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1. Қолданылу саласы 

Осы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

университетінде білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық 

және қорытынды аттестаттауды өткізу туралы ереже (бұдан әрі - Ереже) 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Өмірзақ 

Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінде 

(бұдан әрі – Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ) білім алушылардың үлгеріміне 

ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің 

тәртібін анықтайды. 

Осы Ереже Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ нормативтік 

құжаттамасының құрамына кіреді, орындау үшін міндетті болып табылады 

және оқу процесіне қатысатын барлық құрылымдық бөлімшелер шегінде 

әрекет етеді. 

 

2. Нормативтік сілтемелер 

Осы ереже мынадай нормативтік құжаттардың талаптарын ескере 

отырып әзірленді: 

- Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III "Білім 

туралы" Заңы;  

 -  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 31.10.2018ж. 

№604 "Білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарттарын бекіту туралы" бұйрығы; 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 20.04.2011ж. 

№152 "Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру 

ережесін бекіту туралы" бұйрығы (12.10.2018ж. жағдай бойынша өзгерістер 

мен толықтырулар); 

 -  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 30.10.2018ж. 

№595 "Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын 

бекіту туралы " бұйрығы (09.01.2019ж. жағдай бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар); 

 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 20.03.2015ж. 

№137 "Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" бұйрығы (05.06.2019ж. жағдай 

бойынша өзгерістер мен толықтырулар). 

  

3. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар 

Ережеде мынадай негізгі ұғымдар мен анықтамалар пайдаланылады: 

- академиялық еркіндік – білім алушылардың, оқытушылардың 

шығармашылық дамуына жағдай жасау және оқытудың инновациялық 

технологиялары мен әдістерін қолдану мақсатында таңдау компоненті 
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пәндері, оқытудың қосымша түрлері бойынша білім беру мазмұнын дербес 

анықтау және білім беру қызметін ұйымдастыру үшін білім беру үдерісі 

субъектілерінің өкілеттіктерінің жиынтығы; 

- академиялық кезең (Term) – білім беру ұйымы өз бетінше үш нысанның 

бірінде белгілейтін теориялық оқыту кезеңі: семестр, триместр, тоқсан; 

- академиялық кредит – білім алушының және (немесе) оқытушының 

ғылыми және (немесе) оқу жұмысы (жүктемесі) көлемінің біріздендірілген 

өлшем бірлігі; 

- академиялық күнтізбе (Academic Calendar) – оқу жылы ішінде демалыс 

күндерін (демалыс және мереке күндерін) көрсете отырып оқу және бақылау 

іс-шараларын, кәсіптік практикаларды өткізу күнтізбесі; 

- академиялық сағат – оқу сабақтарының көлемін немесе оқу 

жұмысының басқа да түрлерін өлшеу бірлігі, 1 академиялық сағат 50 минутқа 

тең (әскери арнайы оқу орындарында (бұдан әрі-ӘАОО) 1 академиялық сағат 

кемінде 40 минутқа тең), академиялық күнтізбені (оқу процесінің кестесін), 

оқу сабақтарының кестесін жасау кезінде, өткен оқу материалын жоспарлау 

және есепке алу кезінде, сондай-ақ педагогикалық жүктемені жоспарлау және 

оқытушы жұмысын есепке алу кезінде пайдаланылады; 

- академиялық ұтқырлық – білім алушыларды немесе оқытушы-

зерттеушілерді белгілі бір академиялық кезеңге (семестр немесе оқу жылына) 

басқа ЖОО-ға (ел ішінде немесе шетелде) меңгерілген оқу бағдарламаларын, 

пәндерді міндетті түрде қайта тапсыра отырып, өз ЖОО-да академиялық 

кредиттер түрінде немесе басқа ЖОО-да оқуын жалғастыру үшін оқу немесе 

зерттеу жүргізу үшін ауыстыру; 

- білім алушының академиялық рейтингі (Rating) – аралық аттестаттау 

нәтижелері бойынша жасалатын білім алушының оқу бағдарламасын және 

(немесе) модульдерді және оқу қызметінің өзге де түрлерін меңгеру деңгейінің 

сандық көрсеткіші; 

- бакалавриат – тиісті білім беру бағдарламасы бойынша "бакалавр" 

дәрежесін бере отырып кадрларды даярлауға бағытталған жоғары білім 

деңгейі, міндетті түрде 240 академиялық кредиттерді меңгере отырып; 

- оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі –

сандық эквиваленті бар халықаралық тәжірибеде қабылданған әріптік жүйеге 

сәйкес келетін және білім алушылардың рейтингін белгілеуге мүмкіндік 

беретін балмен оқу жетістіктерінің деңгейін бағалау жүйесі; 

- екі дипломды білім беру – екі тең бағалы диплом немесе бір негізгі және 

екінші қосымша диплом алу мақсатында екі білім беру бағдарламасы мен оқу 

жоспары бойынша оқу мүмкіндігі; 

- Еуропалық трансферт (аударма) және кредит жинақтау жүйесі 

(ECTS) – студент шетелде алған кредиттерді өз білім беру ұйымына қайтып 

оралғаннан кейін дәрежені алу үшін есептелетін кредиттерге ауыстыру, 
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сондай-ақ білім беру бағдарламалары шеңберінде кредиттерді жинақтау 

тәсілі; 

- оқу пәніне жазылу (Enrollment) – білім алушыларды оқу пәндеріне 

тіркеу рәсімі; 

- жеке оқу жоспары – білім беру бағдарламасы (типтік және жұмыс оқу 

жоспары негізінде ТжКБ ұйымдары үшін) және элективті пәндер және 

(немесе) модульдер каталогы негізінде эдвайзердің көмегімен білім 

алушының әр оқу жылына дербес қалыптасатын оқу жоспары; 

- қорытынды бақылау – академиялық кезең аяқталғаннан кейін аралық 

аттестаттау кезеңінде білім алушылардың оқу жетістіктерін тексеру; 

қорытынды бақылауды өткізу түрі емтихан болып табылады: ауызша, 

жазбаша, тестілеу; 

- кредиттік ұтқырлық – академиялық кредиттер жинақтау мақсатында 

білім алушылардың шет елдерде оқу немесе тағылымдамадан өту мерзіміне 

ауысуы - өз ЖОО-да жалғасып жатқан оқу шеңберінде (ұтқырлық кезеңінен 

кейін студенттер оқуды аяқтау үшін өз білім беру ұйымына қайтарылады); 

- кредиттік оқыту технологиясы – академиялық кредиттерді жинақтау 

арқылы пәндерді және (немесе) модульдерді оқу кезектілігін таңдау және білім 

алушылардың өз бетінше жоспарлау негізінде оқыту; 

- магистратура – тиісті білім беру бағдарламасы бойынша кемінде 60-

120 академиялық кредиттерді міндетті түрде меңгере отырып, "магистр" 

дәрежесін бере отырып, кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім деңгейі; 

- онлайн прокторинг – тұлғаны верификациялау және онлайн-

емтихандарды өту нәтижелерін растау жүйесі; 

- тіркеу офисі – білім алушылардың меңгерген кредиттерін есепке ала 

отырып, оқу жетістіктерінің тарихын тіркеумен, білім алушылардың аралық 

және қорытынды аттестациясын ұйымдастырумен және олардың академиялық 

рейтингтерін есептеумен айналысатын академиялық қызмет; 

- постреквизиттер (Postrequisite) – пәнді және (немесе) модульдерді 

және оқу жұмысының басқа да түрлері, оларды зерделеу үшін осы пәнді және 

(немесе) модульдерді зерделеу аяқталғаннан кейін игерілетін білім, білік, 

дағды және құзыреттілік талап етілетін пәндер және (немесе) модульдер; 

- пререквизиттер (Prerequisite) – оқылатын пәндерді және (немесе) 

модульдерді игеру үшін қажетті білім, білік, дағды және құзыреттіліктері бар 

пәндер және (немесе) модульдер және оқу жұмысының басқа да түрлері; 

- білім алушыларды аралық аттестаттау – оқу пәні бағдарламасына 

сәйкес білім алушылардың оқу жетістіктерінің (білім, білік, дағды және 

құзыреттілік) деңгейін бағалау рәсімі; 

- аралық бақылау – бір оқу пәнінің ірі бөлімін (модулін) аяқтағаннан 

кейін білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау; 
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- оқытушының басшылығымен білім алушының өзіндік жұмысы (бұдан 

әрі – ОБӨЖ) – білім алушының оқытушының басшылығымен жүргізілетін, 

ЖОО немесе оқытушының өзі анықтайтын жеке кесте бойынша жүргізілетін 

жұмысы; білім алушылардың санатына қарай ол: оқытушының 

басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы (бұдан әрі – ОСӨЖ), оқытушының 

басшылығымен магистранттың өзіндік жұмысы (бұдан әрі – ОМӨЖ) және 

оқытушының басшылығымен докторанттың өзіндік жұмысы (бұдан әрі-

ОДӨЖ) болып бөлінеді; 

- білім алушының өзіндік жұмысы (бұдан әрі – БӨЖ) – оқу-әдістемелік 

әдебиеттермен және ұсынымдармен қамтамасыз етілген, өз бетінше оқуға 

бөлінген тақырыптардың белгілі бір тізбесі бойынша жұмыс; білім 

алушылардың санатына қарай ол студенттің өзіндік жұмысына (бұдан әрі – 

СӨЖ), магистранттың өзіндік жұмысына (бұдан әрі – МӨЖ) және 

докторанттың өзіндік жұмысына (бұдан әрі-ДӨЖ) бөлінеді;  

- үлгерімнің орташа балы (Grade Point Average-GPA) – таңдалған 

бағдарлама бойынша белгілі бір кезеңдегі білім алушының оқу жетістіктері 

деңгейінің орташа өлшенген бағасы (оқу жұмысының барлық түрлері 

бойынша қорытынды баға балдарының сандық эквивалентіне берілген оқу 

кезеңіндегі осы жұмыс түрлері бойынша кредиттердің жалпы санына 

қатынасы); 

- білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау – академиялық кезең 

ішінде сабақ кестесіне және (немесе) кестеге сәйкес аудиториялық және 

аудиториядан тыс сабақтарда оқытушы өткізетін оқу пәні бағдарламасына 

сәйкес жеке тақырыптар, бөлімдер, модульдер бойынша білім алушылардың 

білімін, іскерлігін және дағдыларын жүйелі тексеру; 

- транскрипт (Transcript) – кредиттер мен бағалар көрсетілген тиісті оқу 

кезеңінде игерілген пәндердің және (немесе) модульдердің және оқу 

жұмысының басқа да түрлерінің тізбесін қамтитын құжат; 

- тьютор – нақты пәнді және (немесе) модульді игеру бойынша 

студенттің академиялық кеңесшісі рөлінде өнер көрсететін оқытушы; 

- білім алушылардың оқу жетістіктері – білім алушылардың оқу 

үрдісінде алатын және тұлғаның қол жеткізген даму деңгейін көрсететін білім, 

білік, дағды және құзыреттілігі; 

- эдвайзер (Advisor) – тиісті білім беру бағдарламасы бойынша білім 

алушының академиялық тәлімгері қызметін атқаратын, оқу траекториясын 

таңдауға (жеке оқу жоспарын қалыптастыруға) және оқу кезеңінде білім беру 

бағдарламасын игеруге ықпал ететін оқытушы; 

- емтихан сессиясы – білім алушыларды аралық аттестаттау кезеңі; 

- элективті пәндер – білім алушылардың жеке дайындығын көрсететін, 

әлеуметтік-экономикалық даму ерекшелігін және өңірдің нақты қажеттілігін, 

қалыптасқан ғылыми мектептер ескеретін жоғары оқу орнының компонентіне 
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кіретін оқу пәндері және белгіленген академиялық кредиттер шеңберінде 

таңдау бойынша компонент және білім беру ұйымдары енгізетін оқу пәндері. 

 

4. Негізгі ережелер 

4.1. Үлгерімді ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес білім 

алушылардың жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламаларын меңгеру дәрежесін анықтау мақсатында өткізіледі. 

4.2. Электрондық ортада әрбір пән бойынша ҚБТ қолданумен білім 

алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды 

аттестаттау бағалаудың объективтілігін, нәтижелердің сақталуын және 

қашықтықтан білім беру технологияларын қолданумен барлық білім 

алушылардың нәтижелері бойынша ақпаратты компьютерлік өңдеу 

мүмкіндігін қамтамасыз ететін технологиялар арқылы жүзеге асырылады. 

4.3. Қорытынды аттестаттау (ҚА) (Qualification Examination) – білім 

алушылардың жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес білім беру 

бағдарламасында көзделген оқу пәндерінің және (немесе) модульдерінің 

көлемін және оқу қызметінің өзге де түрлерін меңгеру дәрежесін анықтау 

мақсатында жүргізілетін рәсім. 

4.4. Қорытынды аттестаттаудың мақсаты жоғары және (немесе) жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасын зерделеу аяқталғаннан кейін 

қол жеткізілген оқыту нәтижелерін және негізгі құзыреттілікті бағалау болып 

табылады. 

4.5. Қорытынды аттестаттау Кредиттік оқыту технологиясы бойынша 

оқу үдерісін ұйымдастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. Барлық оқу 

нысандары бойынша академиялық күнтізбемен және оқу жұмыс 

жоспарларымен қарастырылған мерзімде өткізіледі. 

4.6. Қорытынды аттестаттауға МЖБС, білім беру бағдарламасының, 

жұмыс және жеке оқу жоспарлары мен жұмыс оқу бағдарламаларының 

талаптарына сәйкес білім беру процесін толық аяқтаған білім алушылар 

жіберіледі. 

4.7. Білім беру бағдарламасының, жұмыс және жеке оқу жоспарлары мен 

жұмыс оқу бағдарламаларының талаптарын орындамаған бітіруші курстың 

білім алушысы университет студенттері арасынан оқудан шығарылады. 

 

5. Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық 

аттестаттауды өткізу тәртібі 

5.1. Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша жүргізіледі және аудиториялық және аудиториядан тыс 

сабақтардағы білімді бақылауды қамтиды. 
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5.2. Үлгерімді ағымдық бақылау бағасы (жіберу рейтингісінің бағасы) 

аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтардағы ағымдық бақылау 

бағаларынан және аралық бақылау бағаларынан құралады. 

5.3. Аралық бақылаудың нысандары, мерзімдері, саны және тәртібі 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларымен анықталған. 

5.4. Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауды ұйымдастыру 

және өткізу тәртібі ҚМПУ академиялық саясатына сәйкес анықталған. 

5.5. Білім алушылардың оқу жетістіктерін тексеру жоғары және жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларында айқындалған бақылау 

түрлері мен нысандарымен жүзеге асырылады. 

5.6. Бақылаудың барлық түрлері бойынша білім алушылардың оқу 

жетістіктері Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-

рейтингтік әріптік жүйесі бойынша бағаланады (1 қосымша). 

5.7. Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауды, аралық және 

қорытынды аттестаттауды онлайн режимінде өткізу үшін онлайн прокторинг 

технологиясын қолдануды қамтамасыз етеді, олар білім алушының 

верификациясына, білім алушының экраны мен мінез-құлқын қадағалауға, 

сондай-ақ барлық емтиханды бейнеге жазуға мүмкіндік береді. 

5.8. Электрондық ортада әрбір пән бойынша ҚОТ қолданумен білім 

алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды 

аттестаттау ақпараттық жүйелер арқылы жүзеге асырылады: 

ауызша нысанда - оnline режимінде оқытушы мен білім алушының 

аудиовизуалды байланысын қамтамасыз ете отырып, әңгімелесу, сұрақтарға 

жауап беру, тақырып бойынша хабарламалар, шығармашылық немесе зерттеу 

жұмысын қорғау нысанында; 

жазбаша түрде - оффлайн және online режимінде (оқытушы мен білім 

алушының аудиовизуалды байланысын қамтамасыз ете отырып) оқу 

қабықшасында орналасқан мазмұндама, шығарма, диктант, жазбаша жұмыс, 

тест тапсырмасы түрінде, тапсырманы орындау үшін уақыт шеңберін орнату 

арқылы. 

компьютерлік тестілеу түрінде - онлайн прокторинг технологиясын 

қолдана отырып, "Platonus" ААЖ online режимінде. 

5.9. ҚМПУ білім алушыларын аралық аттестаттау академиялық 

күнтізбеге, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес 

әзірленген жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады. 

5.10. Білім алушыларды аралық аттестаттау емтихан тапсыру, курстық 

жұмыстарды (жобаларды) қорғау және міндетті түрде баға қою арқылы 

кәсіптік практика бойынша есептер түрінде өткізіледі және емтихан сессиясы 

ретінде анықталады. 
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5.11. Білім алушыларды аралық аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу 

тәртібі ҚМПУ академиялық саясатына сәйкес анықталады. 

5.12. Әрбір оқу пәні бойынша емтихан нысаны Ғылыми кеңестің шешімі 

негізінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламаларымен анықталады. 

5.13. Білім алушылардың аралық аттестациясын (емтихан сессиясын) 

ұйымдастыру және өткізу Академиялық жұмыс және әлеуметтік мәселелер 

жөніндегі проректор бекітетін емтихан сессиясының кестесіне сәйкес тіркеуші 

офисімен жүзеге асырылады. 

5.14. Аралық аттестаттау нәтижесі бойынша тіркеу офисі білім 

алушылардың академиялық рейтингісін құрайды. 

5.15. Оқу пәні бойынша аралық аттестаттау қорытындысын шығару 

кезінде емтиханда алынған баға және академиялық кезең ішінде үлгерімді 

ағымдағы бақылау бағасының орташа балы (жіберу рейтингісінің бағасы) 

ескеріледі. 

5.16. Аралық аттестаттаудың оң бағасы тиісті оқу пәні бойынша 

белгіленген көлемде игерілген кредиттерді есепке алу үшін негіз болады және 

білім алушының транскриптіне жазылады. 

5.17. Егер білім алушы қорытынды бақылау (емтихан) бойынша 

"қанағаттанарлықсыз" деген баға алған жағдайда, пән бойынша қорытынды 

баға есептелмейді және ол бойынша кредиттер есептелмейді. 

5.18. Қорытынды бақылау бойынша оң бағаны осы аралық аттестаттау 

кезеңінде жоғарылату мақсатында қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. 

5.19. Қорытынды бақылаудың оң бағасын қайта тапсыру үшін білім 

алушы келесі академиялық кезеңде немесе жазғы семестрде осы пән бойынша 

оқу жұмыс жоспарында көзделген оқу сабақтарының барлық түрлеріне қайта 

қатысады, рұқсат алады және қорытынды бақылауды тапсырады. Бұл 

жағдайда білім алушы оқу пәніне жазылу рәсімінен қайтадан өтеді. 

5.20. Білім алушылар емтихандарды бекітілген жұмыс және жеке оқу 

орындарына қатаң сәйкестікте тапсырады. 

5.21. Білім алушылар қажет болған жағдайда оқытудың қосымша 

түрлерінің пәндері бойынша емтихандар тапсырады, олардың нәтижелері 

емтихан ведомосі мен транскриптіне жазылады. 

5.22. Емтиханды "қанағаттанарлықсыз" бағадан оң бағаға қайта тапсыру 

немесе үлгерімнің орташа балын (GPA) көтеру үшін білім алушы келесі 

академиялық кезеңде немесе жазғы семестрде осы пән бойынша оқу жұмыс 

жоспарында көзделген оқу сабақтарының барлық түрлеріне қайта қатысады, 

рұқсат алады және қорытынды бақылауды тапсырады. Бұл жағдайда білім 

алушы оқу пәніне жазылу рәсімінен қайтадан өтеді. 

5.23. Қорытынды бақылау нәтижесімен келіспеген білім алушы емтихан 

өткізілгеннен кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей апелляция береді. 
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5.24. Емтихан сессиясы (аралық аттестаттау) кезеңінде ректордың 

бұйрығымен ең тәжірибелі және білікті ғылыми-педагогикалық қызметкерлер 

арасынан апелляциялық комиссия құрылады. 

5.25. Апелляциялық комиссияның шешімі хаттамамен (бекітілген 

нысанда) ресімделеді, оның негізінде емтихан ведомосы қалыптастырылады. 

5.26. Емтихан сессияларының қорытындысы бойынша (қысқы және 

жазғы сессия нәтижелері) курс үшін Офис тіркеуші білім алушының оқу 

жетістіктері деңгейінің орташа өлшенген бағасы ретінде ауысу балын 

есептейді. 

5.27. Курстан курсқа ауысу үшін ең төменгі ауысу балының шамасы 

Ғылыми кеңестің шешімі негізінде оқу курстары бөлінісінде белгіленеді. 

5.28. Ауысу балының ең аз мөлшерін жинаған білім алушылар тіркеу 

офисінің ұсынысы негізінде ректордың бұйрығымен келесі курсқа 

ауыстырылады. 

5.29. Ауысу балының ең аз мөлшерін ала алмаған білім алушы бұрын 

қабылданған Жеке оқу жоспарына сәйкес оқу мерзімін ұзарта отырып, оқуды 

ұзартады немесе университеттен шығарылады. 

5.30. Курс бағдарламасын толық көлемде орындаған, бірақ ең төменгі 

өту балын жинай алмаған білім алушыға өзінің орташа үлгерім балын (GPA) 

арттыру мақсатында жазғы семестрде жеке пәндерді ақылы негізде қайта 

оқуға және олар бойынша емтихан тапсыруға мүмкіндік беріледі. 

5.31. Емтиханды қайта тапсыру нәтижесі оң болған жағдайда 

қорытынды баға қайта есептеледі, ол емтихан ведомосына және транскриптқа 

жазылады. Үлгерімнің орташа балын есептеу кезінде оқу пәні бойынша соңғы 

бағалар ескеріледі. 

5.32. Транскриптке емтихандарды қайта тапсырудың оң нәтижелерін 

қоса алғанда, білім алушының барлық қорытынды бағалары жазылады. 

5.33. Ауысу балының ең аз мөлшерін жинаған және келесі оқу курсына 

ауыстырылған білім алушы академиялық қарызы болған жағдайда келесі 

академиялық кезеңде немесе жазғы семестрде тиісті пәндерді ақылы негізде 

қайта оқып, академиялық қарыздарын жояды. 

5.34. Аралық аттестаттау қорытындысы Ғылыми кеңестің отырысында 

талқыланады. 

5.35. Университеттен шығарылған тұлғаға Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 12 маусымдағы №289 бұйрығымен 

бекітілген нысан бойынша жеке өтініші негізінде білім алуды аяқтамаған 

адамдарға берілетін анықтама беріледі. 

 

6. Білім алушыларды қорытынды аттестаттау 

 

Қорытынды аттестаттаудың түрлері 
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6.1. ҚМПУ ҚА қорытынды аттестациясының түрлеріне жатады: 

- бітіру біліктілік жұмысын қорғау (жоба); 

- кешенді емтихан. 

6.2. Қорытынды аттестаттау 12 академиялық кредитті немесе жоғары 

білім берудің жалпы білім беру бағдарламасының 5% - нан аспайды. Міндетті 

қорытынды аттестаттау сынақтарының тізбесі жоғары және (немесе) жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартында белгіленген. 

6.3. Бітіруші біліктілік жұмыстары орындалады: 

- бакалавриаттың білім беру бағдарламалары бойынша - дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және қорғау түрінде; 

- магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша - магистрлік 

диссертацияны (жобаны) жазу және қорғау түрінде. 

6.4. Бітіру біліктілік жұмыстарының тақырыптары кафедралармен 

анықталады. Білім алушыларға бітірушілердің біліктілік жұмысының 

тақырыбын таңдау құқығы беріледі, тіпті өз тақырыбын зерттеу өзектілігін 

қажетті негіздеумен ұсынысқа дейін беріледі. 

6.5. Бітіру біліктілік жұмысын (жобасын) дайындау үшін ғылыми 

жетекші тағайындалады. Бітіру біліктілік жұмысының (жобасының) ғылыми 

жетекшісі ЖОО Ғылыми кеңесінің шешімі негізінде тақырыптарды көрсете 

отырып, әрбір білім алушыға ректордың бұйрығымен бекітіледі. 

6.6. Дипломдық жұмыстарға (жобаларға) басшылықты тиісті жоғары 

және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар оқытушылар жүзеге 

асырады; магистрлік диссертацияларға (жобаларға) басшылықты – ғылым 

докторы, ғылым кандидаты ғылыми дәрежесі және (немесе) философия 

докторы (PhD) және бейіні бойынша доктор дәрежесі бар, ғылыми 

зерттеулермен белсенді айналысатын оқытушылар жүзеге асырады., 

6.7. Бітіру біліктілік жұмыстары рецензиялауға жатады. Бітіру 

біліктілік жұмыстарын (жобаларын) рецензиялауды біліктілігі қорғалатын 

бітіру біліктілік жұмысының (жобасының) бейініне сәйкес келетін 

университет қызметкерлері болып табылмайтын сыртқы мамандар жүзеге 

асырады. Диплом жұмыстарының (жобаларының) рецензенттері жұмыс орны, 

атқаратын қызметі және білімі көрсетілген ректордың бұйрығымен бекітіледі. 

6.8. Бітіру біліктілік жұмыстары Антиплагиат процедурасынан "Moodle 

(Turnitinhttp://lms.kspi.kz/pluginfile.php) жұмыстарды плагиатқа тексеру" 

нұсқаулығына сәйкес арнайы кафедра ұйымдастыратын дипломдық жұмысты 

(жобаны) алдын ала қорғауда өтеді. 

6.9. Бітіру біліктілік жұмыстарын орындаудың шарттары мен 

мерзімдері жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес белгіленген. 

6.10. Бітіру біліктілік жұмыстары плагиат пәніне тексеріледі. 
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6.11. Кешенді емтихан пәндердің оқу бағдарламалары негізінде 

әзірленген бағдарлама бойынша жүргізіледі. 

6.12. Білім беру бағдарламасына сәйкес еңбек нарығымен 

қалыптасатын интеграцияланған білім мен негізгі құзыреттіліктерді 

көрсететін кешенді емтихан бағдарламасы ҚМПУ Ғылыми кеңесінің 

шешімімен бекітіледі. 

6.13. Білім алушылар дипломдық жұмыстың (жобаның) орнына 

бейіндік пәндер бойынша мынадай себептер бойынша екі мемлекеттік 

емтихан тапсыруға құқылы:: 

- денсаулық жағдайы бойынша (стационарда ұзақ уақыт емдеу); 

- 2 жасқа дейінгі баланы тәрбиелеу; 

- ауру ата-аналарға күтім жасау. 

6.14. Бұл ретте білім алушы ректордың атына өтініш жазады және 

өтініш жазу кезінде заңды күші бар тиісті құжатты ұсынады. Қалған 

жағдайларда бейіндік пәндер бойынша екі мемлекеттік емтихан тапсыруға 

дипломдық жұмысты (жобаны) ауыстыруға жол берілмейді. 

 

7. Мемлекеттік аттестаттау комиссиялары 

7.1. ҚА өткізу үшін барлық оқу нысандары үшін әрбір білім беру 

бағдарламасы бойынша мемлекеттік аттестаттау комиссиясы (МАК) 

құрылады. 

7.2. МАК өз қызметінде Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 

шілдедегі № 319-ІІІ "Білім туралы" Заңын, осы Ережені, жоғары және (немесе) 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартын басшылыққа алады. 

7.3. МАК құзыретіне кіреді: 

- білім беру бағдарламаларының белгіленген талаптарына, 

шығарылатын кадрлардың теориялық және практикалық дайындығының 

сәйкестік деңгейін тексеру; 

- бітірушіге тиісті білім беру бағдарламасы бойынша бакалавр, магистр 

дәрежесін беру; 

- диплом беру туралы шешім қабылдау; 

- кадрларды даярлау сапасын одан әрі жақсартуға бағытталған 

ұсыныстарды әзірлеу.  

7.4. МАК құрамы қалыптасады: 

- бакалавриаттың білім беру бағдарламалары бойынша-шығарылатын 

мамандардың бейініне сәйкес келетін профессорлар, доценттер, жоғары 

білікті мамандар қатарынан; 

- магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша-шығарылатын 

мамандардың бейініне сәйкес келетін ғылыми дәрежесі немесе ғылыми атағы 

немесе академиялық дәрежесі бар тұлғалар қатарынан. 
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7.5. МАК құрамына төраға, МАК-тың кемінде 4 мүшесі және дауыс 

беру құқығы жоқ хатшы кіреді. 

7.6. МАК төрағалары мен мүшелерінің кандидатуралары Ғылыми 

кеңестің отырысында қаралады және ректордың бұйрығымен ағымдағы оқу 

жылының 10 қаңтарынан кейін бекітіледі. 

7.7. МАК хатшысы болып бітіруші кафедраның жетекші оқытушылары 

арасынан адам тағайындалады. 

 

8. Қорытынды аттестаттауды өткізу тәртібі 

8.1. ҚА ұйымдастыру және өткізу тәртібі ҚМПУ академиялық 

саясатына сәйкес анықталған және түлектердің назарына ҚА басталғанға дейін 

жарты жылдан кешіктірілмей жеткізіледі. Бітірушілер кешенді емтихандар 

бағдарламаларымен қамтамасыз етіледі, дайындық үшін қажетті жағдайлар 

жасалады, консультациялар жүргізіледі. 

8.2. Білім алушыларды ҚА-ға жіберу факультет деканының өкімімен 

ҚА басталардан екі апта бұрын рәсімделеді. 

8.3. МАК-тың жұмыс кестесін Тіркеу офисі жасайды, ректор бекітеді 

және ҚА басталғанға дейін бір аптадан кешіктірмей жалпы мәлімет үшін 

жеткізіледі. 

8.4. Кешенді емтихан қабылданады: 

1) бакалавриаттың білім беру бағдарламалары бойынша-дипломдық 

жұмысты (жобаны) қорғаудан 10 күн бұрын; 

2) магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша – магистрлік 

диссертацияны (жобаны) қорғағанға дейін 1 айдан кешіктірмей. 

8.5. Бітіру біліктілік жұмыстарын қорғау басталғанға дейін бес жұмыс 

күні бұрын МАК-қа ұсынылады: 

1) "қорғауға жіберіледі" немесе "қорғауға жіберілмейді" деген дәлелді 

қорытынды берілетін ғылыми жетекшінің пікірі; 

2) білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі және 

"бакалавр" дәрежесін беру немесе біліктілікті беру мүмкіндігі бойынша 

бағасын көрсете отырып, жан-жақты мінездеме және дәлелді қорытынды 

берілетін бітіру біліктілік жұмысына (жобасына) рецензия; 

3) бітіруші кафедраның қорғауға ұсыныстар туралы шешімі (кафедра 

отырысының хаттамасынан көшірме); 

4) бітіру біліктілік жұмысының плагиатқа тексеруден өткені туралы 

анықтама; 

5) орындалған жұмыстың ғылыми және практикалық құндылығын 

сипаттайтын материалдар, ресми емес пікірлер, ғылыми зерттеу нәтижелерін 

енгізу анықтамалары немесе актілері, макеттер, материалдар, бұйымдар 

үлгілері, минералдар мен гербарийлер коллекциялары және басқалар (қажет 

болған жағдайда). 
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8.6. МАК отырысына ұсынылады: 

1) білім алушыларды қорытынды аттестаттауға жіберу туралы өкім; 

2) барлық оқу кезеңінде білім алушылардың жиынтық ведомосі. 

8.7. МАК отырысының ұзақтығы күніне 6 сағаттан аспауы тиіс. 

8.8. МАК-тың барлық отырыстары хаттамамен ресімделеді. Хаттаманы 

мак хатшысы толтырады. Мак отырыстарының хаттамалары әрбір бітірушіге 

жеке жүргізіледі. Кешенді емтихан тестілеу нысанында өткізілген жағдайда, 

хаттаманы ресімдеу үшін емтихан ведомосы негіз болып табылады. 

8.9. Бітіру біліктілік жұмысын (жобасын) қорғау МАК-тың ашық 

отырысында жүргізіледі. 

8.10. Бітіруші ғылыми жетекшінің оң пікірі және қорғалатын 

жұмыстың (жобаның) бейініне сәйкес келетін маманның бір пікірі болған 

жағдайда бітіруші біліктілік жұмысын (жобасын) қорғайды. 

8.11. Егер ғылыми жетекші "қорғауға жіберілмейді" деген теріс 

қорытынды берген жағдайда, бітіруші біліктілік жұмысын (жобасын) қорғауға 

жіберілмейді. 

8.12. Кешенді емтихандарды тапсыру және біліктілік жұмыстарын 

(жобаларын) қорғау нәтижелері МАК отырысының хаттамаларына қол 

қойылғаннан кейін олар өткізілген күні жарияланады. 

8.13. Кешенді емтихандар және біліктілік жұмыстарын (жобаларын) 

қорғау нәтижелері бойынша бітірушілердің теориялық, ғылыми және 

практикалық дайындық деңгейін, сондай-ақ ғылыми жетекшілер мен 

рецензенттердің пікірлерін ескере отырып, білімді бағалаудың балдық-

рейтингтік жүйесі бойынша бағалар қойылады. 

8.14. Кешенді емтихандарды бағалау және бітіру біліктілік 

жұмыстарын (жобаларын) қорғау туралы, сондай-ақ академиялық дәреже беру 

және мемлекеттік үлгідегі (үздік, үздік емес) диплом беру туралы шешімді 

МАК жабық отырыста отырысқа қатысқан МАК мүшелерінің жай көпшілік 

даусымен ашық дауыс беру арқылы қабылдайды. Дауыстар саны тең болған 

жағдайда Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. 

8.15. МАК отырысының хаттамалары "Ұлттық мұрағат қоры және 

мұрағаттар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 

желтоқсандағы Заңының талаптарына сәйкес ҚМПУ мұрағатында сақталады. 

8.16. Дәлелді себептермен қорытынды аттестаттауға келмеген түлек 

МАК төрағасының атына еркін нысанда өтініш жазады, дәлелді себебін 

растайтын құжатты ұсынады және оның рұқсатымен МАК отырысының басқа 

күні емтихан тапсырады немесе бітірушінің біліктілік жұмысын (жобасын) 

қорғайды. 

8.17. "Қанағаттанарлықсыз" бағасын алғаннан кейін денсаулық 

жағдайы туралы МАК-қа ұсынылған құжаттар қаралмайды. 
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8.18. Оң бағаны арттыру мақсатында кешенді емтиханды қайта 

тапсыруға және біліктілік жұмысын (жобасын) қорғауға жол берілмейді. 

8.19. "Қанағаттанарлықсыз" баға алған адамдарға кешенді емтиханды 

қайта тапсыруға, сондай-ақ біліктілік жұмысын (жобасын) қайта қорғауға 

қорытынды аттестаттаудың осы кезеңінде рұқсат етілмейді. 

8.20. ҚА өтпеген тұлға қайта қорытынды аттестаттаудан өтуге құқылы. 

Ол үшін ол ректордың атына келесі оқу жылының бірінші ақпанынан 

кешіктірмей қайта өтуге рұқсат беру туралы. 

8.21. Қайта ҚА алдыңғы ҚА-да "қанағаттанарлықсыз"деген баға 

алынған нысандар бойынша ғана жүргізіледі. 

8.22. Осы емтихандарды тапсырмаған тұлғалар үшін кешенді 

емтихандарға шығарылатын пәндер тізімі теориялық курс аяқталған жылы 

қолданылған оқу жоспарымен анықталады. 

8.23. Білім беру бағдарламасының талаптарын орындамаған түлек 

ректордың бұйрығымен ҚМПУ-дан шығарылады. Өтініш бойынша Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің №289 бұйрығымен бекітілген 

нысан бойынша академиялық анықтама беріледі. 

8.24. ҚА өткен оқуды бітірушіге МАК шешімімен тиісті білім беру 

бағдарламасы бойынша "бакалавр" немесе "магистр" академиялық дәрежесі 

беріледі. 

8.25. ҚА қорытындысы бойынша тиісті білім беру бағдарламасы 

бойынша оқуды аяқтаған және ҚА ойдағыдай өткен білім алушыларды 

бітіргені туралы ректордың бұйрығы шығарылады және үш тілде (қазақ, орыс, 

ағылшын) қоса берілген мемлекеттік үлгідегі диплом тегін беріледі. 

8.26. Қосымшада (транскрипте) барлық оқу пәндері, тапсырылған 

курстық жұмыстар (жобалар), кәсіби практикалардың түрлері бойынша 

білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша барлық 

бағалар, олардың кредит көлемі көрсетілген ҚА нәтижелері көрсетіледі. 

8.27. Емтихандарды А, А- "өте жақсы", В -, В, В+, С+ "жақсы" деген 

бағаға тапсырған және оқудың барлық кезеңінде үлгерімінің орташа балы 

(GPA) 3,5 - тен төмен емес, сондай-ақ "Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы" 

пәні бойынша мемлекеттік емтихан, кешенді емтихан тапсырған және А, а - 

"өте жақсы" деген баға алған бітірушіге үздік диплом беріледі. 

8.28. Оқудың барлық кезеңінде емтиханды қайта тапсырған немесе 

бірнеше тапсырған түлек осы Ереженің 6.27-тармақтағы талаптарына 

сәйкестігіне қарамастан үздік диплом алмайды.  

8.29. Қорытынды аттестаттау аяқталғаннан кейін төраға МАК жұмысы 

туралы есеп жазады және оны Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

университетінің Ғылыми кеңесімен талқылау және бекіту үшін ЖОО 

басшысына ұсынады. 
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9. ҚОТ қолданумен қорытынды мемлекеттік аттестаттауды өткізу 

тәртібі 

9.1. ҚА ұйымдастыру және өткізу тәртібі ҚМПУ академиялық 

саясатына сәйкес анықталған және түлектердің назарына ҚА басталғанға дейін 

жарты жылдан кешіктірілмей жеткізіледі. Бітірушілер кешенді емтихандар 

бағдарламаларымен қамтамасыз етіледі, дайындық үшін қажетті жағдайлар 

жасалады, "дипломдық жұмыс" сілтемесі арқылы MOODLE қашықтықтан 

оқыту жүйесі арқылы on-line режимінде консультациялар жүргізіледі. 

9.2. Білім алушыларды ҚА-ға жіберу факультет деканының өкімімен 

қашықтықтан оқыту порталында жарияланатын ҚА басталғанға дейін екі 

аптадан кешіктірмей ресімделеді. 

9.3. МАК-тың жұмыс кестесін Тіркеуші офисі жасайды, ректор бекітеді 

және ҚА басталғанға дейін екі аптадан кешіктірмей жалпы мәлімет үшін 

жеткізіледі. 

9.4. Кешенді емтихан қабылданады: 

1) бакалавриаттың білім беру бағдарламалары бойынша-дипломдық 

жұмысты (жобаны) қорғаудан 10 күн бұрын; 

2) магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша – магистрлік 

диссертацияны (жобаны) қорғағанға дейін 1 айдан кешіктірмей. 

9.5. Бітіру біліктілік жұмыстарын қорғау басталғанға дейін бес жұмыс 

күні бұрын МАК-қа ұсынылады: 

1) ғылыми жетекшінің пікірінің сканерленген нұсқасы, онда «қорғауға 

жіберіледі» немесе «қорғауға жіберілмейді» деген дәлелді қорытынды 

беріледі; 

2) бітіруші біліктілік жұмысына (жобасына) рецензияның сканерленген 

нұсқасы, онда білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша 

бағасы мен "бакалавр" дәрежесін беру немесе біліктілікті беру мүмкіндігі 

көрсетілген жан-жақты сипаттама және дәлелді қорытынды беріледі; 

3) орындалған жұмыстың ғылыми және практикалық құндылығын 

сипаттайтын материалдар, Ресми емес Пікірлер, ғылыми зерттеу нәтижелерін 

енгізу анықтамалары немесе актілері, макеттер, материалдар, бұйымдар 

үлгілері, минералдар мен гербарийлер коллекциялары және басқалар (қажет 

болған жағдайда сканерленген нұсқалар ұсынылады). 

9.6. ҚА өткізу рәсімі 

1) Білім алушыларды қорытынды аттестаттауға жіберу туралы өкім, 

барлық оқу кезеңінде білім алушылардың жиынтық ведомосы ұсынылады; 

2) Мамандық бойынша Кешенді емтихан "Платонус" ААЖ-да 

өткізіледі, ауызша емтихан және дипломдық жұмыстар мен жобаларды қорғау 

MOODLE қашықтықтан оқыту жүйесі, http://conference.kspi.kz/ 

бейнеконференция жүйесі арқылы BigBlueButton бейнеконференция құралы 

арқылы онлайн режимде өткізіледі; 

http://conference.kspi.kz/
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3) Кешенді емтихан басталғанға дейін немесе бітіру біліктілік 

жұмысын (жобасын) қорғағанға дейін 3-5 жұмыс күні бұрын вебинар-

нұсқаулық өткізіледі; 

4) Кешенді емтихан басталғанға дейін немесе бітіру біліктілік 

жұмысын (жобасын) қорғағанға дейін 1 жұмыс күні бұрын тестілеу 

жүргізіледі; 

5) Кешенді емтихан тапсыру немесе бітіру біліктілік жұмысын қорғау 

үшін үй-жай дайындау (жоба); 

6) Бейне сессияға қосу кешенді емтихан басталғанға дейін 1 сағат 

бұрын немесе бітіру біліктілік жұмысын (жобаны) қорғағанға дейін жүзеге 

асырылады; 

7) МАК-тың білім алушылары мен мүшелерін тестілеу және 

сәйкестендіру нәтижелерін талдау үшін Прокторинг. 

8) Билет беру. Билеттер кездейсоқ сандардың генераторымен 

таңдалады (https://случайное число.рф). Техникалық хатшы билет нөмірін 

жасайды, экранда бекітілген билетті көрсетеді және білім алушы сұрақтарды 

жазады. 

9) Жауапты дайындау.  Комиссия мүшелері емтихан дайындауға уақыт 

белгілейді. 

10) Білім алушының жауабы экранда көрсетіледі, техникалық хатшы 

PrintScreen экранын жасайды. Одан әрі білім алушы сұрақтарға жауап береді. 

11) Комиссия мүшелері Google кестесіне баға қояды. 

12) Нәтижелерді техникалық хатшы экранға шығарады. 

9.7. МАК отырысының ұзақтығы күніне 6 сағаттан аспауы тиіс. 

9.8. МАК-тың барлық отырыстары google кестесінде хаттамамен 

рәсімделеді. Хаттаманы АК хатшысы толтырады. АК отырыстарының 

хаттамалары әр бітірушіге жеке жүргізіледі. Кешенді емтихан тестілеу 

нысанында өткізілген жағдайда, хаттаманы ресімдеу үшін емтихан ведомосы 

негіз болып табылады. 

9.9. Бітіру біліктілік жұмысын (жобасын) қорғау МАК-тың ашық 

отырысында онлайн режимде өткізіледі. 

9.10. Бітіруші ғылыми жетекшінің оң пікірі және қорғалатын 

жұмыстың (жобаның) бейініне сәйкес келетін маманның бір пікірі болған 

жағдайда бітіруші біліктілік жұмысын (жобасын) қорғайды. 

9.11. Егер ғылыми жетекші "қорғауға жіберілмейді" деген теріс 

қорытынды берген жағдайда, бітіруші біліктілік жұмысын (жобасын) қорғауға 

жіберілмейді. 

9.12. Кешенді емтихандарды тапсыру және біліктілік жұмыстарын 

(жобаларын) қорғау нәтижелері google кестесінде МАК отырысының 

хаттамаларына қол қойылғаннан кейін олар өткізілген күні жарияланады. 

https://случайное/
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9.13. Кешенді емтихандар және біліктілік жұмыстарын (жобаларын) 

қорғау нәтижелері бойынша бітірушілердің теориялық, ғылыми және 

практикалық дайындық деңгейін, сондай-ақ ғылыми жетекшілер мен 

рецензенттердің пікірлерін ескере отырып, білімді бағалаудың балдық-

рейтингтік жүйесі бойынша бағалар қойылады. 

9.14. Білім алушы қорытынды аттестаттау нәтижелерімен келіспеген 

жағдайда апелляция өткізілгеннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей 

береді. 

9.15. Апелляцияны өткізу үшін ЖОО басшысының бұйрығымен 

біліктілігі мамандық бейініне сәйкес келетін тәжірибелі оқытушылар 

қатарынан апелляциялық комиссия құрылады. 

9.16. Қанағаттанарлықсыз баға алғаннан кейін денсаулық жағдайы 

туралы МАК-қа ұсынылған құжаттар қаралмайды. 

9.17. Оң бағаны арттыру мақсатында мемлекеттік емтиханды қайта 

тапсыруға және дипломдық жұмысты (жобаны) қорғауға жол берілмейді. 

9.18. Мемлекеттік емтихандарды қайта тапсыруға, сондай-ақ 

дипломдық жұмысты (жобаны) қайта қорғауға "қанағаттанарлықсыз" баға 

алған тұлғаларға қорытынды аттестаттаудың осы кезеңінде рұқсат етілмейді. 

9.19. Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау кезінде егер дипломдық 

жұмыс қанағаттанарлықсыз деп танылса, МАК осы жұмысты (жобаны) 

пысықтай отырып, қорғауға немесе жаңа тақырыппен жұмысты (жобаларды) 

әзірлеуге қайта ұсыну мүмкіндігін белгілейді. МАК-тың осы шешімі отырыс 

хаттамасына жазылады. 

9.20. Кешенді емтихандарды бағалау және бітіру біліктілік 

жұмыстарын (жобаларын) қорғау туралы, сондай-ақ академиялық дәреже беру 

және мемлекеттік үлгідегі (үздік, үздік емес) диплом беру туралы шешімді 

МАК жабық отырыста отырысқа қатысқан МАК мүшелерінің жай көпшілік 

даусымен ашық дауыс беру арқылы қабылдайды. Дауыстар саны тең болған 

жағдайда Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. 

9.21. МАК отырысының хаттамалары google кестелерінде сақталады. 

Әрі қарай ҚМПУ мұрағатына тапсырылады. Дипломдық жұмыстар мұрағатқа 

PDF форматында беріледі. 

9.22. Дәлелді себептермен қорытынды аттестаттауға келмеген түлек 

АК төрағасының атына еркін нысанда өтініш жазады, дәлелді себебін 

растайтын құжатты ұсынады және оның рұқсатымен МАК отырысының басқа 

күні емтихан тапсырады немесе бітірушінің біліктілік жұмысын (жобасын) 

қорғайды. (Растау құжаттары бар өтініштің сканерленген нұсқасы МАК 

төрағасының поштасына жіберіледі)) 

9.23. "Қанағаттанарлықсыз" бағасын алғаннан кейін денсаулық 

жағдайы туралы МАК-қа ұсынылған құжаттар қаралмайды. 



 

 
«Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

университеті» ШЖҚ РМК 
Күні: 22.04.2020 

Басылым: 

үшінші 

 

 

Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық және 

қорытынды аттестаттауды өткізу туралы ереже 
П  ҚМПУ 35/1 21-ден  2 бет 

 

9.24. Оң бағаны арттыру мақсатында кешенді емтиханды қайта 

тапсыруға және біліктілік жұмысын (жобасын) қорғауға жол берілмейді. 

9.25. "Қанағаттанарлықсыз" баға алған адамдарға кешенді емтиханды 

қайта тапсыруға, сондай-ақ біліктілік жұмысын (жобасын) қайта қорғауға 

қорытынды аттестаттаудың осы кезеңінде рұқсат етілмейді. 

9.26. ҚА өтпеген тұлға қайта қорытынды аттестаттаудан өтуге құқылы. 

Ол үшін ол ректордың атына келесі оқу жылының бірінші ақпанынан 

кешіктірмей қайта өтуге рұқсат беру туралы өтініш жазады. 

9.27. Қайта ҚА алдыңғы ҚА-да "қанағаттанарлықсыз"деген баға 

алынған нысандар бойынша ғана жүргізіледі. 

9.28. Осы емтихандарды тапсырмаған тұлғалар үшін кешенді 

емтихандарға шығарылатын пәндер тізімі теориялық курс аяқталған жылы 

қолданылған оқу жоспарымен анықталады. 

9.29. Білім беру бағдарламасының талаптарын орындамаған түлек 

ҚМПУ-дан өзінің оқуын аяқтамаған ретінде ректордың бұйрығымен 

шығарылады. Өтініш бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің №289 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша академиялық 

анықтама беріледі. 

9.30. ҚА өткен бітірушіге мак шешімімен тиісті білім беру 

бағдарламасы бойынша "бакалавр" немесе "магистр" академиялық дәрежесі 

беріледі. 

9.31. ҚА қорытындысы бойынша тиісті білім беру бағдарламасы 

бойынша оқуды аяқтаған және ҚА ойдағыдай өткен білім алушыларды 

бітіргені туралы ректордың бұйрығы шығарылады және үш тілде (қазақ, орыс, 

ағылшын) қоса берілген мемлекеттік үлгідегі диплом тегін беріледі. 

9.32. Қосымшада (транскрипте) барлық оқу пәндері, тапсырылған 

курстық жұмыстар (жобалар), кәсіби практикалардың түрлері бойынша 

білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша барлық 

бағалар, олардың кредит көлемі көрсетілген ҚА нәтижелері көрсетіледі. 

9.33. Емтихандарды А, А- "өте жақсы", В -, В, В+, С+ "жақсы" деген 

бағаға тапсырған және оқудың барлық кезеңінде үлгерімінің орташа балы 

(GPA) 3,5 - тен төмен емес, сондай-ақ "Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы" 

пәні бойынша мемлекеттік емтихан, кешенді емтихан тапсырған және А, а - 

"өте жақсы" деген баға алған бітірушіге үздік диплом беріледі. 

9.34. Оқудың барлық кезеңінде емтиханды қайта тапсырған немесе 

қайта тапсырған түлек 6.27-тармақтың талаптарына сәйкестігіне қарамастан 

үздік диплом алмайды. Осы Ереже 

9.35. Қорытынды аттестаттау аяқталғаннан кейін төраға МАК жұмысы 

туралы есеп жазады және оны Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

университетінің Ғылыми кеңесімен талқылау және бекіту үшін ЖОО 

басшысына ұсынады. 
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Приложение 1 

 

Буквенная система оценки учебных достижений обучающихся, 

соответствующая цифровому эквиваленту  

по четырехбалльной системе 

 

 

Оценка по 

буквенной системе Цифровой эквивалент Баллы (%-ное содержание) 
Оценка по 

традиционной 

системе 
А 4,0 95-100 

Отлично 
А- 3,67 90-94 
В+ 3,33 85-89 

Хорошо 
В 3,0 80-84 
В- 2,67 75-79 
С+ 2,33 70-74 
С 2,0 65-69 

Удовлетворительно 
С- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 
Неудовлетворительно 

F 0 0-24 

 


