
 

 

 

ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК 

Академиялық саясаты  
 

1. Жалпы ережелер 

1.1 ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК 

Академиялық саясаты (бұдан әрі – Академиялық саясат) жеке тұлғаға бағдарланған 

білім беруді жүзеге асыруға бағытталған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру бағдарламалары бойынша ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография 

академиясы» ШЖҚ РМК-да (бұдан әрі – Академия) білім беру қызметін жоспарлау 

және ұйымдастыру жөніндегі қағидалар мен рәсімдер жүйесін білдіреді. 

1.2 Академиялық саясат: 

 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына;  

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 

қазандағы № 595 бұйрығымен бекітілген Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары 

қызметінің үлгілік қағидаларына (5-қосымша);  

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 

қазандағы № 600 бұйрығымен бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға 

қабылдаудың үлгілік қағидаларына;  

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 

қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Білім берудің барлық деңгейінің 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына (7 және 8-қосымшалар, 

бұдан әрі – МЖМБС);  

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 

сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітілген Оқыту кредиттік технологиясы бойынша 

оқу процесін ұйымдастыру қағидаларына және Қазақстан Республикасының басқа 

да нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ ҚР МСМ «Қазақ ұлттық 

хореография академиясы» ШЖҚ РМК (бұдан әрі – Академия) ішкі құжаттарына 

сәйкес әзірленді.  

1.3 Академиялық саясаттың мақсаты – отандық және халықаралық еңбек 

нарығында бәсекеге қабілетті білім беру бағдарламаларын қалыптастыру арқылы 

білім алушыларға сапалы білім беру қызметтерін ұсыну. 

1.4 Академияның 2021-2027 жылдарға арналған стратегиялық даму 

жоспарына сәйкес академиялық саясаттың міндеттері: 

 білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету; 

 отандық және халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілетті түлектерді 

даярлау мақсатында орындаушылық өнер мен мәдениеттің әлемдік үрдістерін 

ескере отырып, білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңғырту; 

 отандық кіріс және шығыс академиялық ұтқырлық бағдарламаларын іске 

асыру (онлайн оқытуды ескере отырып); 

 оқытудың цифрлық электрондық білім беру ортасын үйлесімді енгізу үшін 

жағдай жасау; 



 еуропалық білім беру кеңістігінің сапасын қамтамасыз етудің халықаралық 

стандарттарына сәйкес келетін екі дипломдық білім беру бағдарламаларын құру 

және іске асыру (қашықтықтан оқыту технологияларын ескере отырып); 

 «Астана Опера» мемлекеттік опера және балет театры» КАҚ және «Астана 

Балет» театры» ЖШС жетекші театрларының қолдауымен дуальді оқытуды енгізу; 

 көптілді білім берудің қолайлы экоортасын дамыту; 

 маман даярлаудың кәсіптік циклінің барлық кезеңдерінде жұмыс 

берушілерді тарту. 

1.5 Академиялық саясат Академияның білім алушыларына, профессор-

оқытушылар құрамына, оқу процесін ұйымдастыруды жүзеге асыратын 

құрылымдық бөлімшелеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған. 

 

2. Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат  

2.1 Академияның сапа саласындағы саясаты Академияның стратегиялық 

менеджментімен айқындалады. Академияны басқару процестік тәсілге негізделген. 

Білім беру қызметі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік 

және жекешелендіру комитетінің 2021 жылғы 15 маусымдағы № 378 бұйрығымен 

бекітілген Академияның жарғысы негізінде жүзеге асырылады 

(https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/10/ustav-rgp-na-phv-ot-

15.06.2021g.pdf).  

2.2 Академияның сапа саласындағы саясаты Академияны басқарудың 

ажырамас бөлігі және оның білім беру қызметін жоспарлаудың негізі болып 

табылады.  Білім беру қызметі Академияның Стратегиялық жоспарына, 

миссиясына, мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес іске асырылады 

(https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/11/strategicheskij-plan-

razvitija-rgp-na-2021-2027-gg.-gotovo-russ.pdf).   

2.3 Академияның алдында бәсекеге қабілетті және халықаралық деңгейде 

танылған мамандар дайындайтын және хореография өнері саласында ғылыми-

зерттеу мен білім-әдістемелік орталық болып табылатын Қазақстанның ең ірі 

шығармашылық оқу орны болу мақсаты тұр. (https://balletacademy.edu.kz/wp-

content/uploads/2021/11/strategija-razvitija-rgp-na-2021-2027-gg.-russ.pdf). 

2.4 Академияның сапа саласындағы саясаты сапалы білім беру қызметтерін 

ұсыну арқылы бәсекеге қабілетті кадрларды даярлауға, инновациялық дамудың 

қазіргі жағдайында ғылым, білім және мәдениетті интеграциялау негізінде 

мемлекеттің шығармашылық әлеуетін арттыруға бағытталған 

(https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/11/politika-v-oblasti-kachestva-

rgp.pdf).  

2.5 Жоғары оқу орны ішінде білім беру сапасын бақылаудың негізгі мақсаты 

Академияда білім беру сапасының нақты сапасын  айқындау және Академия мен 

оның бөлімшелерінің барлық қызмет түрлерінде білім беру қызметтерінің сапасын 

жақсарту болып табылады (https://balletacademy.edu.kz/wp-

content/uploads/2021/11/celi-v-oblasti-kachestva-rgp.pdf).  

 

3. Оқуға қабылдау және контингентті қалыптастыру  

3.1 Академияда талапкерлерді оқуға қабылдау Қазақстан Республикасы Білім 
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және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығымен 

бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың 

үлгілік қағидаларының негізінде жүзеге асырылады.   

3.2 Академияға жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға 

түсетін тұлғаларды қабылдау республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет 

қаражаттарының есебінен мемлекеттік білім беру грантын орналастыру арқылы, 

сондай-ақ білім алушылардың өз қаражаты және өзге де көздер есебінен оқу 

ақысын төлеуі арқылы жүзеге асырылады. 

3.3 Шығармашылық емтихандарды қабылдау және өткізу тәртібі Академияда 

жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау 

қағидаларында айқындалған (https://balletacademy.edu.kz/ru/higher-education-ru/). 

3.4 Академияда магистратура мен докторантураның білім беру 

бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау тәртібі жоғары оқу орнынан кейінгі 

білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау қағидаларында 

айқындалған ( https://balletacademy.edu.kz/ru/postgraduate-ru/). 

3.5 Академияға оқуға қабылдау талапкерлердің өтініштері бойынша 

конкурстық негізде ҰБТ немесе КТ сертификатының балдарына сәйкес жүзеге 

асырылады. Оқуға қабылдау туралы бұйрықты Академияның қабылдау 

комиссиясы мамандықтар мен оқыту тілінің топтары бойынша әзірлейді. Оқуға 

қабылданғаннан кейін, әрбір білім алушы бүкіл оқу кезеңіне анықтама-

жолсілтеушімен қамтамасыз етіледі (http://balletacademy.kz/wp-

content/uploads/Справочник-путеводитель-студента-первого-

курса_compressed.pdf).  

3.6 Академияға шетелдік азаматтарды бакалавриаттың білім беру 

бағдарламалары бойынша ақылы негізде оқуға қабылдау алдын ала қарау 

нәтижелері бойынша, магистратураға – Академияның Академияға шетелдік 

азаматтарды ақылы негізде оқуға қабылдау қағидаларына сәйкес Академияның 

емтихан комиссиясы өткізетін емтихан нәтижелері бойынша жүзеге асырылады  

(https://balletacademy.edu.kz/ru/for-foreign-citizens-ru/).  

 

4. Білім беру бағдарламаларын қалыптастыру 

4.1 Білім алушылардың білім беру бағдарламаларын қалыптастыру рәсімі 

оқытудың кредиттік технологиясының талаптарына толық сәйкес құрылған. 

Бакалавриаттың, магистратураның, докторантураның білім беру бағдарламалары 

модульдік оқыту жүйесінің қағидаттарын ескере отырып және жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының 

сыныптауышына сәйкес әзірленеді (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығы). Облыстар және білім беру 

деңгейлері бойынша берілетін дәрежелердің атаулары МЖМБС-ның 4-

қосымшасына сәйкес айқындалады. 

4.2 Білім беру бағдарламасы – оқытудың мақсатын, нәтижелері мен мазмұнын, 

білім беру процесін ұйымдастыруды, оларды іске асыру тәсілдері мен әдістерін, 

оқыту нәтижелерін бағалау өлшемшарттарын қамтитын білім берудің негізгі 

сипаттамаларының бірыңғай кешені. 
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4.3 Жалпы алғанда, білім беру бағдарламалары кәсіби құзыреттер негізінде 

жобаланған және білім берудің мақсаттарын, міндеттері мен нәтижелерін, білім 

беру процесін іске асырудың шарттары мен технологияларын, оқу жоспарлары мен 

бағдарламаларының құрылымы мен мазмұнын, оларды іске асыру тәсілдері мен 

әдістерін, оқу процесін оқу-әдістемелік және ресурстық қамтамасыз етуді және 

білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау өлшемшарттарын айқындайтын 

кешенді құжат болып табылады. 

4.4 Білім беру бағдарламасы өзінің мазмұны бойынша білім алушылардың 

еңбек қызметіне дайындығын қалыптастыру үшін нені зерделеуге және игеруге 

жататынын анықтайды. Сонымен қатар, білім беру бағдарламасы оқу процесінің 

ұйымдастырылуын, жеке элементтердің және тұтастай бағдарламаның мазмұнын 

игерудің ұзақтығы мен реттілігін анықтайды. 

4.5 Білім беру бағдарламаларын әзірлеу кезінде стейкхолдерлердің, оның 

ішінде бизнес пен салалық қауымдастықтар өкілдерінің міндетті қатысуымен 

Академиялық құрам мен білім алушылардың пікірі ескеріледі. 

4.6 Бұл ретте білім беру бағдарламасын еңбек нарығының қажеттіліктерін, 

Академияның ғылыми-педагогикалық мектебінің дәстүрлері мен жетістіктерін 

ескере отырып және Дублин дескрипторларымен келісе отырып жасау қажет. 

4.7 Білім беру бағдарламаларының негізгі функциясы оқыту нәтижелеріне 

қойылатын талаптарға сәйкес болашақ мамандардың құзыреттерін қалыптастыру 

және Академия мәлімдеген оқыту мақсаттарын іске асыру болып табылады. Білім 

беру бағдарламалары білім алушылардың өзіндік жұмысының рөлін арттыруға 

бағытталған. Сабақтар жекелендірілген, оқытушымен бірге студенттердің ғылыми-

зерттеу және жобалық жұмысын қамтиды. 

4.8 Білім беру бағдарламасының маңызды элементі білім беру процесін 

бақылау болып табылады. Бақылаудың негізгі мақсаты – студенттердің өзін-өзі 

бақылау қабілеттерін дамыту және қажетті құзыреттілікті дамыту үшін не істеу 

керектігін түсіну. 

4.9 Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің бірінші деңгейіндегі Дублиндік 

дескрипторлар негізінде айқындалады және оқытудың қол жеткізілген 

нәтижелерінде көрсетілген игерілген құзыреттерді көрсетеді. 

4.10 Оқыту нәтижелері жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің 

барлық білім беру бағдарламасы деңгейінде де, жекелеген модульдер немесе оқу 

пәні деңгейінде де қалыптастырылады. 

4.11 Білім беру саласындағы әлемдік үрдістер оқытушыға бағдарланған 

дәстүрлі тәсілден студентке бағдарланған тәсілге көшу туралы куәландырады. Бұл 

балама модель оқытудың құзыреттілігі мен нәтижелеріне, яғни модульдің немесе 

бағдарламаның соңында білім алушылар не істей алатынына назар аударады. 

4.12 Негізгі білім беру бағдарламаларын меңгеру сапасын бағалау білім 

алушылардың үлгерімін ағымдағы және межелік бақылауды, қорытынды 

бақылауды (аралық аттестаттауды) және бітірушілердің қорытынды аттестаттауын 

қамтуға тиіс. 

Әрбір пән бойынша білімді ағымдағы, межелік және қорытынды бақылаудың 

нақты нысандары мен рәсімдері білім алушылардың өзін-өзі бағалау қажеттілігін 



өзіндік ынталандыру, өзін-өзі дамыту және өзін-өзі бақылау құралы ретінде 

дамытуға бағытталуы тиіс. 

Бақылау әдістері білім алушыға оның жетістіктері мен кемшіліктерін 

неғұрлым нақты түсінуге, өзінің белсенділігін түзетуге, ал оқытушыға білім 

алушының қызметін қажетті арнаға бағыттауға мүмкіндік беретін оқыту 

әдістемелерінің жалғасы болуға тиіс. 

4.13 Болон процесінің принциптеріне сәйкес толық әзірленген білім беру 

бағдарламасының модульдік құрылымы болуы тиіс. 

4.14 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларының тізбесі білім беру бағдарламаларының тізілімінде қамтылған 

(ҚР БҒМ Болон процесі орталығының сайтында https://enic-

kazakhstan.edu.kz/ru/about/management). 

 

5. Оқу процесін ұйымдастыру 

5.1 Академияда оқыту мен сабақ беру оқытудың кредиттік технологиясы 

негізінде жүргізіледі. Академияда кредиттік оқыту технологиясы білім алушы мен 

оқытушының оқу жұмысы көлемінің бірегейлендірілген өлшем бірлігі ретінде 

кредитті пайдаланып, білім алушылардың пәндерді таңдау және бірізділікпен 

зерделеуді өз бетінше жоспарлау негізінде жүзеге асады.  

5.2 Бір оқу жылы аясында оқу процесін ұйымдастыру Академияның Ғылыми 

кеңесінің шешімімен бекітілетін және Академияның сайтында орналастырылатын 

Академиялық күнтізбе негізінде жүзеге асырылады.  

5.3 Оқу жылы академиялық кезеңдерден, аралық аттестаттаудан, каникулдар 

мен кәсіптік практикалардан тұрады.  

5.4 Бітіруші курста оқу жылына қорытынды аттестаттау кезеңі енгізіледі. 

Академиялық кезеңнің семестрдегі ұзақтығы 15 апта, оқу жылы екі семестрден 

тұрады.  

5.5 Аралық аттестаттау кезеңінің ұзақтығы кемінде 1 апта.  

5.6 Білім алушыларға академиялық каникулдар әрбір академиялық кезеңнен 

кейін беріледі.  

5.7 Барлық білім алушылар үшін (бітіруші курсты қоспағанда) қосымша оқу 

қажеттілігін қанағаттандыру, академиялық берешекті немесе оқу 

жоспарларындағы айырмашылықты жою, оқу пәндерін оқу және басқа білім беру 

ұйымдарында білім алушылардың кредиттерін игеру, оларды Академияда міндетті 

түрде қайта есепке ала отырып, үлгерімнің орташа балын (GPA) арттыру,  аралас 

немесе қосымша білім беру бағдарламасын, оның ішінде екі дипломдық білім беру 

шеңберінде игеру үшін ұзақтығы кемінде 6 апта жазғы семестр енгізілді. 

5.8 Оқу жұмысының көлемін жоспарлау кезінде бір академиялық кредит оның 

барлық түрлері үшін 30 академиялық сағатқа тең болады. Оқу жұмысының барлық 

түрлері бойынша бір академиялық сағат 50 минутқа тең. 

5.9 Оқытудың кредиттік технологиясы кезінде жеке білім беру траекториясын 

және оқытушыларды таңдауды қамтамасыз ету мақсатында оқу сабақтарының 

кестесі оқу пәндері мен оқытушылар бөлінісінде жасалады. Академиядағы оқу 

сабақтары белгіленген тәртіппен бекітілген оқу жоспарлары мен бағдарламаларына 

сәйкес кесте бойынша өткізіледі. Оқу кестесі семестрге құрастырылады және 

https://enic-kazakhstan.edu.kz/ru/about/management
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семестр басталғанға дейін екі аптадан кешіктірілмей студенттер мен 

оқытушылардың назарына жеткізіледі. Оқу сабақтарының ұзақтығы 50 минутты 

құрайды. Оқу сабақтары 8 сағат 30 минутта басталады. 

5.10 Білім алушылардың өзіндік жұмысы екіге бөлінеді: оқытушының 

жетекшілігімен орындалатын (СОӨЖ) және білім алушы толықтай өз бетімен 

орындайтын өзіндік жұмыс (СӨЖ).  

5.11 СӨЖ бүкіл көлемі білім алушының күнделікті өз бетімен жұмыс істеуін 

талап ететін тапсырмалардан тұрады. 

5.12 СОӨЖ білім алушының аудиториядан тыс жұмысы, оны оқытушымен 

бірге орындайды. СОӨЖ оқу сабақтарының жалпы кестесіне кірмейтін жеке кесте 

бойынша орындалады. СОӨЖ-ге оқу бағдарламасының аса күрделі мәселелері, үй 

тапсырмаларын, курстық жобаларды (жұмыстарды) орындау, семестрлік 

жұмыстарды, есептер мен СӨЖ тапсырмаларының басқа да түрлерін бақылау 

бойынша консультациялар кіреді. 

5.13 Академияда кредиттік оқыту технологиясы ҚР МСМ «Қазақ ұлттық 

хореография академиясы» ШЖҚ РМК-да жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білімнің білім беру бағдарламалары бойынша кредиттік оқыту технологиясы 

бойынша оқу процесін ұйымдастыру туралы ережеге сәйкес жүргізіледі 

https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/11/polozhenie-o-kredit.-

tehnologii.pdf. 

5.14 Кредиттік оқыту технологиясы білім алушылардың жеке оқу жоспарын 

(бұдан әрі – ЖОЖ) қалыптастыруға тікелей қатысуын қамтамасыз ететін элективті 

пәндер каталогына (бұдан әрі – ЭПК) енгізілген пәндерді таңдау еркіндігін 

болжайды. 

5.15 Бакалаврды даярлау бойынша білім беру процесінің аяқталуының негізгі 

критерийі студенттің кемінде 240 академиялық кредитті, ғылыми-педагогикалық 

бағыттағы магистратурада – 120 академиялық кредитті, ғылыми-педагогикалық 

бағыттағы докторантурада – 180 академиялық кредитті меңгеруі болып табылады. 

 

6. Пәндерге тіркеу ережелері 

6.1 Білім алушы үлгілік оқу жоспарлары мен ЭПК негізінде жеке оқу 

жоспарында көрсетілетін міндетті және элективті пәндерді таңдауы тиіс. 

6.2 Пәндерді таңдау оларды зерделеудің логикалық реттілігін міндетті түрде 

ескере отырып жүзеге асырылуы тиіс. Егер алдыңғы семестрде оқуға қажетті 

пререквизиттерді меңгермеген болса, білім алушы пәнге тіркеле алмайды. 

6.3 ЖОЖ құрастыру кезінде білім алушы: 

1) оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру 

қағидаларымен танысу; 

2) оқу пәндеріне тіркеудің және ЖОЖ-ға өзгерістер енгізудің белгіленген 

мерзімдерін сақтауға міндетті. 

6.4 Пәндерді оқу үшін пәндер мен оқытушыларды таңдау оқу процесін 

ұйымдастыру және жоспарлау қызметінің маманы (кеңсе-тіркеуші) үйлестіретін 

ресми тіркеу арқылы жүргізіледі. 

6.5 Оқу пәндеріне тіркеуді білім алушы эдвайзермен өзінің жеке оқу 

траекториясын егжей-тегжейлі талқылағаннан кейін жүзеге асырады, эдвайзер 
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білім беру бағдарламасының үлгілік оқу жоспарына және ЭПК-ға сәйкес пәндерді 

таңдау мәселелері бойынша түсіндірме береді. 

6.6 Білім алушыларды пәндерді оқуға жазуды оқу процесін ұйымдастыру және 

жоспарлау қызметі (бұдан әрі – Қызмет) кафедралардың, факультет 

деканаттарының және эдвайзерлердің әдістемелік және консультациялық көмегі 

кезінде, 1 курс студенттері үшін – 25 тамыз бен 5 қыркүйек аралығында және 

жоғары курс студенттері үшін – 10 наурыз бен 10 сәуір аралығында 

ұйымдастырады. 

6.7 Академиялық лектер осы пәнге және осы оқытушыға жазылған білім 

алушылардың жеткілікті саны және олардың табыстылығының жеткілікті 

деңгейіне қол жеткізу қағидаты бойынша қалыптасады. 

6.8 Егер тіркеу кезеңінде осы пәнге білім алушылар ең аз белгіленген 

мөлшерден аз жазылса, онда пән ашылмайды және оқу жұмыс жоспарына 

енгізілмейді, бұл туралы ақпараттық стендте хабарландыру жасалады. Осы пәнге 

жазылған білім алушылар 30 тамызға дейінгі мерзімде ЖОЖ-ға өзгерістер енгізу 

туралы өтініш беруі тиіс. 

6.9 Магистранттың жеке жұмыс жоспары оқудың барлық кезеңіне 

құрастырылады (қажет болған жағдайда жыл сайын нақтылануы мүмкін) және 

келесі бөлімдерден тұрады: 

1) теориялық оқыту; 

2) ғылыми-зерттеу жұмысы (тақырыбы, зерттеу бағыты, есептілік мерзімі мен 

нысаны); 

3) практика (бағдарлама, база, есептілік мерзімі мен нысаны); 

4) негіздемесі мен құрылымы бар магистрлік диссертация тақырыбы; 

5) магистрлік диссертацияны орындау жоспары; 

6) ғылыми жарияланымдар мен тағылымдамалар, оның ішінде шетелдік, 

жоспары. 

6.10 Тіркеуге қол жеткізу үшін негіз болып табылады: 

1) қандай да бір пәнді зерделеу үшін талап етілетін барлық пререквизиттерден 

өту; 

2) оқу ақысын төлеу бойынша қаржылық берешектің болмауы. 

6.11 Академиялық ұтқырлық шеңберінде білім алушы жекелеген пәндерді 

басқа жоғары оқу орындарында, оның ішінде шетелде оқуға құқылы. 

6.12 Басқа ЖОО-да басқа пәндерді оқыған жағдайда білім алушы қызметке 

қорытынды бағалары мен кейіннен қайта есепке алу үшін игерілген кредиттердің 

саны көрсетілген транскрипт ұсынады. 

6.13 Қалыптасқан ЖОЖ-ға білім алушы қол қояды және келісу үшін 

эдвайзерге/ғылыми басшыға ұсынылады. Эдвайзер/ғылыми жетекші ескерту 

болмаған жағдайда ЖОЖ-ға қол қояды. 

6.14 Жазу электрондық түрде жүзеге асырылады. Жазу кезінде білім алушы 

өзінің логині мен паролімен жазу бағдарламасына кіреді. 

6.15 Қызмет маманы (офис-тіркеуші) және факультет декандары жазуды 

қамтамасыз ету үшін қажетті ұйымдастыру шараларын қабылдай отырып, 

студенттердің курстарға жазылу ісінің жай-күйін бақылайды. 

6.16 Щқу пәндеріне жазба жабылғаннан кейін, белгіленген тәртіпке сәйкес 



түзетулер енгізілгеннен кейін білім алушының ЖОЖ факультет деканы бекітеді. 

6.17 Білім алушының ЖОЖ оның жеке сәйкестендіру ID (логин) нөмірімен 

тіркеледі. 

 

7. Білім алушылардың үлгерімін ағымдық, межелік бақылау және аралық, 

қорытынды аттестаттау және баға қою саясаты 

7.1 Ағымдық, межелік бақылау және аралық, үлгерімді қорытынды 

аттестаттау білім алушылардың кәсіптік оқу бағдарламаларын меңгеру дәрежесін 

айқындау мақсатында жүргізіледі және ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография 

академиясы» ШЖҚ РМК жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламалары білім алушыларының үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға 

аралық және қорытынды аттестаттау жүргізу қағидаларына сәйкес өткізіледі 

https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/11/pravila-provedenija-

tekushhego-kontrolja-uspevaemosti-1.pdf.  

7.2 Академия білім алушыларының оқу жетістіктері оқуды бақылауды барлық 

түрлері бойынша  (ағымдық, межелік бақылау, аралық және қорытынды 

аттестаттау) білімді балл-рейтингілік әріптік бағалау жүйесімен, келесі кестеге 

сәйкес бағаланады: 

 

Дәстүрлі бағалар шкаласына және ECTS-ке аударумен  

білім алушылардың оқу нәтижелерін есепке алудың балдық-рейтингілік 

бағалау жүйесі   
Әріптік жүйе 

бойынша баға  

Цифрлық 

балама  

Балдар (%-тік 

мазмұны) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға  

А 4,0 95-100 Өте жақсы  

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69  

 

Қанағаттанарлық  
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз 

F 0 0-24 

7.3 Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау жүйесін ұйымдастыруды 

Қызмет жүзеге асырады. Қызмет маманы білім алушылардың оқу жетістіктерінің 

тарихын бүкіл оқу кезеңі бойы жүргізеді, оқу жетістіктері транскрипте көрсетіледі. 

Транскрипт білім алушының сұрауы бойынша кез келген оқу кезеңі бойынша 

беріледі.  

7.4 Сабақ беретін оқытушы ағымдық және межелік бақылаудың барлық 

түрлерін жүргізеді және білім алушының ағымдық үлгеріміне тиісті баға береді.   

7.5 Ағымдық бақылау кезінде білім алушылардың оқу жетістіктері әрбір 

орындалған тапсырма үшін 100 балдық шкаламен бағаланады және үлгерімді 

ағымдық бақылаудың соңғы нәтижесі (қорытынды баға - ҚБ)  академиялық кезең 

бойы алған барлық бағалардың орташа арифметикалық сомасын есептеу арқылы 

https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/11/pravila-provedenija-tekushhego-kontrolja-uspevaemosti-1.pdf
https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/11/pravila-provedenija-tekushhego-kontrolja-uspevaemosti-1.pdf


шығарылады: ҚБ = АБ *0,30+МБ*0,30+АА*0,40. (АБ – ағымдық бақылау нәтижесі, 

МБ – межелік бақылау нәтижесі, АА – білім алушылардың аралық аттестаттау 

нәтижесі).  

7.6 Әрбір пән бойынша емтихан аяқталғаннан кейін білім алушыға оның оқу 

жетістіктерінің бағасын көрсететін қорытынды баға қойылады.    

7.7 Пән бойынша қорытынды бағаға рұқсат рейтингі мен қорытынды бақылау 

бағалары кіреді. Үлгерімді ағымдық және межелік бақылау бағасы (рұқсат 

рейтингі) пән бойынша білімді қорытынды бағалаудың кемінде 60%, емтихан 

бағасы пән бойынша білімді қорытынды бағалаудың кемінде 40% құрайды.   

7.8 Қорытынды оң баға тиісті пән бойынша белгіленген кредиттер санымен 

игерілген кредиттерді толықтыруға негіз болып табылады және білім алушының 

транкриптіне енгізіледі.  

7.9 «FХ» белгісіне сәйкес келетін «қанағаттанарлықсыз» деген баға алған 

жағдайда, білім алушы оқу пәнінің (модульдің) бағдарламасын қайтадан өтпей-ақ 

қорытынды бақылауды қайта тапсыра алады.   

7.10 «F» белгісіне сәйкес келетін «қанағаттанарлықсыз» деген баға алған 

жағдайда, білім алушы ақылы негізде осы пәнге/модульге қайта жазылады, оқу 

сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының 

барлық түрлерін орындайды және қорытынды бақылауды қайта тапсырады.   

7.11 Курс бағдарламасын толық көлемде орындаған, бірақ ең төменгі өту 

балын жинамаған білім алушыға өзінің орташа үлгерім балын (GPA) арттыру 

мақсатында жазғы семестрде ақылы негізде жекелеген пәндерді қайта оқып-

үйренуге және олар бойынша емтихандарды қайта тапсыруға мүмкіндік беріледі.  

7.12 Қорытынды аттестаттаудың осы кезеңінде қорытынды бақылау бойынша 

алған оң бағаны жоғарылату мақсатында оны қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.  

7.13 Білім алушылар барлық емтихандарды жұмыс, жеке оқу жоспарына және 

пәндердің бекітілген оқу бағдарламаларына сәйкес тапсырады.   

 

8. Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, 

 оқу процесін ұйымдастыру 

8.1 Қашықтықтан білім беру технологияларын (бұдан әрі – ҚБТ) қолдану 

арқылы білім беру процесі жұмыс оқу жоспарларына және оқу процесін 

регламенттейтін қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізіледі.  

8.2 ҚБТ іске асыру кезінде электрондық білім беру ресурстарын қамтитын 

ақпараттық-білім беру ортасының жұмыс істеуі үшін жағдайлар жасалуы тиіс.  

8.3 Академияда оқу процесінде «Platonus» автоматтандырылған ақпараттық 

жүйесі пайдаланылады, ол арқылы білім алушы пәндерге тіркеледі, жеке оқу 

жоспарын жасайды, оқу сабақтарының кестесін бекітеді, пәндердің оқу-

әдістемелік кешеніне, оқу материалдарына, тапсырмаларына қол жеткізеді, 

үлгерім журналын, күнтізбені және басқа да материалдарды қарайды, 

оқытушымен хат алмасады, сабақ кестесін тапсырады орындалған жұмыстар және 

т.б. 

8.4 Кері байланыс қағидатын пайдалана отырып, онлайн режимінде оқыту 

негізінен өткізілген сабақты толық көлемде өткізуге және сақтауға мүмкіндік 

беретін Zoom платформасы және т.б. арқылы жүргізіледі. 



8.5 Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау және аралық 

аттестаттау қорытындылары «Platonus» ақпараттық жүйесінде тіркеледі.  

8.6 ҚБТ бойынша білім алушыларды аралық және қорытынды аттестаттау ҚР 

МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК жоғары және жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары білім алушыларының үлгерімін 

ағымдық бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды жүргізу 

қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. 

8.7 ҚБТ пайдалану арқылы оқыту кезінде дипломдық жұмыстарды 

(жобаларды) қорғау: 

 көпшілік алдында; 

 телекоммуникациялық құралдарды пайдалана отырып, on-line режимінде; 

 дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік диссертацияны қағаз 

тасымалдаушыда және электрондық түрде, сондай-ақ көрсетілген жұмысқа 

(жобаға) рецензия алғаннан кейін бейнежазбаны Академияға жіберу арқылы 

жүзеге асырылады.   

8.8 Академия сайтында немесе басқа байланыс құралдары арқылы 

әкімшіліктің білім алушылармен, топ кураторларымен, ағындармен кездесулері, 

кураторлық сағаттарды өткізу, Жастар ісі жөніндегі комитет отырыстары, zоом 

немесе басқа платформалар арқылы қызығушылықтары бойынша студенттік клуб 

отырыстарын өткізу регламенті жарияланады. 

8.9 ҚБТ іске асыру мәселелері бойынша call-орталық жұмыс істейді, тел: +7 

(7172) 798-569, электрондық пошта: Support@balletacademy.kz 

 

9. Академиялық адалдық 

9.1 ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК-ның 

Академиялық адалдық кодексі (бұдан әрі – Кодекс) академиялық адалдықтың 

негізгі ұғымдары мен қағидаттарын, оларды 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.  

9.2 Кодекстің мақсаты академиялық адалдық регламентін белгілеу, білім 

алушылардың адалдық, шын және сенімді қарым-қатынастар құру және 

Академиялық адалдық кодексін сақтау қажеттілігі туралы түсінігін қалыптастыру 

болып табылады. Кодексті қабылдау  мамандарды сапалы даярлау міндеттерін 

және Академияның академиялық саясатын іске асыруға септігін тигізеді.  

9.3 Кодекс білім беру процесінің барлық қатысушылары – білім алушылар, 

профессор-оқытушылар құрамы, әкімшілік-басқару қызметкерлері үшін бәріне 

бірдей болып табылады https://balletacademy.edu.kz/wp-

content/uploads/2021/10/kodeks-akademicheskoj-chestnosti-1.pdf. 

9.4 Академиялық адалдық – жазбаша жұмыстарды (бақылау, курстық, эссе, 

дипломдық және т.б.) орындау, емтихан жауаптары, зерттеулер, өз ұстанымын 

білдіру, академиялық персоналмен, оқытушылармен және басқа да білім 

алушылармен өзара қарым-қатынас жасау, сондай-ақ бағалау кезінде білім 

алушының оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидаттар жиынтығы. 



9.5 Академиялық адалдық қағидаттары:  

1) адалдық – білім алушылардың оқу жұмысының бағаланатын және 

бағаланбайтын түрлерін адал, әдепті орындау; 

2) автордың және оның мирасқорларының құқықтарын қорғауын жүзеге 

асыру – бөгде сөзді, ойды дұрыс тарату және бағаланатын жұмыстардағы 

ақпараттың дереккөздерін көрсету арқылы авторлықты растау және авторлық 

құқықтың объектісі болып табылатын шығармаларды қорғау; 

3) ашықтық – айқындық, өзара сенім білдіру, білім алушылар мен 

оқытушылар арасында ақпаратпен және идеялармен ашық бөлісу;        

4) білім алушылардың құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу – пікірлер 

мен идеялардың еркін айтылу құқығы; 

5) теңдік – әрбір білім алушы академиялық адалдық қағидаларын ұстануды 

және оларды бұзу үшін тең жауапкершілікті қамтамасыз етеді.  

9.6 Білім беру процесіне қатысушылар Академиялық адалдық қағидаларын 

бұзғаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылады. Академиялық адалдық 

қағидалары бұзылған жұмыстар қабылданбайды және бағаланбайды. 

9.7 Білім алушылардың біліктілік жұмыстары мен педагогтардың ғылыми 

жұмыстарының өз бетінше орындалғанын бақылауды жүзеге асыру мақсатында, 

аталған жұмыстардағы ақпараттың шеттен алып пайдалану деңгейін анықтауға 

мүмкіндік беретін «Strikeplagiarism.com» плагиатқа қарсы жүйесі қолданылады 

(https://balletacademy.kz/ru/edu-postgraduate-rus/). 

9.8 Біліктілік/ғылыми жұмыстар ғылым, жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру және аккредиттеу бөліміне тексеруге ұсынылады.  

 

10. Білім алушылардың кәсіптік практикасы 

10.1 Білім алушылардың кәсіптік практикадан өтуі оқу процесінің маңызды 

құрамдас бөлігі болып табылады. Практиканы барлық кезеңдерде ұйымдастыру 

Академия түлегінің даярлық деңгейіне қойылатын талаптарға сәйкес білім 

алушылардың кәсіптік қызметті меңгеруінің үздіксіздігі мен дәйектілігін 

қамтамасыз етуге бағытталған. 

10.2 Оқу процесін ұйымдастыру кезінде кәсіптік практиканы академиялық 

кезеңнен бөлек, сондай-ақ академиялық кезеңмен қатар да жүргізуге жол беріледі 

https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/10/pravila-org.-i-provedenija-

prof.-praktiki-studentov-1.pdf, https://balletacademy.edu.kz/wp-

content/uploads/2021/11/polozhenie-ob-org.ped-i-issled.-praktiki.pdf.  

10.3 Академия білім алушыларының әр түрлі практикаларын ұйымдастыру 

және өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілерімен және Академияның ішкі құжаттарымен айқындалады. 

10.4 Кәсіптік практиканың түрлері, мерзімдері мен мазмұны оқу жұмыс 

бағдарламаларымен, оқу жұмыс жоспарларымен және Академияның академиялық 

күнтізбесімен айқындалады. 

10.5 Кәсіптік практиканың әрбір түрінің кәсіптік практиканың тиісті базасын 

айқындайтын мақсаттары, міндеттері мен бағдарламалары болады. 

10.6 Білім алушылардың кәсіптік практикасын өткізу үшін база ретінде 

жарғылық қызметі кадрларды даярлау бейініне және білім беру бағдарламасының 

https://balletacademy.kz/ru/edu-postgraduate-rus/
https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/10/pravila-org.-i-provedenija-prof.-praktiki-studentov-1.pdf
https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/10/pravila-org.-i-provedenija-prof.-praktiki-studentov-1.pdf
https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/11/polozhenie-ob-org.ped-i-issled.-praktiki.pdf
https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/11/polozhenie-ob-org.ped-i-issled.-praktiki.pdf


талаптарына сәйкес келетін, кәсіптік практикаға басшылықты жүзеге асыру үшін 

білікті кадрлары және материалдық-техникалық базасы бар ұйымдар айқындалады. 

10.7 Практикант практикадан өту кезінде практика бағдарламасын толық 

орындауы, практика күнделік-есебін жүргізуі, тиісті практика базасында 

қолданылатын ішкі тәртіп қағидаларына бағынуы, еңбекті қорғау, қауіпсіздік 

техникасы және өндірістік санитария қағидаларын зерделеуі және қатаң сақтауы, 

есеп дайындауы тиіс. 

10.8 Білім алушылар кәсіптік практиканың әрбір түрінің қорытындысы 

бойынша есеп береді, оны практика жетекшісі тексереді және кафедра 

меңгерушісінің өкімімен құрылған комиссия алдында қорғайды. 

 

11. Академиялық ұтқырлық және пәндерді қайта есептеу 

11.1 Академия білім алушыларының академиялық ұтқырлығын ұйымдастыру 

ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК білім 

алушыларының академиялық ұтқырлық туралы ережесіне сәйкес жүргізіледі 

https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/12/polozhenie-ob-

akademicheskoj-mobilnosti-obuchajushhihsja.pdf. 

11.2 Академиялық ұтқырлық – білім алушыларды оқу үшін белгілі бір 

академиялық кезеңге: семестрге немесе оқу жылына өзінің жоғары оқу орнында 

немесе басқа жоғары оқу орнында оқуын жалғастыру үшін академиялық кредиттер 

түрінде меңгерген оқу бағдарламаларын, пәндерін міндетті түрде қайта тапсыра 

отырып, басқа жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шетелде) ауыстыру. 

11.3 Академиялық ұтқырлықты ұйымдастыру және үйлестірумен 

Академияның келесі құрылымдық бөлімшелері айналысады: 

 халықаралық ынтымақтастық бөлімі және баспасөз қызметі; 

 оқу процесін жоспарлау және ұйымдастыру қызметі; 

 деканаттар; 

 жоспарлау-экономикалық бөлім. 

11.4 Қайта есептеу дегеніміз – білім алушы өткен (оқыған) оқу пәндері мен 

кәсіптік практикаларды, сондай-ақ олар бойынша алынған бағаларды (сынақтарды) 

тану және оларды алынатын білім беру бағдарламасын игеру туралы құжаттарға 

ауыстыру. Қайта тапсыру туралы шешім білім алушыны тиісті пәнді және/немесе 

кәсіптік практиканы қайта зерделеу (өту) қажеттігінен босатады. 

11.5 Игерілген кредиттерді қайта есептеу өткен оқу нәтижелерін растайтын 

құжаттардың негізінде жүзеге асырылады. Оларға мыналар жатады: транскрипт, 

академиялық анықтама немесе әріптес ЖОО-ның мыналарды қамтитын өзге де 

құжаттары: 

 оқу пәнінің, кәсіптік практиканың атауы; 

 оқу жылы; 

 үшінші тараптың білім беру ұйымының оқу жоспарындағы оқу пәнінің/ 

кәсіптік практиканың еңбек сыйымдылығы; 

 қорытынды немесе аралық бақылау нәтижелері бойынша бағалау (белгілер). 

11.6 Қайта есептеу білім алушы меңгеретін білім беру бағдарламасының тиісті 

бөлігі (оқу пәні, курс, пән, кәсіптік практика) бойынша жоспарланған нәтижелерді 

және бұрын білім алушы игерген білім беру бағдарламасының (оның бөлігі) 

https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/12/polozhenie-ob-akademicheskoj-mobilnosti-obuchajushhihsja.pdf
https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/12/polozhenie-ob-akademicheskoj-mobilnosti-obuchajushhihsja.pdf


айқындалған өткен оқыту нәтижелерін салыстыру арқылы жүзеге асырылады. 

12. Білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау 

12.1 Академиядағы білім алушыларды тиісті оқыту нысандарына және білім 

беру бағдарламаларына ауыстыру және қайта қабылдау ҚР МСМ «Қазақ ұлттық 

хореография академиясы» ШЖҚ РМК-ға жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларды ауыстыру және 

қайта қабылдау қағидаларына сәйкес жүргізіледі https://balletacademy.edu.kz/wp-

content/uploads/2021/10/pravila-perevoda-i-vosstanovlenija-obuchajushhihsja.pdf. 

12.2 Білім алушыларды бір білім беру ұйымынан екіншісіне, бір оқу түрінен 

екіншісіне, бір тілдік бөлімнен екінші тілдік бөлімге, бір білім беру 

бағдарламасынан екінші білім беру бағдарламасына, ақылы негізде оқудан 

мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстыру жүзеге асырылады. 

Білім алушыны ақылы негізден мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға 

ауыстыру «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 5) 

тармақшасына сәйкес бекітілген тәртіппен жүзеге асырылады. 

12.3 Білім алушыларды бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне, бір 

жоғары  және жоғары оқу орнынан кейінгі оқу орнынан екіншісіне ауыстыру және 

қайта қабылдау жазғы және қысқы демалыс кезеңінде жүзеге асырылады. 

12.4 Білім алушыларды қайта қабылдау білім алушы қызығушылық білдірген 

білім беру бағдарламасы бойынша бос орындар болған кезде кезекті академиялық 

кезең басталғанға дейін жүзеге асырылады. 

12.5 Білім алушының ауысуы кезінде даярлау бағыты және білім беру 

бағдарламасының бейіні, сондай-ақ білім алушының оқу жетістіктері ескеріледі. 

12.6 Ауысу немесе қайта қабылдау туралы шешімді аттестациялық комиссия 

қабылдайды. Білім алушыны аттестаттау көрсетілім («Хореография» білім беру 

бағдарламалары тобы бойынша) немесе әңгімелесу (Өнертану және Арт-

менеджмент білім беру бағдарламалары тобы бойынша) және транскрипт немесе 

академиялық анықтаманы қарау түрінде өткізіледі.  

12.7 Аттестациялық комиссия ауысу немесе қайта қабылдау туралы оң шешім 

шығарған жағдайда өтініш берген тұлғаға жеке оқу жоспары құрылады. Жеке оқу 

жоспарына білім беру бағдарламасына сәйкес ағымдағы оқу жылының оқу 

жүктемесі және академиялық айырмашылықты құрайтын пәндер/модульдер, 

кәсіптік практикалар кіреді.  

 

13. Академиялық демалыс 

13.1 Академиялық демалыс ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография 

академиясы» ШЖҚ РМК-да жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің 

білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларға академиялық демалыстар 

беру қағидаларына сәйкес беріледі https://balletacademy.edu.kz/wp-

content/uploads/2021/10/pravila-predostavlenija-akadem.-otpuskov-1.pdf. 

13.2 Білім алушыларға академиялық демалыс:   

1) сырқаты бойынша ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін амбулаториялық-

емханалық ұйым жанындағы дәрігерлік-консультациялық комиссияның (бұдан әрі 

– ДКК) қорытындысы.  

Егер сырқат 12 айдан артық созылса, білім алушы қайта қабылдау құқығымен 

https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/10/pravila-perevoda-i-vosstanovlenija-obuchajushhihsja.pdf
https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/10/pravila-perevoda-i-vosstanovlenija-obuchajushhihsja.pdf
https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/10/pravila-predostavlenija-akadem.-otpuskov-1.pdf
https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/10/pravila-predostavlenija-akadem.-otpuskov-1.pdf


ректордың немесе оның уәкілетті тұлғасының атына Академиядан оқудан шығару 

туралы өтініш беруі тиіс. Бұл ретте оқуды тек ақылы негізде жалғастыруға болады;  

2) әскери қызметке шақырылған жағдайда әскери қызметке шақырту қағазы; 

3) денеге физикалық күш түсіру мүмкіндігін болдырмайтын сырқатының, 

оның ішінде мерзімі көрсетілген жүктілігінің болуы туралы медициналық 

мекеменің белгіленген нысандағы анықтамасы және/немесе  өзге де құжаты;  

4) үш жасқа толғанға дейін баланың тууы туралы, ұл (қыз) баланы асырап 

алуға байланысты куәліктері негізінде беріледі. 

Академиялық демалыс осы тармақтың 3) тармақшасымен қарастырылған 

негізде тек денеге физикалық күш түсетін білім беру бағдарламалары бойынша 

беріледі. 

 

14. Бос білім беру гранттарына ауысу 

14.1 Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған 

бос білім беру гранттары (бұдан әрі – босаған гранттар) білім беру 

бағдарламаларының топтары бойынша ақылы негізде білім алушыларға 

конкурстық негізде беріледі. 

Конкурс білім беру грантын беру туралы куәлікті бере отырып, үлгерімнің 

GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) орташа балы негізінде аралық 

аттестаттау нәтижелері бойынша өткізіледі. 

Қызмет ашық конкурс туралы хабарландыруды кадрларды даярлау бағыттары 

мен курстары бөлінісінде босаған білім беру гранттарының санын көрсете отырып, 

Академия сайтында орналастырады. 

GPA үлгерімінің орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, тек 

А, А- («өте жақсы») бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады, келесі 

кезекте – А, А- («өте жақсы») бастап В+, В, В-, С+ («жақсы») дейінгі бағалар, бұдан 

әрі – оқудың барлық кезеңіндегі аралас бағалар. 

14.2 Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде 

босаған бос білім беру гранттарын беру жазғы және қысқы каникул кезеңінде 

конкурстық негізде мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: 

1) ақылы негізде білім алушы факультет деканатына Академия ректорының 

атына жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру гранты 

бойынша одан әрі оқуға өтініш береді; 

2) келіп түскен өтініштер Академияның Ғылыми кеңесінің отырысында 

қаралады; 

3) Академия Ғылыми кеңестің шешімі негізінде тиісінше ағымдағы жылғы 5 

тамызға және 25 қаңтарға дейінгі мерзімде бос білім беру гранттарына ауысу үшін 

үміткерлердің тізімін Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігіне 

және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне жібереді. Тізімге 

білім алушының өтінішінің көшірмелері, Ғылыми кеңестің шешімі, білім 

алушының транскриптінен үзінді, оның жеке басын куәландыратын құжаттың 

көшірмесі және білім алушының Академиядан шығарылған бұйрығының 

көшірмесі қоса беріледі. 

Бос білім беру гранттарына үміткерлер туралы ақпарат Академия сайтында 

орналастырылады; 



4) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде 

босаған және үміткерлердің болмауына байланысты білім беру саласындағы 

уәкілетті органға ұсынылған бос білім беру гранттарын комиссия конкурстық 

негізде қайта бөледі; 

5) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде 

босаған және үміткерлердің болмауына байланысты Академия ұсынған бос білім 

беру гранттарының тізімі білім беру саласындағы уәкілетті органның сайтында 

жарияланады; 

6) конкурс аралық аттестаттау нәтижелері бойынша білім беру 

бағдарламаларының топтары, курстары бөлінісінде конкурсқа қатысу үшін 

құжаттар тапсырған басқа БҚ-дан ақылы негізде білім алушылар арасында 

өткізіледі; 

7) білім беру саласындағы уәкілетті орган келіп түскен құжаттарды білім беру 

бағдарламаларының топтары, оқу нысандары мен мерзімдері бөлінісінде оқуға 

түскен жылын ескере отырып қарайды және оң шешім болған кезде жоғары және 

(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің бос білім беру грантын беру туралы 

бұйрық шығарады (білім беру бағдарламаларының тобы бойынша үміткерлер 

болмаған жағдайда, білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары даярлау 

бағытының немесе білім беру саласының ішінде қайта бөлінеді); 

8) білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығы негізінде Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Ұлттық тестілеу орталығы» 

республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны білім беру грантын беру туралы 

куәлікті ресімдейді және үш жұмыс күні ішінде Академияға деректерді береді; 

9) білім беру грантын беру туралы куәліктің негізінде ректор немесе оның 

уәкілетті  тұлғасы білім беру гранты бойынша одан әрі оқуға бұйрық шығарады. 

 

15. Мемлекеттік стипендияны тағайындау және төлеу тәртібі 

15.1 Мемлекеттік стипендия мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша 

оқитын, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға 

ауыстырылған, білім алушыларды аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) 

нәтижелері бойынша «өте жақсы», «жақсы» бағаларына сәйкес келетін бағалардың 

баламасын алған студенттерге, магистранттарға тағайындалады және төленеді. 

15.2 Мемлекеттік стипендия ай сайын аралық аттестаттаудан (емтихан 

сессиясынан) және демалыстан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап академиялық 

кезең, аралық аттестаттау және демалыс аяқталатын айдың соңына дейін қоса 

төленеді. Бітіруші курстардың білім алушыларына мемлекеттік стипендия білім 

беру ұйымын бітіруіне байланысты оқудан шығарылған күнге дейін төленеді.  

15.3 Мемлекеттік стипендия бірінші академиялық кезеңге мемлекеттік білім 

беру тапсырысы бойынша бірінші курсқа (оқудың бірінші жылына) қабылданған 

барлық студенттерге, магистранттарға тағайындалады және 1 қыркүйектен бастап 

ай сайын бірінші академиялық кезең аяқталғанға дейін және академиялық кезең 

мен демалыс аяқталатын айдың соңына дейін қоса төленеді. 

15.4 Кейінгі академиялық кезеңдерде мемлекеттік стипендия студенттерге, 

магистранттарға тағайындалады және осы Саясаттың 16.1-тармағына сәйкес 

алдыңғы академиялық кезең үшін аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) 



нәтижелері бойынша төленеді. 

15.5 Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымынан 

Академияға ауыстырылған студенттерге, магистранттарға мемлекеттік стипендия 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы №116 қаулысымен 

бекітілген «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік 

стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларында және олардың мөлшерлерінде» 

белгіленген тәртіппен оқу жоспарларындағы айырмашылық жойылғаннан кейін 

алдыңғы семестрдің қорытындысы бойынша тағайындалады және төленеді.  

15.6 Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған 

бос білім беру гранттары шеңберінде ақылы оқу негізінен мемлекеттік білім беру 

тапсырысы бойынша оқуға ауыстырылған білім алушыларға мемлекеттік 

стипендия тағайындау Академия ректорының немесе оның уәкілетті тұлғасының 

мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстыру туралы бұйрығы 

шыққаннан кейін жүзеге асырылады. 

15.7 Докторанттарға мемлекеттік стипендия оқудың барлық мерзіміне 

тағайындалады және оқудың барлық кезеңі ішінде аралық аттестаттау (емтихан 

сессиясы) нәтижелеріне қарамастан төленеді. 

 

16. Білім беру ресурстары 

16.1 Білім беру сапасы бірқатар көрсеткіштермен айқындалады, олардың 

ішінде білім беру ресурстарының сапасы, атап айтқанда Академия білім 

алушыларын оқыту және қолдау ресурстары басты орын алады. 

Материалдық-техникалық база үш корпустан тұрады: оқу, тұрғын үй және 

балет корпустары. Оқу корпусында жабдықталған оқу аудиториялары, 

мультимедиялық сыныптар, кітапхана, акт залы, спорт және тренажер залдары, 

бассейн, асхана, конференция залы және т.б. кабинеттер орналасқан. 

Балет корпусына әр түрлі көлемдегі 21 балет залы кіреді, оның ішінде 149 

көрерменге арналған сахнасы бар емтихан залы бар. 

Академия кітапханасы оқу корпусының 3-қабатында орналасқан. Академия 

білім алушыларына, профессор-оқытушылар құрамына, қызметкерлеріне қызмет 

көрсету абонементте және кітапхананың 3 оқу залында жүргізіледі. 

Пайдаланушыларға ыңғайлы қызмет көрсету мақсатында кітапхананың оқу 

залдарында заманауи технологияларды пайдалана отырып бейнеконференциялар, 

вебинарлар және басқа да іс-шаралар өткізуге жағдай жасалған. Залдар заманауи 

жабдықтармен жабдықталған: 2 проектор, Интернетке, Wi-Fi-ға еркін қол 

жетімділік, құлаққаптар, сканерлер, принтерлер. Пайдаланушыларға арналған 2 

оқу залында Интернет желісіне қосылған 30 дербес компьютер орнатылған. Веб-

КАБИС инсталляциясы жүргізілді, желіде ақпараттық ресурстардың тәулік бойы 

қолжетімділігі қамтамасыз етілді. Барлық ресурстар кітапхананың интернет-

ресурсында көрсетілген http://lib.balletacademy.kz. кітапхананың интернет-

ресурсында Электрондық каталог (СК) және Электрондық кітапхана (e-book) 

орналастырылған. Пайдаланушы ЭК және e-book-пен өзіне ыңғайлы уақытта және 

әлемнің кез келген нүктесінде жұмыс істей алады. 

Академияға онлайн режимде «Scopus», «ScienceDirect», «Springer Link», Web 

of Science-Clarivate Analytics (бұрын Thomson Reuters) толық мәтінді дерекқорына 



қолжетімділік берілген. 

Кітапхана оқырмандарға лицензиялық электрондық деректер базасына 

(ЭБД): РМЭБ - Республикалық жоғары оқу орындары аралық электрондық 

кітапхана - http://rmebrk.kz, БиблиоРоссика -http://www.bibliorossica.com, Bilim 

Media Group - https://bilimland.kz. Университет кітапханасы онлайн. 

Академия ғимаратында кітапхананың интернет-ресурсы арқылы барлық 

пайдаланушылар лицензиялық электрондық-кітапхана жүйелеріне (ЭКЖ) және 

ашық электрондық деректер қорына қол жеткізе алады. Сонымен қатар, таңдалған 

ЭКЖ-де тіркелу арқылы кез келген уақытта, әлемнің кез келген нүктесінде 

Мобильді қосымшаларды қоса алғанда, осы ЭКЖ-ға авторландырылған 

қолжетімділікті алуға болады. 

Академияның білім алушылары мен педагогтарының оқу және ғылыми 

әдебиеттің лицензиялық толық мәтінді ресурстарына қашықтан қол жеткізу 

мүмкіндігі бар: (http://lib.balletacademy.kz/ru/databases) «IPR BOOKS» 

электрондық-кітапханалық жүйесінде (http://www.iprbooksshop.ru/), 

«BiblioRossica» ашық электрондық деректер базасына (http://bibliorossica.com/), 

«Online университеттік кітапханасы» (http://biblioclub.ru/), РМЭБ 

(http://rmebrk.kz/), «Bilim Land» оқушылар мен студенттерге арналған білім беру 

платформасы (https://Bilimland.kz/kk) және «Қазақстанның ашық университеті» 

білім беру платформасы, онлайн кітаптарға тегін қолжетімділікті ұсынады 

(https://openu.kz/ru/books), сондай-ақ электрондық оқулықтар сілтемесі 

(https://mhelp.kz/skachat-elektrnnye-uchebniki-kazahstan/).  

Интернет-ресурстағы басылымдардың толық мәтініне Академия 

кітапханасында логин мен пароль алынғаннан кейін қол жеткізуге болады. Ол 

үшін оқырман кітапханаға 8 (7172) 79-85-80 нөміріне хабарласуы керек. Сондай-

ақ кітапхана қызметкерімен электрондық пошта арқылы байланысқа шығуға 

болады: lib@balletacademy.kz 

Білім алушының/педагогтың ауызша өтінімін алғаннан кейін кітапханашы 

оны деректер базасында оқырман ретінде тіркейді және логин мен парольді оның 

электрондық поштасына жібереді. Болашақта әр пайдаланушы электрондық 

кітапхана жүйесінің сапалы және пайдалы ресурстарын қолдана отырып, өзінің 

тіркелу деректері арқылы жұмыс істей алады. 

Электрондық кітапханада (E-book) http://lib.balletacademy.kz/ebook/ толық 

мәтінді форматта оқу әдебиеттерімен және сирек кездесетін кітаптармен жұмыс 

істеуге, сондай-ақ Академия кітапханасының қорынан баспа құжаттарының 

(ғылыми мақалалар, монографиялар, оқу құралдары және т.б.) электрондық 

көшірмесіне тапсырыс беруге мүмкіндік беретін құжаттарды электрондық жеткізу 

қызметін пайдалануға болады. 

Білім алушылардың білім беру траекториясы бойынша жылжуының және 

білім алушылардың жетістіктерінің мониторингі «Platonus» ААЖ жүйесі арқылы 

жүзеге асырылады. http://95.141.137.21. 

Кредиттік оқыту технологиясының талаптарына сәйкес әрбір білім 

алушының академиялық жетістіктері бойынша электрондық базаның ашықтығы 

«Platonus» ААЖ-да (бұдан әрі – жүйе) көрсетілген. Әрбір білім алушы 

бағдарламаға кіре алады және барлық жеке деректерді (жеке жоспар, академиялық 

http://bibliorossica.com/
https://mhelp.kz/skachat-elektrnnye-uchebniki-kazahstan/
http://95.141.137.21/


күнтізбе, академиялық жетістіктер және т.б.) көре алады. 

   

17. Қорытынды ережелер 

17.1 Бекітілген Саясатқа өзгерістер енгізуді оларды әзірлеуші жаңа құжат 

әзірлеу және оны белгіленген тәртіппен келісу және бекіту жолымен жүзеге 

асырады.  

17.2 Осы Саясат Ғылыми кеңестің хаттамасы шыққан күннен бастап күшіне 

енеді. 

17.3 Саясат қажеттілігіне қарай, бірақ кемінде үш жылда бір рет қайта 

қаралады. 

 
 


