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ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ 

 

ЖОО ААЖ Жоғары оқу орнының автоматтандырылған ақпараттық 

жүйесі  (сайт, Platonus) 

«Platonus» ААЖ  Институттың білім беру порталы 

АЗИ/Институт Қазақстан Республикасы ІІМ  

М. Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты 

ДКК Дәрігерлік-консультациялық комиссия 

МАК Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы 

МЖМС Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің Мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарты 

ҚОТ Қашықтықтан оқыту тобы 

МЕК Мемлекеттік емтихан комиссиясы 

ҚА Қорытынды аттестаттау 

ЖОЖ Жеке оқу жоспары 

ПОӘҚЕК Пәнді оқу-әдістемелік қамтамасыз ету картасы 

ҚР ІІМ Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі 

ҚР ДСМ Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 

министрлігі 

ҚР ҚМ Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі 

ҚР БҒМ Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрлігі  

ЖАОК Жаппай ашық онлайн курсы 

ІІО Ішкі істер органдары 

ОПҚЕҰБ Оқу процесін қамтамасыз етуді ұйымдастыру бөлімшесі 

КСБ Кадр саясаты бөлімі 

БСМжББ Білім сапасын мониторингілеу және бақылау (бағалау) 

бөлімшесі 

БББ Білім беру бағдарламасы 

ПОҚ Профессорлық-оқытушылар құрамы 

БӨЖ/КӨЖ/ТӨЖ Білім алушының өзіндік жұмысы/ 

Курсанттың өзіндік жұмысы/ 

Тыңдаушының өзіндік жұмысы 

ОБӨЖ/ОКӨЖ 

/ОТӨЖ 

Оқытушының жетекшілігімен орындалатын білім 

алушының өзіндік жұмысы/ 

Оқытушының жетекшілігімен орындалатын курсанттың 

өзіндік жұмысы/ 

Оқытушының жетекшілігімен орындалатын 

тыңдаушының өзіндік жұмысы 
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ОЖЖ Оқу жұмыс жоспары 

ОЖБ(с)  Оқу жұмыс бағдарламасы (силлабус) 

ПОӘК Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

МОӘК Мамандықтың оқу-әдістемелік кешені 

ОӘК Оқу-әдістемелік кеңес 

ҒК Ғылыми кеңес 

ОӘО Оқу-әдістемелік орталығы 

ОДКК Орталықтандырылған дәрігерлік- консультациялық 

комиссия 

GPA Үлгерімнің орташа балы (Grade Point Average) 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Академиялық 

процесс 

Жоғары оқу орындарында білім беру, ғылыми, 

әдістемелік және тәрбие қызметін біріктіретін 

процесс 

Академиялық 

дәрежесі 

Қорытынды мемлекеттік аттестаттау нәтижелері 

бойынша ЖОО түлегіне берілетін тиісті оқу 

бағдарламасын меңгеру дәрежесі 

Академиялық 

ұтқырлық 

Білім алушыларды немесе оқытушыларды оқыту 

немесе зерттеулер жүргізу үшін белгілі бір 

академиялық кезеңге: семестрге, немесе оқу жылына 

өз ЖОО-да немесе басқа ЖОО-да оқуын жалғастыру 

үшін кредиттер түрінде меңгерген білім беру 

бағдарламаларын міндетті түрде қайта тапсыра 

отырып, басқа жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе 

шетелде) ауыстыру 

Академиялық 

күнтізбе 

Оқу жылы ішінде демалыс күндерін (каникулдар 

мен мерекелерді) көрсете отырып, оқу және бақылау 

іс-шараларын, практикаларды өткізу күнтізбесі 

Академиялық 

демалыс 

Академиялық демалыс – бұл білім алушылар 

(курсанттар мен тыңдаушылар) науқастанған, бала 

туылған, бала асырап алған, әскери қызметке 

шақырылған жағдайларда өз оқуын уақытша 

тоқтататын кезең. 

Академиялық кезең Білім беру ұйымы үш нысанның бірінде дербес 

белгілейтін теориялық оқыту кезеңі: семестр, 

триместр, тоқсан 

Білім алушының 

академиялық 

рейтингі 

Аралық аттестаттау нәтижелері бойынша жасалатын 

пәндердің оқу бағдарламасы білім алушылардың 

меңгеру деңгейінің сандық көрсеткіші 

Академиялық 

транскрипт 

Білім алушының әріптік және сандық мәндегі 

кредиттері мен бағалары, көтермелеулері мен 

жазалары көрсетілген тиісті оқу кезеңінде өтілген 

пәндердің тізбесін қамтитын, белгіленген нысандағы 

құжат 

Академиялық сағат ПОҚ-тың білім алушылармен оқу сабақтарының 

барлық түрлеріндегі кесте бойынша немесе жеке 

бекітілген кесте бойынша байланыс жұмысының 

уақыты 
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Апелляция Білім алушылардың білімін объективті емес бағалау 

жағдайларын анықтау және жою үшін жүргізілетін 

рәсім 

Академиялық 

адалдық 

Білім беру бағдарламаларын игеру және білім беру 

қызметін жүзеге асыру кезінде, оның ішінде 

жазбаша жұмыстарды (бақылау, курстық, эссе) 

орындау кезінде, өз ұстанымын білдіру кезінде, 

білім беру процесіне қатысушылар арасындағы өзара 

қарым-қатынастарда мінез-құлық нормаларын 

белгілейтін құндылықтар мен қағидаттар жиынтығы 

Академиялық 

үлгермеушілік 

Өтелмеген академиялық берешек, кәсіптік практика 

бағдарламасының орындалмауы, практиканың 

барлық түрлерінің қорғалмауы, мемлекеттік емтихан 

тапсырмауы немесе дипломдық жұмыстың, 

магистрлік диссертацияның (жобаның) қорғалмауы, 

сол сияқты оларды қорғауға жібермеу, жұмыс оқу 

жоспарының орындалмауы, сондай-ақ үлгерімнің 

жинақталмаған өту баллы 

Асинхронды оқыту Білім мен дағдыларды беру процесі белгілі бір орын 

мен уақытқа байланысты емес оқыту форматы 

Бакалавр Бакалавриаттың білім беру бағдарламасын 

меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже 

Бакалавриат «Бакалавр» академиялық дәрежесі берілетін жоғары 

кәсіптік білім деңгейі 

Қашықтықтан білім 

беру технологиясы 

(ҚБТ) 

Білім алушы мен оқытушының жанама 

(қашықтықта) немесе толық емес жанама өзара іс-

қимылы кезінде ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар мен телекоммуникациялық 

құралдарды қолдана отырып жүзеге асырылатын 

оқыту 

Қашықтықтан 

оқыту 

Уақыт пен кеңістікте оқытушылар мен білім 

алушылардың өзара және педагогикалық, сондай-ақ 

ақпараттық және телекоммуникациялық 

технологияларды пайдалана отырып оқыту 

құралдарымен өзара іс-қимылының мақсатты түрде 

ұйымдастырылған және келісілген процесі 

Еуропалық 

трансферт (аударым) 

және несие жинақтау 

Білім беру траекториясын, оқу орнын және оқу елін 

ауыстырған кезде білім алушылар игерген оқу 

пәндерін (кредиттермен және бағалармен) 
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жүйесі (ECTS) салыстыру және қайта есепке алу олардың көмегімен 

жүзеге асырылатын пәндерге, курстарға, 

модульдерге білім беру бағдарламаларының 

компоненттеріне сынақ бірліктерін (кредиттерді) 

беру тәсілі 

 

Қорытынды 

аттестаттау 

Білім алушылардың Мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартта көзделген тиісті білім деңгейінің 

бағдарламаларын меңгеру дәрежесін айқындау 

мақсатында жүргізілетін рәсім, оның нәтижелері 

бойынша білім туралы өзіндік үлгідегі құжат 

(диплом) беріледі 

Қорытынды 

бақылау 

Емтихан сессиясы кезеңінде пәнді оқу аяқталғаннан 

кейін жүргізілетін білім алушының оқу жетістіктерін 

тексеру 

Құзыреті Оқу процесінде алған білімді, білік пен дағдыларды 

кәсіби қызметте практикалық қолдану қабілеті. 

Құзыреттілік картасы біліктіліктің компоненттік 

құрамын, оны қалыптастыру технологиясын (осы 

біліктілікті қалыптастыру үшін жұмыс істейтін 

белгілі бір пән қандай міндеттер жиынтығын қояды) 

және бағалауды көрсетеді. 

Кафедра ЖОО-ның ғылыми-оқытушылар құрамының бір 

немесе бірнеше ұқсас оқу пәндері бойынша негізгі 

бірлестігі; ЖОО-ның әкімшілік-құрылымдық 

құрамдас бөлігі болып табылады 

Жоғары білімі бар 

кадрларды даярлау 

бағыттарының 

сыныптауышы 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар 

кадрларды даярлау бағыттарын сыныптау мен 

кодтауды белгілейтін және жоғары білімнің білім 

беру бағдарламаларын іске асыру үшін 

пайдаланылатын құжат 

Кредит Білім алушының / оқытушының оқу жұмысы 

көлемінің біріздендірілген өлшем бірлігі 

Кредиттік оқыту 

технологиясы 

Дербес білім алу деңгейін және дараландыру 

негізінде білімді шығармашылық игеруді, кредиттер 

және оқытудың жинақтаушы жүйесі түріндегі білім 

көлемін есепке алу шеңберінде білім беру 

траекториясын таңдауды арттыратын білім беру 

технологиясы 
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Курстық жұмыс 

(жоба) 

Жеке ғылыми-практикалық жұмыс түрінде 

ұсынылған бейіндік пәндер бойынша білім 

алушылардың алған және меңгерген білімдерін 

бақылау нысаны 

Жаппай ашық 

онлайн курсы 

(ЖАОК) 

Электрондық оқыту технологияларын қолдана 

отырып және интернет арқылы ашық қол жеткізе 

отырып, жаппай интерактивті қатысуымен оқыту 

курсы. 

Ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

Бар білімді кеңейту және жаңа білім алу, ғылыми 

гипотезаларды тексеру, табиғат пен қоғам дамуының 

заңдылықтарын анықтау, жобаларды ғылыми 

жинақтау, ғылыми негіздеу мақсатында ғылыми 

ізденіспен, зерттеулер мен эксперименттер 

жүргізумен байланысты жұмыс 

Ғылыми зерттеулер Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 

нәтижелеріне қол жеткізу мақсатында ғылыми-

зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және 

технологиялық жұмыстар шеңберінде ғылыми және 

(немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілері 

тиісті ғылыми әдістермен және құралдармен жүзеге 

асыратын қолданбалы, іргелі, стратегиялық ғылыми 

зерттеулер 

Білім алушы Жоғары (бакалавриат, жоғары заңгерлік емес) 

білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім 

алатын адам (курсант, білім алушы) 

Міндетті пәндер Білім алушыларға міндетті түрде оқытылатын 

пәндер 

Пәннің сипаттамасы Пәннің мақсаттарын, міндеттерін және мазмұнын 

қамтитын пәннің қысқаша сипаттамасы 

Білім сапасын 

мониторингілеу және 

бақылау (бағалау) 

бөлімшесі 

Білім алушыларды оқытылатын пәндерге жазумен, 

оқытудың барлық кезеңі ішінде олардың барлық оқу 

жетістіктерін тіркеумен айналысатын, білімді 

межелік және қорытынды бақылауды 

ұйымдастыруды қамтамасыз ететін қызмет 

Білім порталы ҚОТ бойынша білім беру процесін ұйымдастыруға 

мүмкіндік беретін әкімшілік-академиялық және оқу-

әдістемелік ақпаратты қамтитын ақпараттық 

ресурстар мен интернет сервистерінің жүйелі-

ұйымдастырылған, өзара байланысты жиынтығы 
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Онлайн бақылау 

(прокторинг) 

Тұлғаны верификациялау және қорытынды 

бақылаудан өту нәтижелерін растау жүйесі 

Пәннің 

бағдарламасы 

Оқытылатын пәннің сипаттамасын, пәннің 

мақсаттары мен міндеттерін, оның қысқаша 

мазмұнын, тақырыптары мен оларды зерделеу 

ұзақтығын, өзіндік жұмыс тапсырмаларын, 

консультациялар уақытын, білім алушылардың 

білімін тексеру кестесін, оқытушының талаптарын, 

білім алушылардың білімін бағалау 

өлшемшарттарын және әдебиеттер тізімін қамтитын 

оқу бағдарламасы. 

Аралық аттестаттау Білім алушылардың оқу пәнін зерделеу аяқталғаннан 

кейін оның бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің 

мазмұнын меңгеру сапасын бағалау мақсатында 

емтихан сессиясы кезеңінде жүргізілетін рәсім 

Кәсіптік практика Оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту, 

оқу-практикалық тапсырмаларды орындау, 

оқытылатын білім беру бағдарламасы бойынша 

практикалық дағдыларды, құзыреттер мен кәсіби 

қызмет тәжірибесін алу, сондай-ақ озық тәжірибені 

игеру мақсатында өткізілетін практика түрі 

Оқу пәніне тіркеу Білім алушыларды алдағы академиялық 

кезеңнің/жылдың оқу пәндеріне тіркеу рәсімі 

Аралық бақылау Пәндер бөлінісінде белгілі бір оқу кезеңі ішінде 

білім алушылардың оқу жетістіктерін аралық 

қорытындылау 

Білім алушының 

өзіндік жұмысы 

(БӨЖ/КӨЖ/ТӨЖ) 

 

Білім алушылардың санатына байланысты тест, 

бақылау жұмыстары, рефераттар түрінде 

бақыланатын оқу-әдістемелік әдебиеттермен және 

ұсынымдармен қамтамасыз етілген, білім 

алушылардың өз бетінше оқуына оқытушы бөлген 

тақырыптардың белгілі бір тізбесі бойынша жұмыс: 

БӨЖ-білім алушының өзіңдік жұмысы, КӨЖ – 

курсанттың өзіндік жұмысы, ТӨЖ – тыңдаушының 

өзіндік жұмысы 

Оқытушының 

жетекшілігімен 

орындалатын білім 

алушының өзіндік 

Оқытушының жетекшілігімен орындалатын білім 

алушының өзіндік жұмысы білім алушы 

оқытушымен байланыста орындайтын аудиториядан 

тыс жұмыс түрі болып табылады: ОБӨЖ – 



 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ 

 М. БӨКЕНБАЕВ АТЫНДАҒЫ АҚТӨБЕ ЗАҢ ИНСТИТУТЫ  
 

 

12 

 

жұмысы 

(ОБӨЖ/ОКӨЖ/ 

ОТӨЖ) 

 

оқытушының жетекшілігімен орындалатын білім 

алушының өзіндік жұмысы, ОКӨЖ – оқытушының 

жетекшілігімен орындалатын курсанттың өзіндік 

жұмысы; ОТӨЖ – оқытушының жетекшілігімен 

орындалатын тыңдаушының өзіндік жұмысы 

Силлабус Пәннің мақсаттары мен міндеттерін, пәннің қысқаша 

мазмұнын, әр сабақтың тақырыптары мен 

ұзақтығын, оқытушының талаптарын, бағалау 

критерийлерін, жұмыстарды тапсыру кестесі мен 

әдебиеттер тізімін қамтитын жұмыс оқу 

бағдарламасы 

Оқытуды басқару 

жүйесі (LMS) 

Электрондық оқыту, виртуалды сыныптар және 

онлайн курстарды қоса алғанда, барлық оқу іс-

шараларын жоспарлауға, өткізуге және басқаруға 

арналған жоғары деңгейлі, стратегиялық шешім 

Синхронды оқыту Білім алушылар мен оқытушылар арасындағы өзара 

іс-қимыл нақты уақыт режимінде жүргізілетін 

онлайн-оқытудың бір түрі. 

Тыңдаушылар Кадрларды алғашқы кәсіптік даярлау, біліктілігін 

арттыру және қайта даярлау курстарында оқитын 

адам 

Аралас оқыту Арнайы электрондық оқу материалдары 

пайдаланылатын дәстүрлі күндізгі оқытуды онлайн 

оқытумен ұштастыру негізінде білім беру процесін 

ұйымдастыру 

Қызметкерлер Білім беру процесіне қатысатын әкімшілік-басқару 

және оқу-көмекші персонал 

Үлгерімнің орташа 

балы 

GPA 

Оқу кезеңінде таңдалған бағдарлама бойынша білім 

алушының оқу жетістіктері деңгейінің орташа 

өлшемді бағасы 

Ағымдағы бақылау Академиялық кезең ішінде силлабусқа сәйкес 

ағымдағы аудиториялық және аудиториядан тыс 

сабақтарда оқытушымен жүргізілетін білімді жүйелі 

тексеру 

Пәннің оқу-

әдістемелік кешені 

Силлабустан, дәріс кешенінен, пәнді зерделеу 

жөніндегі әдістемелік ұсынымдардан, білім 

алушылардың өзіндік жұмысына арналған 

материалдардан, бағалау құралдары мен бағалау 

өлшемшарттарын қоса алғанда, білім алушылардың 
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оқу жетістіктерін бақылау және бағалау жөніндегі 

материалдардан тұратын оқу материалдарының 

кешені; ағымдағы, межелік және қорытынды 

бақылауды ұйымдастыру және өткізу үшін қажетті 

материалдар және цифрлық білім беру ресурстары 

(цифрлық оқу материалдары) 

Оқыту түрі 

 (білім алу) 

Институтта қолданылады: күндізгі бөлім және DOT 

көмегімен қысқартылған 

Сандық білім беру 

ресурстары 

Бұл интерактивті түрде оқытуды қамтамасыз ететін 

пәндер және (немесе) модульдер бойынша 

дидактикалық материалдар: фотосуреттер, 

бейнеүзінділер, статикалық және динамикалық 

модельдер, виртуалды шындық және интерактивті 

модельдеу объектілері, дыбыс жазбалары және басқа 

да цифрлық оқу материалдары 

Электрондық оқыту Ақпараттық және электрондық технологиялар 

көмегімен оқыту жүйесі 
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НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР  

 

Құжаттың атауы Бекіту 

Білім туралы Қазақстан 

Республикасының 

2007ж.27.07 Заңы  

№ 319-ҚРЗ 

«Формальды емес білім беретін, танылған 

ұйымдардың тізбесіне енгізілген ұйымдар беретін 

формальды емес білім арқылы ересектер алған оқу 

нәтижелерін тану қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР БҒМ  

2018ж.28.09. 

№ 508 бұйрығы 

Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу 

процесін ұйымдастыру қағидалары 

ҚР БҒМ  

2011 ж.20.04. 

№152 бұйрығы 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдарында білім алушыларға 

академиялық демалыстар беру қағидалары 

ҚР БҒМ  

2014 ж.04.12.  

№506 бұйрығы 

Қашықтықтан оқыту бойынша бойынша оқу 

процесін ұйымдастыру қағидалары 

ҚР БҒМ  

2015 ж. 20.03 

№137 бұйрығы 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 

әскери, арнаулы оқу орындарында білім 

алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, 

оларға аралық және қорытынды аттестаттау 

жүргізу қағидаларын бекіту туралы 

ҚР ІІМ  

2016 ж.13.01  

№20 бұйрығы 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 

әскери, арнаулы оқу орындарының ақпараттық 

жүйелері мен интернет ресурстарына қойылатын 

талаптарды бекіту туралы 

ҚР ІІМ 

 2016 ж.13.01.  

№21 бұйрығы 

 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 

әскери, арнаулы оқу орындарында оқулық 

басылымдары мен оқу-әдістемелік кешендерді 

дайындау, сараптау, сынамақтан өткізу, басып 

шығару және оларға мониторинг жүргізу 

жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру қағидаларын 

бекіту туралы 

ҚР ІІМ  

2016 ж. 13.01.  

№22 бұйрығы 

 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 

әскери, арнаулы оқу орындары қызметінің 

қағидаларын бекіту туралы 

ҚР ІІМ 

 2016 ж.13.01.  

№23 бұйрығы 
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Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 

әскери, арнаулы оқу орындарына ауыстыру және 

қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы  

ҚР ІІМ  

2016 ж. 13.01.  

№25 бұйрығы 

 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 

әскери, арнаулы оқу орындарында білім беру 

технологияларын қолдана отырып оқу процесін 

ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы 

ҚР ІІМ  

2016 ж.16.01. 

 №32 бұйрығы 

 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 

әскери, арнаулы оқу орындарында оқу процесін, 

оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік 

қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру 

қағидаларын бекіту туралы 

ҚР ІІМ  

2016 ж. 22.01. 

 №52 бұйрығы 

 

Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске 

асырып жатқан Қазақстан Республикасы Ішкі 

істер министрлігінің әскери, арнаулы оқу 

орындарына оқуға қабылдау қағидаларын бекіту 

туралы 

ҚР ІІМ  

2016 ж. 26.01.  

№77 бұйрығы 

 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 

әскери, арнаулы оқу орындарында білім 

алушылардың кәсіптік практикасын және 

тағылымдамасын ұйымдастыру және одан өту 

қағидаларын бекіту туралы 

ҚР ІІМ  

2016 ж. 26.01. 

 №80 бұйрығы 

 

«Қашықтықтан білім беру технологиялары 

бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 

наурыздағы № 137 бұйрығына өзгерістер енгізу 

туралы 

БҒМ 

2016ж.30.05. 

№343 бұйрығы 

 

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары 

қызметкерлерін кәсіптік даярлау, қайта даярлау 

және олардың біліктілігін арттырудың мазмұны 

мен қағидаларын бекіту туралы 

ҚР ІІМ 2016 ж. 20.04. 

№422бұйрығы 

 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу 

жоспарларын бекіту туралы 

ҚР ІІМ  

2019ж.15.11. 

№ 987 бұйрығы 

Әскери міндеттілер мен әскерге 

шақырылушыларды әскери есепке алу қағидалары 

ҚР ҚМ 2017 ж. 24.01. 

№28 бұйрығы 

Ішкі істер органдары, қылмыстық-атқару жүйесі ҚР ІІМ 2017 ж. 29.03. 
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қызметкерлері мен жұмыскерлерінің және 

Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы әскери 

қызметшілерінің жүктеме нормативтерін және 

штат санын бекіту туралы 

№222 бұйрығы 

 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі 

бар кадрларды даярлау бағыттарының 

сыныптауышы 

ҚР БҒМ 2018 ж. 13.10. 

№569 бұйрығы  

 

Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандарты 

ҚР БҒМ 2018 ж.31.10.  

№ 604 бұйрығы (2020 ж. 

28.08. өзгерістермен 

және толықтырулармен) 

Ішкі істер органдарына түсетін адамдар үшін 

алғашқы кәсіптік даярлыққа іріктеу қағидалары 

және оны өту шарттары, сондай-ақ оларды 

алғашқы кәсіптік даярлықтан шығару негіздерін 

бекіту туралы 

ҚР ІІМ 2020 ж. 13.03. 

№211 бұйрығы 

 

Пандемия кезеңінде білім беру ұйымдарында 

covid-19 коронавирустық инфекциясының 

таралуына жол бермеу жөніндегі шараларды 

күшейту туралы 

ҚР БҒМ 2020 ж. 01.04. 

№123 бұйрығы  

 (13.04.2020 жылғы 

толықтыруларымен) 

COVID-19 коронавирустық инфекция 

пандемиясы кезеңінде оқу процесін қашықтықтан 

білім беру технологияларына көшіру кезінде 

білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі 

қосымша шаралар туралы 

ҚР БҒМ 2020 ж. 08.04. 

№135 бұйрығы 

 

COVID-19 коронавирустық инфекциясының 

пандемиясы кезеңінде жоғары және (немесе) 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдарында аралық және қорытынды 

аттестаттауды ұйымдастыру жөніндегі 

әдістемелік ұсынымдар 

ҚР БҒМ 2020 ж. 04.05. 

№179 бұйрығы  

 

Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу 

құжаттамасының нысандарын бекіту туралы 

ҚР ДСМ м.а.  

2020ж. 30.10.  

№ ҚР ДСМ-175/2020 

бұйрығы 
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1.ИНСТИТУТ МИССИЯСЫ 

 

1.1 Қазақстан Республикасы ІІМ М. Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының миссиясы: 

1) Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдары үшін «құқық 

қорғау қызметі» мамандығы бойынша жоғары білімнің білім беру 

бағдарламалары бойынша мамандар даярлау; 

2) Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдары, басқа да құқық 

қорғау және арнайы органдары үшін кадрлардың біліктілігін арттыру және 

оларды қайта даярлау; 

3) Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдарына қызметке 

кандидаттарды алғашқы кәсіптік оқыту; 

4) ақылы қызмет көрсету. 

1.2 Институт қызметінің мақсаттары мен негізгі міндеттері: 

1) ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика 

жетістіктері негізінде тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби 

қалыптастыруға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар 

жасау; 

2) азаматтық пен патриотизмге, өз Отаны – Қазақстан Республикасына 

сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздер мен мемлекеттік тілді құрметтеуге, 

халық дәстүрлерін қастерлеуге, Конституцияға қайшы және қоғамға жат кез 

келген көріністерге төзбеуге тәрбиелеу; 

3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және 

дағдыландыру; 

4) оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру; 

5) білім алушыларды кәсіби ынталандыруды қамтамасыз ету, 

азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау жөніндегі міндеттерді 

шығармашылық шешу рухында тәрбиелеу, қазіргі жағдайда құқықтық 

тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету; 

6) білім алушылар мен қызметкерлердің кәсіби даярлығын, қызметтік-

жауынгерлік қызметтің тиімділігін арттыру, дене бітімін жетілдіру жөніндегі 

іс-шараларды жүзеге асыру; 

7) құқықтың өзекті проблемалары бойынша ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру және жүргізу, ішкі істер органдары мен ведомстволық білім беру 

қызметін жетілдіру, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін құқық қорғау 

органдарының оқу процесіне және практикалық қызметіне енгізу; 

8) заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілердің 

жобаларын әзірлеуге қатысу; 
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9) норма түзушілік және құқық қолдану қызметін жетілдіру жөнінде 

ұсыныстар әзірлеу; 

10) ішкі істер органдарының жеке құрамы мен халық арасында заңдық 

және басқа да ғылыми білімді тарату; 

11) Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің жоғары оқу 

орындарымен, ғылыми-зерттеу мекемелерімен, ғылыми және ғылыми-

техникалық қоғамдарымен ынтымақтастықты нығайту және дамыту; 

12) «Мемлекеттік құпиялар туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңына және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жедел-

іздестіру және өзге де құқық қорғау қызметі саласында кадрлар даярлау 

кезінде мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қорғау жөніндегі 

жұмыстарды жүзеге асыру; 

13) Институт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз 

құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, төтенше 

жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі іс-шараларды жүзеге 

асырады. 

14) құпия іс жүргізуді және құпия ақпаратты өңдеуді ұйымдастыру 

және жүргізу кезінде құпиялылық режимін қамтамасыз ету және сақтау; 

15) институттың оқу және материалдық-техникалық базасын дамыту 

және жетілдіру. 

1.3 Институт өз қызметін Қазақстан Республикасының 

Конституциясына, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі 

«Білім туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарттарын бекіту туралы» 2018 жылғы 31 қазандағы №604 

бұйрығына, Ішкі істер министрлігінің жоғары оқу орындарының білім беру 

қызметін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілеріне және өзге де 

нормативтік құқықтық актілерге, институт Жарғысына, Ғылыми кеңестің, 

жедел кеңестердің шешімдеріне сәйкес институт бастығының нұсқауымен 

жүзеге асырады. 
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2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

2.1 Осы академиялық саясат негізге алынатын ішкі нормативтік құжат 

болып табылады, білім беру саласындағы жоғары ішкі нормативтік құжат 

мәртебесіне ие. 

2.2 Осы академиялық саясат білім беру сапасын арттыруға бағытталған 

білім беру қызметін жоспарлау, ұйымдастыру, басқару, бақылау және оқу 

процесін ұйымдастыру бойынша рәсімдерді айқындайды. 

2.3 Академиялық саясат білім алушыларға, ПОҚ-қа, академиялық 

процесті ұйымдастыруды жүзеге асыратын институттың құрылымдық 

бөлімшелерінің, кафедралардың және жоғары білімнің білім беру процесін 

қолдайтын басқа да бөлімшелер мен қызметтердің басшыларына арналған. 

2.4 Осы академиялық саясат осы Ереженің «Нормативтік құжаттар 

және сілтемелер» бөлімінде көрсетілген нормативтік-құқықтық актілерге 

және институт Жарғысына сәйкес әзірленді. 

2.5 Институт өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес берілген білім беру қызметіне берілген лицензия негізінде жүзеге 

асырады ( №1 қосымша). 

2.6 Академиялық саясат Ғылыми Кеңестің отырыстарында қайта 

қаралады және бекітіледі: 

 - ЖОО-дағы академиялық процесті регламенттейтін нормативтік 

құжаттардың талаптары өзгерген кезде; 

 - институт Жарғысы өзгерген жағдайда; 

 - институттың білім беру қызметін тексеру нәтижелері негізінде; 

 - институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу 

қорытындысы бойынша; 

- оқу орнының атауы, құрылымы және типі өзгерген кезде. 

2.7 Осы академиялық саясат институттың Ғылыми Кеңесінің шешімі 

негізінде немесе жаңа басылыммен ауыстырылғанға дейін қолданылады. 

2.8 Осы академиялық саясаттың түпнұсқасы ОӘО-да сақталады, өзекті 

көшірмесі институттың веб-сайтында барлық қызметкерлер үшін 

электрондық түрде әрдайым қолжетімді. 

2.9 Осы құжатта көрсетілген талаптарды енгізу жауапкершілігі 

олардың процестеріне жауапты бөлімшелерге жүктеледі. 
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3. КОРПОРАТИВТІК ЭТИКА ЕРЕЖЕЛЕРІ 

 

3.1 Корпоративтік этика ережелерінде барлық білім алушылар, 

оқытушылар және институт қызметкерлері сақтауға міндетті қағидаттар 

бекітілген. 

3.2 Ережелер жалпы қабылданған моральдық құндылықтарға, 

азаматтық қоғамның демократиялық идеяларына негізделген қатынастарды 

реттейді. 

3.3 Институттың корпоративтік этика ережелері келесі қағидаттарға 

негізделген: 

1) Адамға құрмет; 

2) Академиялық адалдық; 

3) Корпоративтік ынтымақтастық; 

4) Ортақ мақсатқа қол жеткізудегі ұжымшылдық; 

5) Кәсібилік; 

6) Ардагерлерге қамқорлық; 

7) Еңбекті ынталандыру; 

8) Дамыту және оқыту.  

3.4. Корпоративтік этика ережелерін құрудың мақсаты институтта 

ұжымдық және еңбек шартында көзделген қызметкерлер мен ұйымның өзара 

міндеттемелерін іске асыру үшін өзара құрмет, ізгілік, ғылыми және 

шығармашылық ынтымақтастық атмосферасын құру болып табылады. 

3.5. Корпоративтік этика ережелерінің міндеттері: 

1) Академиялық орта құру және кәсібиліктің өсуі; 

 2) Тұлғаның зияткерлік, мәдени және адамгершілік жағынан дамуын 

қамтамасыз ету; 

 3) Ұжымның әрбір мүшесінің мүдделерін, оның құқықтары мен 

бостандықтарын қорғау; 

 4) Институт ұжымында қолайлы моральдық-психологиялық ахуал 

қалыптастыру және қолдау. 

 2.6 Институт басшылығының міндеттері: 

 1) лауазымдық және функционалдық міндеттерін сапалы орындауға 

ықпал ететін еңбек жағдайларын жасау; 

 2) қызметкерлердің денсаулығын бақылау; 

 3) ПОҚ пен қызметкерлердің ақпараттық ресурстарға қол жеткізуін 

қамтамасыз ету; 

 4) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау, өтініштер бойынша 

белгіленген мерзімдерде қажетті шаралар қолдану; 

 5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл; 
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 6) корпоративтік рухты қалыптастыру; 

 7) этиканы сақтау; 

 8) білім беру бағдарламаларын толық көлемде іске асыру үшін жағдай 

жасау; 

 3.7 Институт қызметкерлерінің міндеттері: 

1) институттың мүддесі мен беделіне нұқсан келтірмеу;  

2) сыбайлас жемқорлыққа және сыбайлас жемқорлыққа жағдай 

туғызатын іс-қимылдарға қарсы әрекет ету; 

3) жалпы қабылданған моральдық-әдептілік нормаларын сақтау; 

4) институт меншігіне ұқыпты қарау; 

5) еңбек тәртібін сақтау; 

6) лауазымдық және функционалдық міндеттерін адал орындау; 

7)  бір-біріне қатысты әдепке жат мінез-құлыққа, негізсіз 

айыптауларға, дөрекілік және әдепсіздік фактілеріне жол бермеу; 

8) құқыққа қайшы теріс қылықтар немесе жалпы қабылданған 

моральдық-этикалық нормалармен сыйыспайтын әрекеттер жасауға жол 

бермеу; 

9) құпия қызметтік ақпаратты жария етпеу. 

3.8 ПОҚ міндеттері: 

1) Институттың беделін қолдау және нығайту; 

2)  білім беру бағдарламалары мен қосымша оқыту шеңберінде білім 

алушылардың білімін, іскерлігін және дағдыларын қалыптастыру бойынша 

өз міндеттерін кәсіби түрде орындау; 

3) жанжалды жағдайларды болдырмау, олар туындаған жағдайда 

оларды дұрыс шешу; 

4) үнемі кәсіби шеберлігін арттыру; 

            5) негізсіз айыптауларға, өнегесіз сипаттағы әрекеттерге, дөрекілік, 

әдепсіздік, адамның қадір-қасиетін қорлау, әдепсіздік фактілеріне жол 

бермеу. 

3.9 білім алушылардың/курсанттардың/тыңдаушылардың міндеттері: 

1) барлық қызметкерлерге қатысты әдептілікті сақтау; 

2) институт имиджін қолдау және нығайту; 

3) оқу тәртібін сақтау; 

4) Институттың дәстүрлерін құрметтеу;  

5) Институттың мүлкіне ұқыпты қарау; 

6) азғындық сипаттағы әрекеттерге, дөрекілікке, күш көрсетуге, 

дөрекілікке, адамдық қадір-қасиетін қорлауға жол бермеу; 

3.10 Жанжалды жағдайларды шешу: 
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1) мүмкін болатын жанжалды жағдайларды кафедра отырыстарында 

немесе құрылымдық бөлімшелерде кезең-кезеңімен шешу қажет; 

2) жанжалдарды шешу кезінде тараптардың түсінігі болуға тиіс; 

3) жанжалдарды шешу ұстанымдарға емес, мүдделерге негізделген; 

  4) жанжалдарды шешуде апелляциялық емес пайымдаулар мен тіл 

тигізуге жол берілмейді. 

    3.11 Корпоративтік этика ережелерін бұзған жағдайда барлық 

қатысушыларға тәртіптік жауапкершілік қарастырылған: 

- ескерту; 

- жеке іске енгізілген ескерту; 

- сөгіс; 

- қатаң сөгіс; 

- білім алушыларды/тыңдаушыларды шығару немесе ПОҚ және 

Институт қызметкерлерімен еңбек шартын бұзу.  

3.12 Осы Қағидалар институттың Ғылыми кеңесінде бекітілген сәттен 

бастап қолданысқа енгізіледі және жаңа қағидалар қабылданған сәтке дейін 

қолданылады. 
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4. АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚ КОДЕКСІ 

 

4.1 Академиялық адалдық кодексі академиялық саясатта білім 

алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды 

аттестаттау жүргізу ережелерінің талаптарына, корпоративтік этика 

ережелеріне сәйкес жасалған. 

4.2 Осы кодекс академиялық адалдықтың негізгі ұғымдары мен 

қағидаттарын, оны қолданудың мақсаттары мен міндеттерін айқындайды, 

білім беру процесіне қатысушылардың академиялық адалдықты сақтау 

жөніндегі құқықтары мен міндеттерін белгілейді, академиялық адалдықты 

бұзу түрлерін және олар жасалған жағдайда шаралар қабылдау тәртібін 

айқындайды. 

4.3 Академиялық адалдық кодексі білім беру процесінің барлық 

қатысушыларына бірдей  болып табылады. 

4.4  Кодекс білім беру қызметін реттейтін нормативтік актілер өзгерген, 

білім беру бағдарламаларының талаптары қайта қаралған жағдайда 

ережелермен толықтырылуы мүмкін. 

4.5 Осы Кодекстің мақсаты академиялық адалдық регламентін белгілеу 

білім беру процесінің барлық қатысушыларында осы Кодексті сақтау 

қажеттілігі туралы түсінігін қалыптастыру болып табылады. 

4.6 Академиялық адалдық саласындағы міндеттер: 

1)  Мамандарды даярлау сапасын арттыруға жәрдемдесу. 

2) Білім алушылардың/курсанттардың/тыңдаушылардың, ПОҚ пен 

қызметкерлердің академиялық адалдығын қамтамасыз етуге мүмкіндік 

беретін жағдайлар жасау. 

            3) Проблемалық мәселелер мен жағдайларды реттеу арқылы 

академиялық адалдықты бұзу жағдайларының алдын алу. 

4.7 Академиялық адалдық қағидалары: 

1) академиялық жұмыста адалдық пен өзара құрметтеуді 

қалыптастыратын негізгі институционалдық құндылық ретінде академиялық 

адалдықты қамтамасыз ету; 

2)  жоғары этикалық құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған 

академиялық адалдықтың әділ және объективті қағидаларын бекіту;  

3) басқа білім беру ұйымдарының верификацияланатын 

транскриптері негізінде білім алушының кредиттерін қайта есепке алудың 

нақты тетігі мен рәсімін айқындау арқылы білім алушының дәйекті және 

үздіксіз оқу траекториясын қамтамасыз ету; 

4) академиялық мәдениетті қалыптастыруға ықпал ететін тәлімгер 

ретінде оқытушының өз білім алушыларына құрмет көрсетуі; 
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5) академиялық адалдықты ілгерілеткені және қорғағаны үшін білім 

беру процесіне қатысушыларды көтермелеу және ынталандыру; 

6) оқытушының пәннің нақты саясатын, білім алушыдан күтілетін 

талаптарды анықтау; 

7) оқытушының білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың 

нақты параметрлерін айқындау; 

8) академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес шаралар қабылдау; 

9) білім алушыларға білім беру, әлеуметтік және психологиялық 

қолдау көрсететін және академиялық адалдық көріністеріне жол бермеуге 

мүмкіндік беретін академиялық орта құру болып табылады. 

10) адалдық – білім беру процесі субъектілерінің өз міндеттерін 

мұқият орындауы. 

11)  автордың және оның құқықтық мирасқорларының құқықтарын 

қорғау – бағаланатын жұмыстарда басқаның сөзін, ойларын дұрыс беру және 

ақпарат көздерін көрсету арқылы авторлықты тану және авторлық құқық 

объектісі болып табылатын туындыларды қорғау; 

12)  ашықтық – айқындық, өзара сенім, білім беру процесінің барлық 

қатысушылары арасында ақпарат және идеялар алмасу; 

            13) теңдік  – білім беру процесінің барлық субъектілерінің құқықтары 

мен бостандықтарын өзара құрметтеу, білім беру процесіне барлық 

қатысушылардың осы Кодексті сақтауы және оны бұзғаны үшін тең 

жауапкершілік.  

              4.8 Академиялық адалдықтың бұзылу түрлері: 

1) Алдау – белгілі бір жағдайларға, оқиғаларға, фактілерге қатысты 

саналы түрде адастыру. 

2) Жалғандық – объектілерді, статистиканы немесе құжаттарды 

жаңылыстыру ниетімен жасау, қиыстырып келтіру немесе ұқсату процесі. 

3) Плагиат – өз еңбегі үшін басқа адамның немесе ғылыми ұжымның 

ғылыми еңбегін беру, сондай-ақ бөтен туындыны өз атымен жариялау, 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында айқындалған 

авторлық құқықты бұзу; 

4) Есептен шығару – білім алушыларды ағымдағы, межелік және 

қорытынды бақылауды, сондай-ақ қорытынды аттестаттауды жүргізу 

процесінде бағаланатын жұмыстарды орындау кезінде пайдалануға тыйым 

салынған материалдарды пайдалану. 

5) Бұрмалау – ақпаратты, мәлімдемелерді немесе деректерді қасақана 

бұрмалау/ауыстыру (жалған медициналық анықтаманы немесе еңбекке 

жарамсыздық парағын беру; білім алушылардың оқу жетістіктері базасына 



 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ 

 М. БӨКЕНБАЕВ АТЫНДАҒЫ АҚТӨБЕ ЗАҢ ИНСТИТУТЫ  
 

 

25 

 

санкцияланбаған қол жеткізу; оқу құжаттарын, деректер мен есептердің 

нәтижелерін қолдан жасау; электрондық және қағаз сынақ кітапшасындағы 

бағалау мен қолды қолдан жасау; барлық деңгейдегі жұмыстар мен 

құжаттардағы бағаларды түзету). 

          6) Бағаланатын жұмыстарды орындау, тестілеу кезінде ақпаратты 

немесе техникалық құрылғыларды заңсыз пайдалану және тарату; 

бағаланатын жұмыстың кез келген жауабын заңсыз жолдармен алу; 

санкцияланбаған жасырын бейне  немесе аудиожазба. 

            4.9 Білім алушылардың құқығы бар: 

1) оқу процесінде өз пікірін еркін білдіруге, ғылыми және оқу 

ақпараты мен идеяларын алу және тарату еркіндігіне құқығы бар. Бұл 

бостандықтарды жүзеге асыру этикалық нормаларды, сондай-ақ заңда 

көзделген және ұлттық қауіпсіздікті, аумақтық тұтастықты немесе қоғамдық 

тәртіпті қорғау, басқа адамдардың беделін немесе құқықтарын қорғау және т. 

б. мүдделерінде қажет шектеулерді сақтау қажеттілігімен ұштасады; 

             2) Академиялық адалдық ережелерін бұзғаны үшін негізсіз 

айыптаудан барлық заңды тәсілдермен өзін қорғауға құқығы бар. 

4.10 Білім алушылар міндетті: 

1) оқу тапсырмаларын орындау кезінде академиялық адалдықты 

мүлтіксіз сақтауға; 

2) анық және сенімді ақпарат көздерін пайдалануға; 

3) бағдарламада және білім алушылардың ЖОЖ-да көзделген жазбаша 

жұмыстарды (рефераттар, курстық жұмыстар, эсселер, практика бойынша 

есептер) авторлық және басқа адамдардың идеяларын көрсете отырып, өз 

идеялары негізінде сапалы орындауға міндетті; 

4) бағаланатын жұмыстардың барлық түрлерін дербес орындауға 

міндетті; 

   5) Институттың Корпоративтік этика ережелері мен жарғысының 

нормаларын сақтауға міндетті. 

4.11 ПОҚ құқығы бар: 

1) білім беру процесіне қатысушылардан академиялық адалдықтың 

негізгі қағидаттарын сақтауды талап етуге; 

2) оқыту процесінде өз пікірін еркін білдіруге, ғылыми ақпарат пен 

идеяларды алу және тарату еркіндігіне. Бұл бостандықтарды жүзеге асыру 

этикалық және корпоративтік нормаларды, сондай-ақ заңда көзделген және 

ұлттық қауіпсіздікті, аумақтық тұтастықты немесе қоғамдық тәртіпті қорғау, 

басқа адамдардың беделін немесе құқықтарын қорғау және т. б. мүдделерінде 

қажет шектеулерді сақтау қажеттілігімен ұштасады. 
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            3) білім алушылардың оқу жұмыстарының (рефераттар, курстық 

жұмыстар, эсселер, тәжірибе бойынша есептер) Академиялық адалдық 

қағидаттарына сәйкестігіне сараптама жүргізу. 

4.12 ПОҚ міндетті: 

1) Академиялық адалдық қағидаларын ұстануға; 

2) сенімді және сенімді дереккөздерді таңдауда білім алушыларды 

оқыту және қолдау көрсетуге; 

  3) институт жарғысының және корпоративтік этика ережелерінің 

нормаларын сақтауға. 

4.13 Білім беру процесіне қатысушылар Академиялық адалдық 

Кодексін бұзғаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылады. 

4.14 Академиялық адалдық қағидалары бұзылған жұмыстар 

қабылданбайды және бағаланбайды. 

4.15 Академиялық адалдық кодексі бұзылған жағдайда білім беру 

процесіне қатысушыларға келесі тәртіптік жазалар қолданылуы мүмкін: 

- жеке іске енгізу арқылы ескерту; 

- сөгіс; 

- қатаң сөгіс; 

  - білім алушыларды/тыңдаушыларды оқудан шығару немесе ПОҚ 

және Институт қызметкерлерімен еңбек шартын бұзу. 

4.16 Осы Кодекс институттың Ғылыми кеңесінде бекітілген сәттен 

бастап қолданысқа енгізіледі және жаңа ережелер қабылданған сәтке дейін 

қолданылады. 
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5. ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

 

5.1 Курсанттар мен білім алушыларды қабылдау тәртібі Жоғары 

білімнің білім беру бағдарламаларын іске асырып жатқан Қазақстан 

Республикасы Ішкі істер министрлігінің әскери, арнаулы оқу орындарына 

оқуға қабылдау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. 

5.2 Тыңдаушыларды алғашқы кәсіптік даярлау курстарына қабылдау 

тәртібі Ішкі істер органдарына түсетін адамдар үшін алғашқы кәсіптік 

даярлыққа іріктеу қағидаларына және оны өту шарттарына сәйкес, сондай-ақ 

олардың бастапқы кәсіптік даярлықтан шығарылуы негізінде жүзеге 

асырылады. 

5.3  ІІО қызметкерлері қатарынан кадрлардың біліктілігін арттыру және 

оларды қайта даярлау курстарына тыңдаушыларды қабылдау тәртібі 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдары қызметкерлерін кәсіптік 

даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттырудың мазмұны мен 

қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. 

5.4 Институт барлық түсу емтихандарын өткізу рәсімдерінің 

ашықтығын, бағалаудың объективтілігі мен әділдігін қамтамасыз етеді. 

Қабылдау комиссиясы барлық талапкерлерге тең жағдай жасайды және 

емтихан тапсырушы талапкерлердің қабылдаудың барлық мәселелері 

бойынша уақтылы хабардар болуын қамтамасыз етеді. 

5.5 Институт жалпыға бірдей қабылданған мінез-құлық этикасы 

нормалары мен ережелерінің сақталуын, адалдық пен сыбайлас жемқорлық 

көріністеріне төзбеушілікті көрсетеді және барлығын оқыту процесінде де, 

бүкіл өмірде де осы қағидаттарды ұстануға шақырады. 

5.6 Ішкі емтихандарды өткізу рәсімі білім алушылар мен 

тыңдаушыларды іріктеу кезінде шешімдер қабылдау үшін пайдаланылатын 

нақты белгіленген критерийлерге негізделген. 

5.7 ІІМ арнаулы оқу орындарына күндізгі оқу нысаны бойынша орта 

білімі бар, он алты жасқа толған, өзінің жеке, моральдық, іскерлік, кәсіби 

қасиеттері, денсаулық жағдайы мен дене бітімінің дамуы, білім деңгейі 

бойынша өзіне жүктелген лауазымдық міндеттерді орындауға қабілетті 

Қазақстан Республикасының азаматтары қабылданады. 

5.8 ІІМ арнаулы оқу орындарына қысқартылған мерзіммен білім беру 

бағдарламалары бойынша Қашықтықтан оқытуға «Құқық», «Құқықтану» 

мамандықтары бойынша жоғары білімі бар адамдарды қоспағанда, 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білімі бар 

ішкі істер органдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілері 

қабылданады. 
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5.9 Арнайы оқу орындарына күндізгі оқу нысанына қабылдау әскери 

қызметшілер мен әскери қызметте тұрмайтын азаматтар қатарынан 

кандидаттар әскери қызмет өткеру орны (тұрғылықты жері) бойынша екі 

блок бойынша Ұлттық бірыңғай тестілеуді (бұдан әрі-ҰБТ) тапсырады:  

- бірінші блок – (Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық және 

оқу сауаттылығы (оқу тілі) 

- екінші блок – (екі бейіндік пән) 

Әскери оқу орнына қабылдау конкурстық негізде 4 кезеңде жүзеге 

асырылады: 

- 1-кезең ӘДС қағидаларына сәйкес оқуға кандидаттарды түпкілікті 

медициналық куәландыру;  

- 2-кезең кәсіби және психологиялық іріктеу; 

- 3-кезең кандидаттарды дене шынықтыру көрсеткіштері бойынша 

іріктеу; 

- 4-кезең конкурстық іріктеу және әскери оқу орнына қабылдау     

5.10 Қысқартылған мерзіммен білім беру бағдарламалары бойынша 

арнайы оқу орындарына қашықтықтан оқуға қабылдау конкурс арқылы және 

әңгімелесу нәтижелері бойынша жүргізіледі. 

5.11 ҚБТ қолдана отырып, қысқартылған оқу мерзімімен білім беру 

бағдарламаларына түсетін кандидаттармен әңгімелесуді қабылдау 

комиссиясы жүргізеді. 

5.12 Оқыту мерзімі қысқартылған білім беру бағдарламаларына түсетін 

кандидаттармен әңгімелесу ҚБТ қолдана отырып, ішкі істер органдарының 

қызметін регламенттейтін қолданыстағы заңнаманы білуін тексеру үшін 

бейнеконференц байланысты пайдалану арқылы онлайн режимінде 

өткізіледі: 

1) Қазақстан Республикасының Конституциясы; 

2) «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;  

3) «Ішкі істер органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;  

4)«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы; 

5) Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі. 

5.13 Бейнеконференцияда пайдаланушыларды (кандидаттарды) 

сәйкестендіруді қабылдау комиссиясы қызметтік куәлікті көрсеткен кезде 

жүзеге асырады. 

5.14 Қабылдау білім беру бағдарламалары мен тіл бөлімдері бойынша 

бөлек жүргізіледі. 

5.15 Қабылдау комиссиясының шешімі негізінде институт бастығының 

оқуға қабылдау туралы бұйрығы шығарылады. 
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6. АУЫСТЫРУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚАБЫЛДАУ 

 

6.1 Білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау тәртібі 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің әскери, арнаулы оқу 

орындарына ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларына сәйкес жүзеге 

асырылады. 

6.2 Білім алушыларды ІІМ арнаулы оқу орындарына ауыстыру: 

1) курстан курсқа; 

2) бір оқыту нысанынан екіншісіне; 

3) бір тілдік бөлімшеден екіншісіне; 

4) басқа жоғары оқу орындарынан. 

6.3 Білім алушыларды ЖОО-дан ІІМ арнаулы оқу орындарының бос 

қабылдау орындарына ауыстыру каникул кезеңінде жазғы емтихан 

сессиясының (аралық аттестаттаудың) қорытындысы бойынша оқу жылының 

нәтижелерін және ІІМ арнаулы оқу орындарында белгіленгеннен төмен емес 

үлгерімнің орташа балын тиісті курста бос орындар болған кезде сол курсқа 

ауыстыру балын ескере отырып, конкурстық негізде жүзеге асырылады. 

6.4 Егер оқу жоспарларындағы айырмашылық 30 кредиттен аспайтын 

болса, ауыстыру және қайта қабылдау сол академиялық кезеңде жүзеге 

асырылады. 

6.5 Білім алушыларды ІІМ әскери, арнаулы оқу орындарына ауыстыру 

және қайта қабылдау кезінде олардың алдыңғы академиялық кезеңдерде 

оқыған жұмыс оқу жоспарлары пәндеріндегі академиялық айырмашылық 

айқындалады. 

6.6 Игерілген кредиттерді қайта есептеу үшін институт бастығының 

оқу жұмысына жетекшілік ететін орынбасарының өкімімен ұсынылған 

құжаттар негізінде пәндер мен оқыту курсының айырмашылығын 

анықтайтын факультетке беріледі. 

6.7 Комиссия құрамына ББ кафедрасының бастықтары мен 

оқытушылары кіреді, комиссия жұмысын Институт бастығының оқу 

жұмысына жетекшілік ететін орынбасары басқарады.  

6.8 Игерілген кредиттерді қайта есептеу білім беру бағдарламаларын, 

игерілген пәндер тізбесінің мазмұнын, олардың көлемін, алған білімін, 

іскерлігін, дағдылары мен құзыреттерін, сондай-ақ оқыту нәтижелерін 

салыстыру негізінде жүзеге асырылады.  

6.9 Комиссияның шешімі транскрипте/академиялық 

анықтамада/дипломға қосымшада көрсетілген оқу нәтижелерін білім беру 

бағдарламасының оқу жоспарымен салыстыру негізінде қабылданады және 

хаттамамен ресімделеді. 
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6.10 БСМжББ комиссиясының шешімі негізінде ағымдағы оқу жылына 

ЖОЖ қалыптастырады. 

6.11 Оқу жоспарлары бойынша игерілген кредиттерді қайта есептеу 

кезінде: 

1) қорытынды бақылау нысандарындағы айырмашылық назарға 

алынбайды; 

2) кредиттер санындағы айырмашылық пән мазмұнының біртұтастығы 

кезінде ескерілмейді, пән білім алушы ауысатын/қайта қабылданатын оқу 

жоспарында көзделген кредиттер санына есептеледі. 

6.12 Келесі курсқа ауысу GPA ең төменгі шекті өту балын жинаған 

жағдайда оқу жылының (аралық аттестаттау) қорытындысы бойынша жүзеге 

асырылады.   

6.13 Оқу курстары мен білім беру бағдарламалары бөлінісінде GPA өту 

балының деңгейі үлгерімнің орташа балын (GPA) айқындау туралы тиісті 

Ережеде белгіленеді.  

6.14 Бітіруші курсқа ауысу үшін қосымша міндетті шарт барлық оқу 

кезеңі үшін академиялық қарыздың болмауы болып табылады. 

6.15 Ағымдағы жылы белгіленген ауысу GPA балын жинай алмаған 

білім алушылар оқу жылының қорытындысы бойынша қайта тапсыруды 

ескере отырып, академиялық үлгермегендігі үшін институттан шығарылады.  

6.16 Академиялық демалыста жүрген білім алушылар сол оқу курсына 

қайта қабылданады. Бұл жағдайда пәннің мазмұны сәйкес келген жағдайда 

оның кредиттілігінің айырмашылығы ескерілмейді. Академиялық 

демалыстан шыққан білім алушы оқу жоспарлары пәндеріндегі 

айырмашылықты аралық аттестаттау кезеңінде белгіленген тәртіппен 

тапсырады. 

6.17 Академиялық демалыстан денсаулық жағдайы бойынша оралған 

білім алушы кезекті академиялық кезең басталғанға дейін институт 

бастығының атына академиялық демалыстан шығу туралы өтініш береді 

және науқасты бақылаған емдеу ұйымынан денсаулық жағдайы туралы 

ОӘДК анықтамасын ұсынады. 

6.18 Егер академиялық демалыстан шығу немесе академиялық 

демалысқа шығу күні академиялық кезеңнің басталуымен немесе 

аяқталуымен сәйкес келмесе, онда білім алушы жеке кесте бойынша барлық 

оқу тапсырмаларын орындап, рұқсат алу рейтингіне қажетті балдарды 

жинауы тиіс. 

6.19 АА-ға қайта қабылдау туралы өтініш АА басталғанға дейін екі 

апта бұрын келесі оқу жылынан ерте қаралмайды. 
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6.20 ОӘДК анықтамасының өтініші негізінде кадр саясаты бөлімі білім 

алушыны қабылдау туралы бұйрық шығарады. 

 

7. БІЛІМ АЛУШЫЛАР ҚҰРАМЫНАН ШЫҒАРУ 

 

7.1 Білім алушылар ЖОО-дан, сондай-ақ ІІО-дан келесі жағдайларда 

шығарылуы мүмкін: 

1) өз қалауы бойынша; 

2) академиялық үлгермегені үшін; 

3) оқу тәртібін бұзғаны үшін; 

4) Осы академиялық саясатта көзделген институттың Академиялық 

адалдық қағидаларын бұзғаны үшін; 

5) Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің әскери, арнаулы 

оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға 

аралық және қорытынды аттестаттау жүргізу қағидаларының 89, 133-

тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады. 

7.2 Өз еркімен оқудан шығару оқу жылы ішінде тиісті факультет 

бастығының және академиялық жұмысқа жетекшілік ететін бастықтың 

орынбасарының қолы қойылған, институт бастығының атына жазылған білім 

алушының жазбаша баянаты негізінде жүргізіледі. Оқудан шығару туралы 

баянатты институт бастығы берілген (тіркелген) сәттен бастап жұмыс күні 

ішінде қарайды және институт бастығының бұйрығымен ресімделеді. 

7.3 Академиялық үлгермеушілігі үшін оқудан шығару егер білім 

алушылар Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің әскери, 

арнаулы оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, 

аралық және қорытынды аттестаттау жүргізу қағидаларының 26, 43, 54, 79-

тармақтарының талаптарын орындамаған жағдайларда жүзеге асырылады. 

Оқудан шығару факультет бастығының академиялық жұмысқа 

жетекшілік ететін орынбасарының «рұқсат беру рейтингінің оң бағасын ала 

алмағандар ретінде оқудан шығару», «екінші қайта тапсыру қорытындысы 

бойынша «қанағаттанарлықсыз» деген баға алғандар ретінде оқудан 

шығару», «емтиханды қайта тапсырғаннан кейін ең төменгі көшіру балын 

(GPA) жинай алмағандар ретінде оқудан шығару», «Қазақстанның қазіргі 

заманғы тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханнан 

«қанағаттанарлықсыз» деген баға алғандар ретінде немесе «академиялық 

үлгермеушілігі үшін» деген тұжырымдары бар ұсынымы негізінде 

жүргізіледі. 

7.4 Оқу тәртібін бұзғаны үшін ақша аударуға негіз болып табылады: 
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1) оқу сабақтарын дәлелсіз себептермен жүйелі түрде өткізіп алу (бір 

академиялық кезеңде 36 және одан да көп сағат).  

Ескертпе: 

 медициналық мекемелер берген анықтамамен расталуға тиіс денсаулық 

жағдайы бойынша рұқсаттамалар сабақтардың өткізілмеуінің дәлелді 

себептері болуы мүмкін; іссапар куәлігімен немесе жұмыс орнынан іссапарға 

жіберу туралы анықтамамен расталған шетелдік немесе қызметтік іссапарға 

шығу (ҚБТ қолдана отырып білім алушылар үшін); институт басшылығының 

келісімімен республикалық деңгейдегі спорттық және басқа да іс-шараларға 

қатысу; форс-мажорлық мән-жайлар (дүлей зілзалалар, эпидемия, ТЖ). 

Оқудан шығару тиісті факультет бастығының «оқу тәртібін бұзғаны 

үшін оқудан шығарылсын» деген тұжырымы бар бастықтың академиялық 

жұмысқа жетекшілік ететін орынбасарының қолы қойылған ұсынымы немесе 

уәкілетті комиссияның қорытындысы негізінде жүргізіледі. 

2) алмасу бағдарламалары бойынша тағылымдамадан өту шарттарының 

бұзылуы және т.б. оқудан шығару қабылдаушы Тараптың жазбаша 

хабарламасы, қызметтік тергеу қорытындысы және жазалау туралы бұйрық 

негізінде жүргізіледі. 

7.5 Институттың Ішкі тәртіп ережелерін және Жарғысын бұзғаны үшін 

оқудан шығару көрсетілген құжаттардың талаптарын бұзған жағдайда 

жүргізіледі. Оқудан шығару «Ішкі тәртіп ережелерін және/немесе институт 

Жарғысын бұзғаны және/немесе тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін оқудан 

шығарылсын» деген тұжырымы бар бастықтың оқу жұмысына жетекшілік 

ететін орынбасарының қолы қойылған тиісті факультет бастығының 

ұсынымы немесе уәкілетті комиссияның қорытындысы негізінде жүргізіледі. 

7.6 Институттың Академиялық адалдық ережелерін бұзғаны үшін 

оқудан шығару тиісті бұзушылық туралы актінің немесе уәкілетті комиссия 

қорытындысының негізінде жүргізіледі. Оқудан шығару уәкілетті 

комиссияның «Академиялық адалдық қағидаларын бұзғаны үшін оқудан 

шығарылсын» деген тұжырымы негізінде жүргізіледі. 

7.7 Институттан шығарылғандарға «ҚР ішкі істер органдарында қызмет 

өткерудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы ІІМ-нің 2011 

жылғы 27 мамырдағы № 246 бұйрығы негізінде бұйрықтан үзінді көшірме 

беріледі. 
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8. АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ 

 

  8.1 Болон процесінің негізгі қағидаларының бірін іске асыру – бұл 

академиялық ұтқырлық қағидаты. Институт белгілі бір академиялық кезең 

ішінде басқа білім және ғылым ұйымында (ел ішінде немесе шетелде) 

жүргізілген оқу және/немесе зерттеу жұмысы бойынша кредиттерді міндетті 

түрде қайта тапсыра отырып, ғылыми зерттеулерді оқытуды немесе жүргізуді 

көтермелейді. 

8.2 Академиялық ұтқырлық білім беру немесе ғылыми 

тағылымдамалар түрінде жүзеге асырылады. 

8.3 Білім беру (академиялық) тағылымдамасы – білім алушының жеке 

жоспары немесе халықаралық (оның ішінде бірлескен) білім беру 

бағдарламасы негізінде оқыту, біліктілігін арттыру немесе қайта даярлау, 

онда басқа отандық немесе шетелдік ЖОО-да зерделеу болжанатын пәндер 

көрсетіледі. 

8.4 Ғылыми (зерттеу) тағылымдама – диплом жұмысын, мамандық 

бойынша диссертация, монография жазу және/немесе кітапхана қоры мен 

басқа да жоғары оқу орындары мен елдердің өзге де ресурстары негізінде 

оқулық, оқу құралын дайындау үшін ғылыми-теориялық және ғылыми-

практикалық сипаттағы ақпарат пен материалдарды жинау, талдау жөніндегі 

қызмет. 

 8.5 Академиялық ұтқырлықтың түрлері: жеке, топтық (ұжымдық, 

оқытушының жетекшілігімен немесе топ құрамында өз бетінше), ішкі (ел 

ішінде) академиялық ұтқырлық, сыртқы (халықаралық) академиялық 

ұтқырлық, Ішкі (халықаралық) академиялық ұтқырлық, қысқа мерзімді 

академиялық ұтқырлық (10 күннен 4 айға дейін) және ұзақ мерзімді 

академиялық ұтқырлық (4 айдан 1 жылға дейін). 

8.6 Кредиттік ұтқырлық – Академиялық кредиттер жинақтау 

мақсатында білім алушылардың өз ЖОО-да жалғасып жатқан оқу 

шеңберінде шетелде оқу немесе тағылымдаманың шектеулі кезеңіне ауысуы 

(ұтқырлық кезеңінен кейін білім алушылар оқуды аяқтау үшін өз білім беру 

ұйымына қайтарылады). 

8.7 Институт білім алушыларының шетелдік жоғары оқу орындарында 

білім алуға, ғылыми іссапарға және тағылымдамадан өтуге құқығы бар. 

8.8 Институт білім алушыларының академиялық ұтқырлығы жоғары 

оқу орындары арасындағы шарттар/келісімдер немесе бірлескен жобалар: 

ішкі академиялық ұтқырлық үшін ЖОО жіберетін және қабылдайтын білім 

алушының үш жақты келісімі/шарты және халықаралық академиялық 

ұтқырлық үшін шақыру шеңберінде жүзеге асырылады. 
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8.9 Мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын бағдарламалар 

шеңберінде академиялық ұтқырлыққа қатысу үшін жолдама шетелде, оның 

ішінде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға жіберу қағидаларына сәйкес 

жүзеге асырылады. 

8.10 Кредиттік ұтқырлық бағдарламасы бойынша басқа ұйымда болу 

кезеңін және кейіннен кредиттерді қайта тапсыра отырып, оқуға арналған 

пәндер тізбесін білім алушы институттың білім беру бағдарламасының оқу 

жоспарын ескере отырып, шығарушы кафедрамен келісім бойынша 

айқындайды. 

8.11 Академиялық немесе кредиттік ұтқырлық бағдарламасы бойынша 

басқа ЖОО-да болу Оқуды қаржыландыру көзіне қарамастан тиісті оқу 

семестрі басталғанға дейін 10 күннен кешіктірілмей тиісті бұйрықпен 

ресімделеді. 

8.12 Халықаралық кредиттік ұтқырлыққа қатысу үшін қабылдаушы 

ұйым көздеген деңгейде шет тілін білу қажет. 

 

9. АКАДЕМИЯЛЫҚ ДЕМАЛЫС 

 

9.1 Білім алушыларға академиялық демалыстар беру округтік әскери-

дәрігерлік комиссияның (ОӘДК) немесе дәрігерлік-консультациялық 

комиссияның (ДКК) қорытындысы негізінде 1 жылға дейінгі мерзімге жүзеге 

асырылады. 

9.2 Академиялық демалысты ресімдеуге білім алушының өтініші алдын 

ала беріледі және Институт білім алушыны аралық аттестаттау басталғанға 

дейін қарайды. 

3.3 Академиялық демалыс білім алушыға округтік әскери-дәрігерлік 

комиссияның (ОӘДК) немесе дәрігерлік-консультациялық комиссияның 

(бұдан әрі – ДКК) қорытындысы негізінде ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін 

беріледі. 

9.4 Дәрігерлердің медициналық көрсеткіштер бойынша академиялық 

демалыс беру мүмкіндігі туралы қорытынды шығаруы үшін білім алушы ІІО 

медициналық ұйымына өзі бақылауда болған медициналық мекемеден ауру 

тарихынан толық үзінді ұсынады. 

9.5 ОӘДК немесе ДКК науқастарға және жүкті әйелге академиялық 

демалыс беру қажеттілігі туралы қорытынды немесе денсаулық жағдайы 

бойынша басқа білім беру бағдарламасына оқуға ауыстыру туралы ұсыным 

шығарады. 

9.6 Академиялық демалысты ресімдеу үшін білім алушы (немесе оның 

заңды өкілі) (№2 қосымшаға) сәйкес баянат береді және оны тиісті факультетке 
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ұсынады және академиялық демалыс беру үшін қажетті растайтын 

құжаттарды қоса береді: 

1) ауруы бойынша ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін: «Денсаулық сақтау 

саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. бұйрығымен 

бекітілген №026/е нысанына сәйкес ОӘДК немесе ДКК қорытындысы; 

9.7 Институт академиялық демалыс беруден бас тартады: 

1) білім алушы ұсынған құжаттардың және (немесе) олардағы 

деректердің (мәліметтердің) анық еместігі анықталған жағдайда; 

2) білім алушы құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған және 

(немесе) қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда. 

9.8.Мәселе оң шешілген жағдайда ТКБ үш жұмыс күні ішінде білім 

алушыға басталу және аяқталу мерзімін көрсете отырып, академиялық 

демалыс беру туралы институт бастығының бұйрығын шығарады. 

9.9 Академиялық демалыс берудің ең төменгі мерзімі ОӘДК немесе 

ДКК қорытындысында көрсетілген мерзім болып танылады. 

9.10 Академиялық демалыстан шығу үшін білім алушы академиялық 

демалыс беру мерзімі аяқталғанға дейін бес жұмыс күні бұрын академиялық 

демалыстан шығу себебі бойынша (№3 қосымшаға сәйкес) баянат жазуға 

міндетті, оны тиісті факультетке ұсынады және қажетті растайтын 

құжаттарды қоса береді: 

1) білім алушы науқастануы бойынша академиялық демалыста болған 

кезде: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 

«Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын 

бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген №026/е нысанына сәйкес осы 

мамандық/білім беру бағдарламасы бойынша оқуды жалғастыру мүмкіндігі 

туралы ОӘДК немесе ДКК қорытындысы.; 

2) білім алушы әскери қызметке шақырылуына байланысты 

академиялық демалыста болған кезде: әскери міндеттілер мен әскерге 

шақырылушыларды әскери есепке алу қағидаларына сәйкес нысан бойынша 

әскери билет; 

9.11 Академиялық демалыстан шыққан кезде білім алушы осы 

демалысты ресімдеген курстан (және академиялық кезеңнен) сол курстың ББ 

бойынша оқуын жалғастырады. Курстар мен мамандықтар бойынша тиісті 

топ болмаған жағдайда оқуды басқа ұйымда жалғастыруға болады. 

9.12 Тиісті факультеттің бастығы академиялық айырмашылықты 

анықтайды және егер академиялық демалыс кезінде ББ мазмұнында 

өзгерістер болса, факультет БСМжББ-мен бірлесіп, академиялық демалыс 

үзілген академиялық кезеңнен бастап оқуды қайта бастауға мүмкіндік 
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беретін жеке оқу жоспарын жасайды. Академиялық айырмашылық пәндерін 

көрсете отырып, білім алушының жеке оқу жоспарын факультет бастығы 

бекітеді және білім алушының баянатына қоса беріледі. 

9.13 Баянатқа қол қойылғаннан кейін Институттың КрСБ бастығы үш 

жұмыс күні ішінде мамандық/ білім беру бағдарламасы, оқу нысаны, курс 

және топ көрсетіле отырып, білім алушының академиялық демалыстан 

шығуы туралы институт бастығының бұйрығын шығарады. 

9.14 Егер академиялық демалыстан шығу немесе академиялық 

демалысқа шығу күні академиялық кезеңнің басталуымен немесе 

аяқталуымен сәйкес келмесе, онда білім алушы жеке кесте бойынша барлық 

оқу тапсырмаларын орындап, рұқсат алу рейтингі үшін қажетті балдарды 

жинауы не кез келген академиялық кезеңде (бітіру демалысынан басқа) 

немесе айырмашылық қалыптасқан пәндерге жазғы семестрде жазылуы тиіс. 

9.15 Академиялық демалыстан оралған білім алушы, егер орын алса, 

оқу жұмыс жоспарлары пәндеріндегі айырмашылықты жоюы тиіс. 

9.16 Кез келген академиялық кезеңнің (бітіруші кезеңді қоспағанда) 

жұмыс оқу жоспары пәндеріндегі айырмашылықтарды жою үшін білім 

алушы ағымдағы оқу сабақтарымен қатар немесе жазғы семестрде оқу 

сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, оқу жұмыс жоспарында көзделген 

ағымдағы бақылаудың барлық түрлерін тапсырады және аралық 

аттестаттауға рұқсат алады. 

9.17 Егер академиялық демалыстан шыққан білім алушы қайта оқу 

процесінде қайтадан ауырып қалса немесе академиялық демалысқа негіз 

болған аурудың қайталануы орын алса, ол қайта тексеруден өтіп, ОӘДК 

немесе ДКК-ға емдеуді қайта бастау қажеттілігі және академиялық 

демалысқа жаңа қажеттілік туралы қорытынды ұсынуы қажет. 

9.18 Академиялық демалыстан ол аяқталғаннан кейін шықпаған білім 

алушы академиялық демалыс аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні 

ішінде оқудан шығарылуға жатады. 

 

10. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

САЯСАТЫ 

 

10.1 Институт инновациялық және қашықтықтан білім беру 

технологияларын қолдана отырып, жоғары білім беру ББ бойынша ішкі істер 

органдарының бөлімшелері үшін мамандар даярлауды жүзеге асырады. 

10.2 Институт ББ ішкі істер органдарының қауіпсіз және тиімді жұмыс 

істеуі үшін білімнің, ғылыми және тәжірибелік озық жетістіктерді 
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интеграциялау арқылы «ІІО-ның Әкімшілік қызметі» даярлық бейіні 

бойынша мамандар даярлауды қамтамасыз етуге бағытталған. 

10.3 Академия ББ 6В12301 – «Құқық қорғау қызметі» даярлау 

бағыттары бойынша әзірленеді, оларға институттың дайындық 

бағыттарының сыныптауышына сәйкес білім беру бағдарламаларының 

топтары шеңберінде білім беру қызметін жүргізу құқығына лицензиясы бар 

(№4 қосымша). 

10.4 ББ ішкі істер органдары қызметкерлерін кәсіптік даярлау бөлігінде 

қоғамдық қауіпсіздік саласындағы заңнама талаптарын ескере отырып, 

еуропалық, ұлттық және салалық біліктілік шеңберіне, кәсіптік стандарттарға 

сәйкес КДФ және ОӘО-мен бірлесіп шығарушы кафедралар әзірлейді. 

10.5 Институт бойынша барлық ББ-ны ҒК бекітеді және ІІМ бейіндік 

қызметімен келісіледі.  

10.6 Институт ББ оқыту нәтижесіне бағытталған. ББ әзірлеу және ББ 

шеңберінде білім беру қызметін мониторингтеу процесіне білім алушылар 

мен жұмыс берушілерді қоса алғанда, барлық стейкхолдерлер тартылған. 

10.7 Институтта ББ әзірлеудің негізгі қағидаттары: 

1)мультидисциплинарлықты, студентке бағдарлануды, 

инновациялылықты, жүйелі ойлау мен әлеуметтік коммуникацияны 

қалыптастыруға бағытталуды қоса алғанда, жоғары білім беруді дамытудағы 

әлемдік трендтерге бағдарлану; 

2) Ұлттық трендтерге бағдарлану – интернационалдандыру, білім 

беруді, ғылым мен практиканы интеграциялау, цифрландыру; 

10.8 Институт ББ мазмұнын әзірлеу құзыреттілік тәсіл және қоғамдық 

қауіпсіздік саласындағы заңнамалық нормалар негізінде құрылады. ББ 

әзірлеу кезінде талдау деректері ескеріледі: Қазақстан Республикасы ІІМ 

ведомстволық білім беру ұйымдарында, ішкі және сыртқы еңбек нарығында 

іске асырылатын ББ салыстыру, білім берудегі жетістіктер, жетілдіру 

бойынша ұсыныстар және жұмыс берушілер мен білім алушылардың 

ұсынымдары. 

10.9 ББ үйлестірушілері (басшылары) білім алушылар мен жұмыс 

берушілерді қоса алғанда, барлық стейкхолдерлерді тарта отырып, біліктілік 

талаптарына сәйкес оқыту нәтижелеріне қол жеткізуге бағдарланған ББ 

жобалау, әзірлеу және іске асыру жөніндегі жұмысты үйлестіретін кафедра 

меңгерушілері болып табылады. 

10.10 ББ-ны әзірлеу кезінде мынадай параметрлер ескерілуі тиіс: ББ-ны 

кадрлық қамтамасыз ету, ББ-ны ақпараттық ресурстармен қамтамасыз ету, 

ББ-ны материалдық-техникалық қамтамасыз ету, ББ-ны практика 
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базаларымен қамтамасыз ету, ББ-ны іске асыру процесін ақпараттық қолдау, 

ББ-ны іске асырудың әдістемелік қамтамасыз етілуі. 

10.11 ББ жалпы мәдени (жалпы білім беру), базалық және кәсіби 

құзыреттерді қалыптастыра отырып, оқыту нәтижелеріне қол жеткізуге 

бағытталған. 

10.12 ББ институт іске асыратын тізбеден алып тасталуы мүмкін: 

1) ББ-ға талапкерлерді қабылдау болмаған жағдайда немесе 

аккредиттеу жөніндегі органның теріс қорытындысы болған жағдайда 

институттың ҚБ бастамасы бойынша; 

2) ББ сапасын бағалау бойынша сыртқы немесе ішкі аудит нәтижесінде 

іске асырылатын ББ сапасының төмендігі туралы қорытынды алған 

жағдайда, институттың ОӘК бастамасы бойынша; 

10.13 Білім алушыларды пәндерге жазу (тіркеу) және жеке оқу 

жоспарларын қалыптастыру аяқталғаннан кейін ББ мазмұнын өзгертуге 

(пәндерді өзгертуге) жол берілмейді. 

10.14 ББ бойынша білім беру процесінің аяқталуының негізгі өлшемі 

дайындық кезінде игеру болып табылады: 

1) бакалаврларға – кемінде 240 кредит, оның ішінде жалпы білім 

беретін пәндердің 56 кредиті (ЖБП), базалық пәндердің 112 кредиті (БП), 

кәсіптік практиканы қоса алғанда, бейіндік пәндердің кемінде 60 кредиті 

және АА-ның кемінде 12 кредиті; 

2) бакалаврлар (ҚБТ қолдана отырып, қысқартылған оқу мерзімімен 

жоғары заңды емес білім беру базасында) – кемінде 180 кредит, оның ішінде 

базалық пәндердің кемінде 112 кредиті (ДБ), кәсіптік практиканы қоса 

алғанда, бейіндік пәндердің кемінде 60 кредиті және АА-ның кемінде 12 

кредиті; формальды білім берудің алдыңғы деңгейінің Оқыту нәтижелері 

автоматты түрде танылады және оқу мерзімі қысқартылады. 

10.15 Жалпы түрде институт ББ құрылымы келесі компоненттерден 

тұрады: 

1) ББ қарау, келісу және бекіту туралы мәліметтер, әзірлеушілер мен 

сарапшылар; 

2) жалпы ақпарат (ББ атауы, типі, берілетін дәрежесі, оқу мерзімі, 

кредиттер көлемі, ББ-ның айрықша ерекшеліктері); 

3) ББ негіздемесі (ББ мақсаттары, еңбек нарығындағы қажеттілік, 

кәсіби қызмет саласы мен объектілері); 

4) оқытудан күтілетін нәтижелер; 

5) ББ мазмұны (Модульдер картасы, модульдердің құзыреті, жалпы ББ 

бойынша оқыту нәтижелерінің қалыптастырылатын құзыреттермен 

арақатынасының матрицасы); 
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6) барлық оқу кезеңіне арналған Модульдік оқу жоспары. 

 

11. ОҚУ ПӘНДЕРІНЕ ЖАЗУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

11.1 Оқу жоспарлары екі нысанда әзірленеді: жеке оқу жоспары (ЖОЖ) 

және оқу жұмыс жоспары (ОЖЖ). 

11.2 ББ және БСМжББ пәндер каталогы негізінде ЖОЖ 

қалыптастырылады. 

11.3 ЖОЖ-ға міндетті компоненттің (ЖАК) және жоғары оқу орны 

компонентінің (ЖК) пәндері мен оқу қызметінің түрлері (практика, 

қорытынды аттестаттау нысандары) енгізіледі. 

11.4 Жоғары заңды емес білім базасында қысқартылған оқу мерзімімен 

білім алушыларға: 

1) қол жеткізілген оқыту нәтижелеріне, алдыңғы білім беру деңгейінде 

меңгерілген пререквизиттерге байланысты институт міндетті түрде қайта 

есептейтін және оның транскриптіне енгізілетін өзінің Жеке оқу жоспарын 

қалыптастырады; 

2) оқытудың жеке мерзімдері мен білім беру бағдарламасының көлемі 

болады, оны институт қолданыстағы білім беру бағдарламасы мен 

академиялық күнтізбе негізінде дербес айқындайды. 

11.5 ЖОЖ теориялық курстың басталуына бір апта қалғанда әрбір оқу 

жылына қалыптастырылады. 

11.6 ЖОЖ қалыптастыру «Platonus» автоматтандырылған ақпараттық 

жүйесінде жүзеге асырылады. 

11.7 Қысқартылған білім беру бағдарламалары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі оқу бағдарламалары бойынша білім алушылар үшін 

институтқа түсу кезінде пререквизиттерді оқу нәтижелерін тану жөніндегі 

комиссия тағайындайды. 

11.8 Академиялық лектер (топтар) осы пәнге жазылған білім 

алушылардың жеткілікті саны қағидаты бойынша қалыптасады. 

Академиялық лектің толымдылығы 50-100 білім алушыны, академиялық 

топтың толымдылығы – білім алушылар саны аз ББ пәндерін қоспағанда, 

кемінде 15 білім алушыны құрайды. 

11.9 Білім алушыларға халықаралық алмасу білім беру бағдарламалары 

немесе институттың серіктестік бағдарламалары шеңберінде немесе 

академиялық ұтқырлық бойынша шетелдік жоғары оқу орындарында (оқу 

орталықтарында) игерілген кредиттер оқу нәтижелерін тану жөніндегі 

комиссияның шешімі негізінде қайта есептеледі. 
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12. ҚОСЫМША ОҚЫТУДЫ / ЖАЗҒЫ СЕМЕСТРДІ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 

 

12.1 Қосымша оқу қажеттілігін қанағаттандыру, басқа ЖОО-дан ауысу 

кезінде академиялық берешекті немесе оқу жоспарларындағы 

айырмашылықты жою, оқу пәндерін оқу үшін және басқа ЖОО-да білім 

алатын кредиттерді өз ЖОО-да міндетті қайта сынақтан өткізу, үлгерімнің 

орташа балын (GPA) арттыру үшін ұзақтығы кемінде 4 апта болатын жазғы 

семестрді (бітіру курсын қоспағанда) енгізуге рұқсат етіледі.  

12.2 Сондай-ақ Жазғы семестр кезеңінде оқу-далалық жиындар 

өткізіледі – бұл теориялық білімді тексеруге, нақтылауға және бекітуге және 

жедел-қызметтік міндеттерді орындауда оқыту дағдыларын үйретуге ықпал 

ететін практикалық оқыту нысанында өткізілетін оқу-жаттығу. 

12.3 Оқу-дала жиындары арнайы әзірленген жоспар (сценарий) 

бойынша үшінші курста өткізіледі, онда пәндер, тақырып, оқу мақсаттары, 

қатысушылар, оқу-дала жиындарын өткізу ауданы (орны) мен уақыты 

айқындалады. 

12.4. Практикалық қызметкерлерді тарта отырып, оқу-дала жиындарын 

өткізу кезінде жоспар практикалық органдардың басшылығымен келісіледі. 

12.5 Соңында білім алушылар емтихан тапсырады, оның нысаны ҒК 

отырысында бекітіледі. 

 

             13. КӘСІПТІК ПРАКТИКА МЕН ТАҒЫЛЫМДАМАНЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 

 

13.1 Кәсіптік практика және тағылымдама кадрларды даярлаудың білім 

беру бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады. 

13.2 Бакалавриаттағы практика түрлері: кәсіптік практика және 

тағылымдама. 

13.3 Кәсіптік практика мен тағылымдаманың нәтижелері аралық 

аттестаттаудың қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі. 

13.4 Практиканың ұзақтығы 30 сағатқа тең (5 күндік жұмыс аптасы 

кезінде күніне 6 сағат) апта бойы практикадағы білім алушының Нормативтік 

жұмыс уақытына сүйене отырып аптамен айқындалады. 

13.5 Кәсіптік практика мен тағылымдаманың түрлері, мерзімдері, 

көлемі мен мазмұны білім беру бағдарламасымен айқындалады. 

13.6 Кәсіптік практиканы және тағылымдаманы өткізу үшін Институт 

жұмыс берушілермен келісім бойынша кәсіптік практиканың әдістемелік 

нұсқаулары мен жоспар-кестесін бекітеді. Практиканың әдістемелік нұсқауы 
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ББ бейінін, кәсіпорынның, мекеменің, ұйымның – практика объектісінің 

сипатын ескере отырып әзірленеді және ҚБ-ға бекітіледі. 

13.7 Практиканың әдістемелік нұсқауларының әзірлеушілері 

шығарушы кафедралар болып табылады. 

13.8 Кәсіптік практика мен тағылымдаманың әдістемелік нұсқаулары 

білім беру бағдарламасының талаптарына, практика түрінің ерекшелігіне, 

ұйым қызметінің және практика объектісінің сипатына сәйкес әзірленеді. 

13.9 «Құқық қорғау қызметі» білім беру бағдарламаларының кәсіптік 

практикасы мен тағылымдамасының әдістемелік нұсқауы ішкі істер 

органдары саласындағы заңнаманың талаптарына сәйкес әзірленеді. 

13.10 Білім алушыларды кәсіптік практикаға және тағылымдамаға 

жіберу мерзімі, базасы және практика жетекшісі институт бастығының 

бұйрығымен ресімделеді. 

13.11 Практика және тағылымдама жетекшілері ретінде мамандықтың 

ерекшелігін және практика базаларының қызметін жақсы білетін 

профессорлар, доценттер, тәжірибелі оқытушылар тағайындалады. 

13.12 Кәсіптік практикадан және тағылымдамадан өту кезінде білім 

алушылар кәсіпорынның (ұйымның) басшыларына бекітіледі, олар білім 

алушылар практикадан және тағылымдамадан өту орнына келгеннен кейін 

тағайындалады. Қажет болған жағдайда консультанттар тағайындалады (№5 

қосымша). 

13.13 Кәсіптік практиканың нәтижелері аралық аттестаттаудың 

қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі. 

13.14 Практика мен тағылымдаманың қорытындылары кафедра 

отырыстарында қаралады, ОӘК-да талқыланып, жалпы қорытындылары 

институттың ҒК-ға шығарылады. 

13.15 Кәсіптік практиканы және тағылымдаманы өткізу үшін база 

ретінде кәсіптік практикаға, тағылымдамаға басшылықты жүзеге асыру үшін 

білікті кадрлары бар ұйымдар және материалдық-техникалық база 

айқындалады. 

13.16 Практика базалары кәсіптік практиканың немесе 

тағылымдаманың қандай да бір түрлерінің мақсаттарына сүйене отырып 

айқындалады. Институт пен кәсіпорын-тәжірибе базасының өзара қарым-

қатынастары тиісті шарттармен реттеледі. 

13.17 Кәсіптік практика және тағылымдама нақты пәндік саланың 

ерекшелігіне және болашақ маманның кәсіби құзыретіне байланысты барлық 

білім алушылар үшін өткізіледі. 

13.18 Кәсіптік практика мен тағылымдама оқу процесінде алынған 

теориялық білімді бекіту, Оқу практикалық тапсырмаларын орындау, 
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алынатын білім беру бағдарламасы бойынша практикалық дағдыларды, 

құзыреттер мен кәсіби қызмет тәжірибесін алу, сондай-ақ озық тәжірибені 

игеру мақсатында жүргізіледі. 

13.19 Кәсіптік практика және тағылымдама бойынша әдістемелік 

нұсқаулар білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес әзірленеді және 

білім алушыларда кәсіптік маңызды дағдыларды қалыптастыруға және 

кәсіптік стандарттардың талаптарына сәйкес арнайы құзыреттерді 

қалыптастыруға бағытталуы тиіс. 

13.20 Білім алушыларды практикадан өту мерзімін, базасын және 

жетекшісін көрсете отырып, практиканың барлық түрлеріне жіберу институт 

бастығының бұйрығымен ресімделеді. Кәсіптік практикадан және 

тағылымдамадан өтуге жіберілген кезде кәсіптік практикадан және 

тағылымдамадан өткені туралы күнделік ресімделеді.  

13.21 Кәсіптік практикаға және тағылымдамаға жіберу жеке тәртіппен 

жүзеге асырылуы мүмкін. 

13.22 Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып білім 

алушылар мамандығы бойынша жұмыс істеген жағдайда кәсіптік 

практикадан босатылады. Бұл жағдайда олар жұмыс орнынан анықтама және 

олардың кәсіби қызметін көрсететін бағасы бар мінездеме ұсынады. 

Практика бойынша кредиттерді бағалау және есепке алу кафедра өткізетін 

әңгімелесу қорытындылары бойынша жүзеге асырылады. 

13.23 Бітіруші курста кәсіптік практикаға теориялық курсты бітірген, 

пәндер бойынша берешегі жоқ білім алушылар жіберіледі. 

13.24 Екінші курста тағылымдамадан өтуге теориялық курсты бітірген, 

пәндер бойынша берешегі жоқ білім алушылар жіберіледі 

13.25 Практикадан өтпеген, практика бағдарламаларын орындамаған, 

жұмысы туралы теріс пікір алған немесе есепті қорғау кезінде 

«қанағаттанарлықсыз» деген баға алған білім алушылар академиялық 

үлгермеушілігі үшін Институт білім алушыларының қатарынан шығарылады. 

13.26 Білім алушылар кәсіптік практиканың әрбір түрінің 

қорытындысы бойынша тиісті кафедраға есеп береді, оны басшы мен 

консультант тексереді және институт бастығының бұйрығымен құрылған 

комиссия алдында қорғайды.  

13.27 Есепті қорғау нәтижелері бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік 

жүйесі бойынша бағаланады және білім алушыны курстан курсқа ауыстыру 

кезінде ескеріледі. 

13.28 Сырқаттануы және басқа да дәлелді себептер бойынша курспен 

бір мезгілде кәсіби практикадан және тағылымдамадан өтпеген білім 
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алушылар үшін институт бастығының шешімімен ұзақтығы күнтізбелік 15-20 

күн болатын институт бөлімшелерінде одан өту қосымша ұйымдастырылады. 

13.29 Білім алушылар әскери тәртіпті, күн тәртібін өрескел бұзған 

жағдайда практика және тағылымдама базаларының жетекшілері институт 

бастығының келісімі бойынша білім алушылардың кәсіптік практикадан 

және тағылымдамадан өтуін тоқтатады және оларды институтқа жібереді. 

13.30 Кәсіпорынның практика жетекшісі күнделіктердің жүргізілуін, 

білім алушылардың есептерді дайындауын бақылайды және оларда практика 

бағдарламасы мен жеке тапсырмалардың орындалуы туралы деректерді 

қамтитын кәсіби сипаттамаларды жасайды. 

13.31 Кәсіптік практикадан өтудің алдында кәсіпорын (ұйым) 

базасында білім алушылар үшін кәсіптік практиканың және тағылымдаманың 

мақсаттары, міндеттері, қағидалары, әдістемелік нұсқаулары туралы Қауіпсіз 

еңбек жағдайлары туралы нұсқама жүргізіледі. 

13.32 Кәсіптік практика мен тағылымдама қорытындылары бойынша 

білім алушы кәсіптік практика мен тағылымдаманың әдістемелік 

нұсқауларын орындау туралы еркін нысанда жазбаша есеп, кәсіптік практика 

мен тағылымдаманың толтырылған күнделігін тапсырады. 

 

14. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ҮЛГЕРІМІНЕ АҒЫМДАҒЫ 

БАҚЫЛАУДЫ ЖӘНЕ АРАЛЫҚ АТТЕСТАТТАУДЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 

 

 14.1 Үлгерімге ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды 

аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің әскери, арнаулы оқу орындарында білім алушылардың 

үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық және қорытынды аттестаттау 

жүргізу қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. 

 14.2 Институтта білім алушылардың оқу жетістіктерінің деңгейі білімді 

бақылаудың мынадай нысандары бойынша жүйелі рәсімдер өткізумен 

айқындалады: 

- ағымдағы бақылау; 

- аралық бақылау; 

- аралық аттестаттау (қорытынды бақылау). 

 14.3 Бағалау критерийлері мен әдістерінің негізі Оқыту нәтижелері 

болып табылады. 

 14.4 Ағымдағы бақылау – бұл пәннің оқу бағдарламасына сәйкес 

ағымдағы сабақтарда оқытушылар жүргізетін білім алушылардың оқу 

жетістіктерін жүйелі тексеру. Оқу бағдарламасымен (силлабус) білім 
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алушылардың үлгерімін ағымдық бақылаудың әртүрлі түрлерін анықтайды: 

ауызша сұрау, жазбаша бақылау, аралас бақылау, үй тапсырмаларын 

таныстыру, пікірталастар, тренингтер, дөңгелек үстелдер, кейс-сатылар, 

тесттер және т.б. 

 14.5 Аралық бақылау – бұл пәндер бойынша белгілі бір оқу кезеңіндегі 

білім алушылардың оқу жетістіктерін аралық қорытындылау. Аралық 

бақылауды өткізу нысанын кафедра белгілейді және әрбір академиялық 

кезеңнің теориялық оқуы басталғанға дейін кафедра отырысының 

хаттамасында көрсетіледі. 

14.6 Жіберу рейтингі (ЖР) –  білім алушыны нақты пән бойынша 

аралық аттестаттауға жіберу үшін негіз болып табылады. ЖР келесі түрде 

анықталады: бағалар (1 Рейтинг + 2 Рейтинг): 2 (орташа арифметикалық 

мән), яғни мынадай формула бойынша есептеледі: 

ЖР = (1Р + 2Р): 2 

мұндағы,  

1 Рейтингі – бұл білім алушының семестрдің бірінші жартысындағы 

рейтингінің қорытындысы, 

2 Рейтинг – бұл білім алушының семестрдің екінші жартысындағы 

рейтингінің қорытындысы. 

1 Рейтинг  және 2 Рейтинг ағымдағы бақылаудың (АғБ) барлық 

бағаларын көзделген бағалар санына (N) бөліп, аралық бақылау (АБ)  

бағасына қосып, 2ге (орташа арифметикалық мәні) бөлінген сомасынан 

құралады, яғни Рейтинг мына формула бойынша анықталады: 

Р = (АғБ /N+ АБ): 2 
Ескерту. 14.6 өзгеріс 27.04.2022 жылғы Ғылыми кеңестің шешімімен 

енгізілді, № 12 хаттама. 

 14.7 Білім алушыларды аралық аттестаттау (емтихан) – білім 

алушылардың оқу жетістіктері (білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері) 

деңгейін оқу пәнін оқыту аяқталғаннан кейін оның бағдарламасына сәйкес 

бағалау рәсімі. 

14.8 Емтихан сессиясы – білім алушыларды аралық аттестаттау кезеңі. 

 14.9 Әр пән бойынша жіберу рейтингі 50%-дан кем болмауы тиіс. 

Ағымдағы бақылау қорытындысы бойынша белгіленген рұқсат ету 

рейтингісі жоқ немесе курстық жұмысты (жобаны) орындамаған білім 

алушылар тиісті пән бойынша емтиханға жіберілмейді. 

 14.10 Пән бойынша қорытынды баға жіберу рейтингісінің және 

қорытынды бақылаудың бағаларын қамтиды және келесі формула бойынша 

есептеледі: 

                                               БАР = 0,6 * ЖР + 0,4 * ҚБР 

бұл жерде,  
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БАР – білім алушының академиялық рейтингі; 

ЖР – жіберу рейтингі; 

ҚБР –  қорытынды бақылау рейтингі (емтихан бағасы). 

Білім алушының академиялық рейтингінің ең жоғары көрсеткіші – 100 

балл. 

 14.11 Жұмыстың әрбір түрі нақты әзірленген және силлабуста 

ұсынылған бағалау критерийлеріне сәйкес бағалануы тиіс. 

 14.12 Оқыту сапасын талдау және баға қою үшін қалыпты бөлу 

диаграммасы (1-кесте) – нақты бағалау кезінде білім алушының оқу 

нәтижелері деңгейіне негізделген және басқа білім алушыларға қатысты пән 

шеңберінде білім алушының орындаған жұмысын талдау үшін 

пайдаланылатын бағаларды бөлу қисығы (Bell Curve) пайдаланылады. 

 

1-кесте. Бағалауды қалыпты бөлу диаграммасын құру үшін бағалауды 

бөлу (Bell Curve) 

 
ECTS Балдық-рейтингтік әріптік 

жүйе бойынша бағалар 

Оң бағалардың жалпы санына 

қатысты әрбір бағалау пайызы 

А А, А- 15 

В В+, В, В-, С+ 30 

С С, С- 25 

D D+, D 20 

F FX, F  10 

 

14.13 Академиялық кезең аяқталғаннан кейін БСМжББ қалыпты бөлу 

диаграммасын пайдалана отырып, бағалау сапасына талдау жүргізеді. Талдау 

нәтижелері ҒК отырысында талқыланады. 

14.14 Ереже бойынша, рұқсат етілетін бағалардың пайызы «өте жақсы» 

(А, А-) (10 %) сақталуы тиіс, қалған бағалаулар бойынша нормадан жол 

берілетін ауытқу 5%-дан аспауы қажет. 

14.15 Бақылаудың барлық нысандары бойынша білім алушылардың 

білімі, іскерліктері, дағдылары мен құзыреттері әр пән бойынша білімді 

бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша пайыздық мазмұнда 

қойылады (2-кесте). 
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2-кесте. Білім алушылардың оқу жетістіктерін есепке алуды бағалаудың 

балдық-рейтингтік әріптік жүйесі 

 
Әріптік 

жүйе 

бойынша 

бағалау 

ECTS 

бойынша 

бағалау 

Баллдар-

дың 

сандық 

баламасы 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі 

жүйеде 

бағалау 

Қою критерийлері 

А 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы 

Қойылған сұраққа толық, егжей-

тегжейлі жауап берілген кезде, 

тұжырымдамалармен еркін жұмыс 

жасауда, оның маңызды және маңызды 

емес белгілерін, себеп-салдарлық 

байланыстарды ажырата білуінде 

көрінетін объект туралы саналы 

білімнің жиынтығы көрсетілген. 

Объект туралы білім оны осы ғылым 

жүйесінде және пәнаралық 

қатынастарда түсіну аясында 

көрсетіледі. Жауап ғылым тұрғысынан 

тұжырымдалады, қисынды, дәлелді, 

білім алушыларға авторлық 

ұстанымды көрсетеді 

А- 3,67 90-94 Қойылған сұраққа толық, толық жауап 

берілген, объект туралы саналы 

білімнің жиынтығы көрсетілген, 

тақырыптың негізгі ережелері 

дәлелденген жағдайда қойылады; 

жауапта ашылатын ұғымдардың, 

теориялардың, құбылыстардың мәнін 

көрсететін нақты құрылым, логикалық 

дәйектілік байқа-лады. Объект туралы 

білімі осы ғылым жүйесінде және 

пәнаралық қатынастарда түсіну 

аясында көрсетіледі. Білім алушылар 

жауап беру процесінде өз бетінше 

түзеткен ұғымдарды айқындауда 

кемші-ліктерге жол берілуі мүмкін. 

В+ В 3,33 85-89 

Жақсы 

Білім алушыларға қойылған сұраққа 

толық, толық жауап берілген, 

тақырыптың негізгі ережелері 

дәлелденген жағдайда қойылады 

жауапта ашылатын ұғымдардың, 

теориялардың, құбылыстардың мәнін 
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көрсететін нақты құрылым, логикалық 

дәйек-тілік байқалады. Білім алушы-

ның оқытушының көмегімен түзеткен 

кемшіліктеріне жол берілген. 

В 

С 

3,0 80-84 Қойылған сұраққа толық, егжей-

тегжейлі жауап берілген жағдайда, 

маңызды және маңызды емес 

белгілерді, себеп-салдарлық байланыс-

тарды анықтау мүмкіндігі көрсетілген. 

Жауап нақты құрылымдалған, 

қисынды. 

Білім алушы оқытушының көмегімен 

түзеткен кемшілік-тер немесе елеусіз 

қателіктер жіберілуі мүмкін. 

В- 2,67 75-79 Қойылған сұраққа толық жауап 

берілген кезде, маңызды және 

маңызды емес белгілерді, себеп -

салдарлық байланыстарды анықтау 

мүмкіндігі көрсетілген. Жауап нақты 

құрылымдалған, қисынды.                                     

С+ 2,33 70-74 Қойылған сұраққа толық, бірақ 

жеткілікті дәйекті жауап берілмеген 

жағдайда қойы-лады, бірақ сонымен 

бірге маңызды және елеусіз белгілер 

мен себеп-салдарлық байла-ныстарды 

ажырата білу қабілеті көрсетіледі. 

Білім алушы өз бетінше түзете 

алмайтын негізгі ұғымдарды 

анықтауда 1-2 қате жіберілуі мүмкін. 

Алайда, жетекші сұрақтар көмегімен 

білім алушы түзеткен елеусіз қателер 

немесе кемшіліктер жіберілген. 

С 

D 

2,0 65-69 

Қанағаттанар 

лық 

Толық емес және толық емес жауап 

берілген жағдайда қойылады. 

Презентация логи-касы мен дәйектілігі 

бұзылған. 

Ұғымдарды ашуда, термин-дерді 

қолдануда қателіктер жіберілді. Білім 

алушы маңызды және маңызды емес 

белгілерді және себеп-салдарлық 

байланыстарды өз бетінше анықтай 

алмайды. Білім алушы жалпыланған 

білімдерін нақтылай алады, 
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мысалдарда олардың негізгі 

ережелерін тек оқытушының 

көмегімен дәлелдей алады. Сөйлеуді 

тіркеу түзетуді, түзетуді қажет етеді. 

С- 1,67 60-64 Толық емес жауап берілген жағдайда, 

презентация логи-касы мен дәйектілігі 

айтарлықтай бұзушылықтарға ие 

болады. Ашылған ұғым-дардың, 

теориялардың, құбылыстардың мәнін 

анық-тауда студенттердің олардың 

маңызды және маңызды емес белгілері 

мен байланыстарын түсінбеуі 

салдарынан өрескел қателіктер 

жіберілді. Жауапта тұжырымдар жоқ. 

Жалпы-ланған білімнің нақты 

көріністерін ашу мүмкіндігі 

көрсетілмеген. Сөйлеуді тіркеу 

түзетуді, түзетуді қажет етеді 

D+ 1,33 55-59 Толық емес жауап берілген жағдайда 

қойылады. Логика-лық презентация 

бар. Білім алушы дәлелдеумен 

қиналады. Терминдердің, ұғымдардың 

анықтамаларында, фактілердің, 

құбылыстардың сипаттама-сында 

көптеген маңызды қателіктер. Жауапта 

тұжырым-дар жоқ. Сөйлеу сауатсыз. 

Қосымша сұрақтарға жауап берген 

кезде білім алушы оқытушының 

нұсқауынан кейін ғана білім 

арасындағы байланыстың бар екенін 

түсіне бастайды 

D Е 1,0 50-54 Ол анықтамаларда елеулі қателіктері 

бар сұрақ тақырыбы бойынша шашы-

раңқы білім болып табылатын толық 

емес жауап берілген жағдайда 

қойылады. Фрагментация, қисынсыз 

презентация бар. 

Білім алушы осы ұғымның, теорияның, 

құбылыстың модульдің (пәннің) басқа 

объектілерімен байланысын 

түсінбейді. 

Тұжырымдар, нақтылау және 

дәлелдеме жоқ. Сөйлеу сауатсыз. 
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Оқытушының қосымша және 

нақтылайтын сұрақтары білім 

алушының қойылған сұраққа ғана 

емес, модульдің (пәннің)басқа 

сұрақтарына да жауабын түзетуге 

әкелмейді 

 

FX FX 0,5 25-49 

Қанағаттанар 

лықсыз 

Егер білім алушы бағдарламада 

көзделген негізгі материалды білуінде 

олқылықтар көрсеткен, модуль (пән) 

бағдарламасының жартысынан 

астамын игермеген, жауап-тарында 

қағидаттық қателіктер жіберген, 

ағымдағы, аралық аттестаттау 

нысандарында көзделген жекелеген 

тапсыр-маларды орындамаған, бағдар-

ламада көзделген барлық негізгі 

әдебиетті пысықтамаған жағдайда 

қойылады. 

F F 0 0-24 Егер білім алушы бағдарламада 

көзделген негізгі материалды білуінде 

олқылықтар көрсет-кен, модуль (пән) 

бағдарла-масын тұтастай игермеген, 

жауаптарда қағидаттық қате-ліктер 

жіберген, ағымдағы бақылау 

нысандарында көздел-ген 

тапсырмалардың көпші-лігін 

орындамаған, бағдарлама-да көзделген 

барлық негізгі әдебиетті пысықтамаған 

жағдайда қойылады. 

 

14.16 Пәнді оқу кезіндегі ағымдағы бақылау объектісі: дәрістерге 

қатысу; семинар/практикалық жұмыстарды дайындау және орындау сапасы, 

сондай-ақ аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтарда білімді бақылау 

болып табылады. ҚБТ қолдана отырып білім алушылар үшін ағымдағы 

бақылау объектісі мыналар болып табылады: дәріс материалдарын қарау 

және зерделеу, кейстерді орындау, «Platonus» ААЖ-да тапсырмаларды 

уақтылы және сапалы орындау. 

 14.17 ағымдағы бақылау кезінде білім алушылардың оқу жетістіктерін 

бағалау үшін пайдаланылатын бағалау құралдарының ұсынылатын тізбесі, 
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қысқаша сипаттамалары мен тапсырмаларының нысандары 5-кестеде 

келтірілген. 

5-кесте. Бағалау құралдарының (ағымдағы бақылау нысандарының) 

тізбесі, қысқаша сипаттамасы 

 
№ Атауы  Қысқаша сипаттамасы Тапсырма формалары 

1. Іскерлік және 

/немесе рөлдік 

ойын 

Нақты проблемалық жағдайды ойын 

модельдеу арқылы оқу және кәсіби 

бағытталған мәселелерді шешу үшін 

оқытушы басқаратын студенттер мен 

оқытушылар тобының бірлескен қызметі. 

Типтік кәсіби міндеттерді талдау және 

шешу қабілетін бағалауға мүмкіндік береді 

Іскери ойынға арналған 

тапсырма (тақырып 

(мәселе), 

тұжырымдама, рөлдер 

және әр ойын үшін 

күтілетін нәтиже) 

2. Іс-тапсырма Оқушыға осы мәселені шешу үшін қажетті 

нақты Кәсіби бағытталған жағдайды түсіну 

ұсынылатын проблемалық тапсырма 

Кейс-есепті шешуге 

арналған тапсырмалар 

3. Коллоквиум Оқытушының білім алушылармен 

әңгімелесу түрінде оқу сабағы ретінде 

ұйымдастырылған пән тақырыбының, 

бөлімінің немесе бөлімдерінің оқу 

материалын меңгеруін бақылау құралы 

Пәннің 

тақырыптары/бөлімдері 

бойынша сұрақтар 

4. Бақылау жұмысы Тақырып немесе бөлім бойынша белгілі бір 

типтегі мәселелерді шешу үшін алынған 

білімді қолдану дағдыларын тексеру 

құралы 

Нұсқалар бойынша 

бақылау 

тапсырмаларының 

жиынтығы 

5. Дөңгелек үстел, 

пікірталас 

Білім алушыларды даулы мәселені, 

проблеманы талқылау процесіне қосуға 

және олардың өз көзқарасын дәлелдеу 

қабілетін бағалауға мүмкіндік беретін 

бағалау құралдары  

Дөңгелек үстел, 

пікірталас, полемика, 

пікірсайыс, пікірсайыс 

өткізуге арналған 

пікірталас 

тақырыптарының 

тізбесі 

6. Курстық жұмыс 

(жоба) 

Оқу және зерттеу тапсырмаларының 

кешенін жоспарлау және орындау 

нәтижесінде алынатын түпкілікті өнім. 

Практикалық міндеттер мен 

проблемаларды шешу процесінде білім 

алушылардың өз білімдерін өз бетінше 

құрастыру дағдыларын бағалауға, 

ақпараттық кеңістікте бағдарлануға және 

талдамалық, зерттеу дағдыларының, 

практикалық және шығармашылық ойлау 

дағдыларының қалыптасу деңгейіне 

Топтық және/немесе 

жеке жобалардың 

тақырыптары 
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мүмкіндік береді. Жеке тәртіпте немесе 

білім алушылар тобымен орындалуы 

мүмкін. 

7. Көп деңгейлі 

тапсырмалар мен 

тапсырмалар 

Тапсырмалар мен тапсырмалардың 

түрлері: 

- нақты материалды (базалық ұғымдар, 

алгоритмдер, фактілер) білуді бағалауға 

және диагностикалауға және арнайы 

терминдер мен ұғымдарды дұрыс 

пайдалана білуге, пәннің белгілі бір бөлімі 

шеңберінде оқу объектілерін тануға 

мүмкіндік беретін репродуктивтік деңгей; 

- нақты тұжырымдарды тұжырымдай 

отырып, себеп-салдарлық байланыс-тарды 

орната отырып, нақты және теориялық 

материалды синтездеу, талдау, жалпылау 

білігін бағалауға және диагностикалауға 

мүмкіндік беретін реконструктивті деңгей; 

- дағдыларын бағалауға және 

диагностикалауға, білімді біріктіруге 

мүмкіндік беретін шығармашылық 

әр түрлі облыстардың, өз көзқарасын 

дәлелдеу. 

Көп деңгейлі 

тапсырмалар мен 

тапсырмалар 

жиынтығы 

8. Реферат Белгілі бір ғылыми (оқу-зерттеу) 

тақырыпты теориялық талдаудан алынған 

нәтижелердің жазбаша түрдегі қысқаша 

мазмұны болып табылатын студенттің 

өзіндік жұмысының өнімі, онда автор 

зерттелетін мәселенің мәнін ашады, 

әртүрлі көзқарастар мен оған өз 

көзқарастарын береді 

Реферат тақырыптары 

9. Баяндама, 

хабарлама 

Белгілі бір оқу-практикалық, оқу-

әдістемелік шешімдердің нәтижелерін 

ұсыну бойынша көпшілік алдында сөз 

сөйлеу болып табылатын студенттің 

өзіндік жұмысының өнімі- 

зерттеу немесе ғылыми тақырыптар 

Баяндамалар, 

хабарламалар 

тақырыптары 

10. Тест Білім алушының білім деңгейі мен 

іскерлігін өлшеу рәсімін автоматтандыруға 

мүмкіндік беретін стандартталған 

тапсырмалар жүйесі. 

Тест тапсырмаларының 

базасы 

11. Эссе Білім алушының қойылған проблеманың 

мәнін жазбаша баяндау қабілетін 

Эссе тақырыбы 
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бағалауға, тиісті пәннің тұжырымдамалары 

мен аналитикалық құралдарын қолдана о                         

тырып, осы мәселеге өз бетінше талдау 

жүргізуге, қойылған проблема бойынша 

авторлық ұстанымды жинақтайтын 

қорытынды жасауға мүмкіндік беретін 

құрал. 

 

14.18 Үлгерімді ағымдағы бақылау нәтижелерін есепке алуды оқытушы 

силлабуста жазылған талаптарға сәйкес пәннің күнтізбелік-тақырыптық 

жоспарында көрсетілген мерзімде жүзеге асырады. 

14.19 Сабақ түрлері және білім алушылардың оқу жетістіктерінің 

(білім, білік, дағды және құзыреттілік) деңгейін бақылау типі (бағалау 

құралдары), сондай-ақ бақылау іс-шаралары мен тапсырмаларының саны 

оқытушымен дербес анықталады және силлабустың сипаттамасына енгізіледі 

(6-кесте): 

6-кесте. Бақылау түрлері мен санын анықтау мысалы 

 
№ Тақырып/Бөлім 

атауы 

Өткізу күні Сабақ 

түрі 

Бақылау 

түрі 

Бағалау құралы 

1. … … … … … __.__.20__ж. Д Ағымдағы 

бақылау 

Эссе 

  __.__.20__ж. СС/ПС 

  __.__.20__ж. ОБӨЖ 

  __.__.20__ж. БӨЖ 

… 

 №1 аралық бақылау __.__.20__ж.  Аралық 

бақылау 

Тест / ауызша 

 … … … … … __.__.20__ж. Д Ағымдағы 

бақылау 

Баяндама/ 

хабарлама   __.__.20__ж. СС/ПС 

  __.__.20__ж. ОБӨЖ 

  __.__.20__ж. БӨЖ 

… 

 №2 аралық бақылау __.__.20__ж.  Аралық 

бақылау 

Тест / ауызша 

 Емтихан   Қорытынды 

бақылау 

Тест / жазбаша / 

/ауызша емтихан 

 

14.20 Ағымдағы бақылаудың (тақырыптың/бөлімнің орындалған 

тапсырмасы үшін бір баға ескеріліп), аралық бақылаудың, қорытынды 
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бақылаудың барлық бағалары «Platonus» ААЖ-дағы білім алушылардың 

сабаққа қатысуы мен үлгерімінің қағаз және электрондық журналына 

енгізіледі. Бұл ретте білім алушылардың оқу жетістіктері әрбір орындалған 

тапсырма үшін 100 балдық шкала бойынша бағаланады. 

14.21 Оқу пәні бойынша ағымдағы бақылау бір немесе бірнеше 

бақылау тапсырмаларын қамтиды. Ағымдағы бақылау білім алушылардың 

білімін, іскерлігін, дағдылары мен құзыреттерін сандық бағалауды 

қамтамасыз етуі тиіс. Бақылау тапсырмаларының түрлері 5-кестеде 

көрсетілген бағалау құралдарының нысандары болуы мүмкін. 

14.22 ББ көзделген курстық жұмыстар емтихан сессиясы басталғанға 

дейін қорғалуы және осы пән бойынша емтиханға жіберу қызметін атқаруы 

тиіс. Осы жұмыс түрлері бойынша бағалар пән бойынша рұқсат рейтингісін 

есептеу кезінде ескерілуі керек.  

14.23 Білім алушы сабақтарды өткізіп алған кезде электрондық 

«Platonus» ААЖ-ға немесе қағаз журналға «з/б» белгісі қойылады (заңсыз 

болмаған). 

14.24 ҚБТ қолдану арқылы білім алушылар үшін сабақты өткізіп алу 

мерзімінде орындалмаған тапсырма (мерзімі өткен тапсырма) ретінде 

есептеледі. 

14.25 Пәннің көзделген оқу бағдарламасының жалпы көлемінің 30%- 

ынан аспайтын көлемде дәлелді себеппен өткізіп алынған сабақтар өтелуге 

жатады. 

14.26 Жіберілген сабақтарды өтеу үшін білім алушы факультет 

бастығының атына баянат жазады, растайтын құжаттарды (болған жағдайда) 

қоса береді және оларды тиісті факультетке ұсынады. ҚБТ қолдана отырып, 

білім алушылар баянаттың және қоса берілген құжаттардың сканерленген 

нұсқасын «Platonus» ААЖ арқылы МБҰ оқытушы-әдіскеріне жібереді. 

14.27 Болмауының дәлелді себептері болған жағдайда, тиісті 

факультеттің бастығы бұрыштама қойған және оқу жұмысына жетекшілік 

ететін институт бастығының орынбасары қол қойған баянатты тиісті 

факультеттің оқытушы-әдіскері жібереді, ҚБТ қолдана отырып оқитын 

баянаттарды МБҰ оқытушы-әдіскері оқытушыларға Platonus ААЖ арқылы 

жібереді.   

14.28 Білім алушы оқытушымен келісім бойынша әрбір босатылған 

сабақты (сабақтың әрбір түрі) алдыңғы аралық бақылау мерзімінен 

кешіктірмей өтеуі тиіс. Жұмысты өтеу сәтті болған жағдайда оқытушы 

жұмысты өтеу күні «Platonus» ААЖ-ға тиісті баға қояды. Егер сабаққа 

қосылған күннен бастап 10 күн өткен соң білім алушы өткізіп алған сабақты 
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өтемеген болса, оқытушы 11 күнге өткізіп алған күндер үшін жұмыспен өтеу 

құқығынсыз «0» бағасын қояды.  

14.29 ҚБТ қолдана отырып, оқытушы рұқсаты бар баянатты алғаннан 

кейін «Тапсырмалар» модулінде «Platonus» ААЖ-да пысықтау үшін 

тапсырмалар қояды, оны білім алушы алдыңғы шептік бақылау мерзімінен 

кешіктірмей пысықтауға міндетті. Жұмысты өтеу сәтті болған жағдайда 

оқытушы жұмысты өтеу күні «Platonus» ААЖ-ға тиісті баға қояды. Егер 

сабаққа шыққан күннен бастап 10 күн өткен соң білім алушы өткізіп алған 

сабақты өтемеген болса, оқытушы 11 күнге өткізіп алған күндер үшін 

жұмыспен өтеу құқығынсыз «0» бағасын қояды. 

14.30 Дәлелсіз себептер бойынша рұқсаттамалар ағымдағы «0» 

бағасына теңестіріледі. 

14.31 Білім алушылар емтихан сессиясы басталғанға дейін ББ-ға сәйкес 

бақылаудың барлық түрлерін (оның ішінде курстық жұмыстарды 

(жобаларды)) тапсырады. 

14.32 Жекелеген жағдайларда (науқастануы, отбасы жағдайлары, өзге 

де объективті себептер бойынша) бастықтың оқу жұмысына жетекшілік 

ететін орынбасары ағымдағы бақылауды тапсыру мерзімін ұзартады. Бұл 

ретте білім алушы оның берілген сәтінен бастап бір аптадан кешіктірмей 

себептің дәлелді екенін растайтын құжатты ұсынуы тиіс. 

14.33 Әр пән бойынша емтихандарды өткізу нысаны мен тәртібі әр 

академиялық кезеңнің басынан бастап бір айдан кешіктірілмей, Институттың 

ҒК-да бекітіледі және білім алушылардың назарына емтихан сессиясы 

басталғанға дейін 2 апта бұрын, оның ішінде «Platonus» ААЖ орналастыру 

арқылы жеткізіледі. 

14.34 Білім алушылардың емтихандарын (ауызша, билеттер бойынша 

жазбаша, компьютерлік тест, қағаз бланкідегі тест), оның ішінде әрбір оқу 

пәні бойынша ҚБТ қолдану арқылы өткізу нысандары ОӘК-де және ҒК-да 

талқыланады және әрбір академиялық кезең басталғаннан бастап бір айдан 

кешіктірілмей институт бастығымен бекітіледі. 

14.35 Әрбір оқу пәні бойынша Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

органдары қызметкерлерін бастапқы кәсіптік даярлау және кәсіптік даярлау, 

қайта даярлау және біліктілігін арттыру курстарының емтихандарын 

(ауызша, билет бойынша жазбаша, компьютерлік тест, қағаз бланкідегі тест) 

өткізу нысандары ОӘК-де, ҒК-да талқыланады және жыл басында 

кафедралар мен факультеттер меңгерушілерінің ұсынысы бойынша 

бастықтың оқу жұмысына жетекшілік ететін орынбасары бекітеді. 

14.36 Кестені құру кезінде емтихан өткізудің ерекшелігі мен нысаны 

ескеріледі. 
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14.37 Емтихандар кестесі білім алушыларға, оның ішінде институт 

сайтына және/немесе «Platonus» ААЖ орналастыру арқылы жеткізіледі. 

14.38 Аралық аттестаттауда қолданылатын емтихан материалдарын 

(тесттер, билеттер және т.б.) кафедралар әзірлейді. Емтихан материалдарын 

жасау сапасы үшін кафедра бастығы мен оқытушы-әзірлеуші жауапты 

болады. 

14.39 Емтихан материалдары (тесттер, билеттер және т.б.) емтихан 

сессиясы басталғанға дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей 

дайындалуы тиіс. Әрбір пән бойынша емтихан материалдарының 

валидтілігін кафедра сараптамалық қорытындымен растайды, ол БСМжББ-ға 

ұсынылады. 

14.40 Дайын емтихан материалдарын білім алушыларға беруге жол 

берілмейді. Ақпараттың таралып кетуіне емтихан материалын әзірлеуші 

жауапты болады.  

14.41 «Platonus» ААЖ-ға жүктелген тестілер әзірлеуші оқытушымен 

апробациядан өтуі тиіс, апробация нәтижелері бойынша тиісті акт жасалады. 

14.42 Билеттер сабақ түрлері бойынша бақылау сұрақтары негізінде 

әзірленеді. 

14.43 Әрбір пән бойынша билетте кемінде 3 сұрақ болуы тиіс. Егер пән 

практикалық бағыттылыққа ие болса, онда сұрақтардың бірі мәселені шешу, 

есептеулерді жүргізу немесе практикалық тапсырманы орындау дағдыларын 

анықтауға арналған. Пән бойынша емтихан билеттерінің жиынтығы 25 

билеттен кем болмауы тиіс. 

14.44 Билеттердегі сұрақтар мәселелердің күрделілік және еңбек 

сыйымдылығы деңгейі бойынша теңгерімделуі тиіс. Бұл ретте билет 

мәселелері пәннің барлық көлемін қамтуы тиіс. Сұрақтар әртүрлі емтихан 

билеттерінде қайталануы мүмкін. 

14.45 Қағаз түріндегі тестілер үшін тест тапсырмаларының 

нұсқаларының саны кемінде 3-еу болуы тиіс. Бір нұсқадағы тест 

сұрақтарының саны 30 болуы керек. Тапсырмалардың күрделілігіне 

байланысты оқытушы-әзірлеуші бір тест сұрағын орындау уақытын 

белгілейді. 

14.46 Компьютерлік тестілеу кезінде әзірленетін емтихан тест 

тапсырмаларының саны пәннің көлеміне байланысты 1 кредит есебінде 

белгіленеді – кемінде 50 тест тапсырмасы. 

14.47 Оқытушы тест тапсырмаларын жүктеу нұсқаулығына сәйкес 

«Platonus» ААЖ-ға тест тапсырмаларын жүктейді.(5-қосымша) 

14.48 Бұрын жүктелген тест тапсырмаларын оқытушы емтихан 

сессиясы басталғанға дейін бір айдан кешіктірмей жаңарта алады. 
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14.49 Жүктелген тест тапсырмаларын түзету тек емтиханға дейін ғана 

техникалық рұқсат етіледі. 

14.50 Пәндер бойынша білім алушыларды аралық аттестаттау 

академиялық күнтізбеде белгіленген мерзімде өткізіледі.  

14.51 Аралық аттестаттауды ұйымдастыруды және өткізуді БСМжББ 

емтихан алушылармен бірлесіп жүзеге асырады. 

14.52 Емтиханды емтихан алушы немесе құрамында кемінде екі адам 

бар комиссия БСМжББ-ның қатысуымен қабылдайды. Прокторинг 

автоматты түрде прокторинг жүйесі арқылы да жүргізілуі мүмкін (бар болса) 

14.53 Жазбаша емтихан өткізу кезінде білім алушылардың жауаптары 

БСМжББ-да арнайы дайындалған жауап парақтарында жазылады, бұл ретте 

білім алушының Т.А.Ә. кодтау қолданылуы мүмкін. 

14.54 Емтихан алушылардың жазбаша жауаптарын пән мұғалімдері 

тексереді. Жауап парақтарын БСМжББ қызметкерлері оқытушы баға 

қойғаннан кейін (кодтауды пайдалану кезінде) кодтайды. 

14.55 Коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеуге 

байланысты шектеу шаралары кезеңінде жазбаша және ауызша емтихандар 

мынадай тәртіппен жүргізіледі: 

1) жазбаша және ауызша емтихандар емтихан алушы мен проктордың 

қатысуымен онлайн режимінде өткізіледі; 

2) білім алушылар, емтихан алушылар және проктор емтихан 

басталғанға дейін 20 минут бұрын компьютер мен веб-камераны қосады; 

3) білім алушылар «Рlаtоnus» ААЖ-ға кіруді орындайды және алдын 

ала алынған сілтеме бойынша «Zoom» платформасына қосылады; 

4) білім алушылар проктор деректерді салыстыру үшін фотосуреттің, 

тегінің, атының, әкесінің атының нақты бейнесін қамтамасыз ете отырып, 

веб-камераға қызметтік куәлігін көрсетуі қажет; 

5) емтихан алушы білім алушының экранына емтихан билеттерінің 

нөмірлерін көрсетеді; 

6) билетті таңдағаннан кейін емтихан алушы «Рlаtоnus» ААЖ арқылы 

білім алушыға таңдалған билет бойынша сұрақтар жібереді; 

7) емтихан уақыты аяқталғаннан кейін әрбір білім алушы өзінің 

емтихан парағын сканерлеуге (суретке түсіруге) және емтихан алушыға кез 

келген ықтимал байланыс («Рlаtоnus» ААЖ поштасы, Электрондық пошта, 

WhatsApp және т. б.) арқылы жіберуге немесе ауызша жауап беруге (ауызша 

емтихандар кезінде)міндетті; 

8) жауаптар тек қаламмен толтырылады, олай болмаған жағдайда 

емтихан тапсыру есептелмейді; 
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9) емтиханды өткізу рәсімі камераға жазылуы тиіс, жазба оқу жылының 

соңына дейін институт ресурстарында және сыртқы тасымалдаушыларда 5 

жыл сақталуы тиіс. 

14.56 Емтихан қорытындылары бойынша оқытушылар емтихан 

өткізілетін күні бағалаудың электрондық ведомосына енгізеді. Егер емтихан 

15:00-ден кейін өткізілген болса, бағалар келесі күні 13:00-ден кешіктірілмей 

енгізілуі мүмкін. 

14.57 Емтихан нәтижелері емтихан тапсыру ережелерін бұзған кезде 

жойылуы мүмкін, оның ішінде: 

1) білім алушылар тыйым салынған заттарды (шпаргалкалар, 

ұялы/ұялы телефондар, планшеттер, смартфондар, құлаққаптар және сөйлесу 

немесе тестілік құрылғылар, білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы 

бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және 

өткізу туралы Ережемен рұқсат етілгендерден басқа, кез келген электрондық 

құрылғылар және т. б.) пайдаланған кезде; 

2) бөгде (бөгде) адамның емтихан тапсыруы; 

3) емтихан кезінде үй-жайдан шығып кету; 

4) басын әртүрлі бағытта бұру, монитордан көзді бұру және біреумен 

сөйлесу (онлайн емтихан тапсыру кезінде); 

5) онлайн емтихан тапсыру кезінде бейнекамераның (ішінара немесе 

толық) көру аясынан шығу; 

6) онлайн емтихан тапсыру кезінде және/немесе екі реттен артық 

(онлайн емтихан тапсыру кезінде) 1 минуттан артық уақытқа аудио-бейне 

байланысын ажырату; 

7) бейнебайланыс арқылы қосылмай емтихан тапсыруға жол 

берілмейді. 

14.58 Білім алушылардан тыйым салынған заттарды табу және 

талаптарды сақтамау білім алушыны емтиханды жалғастыру және 

емтиханнан шығару құқығынан айыруға әкеп соғады. Бұл ретте тыйым 

салынған заттардың табылғаны туралы акт толтырылады, ал емтихан 

нәтижесі жойылады, ведомосте академиялық кезең ішінде жинаған 

балдарының санына қарамастан «0» (қанағаттанарлықсыз) бағасы қойылады.  

14.59 Емтихан өткізуге бөлінетін уақыт: 

1) ауызша емтихан кезінде-контингентке байланысты жалпы уақыт 

бойынша 6 сағатқа дейін бір білім алушыға 10-15 минут есебінен (бір 

мезгілде аудиторияда 8 емтихан алушыға дейін болуы мүмкін – бұл норма 

онлайн режимде өткізілетін емтихандарға қолданылмайды); 

2) жазбаша емтихан кезінде – 1-1, 5 сағат (барлық ағымға, топқа); 

3) тестілеу – 1 сұраққа 1-1,5 минут есебінен. 
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14.60 Емтиханға кешігуге жол берілмейді. 

14.61 Емтиханға дәлелді себеппен кешіккен жағдайда білім алушы оны 

басқа топта емтихан болған жағдайда басқа күні, осы емтихан аяқталған 

жағдайда қосымша кесте бойынша тапсырады. 

14.62 Дәлелді себепсіз емтиханға кешігу дәлелді себепсіз емтиханға 

келмеуге теңестіріледі. 

14.63 Транскриптке FX және F бағаларын қоса алғанда, қорытынды 

бағаны көрсете отырып, білім алушы оқыған барлық оқу пәндері жазылады. 

14.64 Әрбір пән бойынша қорытынды баға жіберу рейтингісінің 

(ағымдағы және аралық бақылау бағалары) және аралық аттестаттау 

нәтижелерінің негізінде «Platonus» ААЖ-да автоматты түрде есептеледі. 

14.65 Аралық аттестаттау нәтижелері бойынша автоматты режимде 

«Platonu»s ААЖ-да білім алушылардың академиялық рейтингі 

қалыптастырылады. 

14.66 Аралық аттестаттаудың оң бағасы тиісті оқу пәні бойынша 

белгіленген көлемде игерілген кредиттерді есепке алу үшін негіз болады 

және білім алушының транскриптіне жазылады. 

14.67 Оқу жылының қорытындысы бойынша барлық оқу жылына GPA 

есептеледі, бұл келесі курсқа ауысу үшін негіз болады. 

14.68 Емтихан нәтижесімен келіспеген білім алушы ауызша емтихан 

кезінде және компьютерлік тестілеу кезінде тестілеу тапсыру кезінде емтихан 

нәтижелері жарияланғаннан кейінгі келесі күні сағат 13.00-ден кешіктірмей 

апелляцияға өтініш беруге құқылы. 

14.69 Апелляцияға өтініштер апелляциялық комиссия төрағасының 

атына беріледі. 

14.70 Апелляцияға өтініштер беріледі: 

1) тест тапсырмаларының мазмұны бойынша; 

2) техникалық себептер бойынша; 

3) бағалау нәтижелерімен келіспеген жағдайда жүргізіледі. 

14.71 Апелляция мынадай жағдайларда қаралады: 

- тест тапсырмаларының мазмұны бойынша: 

1) «Platonus» ААЖ енгізілген дұрыс жауап шын мәнінде дұрыс 

жауаппен сәйкес келмейді (дұрыс жауап нұсқасы көрсетіледі); 

2) дұрыс жауап жоқ; 

3) барлық ұсынылған нұсқалардан бір дұрыс жауапты таңдаумен тест 

тапсырмаларында біреуден артық дұрыс жауап бар (дұрыс жауаптардың 

барлық нұсқалары көрсетіледі); 

4) дұрыс құрастырылмаған тест тапсырмасы; 

- техникалық себеп бойынша: 
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1) тест тапсырмасы шартының фрагменті (мәтін, сызбалар, суреттер, 

кестелер) болмаса, соның нәтижесінде дұрыс жауапты анықтау мүмкін 

болмаса; 

2) жауаптардың бір-бірімен немесе сұрақпен «жабысып қалуы»; 

- бағалау нәтижелерімен келіспеген жағдайда, сондай-ақ бағалау 

материалдарының мазмұны бойынша өтініш берген кезде апелляцияға 

берілетін өтініште дәлелді негіздеме (толық түсіндірме) көрсетіледі. 

14.72 Әрбір тапсырма бойынша дәлелді негіздемені көрсетпей (толық 

түсіндірме, міндеттердің қадамдық шешімі) барлық тапсырмаларды қайта 

қарау бойынша апелляцияға берілген баянат қарауға жатпайды. 

14.73. Апелляцияға берілген өтініште баяндалған нақты фактілер 

қарауға жатады. 

14.74 Төтенше жағдай кезеңінде білім алушы нақты нөмірін немесе 

сұрақ/жауап нөмірлерін көрсете отырып, апелляциялық комиссия 

төрағасының атына баянат жазады және «Platonus» ААЖ арқылы жібереді. 

14.75 Апелляциялық комиссия аралық аттестаттау кезеңінде біліктілігі 

апелляцияланатын пәндерге сәйкес келетін кафедралардың ПОҚ қатарынан 

институт бастығының бұйрығымен құрылады. Қажет болған кезде 

апелляциялық комиссия сарапшыларды тарта алады. Апелляциялық 

комиссияның құрамы «Platonus» ААЖ-ға орналастырылады. 

14.76 Апелляцияға баянат тиісті кафедрада апелляциялық комиссия 

төрағасының атына нәтижелер жарияланғаннан кейін келесі жұмыс күнінен 

кешіктірілмей қабылданады. 

14.77 Апелляцияларды комиссия берілген сәттен бастап 3 күнтізбелік 

күннен кешіктірмей қарайды. 

14.78 Апелляциялық комиссияның барлық шешімдері апелляциялық 

комиссияның шешімі көрсетілген хаттамалармен ресімделеді (бағалаудың 

өзгеруімен апелляцияны қанағаттандыру немесе бағаны өзгеріссіз қалдырып, 

қабылдамай тастау). 

14.79 Апелляция қанағаттандырылған жағдайда апелляциялық 

комиссия хаттамасының негізінде БСМжББ емтихан ведомосы жасалады, 

оған өзгертілген баға енгізіледі. 

14.80 Апелляциялық комиссия хаттамасының және ведомостің 

негізінде баға апелляцияны ескере отырып ведомостке «Platonus» ААЖ 

электрондық журналына енгізіледі және қорытынды баға қайтадан 

есептеледі. 

14.81 Апелляция ведомосы пән бойынша емтихан нәтижелерінің негізгі 

ведомосіне тігіледі. 
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15. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУДЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 

 

15.1 Осы Ереже жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламалары бойынша білім алушыларды қорытынды аттестаттауды 

(бұдан әрі – ҚА) ұйымдастыруға және өткізуге қойылатын негізгі талаптарды 

айқындайды. 

15.2 Қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу Қазақстан 

Республикасы Ішкі істер министрлігінің әскери, арнаулы оқу орындарында 

білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды 

аттестаттау жүргізу қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. 

15.3 Білім алушылардың ҚА мақсаты жоғары және/немесе жоғары оқу 

орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламасын зерделеу аяқталғаннан 

кейін қол жеткізілген оқыту нәтижелерін және негізгі құзыреттерді бағалау 

болып табылады. 

15.4 Білім алушылардың ҚА академиялық күнтізбеде көзделген 

мерзімде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламалары бойынша жүргізіледі. 

15.5 Білім алушылардың ҚА кешенді тестілеу және ауызша әңгімелесу 

түрінде өткізіледі. Мемлекеттік емтихан бағдарламасы жоғары білімнің білім 

беру бағдарламасына сәйкес еңбек нарығының талаптарына жауап беретін 

интеграцияланған білім мен негізгі құзыреттерді көрсетеді. 

15.6 ҚА ұзақтығы мен мерзімі академиялық күнтізбеде және 

мамандықтың жұмыс оқу жоспарларында көзделген МЖМС белгіленген 

нысандар бойынша жүргізіледі. 

15.7 ҚА нысаны тиісті кафедра әзірлеген ҚА емтихандарының 

бағдарламалары бойынша ҒК шешімімен айқындалады. 

15.8 ҒК шешімімен ҚА түрі анықталады: мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан тапсыру, дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау немесе 

екі базалық және/немесе бейіндік пәндер бойынша мемлекеттік емтихан 

тапсыру. 

15.9 Мемлекеттік емтихандар пәндерінің тізбесі бітіртуші кафедраның 

ұсынысы негізінде ҒК шешімімен бекітіледі. 

15.10 Білім алушыларды қорытынды аттестаттауды өткізу үшін әрбір 

білім беру бағдарламасы бойынша мемлекеттік аттестаттау комиссиясы 

(бұдан әрі – МАК) құрылады.  

15.11 МАК-тың барлық отырыстары хаттамамен ресімделеді. МАК 

отырысының хаттамалары А4 форматындағы парақтарда түптеледі, 

нөмірленеді, тігіледі және жұмыс басталғанға дейін мөрмен бекітіледі. 
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15.12 МАК отырыстарының хаттамалары әрбір білім алушыға жеке 

жүргізіледі. Мемлекеттік емтихан өткізілген жағдайда емтихан ведомосы 

хаттаманы ресімдеу үшін негіз болып табылады. 

15.13 Хаттаманы МАК-тың техникалық хатшысы толтырады. 

15.14 Хаттамаларға мемлекеттік емтихандарда алынған білім бағалары 

енгізіледі, қойылған сұрақтар мен МАК мүшелерінің пікірлері жазылады, 

бакалавр дәрежесін беру, сондай-ақ білім алушыға диплом (үздік немесе 

үздік емес) беру туралы шешім көрсетіледі. 

15.15 Мемлекеттік емтихандарды бағалау туралы, сондай-ақ жоғары 

білім туралы дәреже беру және мемлекеттік үлгідегі диплом беру (үздік емес, 

Үздік) туралы шешімді МАК жабық отырыста мәжіліске қатысқан комиссия 

мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен ашық дауыс беру арқылы 

қабылдайды. Дауыстар саны тең болған жағдайда Комиссия төрағасының 

дауысы шешуші болып табылады. 

15.16 Хаттамаларға отырысқа қатысқан МАК төрағасы мен мүшелері 

қол қояды. 

15.17 МАК жұмысы аяқталғаннан кейін төраға ҚА нәтижелері туралы 

есеп жазады және екі апта мерзімде оны институт бастығына ұсынады. ҚА-

ның нәтижелері туралы есеп ОӘК-де және ҒК-да талқыланады, талқылаудан 

кейін ҒК шешімімен бекітіледі. 

15.18 МАК төрағасының есебіне жоғары немесе жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру бағдарламаларын бітірген, тегі, аты, әкесінің аты, ББ 

көрсетілген институт түлектерінің тізімі қоса беріледі. 

15.19 ҚА-ға жоғары білімнің МЖМС, білім беру бағдарламалары, 

жұмыс және жеке оқу жоспарлары және жұмыс оқу бағдарламаларының 

талаптарына сәйкес білім беру процесін толық аяқтаған білім алушылар 

жіберіледі. 

15.20 Жұмыс және жеке оқу жоспары мен жұмыс оқу 

бағдарламаларының талаптарын орындамаған бітіруші курс білім 

алушылары институттан шығарылады. 

15.21 Білім алушыларды ҚА-ға жіберу ағымдағы оқу жылының  

1 қазанына дейін білім беру саласындағы уәкілетті органға білім 

алушылардың тізімдік құрамы бойынша мемлекеттік үлгідегі білім туралы 

құжаттарға (дипломдар мен транскрипт) берілген, ҚА басталғанына екі 

аптадан кешіктірмей факультет бастығы бекітетін өтінімнің негізінде 

ресімделеді және МАК-қа ұсынылады.   

15.22. ҚА басталғанға дейін МАК-қа факультет бастығының білім 

алушының оқу жұмыс жоспарын орындауы, оның барлық пәндер бойынша 

алған бағалары, олардың көлемі, тапсырылған курстық жұмыстар (жобалар) 
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және кәсіби практикалардың түрлері және GPA оқу кезеңіндегі орташа 

өлшенген баға шамасы туралы анықтамасы беріледі. 

15.23 Білім алушылар оқытудың барлық нысандары үшін бірыңғай оқу 

жұмыс жоспарына және оқу жұмыс бағдарламаларына сәйкес мемлекеттік 

емтихандар тапсырады. 

15.24 ББ бойынша мемлекеттік емтихан бағдарламасы институттың 

Ғылыми кеңесінің шешімімен бекітіледі. 

15.25 Мемлекеттік емтихандардың нәтижесі бойынша білім алушының 

теориялық, ғылыми және практикалық дайындық деңгейін ескере отырып, 

білім алушылардың білімін бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі бойынша 

бағалар қойылады. 

15.26 Мемлекеттік емтихандарды тапсыру нәтижелері олар өткізілген 

күні жарияланады. 

15.27 Дәлелді себеппен ҚА-ға келмеген білім алушы МАК 

төрағасының атына өтініш жазады, дәлелді себебін растайтын құжатты 

ұсынады және оның рұқсаты бойынша емтиханды МАК отырысының басқа 

күні тапсырады. 

15.28 Білім алушының денсаулық жағдайына байланысты ҚА 

мерзімдерін ауыстыру туралы шешімді МАК төрағасы медициналық 

анықтама негізінде қабылдайды. 

15.29 ҚА нәтижелерімен келіспеген білім алушы мемлекеттік емтихан 

өткізілгеннен кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей апелляция береді. 

15.30 Апелляция өткізу үшін институт бастығының бұйрығымен 

біліктілігі ББ бейініне сәйкес келетін тәжірибелі оқытушылар қатарынан 

апелляциялық комиссия құрылады. 

15.31 Апелляция қанағаттандырылған жағдайда МАК отырысының 

хаттамасы қайта ресімделеді. Бұл жағдайда бірінші хаттаманың нәтижелері 

«Бағалау беттегі № ... хаттамамен қайта қаралды ...» деген жазумен өтеледі 

және оған МАК-тың барлық қатысқан мүшелері қол қояды. 

15.32 МАК-қа қанағаттанарлықсыз баға алғаннан кейін денсаулық 

жағдайы туралы ұсынылған құжаттар қаралмайды. 

15.33 Оң бағаны арттыру мақсатында мемлекеттік емтиханды қайта 

тапсыруға жол берілмейді. 

15.34 «Қанағаттанарлықсыз» деген баға алған тұлғаларға мемлекеттік 

емтихандарды қайта тапсыруға қорытынды аттестаттаудың осы кезеңінде 

рұқсат етілмейді. 

15.35 «Қанағаттанарлықсыз» деген баға алған білім алушы «білім беру 

бағдарламасының талаптарын орындамаған» ретінде институттан 
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шығарылып, білім алуды аяқтамаған азаматтарға берілетін анықтама 

беріледі. 

15.36 ҚА-дан өтпеген адам бір жылдан бір жыл өткеннен кейін 

институт бастығының атына, бірақ келесі оқу жылының қорытынды 

аттестаттауы басталғанға дейінгі он төрт жұмыс күнінен кешіктірмей ҚА-ға 

қайта жіберуге рұқсат беру туралы өтініш (еркін нысанда) жазады. 

15.37 Қайтадан ҚА-ға жіберу институт бастығының бұйрығымен 

ресімделеді. 

15.38 Қайталама ҚА алдыңғы ҚА-ға қанағаттанарлықсыз баға алынған 

оның нысандары бойынша ғана жүргізіледі. 

15.39 Осы емтихандарды тапсырмаған адамдар үшін мемлекеттік 

емтихандарға шығарылатын пәндердің тізбесі теориялық курсты аяқтаған 

жылы қолданыста болған оқу жоспарымен анықталады. 

15.40 ҚА-дан өткен және жоғары білімнің тиісті оқу бағдарламасын 

меңгергенін растаған білім алушыға МАК шешімімен тиісті ББ бойынша 

«бакалавр» дәрежесі беріледі және бір ай мерзімде қосымшасы бар жоғары 

білім туралы диплом беріледі. 

15.41 Транскриптімен мемлекеттік үлгідегі диплом беру инстиут 

бастығының шығару туралы бұйрығы негізінде жүзеге асырылады. 

15.42 Дипломның (транскрипт) қосымшасында барлық оқу пәндері, 

кәсіптік практикалардың түрлері бойынша балдық-рейтингтік әріптік бағалау 

жүйесі бойынша соңғы бағалар, олардың академиялық кредиттердегі көлемі 

көрсетіген, ҚА көрсетіледі. 

15.43 Емтихандар мен сараланған сынақтарды А, А – «өте жақсы», В -, 

В, В+ С+ – «жақсы»деген бағаға тапсырған және оқытудың барлық кезеңінде 

үлгерімнің орташа балы (GPA) 3,5-тен төмен емес, сондай-ақ барлық 

мемлекеттік емтихандарды А, А – «өте жақсы» бағаларымен тапсырған 

адамға үздік диплом беріледі. Оқу кезеңінде емтихандарды екінші рет 

тапсырған немесе қайта тапсырған білім алушы үздік диплом алмайды. 

15.44 Білім беру бағдарламасының талаптарын орындамаған білім 

алушы білім алуды аяқтамаған азаматтарға берілетін анықтаманы бере 

отырып, өзінің оқуын аяқтамаған ретінде институт бастығының бұйрығымен 

оқудан шығарылады. 

15.45 Институт ҚА аяқталғаннан кейін бір ай мерзімде Қазақстан 

Республикасының Ішкі істер министрлігіне жоғары немесе жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын бітірген институт түлектерінің 

тізімін, тегін, атын, әкесінің атын, ББ және берілген дипломның нөмірін 

көрсете отырып, институт бастығы қол қойған тізімді ұсынады. 
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16. «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ТАРИХЫ» ПӘНІ 

БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК ЕМТИХАНДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ 

ӨТКІЗУ 

 

16.1 Бакалавриат деңгейінде барлық мамандықтардың білім 

алушылары «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша оны оқып 

аяқтағаннан кейін сол академиялық кезеңде мемлекеттік емтихан тапсырады. 

16.2 «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша 

мемлекеттік емтиханды өткізу үшін пән бекітілген кафедра бастығының 

ұсынысы бойынша күнтізбелік жыл бойы әрекет ететін мемлекеттік емтихан 

комиссиясы (бұдан әрі – МЕК) құрылады. 

16.3 «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша МЕК 

төрағасы мен құрамы Ғылыми кеңестің шешімі негізінде институт 

бастығының бұйрығымен бекітіледі. Дауыс беру құқығы жоқ МЕК құрамына 

комиссия хатшысы да кіреді. 

16.4 «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша 

мемлекеттік емтихан бағдарламасын кафедра осы пән бойынша үлгілік оқу 

бағдарламасы негізінде әзірлейді. 

16.5 МЕК отырыстарының кестесін академиялық күнтізбеге сәйкес 

БСМжББ жасайды және оны мемлекеттік емтихан басталғанға дейін екі апта 

бұрын институт бастығы бекітеді. 

16.6 МЕК отырысының ұзақтығы күніне 6 (алты) академиялық сағаттан 

аспайды. 

16.7 МЕК отырысы әрбір білім алушыға жеке хаттамамен ресімделеді. 

16.8 МЕК отырысының хаттамалары мемлекеттік емтихан басталғанға 

дейін А4 форматындағы парақтарға тігіледі, нөмірленеді, тігіледі және мек 

жұмысы басталғанға дейін институттың мөрімен бекітіледі. 

16.9 «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша 

мемлекеттік емтиханнан алған оң бағаны көтеру үшін қайта тапсыруға жол 

берілмейді. 

16.10. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша 

мемлекеттік емтиханнан «қанағаттанарлықсыз» баға алған кезде білім алушы 

академиялық үлгермегені үшін оқудан шығарылады.  

16.11 Мемлекеттік емтихан нәтижелерін бағалау білім алушылардың 

білімін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесінде жүзеге асырылады. 

Бұл ретте қорытынды баға рұқсат беру рейтингісінің бағасы мен мемлекеттік 

емтихан бағасы ескеріле отырып қойылады. Мемлекеттік емтихан бағасы пән 

бойынша білімнің қорытынды бағасының кемінде 40% -ын құрайды. 
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16.12 «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша 

мемлекеттік емтихан тест, сондай-ақ ауызша немесе жазбаша емтихан 

нысанында өткізілуі мүмкін. 

16.13 МЕ өткізу нысаны пән бекітілген кафедра бастығының ұсынысы 

бойынша ҒК шешімімен анықталады. 

16.14 Тест тапсырмаларының сапасы және оларды уақытылы дайындау 

үшін жауапкершілік әзірлеушілерге, кафедра бастығына жүктеледі. 

16.15 «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша 

мемлекеттік емтиханнан тест тапсырмаларының саны кемінде 300 сұрақтан 

құралуы тиіс. Емтихан тестілерінің әрбір нұсқасы 40 тест тапсырмасынан 

тұрады. 

16.16 емтихандарды жазбаша немесе ауызша өткізу кезінде сұрақтар 

саны 200-ден кем болмауы тиіс. 

16.17 Мемлекеттік емтихан бойынша тест тапсырмалары немесе 

сұрақтар мемлекеттік емтихан басталғанға дейін екі аптадан кешіктірілмей 

«Platonus» ААЖ-ға жүктелуі тиіс. 

16.18 «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша 

мемлекеттік емтиханды өткізуге тест нысанында 60 минут, жазбаша 

емтиханға – 90 минут, ауызша емтиханға – 20 минут және ауызша жауапқа 5-

10 минут бөлінеді. 

16.19 Мемлекеттік емтиханды өткізу кезінде білім алушыларға бір 

орыннан екінші орынға ауысуға, емтихан материалдарымен алмасуға, 

аудиторияға оқулықтар мен басқа да әдістемелік әдебиеттерді, әртүрлі 

байланыс құралдары бойынша ақпарат алмасуға арналған мобильді 

құрылғыларды енгізуге және пайдалануға рұқсат етілмейді. 

16.20 Бірыңғай талаптардың сақталуын қамтамасыз ету және 

«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан 

өткізу кезеңінде білім алушылардың білімін бағалау кезінде даулы 

мәселелерді шешу мақсатында апелляциялық комиссия құрылады. 

16.21 Мемлекеттік емтихан нәтижесімен келіспеген білім алушы 

емтихан нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ден 

кешіктірмей апелляцияға өтініш береді. 

16.22 Апелляция нәтижелері хаттамамен ресімделеді. Апелляциялық 

комиссияның апелляциядан бас тарту шешімі кезінде емтихан бағасы 

өзгермейді, апелляциялық комиссия шешім қабылдаған жағдайда балдар 

қосылады, бұрынғы мек хаттамасы өтеледі және қосылған балдарды ескере 

отырып, мек және апелляциялық комиссия мүшелері қол қоятын жаңа мек 

хаттамасы ресімделеді. 
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16.23 «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша 

мемлекеттік емтиханды тапсыру нәтижелері оны тапсыру көзделген емтихан 

сессиясының қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі. 

16.24. Мемлекеттік емтихан аяқталғаннан кейін МЕК-тің төрағасы 

МЕК жұмысы туралы есеп жасайды, оны институттың Ғылыми кеңесінің 

отырысында бекітеді. 

16.25 МЕК хаттамалары акт негізінде институт мұрағатына 

тапсырылады және сақталады. 

 

17. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ 

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ 

 

         17.1 Білім алушылардың ғылыми-зерттеу қызметі оқу-тәрбие 

процесімен қатар жүретін негізгі қызмет түрі болып табылады. 

17.2 Білім алушылардың ғылыми-зерттеу қызметін жоспарлау 

институттың құрылымдық бөлімшелерінің ұсыныстары негізінде жүзеге 

асырылады, олар күнтізбелік жылға арналған Ғылыми-зерттеу жоспарында 

көрсетіледі. 

17.3 Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысы ғылыми жетекшінің 

немесе кеңесшінің басшылығымен жүзеге асырылады. 

17.4 ҒЗЖ қорытындысы бойынша білім алушылар ғылыми 

жұмыстарды ғылыми басылымдарда («Хабаршы Вестник» журналы, ғылыми 

конференциялар жинағы) жариялайды. 

17.5 Білім алушылар ІІМ білім беру ұйымдары арасындағы үздік 

ғылыми жұмыс конкурстарына қатысады. 

17.6 Жоғары ғылыми деңгейде орындалған, халықаралық, 

республикалық конкурстарда жүлделі орындарға ие болған жұмыстарды 

кафедраның өтініші бойынша институттың Ғылыми кеңесі тиісті курстық, 

бақылау және басқа да оқу тапсырмаларының орнына есептейді. 

17.7 Ғылыми-зерттеу жұмысында қол жеткізген табыстары үшін 

институт бөлімшесі бастығының өтініші бойынша білім алушылар ІІО-да 

қызмет өткеру мәселелерін регламенттейтін нормативтік-құқықтық актілерге 

сәйкес институт бастығының қолдауымен көтермеленеді. 
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                                                                                                               1-қосымша  
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                                                                                                               № 2 -қосымша 

 

 

Қазақстан Республикасы ІІМ 

М.Бөкенбаев атындағы  

Ақтөбе заң институтының 

бастығына 

(ТАӘ) 

 

 

Баянат 

 

Денсаулық жағдайына байланысты академиялық демалыс беруді 

сұраймын. 

ДКК/ОӘДК қорытындысы қоса ұсынылады. 

 

 

 

ҚБТ қолдана отырып,  

күндізгі / қысқартылған  

оқыту нысаны бойынша  

___ курс ____оқу тобының  

білім алушысы, 

_________________________________ 

лауазымның толық атауы (бар болса), 

атағы (бар болса),  

________________________________ 

               Т.А.Ә 

 

Қолы 

Мерзімі 
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                                                                                                           № 3 - қосымша  

 

 

Қазақстан Республикасы ІІМ 

М.Бөкенбаев атындағы  

Ақтөбе заң институтының 

бастығына 

(ТАӘ) 

 

 

Баянат 

 

Академиялық демалыстан шығуыма байланысты Қазақстан 

Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институтының білім 

алушылар қатарына қайта қосуды сұраймын. 

ДКК/ОӘДК қорытындысы қоса ұсынылады. 

 

 

 

 

 

ҚБТ қолдана отырып,  

күндізгі / қысқартылған  

оқыту нысаны бойынша  

___ курс ____оқу тобының  

білім алушысы, 

_________________________________ 

лауазымның толық атауы (бар болса), 

атағы (бар болса),  

___________________________ 

               Т.А.Ә. 

 

 

Қолы 

Мерзімі 
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                                                                                                                   № 4 - қосымша  
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                                                                                                                              № 5 – қосымша 

 
Қазақстан Республикасы ІІМ-нің 

әскери, арнаулы оқу 

орындарында  

білім алушылардың кәсіптік 

практикасын және 

тағылымдамасын ұйымдастыру  

және одан өту қағидаларына 

1- қосымша 

 

                                                                                                  Нысан                                                                              

№ _________________________________жеке басын куәландыратын құжатқа 

 

ЖАПСЫРМА 

 

Курсант  
_____________________________________________________________________________ 

(арнаулы атағы, тегі, аты, әкесінің аты(ол болған жағдайда),)  

 

лауазымдағы 

           (ішкі істер бөліністерінің, мекеменің, органның және лауазымның атауы) 

 

практиканты (тағылымдамадан өтуші) болып табылады. 

 ПД (Көліктегі ПД), ҚАЖД, ТЖД 

 Кадр бөлінісінің бастығы _______________________ __________________________ 

                                   (арнаулы атағы) (қолы) тегі, аты, әкесінің аты(ол болған жағдайда)) 

20 ______ ж.  «_______»__________ 

20 ______ ж.  «_______»__________ дейін жарамды. 

 

Жеке куәлікті көрсеткен кезде ______________________________________ 
                                                                                                  (жеке қолы) 
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