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 "Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университеті" ЖШҚ РМК 

Күні: 28.08.2019 Басылым: 

екінші 

Білім алушыларға академиялық демалыстар беру ережелері П ҚМПУ 44 7-ден 2-бет 

 

1. Қолдану саласы 

 Осы академиялық демалыстар беру ережелері (бұдан әрі - ережелер) 

"Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

университеті" ШЖҚ РМК - да (бұдан әрі - Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ) 

білім алушыларға академиялық демалыс беру тәртібі мен рәсімдерін 

анықтайды. 

 Осы Ереже университеттің нормативтік құжаттамасының құрамына 

кіреді, орындау үшін міндетті болып табылады және оқу процесіне 

қатысатын барлық құрылымдық бөлімшелер шегінде әрекет етеді. 

 

2. Нормативтік сілтемелер 

 Осы Ережелер келесі заңнамаларға сәйкес әзірленген: 

 - Қазақстан Республикасының 27.07.2007ж. № 319-III "Білім туралы" 

Заңына, 04.07.2018ж. берілген өзгерістер мен толықтырулармен; 

 - ҚР БҒМ 30.10.2018 ж. №595 бұйрығымен бекітілген "Тиісті үлгідегі 

білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына"; 

 - Ө. Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ-дың  Академиялық саясатына; 

 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің  20.12.2017ж. 

№ 636 бұйрығымен бекітілген "Білім беру ұйымдарында білім алушыларға 

академиялық демалыс беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына. 

 

3. Негізгі ережелер 

3.1. Академиялық демалыс – білім алушылар (студенттер, 

магистранттар) өз оқуын белгілі бір себептермен уақытша үзетін кезең. 

3.2. Академиялық демалыс білім алушыларға келесі негізде беріледі: 

1) ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін амбулаториялық-емханалық ұйым 

жанындағы дәрігерлік - консультациялық комиссияның (бұдан әрі-ДКК) 

қорытындысы; 

2) туберкулезге қарсы ұйымның дәрігерлік-консультациялық 

комиссиясының шешімі (бұдан әрі - ДКК) туберкулез ауруымен ауырған 

жағдайда ұзақтығы 36 айдан аспайтын мерзімге; 

3) әскери қызметке шақырылуы туралы шақыру қағазы; 

4) бала туу, асырап алу жағдайында бала үш жасқа толғанға дейін. 

3.3. Академиялық демалысты ресімдеу үшін білім алушы ректордың 

атына өтініш береді және осы Ереженің 1, 2, 3, 4-қосымшаларына сәйкес 

құжаттарды ұсынады. 
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4. Білім алушыларға академиялық демалыс беру тәртібі 

 

4.1. Университеттің білім алушысына академиялық демалыс беру 

туралы өтініш берген кезде келесі құжаттарды ұсыну қажет: 
 

1) денсаулығына (ауруына) байланысты, ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін: 

- білім алушының (немесе оның заңды өкілінің) Ө.Сұлтанғазин 

атындағы ҚМПУ ректорының атына осы Ереженің 1-қосымшасына 

сәйкес берілген  нысан бойынша академиялық демалыс беру туралы 

өтініші; 

- амбулаториялық-емханалық ұйым жанындағы дәрігерлік-

консультациялық комиссияның (ДКК) қорытындысы. 
 

2) туберкулезбен ауырған жағдайда, ұзақтығы 36 айдан аспайтын: 

- білім алушының (немесе оның заңды өкілінің) Ө.Сұлтанғазин 

атындағы ҚМПУ ректорының атына осы Ереженің 1-қосымшасына 

сәйкес берілген  нысан бойынша академиялық демалыс беру туралы 

өтініші; 

-туберкулезге қарсы ұйымның дәрігерлік-кеңестік комиссиясының 

(ДКК) шешімі. 
 

3) бала үш жасқа толғанға дейін: 

- білім алушының (немесе оның заңды өкілінің) Ө.Сұлтанғазин 

атындағы ҚМПУ ректорының атына осы Ереженің 2-қосымшасына 

сәйкес берілген  нысан бойынша академиялық демалыс беру туралы 

өтініші; 

- туу туралы, бала асырап алу туралы құжаттар (куәлік). 
 

4) білім алушы - әскерге шақырылушыларға: 

- білім алушының (немесе оның заңды өкілінің) Ө.Сұлтанғазин 

атындағы ҚМПУ ректорының атына осы Ереженің 3-қосымшасына 

сәйкес берілген  нысан бойынша академиялық демалыс беру туралы 

өтініші; 

- әскери қызметке шақыру туралы шақыру қағазының көшірмесі. 

 

Өтінішті қарау үшін құжаттар пакеті тиісті деканатқа беріледі. 

4.1. Университет ректоры ұсынылған құжаттардың негізінде үш 

жұмыс күні ішінде білім алушыға академиялық демалыс беру туралы бұйрық 

шығарады, оның басталу және аяқталу мерзімі көрсетіледі. 

4.2. Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру 

гранты бойынша білім алушыға академиялық демалыс беру туралы 

бұйрықтың негізінде қаржыландыру сомасы мен мерзімдері түзетіледі. 
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4.3. Факультет деканаты білім алушы шығу мерзімінен бір ай бұрын 

академиялық демалыс мерзімінің аяқталғаны туралы жазбаша түрде 

хабарлама жібереді. 

4.4. Білім алушы денсаулығына (ауруына) байланысты академиялық 

демалыстан шыққан кезде ректордың атына өтініш береді және науқасты 

қадағалаған денсаулық сақтау ұйымынан денсаулық жағдайы туралы ДКК 

анықтамасын ұсынады, осы мамандық бойынша оқуды жалғастыруға  

мүмкіндігі бар туралы қорытындымен. 

4.5. Академиялық демалыс ұзартылған жағдайда білім алушы талап 

етілетін құжаттарды қайта береді және оларды белгіленген мерзімде 

ұсынады. 

4.6. Академиялық демалыстан уақытында шықпаған жағдайда білім 

алушы белгіленген мерзімнен кейін бір ай өткен соң оқудан шығарылады. 

4.7. Ұсынылған құжаттар негізінде ректор үш жұмыс күні ішінде білім 

алушының курсын, мамандығын және тобын көрсете отырып, академиялық 

демалыстан шығуы туралы бұйрық шығарады. 

4.8. Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру 

гранты бойынша білім алушыға академиялық демалыстан шығу туралы 

бұйрықтың негізінде қаржыландыру сомасы мен мерзімдері түзетіледі. 

4.9. Ұсынылған құжаттар негізінде жұмыс оқу жоспарларындағы 

пәндердің айырмашылығы, оқу жылы анықталады және білім алушының 

ағымдағы оқу жылына арналған Жеке оқу жоспары (ЖОЖ) бекітіледі. 

4.10. Егер білім алушының академиялық демалыстан шығу немесе 

академиялық демалысқа кету күні академиялық кезеңнің басталуымен немесе 

аяқталуымен сәйкес келмесе, онда білім алушы жеке кесте бойынша оқу 

тапсырмаларын орындайды және жіберу рейтингіне қажетті балдарды 

жинайды немесе жазғы семестрде айырмашылық пайда болған пәндерге 

жазылады. 

4.11. Академиялық айырмашылықты жою үшін білім алушы ағымдағы 

оқу сабақтарымен қатар академиялық кезең ішінде оқу сабақтарының барлық 

түрлеріне қатысады, белгілі бір модульдің оқу тапсырмаларын орындайды 

(модульдік оқыту кезінде) осы пәндер (модульдер) бойынша жұмыс оқу 

жоспарында көзделген ағымдағы және аралық бақылаудың барлық түрлерін 

тапсырады, ұқсат алып, академиялық күнтізбеге сәйкес білім алушылардың 

аралық аттестаттау кезеңінде қорытынды бақылауды тапсырады. 

4.12. Құжаттарды қабылдау және қызмет көрсету нәтижелерін беру 

Тіркеу офисі арқылы жүзеге асырылады. 

4.13. Академиялық демалыс беру немесе одан шығу туралы 

бұйрықтың көшірмесі тиісті деканаттарға, бухгалтерияға беріледі. 

 

 



Қосымша 1 

 

 

 

 

 

 

Өтініш 

 

Маған деңсаулығыма байланысты академиялық демалыс беруіңізді 

сұраймын. ДКК-ның анықтамасы қосылады. 

 

 

Күні                                                                                                         Қолы 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

ф 

 

 

 

  

             

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас предоставить мне академический отпуск в связи с болезнью. 

Заключение врачебно-консультативной комиссии  прилагается.  

 

 

 

 

Дата                                                                                                    Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы 

Қостанай мемлекеттік  

педагогикалық университетінің 

ректоры   

 Еркін Аманжолұлы Әбілге 

Нуржанова Айгуль Маратовнадан 

Байланыс тел.: 

5В090200 – Туризм білім беру 

бағдарламасы  бойынша 

 

Ректору 

Костанайского государственного  

педагогического университета  

имени Умирзака Султангазина 

Әбіл Еркін Аманжолұлы  

от   Нуржановой Айгуль Маратовны 

Контактные тел.: 

по образовательной программе 



Қосымша 2 

 

 

 

 

 

 

Өтініш 

 

Маған үш жасқа дейінгі баланы өсіріп бағуға байланысты академиялық демалыс 

беруіңізді сұраймын. 20___ ж. «_____» ____________№ ___  баланың туу туралы 

куәлігінің көшірмесі қосылады. 

 

 

Күні                                                                                                         Қолы 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас предоставить мне академический отпуск по уходу за ребёнком до трех 

лет.  

Копию свидетельства о рождении ребенка № _____ от «_____» ____________ 20___ 

г.               прилагаю. 

  

 

 

Дата                                                                                                    Роспись 
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5В090200 – Туризм білім беру 
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Ректору 

Костанайского государственного  

педагогического университета  

имени Умирзака Султангазина 

Әбіл Еркін Аманжолұлы  

от   Нуржановой Айгуль Маратовны 

Контактные тел.: 

по образовательной программе 



Қосымша 3 

 

 

 

 

 

 

Өтініш 

 

Мен ҚР қарулы күштері қатарына шақыруына байланысты академиялық 

демалыс беруіңізді сұраймын.  

 

 

Күні                                                                                                         Қолы 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас предоставить мне академический отпуск в связи с призывом в 

Вооруженные силы РК. Повестка из военкомата прилагается. 

   

 

 

 

Дата                                                                                                    Роспись 

 

 

 

 

 

 

Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы 

Қостанай мемлекеттік  

педагогикалық университетінің 

ректоры   
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Серик Нурланович Ахметовтан 

Байланыс тел.: 

5В090200 – Туризм білім беру 

бағдарламасы  бойынша 

 

Ректору 

Костанайского государственного  

педагогического университета  

имени Умирзака Султангазина 

Әбіл Еркін Аманжолұлы  

от   Ахметова Серика Нурлановича 

Контактные тел.: 

по образовательной программе 


