
 

 

ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК  

бірінші курс студентіне арналған анықтама-жолсілтеуші 

 

 

Құрметті бірінші курс студенті! 

 

Сізді Қазақ ұлттық хореография академиясының қабырғасында 

көргенімізге қуаныштымыз! 

Сізге өз бетінше ғылыми жұмыс дағдыларын меңгеріп, шығармашылық 

қабілеттеріңізді және қарым-қатынас дағдыларын саналы түрде дамыту 

қажет. 

Профессор-оқытушылар құрамы таңдаған білім беру бағдарламасы 

бойынша негізгі құзыреттерді қалыптастыруға көмектеседі. Бірақ көп нәрсе 

Сізге, Сіздің табандылығыңызға, еңбексүйгіштігіңізге, мақсаткерлігіңізге, 

тәртіптілігіне байланысты. 

Ұсынылып отырған ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» 

ШЖҚ РМК бірінші курс студентіне арналған анықтама-жолсілтеушіде (бұдан 

әрі – Нұскаулық)  Сіз Қазақ ұлттық хореография академиясында оқу процесін 

ұйымдастыру туралы қажетті мәліметтерді, сұрақтарыңызға жауаптарды 

табасыз. Мұнда Академия студенттерінің құқықтары мен міндеттерін 

реттейтін ЖОО-да оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру жөніндегі ережелер 

мен нұсқаулықтардың үзінділері қарастырылып, келтірілген. 
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1. Жалпы мәліметтер 

1.1 ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК (бұдан 

әрі – Академия) көп деңгейлі кәсіби хореографиялық білім берудің толық циклі 

бар Орталық Азиядағы бірінші жоғары оқу орны болып табылады. Академияда 

кәсіптік білім алудың бірегейлігі хореографиялық білімнің үздіксіздігі және 

білім беру деңгейлері бойынша мәдениет және хореографиялық өнер 

саласындағы мамандарды қалыптастыру: бастауыш шығармашылық білім беру 

(1-ден 4-ке дейінгі кәсіптік білім беру), техникалық және кәсіптік білім беру, 

жоғары (бакалавриат) және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

(магистратура, докторантура). 

1.2 Академия миссиясы: хореография және мәдениет саласындағы білім 

беру процесін әлемдік стандарттар деңгейінде іске асырамыз және түлектерді тез 

өзгеретін әлемде өзін-өзі табысты іске асыру дағдыларымен қамтамасыз етеміз. 

1.3 Академия пайымдауы Қазақ ұлттық хореография академиясы – 

Қазақстанның хореографиялық өнерінің мұрасын, жақын және алыс шет 

елдердің өнері мен мәдениетінің шығармашылық сан алуандығын біріктіретін 

халықаралық ғылыми-шығармашылық білім беру хабы. 

1.4 Негізгі құндылықтар:  

- Адалдық және ашықтық. Біз адалдық пен ашықтықты барлық жағынан 

қолдаймыз. Академиялық ортадағы адалдықты қолдаймыз. Заманауи білім мен 

іскерліктерді толық игеруді қолдаймыз. 

- Құрмет және қолдау. Біз әрбір адамның қадір-қасиетіне, пікіріне, 

пайымына, дүниетанымына құрмет көрсетеміз. Жақсы серіктестік пен өзара 

көмекті дамытуды қолдаймыз. 

- Жауапкершілік. Біздің ортақ игілігіміз әрқайсымыздың экологиялық 

мәдениетіне байланысты екендігін түсінеміз. 

- Жетілдіру. Біз қол жеткен жетістіктерімізбен тоқтап қалмаймыз. Өзіміздің 

дамып тереңдей түсумізді басқарамыз, жанымыздағы адамдарды өзін-өзі 

жетілдіруге ынталандырамыз және әрқайсысының жетістіктеріне шын жүректен 

қуанамыз. 

- Командалық рух. Сахнада жеке өнер көрсетіп, командада жұмыс істейміз. 

Бәріміз бірлесіп Қазақ ұлттық хореография академиясының және 

мемлекетіміздің табысты болуын қамтамасыз ете аламыз. 

1.5 Стратегиялық бағыттар: 

- Академиялық артықшылық: жеке тұлғаға бағытталған білім беру және 

хореография мен мәдениет саласындағы онлайн білім беру, өмір бойы оқыту. 

- Шығармашылық қызметі: Академияның шығармашылық жетістіктерін 

әлемдік қоғамдастықтың тануы, жастарды елдің мәдени және әлеуметтік-

экономикалық дамуына тарту. 

- Зерттеу және инновациялар: ғылыми құзыреттілікті күшейту, білім, 

шығармашылық және инновациялық зерттеулерді біріктіру үшін жағдай жасау.  

- Ресурстар: IT инфрақұрылым мен материалдық-техникалық базаның 

сапасын арттыру, қаржы көздерін әртараптандыру, Академияның қоғамдық және 

мәдени өмірге ықпал ету саласын кеңейту.  
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2. Академия ғимараттарының орналасуы 

Академияның оқу және балет ғимараттарын емін еркін табу үшін біз сіздер 

үшін ғимараттардың орналасу сызбасын дайындадық:  
 

 
 

3. Академия факультеттері   

 

Өнер факультеті Байланыс телефоны 

 Декан 790-856 

Өнертану және арт-менеджмент кафедрасы 798-598; 798-595 

Хореография факультеті   

Декан 798-596 

Педагогика кафедрасы 790-868 

Режиссура кафедрасы 790-568 

 

4. Оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау қызметі 

4.1 Студенттердің жеке іс-құжаттары оқу процесін ұйымдастыру және 

жоспарлау қызметінде (бұдан әрі – Қызмет) өңделеді және осы Қызмет арқылы 

өзге мекемелерге қажетті құжаттар жіберіледі.  

4.2 Егер сізге анықтамалар, құжаттарыңыздың көшірмелері қажет болған 

жағдайда Қызметке баруыңызға болады. Сонымен қатар, ауыстыру, қайта 

қабылдау құжаттарын дайындау Қызметте жүзеге асырылады.  

4.3 Мемлекеттік білім беру гранты бойынша білім алушы барлық 1-курс 

студенттеріне шәкіртақы алу үшін банк карталарын рәсімдеу қажет (436 

кабинет). 

 

5. Сіздге ең алдымен нені білу қажет?  

5.1 Академияға түскеннен кейін идентификациялық картасы (ID-card) 

беріледі. ID картасы – бұл сіздің Академия студенті екеніңізді растайтын ресми 

құжат, сонымен қатар Академияға кіру құжаты болып табылады. 

5.2 Академиядағы оқу сабақтары академиялық күнтізбеге сәйкес 

құрастырылған сабақ кестесі бойынша жүргізіледі.  

5.3 Оқу сабақтарының кестесін бір семестрге арнап жасайды және семестр 
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басталғанға дейінгі 10 күннен кешіктірмей ілінеді.  

5.4 Академиядағы сабақтар мектеп сабақтарынан ерекшеленеді. Сабақтың 

бір сағаты академиялық сағат деп аталады. Оның кәдімгі биологиялық сағаттан 

айырмашылығы, ол – 50 минутқа тең. Әрбір оқу сабақтарынан кейін ұзақтығы  

10 минутқа созылатын үзіліс болады.  

5.5 Оқу сабақтары кезеңінде дәрісханадан өз бетінше шығып және кіріп 

жүруге қатаң тыйым салынады. Егер сізге дәрісханадан шығу қажет болған 

жағдайда оқытушыдан міндетті түрде рұқсат сұрау керек. Сырт киімді киім 

ілгішке тапсыру қажет. Ұялы телефонды оқу сабақтары кезеңінде қолдануға 

болмайды.   

5.6 Төтенше жағдай, шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин енгізілген 

кезеңде ҚР аумағында (Нұр-Сұлтан қаласында) ректордың немесе оның өкілетті 

тұлғасы бұйрығы негізінде Академиядағы оқу процесі қашықтықтан оқыту 

форматына ауыстырылады. 

 

6. Академияда оқу процесін оқытудың кредиттік  технологиясы бойынша  

ұйымдастыру  

6.1 Академияда оқу процесі оқытудың кредиттік технологиясы бойынша 

ұйымдастырылады.  

6.2 Жаңа түсініктер және терминдермен сіздерді таныстыру үшін біз 

глоссарий дайындадық.  

6.3 Глоссарий  – жаңа терминдер мен сөздер, түсініктер сөздігі.  

1) академиялық еркіндік – білім беру процесінің субъектілеріне таңдау 

компоненті пәндері, оқытудың қосымша түрлері бойынша білім мазмұнын 

дербес анықтау үшін және білім алушылардың, оқытушылардың 

шығармашылық дамуына және оқытудың инновациялық технологиялары мен 

әдістерін қолдануға жағдай жасау мақсатында білім беру қызметін ұйымдастыру 

үшін ұсынылатын білім беру процесі субъектілерінің өкілеттіктер жиынтығы; 

2) академиялық кезең (Term) – семестр, триместр, тоқсан сияқты үш 

нысанның біреуін білім беру ұйымы өзі белгілейтін теориялық оқу кезеңі; 

3) академиялық кредит – білім алушының және (немесе) оқытушының 

ғылыми және (немесе) оқу жұмысының көлемін өлшеудің біріздендірілген 

бірлігі; 

4) академиялық күнтізбе (Academic Calendar) – оқу жылы бойына демалыс 

күндерін (каникулдар мен мерекелерді) көрсете отырып, оқу және бақылау іс-

шараларын, кәсіби практикаларды өткізу күнтізбесі; 

5) академиялық сағат – оқу сабақтарының немесе оқу жұмысының басқа 

түрлерінің көлемін өлшеу бірлігі, 1 академиялық сағат 50 минутқа тең (ӘАОО-

да 1 академиялық сағат кемінде 40 минутқа тең), академиялық күнтізбені (оқу 

процесінің кестесін), оқу сабақтарының кестесін жасау кезінде, өтілген оқу 

материалын жоспарлау мен есепке алуда, сондай-ақ педагогикалық жүктемені 

жоспарлау және оқытушының жұмысын есептеу кезінде пайдаланылады; 

6) академиялық ұтқырлық – білім алушыларды немесе оқытушы-

зерттеушілерді белгілі бір академиялық кезеңге (семестр немесе оқу жылы) басқа 
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жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шетелде) академиялық кредиттер түрінде 

игерген білім беру бағдарламаларын, пәндерін міндетті түрде қайта сынақ 

ретінде тапсыра отырып өз ЖОО-сында немесе басқа ЖОО-да білімін 

жалғастыру немесе зерттеулер жүргізу үшін ауыстыру; 

7) белсенді үлестірмелі материалдар (БҮМ) (Hand-оuts) – білім алушының 

тақырыпты шығармашылықпен табысты меңгеру үшін оқу сабақтарында 

таратылатын көрнекі безендірілген материалдар (дәріс тезистері, сілтемелер, 

слайдтар, мысалдар, глоссарийлер, өз бетінше жұмыс істеуге арналған 

тапсырмалар); 

8) білім алушылардың оқудағы жетістігі – білім алушылардың оқу 

процесінде алатын және жеке тұлғаның қол жеткізген даму деңгейін көрсететін 

білімі, іскерліктері, дағдылары және құзыреті; 

9) білім алушыларды қорытынды аттестаттау (Qualification Examination) 

– тиісті білім деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес білім 

беру бағдарламасында көзделген оқу пәндерінің және (немесе) модулдерінің 

көлемін және оқу қызметінің басқа түрлерін білім алушылардың игеру дәрежесін 

анықтау мақсатында өткізілетін рәсім; 

10) білім алушының академиялық рейтингі (Rating) – аралық аттестаттау 

нәтижелері бойынша құрылатын, пәндердің және (немесе) модульдердің оқу 

бағдарламасын және оқу қызметінің басқа түрлерін білім алушылардың меңгеру 

деңгейінің сандық көрсеткіші; 

11) білім алушының өзіндік жұмысы (бұдан әрі – БӨЖ) – өз бетінше оқуға 

берілген, оқу-әдістемелік әдебиеттермен және ұсынымдармен қамтамасыз 

етілген, тест, бақылау жұмыстары, коллоквиумдар, рефераттар, шығармалар мен 

есеп берулер түрінде бақыланатын, оқу нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған 

тақырыптардың белгілі бір тізбесі бойынша жасалатын жұмыс; білім алушының 

санатына қарай ол студенттің өзіндік жұмыстары (бұдан әрі – СӨЖ), 

магистранттың өзіндік жұмыстары (бұдан әрі – МӨЖ) және докторанттың 

өзіндік жұмыстары (бұдан әрі – ДӨЖ) болып бөлінеді; БӨЖ-нің бүкіл көлемі 

білім алушыдан күнделікті өзіндік жұмыс атқаруды талап ететін 

тапсырмалармен расталады; 

12) екі дипломды білім беру – қос тең бағалы диплом немесе бір негізгі 

және екінші қосымша диплом алу мақсатында, екі білім беру бағдарламалары 

мен оқу жоспарлары бойынша оқу мүмкіндігі; 

13) Еуропалық трансферт (аудару) және кредиттер жинау жүйесі 

(ECTS) –- студенттің шетелде алған кредиттерін өзі оқитын білім беру ұйымына 

оралғанда дәреже алу, сондай-ақ білім беру бағдарламасы шеңберінде кредиттер 

жинау үшін есептелетін кредиттерге аудару тәсілі; 

14) жеке оқу жоспары – білім беру бағдарламасы мен элективті пәндер 

каталогы және (немесе) модульдер негізінде эдвайзердің көмегімен білім алушы 

әр оқу жылына дербес қалыптастыратын оқу жоспары; 

15) кредиттік ұтқырлық – білім алушыларды өзі оқитын ЖОО-да оқуын 

жалғастыру шеңберінде – академиялық кредиттерді жинақтау мақсатында 

шетелге белгілі бір шектеулі оқу немесе тағылымдама кезеңіне орын ауыстыру 

(ұтқырлық фазасынан соң студенттер оқуын аяқтау үшін өзі оқитын білім беру 
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ұйымына оралады); 

16) қосымша білім беру бағдарламасы (Мinor) – қосымша құзыреттерді 

қалыптастыру мақсатында оқу үшін білім алушы анықтаған пәндердің және 

(немесе) модульдердің және оқу жұмысының басқа түрлерінің жиынтығы. 

17) модуль – дербес, білім беру бағдарламасының құрылымдық элементін 

оқыту нәтижелері тұрғысынан аяқталған, айқын қалыптасқан, білім алушылар 

меңгеретін білім, іскерліктер, дағдылар, құзыреттер және бағалаудың барабар 

критерийлері; 

18) модульдік оқыту – білім беру бағдарламасының модульдік құрылымы, 

оқу жоспары және оқу пәндері негізінде оқу процесін ұйымдастыру тәсілі; 

19) негізгі білім беру бағдарламасы (Major) – негізгі құзыреттерді 

қалыптастыру мақсатында білім алушы анықтаған білім беру бағдарламасы; 

20) оқу жетістіктерін бағалаудың балдық рейтингтік әріптік жүйесі – 

халықаралық тәжірибеде қабылданған әріптік жүйедегі сандық эквивалентіне 

сәйкес келетін және білім алушылардың рейтингін белгілеуге мүмкіндік беретін 

балл түріндегі оқу жетістіктерінің деңгейін бағалау жүйесі; 

21) оқу пәніне жазу (Enrollment) – білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеу 

рәсімі; 

22) оқытудың кредиттік технологиясы – білім алушылардың пәндерді 

және (немесе) модульдерді зерделеу дәйектілігін академиялық кредиттер 

жинақтай отырып, таңдауы және дербес жоспарлауы негізінде оқыту; 

23) оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін білім алушының өзіндік 

жұмысы (бұдан әрі – ОБӨЖ) – жеке кесте бойынша оқытушының 

жетекшілігімен жүргізілетін білім алушының жұмысы білім алушының санатына 

қарай ол: оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысы 

(бұдан әрі – ОСӨЖ) және оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін 

магистранттың өзіндік жұмысы (бұдан әрі – ОМӨЖ) және оқытушының 

жетекшілігімен жүргізілетін докторанттың өзіндік жұмысы (бұдан әрі – ОДӨЖ) 

болып бөлінеді; 

24) постреквизиттер (Postrequisite) – зерделеу үшін қажет етілетін 

білімдер, іскерліктер, дағдылар және осы пәнді зерделеу аяқталған соң игерілетін 

құзыреттер қажет етілетін пәндер (модулдер) және оқу жұмысының басқа 

түрлері; 

25) пререквизиттер (Prerequisite) – пәндер және (немесе) модульдер және 

зерделенетін пәнді игеруге қажетті білімнен, іскерліктен, дағдылар мен 

құзыреттерден тұратын оқу жұмысының басқа түрлері; 

26) транскрипт (Transcript) – кредиттер мен бағаларды көрсететін тиісті оқу 

кезеңі ішіндегі игерілген пәндер тізбесі мен оқу жұмысының басқа түрлерінен 

құралған құжат; 

27) тьютор – студентке нақты пәнді және (немесе) модульді игеруге 

көмектесетін академиялық консультант рөлін атқарушы оқытушы; 

28) үлгерімнің орташа балы (Grade Point Average – GPA) – таңдап алған 

бағдарлама бойынша белгілі бір оқу кезеңі ішінде білім алушының қол жеткізген 

білім деңгейінің орташа өлшемді бағасы (осы оқу кезеңі ішіндегі кредиттердің 

жалпы санына пәндер бойынша аралық аттестаттау бағалары балдарының 
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сандық эквивалентіндегі кредиттердің жалпы сомасының қатынасы); 

29) эдвайзер (Advisor) – тиісті мамандық бойынша білім алушының 

академиялық тәлімгері функциясын атқаратын, оқу траекториясын таңдауына 

(жеке оқу жоспарының қалыптасуына) және оқу кезеңінде білім беру 

бағдарламаларын игеруіне ықпал ететін оқытушы; 

30) элективті пәндер – жоғары оқу орны компонентіне және белгіленген 

академиялық кредиттер шеңберінде таңдау компонентіне кіретін және білім беру 

ұйымы енгізетін, білім алушылардың жеке дайындығын көрсететін, нақты 

өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму ерекшеліктері мен қажеттіліктерін 

ескеретін оқу пәндері, қалыптасқан ғылыми мектептер; 

6.4 Оқу процесін ұйымдастыру оқу жоспары, бекітілген академиялық 

күнтізбе, оқу сабақтарының кестесі мен студенттерге кеңес беру кестесі 

негізінде жүзеге асырылады.  

6.5 Ұзақтығы 15 аптаға созылатын семестр академиялық кезең болып 

табылады.  

 

7. Білім беру траекториясын таңдау  

7.1 Оқытудың кредиттік технологиясы білім беру  бағдарламасын білім 

алушының өзі жоспарлауына, жеке оқу траекториясын таңдауына, өз білім 

деңгейін көтеруге ынталандыруға  негізделген.   

7.2 Білім алушы оқу жылына жеке білім алу траекториясын 

қалыптастыруды академиялық тәлімгер – эдвайзердің көмегімен іске асырады.     

7.3 Білім алушы мамандықтың типтік оқу жоспарында қарастырылған 

белгілі бір кредит санына тіркелуі тиіс. Типтік оқу жоспары және элективті 

пәндер каталогінің  негізінде білім алушы қажетті кредит санын ескере отырып, 

жеке оқу жоспарында көрсетілетін  міндетті және элективті пәндерді таңдайды.  

Пәндерді таңдау оларды оқудың логикалық тізбегін міндетті түрде ескере 

отырып жүзеге асырылуы тиіс.    

 

8. Пәнге жазылу тәртібі   

8.1 Пәндер мен пәндерді оқытатын оқытушыларды таңдау ресми тіркеу 

арқылы жүргізіледі, оны Қызмет  маманы  үйлестіріп отырады (Кеңсе-тіркеуші).   

8.2 2 курс және жоғары курс студенттері   оқу пәндеріне  жазылуды наурыз 

айынан бастайды. 1 курс студенттері үшін оқу пәндеріне жазылу олар 

қабылданған соң 30 тамызға дейін ұйымдастырылады. 

8.3 Таңдау бойынша пәндерді анықтау эдвайзердің басшылығымен жүзеге 

асырылады.  Эдвайзер презентациялау әдісімен студентке элективті пәндер 

каталогінен әр пәнге баламалы таңдау ұсынады, олар пәннің пререквизиттері мен 

постреквизиттерімен таныстырады, пәнді оқып үйрену анықтамасы бойынша 

кеңес береді.   

8.4 Пәнге жазылу электронды түрде жасалады. Пәнге жазылу кезеңінде 

студент жазылу бағдарламасына өзінің паролі мен логинін арқылы кіреді.     

8.5 Кеңсе-тіркеуші және факультет деканаттары студенттердің курсқа 

жазылуы қалай жүзеге асып жатқанын бақылап отырады, қажет болған жағдайда 

жазылуды қамтамасыз ететін ұйымдастыру шараларын ойластырады.   
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8.6 Студент міндетті пәндер бойынша оқытушыны таңдауға құқылы. 

8.7 Кеңсе-тіркеуші Оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау қызметі 

және факультет деканаттарының келісімі бойынша пәнді мамандықтың оқу 

жоспарына ендіру үшін студеттердің ең аз санын бекітеді, ал әрбір оқытушыға 

академиялық топтардағы студенттердің максимальді саны бекітіледі.  

8.8 Егер таңдау бойынша ұсынылған пәнге жазылған студент саны 

қажетінен аз болса, онда пән оқу жұмыс жоспарына енгізілмейді. Осы пәнге 

жазылған студенттер кеңсе-тіркеушіге жеке оқу жоспарына өзгеріс енгізуі 

туралы сұраныс беруі тиіс.  

8.9 Егер бір оқытушыға жазылған студенттер саны бекітілген мөлшерден  

артық болып кетсе, онда  біліктілігі сәйкес келетін оқытушыны тағайындаумен  

қосымша академиялық лек (топ) жасақталады.   

8.10 Білім алушылар ЖОЖ-ды құру барысында:  

1) оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастырудың ережелерімен танысады;  

2) оқу пәндеріне жазылу мен ЖОЖ-ға өзгерістер енгізудің белгіленген 

мерзімдерін сақтайды; 

3) білім беру бағдарламасының сәйкес деңгейін меңгеру үшін оқу 

жылында бекітілген кредиттер санынан кем емес кредиттерге  жазылады.  

8.11 Ақылы негізде білім алушы оқу ақысын төлеуге қабілетттілігіне, оқу 

формасына, жеке мүмкіншілігіне  байланысты өздерінің ЖОЖ-ын сол деңгейдегі 

білім беру бағдарламасын меңгеруге  арналғаннан аз кредит санымен 

құрастырады, ондай жағдайда оқу мерзімі ұзартылады.  

8.12 Білім алушы кейбір пәндерге алдыңғы семестрде сол пәнді оқуға 

қатысты пререквизиттерді меңгермеген болса жазыла алмайды. Базалық 

пәндерді таңдау білім алушының кәсіби бағдарын  есепке ала отырып жасалады, 

және бірақ білім алушының қалауы бойынша ЖОЖ-ға базалық пәндер блогінде 

басқа мамандықтар бойынша көрсетілген пәндерді де қосуына болады.    

8.13 Білім алушы ЖОЖ-ды  дайындауға  және мамандықтың типтік оқу 

жоспары талаптарына сәйкес оқу курсының толық меңгерілуіне жауапты 

болады.    

8.14 Кафедралар студенттерді әр пән бойынша кредиттері көрсетілген 

пәннің оқу бағдарламасымен (Syllabus) қамтамасыз етеді.    

 

9. «PLATONUS» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі 

9.1 Академияда «РLATONUS» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі 

орналастырылған. Онда студенттер деректерін басқару, оқу процесін, 

электрондық құжат айналымның бірлескен жүйесін қолдау  бойынша жұмыстар 

жүргізіледі. Аталған жүйе Академияның әрбір қызметкері мен әрбір студентін 

жеке виртуалды кабинетпен қамтамасыз етеді. 

9.2 Өзінің логині мен паролін пайдалана отырып, студент академиялық 

күнтізбеде көрсетілген пәнге жазылу кезеңінде таңдау пәніне жазыла алады. 

Студент өзінің жеке виртуалды кабинетінде пән силлабустарымен, 

оқытушылардың жеке карточкаларымен және өзі таңдаған мамандығының оқу 

жұмыс жоспарымен таныса отырып, пәндер мен оқытушыларды таңдай алады.  
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10. Білімді бақылау және бағалау қалай жүзеге асырылады? 

10.1 Студенттердің білімін бағалау үлгерімнің ағымдағы, аралық және 

қорытынды  бақылауын өткізуді бағамдайтын  балдық-рейтингтік жүйеде 

жүргізіледі. 

10.2 Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, іскерліктері, дағдылары 

мен құзыреттері) халықаралық практикада қабылданған цифрлық эквиваленті 

бар әріптік жүйеге және дәстүрлі жүйедегі бағаларға сәйкес келетін 100 балдық 

шкала бойынша (оң бағалар «А»-дан «D»-ға дейін азаю арқылы және 

«қанағаттанарлықсыз» - «FX», «F») балдармен бағаланады. 

10.3  «FХ» белгісіне сәйкес келетін «қанағаттанарлықсыз» баға алған 

жағдайда, білім алушы оқу пәнінің/модулдің бағдарламасын қайта өтпей-ақ 

қорытынды бақылауды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие. 

10.4 «F» белгісіне сәйкес келетін «қанағаттанарлықсыз» баға алған 

жағдайда, білім алушы осы оқу пәніне/модуліне қайта жазылады, оқу 

сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу 

жұмысының барлық түрлері орындайды және қорытынды бақылауды қайта 

тапсырады. 

10.5 Аралық аттестаттау емтихан нысанында өткізіледі. Емтихандар 

жазбаша, ауызша, тест түрінде немесе практикалық көрсетілім түрінде 

өткізіледі. Егер модуль бірнеше компоненттен тұратын болып, бір модульге 

енетін пәндер бойынша емтихан қарастырылған болса, емтихан негізгі  

компонент бойынша өткізіледі. Ал басқа компоненттер үшін қорытынды 

бақылау сараланған сынақ, реферат, эссе, жобалық жұмыс немесе курстық 

жұмыс  түрінде ұйымдастырылады. Тест түріндегі емтихандар «Platonus» 

автоматтандырылған ақпараттық басқару жүйесінде іске асырылады.  

10.6 Студент емтиханға келген кезде емтихан сессиясына жіберу туралы 

деканаттың мөрі басылған сынақ кітапшасымен келуі тиіс.  

10.7 Ағымдағы бақылау мен аралық аттестаттау қорытындылары емтихан 

ведомосіне енгізіледі.  

10.8 Емтихан қорытындылары студенттерге аралық аттестаттау өткізілген 

күні хабарланады.   

10.9 Білім алушылардың емтихандағы үлгерімі оқу жетістіктерін 

бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша бағаланады. Оңды 

бағалар (А, А-  «үздік», В+,  В, В- С+ «жақсы», С, С-, Д+, Д, Д- 

«қанағаттанарлық») пән бойынша емтихан ведомостіне және білім алушының 

сынақ кітапшасына қойылады.  

10.10 Қорытынды бақылау бойынша оңды бағаларды жоғарылату 

мақсатында қайта тапсыруға рұқсат берілмейді.   

10.11 Егер білім алушы емтиханға келмеген жағдайда емтихан 

ведомостіндегі тегінің жанына «келмеді» деген белгі қойылады. Дәлелді 

себептер болған жағдайда деканат осы емтиханды жеке кесте бойынша тапсыру 

туралы шешім қабылдайды.  

10.12 Емтихан нәтижесіне келіспеген білім алушы сол емтихан өткен күні 

апелляцияға беруге құқылы.  
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11. Жазғы семестр   

11.1 Білім алушылардың қосымша білім алуға, академиялық қарыздарын 

немесе оқу жоспарларындағы айырмашылықтарын жоюға, басқа білім беру 

ұйымдарындағы оқу пәндерін оқуға және кредиттерді меңгеруге, өзі оқитын 

жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымында міндетті 

түрде қайта сынақ тапсыруға, орташа үлгерім балын көтеруге (GPA), аралас 

немесе қосымша білім беру бағдарламасын, оның ішінде екі дипломдық білім 

беру шеңберіндегі білім беру бағдарламасын игеруге деген қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін ұйымдастырылады (бітіруші курсты қоспағанда). 

11.2 Жазғы семестрдің ұзақтығы Академияның оқу процесінің академиялық 

күнтізбесімен анықталады және 6 аптаны құрайды. 

11.3 Жазғы семестр білім беру қызметінің келесі түрлерін жүзеге асыру 

үшін ұйымдастырылады:  

1) мамандықтың оқу жұмыс жоспары мен пәннің жұмыс бағдарламасына 

сәйкес оқу сабақтарының барлық түрлерін қамтамасыз ету;  

2) білім алушыларға кеңес беру қызметтерін көрсету;  

3) Академия тарапынан дайындалатын мамандықтарда оқытылатын кез 

келген оқу курстарын білім алушылардың кәсіптік ой-өрісін кеңейту 

мақсатында меңгерту.    

Жазғы семестрден өтуге төмендегі студенттер жіберіледі: 

1) рейтинг-бақылау қорытындысы бойынша емтиханға жіберілмегендер; 

2) межелік бақылауда қанағаттанарлықсыз баға алғандар;  

3) алдыңғы академиялық кезеңде академиялық қарызы бар студенттер;  

4) қайта қабылдауына, басқа жоғары оқу орнынан ауысып  және 

академиялық демалыстан келуіне байланысты академиялық қарызы бар 

студенттер.  

11.4 Студенттер жазғы семестрді ақылы негізде оқиды.  

11.5 Жазғы семестрді рәсімдеу регламентке сәйкес жүзеге асырылады:  

1) кеңсе-тіркеуші мәселе оң шешімін тапқаннан соң жазғы семестрдің сабақ 

кестесін дайындайды және Академия ректорымен бекітеді.  Сабақ кестесі жазғы 

семестрде сабақ өткізетін оқытушылардың жұмыспен қамтылуын есепке ала 

отырып дайындалады; 

2) жазғы семестрді ұйымдастыру балдық-рейтингілік жүйеге және студент 

білімін тәуелсіз бағалау қағидасына сәйкес жүзеге асырылады. Мамандықтың 

оқу жоспарынан тыс оқытылған пән бойынша студент білімінің қорытынды 

бағасын жазғы семестр кезеңінде лекция оқыған оқытушы қояды.  

11.6 Жазғы семестр кезеңінде мамандықтың оқу жоспарындағы қосымша 

пәндер бойынша емтихандар нәтижесі келесі оқу жылының GPA балын құрайды.  

11.7 Курстан курсқа көшудің төмен GPA балында, жазғы семестр мен 

аралық аттестаттаудың қанағаттанарлықсыз нәтижесінде білім алушыға   курсты 

қайта оқу мүмкіндігі беріледі.   

11.8 Қанағаттанарлықсыз баға алған және/немесе курстан курсқа көшудің 

тиісті GPA балын жинамаған студент мемелекеттік білім беру грантынан 

айырылады.  
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11.9 Қайта оқу тек ақылы негізде ғана жүзеге асырылады.  

11.10 Студент қайта оқудан бас тартып, өз еркімен оқудан шығуына болады. 

Бұл жағдайда студент Академия ректорының атына өз еркімен оқудан шығару 

туралы өтініш жазады.  

 

12. Студенттің құқығы мен міндеттері  

12.1 Білім алушы міндетті: 

1) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының толық 

көлемінде білімді, іскерлікті және практикалық дағдыларды меңгеру, оқу және 

практикалық сабақтарға қатысу; 

2) сабақтарды босатқан жағдайда Академияда болмаған күннен бастап жеті 

күн ішінде бұл туралы Академияға жазбаша түрде хабарлауға;;  

3) отбасы жағдайы мен Байланыс ақпараты (тұрғылықты жері, телефон 

нөмірі, электрондық поштасы және т. б.) өзгерген кезде оқиға басталғаннан 

кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде Академияға хабарлауға; 

4) амбулаториялық немесе стационарлық емделуде болған кезде 

академияны растайтын құжаттарды кейіннен ұсына отырып хабардар етуге; 

5) академия басшылығының бұйрықтары мен өкімдерін, Академия 

Жарғысын, Академия қызметін регламенттейтін құжаттардың ережелерін 

сақтауға және орындауға; 

6) Академия мүлкіне ұқыпты қарауға және оны ұтымды пайдалануға, 

жатақханада оқу және тұру үшін қалыпты жағдай жасауға қатысуға (ұсынылған 

кезде); 

7) жалпы қабылданған санитарлық-гигиеналық нормаларды сақтау, елдегі 

эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезеңде – санитарлық- 

эпидемиологиялық қадағалау органдары белгілеген талаптар мен ұйғарымдарды 

орындау (оның ішінде – бетперде режимін, әлеуметтік қашықтықты сақтау, 

қолды сабынмен үнемі жуу және т.б. бойынша ұсынымдар);  

8) әскери есепке алу қағидаларын сақтауға; 

9) Академияның оқытушыларына, қызметкерлері мен білім алушыларына 

құрметпен және дұрыс қарауға;  

10) Академияның бөлуі бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі 

айқындайтын тәртіппен жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін кемінде үш жыл 

тиісті ұйымда жұмыс істеуге; 

11) 12.1-тармақтың 10) тармақшасында көрсетілген жұмысты өтеу 

жөніндегі міндеттемелер орындалмаған жағдайда, оны толық көлемде оқытуға 

байланысты бюджет қаражаты есебінен жұмсалған шығыстарды өтеуге; 

12) білім беру саласындағы уәкілетті органның сенім білдірілген өкіліне 

(агентіне) дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім беруге міндетті.  

12.2 Білім алушының құқығы:  

1) Академия Ректорының бұйрығы негізінде ауыстыру және қайта қабылдау 

ережесінде белгіленген тәртіппен мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша 

ақылы оқуға ауыстыру және қайта қабылдау, бір білім беру ұйымынан 

екіншісіне, бір мамандықтан екіншісіне ауыстыру, мемлекеттік білім беру 

тапсырысы бойынша ақылы оқуға ауыстыру және қайта қабылдау; 
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2) қосымша ақы үшін мемлекеттік стандарттан тыс қосымша білім беру 

қызметтерін алу; 

3) кітапхана және оқу залдары базасында оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттер 

қорының еркін қол жеткізуі және пайдалануы;  

4) студенттік өзін-өзі басқару органдарына қатысу;  

5) Осы Шартқа қосымша келісіммен жоғарыда аталған мүмкіндіктерді 

бекіте отырып, Академияның шешімі бойынша жеке оқу жоспарлары мен 

жеделдетілген бағдарламалар бойынша оқыту. 

 

13. Академияның тұрғын үй корпусында тұратын білім алушылардың 

құқығы мен міндеттері  

13.1 Тұрғын үй корпусы басқа қаладан келген білім алушыларды  

орналастыруға арналған. Тұрғын үй корпусында олардың өмір сүруі, өзіндік 

жұмыстарын орындауы, демалуы, мәдени-танымдық және спорттық көпшілік 

жұмыстарын атқаруға барлық жағдай жасалған.  

13.2 Тұрғын үй корпусы тұрғындарының құқығы:  

1) оқу, мәдени, демалыс және санитарлық-тұрмыстық мақсаттағы үй-

жайларды, атап айтқанда: жатын бөлмелерін, демалыс және өзін-өзі дайындау 

бөлмелерін, буфет бөлмелерін, санитарлық-тұрмыстық мақсаттағы үй-

жайларды (оның ішінде кір жуу, кептіру-үтіктеу, таза және лас киім-кешекке 

арналған үй-жайларды, себезгі және санитарлық тораптарды және т.б.), сондай-

ақ интернат мүлкін пайдалануға; 

2) санитарлық-тұрмыстық бөлмелерде жеке заттарды (іш киім, шұлық, 

орамал) жуу, кептіру; 

3) интернат меңгерушісінің келісімімен басқа жатын бөлмеге көшуге; 

4) интернат әкімшілігіне тұрғын үй-тұрмыстық жағдайларды жақсарту 

және ұстау, тәрбие жұмысын ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар мен ескертулер 

беруге; 

5) интернат әкімшілігінің рұқсатымен мерекелік, күнделікті және демалыс 

күндері, демалысқа заңды өкілдердің немесе заңды өкілдердің сенім білдірген 

адамдардың ілесіп жүруімен интернаттан кетуге; 

6) интернаттың өзін-өзі басқару органдарын құруға қатысуға және олардың 

құрамына сайлануға құқылы. 

13.3 Білім алушылар міндетті: 

1) интернатта тұру ережелерін, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі 

ережелерін, санитарлық ережелерді сақтауға; 

2) интернат мүлкіне ұқыпты қарауға; 

3) интернат меңгерушісіне тұрғын үй-жайлардағы тиісті температуралық 

режим туралы, жарамсыз мүкәммалды ауыстыру туралы хабарлауға; 

4) интернат мүлкіне келтірілген залалды заңнамаға және шарт талаптарына 

сәйкес өтеуге; 

5) бөтеннің мүлкін ұрлауға және ұрлауға жол бермеуге, бөтеннің мүлкін 

тапқан кезде оны дереу интернат меңгерушісіне беруге; 

6) интернатқа кіру кезінде күзет фирмасының кезекші өкілінің талабы 

бойынша рұқсат қағазын көрсетуге; 
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7) тұрғын бөлмелерде және жалпы пайдалану орындарында, интернат 

аумағында тазалық пен тәртіпті сақтауға, ұйықтайтын бөлмені ұйықтайтын 

бөлменің алдында ылғалды тазалауды жүргізуге; 

8) осы Ережені сақтау, мүліктің сақталуын тексеру, профилактикалық және 

басқа да жұмыс түрлерін жүргізу мақсатында интернат меңгерушісінің, 

коменданттың, тәрбиешінің тұрғын бөлмесін қарау мүмкіндігін қамтамасыз 

етуге; 

9) суды, газды, электр энергиясын үнемді жұмсауға; 

10) жеке гигиена ережелерін сақтауға, санитарлық-эпидемиологиялық 

талаптарға сәйкес төсек-орын жабдықтары мен сүлгілерді жеті күнде бір рет 

жууға тапсыруға; 

11) бөлмеден шыққан кезде жарықты, суды өшіруге, терезелер мен 

есіктерді жабуға міндетті. 

13.4 Интернатта тұратын білім алушыларға тыйым салынады: 

1) интернатқа бөгде адамдарды әкелуге, оларды түнге қалдыруға; басқа 

адамдарға, оның ішінде интернаттың басқа бөлмелерінде тұратын адамдарға 

тұруға арналған бөлме беруге; 

2) өз бетімен қоныстанатын бір бөлмеден басқа; 

3) мүлікті бір бөлмеден екіншісіне ауыстыруға; 

4) электр сымдарын қайта жасау, түзету және электр желісін жөндеу, 

қосымша жарық көздерін қосуға; 

5) қарама-қарсы жыныстағы білім алушылардың тұрғын бөлмелеріне 

баруға; 

6) бөлмелерде электрмен жылыту аспаптарын пайдалануға; 

7) тұрғын бөлмелерде кір жуу, кептіру және үтіктеуге; заттарды жуу, 

кептіру және үтіктеу кір жуатын, кептіретін және үтіктейтін орынжайларда 

жүргізілуі тиіс; 

8) қадір-қасиетін қорлау, басқа адамдарды қорлау, былапыт сөздер 

қолдануға;  

9) құмар ойындар ойнауға, спирттік, энергетикалық ішімдіктерді, есірткі 

және токсикомандық заттарды әкелуге, сақтауға және пайдалануға, тұрғын үй-

жайларда дәрілік препараттарды, жарылғыш заттарды, қаруды әкелуге және 

сақтауға, сондай-ақ дәрігерлердің тағайындауынсыз дәрілік препараттарды, 

ББҚ-ларды қабылдауға; 

10) қоқысты осы мақсатқа бөлінбеген орындарға тастауға; 

11) интернат аумағында және тұрғын бөлмелерде темекі шегуге, қоқыс 

тастауға; 

12) үй-жайларда жоғары шу мен діріл тудыратын жұмыстарды орындауға 

немесе басқа да әрекеттер жасауға, басқа білім алушылардың қалыпты өмір сүру 

жағдайларын бұзатын теледидарларды, қабылдағыштарды, магнитофондарды 

және басқа да құрылғыларды жоғары дыбыс деңгейіне қосуға; 

13) тұрғын үй-жайлардың қабырғаларына, төбелеріне, терезелеріне, 

есіктеріне, едендеріне, жиһаздарға (шкафтарға, кереуеттерге, тумбочкаларға, 

үстелдерге, орындықтарға, сөрелерге) және жалпы пайдалану орындарына (осы 

мақсат үшін арнайы бөлінген жерлерден басқа) хабарландырулар, кестелер, 
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маңдайшалар, плакаттар, түрлі мазмұндағы суреттер және т.б. жапсыруға; 

14) тұрғын үй-жайлардың кіретін есіктеріне қосымша құлыптар орнату, 

құлыптарды қайта жасау немесе оларды ауыстыруға; 

15) тұрғын үй-жайда ашық от көздерін пайдалануға; 

16) интернатта жануарлар ұстауға; 

17) тұрғын үй-жайларда басқа адамдарға бөлінген үй-жайды пайдалануға 

кедергі келтіретін қатты заттарды сақтауға; 

18) терезелерді ашу, терезеден шығару, терезе алдында немесе терезе 

жақтауында отыруға тыйым салынады. 

 

14. Сабақтан қалып қойсаңыз сізге не істеу керек? 

14.1 Егер Сіз дәлелді себептермен сабаққа келе алмасаңыз, бұл туралы 

келесі күні міндетті түрде факультет деканы мен топ басшысына хабарласуыңыз 

қажет. Академияға барған алғашқы күні сабаққа келмеуіңіздің себебін 

түсіндіріңіз.  

14.2 Егер сіз сырқаттанып қалсаңыз, сырқаттан жазылғаннан кейінгі үш күн 

ішінде факультет деканына медициналық мекемеден денсаулығыңыз туралы 

анықтама тапсыруыңыз қажет.  

14.3  Егер сізде қандай да бір мәселе туындап жатса, сіз:  

Топ тәлімгеріне → кафедра меңгерушісіне → деканға → проректорға → 

→ РЕКТОРҒА  бара аласыз.  

 

15. Білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау 

15.1 Білім алушыларды курстан курсқа көшіру оқу жылының 

қорытындылары бойынша (аралық аттестаттау) жазғы семестр нәтижелерін және 

алынған орташа үлгерім балдарын (орташа балл) ескере отырып жүзеге 

асырылады. 

15.2 GPA қалай есептеуге болады? 

Пәндер  
Кредиттер 

саны  

Қорытынды 

баға  

Әріптік жүйедегі 

бағалар  

Сандық  

эквивалент 

Классикалық биді оқыту 

әдістемесі 
3 98 А 4,0 

 Шет тілі 2 83 В 3,0 

Философия 3 40 F 0,0 

Кәсіби практика 2 60 C- 1,67 

15.3 GPA пәннің кредиттер саны мен пәннің сандық эквивалент балы 

негізінде есептелінеді: GPA= (3*4,0+2*3,0+3*0+ 2*1,67)/(3+2+3+2) = 2,13. 

15.4 Келесі курсқа академиялық қарызы бары немесе жоғына қарамастан  

оқу жылы үшін GPA балын көшіру балынан жоғары немесе оған тең балл 

жинаған  студенттер ауыстырылады. 

15.5 Студенттер автоматтандырылған «PLATONUS» жүйесіндегі өзінің 

жеке кабинеті арқылы көшіру GPA балын қадағалап отыра алады.  

15.6 Білім алушыларды курстан курсқа, бір тілдік бөлімнен екінші тілдік 

бөлімге, бір мамандықтан екінші мамандыққа, бір білім беру ұйымынан келесі 

білім беру ұйымына  ауыстыру жүзеге асырылады.  
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15.7 Білім алушылардың ауыстыру және қайта қабылдау туралы өтініштерін 

білім беру ұйымының басшысы  жазғы және қысқы демалыс кезеңінде, білім 

беру ұйымында  кезекті академиялық кезең басталғанға дейінгі бес жұмыс 

күнінен кешіктірмей қарастырады.  

15.8 Білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде олардың 

өткен академиялық кезеңдерде оқыған  оқу жұмыс жоспарларындағы пәндердің 

академиялық айырмашылығы және өтініш берушінің негізгі кәсіптік 

бағдарламаны игеруге дайындығы айқындалады. 

15.9 Оқу жұмыс жоспары пәндеріндегі академиялық айырмашылықты жою 

үшін білім алушы осы пәндерге жазылады, академиялық кезең ішінде оқу 

сабақтарының барлық түріне қатысады, ағымдағы бақылаудың барлық түрін 

тапсырады, қорытынды бақылауға жіберілгендігі туралы рұқсат алады.  

15.10 Егер академиялық айырмашылық пәндері ағымдағы академиялық 

кезеңнің оқу сабақтарының кестесіне енгізілмеген жағдайда, білім алушы оларға 

жазғы семестрге жазылады. 

15.11 Білім алушының Академияда белгіленген ауысу балынан төмен емес 

үлгерімнің орташа балына (GPA - Grade Point Average) қол жеткізуі білім 

алушыны курстан курсқа ауыстырудың міндетті шарты болып табылады. 

Академияда курстан курсқа көшіру балының (GPA) ең төменгі мөлшері 

курстар аралығында төмендегіше тағайындалған:  

- 1 курстан 2 курсқа – 1,67 балл (үлгерім деңгейі - С-); 

- 2 курстан 3 курсқа – 2,0 балл (үлгерім деңгейі - С); 

- 3 курстан 4 курсқа – 2,33 балл (үлгерім деңгейі - С+); 

- 4 курстан 5 курсқа – 2,50 балл (үлгерім деңгейі –С+). 

15.12 Білім алушылар жеке оқу жоспарына сәйкес бағдарламаны меңгерген 

болса, бірінші академиялық кезең толық аяқталса, студент ауыса алады немесе 

шығып кеткен болса қайта қабылдана алады.   

15.13 Бұл ретте білім алушының кез келген жоғары оқу орнының  кез келген 

мамандығына, оқытудың кез келген түріне оқудан шығарылған мерзіміне 

қарамастан  ауысуына немесе қайта қабылдануына мүмкіндігі бар.  

15.14 Білім алушыларды курстан курсқа көшіру жазғы емтихан 

сессиясының  қорытындысы бойынша (аралық аттестаттау) жазғы семестр 

нәтижелерін және қол жеткізген ауысу балын ескере отырып жүзеге асырылады.  

15.15 Белгіленген ауысу балына қол жеткізген және келесі курсқа 

көшірілген білім беру гранты бойынша білім алушылар академиялық қарызы бар 

болған жағдайда, білім беру грантын сақтай отырып, оны ақылы негізде жояды. 

15.16 Білім беру гранты бойынша келесі оқу курсына қалдырылған білім 

алушы грантынан айырылады және оқуын әрі қарай ақылы негізде ғана 

жалғастыра алады.  

15.17 Студенттер мен магистранттарды басқа ЖОО-дан ұлттық ЖОО 

мәртебесі бар Академияға ауыстыру тек ақылы негізде жүзеге асырылады. Бұл 

ретте студенттің үлгерімінің орташа балы (GPA) Академияда белгіленгеннен 

төмен болмауы және ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе кешенді тестілеудің 

сертификаты 60 балдан төмен болмауы тиіс.  

15.18 Ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе кешенді тестілеудің  
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сертификаттары болмаған жағдайда студент ауысу туралы бұйрық шыққанға 

дейін кешенді емтихан тапсырады.  

15.19 Қазақстан Республикасында жалпы орта немесе техникалық және 

кәсіптік білім алған адамдар шетелдік ЖОО-дан ауыстыру немесе қайта 

қабылдау кезінде меңгерілген оқу бағдарламалары туралы құжатты 

(академиялық анықтаманы, транскрипт), балы белгіленген өту балынан төмен 

емес Ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе кешенді тестілеудің сертификатын 

ұсынады. 

15.20 Ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе кешенді тестілеудің сертификаты 

болмаған жағдайда, студент ауыстыру туралы бұйрық шыққанға дейін кешенді 

тестілеуді тапсырады. 

15.21 Білім алушыларды бір жоғары оқу орнынан өзге жоғары оқу орнына 

ауыстыру төмендегі тәртіппен жүзеге асырылады:  

1) басқа жоғары оқу орнынан ауысқысы келетін білім алушы өзі оқып 

жүрген оқу орнының басшысына ауысу туралы өтініш береді, ауысуға мөрмен 

бекітілген жазбаша келісім алғаннан соң, өзін қызықтырып жүрген жоғары оқу 

орнының басшысына өтініш жазады;  

2) білім алушыны қабылдайтын жоғары оқу орны басшысына жазылған 

өтінішке факультет деканының, жоғары оқу орны ректорының қолдары  

қойылған, мөрмен бекітілген транскрипттың, ұлттық бірыңғай тест немесе 

кешенді тест тапсырғандығы туралы (бакалавриат үшін) сертификаттың,  

қабылдау емтихандарын тапсырғандығы туралы (магистратура үшін) 

сертификаттың, мемлекеттік білім беру гранты иегері куәлігінің (егер иегер 

болса), өзі оқыған жоғары оқу орнының басшысы атына жазылған (басшының 

қолы мен мөрі басылған) өтініштің көшірмесі;   

3) факультет деканы ұсынылған құжаттар негізінде оқу жоспарларындағы 

пәндер айырмашылықтарын айқындайды және меңгерілген пререквизиттерге 

сәйкес оқу курсын белгілейді, білім беру бағдарламасына сәйкес меңгерілген 

кредиттерді қайта есептейді және Қызмет келісім бойынша білім алушының 

жеке оқу жоспарын бекітеді; 

4) факультет деканы, Қызмет басшысының визаларына сәйкес, Академия 

ректоры білім алушыны ауыстыру туралы бұйрық шығарады.  

15.22 Оқу ақысын төлемегені үшін оқудан шығарылған ақылы негізде 

оқитын білім алушы төлемақы бойынша қарызын өтеген жағдайда оқудан 

шығарылған күннен бастап төрт аптаның ішінде оқуға қайта қабылданады. 

15.23 Білім алушы қатарына қайта қабылдау және оқу жоспары пәндеріндегі 

айырмашылықты жою тек қана ақылы негізде жүзеге асады.   

15.24 Қайта қабылдау рәсімі мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: 

1) қайта қабылдауда білім алушы ректордың атына оқуын жалғастырғысы 

келетіндігін мәлімдеген қайта қабылдау туралы өтінішін береді; 

2) факультет деканы ұсынылған Анықтаманың негізінде оқу 

жоспарларындағы пәндер айырмашылықтарын айқындайды және меңгерілген 

пререквизиттерге сәйкес оқу курсын белгілейді, білім беру бағдарламасына 

сәйкес меңгерілген кредиттерді қайта есептейді және Қызмет  келісім бойынша 

білім алушының жеке оқу жоспарын бекітеді; 
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3) проректор, факультет деканы, Қызмет басшысы қойған бұрыштамаларға 

сәйкес ректор  білім алушыны қайта қабылдау туралы бұйрық шығарады. 

 

16. Студенттерді оқудан шығару рәсімі 

16.1 Студенттерді оқудан шығару Академия ректоры бұйрығына сәйкес 

жүзеге асырылады. 

16.2 Студентті оқудан шығарудың себептері төмендегідей болуы мүмкін:  

- Академия ректоры атына жазылған өтінішпен рәсімделген студенттің  өз 

еркімен шығуы;  

- студенттің оқу төлемақысын төлеу және несиелеу туралы келісімшарттың 

талаптарын орындамауы;  

- басқа білім беру ұйымына ауысуы;  

- Академия жарғысы мен ішкі тәртіп ережесін (студенттің моральдық 

кодексі мен тәртібін бұзғанда) бұзуы. 

16.3 Академиядан оқудан шығарылған студенттерге белгіленген үлгідегі  

анықтама (транскрипт) беріледі.  

 

17. Академияны бітіруі туралы құжаттар 

17.1 Оқу пәндері мен оқу қызметінің басқа да түрлері бойынша үлгерімнің 

орташа балы (GPA) 3,5-тен төмен емес, А, А – «өте жақсы», В -, В, В+, С+ 

«жақсы» деген қорытынды бағалары бар, сондай-ақ кешенді емтиханды немесе 

дипломдық жұмысты (жобаны) А, А – «өте жақсы» деген бағалармен қорғаған 

жоғары білімнің білім беру бағдарламасы бойынша білім алушыға үздік диплом 

беріледі (қосымша оқыту түрлері бойынша бағаларды есепке алмағанда). 

17.2 Бұл ретте оқудың барлық кезеңі ішінде қорытынды бақылауды 

(емтиханды) қайта тапсырған білім алушыға үздік диплом берілмейді. 

17.3 Дипломға қосымша транскрипт жазылады. Дипломға Транскрипт білім 

алушының жеке оқу жоспарын орындағаны туралы факультет деканатының 

анықтамасы негізінде, ол тиісті білім деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартында көзделген көлемде барлық пәндер бойынша алған бағалары, 

тапсырылған курстық жобалар (жұмыстар), практика түрлері және қорытынды 

аттестаттау нәтижелері негізінде толтырылады. 

 

18. Қорытынды ережелер 

 18.1 Бекітілген Нұсқаулыққа өзгерістер енгізуді оларды әзірлеуші жаңа 

құжат әзірлеу және оны белгіленген тәртіппен келісу және бекіту жолымен 

жүзеге асырады.  

 18.2 Осы Нұсқаулық Ғылыми кеңестің хаттамасы шыққан күннен бастап 

күшіне енеді.  

 18.3 Нұсқаулық қажеттілігіне қарай, бірақ кемінде үш жылда бір рет қайта 

қаралады. 

 

 


