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1. Қолданылу саласы 
 

Осы білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау ережесі (бұдан 

әрі - Ереже) "Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университетінде" ШЖҚ РМК (бұдан әрі – Ө.Сұлтанғазин 

атындағы ҚМПУ) білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау тәртібін 

анықтайды. 

Осы Ереже Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ-дың 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" 

Заңы (28.12.2017ж. берілген өзгерістер мен толықтырулармен);  

 -  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 30.10.2018ж. 

№595 "Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын 

бекіту туралы " бұйрығы; 

 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 12.10.2018ж. 

№563 "Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру 

ережелері" бұйрығы; 

 - Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім ақысын төлеу үшін 

білім беру грантын беру ережелері. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

23.01.2008ж. №58 қаулысымен бекітілген; 

 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 10.01.2008ж. 

№8 бұйрығымен бекітілген Білім туралы құжаттарды тану және 

нострификациялау ережесі. 

 

    3.    Негізгі ережелер 
 

3.1. Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ-де білім алушылар меншік 

нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан кез келген білім 

беру ұйымынан, бір оқу нысанынан екіншісіне, бір тілдік бөлімнен 

екіншісіне, бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне, ақылы негізден 

мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстыру жүзеге 

асырылады. 
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3.2. Білім алушыны ақылы негізден мемлекеттік білім беру тапсырысы 

бойынша оқуға ауыстыру оқу процесінде босаған білім беру гранттарын беру 

жолымен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 

58 қаулысымен бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесіне сәйкес жүзеге 

асырылады. 

3.3. Күндізгі оқу нысаны бойынша білім алушылардың ауысу және 

қайта қабылдау туралы өтініштерін университет жазғы және қысқы каникул 

кезінде қабылдайды және қарайды, одан кейін академиялық кезең 

басталғанға дейін 5 күнтізбелік күн бұрын бұйрық шығарады. 

3.4. Сырттай оқу нысаны бойынша білім алушылардың ауысу және 

қайта қабылдау туралы өтініштерін университет 3 күн ішінде қабылдайды 

және қарайды, бұл ретте бұйрық емтихан сессиясы басталғанға дейін 5 күн 

бұрын шығарылады. 

3.5. Білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде 

алдыңғы академиялық кезеңдерде оқыған жұмыс оқу жоспарларының 

пәндеріндегі академиялық айырмашылық анықталады. 

3.6. Жұмыс оқу жоспарларының пәндеріндегі академиялық 

айырмашылық оқыған пәндер тізбесі, олардың бағдарламалары мен 

транскрипте немесе білімін аяқтамаған тұлғаларға берілетін анықтамада 

(бұдан әрі - анықтама) көрсетілген академиялық сағаттардың немесе 

кредиттердің көлемі негізінде айқындалады. 

3.7. Білім алушыны шетелдік білім беру ұйымынан ауыстыру немесе 

қайта қабылдау кезінде мынадай құжаттар ұсынылады: 

1) меңгерілген оқу бағдарламалары туралы құжат (академиялық 

анықтама немесе транскрипт); 

2) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 

жылғы 10 қаңтардағы №8 бұйрығымен бекітілген Білім туралы құжаттарды 

тану және нострификациялау Ережесінде белгіленген тәртіппен Қазақстан 

Республикасында нострификациялау рәсімінен өтетін алдыңғы білім 

деңгейін аяқтағаны туралы құжат; 

3) шетелдік білім беру ұйымдарына түсу кезіндегі қабылдау 

сынақтарының нәтижелері. 

4) ЖОО лицензиясының көшірмесі. 

3.8. Білім алушы ағымдағы академиялық кезеңдегі оқу сабақтарының 

кестесіне енгізілген академиялық ағыммен бірге академиялық айырмашылық 

пәндерін оқиды. Егер пәндер ағымдағы академиялық кезеңдегі оқу 

сабақтарының кестесіне енгізілмеген жағдайда, білім алушы оларды жеке 

кестеге сәйкес немесе жазғы семестрде оқиды: оқу сабақтарының барлық  
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түрлеріне қатысады, ағымдағы бақылаудың барлық түрлерін тапсырып, 

қорытынды бақылауға рұқсат алады. 

3.9. Академиялық айырмашылық пәндері ақылы негізде тапсырылады. 

3.10. Белгіленген мерзімде жойылмаған жұмыс оқу жоспары 

пәндеріндегі академиялық айырмашылық одан әрі академиялық қарыз 

ретінде есептеледі. 

3.11. Ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде олардың кейінгі оқу 

жылы пререквизиттерді есепке ала отырып айқындалады. 

3.12. Игерілген кредиттерді қайта есептеу білім беру бағдарламаларын 

салыстыру, игерілген пәндер тізбесінің мазмұны, олардың көлемі, игерілген 

білім, білік, дағды және құзыреттілік, сондай-ақ оқыту нәтижелері негізінде 

жүзеге асырылады. 

3.13. Оқу пәндері бойынша игерілген кредиттерді қайта есептеу 

кезінде "Қазақстанның қазіргі тарихы" пәні бойынша мемлекеттік емтиханды 

қоспағанда, қорытынды бақылау түріндегі айырмашылық назарға 

алынбайды. 

3.14. Сынақ Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру ережесіне сәйкес төрт балдық жүйе бойынша ең төменгі D (1,0; 

50-54%) бастап ең жоғарғы А (4,0; 95-100%) дейінгі диапазонда цифрлық 

эквивалентке сәйкес келетін білім алушының оқу жетістіктерін бағалаудың 

әріптік жүйесіне теңестіріледі. 

3.15. Қайта оқу курсы үлгерімнің орташа балын (GPA) ала алмаған 

білім алушылар үшін тек ақылы негізде ғана білім алушылардың ынтасы 

бойынша ұйымдастырылады. Бұл ретте семестрде оқуға болатын 

кредиттердің ең көп саны семестрлік жүктемеден аспауы тиіс. 

 

4. Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ-де білім алушыларды 

ауыстыру тәртібі 

 

4.1. Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ білім алушылары бірінші 

академиялық кезеңді толық аяқтаған жағдайда ғана ауыстырылады. 

4.2. Білім алушыны бір мамандықтан екіншісіне, бір оқу нысанынан 

екіншісіне ауыстыру тек ақылы негізде оқу үшін ғана жүзеге асырылады. 

4.3. Белгіленген GPA балына жеткен мемлекеттік білім беру 

тапсырысы бойынша оқитын білім алушы академиялық қарызы бар болған 

жағдайда білім беру грантын сақтап, оны ақылы негізде жояды. 

4.4. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушыны 

басқа ЖОО-нан (басқа ЖОО-ға) курсқа төмен ауыстыру тек ақылы негізде 

жүзеге асырылады. 
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4.5. Жекелеген жоғары оқу орындары үшін бекітілген Білім беру 

гранты бойынша нысаналы орындарға, сондай-ақ бөлінген квота шегінде 

педагогикалық мамандықтарға түскен студенттер басқа ЖОО-ға ақылы 

негізде ғана ауыса алады. 

Магистранттар басқа ЖОО-ға ақылы негізде ғана ауыстырылады. 

4.6. Күндізгі оқу нысаны бойынша 4 жылдық оқуға қабылданған 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 

түлектері оқу кезеңінде 3 жыл оқу мерзімімен сырттай оқу нысанына 

ауыстырылуы мүмкін емес. 

4.7. Білім беру грантын иеленушінің куәлігі негізінде мемлекеттік 

білім беру тапсырысы бойынша оқитын және жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім алу үдерісінде босаған бос білім беру гранты бойынша 

оқуға ауыстырылған студенттер оқудан шығарылған студентті оқуға бөлінген 

квотаға қарамастан (ауыл жастары қатарындағы азаматтар үшін квота, 

"Мәңгілік Ел жастары – индустрияға!" жобасы шеңберіндегі квота және т. 

б.)университетті бітіргеннен кейін мемлекеттік білім беру ұйымында кемінде 

үш жыл жұмыс істейді. 

4.8. Студенттерді, магистранттарды резидент басқа ЖОО-дан ұлттық 

ЖОО-ғa ауыстыру ақылы негізде жүзеге асырылады. Бұл ретте, студенттің 

ҰБТ немесе КТ сертификатындағы балл саны кемінде 65 балл, ал "Білім 

беру" мамандықтарының топтары бойынша кемінде 60 балл және үлгерімнің 

орташа балы (GPA - GradePointAverage (Грейд Пойнт Эверейдж)) осы ұлттық 

ЖОО – да белгіленген ауысу балынан төмен емес болуы тиіс. 

4.9. Білім алушыларды шетелдік ЖОО-дан Ө.Сұлтанғазин атындағы 

ҚМПУ-ға ауыстыру осы Қағиданың 3.6-тармақшада көрсетілген құжаттарды 

ұсынған кезде ақылы негізде жүзеге асырылады. 

4.10. Білім алушыны Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ-дан басқа 

ЖОО-ға ауыстыру рәсімі келесі тәртіппен жүзеге асырылады: 

1) басқа жоғары оқу орнына ауысқысы келетін білім алушы 

университет ректорының атына ауысу туралы өтініш береді және ауысуға 

мөрмен бекітілген жазбаша келісім алғаннан кейін оны қызығушылық 

танытқан ЖОО басшысына өтініш білдіреді; 

2) қабылдаушы ЖОО басшылығының атына ауысу туралы өтінішке 

транскрипт, білім беру гранты иегері куәлігінің көшірмесі қоса беріледі; 

3) қабылдаушы ЖОО білім алушының жеке ісіне сұрау салады. 

Студентті қабылдайтын ЖОО тарапынан сұраныс болмаған жағдайда, тіркеу 

Офисі өзінің бұйрығымен студентті академиялық кезең басталғанға дейін 

оқудан шығаруға құқылы. 

 



 «Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университеті» ШЖҚ РМК 
Күні: 22.04.2020 Басылым: үшінші 

Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университетінде білім алушыларды 

ауыстыру және қайта қабылдау ережелері 

П ҚМПУ  69 8-ден  6 бет 

 

4) қабылдаушы ЖОО-ның сұранысы негізінде басқа ЖОО-ға 

ауысуына байланысты білім алушыны оқудан шығару туралы бұйрық 

шығарылады. 

4.11. Мемлекеттік білім беру тапсырысының қаражаты есебінен 

қысқартылған оқу мерзімімен (3 жыл) білім беру бағдарламалары бойынша 

білім алушылар бір оқу нысанынан екіншісіне ауысу кезінде гранттан 

айырылады және оқуды ақылы негізде жалғастырады. 

4.12. Білім алушыны басқа ЖОО-дан ауыстыру рәсімі мынадай 

тәртіппен жүзеге асырылады: 

1) білім алушы өзі оқитын ЖОО ректорының атына ауысу туралы 

өтініш береді және ауысуға мөрмен бекітілген жазбаша келісім алғаннан 

кейін Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ-ға өтініш білдіреді; 

2) ауыстыру туралы өтінішке транскрипт, білім беру гранты иегері 

куәлігінің және ҰБТ сертификатының көшірмелері қоса беріледі; 

3) ұсынылған құжаттар негізінде оқу жоспарларындағы пәндердің 

айырмашылығы анықталады және меңгерілген пререквизиттерге сәйкес оқу 

жылы анықталады, меңгерілген кредиттерді қайта есептеу жүргізіледі және 

білім алушының жеке оқу жоспары бекітіледі; 

4) үш жұмыс күні ішінде білім алушы бұрын оқыған ЖОО-ға оның 

жеке ісін жіберу туралы жазбаша сұраныс жіберіледі; 

5) ауыстыру туралы бұйрық шығарылады. 

4.13. Оқу кезінде пайда болған аурудың нәтижесінде осы мамандықта 

оқуға тыйым салу туралы дәрігерлік-консультациялық комиссияның 

қорытындысы бар білім беру гранты бойынша білім алушы бір мамандықтан 

екіншісіне білім беру тапсырысы бойынша бар бос орынға ауыстырылады. 

 

5. Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ-да білім алушыларды қайта 

қабылдау тәртібі 

 

5.1. Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ білім алушылары оқудан 

шығарылғаннан кейін, бірінші академиялық кезеңді толық аяқтаған жағдайда 

қайта қабылданады. 

5.2. Білім беру қызметін көрсету шартының талаптарын 

орындамағаны үшін оқудан шығарылған ақылы негізде білім алушы осы 

берешекті өтеген жағдайда оқудан шығарылған сәттен бастап төрт апта 

ішінде сол топқа университет студенттері қатарына қайта қабылданады. 

5.3. Білім алушылар қатарына қайта қабылдау тек ақылы негізде 

жүзеге асырылады. Ө.Сұлтанғазин атындағы КГПУ-ға қайта қабылдау 

мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: 
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1) қайта қабылданғысы келетін тұлға міндетті түрде пәндер 

мазмұнымен, олардың көлемі (сағаты, несиелері) және бағалары бар оқуды 

растайтын құжаттарды (транскрипт, академиялық анықтама, сынақ 

кітапшасының көшірмесі және т. б.) ұсынады; 

2) ұсынылған құжаттар негізінде оқу жоспарларындағы пәндердің 

айырмашылығы анықталады және меңгерілген пререквизиттерге сәйкес оқу 

жылы белгіленеді, білім беру бағдарламасына сәйкес игерілген кредиттерге 

қайта сынақ жүргізіледі және білім алушының жеке оқу жоспары бекітіледі; 

3) оң шешім қабылданған жағдайда қайта қабылданушы оқу 

пәндеріндегі айырмашылық көрсетілетін оқуға қайта қабылдау туралы өтініш 

жазады; 

4) оқуға қайта қабылдау туралы бұйрық шығарылады. 

5.4. Білім беру бағдарламасының, жұмыс және жеке оқу 

жоспарларының талаптарын орындамаған бітіруші курстың білім алушылары 

оқудан шығарылғаннан кейін, егер олар бірінші академиялық кезеңді толық 

аяқтаса және тек қана ерте таңдаған жеке оқу жоспарына сәйкес ақылы 

негізде қайта қабылдау жүзеге асырылады. Бұл ретте білім алушының оқуы 

үшін төлем сомасы бір кредиттің бекітілген құнына ЖОЖ-да жоспарланған 

кредиттер санының тең болуына белгіленеді. 

 

6. ҚОТ жағдайында Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ-да білім 

алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау рәсімі 

 

6.1. Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ-да ауысу және қайта қабылдау 

рәсімі қашықтағы режимде мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: 

1. ауысуға немесе қайта қабылдануға ниет білдірген білім алушы 

өтінішті міндетті түрде пәндер, олардың көлемі (сағаты, несиелері) және 

бағалары бар оның оқуын растайтын құжаттармен (транскрипт, академиялық 

анықтама, сынақ кітапшасының және т. б. көшірмесі) kgpi118@mail.ru 

поштасына жібереді; 

2. ұсынылған құжаттар негізінде оқу жоспарларындағы пәндердің 

айырмашылығы анықталады және игерілген пререквизиттерге сәйкес оқу 

жылы белгіленеді, білім беру бағдарламасына сәйкес игерілген кредиттерді 

қайта есептеу жүргізіледі және білім алушының жеке оқу жоспары бекітіледі; 

3. ауыстыру немесе қайта қабылдау туралы бұйрық шығарылады; 

5) тіркеу офисі  білім алушының поштасына оқу пәндеріндегі 

айырмашылықты көрсете отырып, ауыстыру немесе қайта қабылдау туралы 

бұйрықтан көшірмені, сондай-ақ "Платонус" ААЖ жеке кабинетіне кіру үшін 

логин мен пароль жібереді. 
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6.2. Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ-да оқудан шығару рәсімі 

қашықтағы режимде мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:  

1. оқудан шығуға ниет білдірген білім алушы өтінішті 

kgpi118@mail.ru поштасына жібереді; 

2. өтініш негізінде білім алушыны Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ 

білім алушылары құрамынан шығару туралы бұйрық шығарылады; 

3. тіркеу офисі білім алушының поштасына Ө.Сұлтанғазин атындағы 

ҚМПУ білім алушыларының құрамынан шығару туралы бұйрықтан 

көшірмені жібереді. 


