бейнеконференция жүйесі арқылы 
BigBlueButton бейнеконференция құралы арқылы http://conference.kspi.kz/. 
онлайн режимде өткізіледі. Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау уақыты 
алдын ала анықталады және білім алушыларға өз уақытында жеткізіледі. 

24. Бітірушілердің біліктілік жұмысы (жоба) қорғағанға дейін 1 жұмыс күні 
бұрын, бейне сессияға қосылу бітірушілердің біліктілік жұмысын (жобаны) 
қорғағанға дейін 1 сағат бұрын жүзеге асырылады. 

25. Дипломдық жұмыс (жоба) қоғау кезінде білім алушы презентацияны 
экранда көрсету режимі арқылы көрсетеді, комиссия мүшелеріне камера 
алдында баяндама (сөз сөйлеу) жасайды және комиссия мүшелерінің ауызша 
сұрақтарына жауап береді. Осы жағдайда Комиссия мүшелерінің сұрақтарын 
техникалық хатшы дыбыстайды. Білім алушы ауызша немесе жазбаша түрде 
жауап береді. 

26. Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау процесі үзілген жағдайда білім 
алушы дереу техникалық хатшыға оны жалғастыру туралы өтініш береді. 
Комиссия қорғауды қалпына келтіру немесе тоқтату туралы шешім 
қабылдайды. 

27. Білім алушының сөз сөйлеуіне (баяндамасына) 7-10 минуттан артық емес 
уақыт беріледі. 

28. Бір білім алушының қорғауға арналған жалпы уақыты, ауызша сөз 
сөйлеуді және комиссияның сұрақтарына жауаптарды қоса алғанда 15 
минуттан аспайды. 

29. Осы нұсқаулыққа сәйкес қорғау нәтижелері бойынша комиссия білім 
алушыға баға қояды. 

 

 

http://conference.kspi.kz/


3. Кешенді емтихан тапсыру 

30. Пәндердің оқу бағдарламалары негізінде әзірленген бағдарлама бойынша 
кешенді емтихан жүргізіледі. 

31. Білім беру бағдарламасына сәйкес еңбек нарығы қалыптастыратын 
интеграцияланған білім мен негізгі құзыреттіліктерді көрсететін кешенді 
емтихан бағдарламасы ҚМПУ Ғылыми кеңесінің шешімімен бекітіледі. 

Білім беру бағдарламасына сәйкес еңбек нарығымен қалыптасатын 
интеграцияланған білім мен негізгі құзыреттіліктерді көрсететін кешенді 
емтихан бағдарламасы ҚМПУ Ғылыми кеңесінің шешімімен бекітіледі. 

32. Білім алушылар дипломдық жұмыстың (жоба) орнына келесі жағдайда екі 
кешенді емтихан тапсыра алады. 
- денсаулық жағдайы бойынша (стационарда ұзақ уақыт емделу); 
- 2 жасқа дейінгі баланы тәрбиелеу; 
- срқат ата-аналарға күтім жасау. 
33. Университет кешенді емтихан түрлерін анықтады: 
-  онлайн форматындағы ауызша емтихандар 
- Платонус «ААЖ» қашықтан тестілеу. 
34. Университет тапсырманы LMS немесе ол қолданатын басқа жүйелерге 
жүктейді және сұрақтарға жауап беру үшін 2 сағаттан кем емес уақыт береді. 
35. Кешенді емтихан ауызша түрде онлайн режимде өткізіледі, білім алушыға 
комиссия сұрақтарына пайдаланылатын техникалық құрылғы камерасының 
алдында микрофон арқылы тікелей жауап беру мүмкіндігі беріледі. 
36. Техникалық проблемалар туындаған жағдайда, білім алушыға жазбаша 
сұрақтар қойылады. Мұндай жағдайда комиссия мүшелерінің сұрақтарын 
техникалық хатшы дыбыстайды. Білім алушы ауызша немесе жазбаша жауап 
береді. 
37. кешенді емтихан үдерісі үзілген жағдайда білім алушы дереу техникалық 
хатшыға оны жалғастыру туралы өтініш береді. Комиссия қорғауды қалпына 
келтіру немесе тоқтату туралы шешім қабылдайды. 

38. Университет қорытынды аттестаттауды кешенді тестілеу түрінде өткізуге 
мүмкіндік болмаған жағдайда кешенді емтихан өткізуді базалық пәндер 
бойынша қойылған бағалар негізінде жиынтық бағалаумен алмастыра алады. 
Осы жағдайда кешенді емтихан басталғанға дейін 10 күн бұрын Тіркеу офисі 
Платонус ААЖ-де кешенді емтиханның алдын ала жиынтық ведомосын 
ОЖЖ базалық пәндері бойынша қойылған бағалар негізінде қалыптастырады 
(1-қосымша). Білім алушы нәтижелерімен Платонус ААЖ жеке кабинетінде 



танысады. Егер білім алушы нәтижелермен келіспесе, дереу техникалық 
хатшыға кесте бойынша кешенді емтихан тапсыру туралы өтініш береді. 

4. Прокторинг және академиялық адалдықты сақтау 

39. Білім алушы  мен қорытынды аттестаттау мүшелерінің жеке басын 
сәйкестендіру қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 30 минут бұрын 
жүзеге асырылады. 

40. Техникалық хатшы білім алушының алдын ала алынған жеке басын 
куәлігінің көшірмесі бойынша сәйкестендіреді. 

41. Бөлмені дайындау қорытынды аттестаттау рәсімі басталғанға дейін 
жүзеге асырылады. Тапсырушы бөлмеде жалғыз болады. Қорытынды 
аттестаттау үшін тікелей пайдаланылатындардан басқа электрондық 
құрылғылар болмауы тиіс. 

42. Білім алушы онлайн режимде  қорытынды аттестаттау үшін өзі 
дайындаған бөлмені көрсетеді. Бөтен заттар табылған жағдайда білім алушы 
оларды бөлмеден шығаруы тиіс. Бас тартқан жағдайда қорғау тоқтатылады, 
комиссия  шешімімен қорытынды аттестаттауды уақытша немесе мүлдем 
тоқтатады. 

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

44. Қорытынды аттестаттауды өткізу кезінде бейнежазба жүргізіледі. 

45. Қорытынды аттестаттау кезінде білім алушы веб-камераның көру 
аймағыннан кетпеуі тиіс. 

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

47. Қорытынды  аттестаттауды өткізу кезінде білім алушы және (немесе) 
комиссия мүшесі тарапынан Академиялық адалдық қағидаттарын бұзған 
жағдайда ЖОО-ның академиялық саясатына сәйкес шаралар қабылданады . 

5. Қорытынды аттестаттауды бағалау тәртібі 

48. Бағалау Google нысанын пайдалану арқылы комиссия қойады. 



49. Google нысаны әр білім алушыға арнап құрастырылады және білім алушы 
үшін комиссия мүшелеріне бір рет баға таңдауға мүмкіндік береді. 

50. Білім алушыға дәрежені иелену үшін дауыс беру рәсімі жасырын немесе 
комиссияның барлық мүшелерінің қатысуымен алқалы талқылау арқылы 
жүзеге асырылуы мүмкін. 

51. Техникалық хатшы Комиссия мүшелерінің дауыстарын есептейді және 
тіркейді. дәрежені иелену үшін дауыс беру Google нысаны арқылы жүзеге 
асырылады. 

6. Қорытынды аттестаттау нәтижелерін жариялау 

52. Кешенді емтихан рәсімі және дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау 
аяқталғаннан кейін қорытынды аттестаттау нәтижелері жарияланады. 

53. Комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері негізінде Google 
нысанында хаттама жасалады. Бұл жағдайда техникалық хатшы дауыс беру 
нәтижелері туралы деректерді сақтайды, ал хаттаманың электрондық 
нұсқасы комиссияның барлық мүшелеріне жіберіледі. 

54. Комиссия төрағасы білім алушылардың қорытынды аттестаттауы туралы 
есебін дайындайды. 

 

7. Қорытынды аттестаттау нәтижелерін апелляцияға беру 

55. Университет білім алушыларға қорытынды аттестаттау нәтижелері 
жарияланған күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде апелляцияға өтініш беру 
құқығын береді. 
56. 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. 
57. Апелляция нәтижелері өтініш берушінің назарына бір жұмыс күні ішінде 
жеткізіледі. 
 

Қорытынды аттестаттауға қатысушылардың жауапкершілігі 
 
58. Университет басшысы: 



-білім алушы, педагогтер және басқа да қатысушыларды қабылданған 
шаралар туралы, оның ішінде қол жетімді байланыс арналары, ұйымның 
интернет-ресурстары арқылы хабардар етуді қамтамасыз етеді; 
-ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, аралық 
және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру үшін жағдай жасайды; 
- педагогтер, білім алушылар және олардың ата-аналарымен кері байланысты 
жүзеге асырады; 
- ұйымның педагогтеры мен басқа да қызметкерлерінің жұмысын 
ұйымдастырады; 
- осы нұсқаулық негізінде аралық және қорытынды аттестаттауды 
ұйымдастыруға жауапты болып табылады. 
 
59. Ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор: 
- дипломдық жұмыстарды плагиатқа тексеруге бағытталған іс-шараларды 
әзірлеуді ұйымдастырады; 
- білім беру үдерісінің барлық қатысушылардың (білім алушылар, педагогтер 
және басқа да қызметкерлерді) жұмыстарын ұйымдастыру және плагиатқа 
дипломдық жұмыстарды тексеру бойынша аралық мониторингі нәтижелері 
туралы ақпараттандыруды жүзеге асырады; 
- дипломдық жұмыстарды плагиатқа тексеру үдерісін жүргізу, әдіснамалық 
сүйемелдеуді және бақылауды жүзеге асырады. 
 
60. Академиялық жұмыстар жөніндегі басқарма бастығы: 
- аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу үдерісін қашықтықтан 
технологияларды қолдана отырып, әдіснамалық сүйемелдеуді және 
бақылауды жүзеге асырады. 
61. Тіркеу офисі 
- осы нұсқаулық негізінде білім алушылардың аралық және қорытынды 
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; 
 
62. Декандар мен кафедра меңгерушілері: 
- кестеге сәйкес аралық және қорытынды аттестаттауды қашықтық форматта 
өткізуді қамтамасыз етеді; 
- аралық және қорытынды аттестаттау қорытындысы бойынша бағалардың 
уақытылы қойылуын қамтамасыз етеді; 



- білім алушылар, комиссия төрағасы мен комиссия мүшелерін қашықтықтан 
білім беру технологияларын қолдана отырып, қорытынды аттестаттауды 
өткізу күні, уақыты және тәртібі, оны өткізу үшін байланысқа шығу тәсілі 
туралы хабардар етеді; 
- құжаттарды тексеруді және қорғауға рұқсат беруді ұйымдастыру тәртібін 
қамтамасыз етеді; 
- қорытынды аттестаттау үшін білім алушылардың тізімін ұсынады; 
- білім алушылармен вебинар, кешенді емтихан өткізу тәртібі, және қорғау, 
ұзақтығы (регламент), қорытынды 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; 
- қорытынды аттестаттау бойынша бейнежазбаның сақталуын қамтамасыз 
етеді. 
63. Аттестаттау комиссиясының мүшелері: 
- білім алушылардың білім беру бағдарламалары бойынша қол жеткізген 
нәтижелерінің жетістіктерін бағалайды; 
- бітірушілерге тиісті білім беру бағдарламасы бойынша бакалавр, магистр 
дәрежесін береді; 
- білім беру бағдарламаларын одан әрі жетілдіруге бағытталған ұсыныстарды 
әзірлейді; 
- Академиялық адалдық қағидаларын сақтайды. 
63. Техникалық хатшы: 
- қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалана отырып, кешенді 
емтихан өткізуге және дипломдық жұмыстарды (жобаны) қорғауға дайындық 
жұмыстарын жүргізеді; 
-білім алушылар мен аттестаттау комиссиясының мүшелері үшін қорытынды 
аттестаттаудан өтудің таңдалған жүйесімен жұмыс істеу бойынша вебинар-
нұсқаулықты алдын ала ұйымдастырады; 
- қорытынды аттестаттауды өту үшін техникалық және бағдарламалық 
талаптарға қосылуды уақтылы тестілейді; 
- аттестаттау комиссиясы мүшелерінің онлайн дауыс беруін ұйымдастырады; 
- қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша электрондық ведомостарды 
толтырады; 
- қорытынды аттестаттаудың бейнежазбасын жүргізеді; 
- академиялық адалдық қағидаларын сақтайды. 

http://conference.kspi.kz/


64. Білім алушылар: 
- педагогтер, ғылыми жетекші және комиссияның техникалық хатшысымен 
күнделікті байланыста болады; 
- байланыс арналары арқылы аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу 
кестесі және тәртібімен танысады; 
- техникалық хатшының корпоративтік поштасына қорғауға жіберуге қажетті 
барлық құжаттарды ұсынады; 
- академиялық адалдық қағидаларын сақтайды. 


